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Resurssit koetuksella

       

LAKIASIAINNEUVONTA: Asianajotoimisto Lindell (02) 251 1004, (09) 586 2867 e-mail: aatsto@lindell.inet.fi. (Ota yhteys liiton toimistoon 
ennen oikeusavun pyytämistä.)

P
uolustuspolitiikan raskassarjalaiset kokoontuivat 
vaalipaneeliin Katajanokan Kasinolle 30.3. Pane-
listeina oli puolueiden eturivin vaikuttajia; Eero 
Heinäluoma (sdp), Jussi Niinistö (ps), Matti 
Vanhanen (kesk), Pekka Haavisto (vihr), Heik-

ki Autto (kok), Jouko Jääskeläinen (kd) ja Marcus Ran-
tala (r). Panelistien ja puolueiden kannat puolustusratkaisun 
turvaamiseksi olivat poikkeuksellisen selkeät ja samansuun-
taiset muutamia marginaalisia poikkeuksia lukuun ottamatta.  
Yleinen asevelvollisuus, materiaalihankintojen rahoitus ja so-
danajan puolustusvoimien henkilöstörakenne saivat panelis-
tien selkeän tuen. Eräs keskeisistä viesteistä oli myös se, 
että puolustuksen rahoitus on turvattava ja innovatiiviset rat-
kaisut kustannusten nousun hillitsemiseksi ovat toivottavia. 
Huolimatta taloudellisista haasteista meidän tulee itse mää-
ritellä omat kansalliset suorituskykyvaatimuksemme ja tehdä 
ratkaisut sen mukaisesti – uskottavuus mitataan ulkopuolis-
ten toimijoiden toimesta.
Paneeliin osallistuneiden kuulijoiden kannalta yksi tärkeimmis-
tä viesteistä liittyi sodanajan johtaja- ja asiantuntijareservin 
muodostamiseen. Panelistit totesivat lähes samoilla sanoilla 
sen, että tarvittava reservi tuotetaan tällä hetkellä erinomai-
sen kustannustehokkaasti ja ettei tätä ratkaisua saa vaaran-
taa missään tilanteessa. Sotilaseläkejärjestelmän osalta pa-
nelistit totesivat selkeästi, että ratkaisu on yksiselitteisesti 
osa puolustusratkaisua ja sen osalta on tehtävä tarvittaessa 
erillisratkaisu järjestelmän turvaamiseksi. 

Poliitikkojen lisäksi työnantajat Puolustusvoimissa ja Rajavartio-
laitoksessa sekä ammattisotilaita edustavat tahot eli asiantunti-
jat  ovat yksimielisiä siitä, että uskottavan puolustuksen ehdoton 
edellytys on joukkojen riittävä suorituskyky ja osaava johtajisto. 
Johtajiston pitää olla suorituskyvyltään sellaista, että se pärjää so-
danajan vaativissa olosuhteissa sekä hallitsee teknisesti pitkälle 
kehittyneiden ase- ja johtamisjärjestelmien käytön. Sotilaiden ny-
kyisen eläkejärjestelmän tarkoituksena on tuottaa tällaista oikean 
ikäistä, korkeasti koulutettua ja fyysisesti suorituskykyistä johtaja- 
ja asiantuntijareserviä sodan varalle.  Sotilaiden eläkejärjestelmä 
perustuu siis maanpuolustuksellisiin tarpeisiin ja eroaa merkittä-
västi perusteiltaan ja rakenteeltaan yleisestä eläkejärjestelmästä. 
Mikäli alempaa eroamisikää ei olisi, pitäisi virkoja lisätä sodan ajan 
joukkojen tarpeen edellyttämä määrä, mikä puolestaan lisäisi puo-
lustusvoimien kustannuksia.
Lopuksi haluan kannustaa jäsenistöämme käyttämään äänioikeut-
taan eduskuntavaaleissa. Varsinainen äänestyspäivä on 19.4., ja 
illan suussa tiedämme vaalien lopputuloksen. Käyttämällä äänioi-
keuttasi saat myös oikeuden vaatia annettujen lupausten ja pu-
heiden lunastamista – jättämällä äänestämättä menetämme myös 
oikeuden arvostella tulevia päätöksiä.

   Sakari Vuorenmaa
   Puheenjohtaja
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Päällystöliitto ja Upseeriliitto ovat jat-
kaneet yhteisiä vaikuttajien tapaami-
sia. Poikkeuksetta keskusteluissa on 

nostettu esiin Puolustusvoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen resurssit, virastojen uudistus- 
ja sopeuttamisohjelmat sekä kriisinhallin-
tatehtävät. Lisäksi järjestöt ovat avanneet, 
miten poikkeusolojen johtaja- ja asiantunti-
jareservi muodostuu. 
Helmikuussa järjestöt tapasivat puolus-
tusvaliokunnan. Paikalla olivat lähes kaik-
ki valiokuntaan kuuluvat puheenjohtajansa 
Jussi Niinistön johdolla. Ajankohdasta 
johtuen tapaaminen oli viimeinen tällä va-
liokunnan kokoonpanolla. Todennäköisesti 
yhteistyö jatkuu usean edustajan kanssa 
myös vaalien jälkeen.
Kansanedustajat kuulivat Upseeriliiton pu-
heenjohtajan Jari Rantalan alustuksen 
ajankohtaisista asioista. Puolustusvoima-
uudistuksen toteutuminen nähdään järjes-
töjen mukaan onnistuneen, mikäli toimin-
ta voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. 
Onnistumista tukee puolustuksen parla-
mentaarisen selvitysryhmän loppuraportin 
mukainen rahoituksen turvaaminen. Kes-
kustelun  mukaan loppuraporttiin ollaan si-
toutumassa.
Alustuksen jälkeisessä vapaamuotoises-
sa keskustelussa esille tulivat kriisinhallin-
tatehtävät, erityisesti niiden luonne ja pal-
velussuhteen ehdot. Sodan kaltaiset olot 
tunnustetaan, joten olisi luonnollista, että 
tehtäviin osallistuville järjestetään kaikki 
käytettävissä olevat tukimuodot pahimman 
tapahtuessa. Myös ammattisotilaiden va-
paaehtoisuudesta kriisinhallintatehtäviin 
keskusteltiin.
Järjestöjen näkemysten mukaan ammat-
tisotilaista muodostuvan reservin muo-
dostamisperusteet tunnetaan huonosti, ja 
tätä ei nähdä osana nykyisen puolustusjär-
jestelmän toimintaedellytyksiä. Meille am-
mattisotilaille järjestelmän perusteet ovat 
selvät. Perusteet tulee avata myös muil-

le, jotta mahdollisia muutoksia miettäessä 
tunnetaan kokonaisuus. Yhtä osatekijää ei 
voi muuttaa, vaan sillä on vaikutusta koko-
naisuuteen.
Järjestöt jatkoivat samaa teemaa Suomen 
Keskustan tapaamisessa maaliskuussa. 
Painopiste oli perusteiden avaamisessa. 
Vastavuoroisesti järjestöt toivoivat tapaa-
misessa näkemystä siitä,  tuleeko nykyi-
nen ammattisotilaisiin perustuva johtaja- 

Yksi puolustuskyvyn kulmakivistä on

Johtajareservin 
muodostaminen
Teksti ja kuva: Juha Susi

” Nykyinen 
johtajareservimalli on 
kustannustehokkain tapa 
taata puolustusjärjestelmän 
toimivuus.”

Upseeriliiton puheenjohtaja Jari 
Rantala avasi nykyisen ammattisotilai-
siin perustuvan johtaja- ja asiantunti-
jareservijärjestelmän rakennetta kan-
sanedustajille

ja asiantuntijareservijärjestelmä säilyttää 
nykyisellään vai onko sille vaihtoehtoja tai 
muutostarvetta. 
 Kansanedustajat Juha Rehula, Seppo 
Kääriäinen ja Antti Kaikkonen toivat 
puhevuoroissaan selkeästi esille nykyisen 
puolustusjärjestelmän olevan toimiva, kun-
han sillä on riittävät resurssit toteuttaa an-
netut tehtävät.
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N
orjan Stangessa pidettiin maa-
liskuussa Pohjoismaisten Upsee-
rijärjestöjen NOA:n (Nordic Offi-
cers Association) kokous, jonka 

isäntänä toimi norjanlainen BFO (Befalets 
Fellesorganisasjon). 
NOA:n jäseninä on kuusi ammattiliittoa nel-
jästä eri pohjoismaasta, edustaen yhteen-
laskettuna yli 30  000:a jäsentä: Norjasta 
NOF (Norges Offisersforbund) ja BFO (Be-
falets Fellesorganisasjon), Ruotsista Offi-
cersförbundet, Tanskasta HOD (Hovedor-
ganisationen af Officerer i Danmark) sekä 
Suomesta Upseeriliitto ja Päällystöliitto. 
Tämänkertaisen kokouksen teemoina oli-
vat ulkopuolisten konsulttiyritysten käyttö 

Puolustuskyky – 
yhteinen huolenaihe Pohjoismaissa
Teksti: Jyrki Lukkarinen Kuva: Jon Vestli

Puolustusvoimauudistuksien yhteydessä 
ja puolustusvoimien sisäisten henkilöstö-
resurssien kehitys. Isäntämaassa Norjassa 
on tutkittu asevoimien tehokkuutta ulkopuo-
lisen konsulttiyhtiön McKinsleyn toimesta, 
ja tavoitteena on ollut saada puolustusvoi-
mista kustannustehokkaampi organisaatio 
ja samassa yhteydessä mukauttaa sisäi-
siä henkilöstöresursseja erityisesti aliup-
seerien ja upseerien osalta. Kokouksessa 
jaettiin kokemuksia eri Pohjoismaiden Puo-
lustusvoimauudistuksista ja niiden toteutta-
mistavoista sekä vaikutuksista puolustus-
voimien henkilöstöön.
Kokouksen yhteydessä annettiin lehdistö-
tiedote, jossa tuotiin esille järjestöjen yh-

teinen huoli puolustuskyvyn tilasta kaikis-
sa Pohjoismaissa. Niille yhteistä on, että 
puolustusmäärärahoihin ovat vaikuttaneet 
ennen kaikkea taloudelliset perusteet ja 
että henkilöstöä on vähennetty lisääntyvis-
sä määrin. Riittävän koulutuksen ja harjoit-
telun ylläpitäminen sekä kaluston vanhe-
nemisen edellyttämät materiaalihankinnat 
yhdessä kallistuvien huolto- ja ylläpitokus-
tannuksien kanssa eivät ole mahdollisia il-
man riittävää rahoitusta. 
Tiedotteessa järjestöt vetoavat Pohjoismai-
den poliittiseen johtoon puolustusvoimien 
toimintakyvyn säilyttämiseksi. Tiedote on 
luettavissa kokonaisuudessaan Päällystölii-
ton kotisivuilta.

Kokouksen osanottajat: Sakari Vuorenmaa, Jyrki Lukkarinen ja Marko Nieminen (PL), 
Jari Rantala, Sini Kouri, Kari Hämeenaho ja Ville Viita (UL), Lars Fresker, Håkan Jansson 
ja Magnus Johansson (SAMO), Niels Henrik Tønning, Niels Gregart ja Niels Bonde Jensen 
(HOD), Egil André Aas, Eigil Jespersen (ei kuvassa) ja Odd-Einar Eilertsen (NOF), 
Jens Jahren, Rune Rudberg, Arild Helgesen ja Jon Vestli (BFO, ei kuvassa).
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Kesäautokuume nousee!
Hyödynnä Päällystöliiton jäsenetuhinnat. 

Etuhinnan saamiseksi varaukset tulee
tehdä jäsennumeroa vastaan 

Hertz Varauspalvelusta  0200 11 22 33*
*(0,75 EUR/min+pvm/mpm)
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V
äinö Linnan Täällä Pohjantähden 
alla -romaanissa rovasti Salpakari 
vaati pappilan torpparilta Koskelan 
Jussilta enemmän taksvärkkiä ja 

otti Jussin omin käsin pelloksi perheelleen 
raivaaman suon pappilan tiluksiksi. Elettiin 
viime vuosisadan myrskyisiä alkuvuosikym-
meniä eikä ahneudella ollut silloin rajoja.
Nyt sata vuotta myöhemmin hieman sa-
manlaiset tuulet tuntuvat puhaltavan. Va-
rakkaat pankkiirit ja teollisuuspohatat ha-
keutuvat ulkomaille perintöveroja pakoon 
samaan aikaan kun tavalliselta palkansaa-
jalta yritetään nyhtää enemmän irti.
Erityisen suosituksi rahasammoksi on 
noussut virkamiesten työpanoksen kaiken-
puolinen kasvattaminen. Valtion, kuntien ja 
seurakuntien työnantajia edustavat nokka-
henkilöt Markku Jalonen, Juha Sarkio 
ja Vuokko Piekkala pohtivat päivälehdes-
sä (HS 3.2.), miten julkisen sektorin pal-
velut voidaan tuottaa nykyistä vähemmäl-
lä henkilöstöllä. Tarvitaan lisää työtunteja 
- taksvärkkiä. 
- Työtuntien määrää voidaan lisätä pidentä-
mällä työaikaa ja vähentämällä poissaolo-
ja. Jos nykyisen henkilöstön tehtyä vuosi-
työaikaa pidennettäisiin eri keinoin, se toisi 
useita tuhansia henkilötyövuosia lisää pal-
veluihin ja satojen miljoonien säästöt. Myös 
sairauspoissaolojen väheneminen lisäisi 
merkittävästi työpanosta ja kustannus-
säästöjä. Julkisella sektorilla vuosityöaika 
on nykyisin yleisiä työmarkkinoita lyhempi, 
joten uudistus ei olisi kohtuuton, evästivät 
työnantajan edustajat.
Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohta-
jan Jyri Häkämiehenkin mukaan julkisella 
puolella olisi varaa lisätä työtunteja vuosilo-
maa lyhentämällä (Talouselämä 26.2.).
- Julkisen ja yksityisen sektorin vuosilo-
makäytännöt pitäisi yhdenmukaistaa. Erot 
ovat isot. Kuntien työntekijöillä on noin pari 
viikkoa enemmän lomaa ja valtiolla jopa 
neljä viikkoa, huomautti Häkämies.
Vaalipuheiden käynnistyessä kansanedus-

SA
N

AN
 S

ÄI
LÄ

taja Ben Zyskowicz esitteli säästölistan-
sa, jossa ehdotettiin julkisen sektorin työ-
ajan pidentämistä varttitunnilla. Kun tätä ei 
tietenkään palkalla kompensoitaisi, saatai-
siin silläkin 870 miljoonan euron säästöt. 
Näin ne päättäjät ja muut vaikuttajat hamui-
levat lusaa, jolla käydä pienipalkkaisen vir-
kamiehen selkänahkaan käsiksi. 
Olisi kuvitellut, että kansan syvistä riveis-
tä edes joku olisi solidaarisuutta osoittaak-
seen noussut pyyteettömiä palvelijoitaan 
puolustamaan - mutta ei. Ilta-Sanomien 
keskustelupalstalla yleinen ja aina asian-
tunteva kansalaismielipide tiivistyi muun 
muassa seuraavaan kannustavaan näke-
mykseen:
- Millä mekanismilla syntyy säästöjä, jos 
julkisella sektorilla pidennetään työaikaa 
15 minuuttia päivässä? Sillä, että samaan 
rahaan tehdään vartti enemmän hommia, 
ne lapioon nojaajat ja käytävillä laahustajat 
sekä paperipinojen takana lymyävät virka-
miehet saa raataa vartin pidempään hom-
missaan päivittäin, se mikä on jo ihan taval-
lista yksityisellä puolella. Hus hommiin siitä 
laiskurit! Tai aina voi lopettaa turhien loisten 
jobit kokonaan niin syntyy vielä enemmän 
säästöä, neuvoi nimimerkki napakasti.
Näin se kansa virkamiehiään rakastaa. Sa-
massa nipussa ovat esittelijät, everstit ja 
elinkeinoasiamiehet, luotsit, laitosmiehet ja 

lehtorit, tarkastajat, tullimiehet ja tuomarit 
- pelkkä laiska loislauma veronmaksajien 
elätettävänä. Ihmisiä holhoavat ja tyhmiä 
päätöksiä tekevät. 
Asenne ei ole kovin mieltä ylentävä. Saat-
taa tietysti olla, että esiin tuodun inhan 
mielipiteen taustalla oli joku akuutti ja ikä-
vä viranomaisratkaisu - sakko, veromätky 
tai evätty sosiaalietuus - joka on kärjistänyt 
kansalaisen käsityksen virkamiehistöstä.
Mutta yhtä kaikki - virkamiestä ei tänä päi-
vänäkään puolusta kukaan muu kuin oma 
ammattiliitto. Tämän vuoksi tarvitaan Pääl-
lystöliittokin turvamaan ja edistämään opis-
toupseerien etuja ja oikeuksia.

Virkamiehen selkänahasta 
halutaan enemmän irti 

Teksti: Antti Kymäläinen  Kuva: Samuli Vahteristo
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L
iiton puheenjohtaja Sakari 
Vuorenmaa lupaa, että kaik-
ki kivet käännetään jälleen ker-
ran, kun yhdessä ja avoimesti 
mietitään liiton tulevaisuutta. 
Yhdistysten edustajat joutuvat 

ryhmätöissä paneutumaan kaikkiin liiton eri 
osa-alueisiin. Katse on tiukasti suunnattava 
eteenpäin. Yhdistysten kannattaa evästää 
edustajansa niin, että mukana on valmiutta 
avoimeen ajatteluun ja tarjottavana vaihto-
ehtoisia malleja, sillä pelkkä ei-vastaus il-
man perusteluja ei riitä.
- Tämä pätee kaikkiin osa-alueisiin kuten 
edunvalvontaan, jäsenpalveluihin, tukitoi-
mintoihin, liiton talouteen ja hallinnon ra-
kenteisiin. Kaiken rakentamisen tavoittee-
na on yksi ja vahva Päällystöliitto. Tällä 
mielellä kannattaa valmistautua tuleviin pj-
päiviin, toteaa Vuorenmaa.

Edustajakokouksen 
puheenjohtaja kannustaa 
osallistumaan
Edustajiston Kari Reinivuo puheenjohtaja 
muistuttaa, että puheenjohtajapäivien rooli 
korostuu liiton nykyisessä hallintomallissa. 
Liiton hallitus voi tuoda yhdistysten tietoon 
ja yhdessä valmisteltavaksi vaikka edusta-
jakokouksessa päätettyjä asioita. 
- Päivien toinen iso rooli on siinä, että asi-

oista voidaan keskustella yhdessä ja avoi-
mesti niin salissa kuin sen ulkopuolella.  
Yksi päivien keskeisistä osuuksista ovat 
piirien kokoukset. Piireillä on edes kerran 
vuodessa mahdollisuus kokoontua keskus-
telemaan yhteisistä asioista. Edustajako-
kousten yhteydessä olevat piirikokoukset 
keskittyvät pääosin kokouksessa käsiteltä-
viin muodollisiin asioihin.
Reinivuon mielestä puheenjohtajapäivien 
ongelmana on varsinkin viime vuosina ol-
lut se, että osallistumisinto on ollut vaihte-
levaa. Osin syynä tähän voi olla mahdotto-
muus aikatauluttaa päivät vuosikalenteriin 
niin, että ne sopivat kaikille. Nykyinen puo-
lustusvoimien koulutusrytmi tuo omat 
haasteensa. 
- Toivoisin, että nimenomaan yhdistysten 
puheenjohtajat osallistuisivat päiville. Se 
on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt, kun liiton 
yhdistyskenttäkin elää murrosta Puolustus-
voimauudistuksen myötä.
Päivien ohjelmaa on vuosien varrella ke-
hitetty yhä tiiviimpään suuntaan, eikä tar-
peetonta tyhjäkäyntiä ei ole. Ulkopuolisten 
luennoitsijoiden tietoiskut ja luennot ensim-
mäisenä päivänä avaavat hyvin keskuste-
lua koko matkan ajaksi. Valmistautumista 
tulisi kehittää entisestään. 
- Toki alkuvuoden aikataulu asettaa omat 
haasteensa. Liiton pitkän tähtäimen suun-
nittelussa voisi ehkä harkita päivien teemo-

jen määrittämistä muutamaksi vuodeksi 
eteenpäin, jolloin mahdollisuudet ennakko-
työhön saattaisivat parantua. Jos puheen-
johtaja on estynyt osallistumasta, näkisin 
tärkeänä, että yhdistyksestä osallistuisi 
vähintään luottamusmies- tai yhteistoimin-
taedustaja, joka on paikallisyhdistyksen 
hallituksen jäsen. Näin saataisiin tietoa par-
haiten kulkemaan, Reinivuo summaa.

Paikallisyhdistyksissä 
kaivataan tietoja etukäteen
Kajaanin Päällystöyhdistyksen puheenjoh-
taja Pauli Rossinen katsoo asioiden val-
misteluvastuun kuuluvan liiton hallituksel-
le, jolle puheenjohtajapäivät ovat varmaan 
yksi parhaista mahdollisuuksista saada 
päätettäväksi tuleviin asioihin kentän näke-
myksiä asioiden valmisteluvaiheessa. 
- Puheenjohtajapäivien ajankohta keväällä 
on hyvä, jotta liiton hallituksella ja yhdistyk-
sillä on asioiden valmistelu- ja sulatteluai-
kaa ennen syksyn edustajakokousta.
Puheenjohtajapäiville valmistautumiseen ja 
tehostamiseen liittyen Rossisen mukaan 
olisi hyvä lähettää käsiteltävät asiat ja nii-
den sillä hetkellä olevat vaihtoehdot ja to-
teutusmahdollisuudet yhdistyksille ennak-
koon. 
- Paikallisyhdistyksen hallituksessa asiat pi-
täisi vain ehtiä valmistelemaan.

Päällystöliiton puheenjohtajapäivillä tarjotaan 
yhdistysten puheenjohtajille taas aito mah-

dollisuus osallistua ja vaikuttaa. Päivien 
ajankohtaiskatsaukset tuovat kaikki 
osallistujat samalle viivalle meneil-

lään olevissa asioissa. Päivien 
painopiste on kuitenkin liiton 

tulevaisuudessa.

Puheenjohtajapäivillä aito 
vaikuttamisen mahdollisuus
Teksti: Ari Pakarinen
Kuva: Simo Nummi
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Tehtävässä vastataan ko. toimialu-
een luottamusmiestoiminnan johta-
misesta sekä osallistutaan Päällystö-

liiton luottamusmiestyöryhmän toimintaan. 
Tehtävää hoidetaan varsinaisen virkatyön 
ohessa. Palkkaus ja muut palvelussuhteen 
ehdot määräytyvät Päällystöliiton/Pääesi-
kunnan välisen luottamusmiessopimuksen 
mukaisesti.

K
irjoitin viime Päällystölehdessä 
siitä, kuinka verohallinto muutti 
vuoden alusta lukien työ- tai vir-
kasuhteen perusteella saatavien 

palvelussuhdeasuntojen verotusta. Muutos 
vaikuttaa jatkossa Puolustusvoimien työ-
suhdeasuntojen vuokriin merkittävästi, ja 
korotukset voivat olla jopa 400 euroa kuu-
kaudessa. Kirjoitus aiheutti useita yhtey-
denottoja ja lisäkysymyksiä, joten selven-
nän aihetta hieman lisää.
Verohallinnon antaman päätöksen jälkeen 
puolustusministeriö tarkensi puolustus-
hallinnon palvelussuhdeasuntojen vuokra-
uksessa noudatettavia periaatteita. Jat-
kossa palvelussuhdeasunnon asukkaan 
maksaman vuokran tulee olla vähintään 
luontoiseduista annetun verohallinnon pää-
töksen mukainen. Palvelussuhdeasuntojen 
asukasvuokria korotetaan verotusarvoon 
nähden vastaavalla määrällä, jotta vuok-
rasopimusten perusteella ei synny vero-
tettavaa luontoisetua. Puolustusministeriö 
ohjasi Puolustusvoimia toimimaan siten, 
että verotusarvon mukainen vuokra saa-
vutetaan vaiheittain, koska asukasvuokran 
korottaminen kerralla, etenkin suurimpien 
korotustarpeiden kohdalla, olisi yksittäisen 
asukkaan kannalta kohtuutonta. 
Puolustusvoimat korotti 1.1.2015 alkaen 
kahdella prosentilla niiden palvelussuhde-
asuntojen vuokria, joiden verotusarvo nou-

Asukkaat kaipaavat tietoa 
palvelussuhdeasuntojen 
verotusarvosta
Teksti ja kuvat: Marko Jalkanen

si. Tällä korotuksella vältettiin muutamien 
eurojen suuruisen luontoisedun syntymi-
nen merkittävään määrään Puolustusvoi-
mien vuokra-asuntoja. Asunnoissa, joiden 
verotusarvon nousu on kahta prosenttia 
suurempi, syntyy asukkaalle vuonna 2015 
luontoisetua ja se katsotaan verotuksessa 
palkaksi. Vuonna 2016 ja sen jälkeen näitä 
vuokria korotetaan kahden prosentin koro-
tuksen lisäksi niissä vuokrasopimuksissa, 
joissa verotettavaa etua syntyy, korkein-
taan 50 euroa kuukaudessa kunakin vuon-
na niin kauan, kunnes verohallinnon pää-
töksen mukainen verotusarvo saavutetaan. 
Niissä palvelussuhdeasunnoissa, joissa 
vuokra määräytyy vuoden 2014 mukaises-
ti, verotusarvon nousua ei ole tapahtunut 

eikä luontoisetua synny.
Pääesikunta pyysi hallintoyksiköitä tiedot-
tamaan henkilöstöään palvelussuhdeasun-
tojen verotusarvon laskentaperusteiden 
muutoksesta. Tieto ei kuitenkaan ole kul-
kenut, ja tällä hetkellä palvelussuhdeasun-
nossa asuvat eivät tiedä, kenelle syntyy 
luontoisetua ja jos sitä syntyy, kuinka pal-
jon. On oletettavaa, että luontoisetu vaih-
telee muutamista kympeistä satoihin euroi-
hin. Tieto on aivan erityisen tärkeä, jotta 
asukas osaisi ottaa sen huomioon omassa 
verotuksessaan. Nyt tavoitteena on, että 
Puolustusvoimat tuottaa huhtikuun aikana 
asukkaille tarvittavat laskelmat ja tekee 
palkanmaksujärjestelmiin tarvittavat muu-
tokset verotusarvosta.

Päällystöliitto ry. hakee

ALUEELLISTA PÄÄLUOTTAMUSMIESTÄ 
(Merivoimat)

Hakijan tulee olla sijoitettuna merivoimis-
sa ja Päällystöliitto ry:n jäsen.
Tehtävästä kiinnostuneiden tulee ilmoittaa 
halukkuudestaan 1.6. mennessä sähkö-
postilla marko.jalkanen@paallystoliitto.fi
Hakemukseen voi liittää lyhyen listauksen 
asioista, joilla hakija katsoo olevan vaiku-
tusta mahdolliseen valintaan.

Valinnan tekee Päällystöliiton hallitus luot-
tamusmiesryhmän esitysten perusteella 
kesäkuun kokouksessa. Tehtävän hoito al-
kaa 1.1.2016.

Lisätietoja asiasta antaa pääluottamus-
mies Marko Jalkanen, puh. 0299 500 798.
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Päällystöliittoon on tullut palautetta 
Puolustusvoimien palvelukeskuksen 
matkapalveluista. Palautteen antajat 

ovat kritisoineet Palvelukeskusta milloin 
minkäkin pilkun viilaamisesta. Laskuihin on 
kaivattu sellaisia tietoja, joita virkamatkus-
taja ei aikaisemmin ole tottunut tai joutunut 
ilmoittamaan. Matkalaskuja on palautettu 
bumerangina takaisin ja tämän myötä mat-
kakorvausten saaminen kestää. Moni on 
tuohtunut skannausvelvoitteesta muuttaa 
kuitit sähköiseen muotoon. Jotkut palaut-
teen antajat ovat myös epäilleet Palvelu-
keskuksen matkapalveluiden kykyä suoriu-
tua työtaakastaan.
Palvelukeskuksen ydintehtävänä on tuottaa 
tukipalveluita koko organisaatiolle. Aiem-
min yksittäiset joukot hoitivat itse esimer-

kiksi talous-, matka- ja henkilöstöpalvelun-
sa. Nyt nämä palvelut hoidetaan joukoille 
keskitetysti Palvelukeskuksen toimesta. 
Pyrkimyksenä on säästää kuluissa.  Ta-
voitteena on myös yhdenmukaistaa esi-
merkiksi virkamatkustajien kohtelua, jotta 
matkakustannukset korvataan tismalleen 
sopimusmääräysten mukaisesti. Aiemmin 
eri joukko-osastojen korvauskäytänteet 
ovat vaihdelleet suuresti. 
Vuoden alusta maaliskuun puoleen väliin 
mennessä Palvelukeskuksen matkapal-
velut käsitteli noin 22 000 matkalaskua. 
Näistä se joutui palauttamaan, joko korjat-
tavaksi tai täydennettäväksi virkamatkus-
tajalle, noin viidenneksen. Suurin osa pa-
lautuksista johtui siitä, että matkalaskussa 
oli puutteelliset tiliöintitiedot tai esitetylle 
kululle ei ollut esimiehen hyväksyntää tai 
kuittia. Palvelukeskus on mainostanut itse-
ään sloganilla ”palvelua ja asennetta”  . Nyt 
sitä asennetta tarvitaan myös Palvelukes-
kuksen asiakkailta. Palvelukeskus syntyi 
Puolustusvoimauudistuksessa, joka uudis-
ti koko Puolustusvoimien organisaatiota. 
On ymmärrettävä, että uudistus edellyttää 

Sakkaako 
Palvelukeskus?
Teksti ja kuvat: Marko Jalkanen ja Puolustusvoimat

myös virkamatkustajilta uudenlaista ajat-
telua, mikä tarkoittaa matkalaskuasioissa 
omatoimisuutta ja aiemmasta poikkeavia 
työmenetelmiä. Savotta on siis yhteinen. 
Palvelukeskus ei palauta yhtään matkalas-
kua pahasuopaisuuttaan, vaan muun mu-
assa Valtiontalouden tarkastusvirasto on 
asettanut vaatimuksia sitä, mitä tietoja vir-
kamiehen matkalaskusta tulee ilmetä. Vir-
kamatkustajan onkin syytä tutustua matka-
laskujen täyttämisestä annettuihin ohjeisiin 
huolella. Kun virkamies täyttää matkalas-
kun Palvelukeskuksen antamien ohjeiden 
mukaisesti, niin matkalaskun käsittelyaika 
on noin yksi viikko. 
Palvelukeskus toimii neljällä paikkakun-
nalla: Joensuussa, Tampereella, Mikkelis-
sä ja Tuusulassa. Organisaatio on täynnä 
ammattilaisia ja se suoriutuu tehtävistään. 
Matkalaskujen määrä ja niiden käsittelyai-
ka osoittavat osaltaan, että epäilykset Pal-
velukeskuksen matkapalveluiden kyvystä 
suoriutua työtaakastaan ovat aiheettomia. 
Palautettujen matkalaskujen määrä kuulos-
taa kuitenkin todella suurelta. Herää väis-
tämättä ajatus, että matkalaskun korjauk-
seen tai korjauspyyntöön käytetyn työajan 
voisi käyttää johonkin muuhun tuottavaan 
työhön, jos henkilöstö laatisi kerralla mat-
kalaskunsa oikein. Mikäli matkalaskujen 
palautusmäärät eivät ajan kanssa vähene, 
Puolustusvoimissa onkin syytä pohtia, tu-
lisiko henkilöstölle antaa aiheesta lisäkou-
lutusta?

Palveluskeskus on mainostanut 
toimintaansa sloganilla ”palvelua ja 
asennetta”. Nyt asennetta tarvitaan 
myös Palvelukeskuksen asiakkailta.

PÄ
ÄL

U
O

TT
AM

U
SM

IE
ST

EN
 P

AL
ST

AT



Alueelliset edustajat 
kokoontuivat

Teksti ja kuva: Juha Susi

P
äällystöliiton edunvalvojien koulu-
tuksessa vuosi aloitetaan perintei-
sesti alueellisilla luottamusmies- ja 
yhteistoimintakursseilla. Puolus-

tushaarat mukaan lukien Pääesikunta ja 
sen alaiset laitokset sekä Rajavartiolaitok-
sen edustajat kokoontuivat kertaamaan tie-
tojaan ja päivittämään uusimmat ajankoh-
taiset edunvalvonta-asiat. 
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin sata 
henkilöä. Kurssilaisten antaman palautteen 
perusteella tilaisuudet puolsivat jälleen 
paikkaansa. Väittämään ”sain kurssilta tar-
vitsemiani tietoja ja taitoja” kurssilaiset an-
toivat arvosanan 4,69 maksimin ollessa vii-
si. Oppia siis halutaan ja sitä saatiin.
Tilaisuuksien yhteydessä puolustushaaro-
jen henkilöstöpäälliköt tai heidän edusta-
jansa pitivät tilannekatsaukset uudistuksen 
vaikutuksista sekä henkilöstöryhmän tär-
keimmistä asioista. Samalla myös henki-
löstöjohdolle tarjoutui mahdollisuus kuulla, 

kuinka asiat ovat jalkautuneet eri hallinto-
yksiköihin edunvalvojien kannalta katsoen.
Samaa paikallista väriä toivat myös paikal-
listen toimijoiden pitämät alustukset. Huo-
lestuttavan paljon ilmeni heittoa eri hallin-
toyksiköiden välillä, jopa puolustushaaran 
sisällä - varsinkin, jos asiasta on annettu 
keskushallintotasalla yksityiskohtaiset oh-
jeet ja käskyt. Erityisesti tämä tuli ilmi Puo-
lustusvoimauudistuksen henkilösuunnitte-
lun jatkamiseen liittyvissä asioissa. Onko 
syytä huolestua?
Yksi eniten kehuja saaneista osioista on jo 
pitkään ollut case-tehtävät. Tällä kertaa ne 
toteutettiin sähköisenä kyselynä. Aihealu-
eet olivat työaika, palkkaus, virkamatka, 
eläke, muutto ja yhteistoiminta - varsin kat-

Jäsen, hyödynnä 
edunvalvojan 
osaamista!

tava kattaus edunvalvonnan käytäntöä. Ky-
symykset perustuivat pitkälti todellisuudes-
sa tapahtuneisiin tilanteisiin. 
Kurssin yhteydessä oikeat vastaukset 
avattiin perusteluineen. Osa vastaajista oli 
noudattanut jo tehtävänannon yhteydes-
sä annettua mahdollisuutta jättää vastaus 
tyhjäksi. Edunvalvojan tulee ehdottomas-
ti osata tarvittaessa sanoa, että en tiedä. 
Jäsenen kannalta paikkansa pitämätön 
vastausautomaatti ei edusta tavoiteltua 
edunvalvontaa, vaan pikemminkin tuskaa 
asioiden oiettua myöhemmässä vaiheessa 
oikeiksi.
Myös jäsenet pääsevät kurssilla esitettyihin 
tehtäviin käsiksi. Jäsenosioon lisätään huh-
tikuun aikana koulutussivun alle kysymyk-
set vastauksineen. Samoin mahdollisuutta 
kannattaa hyödyntää niiden edunvalvojien, 
joilla ei ollut mahdollisuutta päivittää tieto-
jaan.

Jan Sundell, Juho Tähtinen, Vesa-
Mikko Jääskö pohtivat tukipalvelu-
uudistuksen yhteydessä laadittuja 
tehtävien arviointeja.
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Suomen itsenäisyyden rahasto 
Sitra julkaisi maaliskuun aikana 
mielenkiintoisen selvityksen työai-
kasääntelyn nykytilasta ja kehit-
tämistarpeista. Julkaisu kiinnittää 
huomiota siihen, kuinka nykyiset 
työaikalait ovat jääneet jälkeen 
kehityksestä työnkuvien muututtua 
ja tekniikan kehityttyä. Lakeja laa-
dittaessa internet ja älypuhelimet 
olivat tuntemattomia.

O
pistoupseerit eivät ole työaika-
lain alaisia, vaan meidän työaikaa 
ohjaa Puolustusvoimien tai Raja-
vartiolaitoksen työaikasopimus. 

Tästä eroavaisuudesta huolimatta selvityk-
sessä esitettyjä asioita tulisi ottaa huomi-
oon eri työaikojen kehittämistyöryhmissä. 
Ennakkoluulottomasti.
Yksi mielenkiintoisimmista esille nostetuis-
ta kohdista on se, kuinka työn sidonnai-
suus kiinteään työn tekemiseen tietyssä 
paikassa vähenee. Samoin työnajan mer-
kitys seurannan kohteena vähenee työn 
tuloksen ollessa yhä merkittävämmässä 
roolissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
ettei kai organisaatiolle voi olla tärkeätä, 
missä tietty työ on tehty. Onko junassa teh-
ty raportti huonompi kuin toimistossa teh-
ty? Tuskinpa.
Etätyön noustessa puheeksi, tuodaan 
usein esille tasavertaisuus eri työtehtävien 
välillä. Perustellaan, etteivät kaikki voi teh-
dä etätyötä. Tästä ei saa olla kysymys. Sa-
maa voisi tarkastella kääntäen asian toisin 

päin ja hiukan karrikoiden. Jos maastohar-
joituksiin liittyen majoitusta ajantasaiste-
taan, ei sitä voisi hyväksyä, koska toimis-
totyötä tekevien olosuhteita ei paranneta. 
Perinteistä työkuvaa kantoi myös talven ai-
kana tehty esitys päivittäisen työajan lisää-
misestä vartilla, erityisesti julkishallinnon 
alalla. Mikäli tarkoitus olisi lisätä tuottavuut-
ta, voisiko sen toteuttaa myös nykyaikaisil-
la työaikamuodoilla? Aamujunassa istuessa 
huomaa kyllä henkilöt, joilla mobiilityö hy-
väksytään työajaksi. 
Puolustusvoimat on moderni työnantaja. 
Sitä ei huomaa, jos ei tiedä, miten muut 
työantajat suhtautuvat esimerkiksi työaika-
joustoihin. Voimme hyödyntää liukuvaa 
työaikaa, vuosiloma ei mene tietyn vuo-
rorytmin mukaisesti, työajan suunnittelua 
voidaan tehdä yksilöllisesti ja tiivistetysti. 
Myös hajatyö on mahdollista tietyin edel-
lytyksin. Kehitys menee eteenpäin myös 
työaikasaralla. Toivottavasti virastomme 
on tässäkin asiassa edelläkävijänä hyväk-
symällä myös uusia työnteon muotoja.

Kello raksuttaa 
mennyttä aikaa
Teksti ja kuva: Juha Susi

Puolustusvoimat on moderni työnan-
taja.  Toivottavasti tämä edelläkävijän 
rooli jatkuu kehitettäessä uusia työteon 
muotoja.
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Helmikuussa keskeisimpänä aiheena 
olivat neuvottelut siirtomenettelyä 
sekä muutto- ja siirtokustannusten 

korvaamista koskevan pysyväisasiakirjan 
(RVLPAK B.3) muuttamisesta. Neuvotteluis-
sa ja myöhemmin annetussa lausunnossa 
JUKO otti kantaa useisiin määräyksen koh-
tiin. Edellä mainittu määräys on järjestöjen 
näkökulmasta hyvin ongelmallinen. Vaikka 
asiakirjan sisällöstä neuvoteltaisiin, työn-
antaja voi julkaista allekirjoitetun version 
ilman henkilöstöjärjestöjen hyväksyntää. 
JUKO on tavoitellut jo viime vuodesta lähti-
en sitä, että myös tämän sopimuksen osal-
ta kaikki erilliset soveltamisohjeet olisivat 
itse sopimuksessa. Tähän tavoitteeseen ei 
ole päästy, koska koko työaikasopimuspa-
ketti on edelleen jäissä. Työnantaja on alle-
kirjoittanut pysyväisasiakirjan 5.3.2015, ja 
se löytyy Kompassista ja ASDO:sta. Alle-
kirjoitetussa versiossa on otettu huomioon 
muutamia JUKO:n esittämiä muutoksia, jot-
ka selventävät sopimuksen tulkintaa.

Lentolisäjärjestelmä 
tarkastelun alle
Maaliskuun seurantaryhmään työnantaja 
toi kokonaan uutena asiana lentävän hen-

kilöstön palkkauksen kehittämisen. Len-
tolisäjärjestelmän kulmakivenä ovat tällä 
hetkellä palvelussitoumukset, joihin viita-
taan Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestel-
mäsopimuksen liitteessä 4 (Lisäpalkkiot) 
useassa eri kohdassa. Palvelussitoumuk-
sista on säädetty tarkemmin Rajavartiolai-
toksen hallinnosta annetun lain 27 §:ssä 
ja sisäministeriön asetuksessa Rajavartio-
laitoksen virkamiesten koulutuskustannus-
ten korvaamisesta.
Kokouksessa tuli ilmi, että työnantajalla 
olisi halu poistaa palvelussitoumuksien 
perusteella maksettavat korvaukset koko-
naan. Tällöin ei maksettaisi sitoumukses-
ta erikseen mitään, vaan lentolisät olisivat 
jatkossa suhteutettu lentävän henkilöstön 
tehtäviin ja pätevyyksiin. Taustalla tässä on 
työnantajan ajatus kar-
sia ylipäätään pienem-
mäksi joukkoa, jolta 
vaadittaisiin peruskou-
lutuksen jälkeen palve-
lussitoumuksia. Tämän 
taustalla on taas kireä 
taloudellinen tilanne ja 
säästöjen tavoittelu. 
Lisäksi työnantaja ha-

Neuvottelu-
pöydässä uusia 
avauksia
Teksti: Jukka Mäkinen  Kuva: Rajavartiolaitos

Sopimustoiminnan seurantaryhmä 
on ehtinyt kokoontua tämän vuo-
den aikana kaksi kertaa. Listalla 
on ollut asioita, joista on keskus-
teltu jo aikaisemmin, mutta on 
sinne mahtunut kokonaan uusiakin 
kohtia, mm. lentolisiin liittyvät kor-
vaukset.

luaisi tällä muutoksella poistaa palkkauk-
sellista epätasa-arvoa. Jos sitoumuksia ei 
jatkossa tietyiltä uusilta virkamiehiltä vaa-
dita, sitoumukselliset olisivat nykymallin 
mukaan luonnollisesti huomattavan paljon 
paremmassa asemassa palkkauksellisesti.
Asiasta on nyt käyty alustavat keskustelut, 
ja näillä näkymin huhtikuun kokouksessa 
työnantaja tulee esittelemään jonkinlais-
ta mallia, jonka perusteella lisät jatkossa 
maksettaisiin. Samassa yhteydessä on 
tarkoitus keskustella tarkemmin siitä, mi-
ten sopijaosapuolina olevien henkilöstö-
järjestöjen yhteisen/yhteisten asiantunti-
joiden osallistuminen neuvotteluprosessiin 
on tarkoituksenmukaista ja mahdollista 
organisoida. Tavoitteena on aloittaa neu-
vottelut osana seurantaryhmän normaalia 
työskentelyä. Varsinaisten virkaehtosopi-
musten aloittamisesta työnantaja ilmoittaa 
erikseen.
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Sotilastehtävissä korostuvat erilaiset 
tapaturmat ja perinteiset altistumiset 
kuten melu.
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LAKIASIAINNEUVONTA 
Asianajotoimisto Lindell 
(02) 251 1004, (09) 586 2867 
aatsto@lindell.inet.fi. 
Ota yhteys liiton toimistoon ennen
oikeusavun pyytämistä.

Asiointi helpottuu
Teksti: Arto Penttinen

L
iiton jäsenrekisterin yhteydessä 
avattiin jäsenille eAsiointi-palvelu 
liiton jäsensivujen kautta. Kirjaudu 
liiton www-sivujen jäsensivuille, va-

litse välilehti Jäsenpalvelut, josta löydät lin-
kin eAsiointiin. Valitse eAsioinnissa Henkilö-
tiedot-välilehti, jossa voit tarkistaa, korjata 
ja täydentää tietojasi. Välilehdellä annetaan 
myös mahdollisuus ilmoittaa, jos et halua 
ensi vuodelle Päällystökalenteria, Päällys-
tölehden printtiversiota (koskee jo kuluvaa 
vuotta) tai haluat muovisen jäsenkortin tilal-
le mobiilijäsenkortin. Muutosten tekemisen 
jälkeen päivitä tietosi. Jos haluat Päällystö-
kalenterin, Päällystölehden printtiversion 
ja muovisen jäsenkortin, sinun ei tarvitse 
muuttaa oletusarvona olevia valintoja. Pal-
veluksessa olevien jäsenten toivotaan mer-
kitsevän eAsioinnissa työsuhdetietoihinsa 
hallintoyksikkönsä ja palveluspaikansa ko-
tikunnan. Tarkentavaan paikkatietoruutuun 
voidaan kirjoittaa vapaata tekstiä. Evp-jäse-
nillä ei näy työsuhdeosiota. 
Uudessa jäsenrekisterissä on myös yhdis-
tyksillä jäsenrekisterin selailumahdollisuus 
oman jäsenistönsä osalta. Jatkossa liiton 
toimisto ei enää lähetä yhdistyksille excel-
taulukoita yhdistyksen jäsenten tietojen 
tarkistamiseksi, vaan yhdistykset ottavat 
omista jäsenistään taulukot niin sanotusta 
nettijäsenrekisteristä. Yhdistys tekee tau-

Ilmoita 31.5.2015 
mennessä jos et tarvitse 
Päällystökalenteria 
vuodelle 2016. 

lukkoon tarvittavat korjaukset ja lisäykset, 
jonka jälkeen lähettää sen liiton toimistolle. 
Yhdistysten puheenjohtajilla, sihteereillä ja 
jäsensihteereillä linkki yhdistyksen nettijä-
senrekisteriin löytyy kyseisten toimijoiden 
eAsioinnista. Nettijäsenrekisterissä voi esi-
merkiksi luoda oman yhdistyksensä halli-
tuksen jäsenistä ryhmän ja lähettää heille 
sähköpostia tai laittaa kaikille jäsenille säh-
köpostia tai tulostaa osoitetarroja. Myös 
yhdistyksen jäsenten kuluvan vuoden syn-
tymäpäivät saa järjestelmästä käteväs-
ti esille. Tämä helpottaa esim. 50-vuotis- 
onnitteluiden lähettämistä asianosaisille. 
Sähköpostien lähettäminen ei tietenkään 
onnistu, ellei jäsen ole sähköpostiosoitet-
taan syöttänyt jäsenrekisteriin. Sähköpos-
tiosoitteen ja puhelinnumeron lisääminen 
jäsenrekisteriin tapahtuu eAsioinnin kaut-
ta. Yhdistyksiä pyydetäänkin informoimaan 
eAsioinnista jäseniään ja täydentämään 
henkilötietojaan. Tietojen ajantasaisuus 
helpottaa tiedottamista, yhdistyksen halli-
tustoimijoiden ja luottamusmiesten työtä 
ja liiton toimiston jäsenpalveluiden toteut-
tamista. eAsiointia kehitetään edelleen, ja 
tarkoitus on tulevaisuudessa lisätä sinne 

muun muassa eroilmoituksen tekeminen 
eläköityessä ja ilmoittaminen siirryttäessä 
toiseen yhdistykseen. 

Jäsenedut.fi
Palvelu on uudistunut ja käyttäjäkunta laa-
jentunut koskemaan kaikkia ammattiliitto-
ja. Laajentumisen myötä jäsenetutarjonta 
tulee entisestään lisääntymään. Palvelu-
alusta on päivitetty uuteen versioon, joka 
mahdollistaa sujuvamman käytön myös 
mobiililaitteilla. Päällystöliiton jäsenkortis-
sa ei ole Jäsenedut.fi-logoa, joten voit lei-
kata oheisen liiton nimellä varustetun kortin 
jäsenkortin yhteyteen. Mobiilijäsenkorttiin 
logo on lisätty ja se tulee myös ensi vuo-
den muoviseen jäsenkorttiin. Kaikki jäsen-
edut löytyvät sivuilta www.jasenedut.fi. Pal-
velun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. 
Päällystöliiton jäsenet ovat hieman keski-
määräistä enemmän rekisteröityneet pal-
velun käyttäjiksi, mutta lisää mahtuu. Nyt 
kun mobiililaitteella voi helpommin selata 
jäsenetujen tarjoajalistaa, kannattaa kau-
passa ennen hankintapäätöstä tarkistaa, 
onko palveluntarjoaja jäsenedut.fi-ketjussa 
mukana. 

                                                     

Vuonna 2009 julkaistua Päällystöliiton his-
toriateosta on vielä joidenkin yhdistysten 
varastoissa ja jakeluun osallistuneiden evp-
henkilöiden kotivarastoissa. Teoksia eivät 
jäsenet ole syystä tai toisesta noutaneet. 
Jäsenet ja evp-jäsenet voivat yhä noutaa 
teoksia maksutta. 

Päällystöliiton historiateoksen 
varastointi ja jatkotoimet

Yhdistyksiä ja evp-henkilöitä pyydetään il-
moittamaan varastossa olevien teosten 
määrä os. arto.penttinen@paallystoliitto.fi 
tai markku.virtanen@paallystoliitto.fi 
Kesäkuun lehteen tulee jatko-ohjeet, minne 
ylimääräiset kirjat palautetaan ja miten.
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Kevään eduskuntavaalien alla puolus-
tusmäärärahoista on käyty laajaa julkis-
ta keskustelua. Määrärahoista on myös 
väännetty debattia eri puolueiden välillä. 
Keskustelu on ajankohtaista, koska seu-
raava Suomen hallitus ei päätä pelkästään 
hallituskautensa aikaisista taloudellisista 
voimavaroista ja resursseista, mitä puo-
lustuskyvyn ylläpitämiseen käytetään. Käy-
tännössä seuraava hallitus päättää koko 
puolustuskyvyn tulevaisuudesta: ratkaisut 
tulevat vaikuttamaan aina 2020-luvun lop-
puun saakka. Lisäksi puolustusvoimien re-
surssikysymykset on ratkaistava heti seu-
raavan hallituskauden alussa. Nyt pöydällä 
on niin isoja puolustuksellisia ydinkysymyk-
siä, että nämä asiat eivät voi odottaa. Po-
liittisia linjauksia tarvitaan heti.
Suomessa turvallisuus- ja puolustuspoliitti-
set selonteot ovat yleensä muodostaneet 
perustan puolustuksen poliittiselle ohjauk-
selle. Vuoden 2012 selonteossa annettiin 
perusteet ja linjaukset puolustusvoima-
uudistukselle, mutta aiemmasta poiketen 
selonteossa ei linjattu vaalikauden tai sen 
yli menevän ajanjakson puolustusmäärä-
rahakehyksiä. Eduskuntapuolueet eivät 
päässeet rahoituskehyksistä konsensuk-
seen. Erimielisyyttä oli ollut myös hallitus-
puolueiden kesken. Näistä syistä johtuen 
puolustusministeriö asetti vuonna 2013 
parlamentaarisen selvitysryhmän, jonka 

Vaalien jälkeen 
puolustusmäärärahat 
tapetilla  Teksti: Marko Jalkanen Kuva: Marko Varama

tehtävänä oli tuottaa eduskunnalle laaja-
alaisempaa tietoa puolustuksen tulevaisuu-
den kehityshaasteista. Tavoitteena oli, että 
seuraavan vaalikauden alussa eduskunnal-
la on käytössään selvitys puolustuksen pit-
kän aikavälin haasteista ja niihin vastaami-
sesta.
Selvitysryhmässä, jonka puheenjohtaja-
na toimi kansanedustaja Ilkka Kanerva 
(kok), oli edustettuina kaikki kahdeksan 
eduskuntapuoluetta. Näistä kuusi oli yhtä 
mieltä siitä, että materiaalisten suoritusky-
kypuutteiden korjaamiseen tarvitaan lisää 
rahaa. Ilman lisäresursseja puolustusvoi-
mat kykenee täyttämään tehtävänsä vain 
muutaman seuraavan vuoden ajan. Puolus-
tusvoimat saisi 50 miljoonaa euroa lisää 
vuonna 2016 ja summa nousisi asteittain 
vuoteen 2020 mennessä 150 miljoonaan 
euroon indeksikorotusten lisäksi. Selvitys-
ryhmä selvensi myös syitä, miksi näinkin 
monen puolueen kesken yhteisymmärrys 
puolustusmäärärahoihin selvitysryhmäs-
sä löytyi nyt, kun aiemmin sitä aiemmin ei 
löytynyt. Uskottavaa puolustuskykyä arvi-
oidaan kulloinkin vallitsevassa toimintaym-
päristössä, joka Ukrainan tapahtumien 
johdosta on muuttunut parissa vuodessa 
merkittävästi. Puolustusvoimiin kohdistuu 
nyt paljon kriittisempi katse, miten Suo-
men puolustusvalmiutta ja toimintakykyä 
pidetään yllä. Lisäksi selvitysryhmä pystyi 

konkreettisesti läpi ne materiaaliset puut-
teet, jotka tulee täyttää puolustusvoimissa. 
Vihreät jättivät selvitysryhmän loppuraport-
tiin täydentävän lausunnon siitä, että so-
dan ajan joukkojen kokoa tulisi vähentää 
entisestään ja hakea siten ratkaisu rahoi-
tusvajeeseen.  Sen sijaan Vasemmistoliitto 
vastusti puolustusmäärärahojen korotuksia 
ja jätti asiasta eriävän mielipiteen. Puolue 
on näkyvästi vastustanut asiaa myös ra-
portin julkaisemisen jälkeen. Vasemmisto-
liiton näkemyksen mukaan rahoitusvajetta 
paikattaisiin muun muassa lyhentämällä va-
rusmiespalvelus neljään kuukauteen. Tämä 
malli oli esillä asevelvollisuuden kehittämis-
tä tutkineen Siilasmaan työryhmän rapor-
tissa.
Isossa kuvassa näyttää siltä, että valtaosa 
poliittisista päättäjistä kannattaa puolus-
tusmäärärahojen korottamista. Puolustus-
määrärahojen korottamiselle näyttäisi ole-
van myös kansan tuki. Helsingin Sanomien 
helmikuun lopulla teettämässä mielipide-
tutkimuksessa enemmistö vastaajista kan-
natti puolustusmäärärahojen kasvattamis-
ta ensi vaalikaudella. Sopiikin toivoa, että 
myös enemmistö tulevassa eduskunnassa 
on valmis sitoutumaan rahoitukseen.

Puolustusmäärärahat, puolustuskyvyn 
uskottavuus ja Suomen puolustusratkaisut 
olivat esillä Suomen Reserviupseeriliiton, 
Upseeriliiton ja Päällystöliiton järjestämäs-
sä turvallisuuspoliittisessa vaalipaneelissa 
Helsingissä.  Paneeliin oli pyydetty tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikkaan pereh-
tyneitä kansanedustajaehdokkaita kaikis-
ta eduskuntapuolueista. Mukana olivat 
Heikki Autto (kok), Eero Heinäluoma (sdp), 
Jussi Niinistö (ps), Matti Vanhanen (kesk), 
Marcus Rantala (r), Pekka Haavisto (vihr) 
ja Jouko Jääskeläinen (kd).
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Ammattisotilaita edustavat ammat-
tijärjestöt Aliupseeriliitto, Pääl-
lystöliitto, Rajaturvallisuusunioni, 
Maanpuolustuksen insinöörit, Puo-
lustusvoimien Diplomi-insinöörit 
ja Upseeriliitto selvittivät kyselyllä 
eduskuntapuolueiden keskeisten 
edustajien kantoja maanpuolustus-
ta koskeviin ajankohtaisiin haastei-
siin. Tarkoituksena oli kartoittaa, 
kuinka vastaajat ja heidän edus-
tamansa puolueet näkevät maan-
puolustuksen nykytilan ja kehittä-
misen.

K
ysely toteutettiin sähköposti-
kyselynä maaliskuun aikana. 
Vastauksen annettuun määräai-
kaan mennessä antoivat puolus-
tusvaliokunnan puheenjohtaja 

Jussi Niinistö (ps), parlamentaarisen sel-
vitysryhmän jäsen Sari Palm (kd) ja parla-
mentaarisen selvitysryhmän puheenjohtaja 
Ilkka Kanerva (kok). 
Kutakin kysymystä edelsi pieni alustus, jo-
hon liittyen esitettiin varsinaiset kysymyk-
set. 

Turvallisuustilanne Euroopassa ja 
Suomen lähialueilla on kiristynyt vii-
meaikaisten tapahtumien johdosta. 
Venäjän toiminta Ukrainassa ei vas-
taa länsimaista oikeuskäsitystä itse-
näisen valtion alueiden valtaamisten 
ja ”separatistien” toiminnan tukemi-
sen osalta.

Miten Ukrainan tilanne vaikuttaa Suo-
men turvallisuuspolitiikkaan ja miten 
muutokset tulisi huomioida Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen toimin-
tojen turvaamiseksi?
Miten muutokset tulisi huomioida tu-
levaisuuden puolustusyhteistyössä 
Ruotsin ja NATO:n kanssa?

Jussi Niinistö: Oma puolustus kuntoon.

Sari Palm: Suomessa tulee tarkastella 
omaa turvallisuusasemaa, kykyä huolehtia 
rajaturvallisuudesta sekä oman turvallisuu-
den ylläpitoa ja puolustuskykyä nykyisessä 
tilanteessa aktiivisemmin ja etupainottei-
sesti. Yhteistyötä Ruotsin kanssa tulee lisä-
tä niiltä osin, mistä hyödymme osaamisen 
ja tehokkuuden osalta. NATO-kumppanuu-
den osalta en näe muutokseen tarvetta.
Resurssien turvaaminen puolustusvoimil-
le ja rajavartiostolle seuraavan vaalikau-
den aikana resursseja lisäten tulee hoitaa. 
2020–luvun ilma- ja merikaluston hankinta-
prosessi tulee viedä eteenpäin.

Ilkka Kanerva: Ukrainan tilanne luo epä-
vakautta Suomen lähialueelle, vaikka Suo-
meen ei kohdistukaan suoraa aseellista 
uhkaa. Suomen pitää kaikissa ja erityisesti 
nykyisessä tilanteessa pitää huolta uskot-
tavasta puolustuskyvystään. Kokoomus 
kannattaa puolustusyhteistyön tiivistämis-
tä Ruotsin kanssa puolustuksen vahvista-
miseksi ja materiaalihankintasäästöjen ai-
kaansaamiseksi. Kokoomus näkee, että 
Suomen Nato-jäsenyys lisäisi turvallisuut-
tamme ja vaikutusvaltaamme osana luon-
nollista viiteryhmäämme, eli läntistä arvo-
yhteisöä.
 

Eduskuntavaalit lähestyvät  

Poliittiset vaikuttajat ottivat 
kantaa maanpuolustusta 
koskeviin haasteisiin
Teksti: Juha Susi
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vaikutat!
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perustuu maanpuolustuksellisiin tar-
peisiin ja eroaa merkittävästi perus-
teiltaan ja rakenteeltaan yleisestä 
eläkejärjestelmästä. Pienetkin muu-
tokset järjestelmään edellyttävät li-
sävirkojen perustamista ja nostavat 
kustannuksia.

Onko 230 000 henkilön kokonaismää-
rä riittävä koko maan puolustamiseen?

JN: Vastustin tehtyä leikkausta. Sitä on 
syytä tarkastella kriittisesti tulevalla vaali-
kaudella.

SP: Reserviä ei voi enää ainakaan pienen-
tää!

IK: Kokoomus haluaa säilyttää nykyisen-
laisen asevelvollisuusarmeijan ja vahvistaa 
puolustusvoimien rahoitusta työryhmäni ra-
portin esittämällä tavalla sekä lisäksi päät-
tää tulevalla hallituskaudella merivoimien 
suuresta hankinnasta ja aloittaa Hornetien 
korvaushanke. Hankinnoissa on huoleh-
dittava kotimaisen puolustusteollisuuden 
mahdollisuuksista huoltovarmuuden var-
mistamiseksi.

Pitääkö nykyinen ammattisotilaisiin 
perustuva johtaja- ja asiantuntijare-
servijärjestelmä säilyttää nykyisel-
lään?
 
JN: Kyllä.

SP: En näe juuri nyt mielekkääksi järjes-
telmän muutoksia ainakaan toimintakykyä 
kaventavaan suuntaan. Pääpaino koulutuk-
seen, varusteiden ja materiaalin ajanmukai-
suuteen ja riittävyyteen.

Kansalaisten yhdenvertainen, tasa-
arvoinen ja oikeudenmukainen koh-
telu ovat länsimaisen demokratian 
kulmakiviä. Lainsäädännössä on 
olemassa useita erillismainintoja, 
joiden perusteella ammattisotilaiden 
yhdenvertainen asema muihin kan-
salaisiin verrattuna ei toteudu (mm. 
kaksoisrangaistavuus, siirtymävel-
vollisuus, poliittiset oikeudet, ko-
rostettu käyttäytymisvelvoite myös 
vapaa-aikana, jne.)

Tulisiko ammattisotilaiden kansalais-
oikeuksien olla yhdenvertaiset suh-
teessa muihin kansalaisiin?

JN: Ei.

SP: En pidä ajankohtaisena ammattisotilai-
den osalta ammattiin liittyvien erityissää-

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
haasteet ja rahoitustarpeet on selvi-
tetty parlamentaaristen selvitysryh-
mien toimesta. Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen uudistusten 
yhteydessä virastojen rahoitusta on 
leikattu 10 – 15 % vuoden 2012 ta-
sosta.

Tuleeko PV:n ja RVL:n budjetit palaut-
taa leikkauksia edeltäneelle tasolle tu-
levalla hallituskaudella?

JN: Turvallisuudesta ei saa tinkiä. Puolus-
tuksen osalta parlamentaarisen selvitys-
ryhmän esitys on minimi.
 
SP: Puolustuksen parlamentaarisen selvi-
tysryhmän jäsenenä olen perehtynyt PV:n 
rahoitustarpeeseen, sitoutunut sen kor-
jaamiseen sekä materiaalin uudistukseen 
2020 -luvun tarpeisiin. Rajavartiolaitoksen 
osalta tilannetta tulee tarkastella myös 
riittävän rajaturvallisuuden takaamiseksi 
huolella: Suomen tulee kantaa enemmän 
omaa valvontavastuuta esimerkiksi itäises-
tä rajasta, jonka valvonta perustuu paljon 
yhteistyöhön.

IK: Jotta uudistuneet Puolustusvoimat voi-
vat täyttää sille määrätyt tehtävät, on nor-
maaliajan toimintamäärärahat nostettava 
vähintään johtamani työryhmän esittämälle 
tasolle. Nyt puolustuksen tavoitetila ja re-
surssit ovat epätasapainossa tavalla, joka 
uhkaa itsenäisen ja uskottavan puolustuk-
sen tilaa. Rajavartiolaitoksen rahoituksen 
riittävyys normaali- ja kriisioloissa on var-
mistettava ja sitä on tarkasteltava mahdol-
lisesti muuttuvien uhkakuvien mukaan.

Koko maan puolustaminen edel-
lyttää noin 230 000 henkilön 
vahvuista sodanajan puolustus-
voimien kokoonpanoa. Puolustusjär-
jestelmämme perustuu palvelukses-
sa olevaan kantahenkilökuntaan ja 
reserviläisiin. Puolustusvoimien so-
danajan tehtävät edellyttävät vähin-
tään 3 000 henkilön vahvuista am-
mattisotilaista koostuvaa reserviä, 
jotta noin 11 000 ammattisotilaan 
tarve saadaan sijoitettua sodanajan 
tehtäviin. Puolustusvoimissa palve-
luksessa oleva ammattisotilaiden 
määrä on henkilöstökokoonpanos-
sa enintään 8 000 henkilöä. 3 000 
ammattisotilaan reservi perustuu 
sotilaseläkejärjestelmän tuottamaan 
oikeanikäiseen,  korkeasti koulutet-
tuun ja fyysisesti suorituskykyiseen 
harjoitettuun johtaja- ja asiantunti-
jareserviin. Sotilaseläkejärjestelmä 

dösten laajamittaista purkamista.  Ammat-
tisotilaiden yhdenvertaisuuden lisäämiseksi 
lainsäädännön haasteet tulee selvittää ja 
kuvata sen mukaisesti, mitkä ovat maan 
turvallisuuden, mitkä yleisen järjestyksen 
ja käytöstapojen osalta aikaisemmin perus-
teltu ammattisotilaan elämään kuuluviksi.

IK: Ammattisotilailta voidaan tehtäviensä 
puolesta edellyttää joitain muista kansalai-
sista poikkeavia käytäntöjä. Samankaltai-
sia velvoitteita on myös muilla valtion vir-
kamiehillä. 

Tuleeko kriisinhallintatehtävien perus-
tua tulevaisuudessakin vapaaehtoi-
suuteen?

JN: Kyllä.

SP: Kriisinhallintatehtävien osalta tuen jat-
kossakin vapaaehtoisuuden säilyttämistä 
myös puolustusvoimien palveluksessa ole-
vien osalta.

IK: Suomalaisen korkean kriisinhallinta-
osaamisen taustalla on vapaaehtoisuuteen 
perustuva reserviläisarmeija, joka kykenee 
hyvään kanssakäymiseen paikallisväes-
tön kanssa maailman eri kriisialueilla. Pa-
laavien rauhanturvaajien asemaa on enti-
sestään parannettava. Ei ole oikein, että 
kriisinhallintatehtävissä loukkaantunut rau-
hanturvaaja joutuu taistelemaan Valtiokont-
torin kanssa korvauksistaan, jotka ovat 
syntyneet tehtävissä isänmaan hyväksi 
kaukomailla.
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Vuoden alussa toimintansa aloit-
taneella Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksella on mittava tehtä-
väkenttä. Laitos huolehtii kaikkien 
puolustushaarojen materiaaleista, 
hankinnoista, terveydenhuollon 
järjestelyistä ja ympäristöasioista 
sekä tilahallinnasta. Sen talousar-
vio vastaa karkeasti puolta puolus-
tusbudjetista.

L
aitoksen johtaja, kenraalimajuri 
Timo Rotonen on asetettu paljon 
vartijaksi. Painaako vastuu?
- Kyllä tässä vastuu on melkoinen. 

Jos käytetään euroa mittarina, summat 
ovat valtavia, myöntää Rotonen.
Hän toteaa kuitenkin, että rahankäyttö pe-
rustuu suurelta osin ennalta sidottuihin me-
noihin ja esiin tuotuihin tarpeisiin.
- Olemme ennen muuta rahankäytön väline. 
Meillä on vastuu siitä, että raha muuttuu 
suorituskyvyksi ja palveluiksi.
Rotonen painottaa, että laitoksen merkitys-
tä ja tuotteita ei pidä pelkästään euroilla 
kuvata. Esimerkiksi toimintavalmius ei ole 
suoraan rahalla mitattavissa. 

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteiden 
mukaisesti logistiikan uudet järjestelyt tu-
kevat operatiivista toimintaa ja joukkotuo-
tantoa. Näistä päätoimisesti huolehtivien ei 
tarvitse miettiä kaupallisia tai juridisia asi-
oita, kun logistiikan palvelut tuotetaan kes-
kitetysti. Odotukset ovat tietysti korkealla.
- Laitos on aikamoisen haasteen edessä. 
Pyrimme tietysti parhaalla mahdollisella ky-
vyllä tehtävämme toteuttamaan, lupaa Ro-
tonen.

Pulmaton alku
Logistiikkalaitoksen lähtöaskel suunnittelu-
pöydiltä elävään elämään ei ole tuottanut 
suuria yllätyksiä.

Logistiikkalaitos 
mahdollistaa toiminnan
Teksti: Antti Kymäläinen  Kuva: Puolustusvoimat

Edunvalvontaa
Logistiikkalaitoksella
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- Ensivaikutelma on ollut sillä tavalla hyvä, 
että mitään toiminnan pysäyttävää ilmiötä 
tai virhettä ei ole havaittu. Palautteen pe-
rusteella joitakin asioita on ratkottu ja oh-
jeistettu tarkemmin. Joukoille on pystytty 
varmistamaan koulutuksen ja toiminnan 
edellytykset, kuvailee Rotonen laitoksensa 
ensiaskeleita. 
Hänen mukaansa vihreän veran äärellä 
tehdyt suunnitelmat vaativat jonkin verran 
säätämistä, ja tämä tehdään toiminnasta 
saatavien havaintojen mukaan kokemus-
perusteisesti. Laitoksen toiminta on määrä 
vakiinnuttaa tämän ja ensi vuoden aikana.
Laitoksen tulevien vuosien haasteet liitty-
vät määrärahoihin ja materiaalitarpeisiin. 
Ne ovat yhteisiä koko puolustusvoimille.
- Olemme joutuneet vajentamaan kriisiajan 
varastojamme. Osa materiaalihankkeista 
on budjettileikkauksista johtuen supistunut, 
viivästynyt tai lopulta pyyhkiytynyt pois, ja 
näin materiaalisen valmiuden kehittäminen 
on hidastunut. Jossakin vaiheessa mate-
riaalipuutteet alkavat vaikuttamaan myös 
toimintaan. Koulutusampumatarvikkeiden 
osalta joudumme jatkuvasti tarkasti mietti-
mään, kuinka paljon niitä on mahdollisuus 
hankkia, luettelee Rotonen.
Hän on hyvillään siitä, että tarpeet tunnis-

tettiin viime syksynä julkaistussa, kaikki 
puolueet kattaneen selvitysryhmän rapor-
tissa. Toivomuksena on, että määrärahalu-
paukset myös pidettäisiin.  
 
Tulos pienemmällä porukalla
Puolustusvoimauudistuksessa logistiikan 
tehtävissä toimiva väki supistui noin 20 
prosentilla, pyöreästi 2 900 henkilöstä 2 
300:aan. Logistiikkalaitokseen organisoitu 
henkilöstö tekee alan työt johto- ja suunnit-
telutasolta käytännön suoritteisiin saakka. 
- Yhtään ylimääräistä henkilöä meillä ei ole, 
summaa Rotonen. 
Hän tiedostaa tilanteen pulmallisuuden - 
sen, pitääkö laitoksen olla jatkuvasti sel-
laisessa ottelupainossa, joka ei mahdollis-
ta juuri minkäänlaista reagointia toiminnan 
muutoksiin tai henkilöstön poissaoloihin. 
Rotonen sanoo, että laitoksessa seurataan 
sitä, miten henkilöstö eri tehtävissä kuor-
mittuu. Ylikuormitustilanteet pyritään ehkäi-
semään.

Opistoupseereilla vaativia 
tehtäviä
Opistoupseereilla on tärkeä rooli logistii-
kan eri tehtävissä - aina käytännön työnjoh-
dosta vaativien asiantuntijatehtävien hoita-

miseen saakka. Koulutuksen päättymisen 
vuoksi opistoupseerien määrä vähenee 
vuosi vuodelta. Rotonen ei ole huolissaan 
osaamisvajeesta - siirtymäaikaa on vielä 15 
vuoden verran, ja tämän aikana uusia osaa-
jia pystytään valmentamaan upseereista ja 
aliupseereista, tarvittaessa koulutuksen 
järjestelyjä tarkistamalla. Hän arvelee, että 
viimeiset opistoupseerit palvelevat nimen-
omaan Logistiikkalaitoksessa
- Meillä palvelee nyt 182 opistoupseeria, 
tyypillisesti varttuneempaa väkeä vaativim-
missa osaamista ja erikoistumista edel-
lyttämissä tehtävissä. Oletan, että tehtä-
viimme hakeudutaan halukkaasti vastakin, 
koska ne ovat palkkauksellisesti vetovoi-
maisia, uskoo Rotonen.

Kumppanuus ei heikennä 
valmiutta
Materiaalin kunnossapidon kumppanuus-
järjestelyt Millog Oy:n kanssa laajenivat 
vuoden vaihteessa käsittämään myös maa- 
ja merivoimien varuskuntien korjaamotoi-
minnot. Suunnittelun yhteydessä asiasta 
keskusteltiin kärkkäästikin, sillä osa jouk-
ko-osastojen komentajista piti järjestely-
jä uhkana valmiuden ylläpidolle. Rotonen 
ei näe asiaa näin mustavalkoisena, koska 
sama kunnossapitohenkilöstö jatkoi työ-
tään entisissä tehtävissä ja paikoissa.
- Siirtynyt henkilöstö on myös poikkeus-
oloissa sijoitettu samoihin kunnossapidon 
yksiköihin kuin aikaisemminkin, perustelee 
Rotonen. 
Strategisena kumppanina Millogilla on so-
pimusperusteinen poikkeusolojen valmi-
usvelvoite. Valmiuden kohottamisen yhte-
ydessä kunnossapitohenkilöstö saadaan 
joustavasti perustettavien joukkojen käyt-
töön.
Rotosen mielestä kunnossapidon kumppa-
nuuden toiminnalliset muutokset ovat lo-
pulta vähäiset. Ne kohdistuivat normaalio-
lojen johtosuhteisiin, palvelujen tilaamisen 
toimintatapoihin ja reserviläisten palveluk-
seenkäskytysjärjestelyihin.
- En näe tilannetta lainkaan siten, että tä-
män muutoksen myötä palvelut loppuisivat 
tai merkittävästi notkahtaisivat, luottaa Ro-
tonen.

Varastointi pysyy 
puolustusvoimilla
Kun Millog-kumppanuuden laajentamista 
suunniteltiin, pohdittiin myös materiaalin 
varastoinnin laajempaa siirtoa kumppanil-
le. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin eikä Mil-
login rooli varastoijana merkittävästi kasva-
nut. 

Edunvalvontaa
Logistiikkalaitoksella

Logistiikkalaitoksessa 
raha muuttuu palveluksi 
ja suorituskyvyksi.
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- Materiaalin varastointi säilyy Puolustus-
voimien ydinbisneksenä, koska tähän toi-
mintaan liittyvät olennaisesti varustaminen, 
materiaalin hajauttaminen ja kohdentami-
nen perustajille. Nämä pidetään Puolustus-
voimien hallussa, linjaa Rotonen.
Puolustusvoimauudistuksessa varasto-
henkilöstöä vähennettiin. Pelkona on, että 
tämä johtaa varastohuolloista tinkimiseen 
ja tämän myötä materiaalin käyttökunnon 
heikentymiseen. Tilanteeseen pyritään vas-
taamaan hankkimalla palveluita Millogilta.
- Joukko-osastojen korjaamoiden siirtämi-
nen Millogille ja materiaalin elinjaksovas-
tuun keskittäminen Logistiikkalaitokselle 
antavat mahdollisuuden entistä paremmin 
koordinoida Puolustusvoimien varastoissa 
tarvittavaa kunnossapitoa, uskoo Rotonen.
Puolustusvoimien käytössä ja varastoissa 
on venäläisperäistä sotavarustusta lähinnä 
Neuvostoliiton ajoilta. Muodostaako muut-
tunut turvallisuuspoliittinen tilanne uhan tä-
män kaluston huoltovarmuudelle?
- Meillä venäläisen kaluston määrä on vä-
henemään päin. Varaosia on kohtuullisesti 
ja niitä on nykyisin mahdollista saada myös 
lännestä ja etenkin entisistä itäblokin mais-
ta. En näe suurta riskiä venäläisperäisessä 
materiaalissa, rauhoittelee Rotonen.
 

Räjähdevarastointiin 
investoidaan
Räjähdevarastointia on kehitetty vaiheittain 
1990-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2012 
puolustusministeriö puuttui räjähdevaras-
tojen suureen poikkeuslupapäätösten mää-
rään. Laajan selvityksen tuloksena minis-
teriö patisti puolustusvoimia uudistamaan 
räjähdevarastointia säätelevän normin, pa-
rantamaan tilannekuvan seurantaa ja järjes-

Timo Rotonen
- Kenraalimajuri
- Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
johtaja

- 55-vuotias
- Yleisesikuntaupseeri
- Toiminut aikaisemmin mm. Logistiik-
kapäällikkönä PE:ssa, UNTSO:n apu-
laiskomentajana, esikuntapäällikkönä 
MAAVMATLE:ssa, HELITR:n komenta-
jana ja ORIVASEV:n päällikkönä

- Naimisissa, 3 aikuista lasta
- Harrastaa metsästystä, kalastusta, 
luonnossa liikkumista ja golfia

Kenraalimajuri Timo Rotonen us-
koo, että opistoupseerit hakeutu-
vat halukkaasti Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen vaativiin tehtä-
viin, koska ne ovat palkkaukselli-
sesti vetovoimaisia.

tämään varastoinnin siten, että poikkeuslu-
vista päästään eroon.
- Tämän seurauksena on käynnistetty iso 
investointiohjelma, johon sisältyy maapeit-
teisten varastojen rakentamista, varas-
toinnin tiivistämistä, teknisen valvonnan 
lisäämistä ja turvalaitteiden hankintoja. Oh-
jelman mukaisesti meillä ei pitäisi vuoden 
2018 alkuun mennessä enää olla poikkeus-
päätöksiin perustuvia varastoja, kertoo Ro-
tonen.
Investointien myötä räjähteitä sijoitetaan 
uusiin varastointipaikkoihin. Varastojen lak-
kautuksia ei kuitenkaan ole suunnitteilla.
- Nykyisistä varastointipaikoista ei olla luo-
pumassa, toiminta jatkuu ennallaan, lupaa 
Rotonen.
Päinvastoin muutaman ELKAKOP-hank-
keessa lakkautettavaksi päätetyn varasto-
alueen toiminnan jatkaminen otetaan uu-
teen harkintaan.
- ELKAKOP-päätöksen jälkeen toimijat ja 
varastoinnin konsepti ovat jonkin verran 
muuttuneet ja tämän vuoksi tilannetta arvi-
oidaan nyt uudelleen. 

Yhteishenki hioutuu ajan 
kuluessa
Logistiikkalaitos on puolustusvoimien sisäl-
lä jättiläinen niin tehtäviensä kirjon kuin re-
surssiensakin näkökulmasta. Siihen sijoit-
tui henkilöstöä 33:sta eri joukko-osastosta 
ja kaikista puolustushaaroista. Laitoksella 
on seitsemän hallintoyksikköä ja toimintaa 
yli 40 paikkakunnalla. Miten tällaiselle po-
rukalle luodaan yhtenäinen toimintakulttuu-
ri ja henki?
- Kyseessä on logistiikan yhteinen haaste. 
Ihmiset tuovat tietysti mukanaan omaa kult-
tuuriaan ja otamme kaikki avosylin tähän 
yhteisöön, jossa jokainen tulee arvostetuk-
si osaamisensa perusteella. Meidän tulee 
kuitenkin omaksua yhtenäiset toimintata-
vat, joilla taataan vakioidut palvelut kaikille 
asiakasjoukoille ja puolustushaaroille.  
Yhteishenki syntyy yksilöistä, lähipiireistä 
ja työyksiköistä, ja sitä tuetaan hyvällä joh-
tamisella ja yhteisillä tilaisuuksilla. Laitosta 
mainostetaan Mahdollistaja-teemalla, jolla 
viestitään kaikkien operaatioiden ja toimin-
nan mahdollistamista Logistiikkalaitoksen 
tuottamilla palveluilla ja tuella.
- Toivon, että päivittäisessä työssämme 
huomaamme olevamme tarpeellisia, osaa-
vamme hommamme hyvin sekä tuottavam-
me jotakin tärkeää - ja osaamme olla siitä 
oikealla tavalla ylpeitä, tiivistää Rotonen lai-
toksen identiteetin rakennusainekset.

Kuva: Antti Kymäläinen
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H
eti syntymän jälkeen kätilö tar-
kastaa syntyneen pienokaisen. 
Vastasyntyneen vointia arvioidaan 
Apgarin pisteiden avulla. Pisteitä 

annetaan lapsen hengityksestä, sydämen-
sykkeestä, ärtyvyydestä, lihasten jäntevyy-
destä ja ihon väristä. Kustakin voi saada 
kaksi pistettä eli yhteensä kymmenen pis-
tettä.
Puolustusvoimaperheen uusi potra ”pieno-
kainen”, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 
synnytettiin 1.1.2015. Logistiikkalaitoksen 
opistoupseerien edunvalvontakätilönä ja 
synnytykseen osallistuneena annan tulok-
kaalle kahdeksan pistettä. Vastasyntyneen 
syntymän jälkeinen edunvalvonnan väri on 
hieman epäsäännöllinen ja edunvalvontali-
hakset eivät ole täysin jäntevöityneet.

Edunvalvonnan väri oikeaksi
Logistiikkalaitos on pienokainen vain ikän-
sä puolesta. Kooltaan ihmislapseen verrat-
tuna Puolustusvoimien uusi perheenjäsen 
on yli viisikiloinen. Logistiikkalaitosta ei luo-
tu vain laajentamalla entistä maavoimien 
materiaalilaitosta. Laitos on perinyt geenin-

sä jokaisesta puolustusvoimien huollon en-
tisestä organisaatiosta. Opistoupseereita 
sijoitettiin laitoksen organisaatioon 30:sta 
puolustusvoimien eri hallintoyksiköstä. Yk-
sin laitoksen esikuntaan opistoupseereita 
tuli 12 joukko-osastosta. 
Laitoksen henkilöstösuunnittelua tehtiin 
ympäri Suomea kaikissa puolustushaarois-
sa. Hajanainen suunnittelu asetti runsaasti 
haasteita edunvalvontatyölle. Edunvalvon-
nan alkumetreillä oli hetkiä, jolloin Päällys-
töliiton edustajia ei kutsuttu suunnitteluti-
laisuuksiin mukaan lainkaan. Aina ei edes 
edunvalvojan oma aktiivisuus riittänyt suun-
nittelutyöhön osallistumiseksi. Alkuvaikeuk-
sien jälkeen toimintatavat työantajan kans-
sa kuitenkin tarkentuivat ja yhteistyö alkoi 
sujua.
Jos puolustusvoimien huollon ja logistii-
kan ainakin osin samanaikaisten uudistus-
ten (PVUUD, ELKAKOP, VAATKE ja KUPI15) 
keskinäinen yhteensovittaminen tuntui 
haasteelliselta työnantajalle, oli se hanka-
laa myös edunvalvojille. 
Perinteitä pitää vaalia, mutta Päällystölii-
ton tekemän edunvalvontatyön värin yhte-
näiseksi saaminen ja toimintojen selkeyttä-
minen edellyttävät sekä edunvalvojien että 
edunvalvonnan asiakkaiden irtautumista 
vanhoista puolustushaarojen väreistä ja toi-
mintatavoista - tai ainakin osasta niistä.

Edunvalvonnan lihaksiin 
jäntevyyttä ja voimaa
Vuoden 2014 viimeisiin päiviin saakka 
muuttunut ja päivittynyt laitoksen henkilös-
tökokoonpano ja henkilöiden sijoittumiset 
eivät mahdollistaneet perinteisen luotta-
musmiesvaalin järjestämistä. Logistiikkalai-
toksen päällystöliittolainen luottamusmies-
organisaatio suunniteltiin ja nimettiin liiton 
luottamusmiesryhmän johtamana marras-
joulukuussa 2014. Päällystöliiton tavoite ja 
myös työnantajan toive oli, että Logistiik-
kalaitoksen henkilöstön etuja valvovilla jär-

jestöillä olisi nimetyt edustajat heti vuoden 
2015 alusta alkaen. 
Logistiikkalaitoksen opistoupseerien edun-
valvonnan lihasten jäntevöitymistä on hai-
tannut opistoupseerien työpisteiden fyy-
sinen ja hallinnollinen hajanaisuus. Myös 
järjestäytyminen ja kuuluminen Päällystölii-
ton jäsenyhdistyksiin on hajautunut. Laitok-
sen opistoupseerit työskentelevät seitse-
mässä hallintoyksikössä 30 paikkakunnalla 
ja kuuluvat viime vuoden vaihteen tiedon 
perusteella noin 30:een eri päällystöliitto-
laiseen jäsenyhdistykseen. Edellä luetel-
luista muuttujista (hallintoyksikkö, paikka-
kunta, jäsenyhdistys) saadaan noin 100 
erilaista yhdistelmää. Edunvalvonnan toi-
mivuuteen vaikuttavien yhdistelmien määrä 
on alle 200 opistoupseeria sisältävässä or-
ganisaatiossa suuri.
Päällystöliiton vuoden 2015 alussa päivitet-
ty jäsenrekisteri, sen rakenne ja rekisterin 
ylläpitomahdollisuudet parantavat luotta-
musmiesten ja yt-edustajien toimintaedel-
lytyksiä. Ilman ajantasaista edunvalvon-
nan asiakasrekisteriä edunvalvojilta kuluu 
runsaasti aikaa eri tietolähteistä saatavien 
jäsentietojen kokoamiseen ja ylläpitoon. 
Kaikki se on pois varsinaisesta edunvalvon-
tatyöstä. Perusasiat pitää saada kuntoon 
ja nyt siihen on mahdollisuus.
Logistiikkapienokaisen opistoupseerien 
edunvalvontalihaksien vahvistamiseksi ja 
edunvalvojien työn toimintaedellytysten pa-
rantamiseksi toivon, että jokainen Logis-
tiikkalaitoksessa palveleva opistoupseeri 
tarkastaa pikaisesti ja tarvittaessa päivit-
tää Päällystöliiton jäsenrekisterissä olevat 
tietonsa ajan tasalle. Aikaa päivittämiseen 
kuluu jokaiselta vain muutama minuutti. 

Puolustusvoimaperheen 
uudelle pienokaiselle 
kahdeksan pistettä
Teksti: Jouni Rinne

Kapteeni Jouni Rinne toivottaa vauhdikasta kesää ja turvallisia 
edunvalvontakilometrejä kaikille. Pitäkää katse tiessä.
Kuva: Riina Rinne.

Logistiikkavauva sai kahdeksan 
pistettä eritysalojen valtakunnalli-
selta asiantuntijaluottamusmieheltä 
(PVLOGL) kapteeni Jouni Rinteeltä.
(Colourbox)



V
uoden 2015 alussa perustettu 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
tuottaa yhteiset logistiikan palve-
lut sekä mahdollistaa osaltaan puo-

lustusvoimien suorituskyvyn rakentamisen, 
ylläpidon ja käytön. Muutos on lähtenyt 
puolustusvoimien omista tarpeista. Tavoit-
teena on keskitetympi järjestelmä ja pa-
rempi kustannustehokkuus.   
Logistiikkarykmentit ovat osa puolustus-
voimien logistiikan palveluverkostoa. Ryk-
mentit toteuttavat ja järjestävät joukkojen 
tarvitseman logistiikan tuen ja palvelut kes-
kitetysti sekä tukevat joukkoja paikallisissa 
huollon järjestelyissä. Painopistealueek-
si vuodelle 2015 esim. 2. Logistiikkaryk-
mentissä onkin määrätty toiminnan jousta-
va käynnistäminen ja vakauttaminen, hyvä 
henkilöasioiden hoitaminen sekä joukkojen 
tasapuolinen ja tarkoituksenmukainen tuke-
minen.

Logistiikkarykmentit muodostavat
alueellisen palveluverkoston
Teksti: Samuli Vahteristo  Kuvat: Puolustusvoimat ja Samuli Vahteristo

2. Logistiikkarykmentin esikuntapäällikön 
Vesa Aallon mukaan kolme kuukautta 
toimineen organisaation työ on lukuisista 
haasteista huolimatta saatu yleisesti hy-
välle tasolle. Onnistumisen vahvana taus-
tavaikuttimena olivat rykmentin runko-
henkilöstön johdolla viime vuonna laadittu 
perustamissuunnitelma sekä siihen kiin-
teästi liittyneet valmistelutyöt. Keskeiset 
joukkoja tukevat logistiikan palveluperus-
teet ovat jo kunnossa ja ne perustuvat Lo-
gistiikkalaitoksen ohjeistukseen.
- Yksi vahvuus muutokseen lähdettäessä 
oli, että 2. Logistiikkarykmenttiin siirtyvä 
henkilöstö sitoutui alusta pitäen uuden ra-
kentamiseen. Saimme henkilöstöä 16:sta 
eri joukko-osastosta ja monet toiminnot 
perustuvat aiemmissa organisaatioissa 
käytössä olleisiin toimintatapoihin tai pal-
velupisteisiin. Olemme kuitenkin luomassa 

uutta toimintatapakulttuuria. Paljon on vielä 
työtä tehtävänä ennen kuin voimme sanoa 
rykmentin saavuttaneen rutiininomaisen 
toimintakyvyn. 
2. Logistiikkarykmentin käytössä olevat ti-
lat soveltuvat hyvin rykmentin tarpeisiin ja 
mahdollistavat turvallisen työskentely-ym-
päristön ylläpitämisen.
- Toimipisteiden sijoittuminen laajalle alu-
eelle aiheuttaa haasteellisen tilanteen työ-
yksiköiden johtamiselle ja niiden sisäisen 
yhteenkuuluvuuden rakentumiselle. Hyvä-
nä yhteydenpidon tukena ovat kehittyneet 
videoneuvottelujärjestelmät, joiden käyttö 
on lisääntynyt merkittävästi. Johdon sään-
nölliset ja kaikkiin yksiköihin sekä tuettaviin 
joukkoihin suuntautuvat vierailut tulevat säi-
lymään rykmentin normaalina toimintatapa-
na, komentaja Aalto toteaa.

Edunvalvontaa
Logistiikkalaitoksella

Logistiikka-
rykmentit pitävät 
pyörät ja telat 
pyörimässä.
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Hyvä henkilöstöhallinto luo 
pohjaa työmotivaatiolle
Yksi haasteellisimmista rykmentin käynnis-
tämiseen liittyvistä asioista on ollut työyk-
siköille kuuluvien henkilöstöhallintoon liitty-
vien perusasioiden hoitaminen. Rykmentin 
henkilöstöpäälliköllä Pasi Sunilalla ja hal-
lintosektorilla on ollut kädet täynnä töitä, 
kun vastuulla ovat 334 henkilön työsuhde-
asiat sekä uuden henkilöstökulttuurin luo-
minen ja hyvän työmotivaation säilyminen.
 - Turussa rykmentin esikunnassa henkilö-
asioiden hoitoon meillä on äärimmäisen 
ohut vahvuus ottaen huomioon uuden or-
ganisaation haasteet. Henkilöstöasioiden 
oikeudenmukainen ja asiallinen hoitaminen 
on kuitenkin yksi merkittävä työmotivaa-
tion ylläpitoon liittyvä asia. Teemme toki 
täällä rykmentin esikunnassa parhaamme, 
että tilanne henkilöstöasioiden hoidon osal-
ta vakautuu. Pidämme yhteyttä viikoittain 
työyksiköihin. Samassa yhteydessä logis-
tiikkalaitoksen johto luo linjaa yhtenäisistä 
toimintatavoista.
Majuri Sunilan mukaan jokaisen työyksi-
kön lähiesimiehellä on vastuu seurata työn 
kuormittavuutta ja luoda omalta osaltaan 
hyvää työilmapiiriä ja porukkahenkeä. Hän 
korostaa, että esimiehen oven kynnyksen 
tulee olla matala muinakin aikoina kuin vain 
kehityskeskustelujen aikaan.
- Esimiehelle tärkeintä on olla suora ja re-
hellinen. Lähtökohtana on tasapuolinen 
kohtelu. 2. Logistiikkarykmentti haluaa olla 
avoin ja positiivinen työnantaja, jonka pal-
veluksessa tehdään työtä innostuneesti ja 
päämäärätietoisesti. 

Yksi työn kuormittavuuteen ja työturvalli-
suuteen liittyvistä asioista on työmatkat, 
jotka muutamilla työntekijöillä ovat muu-
toksen myötä pidentyneet. Logistiikka-
rykmentissä on Sunilan mukaan joitakin 
työntekijöitä, jotka ovat tehneet hajau-
tetun työn sopimuksen ja näin he voivat 
toisinaan, työn sallimissa puitteissa, vä-
hentää pitkän työmatkan tuomaa rasitta-
vuutta.
2. Logistiikkarykmentin työntekijöistä 
126 edustaa ammattisotilaita ja valta-
osa, 208 henkilöä, on siviilihenkilöitä 
eri osaamisen alueilta. Noin kolmasosa 
työntekijöistä on naisia. Opistoupseerei-
ta eri toimipisteissä on 33. Opistoup-
seereista 11 työskentelee esikunnas-
sa, 10 Länsi-Suomen varasto-osastolla, 
11 Merivoimien varikossa ja yksi Län-
si-Suomen turvallisuusyksikössä.  Pää-
osa opistoupseereita palvelee OTV6B 
tai 7-luokissa. Rykmentissä on kahdella 
opistoupseerilla OTV8-luokka.
- Tehtävänkuvauksia aloitetaan päivit-
tämään huhtikuussa, kun käynnistä-
misvaiheen muutosten jälkeen työn 
kokonaiskuva ja vaativuustekijät ovat 
tiedossa. Rykmentin sisällä urakehi-
tysmahdollisuudet ovat opistoupseeri-
en osalta rajalliset, mutta ammatissa 
kehittymisen mahdollisuuksia pyritään 
tukemaan hallintoyksikön laadukkaalla 
suunnittelulla osana Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen henkilöstövoima-
varojen johtamista. Omat tavoitteet 
kannattaa tuoda esiin kehittämiskes-
kustelujen yhteydessä, Sunila sanoo.

FAKTAA 
Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen 

kuuluu kolme logistiikkarykmenttiä, joi-
den esikunnat sijaitsevat Kouvolassa, 
Turussa ja Jyväskylässä. Logistiikkaryk-
mentit huolehtivat vastuulleen osoitettu-
jen Puolustusvoimien sekä Rajavartiolai-
toksen joukkojen tarvitsemista logistiikan 
tuen ja palvelujen järjestelyistä. Logistiik-
karykmentit varastoivat kaikkien puo-
lustushaarojen sotavarustusta ja val-
mistautuvat materiaalin hajauttamiseen 
valmiutta kohotettaessa.

2. Logistiikkarykmentti muodostaa 
oman logistiikan palveluverkostonsa län-
tisen Suomen alueelle. Rykmentin toi-
mipisteitä sijaitsee kaikkiaan 13:lla eri 
paikkakunnalla. Rykmentti työllistää noin 
330 henkilöä. Rykmentin kokoonpanoon 
kuuluvat Turussa sijaitseva esikunta sekä 
Merivoimien varikko, Länsi-Suomen va-
rasto-osasto, Talousvarikko ja esikunnan 
alainen Länsi-Suomen turvallisuusyksik-
kö. Rykmentin ensimmäisenä komenta-
jana on kommodori Mika Martikainen. 

2. Logistiikkarykmentin erityispiirtei-
nä ovat merivoimien erikoismateriaaliin 
sekä puolustusvoimien vaatetus-, kenttä-
majoitus-, kenttämuonitus- ja lääkintäma-
teriaaliin liittyvät ylläpitotehtävät. Keskei-
simpinä tuettavina joukko-osastoina ovat 
maavoimien suuret valmiusyhtymät Porin 
prikaati ja Panssariprikaati, merivoimien 
Rannikkolaivasto, Rannikkoprikaati ja Uu-
denmaan prikaati sekä ilmavoimien Sata-
kunnan lennosto.

2. Logistiikkarykmentin esikuntapäällikön Vesa Aallon mukaan hyvä valmistelu-
työ edesauttoi uuteen organisaatioon siirtymistä. Toiminnan käynnistäminen on 
pitänyt henkilöstöpuolen tehtävissä toimivien työpäivät superkiireisinä, toteavat 
kapteeniluutnantti Seppo Rastas ja majuri Pasi Sunila.



Kapteeniluutnantti Seppo Rastaalle Puo-
lustusvoimauudistus ei merkinnyt isoa muu-
tosta työmatkojen eikä toimenkuvankaan 
osalta, sillä hän siirtyi vuodenvaihteessa 
lakkautetusta Merivoimien materiaalilaitok-
sen esikunnasta 2. Logistiikkarykmentin 
esikuntaan. Kotipaikkana säilyi Turku, mis-
tä hallinto-osaston osastoupseeri on mielis-
sään. 
Rastaan kontolla ovat rykmentin sotilaiden 
henkilöstö-, työehtosopimus- ja oikeuden-
hoitoasiat sekä lisänä liikunta-alaan ja työ-
hyvinvointiin kuuluvat asiat.  Uuden hallin-
toyksikön työmäärä on Rastaan mukaan 
huomattavasti raskaampi kuin aiemmassa 
työpaikassa. 
- Osa työpaineista johtuu luonnollisesti 
käynnistämisvaiheeseen ja muutoksiin liit-
tyvistä lisätehtävistä. Tästä huolimatta tar-
vitsisimme ehdottomasti hallinto-osastolle 
yhden miehen lisää keventämään työkuor-
maa. 
Rastas pitää käsittämättömänä sitä, että 
hänen OTV-luokkansa laski, vaikka työmää-
rä aikaisempaan kasvoi.
- Henkilöstöasioita on määrällisesti ai-
kaisempaa enemmän, ja lisäksi sain ryk-
mentin liikuntakasvatusupseerin tehtävät. 
Kevään aikana käynnistyvät kehityskeskus-
telut ja OTV-luokkien tarkistukset. Toivon, 
että jokaisen kohdalla OTV-luokka asettuu 
työn vaativuuden edellyttämälle tasolle.

Rastaan mukaan uuteen työhön osallistu-
taan innostuneesti, ja aika näyttää, miten 
hyvä yhteishenki uudessa organisaatiossa 
kyetään luomaan.
- Toimipisteiden välimatkat ja 16 joukko-
osastosta muodostunut henkilöstö luovat 
oman haasteensa toimintatavoille ja työ-
kulttuurille. Jokaisen on syytä katsoa pei-
liin ja pyrkiä omalta osaltaan huomioimaan 
työkaverit ja tekemään työtä rakentavas-
sa hengessä. Omalta osaltani voin työhy-
vinvointiin liittyvissä liikuntapäivissä luoda 
yhteisöllisyyttä. Toivottavasti mahdollisim-
man moni pääsee osallistumaan tilaisuuk-
siin.
Hyvä työilmapiiri on Rastaan mukaan myös 
plussaa rekrytointia ajatellen.
- Vaikka rekrytointi hoidetaankin Joensuus-
sa sijaitsevan Puolustusvoimien palvelu-
keskuksen kautta, niin silti sana kulkee. 
Hyvähenkiseen organisaatioon halutaan 
töihin. Aika näyttää kuinka onnistumme. 

Muutos toi parempaa 
elämänlaatua
Yliluutnantti Niko Auviselle vuodenvaih-
de merkitsi isompaa muutosta elämässä. 
Hän siirtyi Porin prikaatin taisteluvälineva-
rastolta 2. Logistiikkarykmenttiin Heikkilän 
varaston päälliköksi. Alkutaival uudessa 
tehtävässä on ollut opiskelua ja työnkuvan 

hahmottamista.
- Hyvän lähtökohdan tähän uuteen työhön 
antoi aikaisempi tehtäväni Porin prikaatis-
sa. Uutta ovat hallinnolliset tehtävät, johta-
mistoiminta, määrärahojen käsittely ja ope-
ratiivinen puoli sekä toimintatapakulttuuri ja 
siihen liittyvät uudet linjaukset.
Auviselle muutos toi uusia haasteita, lisää 
vastuuta ja samalla OTV-luokka nousi. Li-
säplussaa perheen kannalta oli, että työ-
matka lyheni huomattavasti. Kokonaisuute-
na perheen elämä helpottui ja taloustilanne 
parani. Auvinen antaa tunnustusta myös 
uudelle työporukalle.
- Vastaanotto työyhteisöön on ollut todel-
la hyvä. Vertaistukea olen saanut aina tar-
vittaessa. Esimiehet ja alaiset ymmärtävät 
uuden työntekijän haasteet.
Auvinen pyrkii sanojensa mukaan pitämään 
yllä avointa ja tervettä keskusteluilmapiiriä. 
- Pyrin huomioimaan työntekijät yksilöinä. 
Haluan nostaa esille omassa työpisteessä-
ni fyysisen toimintakyvyn merkityksen hen-
kisen hyvinvoinnin kannalta ja kannustaa 
kaikkia urheilemaan yksin ja yhdessä - an-
nan mallia omalla esimerkilläni. Pidin työs-
kentelystä Porin prikaatissa todella paljon. 
Työkaverit ja kamppailuvalmennus ovat asi-
oita, joita jäin kaipaamaan.
Kaikki on nyt Auvisen mielestä helpompaa, 
varsinkin perheelle.
- Työmatka Kaarinasta Turkuun kestää vain 
noin 20 minuuttia. Nyt minulla jää päivittäin 
kaksi tuntia enemmän viettää perheen pa-
rissa. Nyt ehtii kaikkea tuplasti tai ainakin 
tuntuu siltä.

Henkilöstöpuoli on lujilla

Luottamusmies, yliluutnantti Markus Jalosen ja yliluutnantti Niko 
Auvisen mukaan rykmentin käynnistämisvaihe tuo jokaiselle yllin kyl-
lin uutta, mutta ymmärtävän ja rakentavan yhteistyön kautta edetään 
kohti parempaa palveluvalmiutta.
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Tukipalvelumuutokseen liittyen 
Rajavartiolaitos lakkauttaa hallin-
toyksiköiden teknilliset toimistot 
vuoden 2015 loppuun mennes-
sä. Hallintoyksiköihin jäävät tek-
nillisen alan tehtävät siirretään 
muiden toimistojen hoidettavak-
si. Muutokseen liittyy edunval-
vonnallisesti asioita, joiden suh-
teen on oltava hereillä.

Rajavartiolaitos 
lakkauttaa teknilliset 
toimistot vuoden 
2015 lopussa
Teksti ja kuva: Jukka Mäkinen

Rajavartiolaitos on laatinut 6.2.2015 
käskyn id279834, jonka mukaises-
ti Rajavartiolaitoksen hallintoyksi-

köiden organisaatioita ja prosesseja kehi-
tetään lakkauttamalla teknilliset toimistot 
31.12.2015. Samassa yhteydessä vartios- 
ton esikuntaan jäävät teknillisen toimialan 
tehtävät siirretään raja-/meritoimistoon. 
RMVK:lle jäävät teknillisen alan tehtävät 
siirretään koulutustoimistoon (pois lukien 
johtamisjärjestelmäupseeri) ja Vartiolen-
tolaivueessa lentotoimistoon. Teknillisissä 
toimistoissa työskentelevä henkilöstö si-
joitetaan tarveharkintaisesti avoimen haun 
perusteella joko hallintoyksikön toimenpi-
tein hallintoyksikön sisällä tai RVLE:n suun-
nittelemalla tavalla. Rajavartiolaitoksen 
esikunta koordinoi siirtoihin ja tehtävään 
määräyksiin liittyvää henkilöstösuunnitte-
lua. Hallintoyksikköön jäävät teknillisen 

toimialan tehtävät keskitetään pääosin yh-
delle virkamiehelle, jotta yhteistyö hallinto-
yksikön ja teknillisen osaston välillä sekä 
yhteistoimintatahojen kanssa olisi mahdol-
lisimman sujuvaa.

Uudet ja muuttuneet tehtävät 
on arvioitu RVLPJ-sopimuksen 
mukaisesti
Hallintoyksiköt vastaavat uusien ja muut-
tuneiden tehtävien toimenkuvien tarkistuk-
sista ja muista henkilöstöjärjestelyistään. 
Uudet ja muuttuneet tehtävät on käsitelty 
hallintoyksiköiden palkkatiimeissä ja palk-
kalautakunta on arvioinut tehtävät 25. - 
26.3. Tehtävät laitetaan hakuun ja henkilös-
töpäätösten on oltava tehtyinä viimeistään 
1.6. Käskyn mukaisesti, mikäli tehtävien si-
sällössä tapahtuu loppuvuoden aikana tar-
kentuvan suunnittelun johdosta merkittäviä 
muutoksia, tulee hallintoyksiköiden tarkas-
taa ja vahvistaa muuttuneiden tehtävien si-
sältö ja työjärjestykset (mukaan lukien palk-
katiimin arviointi) 30.11. mennessä. Tämä 
kirjaus on tehtäviin määrättävien virkamies-
ten osalta hyvin vaarallinen. Pelkona on, 
että näille tehtäville käy samalla tavalla 
kuin 2014 vuoden alusta toteutuneessa tu-
kipalvelumuutoksessa useille tehtäville kävi 
eli vaativuusluokat putoavat alkuperäisestä 
arvioinnista. Tässä on sekä palkkatiimien 
että palkkalautakunnan jäsenten oltava he-
reillä.

Palkkatakuu voimassa 
muutokseen liittyen
Henkilöstöjärjestelyissä sovelletaan RVL-
PJ-sopimuksen 4 §:n 6 momentin mää-
räyksiä sekä 9 §:n kohdassa 3 sovittua 
palkkatakuuta. Jos virkamies on hoitanut 
tehtäväänsä vähintään vuoden ajan ja hä-
net siirretään tässä yhteydessä alemman 
vaativuusluokan tehtävään, maksetaan hä-
nelle entisen suuruista tehtäväkohtaista 
palkanosaa yhden vuoden ajan, jonka jäl-
keen tehtäväkohtainen palkanosa voi las-
kea enintään yhden vaativuusluokan. Täs-
sä hankkeessa palkkaturva säilyy, vaikka 
virkamies ilmoittaisi halukkuutensa nykyis-
tä tehtäväänsä vaativuudeltaan alempaan 
tehtävään. Tämä on virkamiesten kannalta 
positiivinen asia.

Rajan hallintoyksiköiden teknillisen toi-
mialan työt keskitetään pääosin hal-
lintoyksiköissä yhdelle virkamiehelle. 
Kuvassa Kaakkois-Suomen rajavartios-
ton teknillisen toimiston rakennus. R
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P
äällystöliiton paikallistason jä-
senistön, toimijoiden ja johdon 
tapaamiset jatkuivat helmi-maa-
liskuussa Kainuun prikaatissa ja 
Satakunnan lennostossa. Yhtei-

senä tekijänä kaikissa talven aikana käy-
dyissä tapaamisissa on nostettu esille hen-
kilöstöresurssit. Niin nytkin.
Puolustusvoimauudistus ei rajoitu vain or-
ganisaatiomuutoksiin. Niiden lisäksi myös 
toimintatapoja ja -malleja päivitettiin. Näi-
den yhteisvaikutuksena henkilöstön ja esi-
miesten tuntemukset jaksamisesta ja huo-
li henkilöstön riittävyydestä ovat nousseet 
keskeiseen asemaan. 
- Yhtään särkymävaraa ei ole. Samoin KRI-
HA-prosessi vie aina enemmän kuin puoli 
tai koko vuoden. Mukaan tulee huomioida 
koulutus- ja purkujaksot unohtamatta lo-
mia, toteaa Kainuun prikaatin apulaisko-
mentaja, eversti Heikki Taavitsainen.
Jaksamisen tueksi Kainuun prikaatissa on 
hyödynnetty aidosti sopimusten mahdol-
listamia joustoja. Tapaamamme reppurit 

Edunvalvontanäkymiä 
Kainuun prikaatista ja Satakunnan 
lennostosta
Teksti ja kuvat: Juha Susi

kehuivat sitä, kuinka kaikki on tehty mah-
dolliseksi. Käytännössä henkilölle on suun-
niteltu viikolla pidempiä työpäiviä, jotka 
mahdollistavat arkivapaan. Vaihtoehtoisesti 
maanantaina työpäivä alkaa puolilta päivin. 
Samoin perjantaina paluumatkan kotipaik-
kakunnalle on voinut aloittaa aikaisemmin. 
Näiden toimintatapojen toivoisi siirtyvän ai-
dosti laajemmallekin. Annettu työpanos on 
sama kuin muilla ja samalla henkilö pystyy 
sovittelemaan työ- ja perhe-elämäänsä pa-
remmin yhteen. Työantaja saa vastavuoroi-
sesti tyytyväisemmän työntekijän.
Kajaanissa on aloitettu henkilöstöalalla 
pitkäjänteinen työ seuraajasuunnitelman 
laatimiseksi. Tämän henkilöstöalan työka-
lun pelättiin syrjäyttävän osiltaan avoimen 
haun. Samasta asiasta esitettiin useita 
kysymyksiä työpistekäyntien yhteydessä. 
Tässäkin tulee ilmi, miten asiat lähtevät 
elämään omaa elämäänsä, jollei niitä avata 
oikein henkilöstölle. 
- Tehtävällä seuraajasuunnitelmalla ei ole 

tarkoitus syrjäyttää avointa hakua, toteaa 
henkilöstöpäällikkö, majuri Lassi Piirai-
nen.
Jäsenistön tapaamisissa keskusteltiin liki 
poikkeuksetta tehtävänkuvauksista. Paikal-
listason toimijoilta saadun tiedon mukaan 
uudistukseen liittyen kuvaukset ovat hyväl-
lä tasolla ja mahdolliset päivitystarpeet on 
tunnistettu.

Pirkkalassa huoli jaksamisesta
Satakunnan lennosto koki uudistuksessa 
isoja muutoksia hävittäjäkaluston siirryttyä 
toisiin lennostoihin. Päätehtävänä on nykyi-
sin tukilentotoiminta, jota täydentävät tutki-
mus- ja kehittämistoiminnot.
Uudistuksen myötä myös henkilöstö ja sen 
tehtävät ovat vaihtuneet. Henkilöstöä, eri-
tyisesti siirtyneitä, tuetaan kaikin keinoin.
- Saimme kaikille tänne siirtyneille palvelus- 
asunnot. Teimme ison selvitystyön ja sen 
yhteydessä laadituista tapauskohtaisista 
jakoperusteista pidettiin kiinni. Täällä tiede-
tään, millainen reppurin asema on, kertoo 
henkilöstöpäällikkö, majuri Miikka Väisä-
nen.
Vierailun aikana oli edelleen käynnissä hen-
kilöiden kiinnitys uudistuksen mukaisiin teh-
täviin. Tätä on hankaloittanut se, että osa 
henkilöstöstä on edelleen vanhan organi-
saation alla tietojärjestelmissä.
Myös Satakunnan lennostossa keskuste-
luissa tuotiin huoli jaksamisesta. Käynnissä 
on edelleen uusien toimintatapojen opiske-
lu. Lennostossa koetaan, että uusien toi-
mintamallien lisäksi tehdään vielä myös 
vanhat ja että tehtävää tulee enemmän 
kuin on suunniteltu.
- Oma työtiimini on tarkoin mitoitettu an-
netuille tehtäville. Nyt osa tiimistä on kurs-
seilla tai virkavapailla, joten työtä riittää, 
kertoo käyttöhuoltojaoksen varajohtaja, 
kapteeni Timo Karinki.
Töitä riittää myös Pilatus-asiantuntijalle 
kapteeni Petri Honkaniemelle.
- Koneet lentävät aktiivisesti ja ne huolle-
taan Pirkkalassa. Huoltotehtäviin toiselle 
paikkakunnalle saattaa joutua yllättäenkin, 
sillä meillä on kaluston kokonaishuoltovas-
tuu sijoituspaikkakunnasta huolimatta, Hon-
kaniemi toteaa.

Tietojärjestelmien tuottama tilannekuva siitä, missä päin maailmaa kalusto 
on kulloinkin, on avainasemassa kokonaiskuvan hahmottamisessa kaptee-
ni Petri Honkaniemen työssä.
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Varastopäällikkö, yliluutnantti Juha Il-
vesluoto on huolestunut alaistensa 
varastonhoitajien palkkauksesta.

- Alaisillani,  vastuullisilla varastonhoitajil-
la, on jopa OTV5-luokan tehtäviä. Kuitenkin 
heillä on materiaali- ja järjestelmävastuuta. 
Tämän tulisi näkyä myös tehtävän vaativuu-
dessa, avaa Ilvesluoto toimialuettaan.
Uudistus on laajentanut varastokentän teh-
täväaluetta huomattavasti. Se on tuonut 
entisten yhteistyökumppaneiden lisäksi uu-
sia toimijoita, jotka toimivat asiakkaina.
- Meihin tukeutuvat aluetoimistot ja Raja-
vartiolaitos muodostavat jo merkittävän 
osan asiakaskunnasta. Erityisesti Pohjois-
Karjalan alueen aktiivinen KOTU-toiminta 
työllistää yllättävän paljon meitä, Ilvesluoto 
jatkaa.
Varastonhoitajien tehtäväkenttä ja tehtä-
vienkuvaukset muistuttavat vääpeleiden 

Varastoupseerien 
tehtäväluokitukset 
puhuttavat

tehtäviä. Usein niissäkin on koettu, etteivät 
palkkaus ja vaativuus kättele toisiaan. Maa-
voimien pääluottamusmies, kapteeni Ilkka 
Huttula tarjoaa lääkkeeksi kuvausten päi-
vittämisen. Tehtävien analyyttinen tarkaste-
lu edellyttää laadukasta kuvausta.
- Olemme ottaneet jo vinkistä vaarin ja päi-
vitämme kuvauksia vastaamaan todellisuut-
ta. Saamme paikallisilta luottamusmiehiltä 
tähän tarvittavaa asiantuntija-apua, kiittelee 
Ilvesluoto saamaansa edunvalvontatukea.
Tehtäväkentän laajenemiseen ja jaksami-
seen liittyen varastopäälliköllä ei ollut huol-
ta.
- Työporukassamme on erityisen hyvä me- 
henki, ja onneksemme joukossa on sellai-
sia ilopillereitä, että hymy suussa tullaan 
töihin ja tehdään töitä, kiittelee Ilvesluoto 
alaisiaan. 

Yliluutnantti Juha Ilvesluoto kantaa 
huolta alaistensa tehtäväluokista.

Avoin haku ja seuraajasuunnitelma eivät sulje pois toisiaan. Henkilöstöpäällikkö 
majuri Lassi Piirainen kertoo periaatteita suunnitelman laatimisesta maavoimien 
pääluottamusmiehen kapteeni Ilkka Huttulan ja apulaiskomentajan eversti Heikki 
Taavitsaisen kuunnellessa selvitystä.



S
uomen ja Ruotsin puolustus-
ministeriöiden ja puolustusvoi-
mien selvitys maiden puolus-
tusyhteistyön tiivistämisestä 
julkaistiin 17.2. Selvityksessä 

tarkastellaan mahdollisuuksia maa-, ilma- 
ja merivoimien sekä logistiikka-alan rau-
han ajan yhteistyön kehittämiseen. Yhteis-
työ ei tähtää puolustusliiton perustamiseen 
eikä keskinäisiin turvatakuiden antamiseen 
mahdollisissa kriisitilanteissa. Esitetty jär-
jestely täydentää Suomen muuta kansain-
välistä yhteistyötä.
Selvityksen mukaan yhteistyötä toteutet-
taisiin entistä laajemmin joukkojen kou-
lutuksessa ja harjoittelussa. Maavoimiin 
voitaisiin perustaa yhteinen prikaati ja me-
rivoimiin yhteinen laivasto-osasto. Tukikoh-
tien, satamien ja harjoitusalueiden yhteis-
käyttö nähdään myös mahdollisena.

Puolustusyhteistyön 
tiivistämisestä selvitys
Teksti: Antti Kymäläinen  Kuva: Puolustusvoimat

Keskeinen ehdotus selvityksessä on Suo-
men ja Ruotsin välisten suojattujen vies-
tiyhteyksien toteuttaminen. Nämä luovat 
edellytykset syvemmälle yhteistyölle. Yhte-
ydet tulisi rakentaa kaikille toimintatasoille 
puolustusministeriöistä aina yksittäisiin tu-
kikohtiin ja aluksiin. 
Jo nyt harjoitettavaa merialueiden valvon-
nan yhteistyötä ehdotetaan kehitettäväksi. 
Yhteistyö halutaan ulottaa myös ilmatilaan 
valvontaan.
Logistiikan yhteistyökohteina tarkastellaan 
muun muassa maiden käytössä olevien sa-
manlaisten helikopterien ja panssarivaunu-
jen huollon järjestelyjä.
Suomen ja Ruotsin puolustusministeriöiden 
tarkastelun jälkeen maiden poliittiset joh-
dot antavat linjauksensa yhteistyön toteut-
tamisesta.

Materiaaliyhteistyöstä 
valtiosopimus
Yhteistyö tiivistyy myös muiden Pohjois-
maiden suuntaan. Suomi, Ruotsi, Norja ja 
Tanska sopivat maaliskuussa puolustusma-
teriaalialan yhteistyötä koskevan valtioso-
pimuksen, jota sovelletaan kahden tai use-
amman sopijamaan välillä rauhan tai kriisin 
aikana. Sopimus on osa pohjoismaista Nor-
defco-yhteistyötä.
Sopimuksella luodaan edellytykset yhtei-
sille puolustusmateriaalihankkeille sekä 
parannetaan tutkimus- ja teknologiatyötä. 
Tarkoituksena on yhtenäistää viranomais-
määräyksiä sekä parantaa puolustusma-
teriaalin yhteensopivuutta ja huoltovarmuu-
den edellytyksiä.

Suomalaisia ja ruotsalaisia ISAF:n 
rauhanturvaajia partiossa Sholgaran  
kylässä Balkin maakunnassa 
Afganistanissa.
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Kommentti

Kaiken viisauden 
alku on tosiasioiden 
tunnustaminen
Teksti: Antti Kymäläinen

Ukrainan kriisin seurauksena turvalli-
suuspoliittinen tilanne Euroopassa on 

nopeasti muuttunut. Putinin Venäjä pulliste-
lee ja esittelee sotilaallista voimaansa. In-
ternetissä käydään informaatiosotaa. Balti-
an maissa pelätään sitä, mikä mahtaa olla 
Venäjän seuraava siirto. Turvallisuuspolitii-
kassa on nyt turbo päällä.
Pieni Suomi ei ole vieläkään pystynyt muut-
tamaan maatieteellistä sijaintiaan, eli veli 
venäläinen on edelleen vierellämme. Kar-
hu on herännyt talviuniltaan kylmän sodan 
päättymistä seuranneiden leutojen vuosien 
jälkeen, ja Jyri Häkämiehen aikoinaan 
toteamat kolme pääasiallista turvallisuus-
haastettamme - Venäjä, Venäjä ja Venäjä 
- ovat entistä ajankohtaisemmat. Eikä ole 
liioiteltua liittää listaan muutama Venäjä li-
sää.
Vaikka Suomessa on viime vuodet ollut val-
lassa pääministerinkin suulla todettu huono 
hallitus, turvallisuuspoliittisista linjanvedois-
ta ei ole riidelty. Ulkoministeriö julkaisi hel-
mikuussa keskeiset teesit kansainvälisestä 
turvallisuuspoliittisesta yhteistyöstä ilman 
suurempaa meteliä. Poliitikoilla on laaja 
yhteisymmärrys puolustusvoimien määrä-
rahatarpeista sekä nyt esitetystä Suomen 
ja Ruotsin rauhan ajan puolustusyhteistyön 
tiivistämisestä.  
Suomessa ymmärretään, että omasta us-
kottavasta puolustuksesta on pidettävä 
kiinni. Samoin tiedostetaan turvallisuutta 
ja puolustusvoimien suorituskykyä tukevan 
yhteistyön välttämättömyys meille luontevi-
en tahojen kuten Pohjoismaiden, Euroopan 
unionin ja Naton kanssa. Tiivistyvä yhteis-
työ Ruotsin kanssa on tervetullut lisä tähän 
kokonaisuuteen.

Suomen ja Ruotsin sotilaallinen yhteistyö 
ja -harjoittelu eivät ole kokonaan uusi 

asia. Esimerkiksi Uudenmaan prikaati on 
osallistunut molempien maiden johdolla jär-
jestettyihin yhteisiin harjoituksiin 2000-lu-
vun alusta lähtien.
 - Yhteisharjoitukset ruotsalaisten kanssa 
ovat olleet taisteluharjoituksia erilaisissa 
maastoissa ja saaristossa. Myös yhteisiä 
kovapanosammuntoja on järjestetty, ker-
too UUDPR:ssa työskentelevä kapteeniluut-
nantti Marko Nieminen.
Hänellä on yli 10 vuoden kokemus sekä 
Suomessa että Ruotsissa järjestetyistä 
harjoituksista. Näissä Nieminen on toimi-
nut muun muassa kranaatinheitinjoukkueen 
kouluttajan ja tulenjohtokouluttajan tehtä-
vissä. Kahdenvälisten harjoitusten lisäksi 

Yhteistyöstä hyviä 
kokemuksia  Teksti: Antti Kymäläinen

yhteistyökokemusta on karttunut monikan-
sallisista Northern Coasts -harjoituksista.
Tämän vuoden ajan UUDPR:n kansainväli-
nen rannikkojääkärikomppania, Amphibio-
us Task Unit - ATU, on osana NRF 2015 
valmiutta.
Nieminen suhtautuu myönteisesti puolus-
tusyhteistyön tiivistämiseen Ruotsin kans-
sa.
- Yhteistyön laajentaminen ruotsalaisten 
kanssa on mielestäni erittäin hyvä asia. 
Se on tähän saakkakin sujunut hyvin ja har-
joitukset ovat olleet hyvin suunniteltuja ja 
huolella läpivedettyjä. Molemminpuolinen 
tietotaito ja omistautuminen ovat korkeal-
la tasolla. Ruotsalaiset ovat myös olleet 
todella kiinnostuneita yhteistyöstä, kertoo 
Nieminen kokemuksenaan.

020 769 8111

ÄLÄ JÄÄ ASIOIDEN KANSSA YKSIN

www.rauhanturvaajatvertaisina.fi

8,28 snt/puh. + lanka 7 snt/min tai GSM 17 snt/min

soita luottamuksellisesti

Puolustusvoimat tukee puhelimen ylläpitoa.
Puhelun hinta soitettaessa.

Puolustusministeri Carl Haglund hy-
väksyi kansallisen kriisinhallinnan ve-

teraaniohjelman toimenpiteet ja tavoitteet 
vuosille 2015 - 2019. Ohjelman laatimises-
ta päätettiin jo vuonna 2013, jotta kriisin-
hallintatehtävissä palvelevien ja palvellei-
den tukitoimia voitaisiin kehittää. Erityisesti 
psykososiaalisen tukeen haluttiin kiinnittää 
erityistä huomiota.
Nyt vuosien 2015 - 2019 keskeisinä ta-
voitteina ovat kattavan tukiverkon raken-
taminen, kriisinhallintaveteraanistatuksen 
luominen ja palvelusaikaisen tuen kehittä-
minen. Tukiverkko kattaa yhteydenpidon, 
yhden luukun periaatteella toimivan neu-
vontapalvelun sekä muun viranomaistuen, 
jonka päävastuu on Valtiokonttorilla. Viran-
omaistuki tulee perustumaan sosiaali- ja 
terveysministeriössä valmisteilla olevaan 
kriisinhallinnan tapaturma- ja ammattitau-
tilakiin. Vuoden 2016 alusta voimaan tu-
levaksi suunnitellussa laissa on tarkoitus 
ottaa nykyistä paremmin huomioon kriisin-
hallinnan koventuneet palvelusolosuhteet. 
Tukitoimiin kuuluu myös vapaaehtoisjär-

Kriisinhallinnan tuki-
toimissa iso harppaus 
eteenpäin
Teksti: Marko Jalkanen

jestöjen seuranta ja vertaistuki, jota muun 
muassa Rauhanturvaajaliitto tällä hetkellä 
tarjoaa Raha-automaattiyhdistyksen rahoi-
tuksella.
Kriisinhallinnan veteraanistatuksen luomi-
sen tavoitteena on vakiinnuttaa kansain-
välisen esimerkin mukaisesti kriisinhal-
lintaveteraani-käsite, kehittää kansallista 
tunnustusta sekä tukea palveluksen jäl-
keistä sopeutumista. Suomalaisen rauhan-
turvaamisen 60-vuotisjuhlavuonna 2016 
on kaikille rauhan-
turva- ja kriisinhallin-
tatehtävissä palvel-
leille tarkoitus jakaa 
yhteiseksi tunnuk-
seksi kriisinhallinta-
veteraanikortti, joka 
oikeuttaisi Puolustus-
voimien ja Rauhantur-
vaajaliiton erikseen 
neuvottelemiin etui-
hin.



Osa 2

Lehti ammatti-
kunnan imagon-
rakentajana
Teksti ja kuvat: Ari Pakarinen Lähteet: Päällystölehden edeltäjät
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Suomen Aliupseeri-
liiton perustamises-
sa oli tavoitteena 

koota ison valtakunnan alueel-
la olevat aliupseeriyhdistykset 

saman sateenvarjon alle. Isossa 
kuvassa oli tarvetta hajanaisen 

joukon yhteishengen ja ammatti-
identiteetin kasvattamiseen. Jo 

vuoden päätä liiton perustamisesta 
oli selvää, että tiedottaminen oli yksi 

keino edellä mainittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Suomen Aliupseeri -lehti oli oivallinen 
apuväline aliupseerien ammatti-ilmeen 

ja julkikuvan kehittämisessä joukolle, 

jonka koulutustausta oli 1930-luvulle tulta-
essa hajanainen. 
Lehden julistus oli selkeä, ja näin se oli 
luettavissa elokuussa 1930 ilmestyneen 
lehden (6/1930) ensimmäisellä auke-
amalla: ”Suomen Aliupseeria ei ole pe-
rustettu sitä varten, että alkaisi ilmestyä 
uusi suomenkielinen sotilaslehti. EI! Vaan 
se on perustettu yhteiskunnassa tärkeäs-
sä asemassa olevan ryhmän, aliupseeris-

ton, äänenkannattajaksi, ryhmän, 
joka tällä julkaisullaan näyttää 
Suomen kansalle luovan harras-
tuksensa ja tehdä intensiivistä 
työtä kansamme hyväksi. Sii-
tä tämän lehden velvollisuu-
dentuntoinen, isänmaallinen 
henki!”
Mikä sitten oli lehden roo-
li? Tilaajalukujen perusteel-
la lehteä tilasivat ja lukivat 
pääsääntöisesti aliupsee-
rit. Lehteä ei tilattu laa-
jasti Puolustuslaitoksen 
ulkopuolelle. Tässä oli 
oivallinen mahdollisuus 

kasvattaa ja kehittää aliupseerikun-
nan ajattelua ja henkistä kasvamista. Lehti 
tosin tarjosi myös sotateknillistä tietämys-
tä ja oppia lähialueiden asevoimista.
Tukea tälle sisäiselle imagon ja hengen 
rakentamiselle saatiin esimiehiltä. Korkea-
arvoiset upseerit pohtivat myönteisessä 
hengessä aliupseerien asemaa organisaa-
tiossa ja merkitystä asevelvollisten kou-
lutuksessa. Jo ensimmäisessä Suomen 
Aliupseerin näytenumerossa joulukuussa 
1929 majuri Eino Virkki pohti monesta 
näkökulmasta aliupseeriston merkitystä 
koko Puolustuslaitokselle. Virkki avaa jut-
tunsa seuraavasti: ”Arvioitaessa jonkin 
paikan tärkeyttä ja merkitystä, on meidän 
selvitettävä itsellemme kyseiseen ase-
maan liittyvien tehtävien tähdellisyys koko-
naisuudelle. Niinpä kohdistankin huomioni 
siihen merkitykseen, mikä aliupseerin toi-
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A
TOP:n tavoitteena on vaalia am-
mattikuntamme arvokasta pe-
rinnettä, kerätä historiallista ai-
neistoa ja tutkia ammattikunnan 

perinteitä ja historiaa. Tätä tutkimustyötä 
tekee osaltaan perinneyhdistyksen hal-
lituksen jäsen, tietokirjailija, yliluutnantti 
evp. Ensio Fihlman. Hän tutkii Markovil-
lan sotakoulun aliupseerien koulutusta ja 
myöhempiä vaiheita, kuten esimerkiksi 
osallistumista sotatoimiin ja niissä menes-
tymistä.
- Aloitin projektin vuonna 2012, kun olin 
saanut valmiiksi edellisen tutkimustyön 
Kaartin Pataljoonan kersanteista vuosilta 
1962 - 1973, kertoo Fihlman työn aloitta-
misesta. 
- Sain ensiksi käsiini Markovillan aliupseeri-
en arvostelukirjan, josta siirsin kaikkien 
2 400 oppilaan tiedot Excel-taulukkoon. 
Työ kesti lähes kaksi vuotta. Taulukko on 
sittemmin täydentynyt vuoden 1936 Puo-
lustusvoimien Alipäällystömatrikkelin 
1 750 aliupseerin tiedoilla. 
Kantakorttivaihe on alkanut tämän vuoden 
alussa Kansallisarkistossa, ja taulukkoon 

Markovillan 
aliupseerien tiedot 
teokseksi   Teksti ja kuva: Ari Pakarinen

on lisätty puuttuneet 650 aliupseerin tiedot 
toukokuun loppuun mennessä. Seuraava 
vaihe on 1 750 kantakortin tilaaminen ja 
tietojen siirtäminen niistä taulukkoon vuo-
silta 1936 - 45. Jo pelkkä korttien kerää-
minen kestää puoli vuotta. Kantakorttityötä 
riittää alustavan laskelman mukaan vuoden 
2017 alkuun. 
- Minut on yllättänyt se, kuinka tarkkuutta 
vaativaa ja raskasta on pelkkä kantakort-
tien tutkiminen. Kantakorttityötä pystyy te-
kemään maksimissaan 3 - 4 tuntia päiväs-
sä.  En halua, että mikään olennainen jää 
huomaamatta.
 - Olen tietokirjailija ja Tietokirjailijat ry:n jä-
sen. Työni ohjaajana toimii filosofian tohto-
ri, kapteeni evp. Keijo Koivisto. Teen Mar-
kovilla tutkimusprojektia omakohtaisena 
tutkimustyönä. Kyseessä on viidenteen kir-
jaani liittyvät tutkimustyöt, ja kirjallinen lop-
putulos määräytyy sen mukaan, mitä tutki-
mus tuo tullessaan.
- Lopuksi haluan osoittaa suuren kiitoksen 
Kansallisarkiston kantakortteja keräävälle 
henkilökunnalle. Ilman heidän työtään Mar-
kovilla-projektia ei olisi olemassa.

minnalla on miehistön kasvatus- ja koulu-
tustyössä sekä mikä osuus aliupseerilla on 
taistelun kulkuun.”  
Kirjoitusten ote oli kasvattava, mutta sa-
malla kannustava. Aliupseeri saattoi jo 
30-luvulla tuntea tekevänsä työtä, jolla oli 
tarkoitus, vaikka palkkapussi ei ollut kovin-
kaan tuhti tuohon aikaan. Esimiesten asen-
ne oli tietenkin ymmärrettävä. Aliupseereis-
ta piti kasvaman täysipäinen joukko, joka 
perusyksiköissä kouluttaa sodan ajan ar-
meijaa tositoimia varten.

Lukijakunta laajenee
Lehden nimi oli muuttunut Sauliksi ja sen 
sivuilla oli uudenlaista pohdintaa aliupsee-
rien asemasta sodan jälkeisessä Suomes-
sa. Tulevaisuus näytti monestakin syystä 
epävarmalta. Urheilutoiminta näytti tuovan 
lohtua, ja aliupseerit olivatkin myönteisesti 
esillä urheilumaailmassa. Tämä näkyi myös 
voimakkaasti lehden sivuilla, ja lisäksi kan-
nustettiin aliupseereita kirjoittamaan järjes-
tämällä kirjoituskilpailuja.
Aliupseeristossa ja Puolustusvoimien so-
tilaskasvatuksen periaatteissa tapahtui 
myös muutos sodan jälkeen. Jälleen lehti 
tarjosi palstatilaa, jotta aliupseerit saisivat 
pohdittavaa mm. siitä, kuinka alaisia kasva-
tetaan ja koulutetaan. Tultiin sodan jälkei-
seen jälleenrakennusaikaan.
Lehteä ryhdyttiin lukemaan myös jäsenis-
tön ulkopuolella 1950-luvulla, kun järjes-
täydyttiin ja edunvalvonnan ensiaskeleita 
ryhdyttiin ottamaan. Lehden oli tarjottava 
tyypillisestä jäsenlehdestä poikkeavaa in-
formaatioita myös ulkopuoliselle lukijalle. 
Yhteistyökumppaneita kiinnosti, kuinka Ali-
upseeriliitossa asioita tehtiin ja minkälaista 
sen jäsenkunta oli. 
Tämä on imagon rakentamisen näkökul-
masta merkinnyt sitä, että Päällystöliiton 
ja sen edeltäjien jäsenten palvelusta, työn-
kuvaa ja niiden merkitystä joukko-osastois-
sa on säännönmukaisesti esitelty. Näin on 
kyetty antamaan totuudenmukainen kuva 
koulutetusta ja ammattimaisesta aliupsee-
ristosta, toimiupseeristosta ja opistoup-
seeristosta. Tämä perinteinen joukko-osas-
toesittelyjen esittely jäsenten työtehtävien 
kautta on jatkunut nykypäivään asti ja on 
saanut vahvan kannatuksen myös lukijatut-
kimuksissa. Ohessa liiton edunvalvontatyö 
ja luottamusmiestoiminta on myös osoitta-
nut lujan ammattitaitonsa, joka vakuuttaa 
niin jäsenet kuin ulkopuolisetkin lukijat.

Ensio Fihlmanin on yllät-
tänyt kantakorttien tutki-
misen vaativuus. Yhdessä 
päivässä sitä voi tehdä 
tehokkaasti vain muutamia 
tunteja.



LI
IK

U
N

TA

A
mmattisotilaan on lakisääteisesti 
ylläpidettävä työtehtäviensä ja so-
dan ajan sijoituksensa edellyttä-
mää kuntoa sekä ammattitaitoa. 

Lakia täydentävässä puolustusministeriön 
asetuksessa todetaan, että sotilaan perus-

Miellyttävä 
testitapahtuma?

parantaa? Suorituskausihan on pääsääntöi-
sesti tammikuun alusta lokakuun loppuun. 
Minulle on tullut mieleeni, useastikin. Ikävä 
kyllä tuskin koskaan ajatukset eivät ole ja-
lostuneet teoiksi. Näin uskon, että monelle 
lukijalle on käynyt samalla tavalla. Testita-
pahtumaan kannattaa mennä hyvin valmis-
tautuneena ja motivoituneena. 
Tässä muutamia vinkkejä onnistuneeseen 
juoksutestiin.  Aloita systemaattinen ja 
säännöllinen harjoittelu noin kolme kuu-
kautta ennen h-hetkeä. Mikäli olet jo koke-
nut juoksija, niin lyhyempikin aika riittää. 
Juokse 2 - 3 viikoittaista peruskestävyys-
lenkkiä (4xP, pitää pystyä puhumaan puus-
kuttamatta) kestoltaan 5 - 6 km. Vähitellen 
lisää mukaan viikoittainen vauhtileikittely-
harjoitus, esim. hyvän verryttelyn jälkeen 
lyhyitä ja teräviä 100 - 400 m:n vetoja kä-
velypalautuksella. Seuraavaan vetoon voit 
lähteä, kun syke on tasaantunut. Vetoja voi 
tehdä tuntemuksen mukaan 6- 8-10 kertaa. 
Toinen kehittävä harjoitus on ns. pyramidi-
harjoittelu, jossa juostaan vauhtileikittelynä 
esim. 1+2+3+3+2+1 minuuttia aina ve-
don jälkeen sama aika kävely-/hölkkäpa-
lautuksella. Vedot kannattaa tehdä siten, 
että ensimmäisissä sarjoissa ei juosta ihan 
täysillä, alaspäin tullessa pitää sitten tun-
tuakin jo pahalta. Tässäkin harjoituksessa 
tulee muistaa hyvä alku- ja loppuverrytte-
ly. Oleellista harjoittelussa on se, että kaik-
kia lenkkejä ei tehdä tasavauhtisina eikä 
tasamittaisina. Juoksutestissä mennään 
mukavuusalueen ulkopuolelle, niin pitää 
välillä mennä harjoittelussakin. Hyväkään 
harjoittelu ei aina takaa parasta lopputulos-
ta. Juoksutestiin pitää mennä paitsi hyvin 
valmistautuneena, niin myös hyvän alkuver-
ryttelyn tehneenä. Paikalle pitää saapua vii-
meistään 30 min ennen, hyvä alkuverrytte-
ly vaikka kenttää ympäri juosten muutama 
kierros samalla kuulostellen tuntemuksia. 
Alkuverryttelyyn sisältyy muutama rento 
noin 100 m:n veto tavoitevauhdilla. Juok-
sutestin alussa kannattaa pitäytyä tavoite-
vauhdissa, vaikka tuntuisi miten hyvältä. 
Lopussa sitten juostaan kaikki mitä ”ko-
neesta” irti lähtee. Yksityiskohtaisempia 
ohjeita ja vinkkejä juoksutestiin löytyy inter-
netistä googlettamalla.
Jos ja kun juoksemaan oppii juoksemalla, 
niin lihaskuntotestiä varten voi harjoitella 
tekemällä lihaskuntotestin liikkeitä. Ensin 

taitoja ja kuntoa arvioidaan säännöllisesti 
testien ja terveystarkastuksen perusteella.
Onko koskaan käynyt mielessä, että jos 
vaikka tänä vuonna vähän harjoittelisin tes-
tejä varten? Entä onko koskaan juolahtanut 
mieleen, että saavutettua testitulosta voi 

Teksti: Mika Räisänen  Kuva: Ari Pakarinen

Mika Hakala valvoo Kari 
Rantakallion testiä.
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kannattaa kuitenkin opetella oikea suoritus-
tekniikka. Sekä vatsalihas että etunojapun-
nerrus ovat helposti kotona harjoiteltavia 
liikkeitä. Harjoitukseksi käy edellä mainittu 
pyramidiharjoitus, esim. 10-15-20-15-10 
kertaa riittävällä palautusajalla. Oleellista 
tässä harjoituksessa ei ole niinkään tois-
tojen määrä, vaan säännöllinen harjoitte-
lu. Takaan, että säännöllisellä harjoittelulla 
tulokset paranevat. Vauhditonta pituushyp-
pyä varten voi harjoitella erilaisilla loikka- ja 
kimmoisuusharjoitteilla, esim. penkille nou-
su tai moniloikkaharjoitteilla.
Näillä eväillä ja hyvällä motivaatiolla voit 
saada testitapahtumasta miellyttävän. Tes-
tit ovat lähtökohtaisesti meitä itseämme 
varten. Tarkoitus ei ole laittaa ihmisiä jo-
noon, palkintona ei ole lisää liksaa, vaan 
palaute se hetkisestä kuntotasosta verrat-
tuna samanikäiseen kohderyhmään. On jo-
kaisen oma asia, miten palkintonsa käyt-
tää.

Päällystöliiton hiihtomesta-
ruuskilpailut
Liiton hiihtomestaruuskilpailut järjestettiin 
hiihdon sotilas SM- kilpailujen yhteydessä 
Kajaanissa 17. - 19.3. Kilpailulajeina oli-
vat rynnäkkökivääriampumahiihto, ampu-
mahiihto sekä maastohiihto. Suurimman 
osallistujamäärän keräsi rynnäkkökivääri-
ampumahiihto, jossa kilpaili kaikkiaan 22 
liiton jäsentä. Hiihdon yleismestaruuspis-
teitä saavutti kaikkiaan 16 eri yhdistystä, 
mitä voidaan pitää erittäin hyvänä saavu-
tuksena. Hiihdon yleismestaruuden voitti 
Wanajan Päällystöyhdistys ennen Kajaanin 
Päällystöyhdistystä. Tulokset löytyvät liiton 
internet-sivuilta kohdasta urheilutoiminta. 

Liiton mestarit lajeittain ja sarjoittain:

Ampumahiihto
35 - 44 v  Ylil Mika Hakala, WanPy
yli 45 v Ylil Olli Peltola, WanPy
yli 50 v Kapt Jari Junttanen, KuoPy
yli 55 v Ylil evp Tapio Kiiskinen, 

Evp-yhd RK-ampumahiihto
35 - 44 v  Ylil Petri Ylönen, WanPy
yli 45 v Ylil Arto Hakala, WanPy
yli 50 v Kapt Heikki Kivikko, WanPy
yli 55 v Ylil evp Tapio Kiiskinen, EVP-yhd

Maastohiihto
35 - 44 v  Ylil Petri Ylönen, WanPy
yli 45 v Ylil Janne Tuhkalainen, KajPy
yli 50 v Kapt Heikki Kivikko, WanPy
yli 55 v Ylil evp Tapio Kiiskinen, EVP-yhd

Päällystölehden lukijat saivat ensim-
mäisen uudessa painotalossa pai-
netun lehden käsiinsä helmikuussa. 

Painojälkeen toimitus on voinut olla erittäin 
tyytyväinen. Lehden kannessa oli tapahtu-
nut automaailman termein ns. kasvojen ko-
hotus, jossa tosin värimaailmassa oli myös 
jotain vanhaakin. Kypäräpäinen sotilas ko-
ristuksineen mukailee Päällystöliiton lipun 
värimaailmaa. Lehdessä kannen yläosa on 
uuden visuaalisen ilmeen mukainen. Tämä 
ilme tulee näkymään kaikissa liiton esitys-
kuvissa tulevaisuudessa. Liiton puheenjoh-
taja Sakari Vuorenmaa oli myös ottanut 
visuaalisen ilmeen käyttöön pitäessään lii-
ton ajankohtaiskatsausta ATOP:n ja Evp-yh-
distyksen perinnepäivillä.
Päällystölehden juhlavuosi on normaali työ-
vuosi, johon ei juhlahumua juurikaan sisäl-
ly. Toimitustyö etenee suunnitelmallisesti, 
mutta kuitenkin niin, että muuttuviin tilantei-
siin voidaan reagoida tarvittaessa. Lehden 
mediakortti ilmestymisaikatauluineen on 
löydettävissä liitoon kotisivuilta. 
Kirjoittajakurssille syksyllä 2014 osallistu-
neiden kirjoittajien juttuja näkyy myös pik-
kuhiljaa lehden sivuilla. Kirjoittajakunnan 

Juhlavuoteen 
uudella ilmeellä

laajentaminen on myös panostusta tule-
vaisuuteen, jotta toimituksellinen työ saa 
pelivaraa.  Tämän lehden sivuilta nostan 
esille Jouni Rinteen työnäytteen. Persoo-
nallinen ote Logistiikkalaitoksen meneillään 
oleviin asioihin antaa lukijoille varmasti sel-
keän kuvan siitä, missä laitoksessa men-
nään. 
Päätoimittajana kannustan yhdistysten 
edustajia lähtemään puheenjohtajapäiville 
avoimin mielin ja runsaat ideat reppuun pa-
kattuna. Juuri ideointia varten päivät ovat 
olemassa - viestintää parhaimmillaan. Päi-
villä tullaan keskustelemaan ja miettimään 
viestinnän kokonaisuutta ja lehden roolia 
osana liiton viestintää. Viime syksyn luki-
jatutkimuksen perusteella lehti on oikealla 
tiellä ja profiloituu ammattimaisesti toimite-
tuksi jäsenlehdeksi. Voisikin luulla, että leh-
den osalta kaikki on selvää, mutta yhdistys-
ten edustajien pitää myös Päällystölehteä 
tarkastella kriittisesti toiminnan ja talouden 
suhteen.

Toivotan menestyksekkäitä puheenjohtaja-
päiviä!
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Teksti: Ari Pakarinen

Uusi esityspohja on ladattavissa 
jäsensivuilta (edunvalvonta - hyödyl-
listä tietoa -lomakepohjat)
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Tukea reserviin - viimeiset kepit jakoon Riihimäellä. Vasemmalta Seija ja Antti 
Kymäläinen, Tarja Lumme-Virtanen ja Arto Virtanen, Juha ja Kirsi Leppänen, 
Ari Saurus, Esa Rasi sekä Päivi ja Juha-Pekka Lievonen.

T
ätä tapahtumaa on suunniteltu 
toistakymmentä vuotta ja nyt se 
vihdoin tapahtui, kiteytti Dragsvi-
kin Päällystöyhdistyksen puheen-

johtaja Marko Nieminen Päällystön 
Naisten Liitto ry:n liittokokouksen illallisen 
avaussanoissaan. Hän muisteli puhees-
saan neuvotteluja, joita on käyty vuosia ta-
pahtuman järjestämiseksi. Illallisen aikana 
monen suusta sitten kuultiinkin samat sa-
nat: ”Hyvää kannatti odottaa”.
Dragsvikin Päällystön Naisten ydinporukka 
odotti 28.3. vieraitaan jännittyneenä, sillä 
vuosi oli valmisteltu Päällystön Naisten Liit-
to ry:n liittokokoustapahtumaa. Avajaistilai-
suudessa Uudenmaan prikaatin komentaja 
Kjell Törnerin vastaanotolla ruotsinkieli-
set emäntämme tarjoilivat alkoholittoman 
maljan sijasta meille ”laktoositonta mal-
jaa”. Kielimuuri oli välittömästi murrettu. 
Kommodori Törner esitteli varuskunnan ja 
myös hiukan varuskunnan aidan takanakin 
olevaa ympäristöä. Varuskunnan vieressä 

Päällystön Naiset 
Uudenmaan prikaatissa
Teksti ja kuvat: Pirkko Lokinperä

on aikanaan sijainnut iso mielisairaala ja 
Törner kysyi, tiedättekö mitä eroa on va-
ruskunnan ja mielisairaalan johdolla? Ylei-
sö oli tietysti hiljaa eikä kukaan uskaltanut 
kommentoida, jolloin hän jatkoi: ”Varmaa 
on ainakin se, että mielisairaalassa on ter-
ve johto” - rohkeaa itseironiaa.

Historiaa, muotoilua ja 
”Tea for Two”
Avajaistilaisuuden jälkeen tutustuimme 
Tammisaaren vanhaan kaupunkiin: kauniit 
puutalot, kapeat kadut ja Helen Schjer-
beckin taidenäyttely saivat osakseen ihai-
lua ja ”linnan rauniot” tuli tarkastettua. 
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Hallitus 2015 - 2016: istumas-
sa vas. Arja Haakana, Pirkko 
Lokinperä, Anne Pulkkinen. 
Seisomassa vas. Sisko Lautamäki, 
Tarja-Tuulia Huttula, Taru Vienola, 
Kati Räisänen, Taija Renforss, 
Hanna Heino ja Satu Rajala. Kuvasta 
puuttuu Minna Paukku



Lappeenrannan Päällystöyhdistys päätti 
toimia hyvän asian puolesta. Yhdistyksen 
vuosijuhlan kutsussa pyydettiin perinteis-
ten pakettien sijaan lahjoittamaan pieni 
summa Etelä-Karjalan Keskussairaalan las-
tenosastolle. Kertyneillä varoilla hankittiin 
helppohoitoisia pelejä ja leluja. Yhdistyk-
sen edustajina Vesa Tirkkonen ja Mikko 
Perón kävivät viemässä lahjoituksen peril-
le. 
Osastolla annetaan hoitoa kaikenikäisille 
lapsille ja kaikenlaisiin vaivoihin, keskosis-
ta teini-ikäisiin. Pienimmät potilaat voivat 

Erityisen mieluinen tutustumiskohde oli 
Fiskarsin ruukkialue ja siellä olevat lukui-
sat putiikit. Rahapussi keveni, mutta kan-
tamukset lisääntyivät. Ennen pois lähtöä 
moni löysi itsensä pienestä suklaapajasta. 
Pajassa oli aivan ihastuttava pieni kahvio ja 
”Tea for two”- kuului monesta suusta, kun 
kokousväkemme tilasi teetä ihanien leivos-
ten kera.
Ensimmäinen päivä päättyi illalliseen. Kun 
vieraat Marko Niemisen tervehdyssanojen 
jälkeen siirtyivät Upseerikerhon juhlasaliin, 
hämmästyneitä huokauksia kuului kaikkial-
ta. Sali oli mitä upein, illallispöytämme ka-
tettu kauniisti ja silmiemme iloksi paikalli-
nen käsityötaiteilija oli tuonut kolme silmiä 
hivelevän kaunista pellavailtapukua. Illalli-
seksi kolme nuorta kokkia oli taikonut ko-
kousvieraille mitä maittavimman illallisen.

Varuskunnan kummituskin 
näyttäytyy
Kokousväki siirtyi illalliselta kasarmiinsa 
yöpuulle ja jokainen varmisteli, että kello-
jen siirto on suoritettu ja herätykset tulevat 
ajallaan. Kuinka ollakaan, toisen majoitus-
tuvan asukkaat saivatkin sitten koko aamu-
yön herätyksiä tunnin välein. Epäselväksi 
aamulla jäi, kuka tai mikä meitä herätteli, 
mutta kenenkään tuvassa nukkuneen puhe-
lin tai herätyskello ei meitä ollut herättänyt. 
Siispä oliko asialla varuskunnan kummitus?
Sunnuntaiaamuna aamiaisen jälkeen ko-
kousvieraat lastattiin jälleen autoihin ja 
matkasimme Perinnekukkulalle. Saimme 
mukaamme kaksi mahtavaa herramiestä, 
joilla olisi ollut meille varmastikin kerrot-
tavaa moneksi päiväksi. Aika vierähti Pe-
rinnekukkulalla ja juttuja kuunnellessa no-
peasti ja niinpä moni vieras totesikin, että 
voimmeko tulla tänne uudestaan kesäai-
kaan ja paremmalla ajalla. 

Liittokokous
Liittokokouksessa käytiin lävitse tavan-
omaiset liittokokousasiat toimintaker-
tomuksineen, tilinpäätöksineen, toimin-
tasuunnitelmineen ja talousarvioineen.  
Pirkko Lokinperä valittiin johtamaan Pääl-
lystön Naisten Liitto ry:tä vuosiksi 2015 - 
2016 ja liitolle valittiin myöskin uusi halli-
tus. Varsinaiset hallituksen jäsenet ovat 
Arja Haakana, Satu Rajala, Kati Räisä-
nen, Minna Paukku, Anne Pulkkinen, 
Sisko Lautamäki, Hanna Heino ja Taru 
Vienola.  Varajäseniksi valittiin Taija Ren-
forss ja Tarja-Tuulia Huttula.
Lämmin kiitos kaikille osanottajille ja liitto-
kokoustapahtuman järjestäjille. Sylintäydel-
tä kiitoksia teille emännät ja teidän puolisot 
sekä Marco ja kokit!  Teitte tapahtumasta 
ikimuistettavan!

Lappeenrantalaiset 
lasten asialla
Teksti ja kuva: Mikko Perón

olla raskausviikolla 24/40 syntyneitä, noin 
600 g:n painoisia vauvoja. Hoitajat ja lääkä-
rit vastaavat hoitotyönsä ohella käytettävi-
en laitteiden toimintakunnosta sekä hoidon 
laadusta. Kaikki tapaamamme hoitajat ja 
lääkärit vaikuttivat erittäin iloisilta, välittävil-
tä ja motivoituneilta. 
Yhdistyksen jäsenten viemiset otettiin kiitol-
lisuudella vastaan, koska kovan kulutuksen 
vuoksi uusille leluille on jatkuvasti tarvetta. 
Osaston henkilökunta lähetti kiitoksensa 
kaikille lahjoitukseen osallistuneille.

Sairaanhoitajat Tiina Tonder-
Huttunen ja Vappu Tamski-
Kupiainen kiittelivät Vesa 
Tirkkosta Lappeenrannan 
Päällystöyhdistyksen lahjoitta-
mista leluista.
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uoden 2015 perinnepäivät pidet-
tiin Tampereella maaliskuun lo-
pulla. Lauantaipäivänä osallistujat 
kuulivat Tampereella esikuntaansa 

pitävän, vastaperustetun Logistiikkalaitok-
sen johtajan kenraalimajuri Timo Rotosen 
esitelmän laitoksen toiminnasta ja kehit-
tämisestä. Logistiikkalaitoksen toiminnan 
konsepti on haasteellinen toimintaympäris-
tössä, jossa haetaan jatkuvia säästöjä ja 
jossa koottiin yhteen kaikki vanhat materi-
aalilaitokset. Rotoselle luovutettiin Päällys-
töliiton historiikki ”80-vuotta turvallisuutta” 
ja Keijo Koiviston kokoama historiateos 
”Sama kaiku on askelten”. 
Päiväjuhlan perinne-esitelmän piti Vapaus-
sodan perinneliiton puheenjohtaja, kenraa-
limajuri evp. Kalervo Sipi aiheesta ”Tam-
pereen taistelut 1918”. 
Sipille luovutettiin filosofian tohtori Keijo 
Koiviston tohtorinväitöskirja ”Itsenäisen 

Suomen kanta-aliupseeriston synty, kou-
lutus, rekrytointitausta ja palvelusehdot” 
sekä Päällystöliiton historiikki. 
Veljesillallisen avaussanoissa Evp -yhdistyk-
sen puheenjohtaja Pertti Heikkilä toi esiin 
eläkeläisten edunvalvontatyön nykytilan-
netta niin Akavan senioriverkostossa kuin 
VENK:ssä. VENK:n toimintaan osallistumis-
ta hän piti hyödyllisenä ja näki Evp-yhdis-
tyksellä olevan paikkansa tässä joukossa.
Päällystöliiton puheenjohtaja Sakari Vuo-
renmaa toi illallisväelle Päällystöliiton ter-
veiset ja valotti Puolustusvoimauudistuksen 
vaikutuksia liiton talouteen. Vuosittaises-
ta jäsenhävikistä johtuen liiton talouden ja 
toiminnan sopeutus on jatkuvaa seuraavat 
20 vuotta. Hän muistutti, että takana ovat 
ne ajat, kun jäsenmäärä oli yli 5 300. Vuo-
sittaiset menokehykset on tehtävä tämä 
huomioon ottaen. Vuorenmaa selosti sun-
nuntaina erillisessä puheenvuorossa seik-
kaperäisesti liiton ajankohtaisia asioita.

Vuosikokouksissa uusia
voimia peräsimeen
Sunnuntaina ohjelmassa olivat molempien 
yhdistysten vuosikokoukset. Kokouksista 
vuorossa oli ensimmäisenä ATOP:n vuosi-
kokous.
Molempien kokousten puheenjohtajana toi-
minut Jukka Gylling vei kokousta sujuvas-
ti eteenpäin esityslistan mukaisesti. Salis-
sa keskustelutti vain hallituksen jäsenten 
matkustamisesta aiheutuvat kulut. Keijo 
Koivisto jatkaa yhdistyksen puheenjohta-
jana. Henkilövalinnoissa käytiin vaali, jossa 
neljän erovuoroisen jäsenen tilalle tulivat 
valituiksi uusina jäseninä Aki Karvonen 
ja Martti Lång. Vanhoista hallituksen jä-
senistä tulivat jatkavat Ensio Fihlman ja 
Ari Pakarinen. ATOP:n missio on selvä ja 
se keskittyy sääntöjensä mukaan perinteen 
keräämisen ja tutkimukseen.

ATOP:n ja Evp-yhdistyksen 
perinnepäivät Tampereella
Teksti: Ari Pakarinen   Kuvat: Ari Pakarinen ja Asko Nieminen
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Eläkeläisten 
edunvalvonta-
tavoitteita 2015 
Teksti: Markku Virtanen

Hei kaikki PK 32:n urhot

Olemme kokoontuneet vaihtelevin kokoonpanoin kurssin jäl-

keen jo 19 kertaa sektorilla Parainen, Luosto, Joensuu, Hai-

luoto ja kerran on koukattu itärajan huonommallekin puolelle. 

Seuraava tapaaminen pidetään Keski-Suomen Jämsässä 8. - 

9.8. 2015. Jos et ole aiemmin ollut mukana, nyt on loistava 

tilaisuus päivittää ”kasvot” mukavassa seurassa. Järjestelyvas-

taava on Leo Pihlman.

Ilmoittautuminen 5.5. mennessä, pihlmanleo@hotmail.com tai 

050 518 7939. 

Majoitusvaraukset: info@jamsangasthaus.fi tunnuksella PK32. 

Alustava ohjelma: Kokoontuminen 8.9. klo 12 Jämsän Gastha-

us, klo 14 joki-/järviristeily, vaihtoehtona sightseeing bussilla, 

klo 18 illallinen/illanvietto.

E
duskuntavaalit pidetään 19. huh-
tikuuta. Meitä eläkeläisiä on Suo-
messa yli 1,4 miljoonaa. Onhan se 
kumma, jos tällainen määrä äänes-

täjiä ei saa eduskuntaan meidän asioita aja-
via henkilöitä. Ehdokkaita valitessa meidän 
eläkeläisten tulee laittaa valintakriteereiksi 
sellaisia arvoja, jotka palvelevat etujamme. 
Toki olemme kaikki huolissamme turvalli-
suudesta ja sen myötä riittävistä puolus-
tusmäärärahoista. 
Evp-yhdistys ei ole siirtymässä politiikkaan, 
mutta meidän on syytä miettiä, miten tur-
vaamme tulevaisuudessa omat etumme ja 
eläkkeemme. Vaikuttimina ei voi olla pel-
kästään eläkkeen suuruus, vaan kannattaa 
ottaa huomioon myös ne tekijät, jotka vai-
kuttavat myös meihin myöhemmin kuten 
omaishoito, terveyspalvelut jne. Mennään 
joukolla vaalitoreille nauttimaan kevätau-
ringosta ja tenttaamaan eduskuntavaalieh-
dokkaita. Ei päästetä heitä helpolla. Muista-
kaa käyttää oikeuttanne äänestää. 
Oheisena on VENK ry:ssä hyväksytyt vaali-
tavoitteet keskustelun helpottamiseksi.
1. Seniori-ikäisten asema yhteiskunnassa: 
Ikäihmiset tulee nähdä yhteiskuntaa hyö-
dyttävänä ryhmänä, veronmaksajina, kulut-
tajina, erilaisten palvelujen käyttäjinä, työl-
listäjinä sekä vapaaehtoistyöntekijöinä. 
2. Eläkeläisten ostovoiman turvaaminen 
tarkoittaa, ettei eläkeindeksiä leikata, kos-
ka leikkaus jää aina pysyväksi. Eläketulon 

verotuksen tulee kaikissa tilanteissa pysyä 
enintään palkkatulon verotuksen tasolla. 
Pienituloisten eläkeläisten ostovoimasta tu-
lee huolehtia ja kotitalousvähennystä tulee 
korottaa.
3. Palvelujen saatavuus ja laatu tulee taata. 
Tavoitteena on siirtyä laitoshoidosta yhä 
enemmän kotihoitoon. Kotihoidon riittävillä 
ja laadukkailla palveluilla tulee taata turval-
linen asuminen kotona. On luotava jousta-
via, ikäihmisten tarpeet ja toiveet huomioi-
via vaihtoehtoja asumiseen ja palveluihin. 
Vanhuksen kuuleminen on tärkeää. Syrjäy-
tymistä ja yksinäisyyttä on vältettävä. Ter-
veyden- ja sairaanhoidon saanti tulee taata 
nopeasti ja kiinnittää huomiota kuntoutta-
vaan toimintaan.
4. Ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet voi-
daan toteuttaa vanhusneuvoston kautta. 
Näin seniori-ikäisillä on mahdollisuus vai-
kuttaa kunnissa päätöksentekoon. Sitä on 
tuettava niin, että mukana on paikallisten 
eläkeläisyhdistysten edustus. Eläkeläisjär-
jestöt tulee ottaa mukaan valmisteltaessa 
eläkeläisiä ja seniori-ikäisiä koskevia asioi-
ta, esim. vanhuspalvelut, terveydenhoito, 
eläkepolitiikka.
5. Omaishoitajien asemaa on vahvistetta-
va. Omaishoidon vapaapäivien toteutumi-
nen tule mahdollistaa kehittämällä toimivia 
ja tarkoituksenmukaisia tilapäishoidon vaih-
toehtoja ja omaishoitoon on saatava yhte-
näiset valtakunnalliset kriteerit.

Toisena kokouksena oli Evp-yhdistyksen 
vuosikokous. Kokouksessa tehtiin puheen-
johtajuuden osalta merkittävä päätös. Pu-
heenjohtaja Pertti Heikkilän kahdeksan 
vuotta kestänyt puheenjohtajuus päättyi ja 
yhdistyksen historian kolmanneksi puheen-
johtajaksi valittiin yksimielisesti Markku 
Virtanen Helsingistä. Hallituksen jäsenten 
valinta sujui ilman äänestystä. Valituksi tu-
livat Simo Hämäläinen, varajäseneksi 
Aarre Toivonen, Markku Lång, varajä-
seneksi Markku Niemelä, Aki Karvo-
nen, varajäseneksi Ari Tiainen. Markku 
Virtasen vapauttamalle paikalle yhdeksi 
vuodeksi nousi Harri Kolila, varajäseneksi 
Pertti Heikkilä.
Päällystöliiton Evp-yhdistyksen kotisivuilla 
on Tapani Flyktmanin ja Asko Niemisen 
seikkaperäinen ja laajempi kertomus kuvi-
neen osoitteessa: http://www.evp-yhdis-
tys.fi/Perinne2015.pdf. Siihen kannattaa 
ehdottomasti tutustua.

Päiväjuhlan perinne-esitelmän piti 
Vapaussodan Perinneliiton puheenjoh-
taja, kenraalimajuri evp. Kalervo Sipi 
aiheesta ”Tampereen taistelut 1918”.



Jääkäriliike oli ylioppilaspiireissä vuo-
den 1914 loppupuolella käynnistynyt 
hanke Suomen Venäjästä irtautumisen 

tarkoituksia varten. Sortokausi oli synnyt-
tänyt joukon erilaisia itsenäisyyshankkeita. 
Sotilaskoulutusta ei voinut Suomessa saa-
da, joten sitä haettiin ulkomailta. Ruotsi ja 
Tanska kieltäytyivät, mutta tammikuussa 
1915 Saksa ilmoitti valmiudestaan koulut-
taa 200 suomalaista. Osittain salateitse lä-
hes 200 nuorta miestä siirtyi ensin Ruotsiin 
ja sieltä edelleen Saksaan koulutettaviksi 
Pfadfinder-kurssille, joka oli partioliikkee-
seen viittaava peitenimi koulutukselle. Suo-
malaisia koulutettiin Lockstedtin leirillä Hol-
steinissa, nykyisin Hohenlockstedt. Vuoden 
1915 syksyllä Saksa päätti nostaa suoma-
laisosaston vahvuuden 2 000 mieheen. 
Suomessa aloitettiin koko maata kattava 
salainen värväys. Koulutettavia lähti kai-
kista kansanosista, ja otanta oli hyvä ko-
konaisuus suomalaisista sosiaaliluokista 
ja koulutustaustoista.  Seuraavana kevää-
nä joukosta muodostettiin Kuninkaallinen 

Preussin Jääkäripataljoona 27 majuri Ma-
ximilian Bayerin johdolla. Pataljoona 
osallistui myöhemmin ensimmäiseen maa-
ilmansotaan itärintamalla, josta karttui ar-
vokasta sotakokemusta tulevaa vapausso-
taa ajatellen.
Suomeen ja Vaasaan pataljoonan pää-
joukko palasi helmikuussa 1918. Sota-
kokemusta omaavat jääkärit osallistuivat 
vapaussotaan, ja jääkäreistä suuri joukko 
osallistui myös talvi- ja jatkosotaan. Kaiken 
kaikkiaan 1 895 vapaaehtoista aloitti jää-
kärikoulutuksen 1915 - 1918. Jääkäreiden 
katsotaan muodostaneen vahvan johtaja-
rungon nuoren itsenäisen valtion asevoi-
miin 1920-luvulla.

Finnentag 
suurta juhlaa

Hohenlockstedtissa

Jääkärikoulutus 
100 vuotta Teksti ja kuva: Ari Pakarinen

Jääkäreiden koulutuksen alkamisen 
100-vuotisjuhlaa vietettiin Hohenlock-
stedtissa helmikuussa. Suomen Puolustus-
voimain komentaja, kenraali Jarmo Lind-
berg ja eduskunnan puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Nii-
nistö kunnioittivat läsnäolollaan juhlaa ja 
laskivat seppeleen Jääkärimuistomerkillä.
Puolustusvoimien viralliseen osastoon kuu-
luivat Jääkärilippu ja Jääkärijoukkojen pe-
rinnejoukkojen liput lippuvartioineen, va-
rusmiehistä koottu lippujoukkue ja Kaartin 
soittokunta. Kolmipäiväinen tapahtuma si-
sälsi seminaareja, konsertteja, jumalanpal-
veluksen ja seppeleenlaskujuhlallisuudet.
Mieleenpainuvin tapahtuma oli kuitenkin 
ns. muistojen marssi, jossa perinneasuihin 
pukeutunut varusmiesjoukko esitti kuvael-
massa niitä 19:ää ensimmäistä, jotka saa-
puivat Lockstedter Lageriin helmikuussa 
1914. Vaikutti siltä, että koko 6 300 asuk-
kaan pieni kunta oli paikalla tapahtumaa 
muistelemassa ja seuraamassa muistojen 
marssia rautatieasemalta majoituskasar-
mille.
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Defence policy heavyweights con-
vened to an election panel at the 
Katajanokka Kasino on 30 March, 

2015. The panelists included prominent 
figures of several political parties: Eero 
Heinäluoma (Social Democratic Party), 
Jussi Niinistö (The Finns Party), Matti Van-
hanen (Centre Party), Pekka Haavisto (The 
Greens), Heikki Autto (National Coalition 
Party), Jouko Jääskeläinen (Christian Dem-
ocratic Party) and Marcus Rantala (Swed-
ish People’s Party). Except for a few mar-
ginal differences, the panelists and parties 
expressed unusually clear and uniform po-
sitions on how to secure our defence poli-
cy. General conscription, funding of mater-
iel procurement and personnel structure 
of a wartime defence force were clearly 
supported by the panelists. An important 
message was also the call for a secure 
defence funding and for innovative ideas 
to curb the increasing costs. Despite eco-
nomic challenges, we must independently 
define our own requirements for national 
capability and make our decisions accord-
ingly - outside agents will decide on their 
credibility.
For the audience attending the panel, one 
of the most important messages con-
cerned the formation of a wartime reserve 
of leaders and experts. All panelists stat-
ed, almost by the same words, that the 
current training of required reserves is ex-

tremely cost efficient and this policy must 
not be jeopardized in any way. The pan-
elists also clearly stated that the military 
pension scheme is unequivocally a part of 
the defence policy and, if necessary, sepa-
rate decisions must be made to secure the 
scheme.
In addition to politicians, employers in the 
Defence Force and Border Guard as well 
as organizations representing professional 
soldiers, i.e. the experts, agree that suf-
ficient troop capabilities and an able lead-
ership are essential prerequisites for a 
credible defence. The leaders must be ca-
pable of functioning in a demanding war-
time environment and to be proficient with 
advanced weapon systems and command 
and control equipment. It is the purpose 
of our present military pension scheme to 
prepare for war by producing such a highly 
educated and physically capable reserve 
of leaders and experts. Therefore, the mili-
tary pension scheme is based on a national 
defence need and its basis and structure 
are fundamentally different from the gen-
eral pension system. If we didn’t have the 
lower age of retirement, we would have to 
add sufficient positions to create a war-
time force, which would directly increase 
defence costs.
In conclusion, I wish to encourage our 
members to exercise their right to vote 
in the parliamentary election. The elec-

Parliamentary Support 
for Defence Policy

Minister of Defence Carl Haglund 
has approved the 2015-2019 ac-
tivities and goals of the national 

program of crisis management veterans. 
The decision to formulate the program was 
made already in 2013, to enable develop-
ment of support for crisis management 
servicemen and veterans. Psychosocial 
support was considered especially worthy 
of attention.
The main goals for the years 2015-2019 
are the formation of an encompassing 
support network, creation of the status 
of crisis management veteran and devel-

A convention of the Nordic Officers’ As-
sociation (NOA) was held in Stange, 
Norway, in March. The convention 

was hosted by the Norwegian Command 
Staff Union BFO (Befalets Fellesorganisa-
jon). NOA is formed by six unions from four 
Nordic countries, representing a total of 
30 000+ members: NOF (Norges Offisers-
forbund; Norwegian Officers’ Union) and 
BFO (Befalets Fellesorganisasjon; Com-
mand Staff Union) from Norway, Officers-
förbundet (Officers’ Union) from Sweden, 
HOD (Hovedorganisationen af Officerer i 
Danmark; Danish Officers Central Union) 
from Denmark and Upseeriliitto (Officers’ 
Union) and Päällystöliitto (Institute Officers’ 
Union) from Finland.
The convention issued a media release 
highlighting the unions’ shared concern 
over defence capabilities in all Nordic 
countries. Common features of all Nor-
dic countries are defence budgets dictat-
ed primarily by the economy as well as 
increased staff downsizing. Without suf-
ficient funding, it is not possible to cope 
with increasing maintenance and support 
costs while maintaining  a satisfactory lev-
el of proficiency and training and procuring 
necessary new materiel to replace obso-
lescent equipment. In their media release, 
the unions make an appeal to Nordic politi-
cal leaders to secure defence capabilities.

Defence 
Capability - 
A Common 
Nordic 
Concern
By: Jyrki Lukkarinen

opment of in-service support. The support 
network will include communication, help 
and advice from a single office and other 
government support coordinated by the 
State Treasury. Government support will 
be based on an Act being prepared in the 
Ministry of Social Affairs and Health, con-
cerning accidents and occupational haz-
ards in crisis management. The aim of the 
Act, planned to be in force in the beginning 
of 2016, is to better recognize the increas-
ingly severe service environment in crisis 
management.

A Quantum Leap in Crisis 
Management Support
By: Marko Jalkanen

tion day is on 19 April 2015, and by that 
evening we will know the results. Voting 
also gives you the right to demand fulfil-
ment of the promises and speeches that 
were made - by abstaining we also lose our 
right to criticize future decisions.

Sakari Vuorenmaa
Chairman



Nauti Suomen suvesta - varaa ja viihdy

Saariselkä (Markovilla)
- viikko 240 €, sesonki 300 € 
- viikonloppu 120 €, vrk 60 € 
 (sesonkiviikot 1,8  – 17,36 – 38,52)

Vierumäki (Rauhalinna)
- viikko 305 €, sesonki 355 € 
- viikonloppu 150 €, vrk 75 € 
 (sesonkiviikot 23 – 32)

Helsingin asunnot 
Runeberginkatu 65 (yksiö) 35 €/vrk 
Runeberginkatu 48 (kaksio) 60 €/vrk

Varaukset: 
Netissä jäsensivujen kautta.
Anja Mustajoki 040 301 9290 
tai sähköpostilla 
toimisto@paallystoliitto.fi
www.paallystoliitto.fi

Koli (Hiisiranta)
- viikko 240 €, sesonki 300 € 
- viikonloppu 120 €, vrk 60 € 
 (sesonkiviikot 1, 8 – 12, 52)

Upseeriliiton mökit
Vierumäki 
Upseeriliiton mökit ovat käytettä-
vissä myös ns. äkkilähtöperiaat-
teella. 
(Varaus 4 vko ennen) Mökkien 
varaukset Päivi Schroderus,
puh. (09) 6689 4014 tai 
schroderus@upseeriliitto.fi 
www.upseeriliitto.fi

Liiton lomakohteiden 
vapaat vuorot näkyvät liiton 
kotisivuilla. 

Koli on hieno kesälomakohde
Kuvan maisema on otettu Ukko-Kolilta Kä-
ränkälammen suuntaan, missä sijaitsevat 
liiton laadukkaat lomamökit. Pohjois-Karja-
lasta löytyy kesäaikaan tekemistä enem-
män kuin ehtii. Mökki toimii tukikohtana ja 
Käränkälampi ottaa syleilyynsä saunanpeh-
mittämät uimarit. Touko-elokuun ajalla Ko-
lilla löytyy yhteensä 16 vapaata mökkien 
käyttöviikkoa – varaa omasi ja viihdy.


