
Rajakarhu mukana neuvotteluissa 12

20

2/2019 HUHTUKUU

Maakuntamatkalla Turuus

90
1929
2019



2

2/2019 HUHTIKUU

TOIMITUS:
Laivastokatu 1 b
00160 HELSINKI

PÄÄTOIMITTAJA:
Juha Susi
juha.susi@paallystoliitto.fi

TOIMITUSSIHTEERI:
Matti Vihurila
Puh. 040 518 6672
matti.vihurila@hotmail.fi

VAKITUISET AVUSTAJAT:
Marko Jalkanen
Puh. 040 301 9295
marko.jalkanen@paallystoliitto.fi
Antti Kymäläinen
Puh. 040 828 2758
antti.kymalainen@kolumbus.fi
Jukka Mäkinen
Puh. 050 594 4613
jukka.makinen@paallystoliitto.fi
Jaakko Levä
Puh. 040 301 9294
jaakko.leva@paallystoliitto.fi
Arto Penttinen
Puh. 050 443 1409
arto.penttinen@paallystoliitto.fi
Mika Räisänen
mika.raisanen@paallystoliitto.fi

OSOITTEENMUUTOKSET:
Puh. 040 301 9290
toimisto@paallystoliitto.fi

Osoitelähde: Päällystöliiton 
jäsenrekisteri

SUOMEN ALIUPSEERI 1930-44,
ASEMIES 1945,
SAULI  1946-53,
ALIUPSEERI  1954-74,
TOIMIUPSEERI  1974-89.

PÄÄLLYSTÖLIITON
ÄÄNENKANNATTAJA
89. vuosikerta
ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
ISBN 0788-8554

PÄÄLLYSTÖLEHTI 2019, 
aineisto- ja ilmestymispäivät
numero aineisto ilmestyy
3 22.5. 13.6.
4. 21.8. 12.9.
5 9.10. 31.10.
6  20.11. 13.12.

Aineiston voi toimittaa päätoimit-
tajalle tai toimitussihteerille alla 
oleviin sähköpostiosoitteisiin. Toi-
mitus päättää julkaisukynnyksestä.
Kirjoittajat vastaavat omista kirjoi-
tuksistaan.

S
IS

Ä
LT

ÖV A K I O PA L S T A T

 
S

A
N

A
N

 S
Ä

IL
Ä

 
PÄ

Ä
LU

O
TT

A
M

U
S

M
IE

H
E

T

 
R

A
JA

  
 

JÄ
R

JE
S

TÖ
PÄ

Ä
LL

IK
K

Ö
 

 

  
LI

IK
U

N
TA

 
AT

O
P

 
 

 
E

V
P

 9 10 12 17 33 34 35 

4
6
15
18
22
24
28
30

Koetoimintapäällikkö, kapteeniluutnantti Ismo 
Rantanen kuljetusalus Vänön kannella.
Kuva: Matti Vihurila.

MITÄ LAKKAUTETTAVASTA YHDISTYKSESTÄ
JÄÄ JÄLJELLE?  S. 25

Perheen ja työn yhteensovittaminen 

Päätoimittajalta: Vaalivaikuttamista

Vaaliohje luottamusmiesten valintaan

OUKES käyttöön – pelkkä halukkuus ei riitä

Eläkeuudistus pidentää työuria

Rajan yhdistymishanke etenee 

Valtakunnallinen työsuojeluvaltuutettu 

Mitä hyötyä Krihasta?



Laivastokatu 1 b, 00160 HELSINKI  • www.paallystoliitto.fi • toimisto@paallystoliitto.fi • 040 301 9290 • (09) 726 2299  (faksi)
Toimisto avoinna arkisin 9–15. • s-posti: etunimi.sukunimi@paallystoliitto.fi

Puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen 040 301 9291. Järjestöpäällikkö Arto Penttinen 040 301 9292, 050 443 1409. 
Jäsensihteeri Anja Mustajoki 040 301 9290, Järjestösihteeri Sanna Karell 040 301 9297.
Pääluottamusmiehet Marko Jalkanen 040 301 9295, 0299 500 798, Jaakko Levä 040 301 9294, 0299 500 787, 
Jukka Mäkinen 050 594 4613. HUOM! Tekstiviestit eivät toimi 040-alkuisissa numeroissa.

PÄÄLLYSTÖLIITTO RY. 

LAKIASIAINNEUVONTA: Asianajotoimisto Lindell (02) 251 1004, e-mail: toimisto@asianajotoimistolindell.fi
(Ota yhteys liiton toimistoon ennen oikeusavun pyytämistä.)

P
Ä

Ä
K

IR
J

O
IT

U
S

Ääntämme on 
kuunneltu 
eduskunnassa

Ku
va

: M
ar

ko
 J

al
ka

ne
n

E
duskunta hyväksyi työaikalain työelämä- ja tasa-ar-
vovaliokunnan mietinnön mukaisesti. Valiokunta piti 
mietinnössään välttämättömänä, että muiden työn-
tekijöiden tavoin puolustusvoimien henkilöstölle 

turvataan asianmukaisella sääntelyllä riittävä lepo ja jaksa-
minen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös puo-
lustusvoimien työaikalaki on tarkoitus ajantasaistaa vastaa-
maan muuttuneen työnteon ja työaikasuojelun vaatimuksia. 
Valiokunta tähdensi mietinnössään, että uudistus tulee teh-
dä pikaisesti ja kiirehtiä lainvalmistelua. Emme ole siis jää-
neet yksin mielipiteidemme kanssa, ääntämme on kuultu. 
Valtiovarainministeriön asettama Puolustusvoimien työaika-
lain muutostarpeita selvittävä työryhmä aloitti työskentelyn-
sä sopivasti seuraavalla viikolla. Työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunnan mietintö eduskunnan tahdonilmaisuna on käsitettävä 
työskentelyä ohjaavana ja velvoittavana ohjenuorana. Nyt 
on aika tehdä arvio siitä, mitkä muutokset ovat välttämättö-
miä, jotta laki puolustusvoimien virkamiesten työajoista olisi 
ajantasainen ja vastaisi 2020-luvun työaikasuojelua. Hihat on 
kääritty ja työ jatkuu.

Virastoeräneuvottelut on saatu päätökseen niin puolustushal-
linnossa kuin Rajavartiolaitoksessa. Neuvottelutuloksia voi-
daan pitää osaltamme hyvinä ja edustajakokouksen linjauk-
sia noudattelevina. Puolustushallinnon neuvottelutulos lisää 
kilpailukykyä ja kannusteita vaativampiin tehtäviin hakeutumi-
seen. Muutto- ja siirtokustannusten korvausten kehittäminen 
matkoja lisäämällä tukee henkilöstöä siirtotapauksissa. Ra-
javartiolaitoksessa päästiin toista kertaa peräkkäin neuvot-
telutulokseen jo lähes perinteiseksi muodostuneen perälau-
taratkaisun sijasta, toivottavasti tästä muodostuu rajalle uusi 
normaali. 
Tuleen ei kuitenkaan saa jäädä makaamaan, vaan nyt on kat-
seet suunnattava jo kohti uusia tavoitteita ja tulevia neuvot-
telukierroksia. Ensi keväänä on valtion virka- ja työehtosopi-
mus jälleen katkolla. Yhtenä tavoitteisiin liittyvänä avauksena 
esillä on ollut julkisen sektorin työntekijöiden kiky-uhrauksien 
kompensointi tavalla tai toisella. Paljon on neuvotteluihin vai-

kuttavia muuttujia kuitenkin ilmassa, eikä pienimpänä tekijänä tu-
levan hallitusohjelman linjaukset. Tähän me voimme jokainen vä-
lillisesti vaikuttaa. Käyttämällä meille aktiivipalveluksessa oleville 
sotilaille vuonna 1944 suotua äänioikeutta, voimme olla osaltam-
me vaikuttamassa siihen, minkälainen läpileikkaus Suomen kan-
sasta Arkadianmäelle valitaan. Puolustuksen ja rajan henkilöstön 
osalta olisi toivottavaa, että tuleva virka- ja työehtosopimusratkai-
su sisältäisi jälleen riittävän suuruiset virastoerät. Sopimusraken-
teesta johtuen valtion virkaehtosopimusta suurempi vaikuttavuus 
henkilöstölle molemmilla hallinnonaloilla on tarkentavissa virkaeh-
tosopimuksissa. Maailma ei tullut valmiiksi tämän sopimuskauden 
erillä, vaikka hyvään lopputulokseen päästiinkin, ja kehitettävää 
riittää tulevillekin vuosille. Ensi syksyn edustajakokous tulee an-
tamaan Päällystöliiton linjaukset ja neuvottelutavoiteasettelun tule-
vaan sopimuskierrokseen. Nyt tulee yhdistyksissä tarkastella saa-
vutettujen tulosten vaikutukset sekä pohdittava, mitä lähdemme 
hakemaan tulevilta neuvotteluilta ja millä ehdoilla. Tässäkin sinulla 
on vaikuttamisen mahdollisuus.

Jyrki Lukkarinen
puheenjohtaja
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Pääesikunnan henkilöstöosaston pal-
velussuhdesektorin johtajan varatuo-
mari Kati Virtasen nimi vilahtelee 

säännöllisesti henkilöstöjärjestöjen lehdis-
sä ja tiedotteissa, mutta muutoin hänen 
tehtävänsä ja keskeinen roolinsa Puolus-
tusvoimien henkilöstöalalla on jäänyt vä-
hemmälle julkiselle huomiolle. 
- Vastaan Pääesikunnan vastuulla olevista 
palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja kos-
kevista asioista, joita henkilöstöpäällikkö 
ei ole pidättänyt itsellään. Tehtäviini kuuluu 
myös työnantajatoiminta mainittujen asia-
kokonaisuuksien osalta.  Lisäksi edustan 
Puolustusvoimia palvelussuhteen ehtoja 
koskevissa virka- ja työehtoasioissa, tiivis-
tää Virtanen laajan toimenkuvansa.
Hänen alaisenaan palvelussuhdesektorilla 
työskentelee ylitarkastaja, kolme sotilas-
lakimiestä ja osastoupseeri. Palkkausta ja 
palvelussuhteen ehtoja koskevien asioiden 
osalta sektorilla valmistellaan ja tehdään 
päätöksiä, jotka koskevat koko Puolustus-
voimien henkilöstöä.

Neuvottelut hyvässä hengessä
Virtanen on tyytyväinen kevään virastokoh-
taisten neuvottelujen sujumisesta.
- Neuvottelut saatiin asetetussa määräajas-
sa mallikkaasti käytyä. Ottaen huomioon, 
että käymme neuvotteluja viiden sopimus-
alan kanssa, joita edustaa useampi henki-
löstöjärjestö, pidän tätä erittäin hyvänä yh-
teistyön tuloksena, kokee Virtanen.
Hänen mukaansa työnantajan tärkeimpänä 
tavoitteena oli tukea siirtymisvelvollisten 
asemaa. 
- Pääsimme tämän osalta kehittämään 
palvelussuhteen ehtoja, mistä olen erit-
täin tyytyväinen. Perheen ja työelämän yh-
teensovittaminen ja siinä oleviin haasteisiin 
vastaaminen on työnantajan näkökulmasta 
erityisen arvokasta ja jaksamista tukevaa. 
Tavoitetta olemme pyrkineet myös aiem-
min kehittämään muun muassa etätyötä 
laajentamalla, ja tässä olemme olleet val-
tionhallinnossa edelläkävijöinä.

Tilastoyhteistyötä kehitetään
Seuraavan sopimuskauden tavoitteita Vir-
tanen ei työnantajan osalta vielä yksityis-
kohtaisesti avaa.
- Yleisesti ottaen työantajan tavoitteena 
ovat kannustavat ja Puolustusvoimien toi-
mintaa tukevat palvelussuhteen ehdot. 
Samoin seuraamme työelämän yleistä ke-
hitystä ja pyrimme ennakoimaan tulevia 
muutoksia. 
Kehittämistä kaipaavista palvelussuhteen 
ehdoista Virtanen nostaa esiin palkkauksen 
kannustavuuden ja erityisesti henkilökohtai-
sen palkanosuuden toimivuuden. 
- Tarvitsemme yhteistyötä, jotta henki-
lökohtainen osuus saataisiin toimimaan 
palkkausjärjestelmäsopimuksen tavoitteen 
mukaisesti. Nyt tähän ei ole onnistuneesti 
päästy.

Sopimusneuvottelut sujuvat silloin, kun 
osapuolilla on yhteinen tilannekuva. Virta-
sen mukaan puolustushallinnon palkkati-
lastoyhteistyö on ollut varsin vakiintunutta 
ja tuottanut neuvotteluja varten tarvittavaa 
tietoa. Mutta kehitettävääkin on havaittu.
- Päättyneellä neuvottelukierroksella huo-
masimme, että kierroksen alussa olisi 
hyvä yhdessä todeta, millaista tietoa tu-
lemme tarvitsemaan ja millaista tietoa on 
mahdollista saada. Varsinkin, kun sovimme 
asioista, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia 
kustannusten muodostumiseen. Työnanta-
jan täytyy toimia tässäkin mielessä vastuul-
lisesti - erityisesti, kun toimimme julkisen 
rahoituksen turvin, toteaa Virtanen.  

Palvelussuhdesektorin johtaja Kati Virtanen: 
Perheen ja työn 
yhteensovittaminen 
tukee jaksamista
Teksti: Antti Kymäläinen Kuva: Juha Susi

Palvelussuhdesektorin johtaja Kati 
Virtanen kokee yhteistyön Päällystöliiton 
kanssa sujuvan hyvin. Hän arvostaa liiton 
luottamusmiesten ammattitaitoa.
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Erimielisyystilanne varsin 
rauhallinen
Sopimuksia sovellettaessa syntyy toisi-
naan erimielisyyksiä. Virtasen mukaan tä-
män osalta tilanne Puolustusvoimissa on 
varsin rauhallinen, ottaen huomioon henki-
löstömäärän ja sovellettavien sopimusten 
lukumäärän.
- Toki meillä on joidenkin asioiden osalta nä-
kemyseroja, mutta en pitäisi erimielisyyksi-
en määrää merkittävänä, kokee Virtanen.
Hänen mukaansa erimielisyyksien taustalla 
on monenlaisia syitä. Sopimusmääräykset 
on voitu jo alkujaan kirjoittaa liian väljiksi tai 
asia on sellainen, että sopimusta tehdes-
sä osapuolet eivät ole osanneet ennakoida 
kaikkia mahdollisia tulevia tilanteita.
- Tavoitteenamme on saavuttaa asioissa 
yksimielisyys hyvällä yhteistyöllä esimies-
ten ja henkilöstön kesken. Aina tähän ei va-
litettavasti päästä, jos näkemykset eroavat 
paljon toisistaan, harmittelee Virtanen. 
Hänen mukaansa erimielisyydet ovat kui-
tenkin enemmän poikkeus kuin sääntö. Yh-
teisymmärrykseen päästään, kun osapuo-
let tuovat näkemyksensä, niiden perustelut 
ja taustalla vaikuttavat seikat avoimesti 
esille.
- Rehellisyys ja avoimuus varmistavat hy-
vän lopputuloksen. Tähän olemme opis-
toupseerien kanssa poikkeuksetta pääs-
seet, ja tätä arvostan erityisesti, kiittelee 
Virtanen.
- Meillä on Päällystöliiton kanssa erittäin 
toimiva ja hyvä yhteistyösuhde. Liitolla on 
luottamusmiesverkosto, jonka ammattitai-
toa arvostan.  
Virtanen kokee yhteistyön sujuvan hyvin 
muidenkin Puolustusvoimien henkilöstöjär-
jestöjen kanssa. Hän korostaa järjestöjen 
merkittävää roolia niin toiminnan kehittämi-
sessä kuin oikean tiedon välittämisessä jä-
senistölle.

Jaksamiseen huomiota
Puolustusvoimien henkilöstömäärän riit-
tävyys ja henkilöstön työssä jaksaminen 
ovat puhuttaneet aina eduskuntaa myöten. 
Virtasen mukaan Puolustusvoimat pyrkii 
vastuullisena työnantajana varmistamaan 
henkilöstön jaksamisen ja toimintakyvyn 
säilyttämisen. 
- Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, 
erityisesti johtaminen, osaaminen sekä työ-
yhteisön ja työn kehittäminen. Henkilöstön 
jaksamista tuetaan puuttumalla oikea-aikai-
sesti työyhteisön haasteisiin esimiestyön 
keinoin. Työyhteisön tavoitteiden määrit-
tely, oikea työkuormituksen säätely, vuo-
rovaikutuskäytännöt sekä kannustava ja 
arvostava työilmapiiri ovat johtamisen ydin-
alueita, joilla voimme ennakoiden vaikuttaa 
jaksamiseen, luettelee Virtanen tukeviksi 

toimiksi.
Hänen mukaansa jaksamisessa ei viimei-
simmässä henkilöstötilinpäätöksessä ollut 
merkittävää muutosta edelliseen vuoteen 
verrattuna. Mutta kipupisteitä on paikan-
nettu.
- Työilmapiirikyselyjen mukaan uupumuk-
sen kokeminen on korkeampaa niissä hal-
lintoyksiköissä, joissa sotaharjoitus- tai 
alusvuorokausien määrä on huomattavan 
suuri. Tähän tietoon suhtaudumme vaka-
vasti ja työtä uupumuksen ehkäisemiseksi 
jatketaan. Esimiesten on entistä tärkeäm-
pää kiinnittää huomiota jaksamiseen ja työ-
kuorman tasaiseen jakautumiseen, näkee 
Virtanen.

Työaikalainsäädäntöä 
selvitetään
Jaksamisen tukemiseen kytkeytyy myös 
työaikalainsäädännön kehittäminen. So-
tilaita edustavat järjestöt, Päällystöliitto 
ja Upseeriliitto etunenässä, ovat saaneet 
eteenpäin tavoitettaan muinaisen Puolus-
tuslaitoksen virkamiesten työaikalain uu-
distamiseksi. Valtiovarainministeriö on 
asettanut työryhmän lain muutostarpeita 
selvittämään. Selvityksen on määrä valmis-
tua kesään mennessä. Virtanen on työryh-
mässä mukana.
- Työryhmän lähtökohtana ovat Puolustus-
voimien toiminnan erityispiirteet ja niiden 
edellyttämä joustavuus virkamiesten työai-
kasääntelyssä. Tarkoituksena on säilyttää 
lainsäädännön ja sopimustoiminnan suhde 
nykyisenä. Pidän tätä lähtökohtaa myös 
itse erittäin tärkeänä. Meillä on lainsää-
dännön lisäksi oma tarkentava Puolustus-
voimien työaikasopimus, joka mahdollis-
taa meidän erityispiirteiden huomioimisen, 
summaa Virtanen työnantajan näkökulmaa 
selvitystyöhön.

Poistumaa paikataan 
suunnitelmallisesti
Opistoupseerit työskentelevät monilla toi-
mialoilla, kuten esimerkiksi keskeisissä 
henkilöstöalan tehtävissä Nyt heitä poistuu 
rivistä tasaista tahtia, mutta palveluksessa 
opistoupseereita on ainakin vuoteen 2037 
saakka. Virtasen mukaan opistoupseereil-
ta vapautuvia tehtäviä kohdennetaan kaikil-
le henkilöstöryhmille, tehtävissä tarvittava 
osaaminen huomioiden.
- Päivitettyjen eroennusteiden perusteella 
pystymme ennakoimaan, milloin henkilös-
töalan tehtäviä avautuu ja huomioimaan 
tämän tehtävä- ja seuraajasuunnitelmissa 
siten, että tulevia tehtävänhoitajia voidaan 
kouluttaa tehtäviinsä mielellään etupainot-
teisesti.
Henkilöstöstrategian mukaisesti opistoup-
seerien vaativimmat tehtävät pyritään säi-

lyttämään ammattikunnalla niin kauan kuin 
riittävän osaamisen sekä kokemuksen 
omaavia opistoupseereita on käytettävis-
sä. Tämä edellyttää halukkuutta siirtyä työ-
hön toiselle paikkakunnalle ja valmiutta lisä-
osaamisen hankkimiseen.
Virtasen mukaan keskeisissä henkilöstö-
alan tehtävissä on tällä hetkellä riittävästi 
kokeneita ammattilaisia, ja tulevaisuudes-
sakin alan osaajia on löydyttävä kaikista 
henkilöstöryhmistä. Täydennyskoulutuksel-
le tämä asettaa omat haasteensa. 
Koulutus on avainasemassa kaikilla muilla-
kin toimialoilla.
- Opistoupseerien vaativimmissa tehtävis-
sä toimitaan usein oman alan kärkiosaa-
jana. Osaaminen on varmistettava koko 
palvelusajan kestävällä työssä oppimisella 
ja nousujohtoisella täydennyskoulutuksel-
la. Osaamisen kehittäminen on merkittävä 
työmotivaatioon vaikuttava tekijä, korostaa 
Virtanen.

Esteellisyyden huomiointi 
tärkeää
Puolustusvoimissa nousi vastikään esiin ta-
paus, joissa virkamies oli tehnyt esteellise-
nä lähisukulaisia koskevia päätöksiä, muun 
muassa palvelussuhteen ehtoja koskevissa 
asioissa. Onko esteellisyyteen henkilöstö-
alalla kiinnitetty riittävästi huomiota?
- Tämä on tärkeä asia, joka on ollut esillä 
niin koulutuksissa kuin esimiesten kanssa 
käytävissä keskusteluissa. Luottamus vir-
kamiesten esteettömyyteen ja henkilöstön 
tasapuoliseen kohteluun pitää ehdottomas-
ti säilyä. Pitämällä asioita ennakollisesti 
esillä ja selvittämällä mahdollisia haasteel-
lisia tilanteita etukäteen uskon, että tur-
vaamme tämän parhaiten, linjaa Virtanen.

Kati Virtanen
-  Palvelussuhdesektorin johtaja 
 Pääesikunnan henkilöstöosastossa
-  Varatuomari, oikeustieteen maisteri
-  Työskennellyt aikaisemmin mm. PLM:n 

vanhempana hallitussihteerinä, työmark-
kinalakimiehenä VM:ssä ja HR-yhteys-
päällikkönä Valtiokonttorissa

-  Naimisissa, kaksi aikuista lasta
-  Harrastaa liikuntaa
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Vaalivaikuttamista
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Muutaman päivän päästä se on taas. 
Vaalipäivä. Olisi aika rasittavaa, jos 
meille myytäisiin kaikkea samalla 

tekniikalla kuin politiikkaa. Yleisin myyntipu-
he tuntuu olevan toisten mollaaminen. Mie-
ti, jos vaikkapa rengasliikkeessä myyjän 
myyntipuhe olisi naapuriliikkeen renkaiden 
vähättely. Tai lähimarketin myyntikonsulen-
tin tarjoamaa jogurttimaistiaista kaupitel-
taisiin arvostelemalla naapurimeijerin tuo-
tosta. Miksi meitä, vaalikansaa, yritetään 
saada innostumaan äänestämään tällaisilla 
myyntipuheilla, haukkumalla toisia? Politiik-
ka on rikki, sanotaan.
Nämä vaalit ovat ilmasto-, turvallisuuspoli-
tiikka-, sote- ja ties mitkä vaalit. Yhteinen 
nimittäjä on sinun rahasi. Ilmaiseksihan mi-
tään ei saada aikaan. Veroja sinne, veroja 
tänne. Anna meille rahasi, me keksimme 

niille käyttökohteen! Harvemmassa ovat ne 
ehdokkaat, jotka esittelevät työllisyyttä pa-
rantavia toimenpiteitä tai kannustinloukkuja 
purkavia toimenpiteitä. Ne ehdotukset ei-
vät tunnu myyvän. Puuttuu enää ehdokas, 
joka vaatisi verot valtion maksettavaksi.
Ei ihme, että osaa kansalaisista tämä kaik-
ki risoo ja he jättävät äänestämättä. Lähi-
piirissäsi on varmasti henkilöitä, jotka liit-
tyvät nukkuvien puolueeseen. Tai jopa sinä 
itse? Perusteluna on, ettei äänestämisellä 
ole mitään vaikutusta. Sama meno jatkuu 
kuten ennenkin. Ei se nyt ihan näin ole. Kyl-
lä viimeisimmällä vaalikaudella sen verran 
paljon uusia lakeja säädettiin, että muutok-
set voidaan havaita. Sinä valitset, olivatko 
ne mieleisiä vai ei.
Meillekin on levinnyt pelko maailmalta ul-
kopuolisten tahojen vaalivaikuttamisesta. 

Meitä kansalaisia pyritään ohjaamaan mie-
lipiteisiin vaikuttamalla tiettyyn haluttuun 
äänestystulokseen pääsemiseksi. Ei se ole 
vaalivaikuttamista vaan vaalihäirintää. Ko-
tiin jääminen tai kirkkoveneen piirtäminen 
äänestyslippuun ei ole vaikuttamista. Vai-
kuttamista on sinun antama äänestyslippu 
vaaliuurnaan. Äänestä! Vaikuttaja olet sinä!

Työajan uudet tuulet
Maaliskuussa Suomeen saatiin uusi työ-
aikalaki pitkän vääntämisen jälkeen. Edel-
linen olikin vuodelta 1996 eli melkein nel-
jännesvuosisadan takaa. No, eipä tuosta 
nyt kovin korkealle kannata hattuaan ilman 
heittää, sillä kyseinen lakiuudistus ei tieten-
kään koske sotilaita. Jäsenemme elävät 
työajallisesti vielä esihistoriallisessa kau-
dessa. Ajassa, jolloin televisiossa ei ollut 
värejä, radiossa oli vain kaksi kanavaa ja 
Kekkonen päätti kaikesta. Vuosi oli 1970.
Nyt kun Puolustusvoimien työaikalain muu-
tostarpeita selvittävä työryhmä alkaa työn-
sä, voitaisiin hyödyntää jo valmiiksi purek-
sittuja työaikaratkaisuita. Miltä kuulostaa 
joustotyöaika, enimmäistyöaika tai tilapäi-
nen yötyö?
Joustotyöajassa työntekijä sopii itse työn-
antajan kanssa työajastaan ja työnteko-
paikastaan. Soveltuisi aika mainiosti asi-
antuntijatyöhön, joten jäsenet tekevät. 
Henkilökohtainen sopiminen saattaa kuu-
lostaa oudolta, mutta sehän on jo tuttua 
monen vuoden ajalta työaikapankkeja sol-
mittaessa.
Enimmäistyöaika onkin mielenkiintoinen. 
Uusi laki rajaa kokonaistyöajan keskimää-
rin 48 tuntiin viikossa neljän kuukauden 
aikana. Vaikka sotilaallisesta harjoitukses-
ta lasketaankin vain reilu kahdeksan tuntia 
vuorokautiseen työaikaan, rajoittaisi tämä 
kirjaus viikon kestäviä harjoituksia. Vastaa-
via rajauksia on tilapäisestä yötyöstä. Siinä 
perättäisten yövuorojen määrä rajoitetaan 
seitsemästä viiteen.
Tuskin näin radikaaleja uudistuksia selvi-
tystyöryhmä saa aikaiseksi. Kaikki muutok-
set, joilla jäsenten jaksamista parannetaan 
ja työhön sidonnaisuutta rajoitetaan, ovat 
tervetulleita.
Sunnuntaina, samalla kun käyt antamassa 
äänesi, käy myös liiton kotisivuilla. Anna 
palautetta lehdestä. Arvomme taas talven 
ja kevään aikana palautetta antaneiden 
kesken tavarapalkintoja.
Muista vaikuttaa!
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Päällystöliitto ry. on paikallisten jäsenyhdis-
tysten kattojärjestö, joka huolehtii jäsenyh-
distysten kautta jäsenistönsä edunvalvon-
nasta. Tällä hetkellä Päällystöliittoon on 
mahdollista kuulua myös ilman paikallisyh-
distyksen jäsenyyttä – yksilöjäsenenä.
Menneinä aikoina paikallisyhdistysten toi-
minta oli hyvinkin aktiivista käsittäen mo-
nella paikkakunnalla esimerkiksi ravintola-
toimintaa ja/tai erilaista kilpailutoimintaa. 
Ajat ovat muuttuneet ja yhdistykset käy-
vät kamppailua jäsenten vapaa-ajasta, näin 
aika on ajanut ohi esimerkiksi vapaa-ajan 
vietosta kerholla ”poikaporukalla”. Tänäkin 
päivänä paikallisyhdistykset voivat tarjota 
mielekästä ajanvietettä, pienemmällä vo-
lyymilla tosin. Esimerkkejä tapahtumista 
ovat vaikkapa jouluruokailut, kesätapah-
tumat ja ”kepittäjäiset”. Useat tilaisuudet 
ovat avoimia myös jäsenten puolisoille – 
näin osallistumiskynnystä pystytään madal-
tamaan ja iltavapaa-anomuksella on edelly-
tykset mennä läpi.
Yksikään tapahtuma ei luonnollisesti ole 
mahdollinen ilman sitä järjestävää henki-
löstöä, ja osa tilaisuuksista vaatii enem-
män ponnisteluja. Yhdistysten omalla pa-
nostuksella tapahtuman järjestämiseen, eli 
suomennettuna talkootyöllä, saadaan mo-
nessa tapauksessa kulut pidettyä riittävän 
alhaisella tasolla toiminnan mahdollistami-
seksi. Tämä talkootyö pitää sisällään mitä 
erilaisimpia tehtäviä, jäsenistö on uransa 
aikana järjestänyt eri tapahtumia osin huo-
maamattaan niin paljon, että ei tästä sen 
enempää.

Kuinka paikallisyhdistys 
vaikuttaa?
Päällystöliiton sääntöjen mukaisesti jokai-
sella paikallisyhdistyksellä on liiton ylintä 
päätäntävaltaa käyttävässä toimielimes-
sä, edustajakokouksessa, käytössään yksi 
ääni. Paikallisyhdistys valitsee keskuudes-
taan edustajakokousedustajan sekä antaa 
tälle toimintaohjeet ja riittävän evästyk-
sen toiminnasta kokouksessa. Paikallisyh-
distyksellä on myös valta tehdä esityksiä 
edustajakokoukselle, asettaa ehdokas lii-
ton hallitukseen ja esittää ansioituneita jä-

Jäsen – paikallisyhdistys – 
Päällystöliitto
Teksti: Heikki Vänskä, Päällystöliiton hallituksen jäsen Kuva: Puolustusvoimat/Miika Moilanen

seniään palkittavaksi liiton palkitsemisoh-
jeen mukaisesti. Paikallisyhdistyksen eri 
tehtävät tarjoavat näköalapaikkoja ammat-
tikunnan ajankohtaisiin asioihin. Kannustan 
hakeutumaan mukaan paikallisyhdistyksen 
toimintaan, kunkin yksilön käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa. Tekijöitä tar-
vitaan, jotta yhdistykset kykenevät toimi-
maan järkevällä ja elinvoimaisella tavalla 
tuottaen oman panoksensa suurempaan 
kokonaisuuteen palvelemaan jäsenen etua. 
Jäsen ei ole yhdistystä tai Päällystöliittoa 
varten, vaan yhdistys ja Päällystöliitto ovat 
jäsentä varten. 

Kuinka jäsen vaikuttaa?
Osallistu rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 
oman paikallisyhdistyksesi toimintaan, vä-
hintäänkin sen kokouksiin. Kukin yhdistys 
tekee omien sääntöjensä mukaisesti henki-
lövalintansa eri tehtäviin, mutta itse pitäisin 
lähtökohtana, että ketään ei vastentahtoi-

sesti valita vastuunkantajaksi. Mieltäsi as-
karruttavia asioita tai mielipiteitä voit tuoda 
yhdistyksen yleisen kokouksen tai hallituk-
sen käsiteltäväksi. Näiden paikallisten eli-
mien käsittelyn jälkeen niitä voidaan tuoda 
liittotasolle käsittelyyn, joko hallitukseen tai 
kerran vuodessa järjestettävään edusta-
jakokoukseen. Demokraattisen käsittelyn 
myötä asia joko konkretisoituu, tai sitten 
ei.

Yliluutnantti 
Heikki Vänskä (41 v)
- Kotipaikka Kajaani
- Palvelustehtävä osastoupseeri
- Kainuun prikaati
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Työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyy usei-
ta väärinkäsityksiä ja uskomuksia, 
joissa faktat eivät ole aina kohdal-

laan, Kevan työkyvyttömyysratkaisuiden 
eläkejohtaja Merja Paananen oikoo ylei-
simpiä väittämiä blogissaan.
Ensimmäisenä oikaistavana väärinkäsityk-
senä on kahden eri henkilön asema. Mo-
lemmilla on diagnosoitu sama sairaus, 
mutta vain toiselle on myönnetty työkyvyt-
tömyyseläke.
- Työkyvyttömyys ei ole sama asia kuin sai-
raus. Sairaus ja sen diagnoosi voi hyvinkin 
olla sama kuin naapurilla, mutta työkyvyt-
tömyys ja oikeus sen perusteella myönnet-
tävään etuuteen määritellään yksilöllisesti 
kussakin tilanteessa. Mikään sairaus, vika 
tai vamma ei sellaisenaan ole riittävä pe-
ruste työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Päätöksenteon yhteydessä arvioidaan, 
kuinka sairaus vaikuttaa hakijan työkykyyn. 
Lisäksi eläkkeen myöntämiseen vaikuttavat 
hakijan ikä, nykyinen työ vaatimuksineen, 
työhistoria, koulutustausta ja asuinpaikka. 
Päätös ei ole yhden henkilön käsissä, vaan 
siihen osallistuvat eläkelaitoksen asiantun-
tijalääkäri, ratkaisutoiminnan asiantuntija 
ja ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija. 
Tarvittaessa myös juristi osallistuu päätök-
sentekoon.
Toisena esimerkkinä Paananen nostaa va-
kuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin roolit. 
- Vakuutuslääkäri ei yleensä ole eri miel-
tä sairaudesta ja sen diagnoosista sinän-
sä. Kyse on siitä, että hoitavan lääkärin ja 
vakuutuslääkärin rooli eläkeprosessissa on 
erilainen.

Vääriä uskomuksia 
työkyvyttömyyseläkkeistä
Merja Paanasen blogista referoinut Juha Susi

Hoitava lääkäri ottaa kantaa sairauteen ja 
sen hoitoon, vakuutuslääkäri puolestaan 
arvioi etuuden myöntämistä tai hylkäämis-
tä. Paananen nostaa esille myös lääkärien 
kokemukset työkyvyn arvioinnissa.
Kevan tilastojen mukaan suurin osa hake-
muksista päätyy myönteiseen ratkaisuun. 
Viime vuonna julkisella sektorilla myönnet-
tiin työkyvyttömyyseläke 76 prosentille ha-
kijoista. Tavoitteena on, ettei hylkääviä pää-
töksiä annettaisi lainkaan. Tähän pyritään 
työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemisellä. 

Alkuperäinen kirjoitus on luettavissa koko-
naisuudessaan Kevan verkko-
sivuilla: https://www.keva.fi/
blogi-kirjoitukset/faktojen-pe-
rassa/
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uhtikuun 14. päivänä pidet-
tävät eduskuntavaalit ovat 
kansalaisille tärkeä edunval-
vontatapahtuma. Vain äänes-
tämällä voi vaikuttaa siihen, 

mihin suuntaan isänmaatamme kehitetään. 
Valittavat 200 kansanedustajaa ovat seu-
raavat vuodet paljon vartijoina, ja erityisen 
suuri vastuu lankeaa muodostettavalle hal-
litukselle.
Päällystöliiton jäsenille on tärkeää, että 
Puolustusvoimien aikansa elänyt työaikala-
ki uudistetaan tulevalla vaalikaudella. Hen-
kilöstön riittävyyden ohella työsuojelun nä-
kökulmat huomioivilla työaikasäännöksillä 
varmistetaan se, ettei henkilöstöä uuvuteta 
työkyvyttömäksi jo rauhan aikana.
Samoin tärkeää on se, miten Puolustus-

voimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaa 
resursoidaan ja kehitetään tulevina vuo-
sina. Molemmat viranomaiset tarvitsevat 
tehtäviensä vaatiman ajanmukaisen ja suo-
rituskykyisen varustuksen sekä riittävän 
henkilöstömäärän ja toiminnan turvaavan 
rahoituksen. Laaja-alaisen poliittisen yhteis-
ymmärryksen varmistamiseksi tarvitaan 
ajantasainen turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tinen selonteko.
Suomen vahvuutena on vuosikymmeniä ol-
lut poliittiset raja-aidat ylittävä yksituumai-
suus keskeisistä turvallisuuspoliittisista lin-
jauksista. Tilanteen jatkuminen tällaisena 
myös eduskuntavaalien jälkeen on enem-
män kuin toivottavaa. Yhteisymmärrys 
kansainvälisen puolustusyhteistyön välttä-
mättömyydestä - harjoitustoiminta mukaan 
lukien – sekä ns. Nato-option säilyttäminen 
turvallisuuspoliittisessa keinovalikoimassa 
ovat turvallisuutta tukevia tekijöitä.
Hyvin hoidetulla ulkopolitiikalla rakenne-
taan luottamusta ja vakautta suhteissa 
naapurimaihin, samoin kuin kansainvälises-
tikin. Tämän suhteen tasavallan presidentti 

ja puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Nii-
nistö on onnistunut tehtävässään erinomai-
sesti. Niinistö on omaksunut edeltäjiään 
vahvemman roolin ulkopolitiikan takuumie-
henä – perustuslain puitteissa luonnollises-
ti. Tosin pienellä tauotuksella lakitekstin lu-
kemisessa.
Perustuslain mukaan presidentti johtaa ul-
kopolitiikkaa (... hohhoijaa, vaimo tulepa 
ulos pyörittämään tahkoa, kun teroitan kir-
veen ja pilkon klapit kahvinkeittoa varten, 
kylläpä tuore puu palaa hitaasti, mutta tu-
lipa kuitenkin hyvät sumpit...) yhteistoimin-
nassa valtioneuvoston kanssa. Tällainen lu-
kutyyli on sopinut valtioneuvostolle samoin 
kuin tasavaltalaisille yleisemminkin - muu-
tamia saivartelevia dosentteja lukuun otta-
matta.
Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
ohella valittavan eduskunnan ja muodostet-
tavan hallituksen pitää kehittää tasapainoi-
sesti kansalaisten hyvinvointia, työelämää 
ja yhteiskuntaa kokonaisuutena. Akava on 
osaltaan nostanut seuraavan hallituskau-
den tärkeiksi tavoitteiksi muun muassa 
työllisyysasteen noston, ansiotuloverotuk-
sen uudistamisen ja työelämäasioiden kol-
mikantaisen valmistelun kehittämisen.
Demokraattisten maiden vaaleihin on vii-
me vuosien aikana kohdistunut uudenlai-
sia uhkia. Vaalien lopputulokseen on pyrit-
ty vaikuttamaan maan rajojen ulkopuolelta 
vieraan vallan omien intressien saavutta-
miseksi. Vastakkainasettelua on lietsottu 
valeuutisia levittämällä sekä kärjistämällä 
keskusteluja sosiaalisessa mediassa. Täl-
laisella toiminnalla on pyritty heikentämän 
kansalaisten luottamusta valtiovaltaan, ai-
heuttamaan epäjärjestystä tai saamaan 
päättäjiksi vaikuttavan tahon omia intresse-
jä tukevia henkilöitä.
Tällaisten uhkien vuoksi vaalikentillä ja tie-
don valtateillä vaellettaessa kannattaa pi-
tää mielessä Hill Street Bluesin ylikonstaa-
pelin Phil Esterhausin sanat: Hey, let’s be 
careful out there! Käykää äänestämässä – 
faktatiedon pohjalta.

Vain osallistumalla 
vaikutat

Teksti: Antti Kymäläinen  Kuva: Juha Susi
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uolustusministeriön ja Päällystö-
liitto ry:n välille saatiin tarkentava 
virkaehtosopimus puolustusvoi-
miin 1.4. kohdennettavasta viras-

toerästä. Käytettävä varallisuus kohdenne-
taan pääasiassa OTV-palkkausjärjestelmän 
sekä muutto- ja siirtokustannusten korva-
usten kehittämiseen. Molemmat kehitys-
kohteet olivat mukana liiton edustajakoko-
uksen asettamissa neuvottelutavoitteissa, 
joten tältä osin neuvotteluja voidaan pitää 
onnistuneena. Sopimus sisältää myös tar-
kistuksia joihinkin suoritusperusteisiin lisä-
palkkioihin.
Kaikkia palkkoja korotetaan 1.4. lukien 
yleiskorotuksella, jonka suuruus on suu-
ruus 1,1 prosenttia, kuitenkin vähintään 
24 euroa. Virastoerää kohdennetaan OTV-
palkkausjärjestelmän OTV6B-, OTV7- ja 
OTV8-luokkien tehtäväkohtaiseen palkka-
ukseen, jolloin näiden luokkien korotukset 
ovat yhdessä yleiskorotuksen kanssa (hen-
ki 0 %) noin 43 - 83 euroa. Kohdistus on 
Päällystöliiton edustajakokouksen asetta-
mien tavoitteiden mukainen. Etenkin OTV7- 
ja OTV8-tehtävien kohdistuksella pyritään 
edelleen edistämään vaativimpiin opistoup-

Puolustusvoimissa vuoden 
2019 virastoeräkohdennuksista 
syntyi sopimus
Teksti: Marko Jalkanen

seeritehtäviin hakeutumista, koska tällä 
hetkellä ne eivät palkkauksellisesti houkut-
tele riittävästi. Lisäksi opistoupseeriteh-
tävät, jotka liitettiin tämän vuoden alusta 
keskitetyn tehtävä- ja seuraajasuunnittelun 
piiriin, ovat pääsääntöisesti OTV8- ja osin 
OTV7-luokassa. On oletettavaa, että opis-
toupseerien osaamisen hyödyntäminen 
keskitetyssä tehtävä- ja seuraajasuunnitte-
lussa saattaa lisätä myös siirtovelvollisuut-
ta, joten oli luontevaa pyrkiä kehittämään 
näiden tehtävien palkkausta.
Muutto- ja siirtokustannusten korvauksia 
kehitettiin siten, että siirtovelvollisuuden 
vuoksi perheestään erillään asuvan virka-
miehen matkustamiskustannuksilla kor-
vattavien kotimatkojen määrää lisättiin 
52 matkasta 78:aan. Nämä matkat tulee 
tehdä 36 kuukauden aikana siirtohetkestä 
laskien ja niitä voidaan tehdä enintään yksi 
viikossa. Uusia sopimusmääräyksiä sovel-
letaan 1.4.2019 ja sen jälkeen tapahtuviin 
siirtoihin sekä mikäli virkamies on korvaus-
ten piirissä 1.4.2019 ja siirtohetkestä on 
kulunut aikaa enintään 36 kuukautta. En-
nestään käytetyillä enintään 52 matkalla 
ei ole merkitystä lisättävien matkojen ko-

konaismäärään, mutta näitä niin sanottuja 
perheentapaamismatkoja voi tehdä enin-
tään yhden viikossa.
Puolustusvoimien palkkausjärjestelmä-
sopimuksen lisäpalkkioliitteen soveltamis-
ta tarkistettiin sukellusrahan osalta siten, 
että helikopteripintapelastajakelpuutuksen 
omaaville opistoupseereille suoritetaan 
69,76 euroa pintapelastustehtävää kohti, 
kuitenkin enintään neljältä tehtävältä kuu-
kaudessa. Lisäksi neuvotteluissa sovittiin 
kuukausittain maksettavasta 150 euron 
tehtäväkohtaisesta lisästä niille opistoup-
seereille, jotka ovat suorittaneet luokkaan 
IIB kuuluvan miehittämättömän sotilaslen-
tolaite Orbiter-minilennokkijärjestelmän 
lennätyskoulutuksen ja jotka koulutusoh-
jelman mukaisen kelpoisuuden ollessa voi-
massa toimivat Orbiter-lennätystoimintaan 
liittyvissä tehtävissä.

 

OTV-palkkataulukko 1.4.2019 lukien 
          

VAATILKA VAATI HENKI 0 %
0 - 1,9

7 %
2,0 - 2,6

12 %
2,7 - 3,0

17 %
3,1 - 3,4

22 %
3,5 - 3,8

27 %
3,9 - 4,2

32 %
4,3 - 4,6

37 %
4,7 - 5,0

1 1 452,28 1 452,28 1 553,94 1 626,55 1 699,17 1 771,78 1 844,40 1 917,01 1 989,62

2 1 563,33 1 563,33 1 672,76 1 750,93 1 829,10 1 907,26 1 985,43 2 063,60 2 141,76

3 1 685,46 1 685,46 1 803,44 1 887,72 1 971,99 2 056,26 2 140,53 2 224,81 2 309,08

4 1 907,53 1 907,53 2 041,06 2 136,43 2 231,81 2 327,19 2 422,56 2 517,94 2 613,32

5 2 154,08 2 154,08 2 304,87 2 412,57 2 520,27 2 627,98 2 735,68 2 843,39 2 951,09

5A 2 300,87 2 300,87 2 461,93 2 576,97 2 692,02 2 807,06 2 922,10 3 037,15 3 152,19

6 2 464,10 2 464,10 2 636,59 2 759,79 2 883,00 3 006,20 3 129,41 3 252,61 3 375,82

6A 2 549,48 2 549,48 2 727,94 2 855,42 2 982,89 3 110,37 3 237,84 3 365,31 3 492,79

6B 2 689,52 2 689,52 2 877,79 3 012,26 3 146,74 3 281,21 3 415,69 3 550,17 3 684,64

7 2 944,44 2 944,44 3 150,55 3 297,77 3 444,99 3 592,22 3 739,44 3 886,66 4 033,88

8 3 218,57 3 218,57 3 443,87 3 604,80 3 765,73 3 926,66 4 087,58 4 248,51 4 409,44
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Kun Puolustusvoimissa sattuu jokin va-
kava vaaratilanne tai onnettomuus, 
tapahtumasta suoritetaan aina tur-

vallisuustutkinta. Tarkoituksena on selvittää 
tapahtumien syyt, jotta jatkossa vastaavat 
tilanteet voitaisiin ehkäistä ja siten paran-
taa yleistä turvallisuutta. Turvallisuustutkin-
taan liittyvää avointa ilmoituskulttuuria on 
pyritty kehittämään normiohjauksella, jotta 
tutkinnan tarkoitus olisi kaikkien tiedossa: 
selvittää syitä, ei syyllisiä.
Päällystöliiton oikeusturvavakuutuksen 
kautta jäsenelle hankitut asianajajat ovat 
kuitenkin kiinnittäneet huomiota siihen, 
kuinka virkamiehen itsekriminointisuojan 
esilletuonnissa olisi parannettavaa. Tur-
vallisuustutkinnassa itsekriminointisuoja 
on saatettu jättää kertomatta ja virkamies 
on joutunut virkavelvollisuudella antamaan 
omaa syyllisyyttä osoittavia selvityksiä tai 
lausuntoja tapahtumista. Virkamiehen vir-
kavastuu on säännelty lainsäädännössä 
kattavasti. Sääntelyyn kuuluu muun muas-
sa selvitysvelvollisuus esimiehille tehtävis-
tä, joita virkamies on virassaan tehnyt tai 
joihin hän virkatehtävissään on joutunut. 
Poikkeuksen tekee tämä itsekriminointi-
suoja, joka rajoittaa virkamiehen velvolli-
suuksia myös esimiehiin nähden. Kukaan 
ei ole velvollinen edistämään syyllisyytensä 
selvittämistä. Virkamiehellä on oikeus olla 
antamatta asiassa vastinetta tai lausumas-
ta asiaan mahdollisen syytteen johdosta.
Silloin kun virkamies joutuu turvallisuus-
tutkintaan liittyvään haastatteluun, kyse ei 
ole rikosasian esitutkinnasta. Haastatelta-

Virkamiehellä on turvallisuus-
tutkinnassa itsekriminointisuoja 
Teksti ja kuva: Marko Jalkanen

van saapuminen haastateltavaksi on vel-
vollisuus, mutta tapahtumista kertominen 
tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Kaik-
kia tutkittavaan tapahtumaan liittyviä hen-
kilöitä haastatellaan samassa asemassa, 
eikä heillä ole toisistaan poikkeavia oikeuk-
sia tai velvollisuuksia. Haastattelutilaisuu-
dessa annettua lausuntoa ei voida käyttää 
mahdollisessa rikosprosessissa näyttönä. 
Esitutkintaviranomainen saattaa kuitenkin 
saada tiedon haastattelutilaisuudessa an-
netusta lausunnosta, joten virkamiehelle 
tulisi ennen haastattelua kertoa oikeudesta 

olla itsekriminointisuojan nimissä vastaa-
matta sellaiseen kysymykseen tai olla ker-
tomatta seikkaa, jolla hän voisi saattaa it-
sensä tai lähiomaisensa syytteen vaaraan.
Vaikka turvallisuustutkintaa ei tehdä oi-
keudellisen vastuun kohdentamiseksi, tur-
vallisuustutkinnan ja esitutkinnan rajapinta 
on Puolustusvoimissa tunnetusti kuin ve-
teen piirretty viiva. Puolustusvoimissa on 
jo vuosikymmeniä vallinnut ajatus, että ei-
toivottavan tapahtuman tutkinnassa etsi-
tään ensisijaisesti syyllisiä, eli hetimmiten 
selvitetään, onko joku syyllistynyt rangais-
tavaan tekoon. Muutosta tähän kulttuuriin 
on näkyvissä, mutta edelleen syyllisten löy-
tämiseksi asetetaan useita virkamiehiä esi-
tutkintaan, jos he edes vähääkään liittyvät 
tapahtumiin tai mikäli he ovat saattaneet 
tehtävänsä tai asemansa kautta vaikuttaa 
jotenkin tapahtumien kulkuun. 
Toivottavaa olisi, että Puolustusvoimiin 
muodostuisi ennen pitkää sellainen luot-
tamuksen ilmapiiri, jossa henkilöstö voisi 
avoimesti kertoa turvallisuustutkinnassa 
tietoja ilman pelkoa siitä, että niitä käy-
tettäisiin rikosoikeudellisessa tutkinnassa. 
Nyt tähän päämäärään näyttäisi olevan 
vielä matkaa. Niin kauan kun turvallisuus-
tutkinnan ja esitutkinnan rajapinta on epä-
selvä, pätee turvallisuustutkinnan haastat-
teluun vanha viisaus: jos jotain sattuu, ei 
kannata spekuloida, miksi jotain tapahtui, 
vaan kertoa itsekriminointisuojan nimissä 
korkeintaan se, mitä tapahtui ja mitä siitä 
seurasi. 

Päällystöliiton luottamusmiesryh-
män keskuudessa on noussut esiin 
huoli siitä, osaavatko ja ymmärtä-

vätkö jäsenet hyödyntää riittävästi oman 
luottamusmiehen tarjoamia palveluita 
tehtävänkuvauksen laadinnassa. Vaati-
vuudenarviointityössä on nähty sellaisia 
tehtävänkuvauksia, joissa olisi monelta 
osin parantamisen varaa. Osa on jopa luo-
kattoman huonoja: tehtäviä on joko jätetty 
kirjaamatta kokonaan tai sitten tehtävät on 

OTV-tehtävänkuvauksen 
ohjeita luottamusmiehiltä
Teksti: Luottamusmiesryhmä

kirjattu niin huonosti, että tehtävän vaati-
vuusluokka vääristyy.
Luottamusmiesryhmä haluaa muistuttaa, 
että jäsenistö saa Päällystöliiton koulute-
tuilta luottamusmiehiltä apua siihen, kuinka 
työtehtävät voisi kirjata kuvaukseen, jotta 
ne tulevat OTV-arviointijärjestelmässä oi-
kealla tavalla huomioiduksi. Luottamusmie-
het eivät puutu itse työjärjestykseen vaan 
ainoastaan opastavat kuvauksen laadin-
nassa. Apua kannattaa hyödyntää, vaikka 

itse tehtävä ei olisikaan muuttunut, mutta 
jos itse kuvaus vaatii päivitystä. Tehtävän-
kuvaus muodostaa perustan palkkaukselle 
ja se on syytä pitää ajan tasalla. Kuvauksen 
sisältöä tulee tarkastella vähintään kerran 
vuodessa kehityskeskustelujen yhteydessä 
ja varmistua siitä, että kuvaus vastaa käs-
kettyjä työtehtäviä. Kuvauksen paikkansa-
pitävyyden vastuu ei ole jakamaton, vaan 
se on jaettu sekä esimiehelle että tehtävän-
hoitajalle.



R
AJ

A

12

R
ajavartiolaitoksessa saavutet-
tiin vuoden 2019 virastoeräs-
tä (0,75 % Rajavartiolaitoksen 
palkkasummasta 1.4.2019 lu-

kien) neuvottelutulos 14.3. kaikkien so-
pijaosapuolien välillä. Neuvottelutuloksen 
mukaisesti sovittiin muutoksista Rajavartio-
laitoksen virkamiesten työajoista (työaika-
sopimus) sekä muutto- ja siirtokustannus-
ten korvaamisesta tehtyihin tarkentaviin 
virkaehtosopimuksiin ja niiden yhteyteen 
kirjattuihin soveltamisohjeisiin. Lisäksi so-
vittiin muutoksista Rajavartiolaitoksen palk-
kausjärjestelmästä tehtyyn tarkentavaan 
virkaehtosopimukseen (RVLPJTARKVES) ja 
sen yhteyteen kirjattuihin soveltamisohjei-
siin sekä sopimuksen allekirjoittamispöytä-
kirjaan ja työsuojelun yhteistoimintasopi-
mukseen. Tässä katsauksessa selostetaan 
merkittävimmät jäsenistöön vaikuttavat 
muutokset. Kattava selostus neuvottelutu-
loksesta on luettavissa Päällystöliiton www-
sivujen jäsenosiosta.

Työaikasopimuksen 
tekstimuutokset
Soveltamisalaan ja työaikamuotoihin tulee 
muutos johtavan virkamiehen rajan osal-
ta. Jatkossa johtavia virkamiehiä ovat sel-
laiset, joiden tehtäväkohtainen palkkaus 
määräytyy vähintään vaativuusluokan 28 
mukaisesti (aikaisemmin vähintään 26). 
Samaan kohtaan lisätään kokonaan uute-
na keskijohdon määritelmä eli keskijohtoon 
kuuluvat jatkossa virastotyötä tekevät vir-
kamiehet, joiden tehtäväkohtainen palkka-
us on 25,5 - 27,5. Keskijohtoon kuuluviin ei 
sovelleta työaikasopimuksen 4 §:ssä, 12 - 
19 §:ssä eikä 21 § :ssä sovittuja määräyk-
siä. Keskijohtoon kuuluvan lisä- ja sunnun-
taityökorvaus sekä sotaharjoituskorvaus 
on määritelty 23 §:ssä. Käytännössä sään-

Vuoden 2019 virastoerästä 
saavutettiin neuvottelutulos 
Rajavartiolaitoksessa
Teksti: Jukka Mäkinen Kuva: Mikael Borg

nöllisen työajan ylittävältä ajalta virkamie-
helle annetaan korottamaton vapaa-aika tai 
rahakorvaus. Säännöllinen työaika määräy-
tyy vastaavalla tavalla kuin keskijohdon ala-
puolella tehtäväkohtaisessa palkanosassa 
olevilla. Sotaharjoituksissa lisätyökorvaus-
ta maksetaan 6 tunnilta (sunnuntai, muut 
pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä 
25 %:lla korotettuna). Sunnuntaityökorvaus 
korvataan joko antamalla 50 % tehdystä 
työajasta vapaana tai maksamalla 50 % yk-
sinkertaisesta tuntipalkasta.
Työajaksi luettavaan aikaan tulee muutos 
kohtaan 2.1. (Vartiolaivalla palvelevan työ-
aika). Sidotun varallaolon korvausta mak-
setaan jatkossa 10 tunnin ajalta aikaisem-
man 9 tunnin sijasta.
Tasoitusvapaajärjestelmää koskevaan 5 
§:ään tulee tekstimuutoksia, joiden tulisi 
selkeyttää ja helpottaa järjestelmän käyt-
töä. Esimerkiksi järjestelmän käyttöperi-
aatteet voidaan sopia jatkossa työyksikkö-
tasolla.
Varallaolossa kohta 6.2. (Sidottu varalla-
olo) huomioidaan vartiolaivan sidotun va-
rallaolokorvauksen nousu yhdellä tunnilla. 
Lisäksi tässä kohdassa syrjäiset vartioase-
mat määritellään maantieteellisesti (Raja-
Jooseppi, Kortesalmi, Vartius, Haapasaari, 
Rosala-Hiittinen ja Kökär).
Viikoittaista vapaa-aikaa koskevaan 11 
§:ään on lisätty kappale, jonka tarkoitus 
on määritellä, millä periaatteilla antamatta 
jäänyt viikkolepo korvataan virkamiehelle. 
Käytännössä annetaan vapaana tai makse-
taan rahakorvaus, mikäli vapaata ei voida 
antaa.
Työvuoroluetteloa (27 §) koskevaan koh-
taan lisätään maininta, jonka mukaisesti 
vartiolaivalla palvelevan osalta vartiovuo-
ron päättävän osavuorokauden suunniteltu 
työvuoron työaika voi olla vähintään 6 tun-

nin pituinen. Tästä muutoksesta säästyvät 
2 tuntia voidaan sijoittaa jonnekin muualle 
työjaksossa.
Harjoituspäivärahan (31 §) tulee muutos, 
jonka mukaisesti myös johtaville virkamie-
hille (28,0 - 29,0) maksetaan harjoituspäi-
väraha.

Muutto- ja siirtokustannusten 
korvaamisesta tehdyn 
sopimuksen muutokset
Merkittävin muutos tulee perheellisten vir-
kamiesten erityiskorvaukseen (5 §). Jatkos-
sa virkamiehelle suoritetaan 36 kuukauden 
(aikaisemmin 24 kuukauden) ajan vain niiltä 
työssäolovuorokausilta, jolloin hän on siir-
toon liittyen joutunut asumaan erillään per-
heestään 20 prosenttia (aikaisemmin 15 
prosenttia) matkakustannusten korvaami-
sesta koskevien sopimusmääräysten mu-
kaisesta päivärahasta. Virkamiehen suos-
tumuksella nämä etuudet voidaan suorittaa 
myös 18 kuukauden (aikaisemmin 12 kuu-
kauden) ajalta, jolloin virkamiehelle suorite-
taan 40 prosenttinen (aikaisemmin 30 pro-
senttinen) päiväraha. 5 §:stä on poistettu 
yli 400 kilometrin etäisyydellä perheestään 
erilläänasumiskorvaus.

RVLPJTARKVES:iin merkittäviä 
muutoksia
Henkilön tullessa uutena Rajavartiolaitok-
sen palvelukseen, määräytyy jatkossa suo-
ritusosa virkamiehen kokemusosaan oi-
keuttavan ajan perusteella siten, että alle 4 
vuoden kokemuksella taso on 3, 4 - 5 vuo-
den kokemuksella taso on 4 ja vähintään 
6 vuoden kokemuksella taso on 5. Näitä 
tasoja maksetaan siihen saakka, kunnes 
virkamiehen työsuoritus on arvioitu. Aikai-
semmin uudelle virkamiehelle maksettiin 
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suoritusosa kaikissa tapauksissa tason 3 
mukaisena.
Siviilien ja erikoisupseerien korkein koke-
musosa (20 vuotta) nousee tasolta 21,58 
prosenttia tasolle 22,1 prosenttia. Suori-
tusosaan tulee korotuksia tasoille 9 - 15 
maksettavaan prosenttiin tehtäväkohtai-
sesta palkasta. Tehtäväkohtaisen palka-
nosan taulukoihin tulee yhdeksää luokkaa 
lukuun ottamatta korotuksia.
Lisäpalkkioliitteen osalta lentolisäjärjes-
telmä on uudistunut todella merkittävästi. 
Käytännössä kaikki viittaukset palvelussi-
toumukseen on poistettu. Lisäksi palkkion 
perusteena aikaisemmin ollut lentolisän pe-
rusosa on poistettu kokonaan ja jatkossa 
kaikki tasot on suoraan merkitty liitteeseen 
näkyviin. Tämä helpottaa lisien suuruuden 
hahmottamista todella paljon. Joidenkin 
virkamiesten osalta neuvottelutuloksen 
mukainen lisä on nykyistä lisää alempi. Ke-
nenkään palkka ei kuitenkaan tässä muu-
toksessa laske, vaan vanhan ja uuden lisän 
erotus maksetaan palkanlisänä. Palkanlisä 
lakkaa siinä vaiheessa, kun kuukausipalkka 
muilta osin kattaa palkanlisän kokonaisuu-
dessaan. Muussa tapauksessa palkanlisä 

säilyy niin pitkään kun virkamiehen palvelus 
keskeytyksettä jatkuu Vartiolentolaivuees-
sa. Lisäksi liitteeseen on lisätty miehittä-
mättömän kiinteäsiipisen ilma-aluksen len-
nätyspalkkio.

Vaativuusarviointikäsikirjan 
muutoksilla korotuksia tiettyjen 
tehtävien palkkaukseen
RVLPJTARKVES:n allekirjoittamispöytäkir-
jan liitteenä 1 olevaan vaativuusarviointi-
käsikirjaan tehdään muutos, jonka perus-
teella Muonion rajavartioaseman status 
muuttuu suureksi rajavartioasemaksi. Näin 
ollen päällikön vaativuusluokka nousee sa-
malle tasolle muiden rajavartioasemien 
päälliköiden kanssa ja lisäksi asemalle tu-
lee varapäällikön tehtävä. Lisäksi pisteisiin 
tulee korotuksia seuraavien tehtävien osal-
ta: valmiusjoukkueen johtaja, koiranohjaaja 
(vanhempi), ravitsemispäällikkö, varaston-
hoitaja, vartioaseman varapäällikkö, työ-
terveyshoitaja, johtamisjärjestelmäupseeri 
ja koiratoiminnan koulutusvastaava. Lähes 
kaikissa tehtävissä pisteiden nousu aihe-
uttaa myös vaativuusluokan korotuksen. 
Nämä muutokset tullaan aikanaan käsitte-

Rajavartiolaitoksen juhlavuoden tapahtumat käynnistyivät 1.8.2018 Rajaviestillä. 
Rajaviestin symbolisena viestikapulana toimii puusta veistetty Rajakarhu, jota 
kuljetettiin 1.8.2018 – 15.3.2019 kaikissa Rajavartiolaitoksen yksiköissä ja 
toimipisteissä sekä rajavartiotoiminnan kannalta muutoin mielenkiintoisissa tai 
merkittävissä paikoissa. Rajakarhu seurasi välillä vaikeilta näyttäneitä virastoerä-
neuvotteluja tyynen rauhallisena. Rauhallisuus tarttui myös pääluottamusmies 
Jukka Mäkiseen.

lemään palkkalautakunnassa ja muutokset 
tulevat maksuun 1.4. lukien.
Erityisosaluettelon (liite 3) työturvallisuus-
päällikön vähimmäisvaatimuksiin tulee sel-
ventävä kirjaus. Ravitsemustyönjohtaja 
siirretään luettelossa tasolle 2 ja siivous-
työnohjaaja lisätään uutena tasolle 1.
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Mitä mahdollisuuksia virkamiehellä 
on jatkaa työssä, jos hänen työ-
kykynsä on heikentynyt sairauden 

johdosta? Ainoa vaihtoehto ei ole siirtyä 
pois työelämästä. Virkamies ja työnan-
taja tarkastelevat yhdessä, miten paljon 
kyseessä olevan virkamiehen työkyky on 
heikentynyt. Yhdessä he tarkistavat mah-
dollisuutta vähentää työtehtäviä tai jopa 
poistaa tehtävistä sellaisia tehtäviä, jotka 
lisäävät työn kuormittavuutta. Mikäli työky-
ky on kuitenkin heikentynyt sairauden seu-
rauksena niin ratkaisevasti, ettei virkamies 
pysty riittävällä tasolla selviytymään työ-
tehtävistään, on hänen mahdollista hakea 
osatyökyvyttömyyseläkettä. Osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen tarkoitus on tukea työssä 
jatkamista aiempaa kevyemmällä työmää-
rällä. Toisin sanoen, virkamies voi jatkaa 
työssä tehden töitä huomattavasti kevyem-
mällä työtahdilla.

Osatyökyvyttömyyden 
edellytykset
Kevan ohjeiden mukaan osatyökyvyttö-
myyseläke voidaan myöntää, jos työky-
ky on osittain heikentynyt sairauden, vian 
tai vamman takia. Huomioitavaa on kui-
tenkin, että työkykyä arvioi vain lääkäri. 
Hänen tekemänsä lausunnon sekä mui-
den mahdollisten terveydentilaselvitysten 
pohjalta sekä virkamiehen omasta hake-
muksesta Keva antaa ennakkopäätöksen 
osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Työkyvyn 
arvioinnissa huomioidaan aina työtehtävien 
vaatimukset, työssä suoriutuminen sekä 

Osatyökyvyttömyyseläke 
tukee työssä jaksamista
Teksti ja kuva: Jaakko Levä

mahdollisuus toipua työkykyiseksi hoidon 
ja kuntoutuksen avulla. Lisäksi pitää muis-
taa, että virkamiehen tulee aina itse teh-
dä hakemus, jotta Keva pystyy antamaan 
päätöksen.

Mitä sitten ennakkopäätöksen 
jälkeen?
Kun virkamies saa myönteisen ennakko-
päätöksen oikeudesta osatyökyvyttömyys-
eläkkeeseen, voi henkilö itse päättää, mil-
loin hän vähentää työskentelyä niin, että 
eläke voi alkaa. Huomioitavaa on kuiten-
kin se, että tuo annettu ennakkopäätös on 
voimassa yhdeksän kuukautta antopäivä-
määrästä. Tuon aikamääreen sisällä tulisi 
siis virkamiehen vähentää työskentelyä ja 
siirtyä osatyökyvyttömyyseläkkeelle. Kun 
kokoaikatyö päättyy kuukauden viimeise-
nä päivänä ja osa-aikatyö alkaa seuraavan 
kuukauden 1. päivänä, pidetään kuukau-
den viimeistä päivää niin sanottuna elä-
ketapahtumana eli päivänä, jolloin kaikki 
eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät. 
Osatyökyvyttömyyseläke voi alkaa eläke-
tapahtumaa seuraavan kuukauden alusta.
Otetaan esimerkki elävästä elämästä: Vir-
kamies XZY toteaa työkykynsä heikenty-
neen pitkän sairastelun jälkeen ja päättää 
hakea Kevan ohjeistuksen mukaisesti osa-
työkyvyttömyyseläkettä vuoden 2016 syk-
syllä. Hän tekee anomuksen, mihin lääkäri 
liittää oman lausuntonsa. Näiden perus-
teella Keva toteaa henkilön työkyvyn alen-
tuneen siinä määrin, että hänellä täyttyvät 
osatyökyvyttömyyseläkkeen vaatimukset. 

Keva antaa virkamies XZY:lle myönteisen 
ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyys-
eläkkeestä lokakuussa 2016. Virkamies 
katsoo, että hänen on viisainta vähentää 
työskentelyä siten, että hänellä kaikki edel-
lytykset täyttyvät 31.12.2016 ja varsinai-
nen eläke ja osa-aikatyö alkavat 1.1.2017.
Möhemmin virkamies XZY katsoo työeläke-
otettaan ja toteaa, että siinä on maininta 
”Työkyvyttömyysvuoden ansiot eivät oikeu-
ta eläkkeeseen”. Tuo teksti antaa ymmär-
tää, että tuolta vuodelta ei olisi kertynyt 
lainkaan eläkettä. Työeläkeotteella näky-
vät kaikki rekisteriin ilmoitetut työansiot, 
vaikka niistä kaikista ei kerrykään eläkettä. 
Vuosi 2016 ei ole kuitenkaan mennyt tässä 
tapauksessa hukkaan, vaan sen ajalta on 
karttunut 1,5 % tulevan ajan eläkettä vuosi-
en 2011 – 2015 keskiansion mukaan.
Kevan oppaan mukaisesti osatyökyvyt-
tömyyseläke muuttuu täyden työkyvyt-
tömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuus-
eläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden 
alusta, jona täytät ikäluokkasi alimman van-
huuseläkeiän tai sitä alemman ammatillisen 
eläkeikäsi tai eroamisikäsi.
Myös tässä tapauksessa kuten muissakin 
eläkeasioissa apua tarjoaa Kevan asiakas-
palvelu. Lisäksi itse näemme Kevan netti-
sivuilla olevasta ”Omat eläketietosi”- pal-
velusta omaan eläkkeeseemme liittyvät 
tiedot ja työeläkeotteen, minkä perusteella 
on eläke muodostunut.
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Päällystöliiton paikalliset luottamus-
miehet varamiehineen toimivat 
luottamusmiessopimuksen mukai-

silla toimialueilla. Heidät valitaan luottamus-
miessopimuksen mukaisella toimialueella 
toimivien päällystöliittolaisten jäsenten kes-
kuudesta. Toimialueita ovat muun muassa 
puolustusvoimien eri hallintoyksiköt, joissa 
luottamusmiehen valinnan tekevät hallinto-
yksikössä palvelevat Päällystöliiton jäsenet 
– ei vain paikallisyhdistysten jäsenet.
Tämän kevään alueellisilla luottamusmies- 
ja yhteistoimintapäivillä nousi esiin, että 
paikallisyhdistyksissä on epäselvyyttä 
paikallisten luottamusmiesten valinnassa 
noudatettavista menettelytavoista.  Paikal-
listasolla luottamusmiesten valinta, vaali 
tai sopuvaali, toteutetaan, kun luottamus-
miesorganisaatiossa on tehtävä avoinna tai 
avautumassa tai luottamusmiestä kohtaan 
on osoitettu epäluottamus edustettavien 
keskuudesta.  Näitä tilanteita varten Pääl-
lystöliiton www-sivuilla on liiton hallituksen 
vahvistama vaaliohje, jolla annetaan perus-
teet Päällystöliiton luottamusmiestoimin-
nasta ja –valinnoista. Silloin, kun luottamus-
miestehtävä on avoinna tai avautumassa, 

paikallisten toimijoiden tulee ilmoittaa asi-
asta  liiton luottamusmiesryhmälle, joka 
koostuu alueellisista ja keskustason pää-
luottamusmiehistä. Luottamusmiesryhmäl-
tä saa myös käytännön tukea valintapro-
sessin toteuttamiseen.
Jäsenyhdistyksillä ja sen paikallisilla toimi-
joilla on merkittävä rooli luottamusmies-
vaalin käytännön toteuttamisessa. Tärkein 
yhdistyksen vastuulla oleva ja luottamus-
miehen valintaa tukeva tehtävä on jäsen-
tietojen ylläpito. Vain ajantasainen ja oikea 
palveluspaikkatieto liiton jäsenrekisterissä 
mahdollistaa asianmukaisen luottamus-
miesvaalin järjestämisen. Helmikuussa 
tehdyn jäsenrekisterianalyysin perusteella 
Päällystöliitolla ei ole yhtään jäsenyhdistys-
tä, joka voisi itsenäisesti valita jonkun Puo-
lustusvoimien hallintoyksikön luottamus-
miehen.
Luottamusmiesten ja heidän varamiesten-
sä vaalit voidaan toimittaa virka-aikana tai 
vaihtoehtoisesti verkko- tai postiäänestyk-
senä. Tänä päivänä vaali pyritään toteutta-
maan ensisijaisesti verkkoäänestyksenä, 
johon tuen antaa luottamusmiesryhmä. Jos 
luottamusmiesvaali suoritetaan työpaikalla, 

Päällystöliitolla oma vaaliohje 
luottamusmiesten valintaan
Teksti: Luottamusmiesryhmä

on asianosaisen työpaikan tai toimialueen 
virkamiehille varattava tilaisuus osallistua 
vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittami-
nen eivät saa kuitenkaan tarpeettomasti 
häiritä työntekoa. Vaaliajoista ja -paikoista 
on sovittava työnantajan kanssa viimeis-
tään 14 vuorokautta ennen vaalin toimitta-
mista.
Valitut luottamusmiehet varamiehineen 
ovat Päällystöliiton luottamusmiehiä, vaik-
kakin monessa hallintoyksikössä heidät 
mielletään vain paikallisyhdistysten omik-
si luottamusmiehiksi. Luottamusmiessopi-
muksen mukaan päällystöliittolaiset luot-
tamusmiehet ovat kaikkia jäseniä varten, 
ei vain jonkun tietyn yhdistyksen jäseniä 
varten. On huomattavaa, että luottamus-
miestehtävään valitulla henkilöllä on mah-
dollisuus heti valinnastaan lukien osallistua 
sellaiseen ammattiyhdistyskoulutukseen, 
joka on tarpeen hänen luottamus- tai yh-
teistoimintatehtävänsä hoitamisen kannal-
ta.
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uolustusvoimien palkatun henki-
löstön työterveyshuollon tarkoitus 
on seurata virkamiehen terveyden-
tilaa ja ylläpitää työkykyä. Varsi-

nainen työterveyshuolto kuuluu koko pal-
katulle henkilöstölle, mutta sotilasviroissa 
palvelevilta virkamiehiltä seurataan lisäksi 
palveluskelpoisuutta sotilasviran edellyttä-
millä kriteereillä. Mahdolliset fysiologiset ja 
psykologiset muutokset saattavat muuttaa 
palveluksen aikana palveluskelpoisuutta ja 
sen vuoksi vaikuttaa työtehtäviin.
Sotilasviroissa jo pidemmän ajan palvelleil-
le virkamiehille tehdään lakisääteisten mää-
räaikaistarkastusten lisäksi ns. terveyden-
seurantatarkastuksia. Noiden tarkastusten 
väli on viisi vuotta ikäryhmittäin aina 50 
ikävuoteen asti ja sen jälkeen aina kolmen 
vuoden välein. Lisäksi työterveyshuollon 
toteuttaja tekee työpaikkaselvityksiä, joi-
den perusteella laaditaan henkilökohtainen 
terveyssuunnitelma yhteistyössä työnteki-
jän kanssa työkyvyn tukemiseksi. Suunni-
telman tarkoituksena on auttaa työntekijää 
hahmottamaan oma tilanteensa, löytää kei-
not työkyvyn ja työssä suoriutumisen edis-
tämiseksi sekä työkyvyttömyyden ehkäise-
miseksi. 
Terveydenseurantatarkastusten ja yksik-
kökohtaisten terveystarkastusten lisäksi 
tehdään myös tarveperusteisia terveystar-
kastuksia. Niitä tarvitaan, jos työkyky on 
heikentynyt esimerkiksi seuraavista syistä: 
pitkät tai useasti toistuvat sairauspoissa-
olot, vuosittain tehtävien kuntotestien en-
nakkokyselyt ja niissä saavutetut heikot 
tulokset, sähköiset terveyskyselyt sekä vir-
kamiehen itsensä tai työterveyshuollon ko-
kema tarve tarkastuksille.
Perusterveystarkastuksen sisältö on vakioi-
tu ja siihen kuuluu työterveyshoitajan haas-
tattelu, kirjallinen työkykyindeksin kartoitus 
(TKI), alkoholin käytön riskit (audit-testi), 
tyypin 2 diabeteksen riskitesti (DM2-riski-
testi) ja työuupumuksen kartoittamistesti 
(BBI-15). Lisäksi mitataan verenpaine, pi-
tuus-painoindeksi, näöntarkkuus, 20 dB:n 
kuuloseula ja värinäkötesti. Työhönsijoitus-
tarkastuksissa ja yli 40-vuotiaiden määrä-
aikaistarkastuksissa otetaan lisäksi labora-
toriotutkimukset: B-PVK (perusverenkuva), 

Työterveyshuolto työkykysi tukena

Sotilaan työterveystarkastukset, 
milloin ja mitä tutkitaan?
Teksti: Jaakko Levä  Kuva: Matti Vihurila

fP-Gluk (verensokeri), fS-Lipidit (veressä 
kulkevat rasvat), S-Gt (maksa-arvoja) ja 
EKG (sydänfilmi). Perusterveystarkastuk-
sen yhteydessä lääkärintarkastuksen tar-
peen punnitsee aina työterveyshoitaja 
tapauskohtaisesti. Varsinaisia eroja hallin-
toyksikkökohtaisesti esim. verikokeissa ei 
pitäisi olla, sillä tehtävät laboratoriotestit 
on määritetty tarkasti etukäteen, mitä ote-
taan ja missä määräaikaistarkastuksessa.

Terveystarkastus ennen 
palvelussuhteen päättymistä
Palvelussuhteen päättyessä (eläköityminen 
tai muuhun virkasuhteeseen siirtyminen) 
tulee virkamiehen itsensä olla yhteydessä 
omaan työterveyshoitajaan ja sitä kautta 
selvittää, onko tarkastus tarpeellinen. Entä 
siirtyvätkö terveystiedot julkiseen tervey-
denhuoltoon palvelusuhteen päättyessä? 
Kyllä siirtyvät. Nykyään käytössä olevalla 

sähköisellä järjestelmällä terveystiedot tal-
lentuvat ja näkyvät omakanta.fi-palvelussa 
(https://www.kanta.fi/omakanta). Tuohon 

palveluun pystyy jokainen kirjau-
tumaan käyttäen oman pankin 
tunnuksia tunnistautumiseen.

Työterveyshuollon 
mahdolliset epäkohdat
Monista aluehallintoviraston tarkastusker-
tomuksista käy esille työterveyshuollon 
osalta esim. lääkäripalvelujen saatavuus. 
Tarkastuskertomuksissa on todettu, ettei 
virkamiehillä ole ollut tosiasiallista mah-
dollisuutta hakeutua sujuvasti terveydenti-
laa koskeviin tutkimuksiin ajoissa tai niiden 
järjestämisessä on ollut puutteita. Tämän 
epäkohdan korjaamiseksi tulee työnanta-
jan tehdä kaikki mahdollinen.
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S
unnuntaina 14.4. on eduskun-
tavaalien varsinainen äänestys-
päivä. Muistakaa käydä uurnilla, 
ellette sitten ole äänestäneet jo 
ennakkoon. Vain äänestämällä 

voi vaikuttaa. Päällystöliiton edunvalvon-
taan ja toimintaan vaikutetaan asioiden 
valmistelumielessä liiton perinteisillä pu-
heenjohtajapäivillä 24. - 26.4. Vaikka il-
moittautuminen päiville on jo päättynyt, niin 
yhdistykset ehtivät vielä hyvin käydä edus-
tajansa kanssa yhdistyksen näkemyksistä 
ja vastauksista lähetettyihin ennakkoteh-
täviin. Päivillä käydään lävitse myös liiton 
jäsenrekisterin käyttöä eHallinnan kautta, 
joten yhdistyksen edustajan on syytä tu-
tustua viimeistään nyt eHallinnan tarjoamiin 
mahdollisuuksiin yhdistyksen jäsenasioiden 
hoitoon liittyen. Muita aiheita puheenjohta-
japäivillä liiton toimiston osalta ovat valmis-
tatuminen tulevaan neuvottelukierrokseen 
ja liiton 90-vuotisjuhlat.  

Yhdistysten sääntöjen 
päivitykset
Päällystöliiton vuoden 2017 alussa voi-
maan tulleet uudet säännöt eivät erottele 
jäsenyyden suhteen palveluksessa olevia ja 
evp-jäseniä. Kummallakin jäsenryhmällä on 
yhtenäiset oikeudet ja velvollisuudet. Tämä 
tarkoittaa sitä, että evp-jäsen voidaan vali-
ta esimerkiksi liiton hallituksen jäseneksi. 
Liiton moni jäsenyhdistys kamppailee pie-
nenevän jäsenmääränsä takia yhdistyksen 
sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttami-
sen kanssa, vaikkapa täytettäessä yhdis-
tyksen hallituksen jakkaroita. Muutamissa 

On aika vaikuttaa
yhdistyksissä onkin tehty sääntömuutos, 
joka mukailee liiton sääntöjä jäsenyyden 
suhteen. Sääntömuutoksen myötä yhdis-
tys on mahdollistanut palveluksesta re-
serviin jääneen aktiivisen toimijansa valin-
nan yhdistyksen hallintotehtäviin. Nykyään 
usean yhdistyksen säännöt edellyttävät 
varsinaisen jäsenen olevan virka- tai palve-
lussuhteessa Puolustusvoimiin tai Rajavar-
tiolaitokseen. Kirjaamalla jäsenyyden edel-
lytykset esimerkiksi muotoon ”Yhdistyksen 
jäseniä voivat olla henkilöt, jotka toimivat, 
opiskelevat tai ovat toimineet maanpuolus-
tuksen, rajaturvallisuuden tai kansainväli-
sen kriisinhallinnan aloilla” mahdollistetaan 
evp-jäsenten osallistuminen hallintoon. 
Vaikka yhdistyksellä ei tällä hetkellä olisi-
kaan tarvetta muuttaa sääntöjään edellä 
mainitulla tavalla, kannattaa asiaa tulevai-
suuden kannalta kuitenkin harkita jo nyt ja 
päivittää ne. Jos yhdistys aikoo toteuttaa 
sääntömuutoksia ja herää kysymyksiä, ol-
kaa minuun yhteydessä. 

Ajankohtaista  
Liiton lomakohteiden lomajakson 1.5. – 
31.8. hakemukset on käsitelty ja vuorot 
jaettu. Vapaaksi jääneet viikkovuorot näky-
vät liiton jäsensivuille ja niitä voi hakea pe-
riaatteella ”nopein käsi voittaa”. Muistutan 
hallinnon linjauksesta, että vajaan viikon va-
raukset vahvistetaan varaajalle vasta kuu-
kautta ennen varauksen ajankohtaa, edel-
lyttäen, että kukaan ei siihen mennessä ole 
varannut koko viikkoa käyttöönsä. Muut 
kuin Helsingin kohteet on tarkoitettu ensi-
sijaisesti viikon mittaisiin virkistäytymisiin.  

Päällystölehti kaipaa valokuvia liiton loma-
kohteista, niiden ympäristöstä ja jäsenten 
aktiviteeteista niissä eri vuodenajoilta. Mat-
kapuhelimella otetut kuvatkin kelpaavat, 
jos kuvien resoluutio on riittävän suuri, 
mutta lehteen päätyvät kuvat ovat yleensä 
otettu ”oikealla” kameralla. Päällystölehti 
maksaa julkaistuista kuvista pienen kuva-
uspalkkion. Kuvia voi lähettää osoitteeseen 
paallystolehti@paallystoliitto.fi. Laittakaa 
kuvien mukaan tiedot kuvan ottajasta ja 
ajankohdasta, milloin kuva on otettu. Jos 
kuvassa esiintyy henkilöitä, heiltä tulee var-
mistaa, että kuvan saa julkaista Päällystö-
lehdessä. 

Danske Bankin sijoittamisen 
edut Päällystöliiton jäsenille 
Jokaiselle löytyy helppo ja omaan elämänti-
lanteeseen sopiva tapa sijoittaa. Saat pan-
kistasi huolimatta aina etuja liiton jäsene-
nä – olitpa sitten omatoiminen sijoittaja, 
haet vaivatonta valmista ratkaisua tai toi-
vot henkilökohtaista neuvontaa. Tee verk-
kopalvelun kautta sijoitussuunnitelma, jon-
ka perusteella Danske Bank suosittelee 
sinulle soveltuvinta rahastovaihtoehtoa. 
Palveluun kuuluvia sijoitusrahastoja hoitaa 
salkunhoitaja, joka sijoittaa varat puolesta-
si maailmanlaajuisesti kustannustehokkai-
den ETF:ien ja indeksirahastojen kautta. 
Pääset sijoittamiseen kiinni jo 10 €:n kuu-
kausisummalla. Varainhoito Online -palvelu 
tekee sijoittamisen aloittamisen helpoksi, 
riippumatta sijoitettavasta summasta tai ai-
emmasta sijoittamiskokemuksesta.

Ota edut käyttöön! https://dans-
kebank.fi/akava-sijoittaminen

LAKIASIAINNEUVONTA 
Asianajotoimisto Lindell 
(02) 251 1004  
toimisto@asianajotoimistolindell.fi 
Ota yhteys liiton toimistoon ennen
oikeusavun pyytämistä.
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M
erivoimien osalta OUKES:aan 
sisältyvät kaikki OTV8-luokan 
tehtävät ja pääosin sellaiset 
7-luokan tehtävät, joihin voidaan 

hakea myös muista puolustushaaroista.
- Puhtaasti merivoimallisia OTV7:n tehtäviä, 
joihin ei löydy osaajia puolustushaaran ul-
kopuolelta, ei ole suunnitelmaan juurikaan 
sisällytetty. Näitä ovat esim. aluspalvelus-
tehtävät. Kaiken kaikkiaan meidän tahtoti-
lamme on se, että yläpään tehtävät säilyvät 
OUKES:n, MERIURA:n ja puolustushaaran 
sisällä ja niiden myötä opistoupseeristolla 
mahdollisimman pitkään, kertoo Merivoi-
mien henkilöstöpäällikkö, kommodori Pek-
ka Varjonen.
Hänen mukaansa on hyvä, että Pääesikun-
ta päättää ylimpien ou-tehtävien henkilöstö-

Pelkkä halukkuus 
ei takaa pääsyä 
OUKES:aan
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

ryhmämuutokset, sillä näin mahdollistetaan 
tasapuolinen arviointi eri puolustushaaro-
jen ja koko puolustusvoimien sisällä. Me-
rivoimien osalta muutoksia tullaan esittä-
mään vain tapauksissa, joissa tehtävään ei 
ole tarjolla sopivaa opistoupseeria. 
Opistoupseereilta vapautuvien tehtävien 
osalta Merivoimat on päivittänyt hiljattain 
omia suunnitelmiaan, pyytänyt myös niitä 
vastaanottavilta henkilöstöjärjestöiltä kom-
mentit ja lausunnot ja lupaa huomioida ne 
lopullisessa ratkaisussaan. 

Kehityskeskustelut 
urasuunnittelun keskiössä 
Pääesikunta on ohjeistanut, ettei tätä 
OUKES:aa kuten ei muitakaan sotilaiden 
keskitettyjä urasuunnitelmia tehtävineen 

julkaista kaikille. Merivoimat on edel-
leen ohjeistanut alajohtoportaitaan, että 
OUKES:sta kiinnostuneet voivat olla yhte-
ydessä omaan henkilöstöhallintoonsa ja 
käydä siellä tutustumassa suunnitelmaan. 
Varjosen mukaan Päällystöliiton on hankala 
ottaa tässä asiassa roolia, koska sillekään 
ei toimiteta suunnitelman mukaisia tehtäviä 
edelleen jaettavaksi.
- Periaatteena on, että henkilö ilmoittaa ke-
hityskeskustelun yhteydessä halukkuuten-
sa seuraaviin tehtäviin, ja henkilöstöhallin-
to poimii halukkuusraporteista OUKES:aan 
kohdistuvat halukkuudet ja lisää ne suunni-
telmaan tarvittaessa. Pelkkä halukkuus ei 
takaa nimen päätymistä OUKES:aan. Hen-
kilön pitää olla myös sopiva mahdollisen 
täydennyskoulutuksen jälkeen.

Merivoimien näkökulmasta 2030-luvul-
la, jolloin viimeiset opistoupseerit ovat 
palveluksessa, ammattiryhmää hyödyn-
netään osaamistaan vastaavissa ylim-
missä tehtävissä, visioi Merivoimien 
henkilöstöpäällikkö, kommodori Pekka 
Varjonen.
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Merivoimissa työnantajan tahtotila on se, 
että henkilöstö hakeutuu vaativampiin teh-
täviin. Varjonen kiittelee Päällystöliiton pää-
töstä käyttää virastoeriä palkkausjärjes-
telmän yläpään tukemiseen ja sen myötä 
OUKES:n mukaisten tehtävien houkuttele-
vuuden lisäämiseen.
- Paikkakunnan vaihtoja on luvassa myös 
jatkossa opistoupseereillekin, mutta näkö-
piirissä siihen ei ole tulossa isoa muutosta 
nykytilaan nähden. Merisotakoulu Helsin-
gissä kaipaa kokeneita ja ammattitaitoisia 
opettajia, joita opistoupseereista löytyy. 
Suurimmat haasteet tässä liittyvät Turussa 
palvelevien opistoupseerien siirtoihin pää-
kaupunkiseudulle. Työnantajan tavoitteena 
on herrasmiessopimuksin löytää molempia 
osapuolia tyydyttävä, 2 - 3-vuotinen ratkai-
su, jonka kanssa voidaan elää, Varjonen 
painottaa.
Siirtoja valmisteltaessa hän korostaa yt-
keskustelun tärkeyttä ja sosiaalisen näkö-
kulman huomionottamista mm. vallitsevan 
perhetilanteen osalta.
Henkilöstöpäällikkö Pekka Varjonen nä-
kee OUKES:n parantavan myös henkilös-
tön täydennyskoulutusta eli mahdollisuutta 
ennalta kouluttaa opistoupseereita heille 
suunniteltuihin tehtäviin.    
- Merivoimissa on jo aiemmin haluttu täyt-
tää tiettyjä yläpään tehtäviä ilman hakua, 
jotta oltaisiin voitu aloittaa täydennyskou-
lutus etupainoisesti. Järjestöt puolestaan 
ovat edellyttäneet kaikkien tehtävien jul-
kistamisen avoimeen hakuun, mikä on 
hankaloittanut etupainotteista koulutusta. 
OUKES:n myötä tämä ongelma poistuu. 

Merivoimilla ei tarvetta 
mittavalle ”vakikandistolle”
Keskitetyn urasuunnitelman ohella Meri-
voimissa on käytössä muitakin seuraaja-
suunnitelmia. MERIURA:aan sisältyy puo-
lustushaaran kaikkien henkilöstöryhmien 
tehtäviä, ja lisäksi joukko-osastoilla on 
omat suunnitelmansa. Näihinkin sisälletyt 
tehtävät edellyttävät aktiivista hakeutumis-
ta. Varjosen mukaan tällaisia tehtäviä ovat 
mm. opistoupseerien asiantuntijatehtävät, 
joiden luokitus on alle OTV7 ja joita ei ol-
lut tarpeen sisällyttää keskitettyyn suunni-
telmaan.
- OUKES ei kuitenkaan ole ”lukittu”, vaan 
tehtäviä pitää joka tapauksessa arvioida 
vuosittain sekä lisätä uusia tai poistaa van-
hoja tarpeen mukaan.
Merivoimienkin tavoitteena on löytää ja vali-
ta avoinna oleviin tehtäviin mahdollisimman 
sopivimmat tekijät, eikä tästä periaattees-
ta olla luopumassa. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että opistoupseereilta muille henkilös-
töryhmille siirtyneet tehtävät voivat palau-
tua esim. mahdollisen täydennyskoulutuk-
sen kautta. 

- Toki suunnitellun henkilön nimi pitää olla 
keskitetyssä urasuunnitelmassa (KESKU-
RA), jotta perusteet täydennyskoulutukselle 
löytyvät, ellei kyseessä ole itse hankitusta, 
puolustusvoimien ulkopuolisesta koulutuk-
sesta, kommodori Varjonen toteaa. 
Keskitetyssä tehtävä- ja seuraajasuunnit-
telussa (KESKURA) voi olla myös muiden 
henkilöstöryhmien seuraajaehdokkaita. 
Kehityskeskustelussa voi ilmaista haluk-
kuutensa mihin tahansa tehtävään ja henki-
löstöhallinto katsoo, lisätäänkö halukkuus 
johonkin suunnitelmaan.
Maavoimien kollegansa eversti Petri Mat-
tilan (Päällystölehti 1/2019) tavoin Varjo-
nen ei laske suunnitelmissaan vakivirassa 
olevien sotatieteen kandien varaan opis-
toupseerien korvaajina. Sitä ennen opis-
toupseerien osaaminen on tarkoitus ulos-
mitata täysimääräisesti.
- Merivoimilla ei ole tarvetta mittavalle ”va-
kikandistolle”. Jokainen taulukossa oleva 
ou-tehtävä, joka on suunniteltu jatkossa 
upseerille, on sovittava sotatieteen mais-
terille. Meidän näkökulmastamme 2030-lu-
vulla, jolloin viimeiset opistoupseerit ovat 
palveluksessa, ammattiryhmää hyödynne-
tään osaamistaan vastaavissa ylimmissä 
tehtävissä.
Varjosella on mielenkiintoisia ja keskuste-
lunarvoisia näkemyksiä vielä palveluksessa 
olevien opistoupseerien ”hiljaisen tiedon” 
välittämisestä eteenpäin. Perusyksiköiden 
varapäällikköinä tätä voidaan hyödyntää, 
mutta Merivoimien henkilöstöpäällikkö nä-
kee muitakin vaikutuskanavia. 
- Olisiko tätä voimavaraa mahdollisuus 
käyttää paremmin esim. esikunnissa teh-
tävässä koulutuksen suunnittelussa? Tai 
voisiko operatiivisella alalla pitkään toimi-
nut opistoupseeri jakaa osaamistaan myös 
kenttäkoulutukseen? Olen myös pohtinut, 
miksi esim. esikunnissa apulaisosasto-
päällikkö, joka on pestissään varsin lyhyen 
ajan, käyttää työpanostaan hallinnollisten 
asioiden hoitamiseen, kun useimmiten hä-
nellä on alaisenaan henkilö, joka tuntee ne 
läpikotaisin?   

NOPOT ei ollut mi-
kään malliprosessi

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan uudelleenarviointi ja siihen liit-
tynyt merivoimallinen haara aiheuttivat 
paljon työtä ja harmaita hiuksia Päällystö-
liiton edunvalvojille. NOPOT:in (Normaali- 

ja poikkeusolojen tutkimus) myötä joitain 
opistoupseerien yläpään vaativuusluokan 
tehtäviä pudottiin tai niitä siirrettiin muille 
henkilöstöryhmille. 
Merivoimien henkilöstöpäällikkö, kommo-
dori Pekka Varjonen tunnistaa ja tunnus-
taa ongelmat, mutta painottaa uudistuksen 
välttämättömyyttä.
- Uudistus koski kaikkia hallintoyksiköitä 
ja henkilöstöryhmiä, ja tehdyt muutokset 
perustuivat tarpeeseen. Olemme saaneet 
paljon asiallista kritiikkiä ja tietyin osin pa-
rannetaavaa jatkoa ajatellen varmasti on. 
Ei tätä varmasti miksikään malliprojektiksi 
voi kaikkien näkökulmasta kutsua. Projekti 
oli kuitenkin välttämätön merivoimien tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan parantamisek-
si resurssien ja vaikuttavuuden näkökul-
masta.
Varjonen sanoo, että korjaukset ovat mah-
dollisia, mikäli tarvetta löytyy. Yksi tarkas-
teltavista asioista liittyy Merisotakoulun, 
Rannikkolaivaston ja Rannikkoprikaatin 
rooleihin uudessa työnjaossa. Lisäksi osa 
opistoupseerien tehtävänkuvauksista on 
parhaillaan uudelleenarvioitavina.
- Nyt kokeillaan, ja jos ei toimi, niin muu-
tetaan. Tämä on meidän sisäinen pro-
jektimme ja suurin huoli on osaamisen 
säilymisessä. Kyseessä on kuitenkin loppu-
peleissä merivoimien uuden suorituskyvyn 
luomisesta. 

Mitäpä jos …

Puolustushaarojen henkilöstöpäälliköt ko-
koontuvat kahdesti vuodessa pohtimaan 
toimialansa ajankohtaisia asioita ja suun-
nittelemaan tulevaa. Merivoimien henki-
löstöpäällikkönä vuodesta 2016 toiminut 
kommodori Pekka Varjonen pohtii, voisiko 
keskustelufoorumia avata myös henkilös-
töjärjestöjen edustajille.
- Mitäpä jos kerran vuodessa mukana olisi-
vat puolustusvoimien työntekijöitä edusta-
vien järjestöjen edustajat? Mitä heillä olisi 
kerrottavanaan ja mistä he haluaisivat pu-
hua? Henkilöstöedustajilla on aivan varmas-
ti hyviä ja myös huonoja kokemuksia, joista 
meillä kaikilla olisi opittavaa. Miksi emme 
hyödyntäisi tätä voimavaraa ja samalla sai-
si eväitä tulevaan.
Varjonen aikoo ottaa asian esille seuraa-
vassa tapaamisessa.
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P
äällystöliiton tämän vuoden ensimmäinen maakunta-
matka suuntautui Turkuun.
- Muuttuneen turvallisuusympäristön johdosta Meri-
voimien valmiuden säätelyä on jouduttu viime vuo-

sina muuttamaan, ja nyt valmiusalustoimintaa pyritään ke-
hittämään nykyisestä. Tässä kehitystyössä kohtuuttomista 
työhönsidonnaisuuksista tulee päästä eroon, tiivistää pää-
luottamusmies Marko Jalkanen tapaamisten sisällöt Meri-
voimien komentajan ja henkilöstöpäällikön kanssa.
Vuoden vaihteessa tehtävässään aloittaneen Merivoimien ko-
mentajan lippueamiraali Jori Harjun tapaamisessa nostet-
tiin esille viisi pääkohtaa.
- Opistoupseerien rooli 2020-luvulla, erityisesti laivapalveluk-
sessa, on noussut jäsenistön keskuudesta esille. Henkilöstö-
rakennesuunnitelmat ensi vuosikymmenelle eivät anna tähän 
selkeätä vastausta, puheenjohtaja Jyrki Lukkarinen listaa 
keskustelun aiheita. 
Saadun vastauksen mukaan opistoupseereille on jatkossa-
kin paikkoja aluspalveluksessa ja heidän osaamistaan tullaan 
hyödyntämään. 
- Tämä linjaus oli erinomainen. Se katkaisi huhut opistoup-
seerien hyödyntämisestä vain esikunta- ja tukitehtäviin, vara-
puheenjohtaja Marko Luukkonen puntaroi.
Yksi esille nostetuista keskustelun aiheista oli jaksaminen ja 
työilmapiiri. Liiton toimijat halusivat kuulla komentajan näke-
myksen tilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä.
- Komentajan näkemykset ovat hyvinkin pitkälle samankaltai-
set kuin meidänkin. Kuorma ei jakaudu tasaisesti, Luukkonen 
vertaa osapuolten näkemyksiä. 

Aiheellista kritiikkiä
Tapaamiset eivät olleet kilvan toistensa kehumista vaan 
myös kritiikkiä tuotiin esille.
- Merivoimien tutkimushanke (NOPOT) Merisotakoululla ei 
mennyt päällystöliittolaisin silmin katsottuna muutoskäsikir-
jan mukaisesti. Sen yhteydessä meiltä hävisi useampia ylim-
piä tehtäviä, Luukkonen tuskailee.
- Virkamiesvetoinen henkilöstöasioiden valmistelu ilman hen-
kilöstöjärjestöjen kuulemista ennakkoon ei ole hyvää yhteis-
toimintaa, Lukkarinen muistutti toimialan edustajia.
Hankkeen jälkimainingit näkyvät vieläkin, sillä aivan kaikkia 
Merisotakoulusta hankkeen takia siirtyneitä tehtäviä ei ole 
saatu kuvattua ja sitä kautta luokiteltua.
- Tässä on myös parantamisen varaa, Jalkanen huomauttaa.
Turun varuskunnan jäseninfossa ilmeni OUKES:n jalkautuk-
sen haasteet. Kehityskeskustelut ovat takana, eikä kentälle 
ollut jaettu tietoa tehtävä- ja seuraajasuunnittelusta.
- Tällä kohdin oltiin pimennossa, paikallinen luottamusmies 
Petri Seikkula toteaa tilanteesta.
- Menettely jalkautuksesta ei kyllä vastaa lainkaan 
PEHENKOS:n tahtotilaa, Jalkanen antaa kritiikkiä.

Meripalvelumääräysten 
uudistamista tulee jatkaa
Teksti: Marko Luukkonen ja Juha Susi 
Kuva: Marko Jalkanen

Kansainvälisen toiminnan heijastevaikutukset
Yksi vierailukohteista oli 2. Logistiikkarykmentin Turun toimipiste. Jä-
sentapaamisen yhteydessä esiteltiin jäsenten tehtäväkenttää. Vaikka 
joukko vaihtuu, on huoli ja murhe sama.
- Täällä tuli hyvin esille, millaiset heijastevaikutukset ovat, kun poliittiset 
päättäjät lähettävät joukkojamme eri tehtäviin ulkomaille. Tekeviä käsiä 
saisi olla enemmän, Jalkanen päivittelee.
Vierailu jatkui Rannikkolaivaston Pansion tukikohtaan, missä vieraat tu-
tustutettiin miinalautta Pansioon kapteeniluutnantti Kari Sunin johdol-
la. Ohjusvene Porvoon esitteli yliluutnantti Marko Laukkanen ja öljyn-
torjunta-alus Hallin esittelystä vastasi kapteeniluutnantti Ari Mäkinen.
- Hyvä vierailu. Päällystöliiton johto tulee jatkamaan maakuntamatkoja 
ja tutustumaan jäsentensä tehtäväkenttiin. Toivottavasti näemme piak-
koin, Lukkarinen kiteyttää vierailun annin.

Kapteeniluutnantti Kari Suni esitteli miinalautta Pansiota puheenjoh-
taja Jyrki Lukkariselle. Keskustelussa nousivat esiin eri alusten käyt-
töperiaatteet.
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Kirkkonummen kunnantalon juhlatilat täyt-
tyivät maaliskuun ensimmäisenä päivänä 
Upinniemen Päällystöyhdistyksen 70-vuo-
tisjuhlan merkeissä. Oikea ”syntymäpäivä” 
olisi ollut jo tammikuussa, mutta käytännön 
syistä juhlan ajankohtaa vähän lykättiin. 
Paikalla oli ilahduttavan paljon yhdistyksen 
jäseniä ja kutsuvieraita, Päällystöliiton pu-
heenjohtaja Jyrki Lukkarinen heidän jou-
kossaan. Erityisesti jo päiväpalveluksensa 

Upinniemen Päällystöyhdistys 
juhlisti 70-vuotista taivaltaan
Teksti: Tatu Vartiainen  Kuva: Jehu Enberg

päättäneet evp-jäsenet eli upinniemeläisit-
täin ankkurijäsenet olivat puolisoineen hy-
vin edustettuina juhlassa.
Upinniemen varuskunta täyttää elokuussa 
60 vuotta, joten yhdistys on varuskuntaan-
sa vanhempi. Yhdistyksen historia juontaa 
Helsingin Katajanokalle, mistä laivastoase-
man toiminta aikoinaan siirrettiin Neuvos-
toliitolta vapautuneelle entiselle vuokra-alu-
eelle Kirkkonummelle.

Koivujärven varaston päällikkö, kap-
teeni Marko Tenhunen vastaan-
otti kolmen muun sotilaan kanssa 

Louise ja Göran Ehrnroothin säätiön jaka-
mat tunnustuspalkinnot Säätytalolla Hel-
singissä. Palkinnot jakoi Puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Jarmo Lindberg yh-
dessä säätiön edustajien kanssa.
- Palkittavien pieni joukko tarkoittaa osal-
taan sitä, kuinka paljon suurella sydämellä 
työtehtäviään hoitavia ihmisiä jää vastaa-
valla tavalla palkitsematta. Tunnustuksen 
saaminen nimenomaan Adolf Ehrnroothin 
nimeä kantavan palkinnon muodossa 
asettaa henkilökohtaisesti rimaa korkeal-
le myös tulevaisuudessa, Tenhunen kuvaa 
tunnelmiaan.
Palkintojen perusteluissa nostettiin esille 
pääasiallisena kriteerinä edestä johtami-
nen ja aktiivinen toimintojen kehittäminen.
- Viimeiset vuodet on menty töissä todella 
kovaa, niin oman työtehtävän osalta kuin 
työyhteisönäkin. Palkinto on osoitus siitä, 
että olemme tehneet oikeita asioita ja että 
myös työnantaja arvostaa vahvaa itsensä 
likoon laittamista.
Huomattavalle stipendille on jo löytynyt 
käyttökohteet.
- Muutama pitkään mielessä ollut pieni os-
tos ylittää hankintakynnyksen. Käymme 
myös työyhteisön kanssa kevään mittaan 
jollakin tavalla juhlistamassa palkintoa.
Tenhunen kokee, että työyhteisöiden ny-
kysuuntauksena on usein toimintojen ke-
hittyminen byrokraattisempaan suuntaan, 
jossa muodollisuus ajaa helposti käytännöl-
lisyyden ohi. 
- Työssä viihtymisen ja tuloksen tekemi-
sen edellytyksinä ovat ratkaisuhakuisuus 
ja nopea päätöksentekokyky organisaation 
kaikilla tasoilla. Itselläni on etuoikeus työs-
kennellä organisaatiossa, jossa oma työ-
yhteisö ja lähimmät esimiehet toteuttavat 
näitä arvoja.

Adolf Ehrnroothin 
nimikkopalkinto 
Marko Tenhuselle  
Teksti: Juha Susi Kuva: Puolustusvoimat

YLÄKUVA: Puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg luovutti tunnustus-
palkinnon kapteeni Marko 
Tenhuselle.

ALLA:  Kuvassa reserviin siir-
tyneet ja ”kepitetyt” yliluutnant-
ti evp. Mika Korpela-Carlenius 
(vas.), kapteeniluutnantti evp. 
Markku Saarela ja kapteeniluut-
nantti evp. Ismo Väisänen.
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Koulutuskurssit käynnistyivät 
luottamusmiesten ja yhteistoimin-
taedustajien helmikuun alueellisil-
la päivillä. Tilaisuudessa kuultiin 
katsaukset sotilaseläkejärjestel-
mästä sekä Puolustusvoimien että 
Rajavartiolaitoksen ajankohtaisista 
henkilöstöasioista.

Vuoden 2017 eläkeuudistus oli iso so-
siaalipoliittinen uudistus, jonka tavoit-
teena on pidentää työuria. Elinikien 

kasvun myötä työuran ja eläkkeelläoloajan 
suhde oli muuttumassa. Lakimuutokset 
heijastettiin sotilaisiin samassa suhteessa 
kuin muihinkin palkansaajiin.
Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi, jolloin 
lakimuutokset myöhensivät eläkeikiä: kol-
me kuukautta vuodessa, kuitenkin enintään 
kaksi vuotta. Tämä saavutetaan vuonna 
2025.
Harvempi kuitenkin muistaa lakiin kirjatun 
työssä- ja eläkkeelläoloaikojen suhteen tar-
kastelun ensi vuosikymmenellä. Suhdetta 
tarkastellaan vuoteen 2025. Vuonna 2027 
eläkeikä kytketään elinajanodotteeseen. 
Eläkeiät nousevat täysinä kuukausina ja 
enintään kaksi kuukautta vuodessa vuodes-
ta 2030 alkaen. 
- Tämä toimii myös toisinpäin eli eläkeiät 
voivat myös laskea, Kevan johtava asian-
tuntija Pertti Männistö avaa tehtyä ratkai-
sua.
Nuorimpien sotilaiden osalta ei siis voida 
vielä sanoa, milloin heidän eläkeoikeuten-
sa syntyy.
- 1973 ja sen jälkeen syntyneiden alin van-
huuseläkeikä vahvistetaan sille vuodelle, 
kun henkilö täyttää 54 v, Männistö avaa la-
kikirjauksia. 
Eläkeoikeus voi siis aikanaan täyttyä esi-
merkiksi 58-vuotiaana. Tämä varmistuu 
myöhemmin. 

Eläkeuudistus pidentää työuria 
- 2030-luvun vaikutukset vielä 
avoinna  Tekstit ja kuvat: Juha Susi

Eläkeuudistuksella ei puututtu sotilaseläk-
keiden kertymäprosentteihin vaan ne säi-
lyvät ennallaan. Samoin sotilaiden osalta 
eläkkeen perusteena olevista työansioista 
vähennetään edelleen työntekijän eläkeva-
kuutusmaksu. Muilta palkansaajilta tuo vä-
hennys poistettiin ja muutettiin kertymäpro-
sentteja.
- Vastaavasti kilpailukykysopimukseen liitty-
vä työntekijöiden työeläkevakuutusmaksun 
korotus vuosille 2017 - 2020 ei pienennä 
sotilaseläkkeitä.

Eläkeajan laskeminen
Moni sekaantuu termeissä eläkeoikeus ja 
eroamisikä. Eläkeoikeudella tarkoitetaan 
mahdollisuutta siirtyä eläkkeelle tiettyjen 
ehtojen täyttyessä. Oikeus voi määräytyä 

joko iän tai vanhojen 
sotilaiden osalta palve-
lusvuosien perusteel-
la. Eroamisiällä puo-
lestaan tarkoitetaan 
takalaitaa, jolloin on 
siirryttävä eläkkeelle. 
- Eläkeuudistuksen 
myötä myös sotilaiden 
eroamisikiä on koro-
tettu, jotta palvelus-
suhde ei pääty ennen 
kuin eläke voi alkaa. 
Eroamisiät ovat useim-
miten täsmälleen sa-
moja kuin sotilaiden 
alimmat vanhuuselä-
keiät, Männistö kertaa 
muutoksia.
Vuoden 2014 alusta 
lukien sotilaseläkeajan 
laskeminen muuttui. 
Vanhoilla sotilailla soti-
laseläkeaika lasketaan 
niin, että palvelus-
suhteen kestosta vä-
hennetään vähintään 
kuukauden yhden-
jaksoisesti jatkuneet 
keskeytykset. Uusilla 
sotilailla vastaavas-
ti jokainen vuosi, jona 
sotilasansioita on vä-
hintään 17 004 euroa 
(vuoden 2019 tasos-

sa), lasketaan vuoden pituiseksi sotilaselä-
keajaksi.
Männistö kertasi esityksessään upseerien 
ja opistoupseerien oikeutta erota palveluk-
sesta täytettyään 48 vuotta samalla säilyt-
täen oikeuden sotilaseläkkeeseen. Tällöin 
eläke alkaa myöhemmin määräytyen synty-
mävuoden mukaan 55 – 57-vuotiaana.
- Edellytyksenä on, että henkilöllä on soti-
laseläkeaikaa vähintään 23 vuotta hänen 
täyttäessään 48 vuotta. Erota voi myös 
tätä vanhempanakin, vastaavasti vaadittu 
sotilaseläkeaika nousee samassa suhtees-
sa.
Keva on käsitellyt muutamia tapauksia, 
joissa tätä on hyödynnetty.
- Vanhojen sotilaiden osalta karttumat en-
nen vuotta 1995 pienenevät. Samalla eläk-
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keen enimmäismäärä rajautuu 60 prosent-
tiin, Männistö muistuttaa.
Kuulijoita kiinnosti, kuinka varmaa eläkkeen 
saaminen on 48/55-57-mallia hyödyntävi-
en osalta. Voisiko mahdollinen lakimuutos 
pyörtää eläkkeen? Varsinainen eläkehän 
myönnetään hakemuksesta vasta ennen 
eläkeoikeuden saavuttamista.
- Ei tässä mattoa olla vetämässä alta. Meil-
tä on myös mahdollista saada valituskelpoi-
nen päätös.

Eläkkeen kertyminen
Sotilaiden eläkkeiden laskentasäännöt 
muuttuivat muutama vuosi sitten. Oleellisin 
seikka on kymmenen viimeisen kokonaisen 
vuoden ansiot, joiden avulla lasketaan lop-
pupalkka. Loppupalkkaan vaikuttavat myös 
mahdollisten palkattomien jaksojen etuuksi-
en perusteena olevat ansiot. Samoin hake-
muksesta voidaan tietyin edellytyksin jättää 
pois enintään 1/3 osa kymmenestä loppu-
palkkavuodesta.
- Ehtona on muun muassa, että palkatonta 
aikaa on kertynyt yhdenjaksoisesti vähin-
tään 30 päivää kyseisenä kalenterivuotena.
Kertymät lasketaan koko sotilaseläkeoi-
keusajalta. Eläke rajataan uusilla sotilailla 
60 prosenttiin loppupalkasta ja vanhoilla 
sotilailla 61 - 66 prosenttiin. Pitkän palve-
luksen kerryttämää eläkettä voi kuitenkin 
hyödyntää elinaikakertoimen kompensoin-
tiin.
- Sotilailla elinaikakerrointa sovelletaan en-
nen eläkkeen rajaamista sen enimmäis-
määrään. 
Männistö muistutti Kevan tarjoamista pal-
veluista. Eläkeoikeuden täyttyminen kan-
nattaa varmistaa ennen arvioitua eläke-
oikeuden täyttymistä. Samalla eläkkeen 
määrästä voi pyytää arvion.

- Helpoiten tämä onnistuu osoit-
teen www.keva.fi/elaketietosi-
palvelun kautta.

Eläkkeen hakeminen

-  Jätä eroamisilmoitus vähintään noin kuu-
kausi ennen eläkkeen hakemista.

-  Hae eläkettä aikaisintaan kaksi kuukautta 
ennen eläkkeen alkamista.

-  Voit hakea eläkettä Omat eläketieto-
si -palvelussa sähköisesti (voit lähettää 
myös mahdolliset liitteet sähköisesti) tai 
kirjallisesti vanhuuseläkehakemuksella.

-  Työnantajalta tarvitaan VE-liite (”Liite puo-
lustusvoimien ja rajavartiolaitoksen so-
tilashenkilöstön vanhuuseläkehakemuk-
seen”).

Rahoitustilanteen haasteet 
heijastuvat henkilöstöön

Rajavartiolaitoksen henkilöstöpääl-
likkö, prikaatikenraali Matti Sa-
rasmaa tiivisti laitoksen rahoitus-

tilanteen lähivuosien haasteen. Tilanne 
kuulostaa erikoiselta, sillä Rajavartiolaitos 
on saanut kohdennettua rahoitusta EU-vel-
voitteiden hoitamiseksi, esimerkiksi Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalle.
- Päivittäistoiminnan mahdollistama toimin-
tamäärärahan osuus budjetista pienenee 
koko ajan. Mikäli sen osuus ei nouse, jou-
dumme tarkastelemaan henkilöstötyövuo-
sien määrää.
Lisähaasteensa virastolle antavat lähivuo-
sien suorituskyvyn turvaamiseen liittyvät 
hankkeet ja kaluston päivitystarpeet. Val-
vontalentokoneiden ja ulkovartiolaivojen 
hankinnat ovat edessä. Maa- ja merirajojen 
teknisten valvontajärjestelmien uusiminen 
sekä terveellisten ja toimivien toimitilojen 
ylläpito nostavat rahoitustarvetta.

Ou-poistuma kiihtyy
Viraston laskelmien mukaan seuraavien 
kymmenen vuoden aikana noin 2/3 RVL:n 
opistoupseereista eläköityy. Tämä tulee 
asettamaan haasteen löytää pitkää koke-
musta omaavia johtajia esimerkiksi raja- ja 
merivartioasemien päälliköiden tehtäviin.

Pääesikunnan henkilöstöosaston kat-
saus keskittyi muutamaan käynnis-
sä olevaan ydinkohtaan: OTV-järjes-

telmän kehittäminen, virastoeräneuvottelut 
ja OUKES. Aiheita täydennettiin palvelus-
suhdeneuvonnan tilastoilla sekä ennakkoon 
lähetettyihin kysymyksiin saaduilla vastauk-
silla.
Palvelussuhdesektorin johtaja, varatuoma-
ri Kati Virtanen alusti puheenvuorossaan 
työnantajan näkemyksistä yhä pienene-
vään opistoupseeristoon ja sen rooliin tu-
levaisuudessa.
- Vaikka määrä vähenee, säilyy merkitys 
ja arvostus edelleen. Tehtävä- ja seuraaja-
suunnitelmia kehitetään edelleen aivan ku-
ten muidenkin henkilöstöryhmien osalta.
Työtehtävissä kehittyminen edellyttää jat-
kossa myös siirtymishalukkuutta. Virtanen 
tuntee sen tuomat haasteet.
- Valmiin elämän, johon kuuluvat perhe ja 
lähipiiri, siirtäminen toiselle paikkakunnalle 

Valmiin elämän siirtämisen 
haasteellisuus

- Jatkokurssin käyneitä opistoupseereita 
löytyy vielä hetkeksi, mutta kohta ollaan ti-
lanteessa, ettei heitä enää ole.
Sarasmaa näkeekin Rajavartiolaitoksen 
tarpeen ulosmitata organisaatiolle se osaa-
minen, jota henkilöstöryhmä edustaa.
- Keskitämme opistoupseerien osaamisen 
näihin tiettyihin päätetehtäviin.

on haasteellista. Tämän takia sopimusneu-
votteluissa tarkastellaan palvelussuhteen 
ehtojen kehittämistä siirtymisvelvollisuus 
huomioiden.

Kritiikkiä jalkautukselle
Opistoupseerien henkilöasioiden hoitaja, 
kapteeniluutnantti Juha Savijoki sai vasta-
takseen urasuunnittelun jalkautukseen liit-
tyviin kysymyksiin. Niissä arvosteltiin suun-
nittelun tiedottamistapaa.
- On totta, ettemme henkilöstöasioiden 
toimijoina näe tätä asiaa samalla tavalla 
kuin esimerkiksi täällä paikan päällä olevat 
edunvalvovat näkevät.
Savijoki viittaa toimialan kokemuksiin mui-
den henkilöstöryhmien urasuunnittelus-
ta sekä hallintoyksiköiden tuntemukseen 
omasta henkilöstöstään.
- On myös muistettava, että suunnitelma 
elää. Sitä tarkastellaan vuosittain.
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ajalla palvelevia Päällystöliiton jä-
seniä on tällä hetkellä alle 200, 
ja määrä vähenee eläköitymisten 
myötä entisestään. Rajan piirin 

yhdistysten toimijoiden vähentyminen ja 
samalla yhdistysten toimintaedellytysten 
heikkeneminen ovatkin pakottaneet pohti-
maan tulevaisuutta, ja asiasta on keskus-
teltu yhteisissä tapaamisissa jo viime vuon-
na. Alkusysäyksenä oli Lapin rajapäällystön 
ilmoitus yhdistystoiminnan hiipumisesta, 
mutta samalla vahvasta halusta pysyä mu-
kana piirin toiminnassa. Hankkeen tavoit-
teena on säilyttää yhteinen toiminta-alusta 
ja pitää rajan jäsenet siten mukana Pääl-
lystöliiton toiminnassa ja edunvalvonnassa. 
Suunnitelmissa on perustaa vielä toimivas-
ta Kaakkois-Rajan päällystöyhdistyksestä 
nimenmuutoksella Rajan päällystöyhdis-
tys ry., johon purkautuvien yhdistysten jä-
senet voisivat liittyä. Muut vielä toimivat 
yhdistykset jatkaisivat itsenäisinä yhdistyk-
sinä kuten Rajan lentäjät ja Pohjois-Karjalan 

Rajan yhdistymishanke etenee
Teksti: Matti Vihurila  Kuvat: Pasi Kylmämaa ja RVLE

päällystöyhdistys, joka toimii ns. hybridiyh-
distyksenä puolustusvoimien ja rajan jäse-
nille. Tällä hetkellä ollaan vaiheessa, jossa 
jäseniä tiedotetaan hankkeesta ja kerätään 
heidän palautettaan.
- Ajatuksena on, että Rajan päällystöyhdis-
tys ry. jatkaisi vanhan Kaakkois-Rajan pääl-
lystöyhdistyksen pohjalta kotipaikkanaan 
Imatra. Hallitukseen jokaisesta lopetetusta 
yhdistyksestä voitaisiin nimetä oma edus-
taja. Jo nyt sääntöjen puitteissa liittyminen 
uuteen yhdistykseen on mahdollista, mutta 
nimenvaihto ja sääntöuudistus tapahtuvat 
kevään vuosikokouksessa, kertoo Päällys-
töliiton johdossa rajaa edustava varapu-
heenjohtaja Jyrki Juvonen.  
Hän näkee yhdistymishankkeessa tärkeänä 
sen, että yhteys rajan piirissä ja päällystö-
liittolaisessa toiminnassa säilyy tiiviinä.  
- Suurimmat kipupisteet voivat olla alueel-
listen toimintatapojen ja perinteiden häviä-
minen sekä yhteenkuuluvaisuuden tunteen 
heikkeneminen, kun oman kulmakunnan 

yhdistys purkautuu. Rajan piirissä tosin yh-
distysten toiminta-alueet ovat aiemminkin 
olleet varsin suuria, joten uutena tämä ei 
tule, Juvonen pohtii.

Kaakkois-Rajalla luotetaan 
tulevaisuuteen
Toivo Rossin johtamassa Kaakkois-Rajan 
päällystöyhdistyksessä on tällä hetkellä 47 
jäsentä, ja Rossi arvelee sen pysyvän suh-
teellisen elinvoimaisena vielä vuosia eteen-
päin. Muiden yhdistysten toiminnan haas-
teet on toki heilläkin tiedostettu. 
- Myös meillä on ollut jonkin verran haas-
teita saada aktiivisia toimijoita yhdistyksen 
hallintoon ja henkilöstön edustajiksi. Jos jä-
seniä saadaan lisää muiltakin maantieteel-
lisiltä alueilta, voidaan tähänkin pulmaan 
saada enemmän vaihtoehtoja, Rossi visioi. 
Yhdistyksen säännöt mahdollistavat jo nyt 
kenen tahansa liittymisen jäseniksi. Lisäksi 
kevään vuosikokouksessa on tarkoitus tar-
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kistaa sääntöjä niin, että yhdistyksen nimi 
muuttuu ja hallituksen kokoonpanoa on 
mahdollista laajentaa.

Edunvalvonta toimii 
jatkossakin 
Jäsenten edunvalvontaan uudistuksella 
ei ole merkittävää vaikutusta. Paikallinen 
edunvalvonta luottamusmiesten ja yhteis-
toimintaedustajien osalta jatkuu RVL:n so-
pimusten pohjalta, ja alueelliset edustajat 
valitaan jatkossakin paikallisista jäsenistä 
hallintoyksikkökohtaisesti riippumatta siitä, 
mihin yhdistykseen he kuuluvat. Mikäli pai-
kallista edustajaa ei saada valittua tai sel-
laista ei ole, edunvalvojana toimii rajan val-
takunnallinen pääluottamusmies. 
Paikalliset puheenjohtajat ja luottamusmie-
het tiedottavat jäsenistöä asiasta aina, kun 
uutta tietoa on tarjolla. Rajan varapuheen-
johtaja on omalta osaltaan valmis vastaa-
maan kysymyksiin ja kertomaan tulevaisuu-
den suunnitelmista.
- Epäselvissä tapauksissa tai aiheissa mi-
nuun voi olla yhteydessä ja varsin matalalla 
kynnyksellä. Tässä hankkeessa ei ole ole-
massa tyhmiä tai turhia kysymyksiä, Jyrki 
Juvonen kannustaa. 

Rajan jäsenyhdistykset ja 
jäsenmäärät (tilanne 12.3.)

Kaakkois-Rajan Py ............................  47 
Kainuun Rajapäällystö .......................... 9 
Lapin Rajapäällystö ............................ 20 
P-Karjalan Py (sekayhd. 36) ....... rajalla 17 
Merivartiopäällystö  ..........................  26 
Suomenlahden Meri- ja Rajapäällystö ... 18 
Raja- ja Merivartiokoulun 
Henkilöstöyhdistys ............................. 10 
Rajavartiolaitoksen Lentäjät Rale ......... 30 
Rajavartiolaitoksen Lentotekniset ........ 10 
Päällystöliiton yksilöjäsenet .................. 1 
Yhteensä ........................................ 188

Yhdistymiselle on 
tarvetta, ja nopeasti

Vuonna 2010 yhdistyksemme, Suo-
menlahden meri- ja rajapäällystön 
vuosikokouksessa ei voitu järjestäy-

tyä, kun paikalla ei ollut riittävästi jäseniä. 
2014 pari aktiivista jäsentä herätteli yhdis-
tyksen jälleen henkiin, mutta 22 jäsenestä 
huolimatta toiminta ei ollut riittävän aktii-
vista. Niinpä vuodesta toiseen yhdistyksen 
toimihenkilöinä ovat käytännössä olleet sa-
mat henkilöt, Vesa-Mikko Jääskö kertoo.
Vuoden 2018 vuosikokouksessa oli läsnä 
kolme ja valtakirjalla lisäksi kaksi jäsentä. 
Siinä päätettiin, että seuraavassa vuosiko-
kouksessa tehdään lopullinen päätös yhdis-
tyksen purkautumisesta tai jatkamisesta.
Tuossa seuraavassa vuosikokouksessa yh-

distyksen väestä läsnä oli viisi ja valtakir-
jalla kaksi. 
- Kun nykyinen puheenjohtaja on jäämässä 
eläkkeelle vuoden lopussa eikä halukkaita 
jatkajia ollut tarjolla, päätettiin yksimielises-
ti purkaa yhdistys 1.9.2019 mennessä, to-
teaa sihteerin ja jäsensihteerin tehtäviä hoi-
tava Jääskö.
Hän on ohjeistanut lakkautettavan yhdistyk-
sen jäsenistöä liittymään johonkin toiseen 
paikallisyhdistykseen tai suoraan Päällys-
töliiton henkilöjäseneksi. Viimeisimmäksi 
ja vähiten toivottavaksi vaihtoehdoksi jää 
liittyminen johonkin toiseen edunvalvonta-
järjestöön.   

Toivo Rossi (vas.) ja Jyrki Juvonen 
pitävät yhdistymishankkeessa tär-
keänä, että yhteys rajan piirissä ja 
päällystöliittolaisessa toiminnassa 
säilyy tiiviinä.
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Tuuraukset ja 
suunnittele-
mattomat 
ajot lisäävät 
työtaakkaa

M
iinalaiva Uusimaan järjestelmä-
päälliköllä kapteeniluutnantti 
Arto Lehtosella on viimeis-
ten 10 vuoden aikana ollut 

keskimäärin 130 meripalvelupäivää/vuo-
si. Maaliskuisena perjantai-iltapäivänä 
hän oli taas lähdössä merelle, nyt viikok-
si. Kun meri on jäässä, Uusimaa elää ryt-
missä viikko merellä ja viikko satamassa. 
Tätä kestää normaalisti kolmisen kuukaut-
ta. Meripalvelupäivän työaikamerkintä on 
7,45 h, joten ylitöitäkään ei pääse suurem-
min syntymään.
- Vuosia sitten tulimme 43-päiväiseltä kou-
lutuspurjehdukselta kotisatamaan sun-
nuntai-iltana ja seuraavana päivänä aloi-
tettiin taas normaalisti aamulla. Nykyisin 
kun käydään tuuraamassa toisen laivueen 
aluksella, sillä ei saisi olla vaikutusta henki-
lön oman yksikön toimintaan, mikä tarkoit-
taa sitä, että esim. viikonloput maksetaan 
pois eikä vapaapäiviä ehditä pitämään. Tä-
män lisäksi suunnittelemattomat ajot ras-
saavat, esim. viime vuonna niitä ajettiin 28 
päivänä.Arto Lehtonen tietää omakohtai-
sesti, miten pitkän poissaolot vaikuttavat 
perhe-elämään.
- Itselläni on takana yksi avioero, ja kyllä 
työlläni oli iso merkitys tuohon vaikeaan 
päätökseen. Nykyinen puolisoni ymmär-
tää työni luonteen ja sen asettamat vaa-
timukset.
Kuluvan vuoden lopussa Lehtosen suun-
nitelmissa on siirtyä reserviin. Yli 30 vuo-
den työskentely sotalaivoilla tuntuu myös 
kehossa: selän viisi välilevyä ovat ”sökö-
nä”. Lehtonen ei tiedä, onko hänen tehtä-
vänsä sijoitettu OUKES:aan, mutta toivoo, 
että seuraaja tulisi oppiin mahdollisimman 
aikaisin, jotta tehtävät voidaan vaihtaa hal-
litusti.
- OUKES kuulostaa hyvältä, jos sen myötä 
yläpään tehtävät saadaan säilymään opis-
toupseereilla. Kääntöpuolena saattaa olla 
se, että vastentahtoiset siirrot lisääntyvät, 
Arto Lehtonen pohtii.

Rannikkolaivaston 8. Huoltolaivueen Mitta-
us- ja koetoimintaruodun päällikkö, kaptee-
niluutnantti Ismo Rantanen on seurannut 
läheltä vuodenvaihteessa tehdyn NOPOT-
hankkeen (Normaali- ja poikkeusolojen tut-
kimus) läpivientiä Merivoimissa. Kyseessä 
on Rannikkolaivastossa uuden suoritusky-
vyn luomiseen tähtäävästä toiminnasta.
- Valitettavasti on pakko sanoa, että erittäin 
epäonnistunut projekti opistoupseeriston 
kannalta, enkä myöskään näe tässä hyvää 
onnistumista tutkimus- ja mittaustoimin-
nan kannalta. Meiltä opistoupseereilta vie-
tiin useita yläpään tehtäviä ja vaati-luokkia 
laskettiin. Itselläni työt lisääntyivät, kun mi-
nulle tuli 10-henkisen ruodun henkilöstöhal-
linto koetoimintapäällikön tehtävien lisäksi. 
Oma tehtäväluokitukseni putosi 6B:aan. 
Silti alaisenani on kaksi OTV7-luokassa ole-
vaa aluksen päällikköä, Rantanen luettelee.
Yhtenä syynä epäonnistumiseen Ranta-
nen näkee sen, että uuden organisaation 
tehtävänkuvaukset laadittiin Rannikkolai-
vastossa, vailla tarkkaa tietoa tehtävien 
todellisesta luonteesta ja ilman yhteistyö-
tä aiempien tehtävänhoitajien kanssa. Hän 
myös kokee, että uudistuksen varjolla ha-
luttiin häivyttää opistoupseereita tutkimus- 
ja kehittämistoiminnasta jo etukäteen, en-
nen luonnollisia eläköitymisiä, ja tehdä tilaa 

Ajoiko merivoimien 
NOPOT karille?
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

upseereille sekä muille henkilöstöryhmille. 
- Nyt jälkikäteen saimme muokata kuva-
uksia, ja ne ovatkin jo uudella kierroksel-
la, hyvä näin. Useita yläpään tehtäviä kui-
tenkin vietiin lopullisesti opistoupseereilta, 
Rantanen kertoo. Uudessa organisaatiossa 
tutkijat ovat Merisotakoulun kirjoilla ja aluk-
silla sekä mittausasemilla työskentelevä 
mittaus- ja koetoimintahenkilöstö Rannik-
kolaivastossa. Osa tutkijoista työskente-
lee kuitenkin Pansiossa samoissa tiloissa 
M&K-ruodun kanssa, mutta yhteistoiminta 
mittaajien ja tutkijoiden välillä vaatii nyt pa-
himmillaan tukipyynnön joukko-osastojen 
eli Merisotakoulun ja Rannikkolaivaston vä-
lillä.
- Tutkijoilta saamani palautteen mukaan 
iso osa heidän työajastaan menee nyt hal-
linnolliseen työhön, byrokratiaan ja SAP:n 
opiskeluun, kun heistä tehtiin mm. mate-
riaalivastuullisia, kapteeniluutnantti Ismo 
Rantanen tietää.

Kapteeniluutnantit Arto Lehtonen 
(vas.) ja Ismo Rantanen  ovat siirty-
mässä reserviin lähitulevaisuudessa. 
Rantanen arvioi, että hänelle löytyy 
seuraaja opistoupseerien parista vielä 
seuraavat 5 - 6 vuotta.
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P
alkan pitää olla sellainen, että se 
kattaa mahdollisen perheestään 
erillään asumisen. Laskin, että yh-
den OTV-luokan korotus ei kom-

pensoisi asumis- ja matkakustannuksia. Ot-
taisin takkiin taloudellisesti, mikäli joutuisin 
asumaan erillään. Samoin perheeni toimin-
not hankaloituisivat, tuumaa kuljetusupsee-
ri, kapteeniluutnantti Jussi Mankinen Ran-
nikkoprikaatista.
Mankinen näkee tehdyt neuvotteluratkai-
sut palkankorotuksineen oikeansuuntaisina, 
muttei riittävinä.
- Luulen, että meille kaikille on kohtalaisen 
selkeää työnantajan tahto saada ammatti-
kunnastamme irti se, mitä on vielä saatavis-
sa. Tämä tietänee siirtoja useille henkilöille. 
Mietin, olisiko aika saada OTV9 ja OTV10 
auki rahallisten tappioiden välttämiseksi.

Kuinka paljon mahtuu 100 
prosenttiin?
Mankisen sotilasura on ollut vaihteleva. 
Soitto-oppilasvuosien jälkeen hän palve-
li va-kersanttina Pohjois-Karjalassa. Maan-
puolustusopiston jälkeen virkapaikka löytyi 
Hangon rannikkopatteristosta. Täältä alkoi 
myös ura kuljetusupseerina. Nykyisin Man-
kinen hoitaa Merivoimien ja oman hallinto-
yksikön kuljetusupseerin yhdistettyä tehtä-
vää.
- Alkujaan oli ajatus, että tuuraan puolus-
tushaaran kuljetusupseeria vuoden. Lopul-

ta minut määrättiin hoitamaan molempia 
tehtäviä.
Päivittäiset työtunnit täyttyvät kokouksista 
ja neuvotteluista. Niihin osallistutaan asian-
tuntijana, jolta odotetaan selkeitä faktoihin 
ja kokemuksiin perustuvia lausuntoja. Ajo-
neuvotarkastajan tehtävät tuovat mukavaa 
vaihtelua.
- Tarkastajana otan tutkintoja vastaan sekä 
teen vuositarkastuksia Etelä-Suomen alu-
eella. Pyrin olemaan ulkona, aina kun on 
mahdollista. Toimistotyö on usein aika puu-
duttavaa ja vaa’an mukaan lihottavaa.
Kahden asiantuntijatehtävän yhteensovit-
taminen (60/40) ei ole sujunut ongelmitta. 
Aika ei tunnu riittävän tehtävien hyvin hoi-
tamiseen niin hyvin kuin Mankinen tahtoisi.
- Myönnän tekeväni ajoittain harmaata työ-
tä. Se tuntuu olevan tänä päivänä enem-
mänkin sääntö kuin poikkeus. Koen olevani 
aika usein väsynyt ja stressaantunut.
Samat tunnusmerkit hän näkee kaikissa 
henkilöstöryhmissä. Perhesuhteet, jaksa-
minen ja työnimu eivät tunnu olevan enää 
tasapainossa. 
- On nähtävissä, että henkilöstö kiukutte-
lee ja äyskii toisilleen usein. Mikä pahinta, 
viemme tätä taakkaa myös perheidemme 
kannettavaksi, vaikka näin ei saisi olla.

Onnistunut jalkautus
Paikalliset henkilöasioiden hoitajat saavat 
kiitosta OUKES:n jalkautuksesta. Asiasta 

on informoitu yleisesti ja kysymyksiin on 
vastattu. 
- Tehtävä- ja seuraajasuunnittelu koetaan 
hyvänä ja motivoivana, jos siihen liittyvät 
ns. vaiheet saadaan tahdistettua ja kohdis-
tettua. Odotamme kesällä julkaistavaa lis-
taa mielenkiinnolla ja sitä, kuinka se vastaa 
ennakkoon saatua informaatiota.
Kahvipöytäkeskusteluissa esiintyy joitain 
pelkojakin suunnitteluun liittyen. Mankinen 
nostaa esille siirrot vasten yksilön tahtoa.
- Sotilas siirtyy tietysti, kun käsky käy, mut-
ta onko se hyvää henkilöstöhallintoa.
Hallintoyksiköiden kuljetusupseerit ovat 
tyypillisiä pitkän kokemuksen omaavien 
opistoupseerien tehtäviä. Seuraajien jouk-
ko pienenee vääjäämättä, näin myös Ran-
nikkoprikaatissa. 2020-luvulla kuljetusalan 
tehtäviin joudutaan määräämään muiden 
henkilöstöryhmien edustajia.
- Olen miettinyt tätä usein - onko tehtävään 
valituilla riittävää kokemusta ja osaamista? 
Tilanne on haastava.
Merivoimissa paljon puhuttavaan aluspal-
veluksen työaikamerkintöihin Mankisella ei 
ole näkemystä.
- Meillä ei juurikaan ole enää perinteisiä me-
rimiehiä, mutta kannan huolta myös heidän 
jaksamisestaan. Puolustusvoimat on ym-
märrettävästi tiukassa tilanteessa rahoitus-
kehyksen, henkilöstöresurssien ja poliitti-
sen ymmärryksen kentässä. Tehtäviä sekä 
vaatimuksia on paljon ja näihin on kyettävä 
vastaamaan.

Tulisiko OTV9 avata?
Teksti: Juha Susi 
Kuva: Puolustusvoimat/Rannikkoprikaati

Merivoimien kuljetusupseeri, kaptee-
niluutnantti Jussi Mankinen on tyy-
tyväinen Rannikkoprikaatin OUKES-
jalkautukseen. Hänen mielestään 
erillään asuvien osalta palkan pitää 
olla sellainen, että se kattaa lisään-
tyneet elinkustannukset.
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Yliluutnantti Sanna Silvander on va-
littu seitsemän hakijan joukosta Ra-
javartiolaitoksen valtakunnalliseksi 

työsuojeluvaltuutetuksi seuraaviksi neljäksi 
vuodeksi. Hän sanoo tunnistavansa tehtä-
vään sisältyvän vastuun, mutta on iloinen 
siitä, että hänellä on tukenaan paikalliset 
työsuojeluvaltuutetut ja maakuntien työ-
turvallisuuspäälliköt. Aiempaa kokemusta 
toimialalta Silvanderilla ei ole paljoakaan, 
mutta oman sairastumisen myötä hän tie-
tää, miten tärkeiden asioiden kanssa ollaan 
tekemisissä. 

Kokemusasiantuntijasta 
valtakunnallinen 
työsuojeluvaltuutettu

Välitetään ja pidetään huolta 
toisista
Yli 20 vuoden palveluksen jälkeen Sannalla 
on selkeä näkemys hyvästä työyhteisöstä.
- Siellä ihmiset välittävät ja pitävät huol-
ta toisistaan. Joskus välittäminen voi olla 
myös kipeän ja vältellyn totuuden sanomis-
ta työkaverille, ja siksi toinen toimivan yh-
teisön piirre onkin avoin ja keskusteleva il-
mapiiri – työyhteisö, jossa positiivisuuden 
kierre on kuin lumipallo.
Työ- ja palvelusturvallisuus muodostavat 

Valtakunnallisen työsuojeluvaltuutetun 
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat 
vartiostojen työturvallisuuspäälliköt ja 
työsuojeluvaltuutetut. Yksi heistä on 
Kaakkois-Suomen rajavartioston työ-
turvallisuuspäällikkö, kapteeni Antti 
Kukkonen.

- Sairastuin työpaikan sisäilman takia työ-
peräiseen astmaan vuonna 2017. Jälkeen-
päin olen miettinyt, että työskentelin 10 
vuotta sellaisissa rakennuksissa, jotka on 
sittemmin sisäilmaongelmien takia pois-
tettu käytöstä. Onnekseni työnantaja suh-
tautui asiaan vakavasti, ja pääsin aluksi 
etätöihin kotiin ja myöhemmin uusiin, puh-
taisiin väistötiloihin. Astma on nyt helpottu-
nut enkä tarvitse pysyvää lääkitystä, Sanna 
Silvander kertoo omakohtaisista kokemuk-
sistaan.  

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Veera Savelius
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RVL:n työhyvinvoinnin perustan. Turvalli-
sen työpaikan luominen on työnantajan 
vastuulla, mutta toteutukseen tarvitaan 
koko työyhteisön laajaa osallistumista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimiesten 
ja henkilöstön joustavaa yhteistyötä. Työ-
turvallisuuslaki korostaa työnantajan vel-
vollisuutta tunnistaa ja arvioida työn vaarat 
sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ra-
jan sisäisissä ohjeissa painotetaan työyksi-
köiden omaa riskienarviointia vaarojen tun-
nistamisessa.
- Onni on työyhteisö, jossa esimies osaa 
kysyä alaisiltaan ja vastaavasti alaiset pitä-
vät hänet tietoisena asioista. Turvallisuus-
johtaminen on turvallisen työympäristön ja 
terveellisten työolojen pitkäjännitteistä ke-
hittämistä ja seurantaa sekä henkilöstön 
vastuuttamista työturvallisuuteen. Hyviä ja 
meitä kaikkia hyödyttäviä esimerkkejä ovat 
mm. Nuijamaan rajatarkastusaseman hen-
kilöstön aktiivisesti kehittämät ergonomi-
set tarkastusaitiot, Kainuun rajavartioston 
panostaminen työturvalliseen toimintaan 
moottorikelkalla liikuttaessa ja Länsi-Suo-
men merivartioston malli puuttua sisäil-
maongelmien ratkaisemiseen, Sanna Sil-
vander luettelee.
Niin rajalla, poliisissa kuin monilla muil-
lakin työpaikoilla sisäilmaongelmiin liitty-
vät haasteet ovat arkipäivää. Silvanderin 
mielestä ratkaisujen löytyminen hankaliin 
tilanteisiin vaatii usein kärsivällistä vaihto-
ehtojen kokeilua ja ratkaisuhakuista vuoro-
puhelua kaikilta osapuolilta.
- Toivon työpaikoille avointa ja rehellistä 
keskustelua, esimiehiltä rohkeutta tunnus-
taa ääneen, jos eivät osaa näitä ongelmia 
ratkaista ja ymmärrystä ottaa yhteyttä 
esim. työterveyshuoltoon avun saamisek-
si. Oireista kärsiviä työntekijöitä kannustan 
ottamaan asian puheeksi esimiehen ja työ-
terveyshuollon kanssa. Työsuojelu on tuke-
nanne ja turvananne myös näissä asioissa, 
yliluutnantti Silvander kannustaa.

Jatkan hieman Päällystölehdessä 
(4/17) ollutta sotilasarvoihin ja re-
servin ylennyksiin liittyvää teemaa, 

jossa vertasin opistoupseerin tutkinnon 
suorittanutta aktiivipalveluksessa ole-
vaa ammattisotilasta Reserviupseerikurs-
sin käyneeseen reserviläiseen. Nopeim-
millaan reserviläinen ylenee kapteeniksi 
15 vuodessa ja majuriksi 22 vuodessa. 
Opistoupseerilta vaaditaan kapteeniylen-
nykseen noin 20 vuotta aktiivipalvelusta 
edellyttäen, että palvelee Pääesikunnan 
henkilöstöosaston ylennysvalmistelukäs-
kyssä erikseen määrittämissä opistoup-
seerien ylimmissä vaativuusluokissa. Käy-
tännössä tämä on tarkoittanut OTV 7 – 8 
-luokan tehtäviä. Majuriylennys on mahdol-
lista reservissä täydennyskoulutuksen jäl-
keen. Huomioitavaa on, että noin puolet 
opistoupseereista palvelee tälläkin hetkellä 
yliluutnantin sotilasarvossa.  Kaikilla opis-
toupseereilla on reservin upseerin sotilas-
arvo, mikä on saavutettu varusmiespalve-
luksen aikana tai myöhemmin suorittamalla 
reserviupseerikurssi tai muutoin hankituilla 
vastaavilla tiedoilla.  
Lienee (toivottavasti) tunnistettu epäkohta, 
että opistoupseerien palvelusarvot luutnan-
tista kapteeniin (res. majuri) eivät korreloi 
osaamista normaali- eikä poikkeusoloissa 
eivätkä istu hierarkkiseen järjestelmään, 
jossa arvomerkeillä ilmennetään esimies-
asemaa, osaamista ja ammattitaitoa. Poik-
keusolojen kokoonpanoissa ja tehtävissä, 
joihin harjaannutaan normaalioloissa, opis-
toupseereita on sijoitettu majurin – eversti-
luutnantin tasoisiin tehtäviin. Näissä, esim. 
tiettyjen sektorinjohtajien tehtävissä pal-
velevilla, opistoupseereilla on alaisinaan 
korkeammassa sotilasarvossa olevia re-
serviläisiä, osa jopa fyysiseltä iältään nuo-
rempia reservin kapteeneja tai majureita. 

Opistoupseerin tutkinto 
- este vai hidaste, osa 2

Puhutaan opistoupseerien arvostukses-
ta. Miten se konkretisoituu? Juhlapuheissa 
saamme usein kuulla, miten opistoupsee-
rien käytännön työn ja kokemuksen kaut-
ta hankkimaa osaamista ja ammattitaitoa 
arvostetaan. Opistoupseerien, kuten ei 
muidenkaan henkilöstöryhmien, ylennys-
asiat eivät ole neuvottelunvaraisia asioita. 
Juuri tästä syystä työnantajalla olisi mah-
dollisuus osoittaa konkreettista arvostusta 
työntekijäänsä kohtaan. Ja mikä parasta, 
ihan ilmaiseksi. Mistä siis kiikastaa?
Helppo on huudella, se on tiedostettu. Vai-
keampaa on kuitenkin tehdä konkreettisia 
esityksiä. Ihan siltä varalta, että ratkaisu 
ongelmaan on ollut liian lähellä tai ilmeinen, 
esitän oman näkemykseni ongelmakohtiin 
vapaasti käytettäväksi ja jalostettavaksi. 
Mielestäni kaikki aktiivipalveluksessa ole-
vat opistoupseerit, jotka ovat suorittaneet 
jatkokurssin, tulisi palvelusuransa aikana 
ylentää kapteenin palvelusarvoon. Ylen-
nystä voisi hieman porrastaa, riippuen 
tehtävän vaativuudesta ja poikkeusolojen 
sijoituksesta. Ylennyksen tulisi kuitenkin ta-
pahtua viimeistään 25 palvelusvuoden jäl-
keen.  Edelleen opistoupseereille tulisi luo-
da reservin palvelusarvojärjestelmä, jossa 
arvo määräytyisi poikkeusolojen tehtävän 
mukaiseksi. Itse asiassa hämmästelen, 
miksi näin ei jo ole, sillä onhan vastaava 
järjestelmä käytössä mm. aliupseereilla.
Näillä pienillä toimenpiteillä arvostettaisiin 
opistoupseerien osaamista ja ammattitai-
toa, joiden hankkimiseen kuluu nykyään rei-
lut 30 palvelusvuotta. Lisäksi poistettaisiin 
selkeä ja vallitseva epäkohta verrattaessa 
ammattisotilasta reserviläiseen. 
Kirjoittaja on kapteeni (ou), palvelee alue-
toimistossa ja on aidosti huolissaan am-
mattikuntansa arvostuksesta.

Teksti: Mika Räisänen
Kuva: Matti Vihurila

Yliluutnantti 
Sanna Silvander, 42 v
-  RVL:n valtakunnallinen työsuojelu-

valtuutettu 1.12.2018 alkaen.
-  Työpiste Imatralla Immolassa.
-  Avopuoliso ja kaksi lasta, koti 
 Lappeenrannassa.
-  Opistoupseerin peruskurssi 2002, 

Jatkokurssi 2011.
- Työskennellyt mm. rajavartijana 

Lapin rajavartiostossa, Rajavartio-
laitoksen yhdyshenkilönä Keskus-
rikospoliisissa sekä rikostorjunnan 
opettajana Raja- ja merivartiokou-
lussa.

-  Motto: ”Asioista pitää pystyä 
 puhumaan”
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oliittisten päätösten mukaisesti 
Suomi osallistuu tällä hetkellä 10 
sotilaalliseen kriisinhallintaoperaa-
tioon (jatkossa kriha), niistä yh-

deksän on Maavoimien johdossa. Henkilös-
tön kokonaismäärä on nyt noin 350, joista 
kolmannes on Puolustusvoimien palkattua 
henkilöstöä ja 2/3 reserviläisiä. Vuositasol-
la tehtäviin koulutetaan ja osallistuu noin 
1 000 henkilöä. Sotilaallisen krihan kalus-
to- ja hallintomenoihin on kuluvalle vuodelle 
myönnetty noin 59 M€, joka on hieman alle 
2 prosenttia puolustusbudjetista. Lisäksi 
joukkojen ylläpitomenoihin on myönnetty 
noin 53 M€ ulkoministeriön pääluokkaan. 
Suomalaiset rauhanturvaajat tekevät arvo-
kasta ja vaarallistakin työtä maailman kriisi-
pesäkkeissä, mutta mitä meidän oma kan-
sallinen puolustuksemme hyötyy tästä, vai 

hyötyykö? Maavoimien operaatiopäällikkö, 
prikaatikenraali Rami Saari vastaa Maa-
voimien johdossa olevista kriha-operaati-
oista ja on siten paras henkilö antamaan 
vastauksen tuohon kysymykseen.
- Sotilaallinen kriha on merkittävä osa Suo-
men ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja Puo-
lustusvoimat toteuttaa sitä puolustusminis-
teriön ohjauksessa, annettujen päätöksien 
mukaisesti. Kansainväliset esikuntatehtä-
vät antavat meidän henkilökunnallemme 
kokemusta, joka avaa näkökulmia toimin-
tatapamalleihin kotimaassa. Kansalliset 
tukitehtävät puolestaan harjaannuttavat 
henkilöstöä ja tukiorganisaatioita (mm. 
Puolustusvoimien logistiikkalaitosta) nope-
aan ja tehokkaaseen suunnitteluun ja toi-
meenpanoon. Lisäksi operatiiviset tehtävät 
ovat vaikuttaneet merkittävästi esim. tais-

telukentän ensihoidon kehittämiseen koti-
maassa, Saari aloittaa perustelunsa.
Pääosa suomalaisista rauhanturvaa-
jista palvelee Libanonin UNIFIL-ope-
raatiossa, joka elää ainakin tällä het-
kellä varsin rauhallista vaihetta. Miten 
hyvin tämä operaatio palvelee em. 
hyötynäkökulmia?
- Se tukee krihan joukkopoolin joukkojen 
suorituskyvyn kehittämistä, etenkin reser-
viläisten osaamisen kehittämistä, sekä ko-
timaan puolustuksen että kansainvälisten 
tehtävien tarpeeseen. Sieltä saadaan ko-
kemuksia mm. joukkotuotetun joukon (Suo-
men Kansainvälinen Valmiusjoukko, SKVJ) 
suorituskyvystä. Operaatio palvelee myös 
kykyämme osallistua jatkossakin YK-johtoi-
siin operaatioihin sekä harjaannuttaa kan-
sallisia johtoportaita joukko-operaation pi-
dempiaikaisessa ylläpidossa.
- Libanonissa Puolustusvoimien strateginen 
kumppani Millog Oy tuottaa kaluston kun-
nossapidon ja huollon palvelut kriha-joukol-
le, ensimmäistä kertaa. Kumppanin osallis-
tumisesta toimintaan on saatu merkittäviä 
kokemuksia, joiden perusteella kehitämme 
kumppanuustoimintaa kotimaan puolustuk-
sen suunnittelussa.

Mitä Puolustusvoimat 
hyötyy kriisinhallinnasta 
maailmalla?  Teksti: Matti Vihurila 

Kuva:Puolustusvoimat/SKJL
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- Lisäksi henkilöstö saa tehokasta harjaan-
tumista ennen kaikkea johtamistoiminnas-
ta todellisessa toimintaympäristössä. Ny-
kyisessä turvallisuustilanteessa operaatio 
on myös erinomainen ”portti” vaativampiin 
kriha-operaatioihin.
Miten sitten operaatioista saatuja ko-
kemuksia on hyödynnetty aivan käy-
tännön tasolla?
- Afganistanin operaatio on tähän men-
nessä tuottanut eniten kokemuksia mm. 
kansainvälisestä yhteistoiminnasta pitkä-
kestoisen ja kokoonpanoltaan muuttuvan 
operaation suunnittelusta ruohonjuuritason 
toteutukseen asti. Osallistuminen kehitti 
erityisesti joukkojen logistiikkaa yhteispoh-
joismaisesti, kun saatiin merkittäviä koke-
muksia logistiikan koko ketjun kokonaistar-
peesta.
- Operaatio on toiminut myös alustana 
Puolustusvoimien uuden kolmostehtävän, 
kansainvälisen avun vastaanottamisen ja 
antamisen, näkökulmasta erinomaisena 
kokemuksena.
- Konkreettisina esimerkkeinä voidaan mai-
nita ilmatulenjohdon suorituskyvyn kehittä-
minen ja JOINT-operaatioiden (yhteisope-
raatioiden) toteuttaminen.
Millaisia vaikutuksia kriisinhallintako-
kemuksilla on ollut suomalaiseen so-
tilaskoulutukseen?
- Afganistanin oppeja on hyödynnetty mm. 
Taistelija 2020 -hankkeessa erityisesti yk-
sittäisen taistelijan tilannetietoisuuteen, 
varusteiden ergonomiaan ja suojaan liitty-
en. Saadut kokemukset ovat vaikuttaneet 
myös Maavoimien 2015 -taistelutavan ke-
hittämiseen, erityisesti pienryhmän taiste-
lutekniikkaan ja yksittäisen taistelijan toi-
miin.
- Kenties konkreettisin esimerkki löytyy en-
sihoidon ja operatiivisen lääkintähuollon 
saralta: taistelupelastajan tuominen ryh-
mätasolle sekä taistelupelastustoiminnan 
kehittäminen on tehty kansainvälisten peri-
aatteiden ja oppien mukaisesti. 

Kriisinhallintatehtäviin osallistuminen on 
tällä hetkellä ammattisotilaille vapaa-

ehtoista, mutta sen pakollisuudestakin on 
ollut keskustelua. Pitäisikö kaikkien olla val-
miita lähtemään maailmalle?
Prikaatikenraali Rami Saari tarkastelee asi-
aa kahdelta eri kantilta.
- Kyllähän yksittäisen henkilön kannalta kri-
ha-tehtävät, operaatiosta riippumatta, ovat 
aina merkittävä panostus. Palvelus kestää 
reilusta neljästä kuukaudesta runsaaseen 
vuoteen, ja se vaatii sitoutumista sekä läh-
tijältä että hänen läheisiltään, samoin kuin 
järjestelyjä omalla työpisteellä. Lisäksi osa 
operaatioista on kiistatta erittäin vaativia ja 
turvallisuusriskit ovat todellisuutta päivit-
täin, Saari kertoo.
Hänen mielestään vapaaehtoisuuteen pe-
rustuva osallistuminen on tällä hetkellä pa-
ras tapa saada tehtäviinsä motivoitunein ja 
parhaiten varautunut henkilöstö pitkäjäntei-
sellä suunnittelulla. Toisaalta tarkasteltaes-
sa palveluksesta saatavia hyötyjä on yhtä 
lailla kiistatonta, että niitä kertyy organi-
saation eri tasoille. Saaren mukaan hyödyt 

näkyvät esim. operaatio-osaamisena, joh-
tamisen ja koulutuksen kehittymisenä, pa-
rantuneina suunnitteluvalmiuksina sekä en-
nen kaikkea kykynä johtaa ja toimeenpanna 
mm. merkittävästi lisääntynyttä kansainvä-
listä harjoitustoimintaa.
- Hyödyt ovat sen verran merkittävät, että 
näkisin palveluksen ehdottomasti suosi-
teltavana kaikille palkattuun henkilöstöön 
kuuluville, mutta pakollisuuteen en lähtisi. 
Nykyinen osallistumisvolyymi mahdollistaa 
osaavan henkilöstön asettamisen laaja-alai-
sesti eri toimialueiden tehtäviin vaihtelevis-
sa toimintaympäristöissä. Kriha-kokemuk-
sella on positiivinen vaikutus osaamiseen 
ja myös työuraan, operaatiopäällikkö tote-
aa.
Hän on erittäin tyytyväinen opistoupseeris-
ton toimintaan operaatioissa ja kriha-kou-
lutuksessa.
- Toivon, että voimme jatkossakin hyödyn-
tää opistoupseerien toisaalta laajaa sotilas-
osaamista ja toisaalta syvää väline- ja toi-
mialaosaamista kriisinhallinnan yhteisessä 
toiminnassa.

Reserviläisten osalta kriha-palvelus 
rinnastetaan kertausharjoituspäivik-

si siten, että yksi kuukausi vastaa kah-
ta kh-päivää. Rotaatiokoulutus ml. niiden 
enimmäismäärä on 25 päivää/operaatio. 
Kriha-palvelusta hyödynnetään reserviläis-
ten SA-sijoituksissa huomioimalla parhaal-
la mahdollisella tavalla heidän hankkiman-
sa osaaminen.
- Kaikki eivät välttämättä palaa entisiin si-
joituksiinsa, mutta muutokset tehdään 
aina tapauskohtaisesti, Saari tietää.
Tarkastusmatkoillaan prikaatikenraali Rami 
Saari on omien havaintojensa ohella ollut 

Maailmalle mars, mutta ei pakolla

Osaaminen ja ammattitaito 
kestävät vertailun

kiinnostunut yhteistyökumppaneilta tullees-
ta palautteesta.
- Se on ollut positiivista, ja suomalaisten 
osaaminen ja ammattitaito on täysin ver-
tailukelpoista kansainvälisten asevoimien 
rinnalla. Erityisesti reserviläisten korkea 
koulutustaso näkyy laaja-alaisena toimeen-
panokykynä, joka mahdollistaa joustavasti 
operaatioiden määrittämien operatiivisten- 
ja koulutustehtävien toteuttamisen. Myös 
suomalaisten kyky luoda suhteita sekä pai-
kallisväestöön että operaatiossa koulutet-
taviin joukkoihin on jatkuvasti kiitoksen koh-
teena, Saari myhäilee. 

Valtion sopimuskaudelle 2018 - 2020 si-
sältämä yleiskorotus, 1,10 % tai vähintään 
24 euroa, sekä 0,75 %:n virastoerä hei-
jastetaan myös kriisinhallintahenkilöstön 
tehtävän vaativuuden mukaiseen palkka-
ukseen 1.4.2019 lukien puolustusminis-
teriön kriisinhallinnan yhteistoimintaryh-
mässä neuvotellulla tavalla. Yleiskorotus 
kohdentuu kaikkien kriisinhallintatehtävien 
vaativuusluokkiin. Virastoerän suuruinen 

Kriisinhallintatehtävien 
palkkaukseen korotuksia
Teksti: Marko Jalkanen

korotus kohdentuu niihin vaativuusluokkiin, 
joissa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitok-
sen palkattu henkilöstö pääasiassa palve-
lee kriisinhallintatehtävissä. Tällä kohden-
nuksella pyritään helpottamaan rekrytointia 
ja kannustamaan ammattisotilaita hakeutu-
maan kriisinhallintatehtäviin.

Lisätietoa kriisinhallintatehtä-
vien palkkauksesta 1.4.2019 
lukien löytyy puolustusvoimien 
www-sivuilta.

Irlantilais-suomalaisen yhteispatal-
joonan tarina päättyi viime mar-
raskuussa, kun UNIFIL:in Läntisen 
sektorin komentaja, prikaatikenraa-
li Diodato Abagnara (vas.) luovutti 
alaslasketun Suomen lipun prikaati-
kenraali Rami Saarelle. Libanonissa 
palvelee edelleen suomalaisia, 
mutta nyt ranskalaisessa reservipa-
taljoonassa. Tarkastusmatkoillaan 
Saari kuuntelee herkällä korvalla 
yhteistyökumppanien näkemyk-
siä suomalaisten rauhanturvaajien 
osaamisesta ja ammattitaidosta. 
Palaute antaa aihetta tyytyväiseen 
myhäilyyn. 
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Lyhyesti Koonnut: Juha Susi

Puolustusvoimien 
työaikalain 
muutostarpeita 
selvitetään

Julkisen hallinnon kehittämisestä vastaava 
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläi-
sen asettama Puolustusvoimien työaika-
lain muutostarpeita selvittävä työryhmä 
kokoontui maaliskuun puolivälissä ensim-
mäisen kerran. 
Työryhmässä ovat edustettuina valtiova-
rainministeriön lisäksi puolustusministeriö 
ja Pääesikunta sekä kaikki valtion pääsopi-
jajärjestöt JUKO, JHL ja Ammattiliitto Pro. 
JUKO on nimennyt Päällystöliiton puheen-
johtajan Jyrki Lukkarisen työryhmään.
Työryhmän tulee työssään arvioida, mitkä 
muutokset lakiin ovat välttämättömiä vir-
kamiesten työaikasuojelun toteutumisen 
kannalta ja toisaalta millaisia kustannus-, 
henkilöstömäärä- ja toiminnallisia vaiku-
tuksia näillä muutoksilla olisi. Arvioinnissa 
tulee ottaa huomioon myös virkaehtoso-
pimuksiin ja muihin määräyksiin sisältyvät 
työaikamääräykset ja niiden kehittämistyö. 
Tarkoituksena on säilyttää lainsäädännön 
ja sopimustoiminnan suhde nykyisenä.
- Ensimmäisessä kokouksessa lähinnä 
avattiin työryhmän tarkoitus ja sovittiin 
työskentelytavat. Jatkamme työskentelyä 
parin viikon välein. Työelämä- ja tasa-arvo-
valiokunnan kirjauksissa todetaan, että uu-
distus tulee tehdä̈ pikaisesti ja valmistelua 
kiirehtiä. Tämä antaa selkeät raamit tehtä-
välle työlle, Lukkarinen toteaa. 

JUKO: Kiky-
uhraukset 
korvattava 
Pääsopijajärjestö JUKO vaatii, että kevään 
2020 sopimusneuvotteluissa kilpailukykys-
opimuksen leikkaukset kompensoidaan.
- Julkisen sektorin työntekijät tulivat vas-
taan ja kantoivat muita palkansaajaryhmiä 
suuremman taakan. Nyt on vuoro tulla hei-
tä vastaan kompensoimalla leikkaukset ja 
vastikkeetta pidennetty työaika, puheen-
johtaja Olli Luukkainen toteaa JUKOn tie-
dotteessa.
Samassa yhteydessä tuotiin esille vientite-
ollisuuden rooli kilpailukykysopimusta sol-
mittaessa. Jatkossa vientiteollisuus ei voi 
sanella julkisen sektorin sopimusten kus-
tannusraameja.
- Jukolaiset ovat tukeneet vientiä jo riittä-
västi, toiminnanjohtaja Maria Löfgren to-
teaa.
Kiky-leikkaukset ovat myös huonontaneet 
julkisen sektorin houkuttelevuutta työpaik-
kana, arvioi Löfgren.
- Työtehtävät kehittyvät jatkuvasti vaati-
vammiksi ja tehokkuuspaineet kovemmiksi 
– resurssit sen sijaan niukkenevat. Tämä 
heikentää julkisen sektorin vetovoimaisuut-
ta työpaikkana.

Rajavartiolaitos palkitsi 
100. vuosipäivänään 21.3. 
henkilöstöään ylennyksin 
ja huomionosoituksin. Yksi-
tyiskohtaiset tiedot löytyvät 
Rajavartiolaitoksen verkkosi-
vuilta osoitteesta www.raja.fi

Väsynyt sotilas on 
turvallisuusriski
JUKO osallistui maaliskuun alussa #kym-
pinnaiset-kampanjaan. 
- Me JUKOssa haluamme nostaa esille jul-
kisen sektorin naisten tärkeän roolin yh-
teiskunnassa. Siitä kumpuaa myös nais-
tenpäivään luomamme käsite ja kampanja 
#kympinnaiset, kertoo toiminnanjohtaja 
Maria Löfgren.
Yhtenä nostona kampanjassa oli sotilaiden 
oikeus vapaa-aikaan. Teemaa lähestyttiin 
sotilaiden pitkien työputkien kautta ja sen 
vaikutuksesta perhe-elämään.
- Ei ole oikein, että sotilaan täytyy olla jat-
kuvassa  työsidonnaisuudessa  päivä- 
tai  viikkokausia yhteen menoon ilman 
tosiasiallisia vapaajaksoja. Oikeus vapaa-
aikaan suojelee myös sotilaan perhettä, tii-
vistää Jyrki Lukkarinen.
Samassa yhteydessä esille nousivat epä-
reilut työaikamerkinnät, erityisesti sotilaal-
lisissa harjoituksissa ja meripalveluksessa. 
Pitkien työjaksojen aikaansaamat työkuor-
mat aiheuttavat työuupumusta ja sairaus-
lomia. Tämä heijastuu luonnollisesti sotilai-
den perheisiin.
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Satelliittien synty
Vuoden 2015 Puolustusvoimauudistus 
muokkasi varuskuntakäsitettä. Wikipedian 
mukaan varuskunta on kiinteä sotilasalue, 
johon on sijoitettu  joukko-osastoja  ja soti-
laslaitoksia.  Esimerkiksi kelpaa Kainuun 
prikaati, jonka vastuualue kattaa kolmas-
osan Suomesta: Pohjois-Karjalan, Pohjois-
Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnat. Pohjois-Karjalassa, tarkem-
min Joensuussa, sijaitsee Pohjois-Karjalan 
aluetoimisto, mikä on yksi kolmesta Kai-
nuun prikaatin johdossa toimivasta aluetoi-
mistosta. Pohjois-Karjalan aluetoimisto yh-
dessä Puolustusvoimien palvelukeskuksen 
Joensuun toimipisteen sekä 1. Logistiikka-
rykmentin Ylämyllyn varasto-osaston kans-
sa muodostavat Joensuun varuskunnan. 
Kansankielessä puhutaan satelliiteista. 
Puolustusvoimauudistuksessa perustettiin 
laajempia joukko-osastoja yhdistämällä toi-
minnallisesti varuskuntia toisiinsa, esim. 
Tykistöprikaati Niinisalosta Porin prikaatiin. 
Tällöin Tykistöprikaati hävisi itsenäisenä 
joukko-osastona ja aloitti toiminnan Porin 
prikaatin johdossa Niinisalon varuskunta-
na. Infrastruktuuri, kuten esim. liikuntamah-
dollisuudet, kuitenkin jäi alueelle. Sitten on 
Pohjois-Karjalan aluetoimiston mukaisia 
satelliitteja, joissa joukko-osaston yhtey-

dessä toiminut toimipiste siirrettiin toiselle 
paikkakunnalle joukko-osaston lakkauttami-
sen myötä. Tällöin hävisivät myös joukko-
osaston yhteydessä olleet liikuntapaikat. 

Liikuntasetelit korvaamaan 
liikuntapaikkojen puutetta – 
mikä on riittävä määrä?
Tätä puutetta kompensoimaan aluetoimis-
toille on Kainuun prikaatissa vuosittain jaet-
tu liikuntaseteleitä. Seteleitä jaetaan 50, 
jolloin rahallinen hyöty on 200 €. Liikunta-
setelit ovat käyttäjälleen verovapaa etuus 
edellyttäen, että tuki on koko henkilöstön 
käytettävissä ja setelit nimetään henkilö-
kohtaisesti käyttäjälle. Liikuntasetelillä suo-
ritettuja maksuja ei voi vaihtaa rahaksi eikä 
maksuista voi antaa takaisin vaihtorahaa. 
Sen sijaan asiakas voi käyttää useita se-
teleitä kerrallaan maksusuoritteena. Vero-
vapaa liikuntasetelietu voi olla maksimis-
saan 400 € vuodessa. Liikuntaseteleitä voi 
käyttää joko viikkoliikunnan tai vapaa-ajalla 
tapahtuvan liikunnan kustannusten kattami-
seksi.
Kuten hyvin tiedetään, sotilailla on lakiin 
perustuva velvollisuus huolehtia fyysisestä 
kunnostaan. Tämä antaa myös oikeutuk-
sen viikkoliikuntaan virka-aikana. Joukko-
osastoissa on monipuoliset mahdollisuu-

det sekä liikuntapaikat harrastaa liikuntaa 
vastikkeetta eri muodoissa sekä virka-aika-
na että vapaa-ajalla. Pohjois-Karjalan alue-
toimiston kaltaisissa satelliiteissa palvelut 
tulee ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajal-
ta. Liikuntasetelit kattavat osan kustannuk-
sista, mutta vain osan. Loppu tulee mak-
saa omasta pussista, mikäli mielii ylläpitää 
sotilaalle lakisääteisesti kuuluvaa riittävää 
fyysistä kuntoa. Kuntosalijäsenyys tai uima-
hallin kuukausikortti maksaa helposti 50 €/
kk. Kuitenkin pitää todeta, että tuokin mää-
rä liikuntaseteleitä on työnantajalta selkeä 
kädenojennus satelliittien suuntaan. Liikun-
tasetelien käyttömahdollisuuksia ja kohtei-
ta on lukematon määrä, joista voi itse valita 
omien mieltymyksien mukaisesti.
Ja loppuun vielä vieno toive. Perinteisten 
setelien lisäksi käytössä on ainakin e- pas-
si, mobiilimaksu sekä saldokortti. Olisihan 
se ameriikkaa, jos päästäisiin manuaalises-
ta kuivamustekynäallekirjoituksesta sähköi-
seen tai ladattavaan sovellukseen. Kuiten-
kin oli tukimuoto mikä tahansa, tärkeintä 
on, että mahdollistetaan tuettu liikuntahar-
rastus. Pitäkää itsestänne ja fyysisestä 
kunnostanne huolta. 

Liikuntasetelit korvaamassa 
liikuntapaikkojen puutteita
Teksti ja kuva: Mika Räisänen
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öyrin Sotakoulu oli itsenäisen Suo-
men ensimmäinen aliupseerikou-
lu, joka perustettiin 26.1.1918 
Vimpelin sotakoulun jatkoksi.  Kou-

lu on nykyisen Maasotakoulun ja sen edel-
täjien perinnejoukko-osasto.
Tämänvuotiset juhlallisuudet järjestettiin 
Maasotakoululla ja Lappeenrannan Upsee-
rikerholla 28.1. Päiväjuhlan avasi Rakuuna-
soittokunta Vöyrin marssilla, johtajanaan 
yliluutnantti Marko Saikko. Tervehdyssa-
noissaan Maasotakoulun johtaja, eversti 
Kari Pietiläinen korosti perinteiden mer-
kitystä ja kannusti läsnäolijoita yhteisöl-
lisyyteen. Juhlapuhuja, kenraaliluutnantti 
Kyösti Halonen loi katsauksen Viipurissa 
toimineeseen Markovillaan, jossa toimi Jal-
kaväen Aliupseerikoulu (etc.), myöhemmin 
Taistelukoulu vuosina 1921 - 1939 mm. 
palkatun kanta-aliupseeriston kouluttami-
seksi. Hän mainitsi Taistelukoulun olleen 
erittäin merkittävä myös upseerikoulutuk-
sen näkökulmasta, koska siellä koulutettiin 
noin puolet sotiimme osallistuneista patal-
joonankomentajista.
Ali-, toimi- ja opistoupseerien perinneyh-
distys (ATOP) ry:n puheenjohtaja, kapteeni 
evp., FT Keijo Koivisto   puhui perinteiden 
ketjusta, jotka kuuluvat kaikille niitä arvos-
taville. Vöyrin Sotakoulu aliupseerien kou-

Vöyrinpäivää juhlittiin 
Lappeenrannassa
Teksti ja kuva: Tapani Flyktman

luttajana oli niin merkittävä tekijä vapausso-
dan vaiheissa, että sen perinteitä voi pitää 
arvossa, vaalia ja pitää koulutuksellise-
na esikuvanaan kuka tahansa. Oppilaiden 
joukosta nousi kenraalikuntaan peräti viisi 
henkilöä, lukuisia muita upseereita ja paljon 
sittemmin kanta-aliupseereina palvelleita.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja 
ATOP keräsivät muistoja varuskuntaelä-
mästä Lappeenrannassa. Aineiston vas-
taanottajana toiminut SKS:n Joensuun 
toimipiste sai kirjoituksina, äänitteinä ja 
valokuvina runsaasti lähetyksiä. SKS:n Jo-
ensuun yksikössä aineiston käsitellyt ja 
järjestänyt Sonja  Mutanen  esitteli kerä-
yksen tuloksia erittäin elämänläheisesti ja 
tarinoiden sisältöä kuvaavasti.
Tilaisuudessa palkittiin stipendillä kolme ke-
räyksessä esille noussutta lähetystä.  Pal-
kituiksi tulivat Päivi Alinen, Matti Mökkö-
nen ja Aapo  Tajasvuo. Kansanedustaja 
Ari Torniainen toi juhlaan Lappeenrannan 
kaupungin tervehdyksen. Rakuunasoitto-
kunnan esittämään Maasotakoulun kunnia-
marssiin päättynyt päiväjuhla jatkui kahviti-
laisuutena Riitta Tikka – salissa. 
Illalla jatkettiin Lappeenrannan Upseeriker-
holla, missä kerhorakennuksen historiasta 
ja nykytilanteesta esitelmöi kerhon puheen-
johtaja Hannu Hyppönen. Iltatilaisuuden 

varsinaiseen teemaan, Perinnekeskuste-
luun koulutuspaikkojen valossa, osanot-
tajia johdatteli ATOP:n puheenjohtaja Kei-
jo Koivisto. Vöyrin kunnan tervehdyksen 
välitti Torbjörn Ehrman ja Vöyrin koulun 
100-vuotisjuhlassa v. 2018 vihityn Vöyrin 
sotakoulun lipun kopion esitteli Margare-
ta Ehrman. Alkuperäinen Jorma Gallén-
Kallelan suunnittelema Vöyrin koulun lippu 
on Sotamuseossa. Lipussa on mainittu ne 
10 paikkakuntaa, joiden taisteluihin koulu 
osallistui. 
Tamperelainen Asko Nieminen esitteli 
Luonetjärven varuskunnasta tehdyn kirjan, 
jossa on haastateltu varuskuntalaisia per-
heenjäseniä. Hän on aineiston kokoaja ja 
toinen kirjoittaja. Esityksessään Nieminen 
painotti perinteen säilyttämisen merkitystä 
ja valoi läsnäolijoihin vahvaa uskoa siihen, 
että vielä ei ole liian myöhäistä. Nyt vain toi-
meksi aineistoja keräämään. Kyllä se kirjan 

kirjoittaja jostain löytyy!
Tapahtumasta lisää tekstiä ja ku-
via: https://www.paallystoliitto.
fi/evp-yhdistys/atop/tiedotteet.

Matti Mökkönen (edessä toi-
nen vas.), Päivi Alinen ja Aapo 
Tajasvuo palkittiin ansiokkaasta 
panoksestaan Lappeenrannan 
varuskuntaelämää koskeneessa 
keräyksessä.
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Tervetuloa 17. – 18.8. Evp-yhdistyksen 
kesäpäiville Vaasaan, Hotelli Scandic 

Waskiaan (Lemmenpolku 3). Jo perjantai-
na tulleille on aamupalan jälkeen klo 9.30 
lähtö saaristoristeilylle. Lauantaina 17.8. 
saapuvat ilmoittautuvat klo 11 – 11.30, 
majoittumisen jälkeen on tulokahvi ja läh-
tö saaristoristeilylle klo 13.30. Molempien 
risteilyjen ohjelmaan kuuluu lounaaksi tar-
jottava lohisoppa. Aamupäivän risteilijöille 
on iltapäiväkahvi hotellilla klo 14.
Veljesillalliselle kokoonnumme hotellin ra-
vintolaan klo 19.30 ja nautimme runsaan 
buffet illallisen. Illallisen jälkeen ilta jatkuu 
Mika Peltoniemi -duon tahdittamilla tans-
seilla.

Perinnepäivillä 
Oulussa

Oulussa, hotelli Radisson Blue’ssa järjes-
tetyt Perinnepäivät saivat osallistujat 

liikkeelle melko suurella joukolla jo perjan-
taina, vaikka varsinainen tapahtuma alkoi 
vasta lauantaina puoliltapäivin. Lounaal-
le kokoontui liki 30 osallistujaa. Iltapäivä 
vietettiin auditoriossa kuuntelemalla ensin 
kaupungin valtuuston puheenjohtaja Juha 
Hännisen esitys Oulu tänään ja tulevai-
suudessa, ja siitä oli helppo siirtyä Ante-
ro Mikkosen pitämään esitelmään Oulun 
historiasta. Näiden esitelmien jälkeen alkoi 
valmistautuminen veljesillalliselle, joka nau-
tittiin hotellin kabinetissa. Ruoka oli mait-
tavaa ja seura hyvää. Kellään ei ollut kiire 
pois vaan iltahan venyi melko myöhään.
Sunnuntaina pidettiin vuosikokous, jossa 
käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäk-
si yhdistyksemme uudet säännöt. Ilmeises-
ti hallitus oli tehnyt tarkkaa työtä sääntö-
luonnoksessa, koska muutosehdotuksia 
ei tullut. Kokous sujui muutenkin asianmu-
kaisesti oululaisen Harri Pekkalan ko-
mennossa. Kokous päätti korottaa jäsen-
maksua kahdella eurolla ja valitsi edelliset 
toimijat jatkamaan niin puheenjohtajana 
kuin hallituksessa. Ainoa poikkeus oli Aki 
Harju, jonka tilalle valittiin Markku Saa-
rela, lisäksi Seppo Hyttinen ja Aarre 
Toivonen vaihtoivat rooleja. Yhdistys pos-
tittaa jäsentiedotteen kuukauden sisällä, 
josta löytyy tarkemmat tiedot. 
Haluan kiittää kaikkia Perinnepäiville osal-
listuneita hyvistä päivistä Oulussa. Seuraa-
va tapaaminen on Vaasassa elokuussa. 
Nähdään siellä.

Tosiaan, uskomattomat 30 vuotta on 
jo kulunut taisteluvälinealan luutnant-
tikurssimme päättymisestä, silloin 

Kokkolassa sijainneessa Asekoulussa. 
Kaikki kurssilaiset ovat edelleen aktiivisia 
erilaisissa toiminnoissaan, mutta tämä juh-
lavuosi motivoi irrottautumaan hetkeksi jo-
kapäiväisistä ympyröistä ja lähtemään ta-
paamaan vanhoja kurssikavereita.
Tapaaminen alkoi Lahdessa, missä olivat 
Salpausselän kisojen valmistelut menossa 
ja siksi hyppyrimäet eivät olleetkaan käy-
tettävissä. Onnistuimme kuitenkin selvittä-
mään - kenties hieman turvallisemmin ja 
ilman revähtymiä - mäkihypyn paremmuus-
järjestyksemme Hiihtomuseon simulaatto-
rilla. 
Lahdesta siirryimme moottorimarssilla Vie-
rumäelle, missä majoituimme Päällystö-
liiton Rauhalinnaan. Myönnettävä on, että 
etenkin ensimmäisenä iltana jälleennäkemi-

Sunnuntaina, aamiaisen jälkeen, on mah-
dollisuus kurssikokousten pitämiseen.
Koko paketin hinta on 120 euroa, sisältäen 
majoituksen, saaristoristeilyn, lohisopan, 
kahvit ja veljesillallisen ruokajuomineen. 
Mikäli tulet jo perjantaina, on paketin hin-
ta 160 euroa. Lisähinta yhden hengen huo-
neesta 30 euroa/vrk. Pelkästään veljesillal-
liselle osallistujalle hinta on 55 euroa.
Ilmoittautumiset Lauri Sundille 30.6. men-
nessä, kertokaa myös erikoisruokavaliot, 
lauri.sund@pp1.inet.fi tai 0500 736 383. 
Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla 
samalla osallistumismaksu ilmoittautumi-
sen mukaisesti Evp-yhdistyksen tilille FI90 
4456 0010 2343 19.

Kesäpäivät Vaasassa

1989 ja 30 vuotta sen jälkeen
set ja kuulumisten vaihtamiset aiheuttivat 
sen verran ääntä, ettei talo tuolloin välttä-
mättä ollut aivan nimensä veroinen! Mutta 
erinomaiset puitteet Rauhalinna kuitenkin 
tarjosi tapaamisellemme. Ohjelmassa oli 
’vanhojen’ kuvien katselua ja kommentoin-
tia, musiikin tukemana. Useammankin ku-
van kohdalla oli näyttö pysäytettävä, jotta 
pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, ketä 
missäkin kuvassa oli tai milloin ja missä yh-
teydessä kuva oli otettu. Kovin nuoria näyt-
tivät 80-luvulla otettujen kuvien kohteet 
olleen, verrattuna nyt niiden ääreen kerään-
tyneeseen nostoväkeen, jota vielä vahvis-
tettiin yhdellä reservin majurilla.  
Ensimmäisen kerran kurssimme 30-vuoti-
sen historian aikana onnistuimme saamaan 
koko porukan yhtä aikaa paikalle. Runsas-
luminen talvi oli muokannut Vierumäen mai-
semat todella hienoiksi. Kävelyretkillämme 
maisemien ihailu muodostikin ihan oman 

ohjelmanumeronsa, jolloin pidemmätkin 
siirtymät menivät oikeastaan huomaamat-
ta. Iltasiirtymissä turvauduimme kuitenkin 
alueella palvelevaan ilmaiseen taksiin. 
Kahden Rauhalinnassa vietetyn yön jälkeen 
nautimme vielä yhteiset lähtökahvit, ennen 
autojen suuntaamista eri pituisille kotimat-
koille. Oli todella hienoa tavata kaikki kurs-
silaiset ja samalla todeta, etteivät nämä 
taisteluvälinealan kärkiosaajat vieläkään 
oikeasti ole miksikään muuttuneet. Vaikka 
hiukset ovat harmaantuneet tai harventu-
neet ja muutenkin habituksista jo näkyy, 
että elämänkokemusta on hankittu, niin sa-
mat ’sällit’ ovat kuitenkin näiden kulissien 
takana tallella! 
Kaikkia kurssilaisia kiittäen ja seuraavaa 
tapaamista odottaen, toivottavat tämän-
kertaisen järjestelytoimikunnan Hemppa, 
Masa ja Pekka.

Tekstit: Markku Virtanen



Lomakohteissa
vielä tilaa

kesäkaudella

Loma on toiseksi parasta elämässä mitä tiedän. Olen 
ollut useita kertoja Päällystöliiton lomakohteissa. En osaa 
sanoa, mikä niistä on paras, riippuu vuodenajasta. Kesäl-
lä Koli ja jylhä kansallismaisema, ruskan aikaan ja kevät-
hangilla ehdottomasti Saariselkä, Vierumäellä puoleensa 
vetävät golfviheriöt ja minikylpylä. Päällystöliiton tasok-
kaissa lomakohteissa päivän kruunaa saunahetki ja huur-
teinen.
Ovatko Helsingin asunnot ja sen äärellä olevat 
kulttuurikohteet Sinun nautintojesi lähteitä? 
Yhtä kaikki, varaa, virkisty ja nauti!

www. paallystoliitto.fi

Varaa, virkisty 
ja nauti

Käy tutustumassa vapaisiin aikoihin
Päällystöliiton jäsensivuilla.


