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LIIKUNTA-ALIUPSEERIEN HAKEMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN TEHTÄVÄÄN 
PUOLUSTUSVOIMISSA 

 

1     Johdanto 

Huipputason urheilijoita voidaan nimittää määräaikaisiin aliupseerien 
virkoihin Urheilukouluun sekä muihin puolustusvoimien hallintoyksi-
köihin. Näistä henkilöistä käytetään nimitystä liikunta-aliupseeri. Mää-
räaikainen liikunta-aliupseerin virka voidaan täyttää aina vain määrä-
ajaksi enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan, mutta urheilija nimite-
tään määräaikaiseen tehtävään pääsääntöisesti kolmeksi (3) vuodeksi. 
Kokonaispalvelusaika aliupseerin määräaikaisessa virassa voi olla 
enintään 15 vuotta. 

Puolustusvoimissa on avautumassa 1.1.2021 lukien liikunta-aliupseerin 
tehtäviä. Pääesikunnan koulutusosasto (PEKOULOS) kartoittaa tehtä-
västä kiinnostuneita urheilijoita. Nykyiset tehtävän hoitajat, joiden mää-
räaikaiset tehtävät päättyvät, voivat hakea avautuvia tehtäviä. 

PEKOULOS pyytää Suomen Olympiakomiteaa kartoittamaan vaatimus-
ten ja odotusten mukaisia mies- tai naisurheilijoita, joilla on edellytykset 
kansainvälisen tason menestykseen. Tehtävä sopii ensisijaisesti joko 
olympialajien tai Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton (CISM) lajien yksi-
löurheilijoille. 

Urheilijan on toimitettava vapaamuotoinen henkilökohtainen hakemus 
tämän asiakirjan ja liitteen mukaisilla tiedoilla täytettynä 1.10.2020 klo 
16.00 mennessä Pääesikunnan kirjaamoon (kirjaamo.pe@mil.fi) ja 
valmennuksen johtaja Jouni Ilomäelle (jouni.ilomaki@mil.fi). Olympia-
komiteaa pyydetään toimittamaan puoltojärjestys sopivista urheilijoista 
9.10.2020 kuluessa. PEKOULOS huomioi myös Olympiakomitean luet-
telon ulkopuoliset henkilökohtaiset hakemukset. 
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PEKOULOS esittelee hakijat puolustusvoimien henkilöstöpäällikölle ja 
päätökset informoidaan Olympiakomitealle ja asianomaisille henkilöille 
30.10.2020 mennessä. 

Tehtävän kuvaus: 

Liikunta-aliupseerin tehtävässä ylläpidetään puolustusvoimien ja suo-
malaisen sotilaan huippusuorituskykyä ja erityisosaamista. Lisäksi tue-
taan kansallista huippu-urheilua sekä vahvistetaan myönteistä julki-
suuskuvaa sotilaan fyysisestä suorituskyvystä ja sotilastaidoista niin 
kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.  

Tehtävä edellyttää tuloksellista valmentautumista ja Puolustusvoimien 
edustamista kansallisissa ja kansainvälisissä sotilas- ja siviilikilpailuissa 
sekä hallintoyksikön erikseen määrittämien erityisasiantuntija-, koulutta-
ja- sekä sotilasurheilun markkinointitehtävien suorittamista. 

2      Säädetyt kelpoisuusvaatimukset 

Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen 
kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. 
Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa 
säädetään, puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien 
edellyttämää luotettavuutta. 

Lisäksi puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan, ettei 
hänellä ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuus-
selvityslain 726/2014 3§:n 1 momentin kohdassa 9 a kohdassa tarkoi-
tettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, 
yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suh-
teita taikka palvelusturvallisuutta Puolustusvoimissa.  

Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan myös, että 
hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä Suomen Puolus-
tusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseelli-
sessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että 
hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva.  

3     Odotukset hakijalta 

Hakijalta odotamme edellytyksiä kansainvälisen tason menestykseen, 
toisen asteen koulutusta (ammatillinen perustutkinto tai lukio), suoritet-
tua aliupseeri- tai reserviupseerikoulusta sekä toivomme työkokemusta 
liikunta-alalta ja vähintään B-ajokorttia. 

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme vuorovaikutus- ja tiimi-
työskentelytaitoja, paineensietokykyä, joustavuutta, itsenäistä ja oma-
aloitteista työotetta sekä hyvää fyysistä kuntoa. 
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Tehtävän edellyttämä riittävä fyysisen kunnon taso todetaan ennen vir-
kaan nimittämistä. Urheilukoulu järjestää hakijalle 12 minuutin juoksu-
testin. Juoksutestissä tavoitellaan tehtävän fyysisen toimintakyvyn kes-
tävyyden osa-alueen tavoitetasoa. Vähimmäisvaatimuksena on ammat-
tisotilaiden minimivaatimustaso (2000 metriä). 

Luemme eduksi liikunta-alan tutkinnon sekä aiemman työkokemuksen 
(esim. kouluttajana) ja menestymisen Puolustusvoimien tehtävissä. 

4     Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuuden arviointiin perus-
tuva palkkausjärjestelmä, jonka lisäksi maksetaan työsuoritukseen pe-
rustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävän vaativuusluokka on 
AU 3. Tehtävän aloituspalkka on 2140,52 €/kk. 

5     Edut 

Tarjoamme henkilöstöllemme monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm. 

- tutkitusti hyvän työilmapiirin 

- mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 

- etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla 

- palvelussuhdeasuntoja 

- liikuntamahdollisuuksia 

- virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön 

- tuetun työpaikkaruokailun 

6     Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Hakijasta voidaan tämän suostumuksella tehdä turvallisuusselvitys (pe-
rusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §). 

Tehtävässä noudatetaan virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa. 

Lisätietoja antaa valmennuksen johtaja jouni.ilomaki@mil.fi tai 0299 
510172. 

 

 
Apulaisosastopäällikkö 
Everstiluutnantti Ari Lehmuslehti 
 
 
Liikuntapäällikkö 
Majuri Lasse Torpo 
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET Liite 1 Urheilijan hakemukseen liitettävät tiedot  
 
JAKELU  
 
TIEDOKSI Pv henkilöstöpäällikkö 

Jukka Sonninen, Pääesikunta Koulutusosasto 
PORPR 
KAARTJR 
KAARTJR URHK 
Juha Kylä-Harakka, 1. Logistiikkarykmentti Johto 
Marko Korpela, Pääesikunta Kanslia 
Pasi Huhtala, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta Logistiik-
kaosasto 
Raimo Turtinen, Ilmavoimien esikunta Kanslia 
Henri Häkkinen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos Doktriiniosasto 
Suomen Ampumaurheiluliitto 
Suomen Ampumahiihtoliitto 
Suomen Golfliitto 
Suomen Hiihtoliitto 
Suomen Jousiampujainliitto 
Suomen Judoliitto 
Suomen Kiipeilyliitto 
Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto 
Suomen Nyrkkeilyliitto 
Suomen Painiliitto 
Suomen Purjehdus ja Veneily 
Suomen Pyöräily 
Suomen Ratsastajainliitto 
Suomen Suunnistusliitto 
Suomen Taekwondoliitto 
Suomen Triathlonliitto 
Suomen Uimaliitto 
Suomen Urheiluliitto 

 


