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1 ASIAKIRJAN TARKOITUS 

Tällä asiakirjalla määrätään puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista sekä soti-
laspuvun käyttämisestä. 

Tarkemman normituksen sotilaspukujen ja virkapukujen kuosista, laadusta, väristä, ko-
koonpanoista ja käytöstä sekä sotilas- ja virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tun-
nuksista antaa Pääesikunta työjärjestyksensä mukaisilla hallinnon sisäisillä määräyksillä. 

Sotilas- ja virkapukujen pukineet ja yleisimmät pukuyhdistelmät esitetään sotilas- ja vir-
kapukukuvastossa, jossa on myös linkit sotilas- ja virkapukujen käyttöä ohjaaviin normei-
hin. Kuvasto ja normit löytyvät Torni-portaalista osoitteesta ”Tietopankit - Hakemistot - 
Virkapuvut - Sotilas- ja virkapuvut” ja Internetistä osoitteesta 
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/.  

Lisäksi normit ovat julkaistu PVAH-järjestelmän Pv normitietokannassa. 

 

2 KÄSITTEET 

2.1 Sotilaspuku ja virkapuku  

Sotilaspuku ja virkapuku ovat Pääesikunnan vahvistamia, määrätyn kuosisia, laatuisia ja 
värisiä asukokonaisuuksia niihin liittyvine merkkeineen ja tunnuksineen.  
 
Sotilaspuku muodostetaan yhdistelemällä sotilaspukineita, merkkejä ja tunnuksia.  
 
Virkapuku muodostetaan yhdistelemällä virkapukineita, merkkejä ja tunnuksia. 

 

2.2 Sotilaspukine ja virkapukine  

Sotilaspukineella tarkoitetaan sotilashenkilökunnalle vahvistettua, määrätyn kuosista, 
laatuista ja väristä asustetta ja varustetta.  
 
Virkapukineella tarkoitetaan puolustusvoimien erikseen määritetylle siviilihenkilökunnalle 
vahvistettua määrätyn kuosista, laatuista ja väristä asustetta ja varustetta. 

 

2.3 Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset 

 

Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavalla merkillä ja tunnuksella tarkoitetaan sotilas-
pukineen tai virkapukineen tiettyyn kohtaan kiinnitettävää esinettä, jonka muoto, mitat, 
kuviointi, materiaali, väri ja kiinnitystapa ovat tarkoin määritetyt. 
 

Arvomerkeillä osoitetaan niiden käyttäjän sotilas- tai palvelusarvo. Muilla merkeillä osoi-
tetaan asianomaisen henkilön toimiala tai tehtävä, sotilas- tai muu koulutus, suoritettu 
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tutkinto, sotilasvirka- tai muita ansioita sekä erityiset vaatimukset täyttävä kunto- tai tai-
tosuoritus. 
 
Tunnuksella osoitetaan kansallisuus, puolustushaara, aselaji sekä esikunta, joukko-
osasto, eräät joukko-yksiköt tai sotilaslaitos, jossa kyseinen henkilö palvelee tai on ai-
emmin palvellut. 

Sotilas- ja virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista on määrätty yksityiskoh-
taisemmin Pääesikunnan henkilöstöosaston normeilla PVHSM HENKILÖSTÖALA 038 
(Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset) sekä PVMK - PEHEN-
KOS 006 (Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). Normit löytyvät Torni-portaalista osoit-
teesta ”Tietopankit - Hakemistot - Virkapuvut - Sotilas- ja virkapuvut” ja Internetistä osoit-
teesta http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/erikoissivustot/sotilaspuvut/suomeksi/.  

Lisäksi normit ovat julkaistu PVAH-järjestelmän Pv normitietokannassa. 

 

3 PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILASPUVUN JA VIRKAPUVUN KÄYTTÖ  

3.1 Ammattisotilaat 

 

Ammattisotilaalla tarkoitetaan tässä Puolustusvoimien vakinaisessa tai määräaikaisessa 
sotilasvirassa palvelevaa tai henkilöä, joka on nimitetty puolustusvoimissa määräaikai-
seen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään sekä kadettia ja sopimussotilasta. 
 
Velvollisuudesta käyttää puolustusvoimien sotilaspukua säädetään puolustusvoimista 
annetun lain (551/2007) 45 §:ssä seuraavaa. "Puolustusvoimien ammattisotilas ja soti-
laallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa palvelussuhteessa oleva on velvol-
linen palveluksessa käyttämään puolustusvoimien sotilaspukua, jollei virkatehtävien laa-
dun tai muun syyn vuoksi toisin määrätä. ” 
 
 

Edellä mainitun henkilön on käytettävä sotilaspukua myös, ellei tilaisuuden järjestäjä toi-
sin määrää: 

- virallisissa tilaisuuksissa, joissa tasavallan presidentin on ilmoitettu olevan läsnä 
- puolustusvoimien lippujuhlapäivän tai valtiollisen juhlapäivän johdosta järjestettä-

vissä virallisissa tilaisuuksissa ja 
- sotilashautajaisissa 

 

Muissa tilaisuuksissa sotilaspuvun käyttö määräytyy tilaisuuden luonteen mukaan. 
 

Pääesikunnan päällikkö voi erityisestä syystä oikeuttaa muunkin kuin edellä mainitun 
puolustusvoimien palveluksessa olevan henkilön tilapäisesti tai pysyvästi käyttämään so-
tilaspukua. Käyttöoikeutta on anottava kirjallisesti. Anomus perusteluineen on lähetettävä 
virkateitse Pääesikunnan logistiikkaosastolle. 
 
Sotilasvirasta puolustusministeriön virkaan siirtyneellä henkilöllä on oikeus käyttää puo-
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lustusvoimien sotilaspukua siten, kuin siitä puolustusministeriössä sisäisesti määrätään. 
 

Rajavartiolaitoksen sotilasvirassa olevalla virkamiehellä on oikeus käyttää puolustusvoi-
mien sotilaspukua tai siihen kuuluvaa pukinetta siinä laajuudessa, kuin siitä rajavartiolai-
toksessa sisäisesti määrätään. 
 

Virkamatkalla tai virantoimituksessa ulkomailla on ammattisotilaalla oikeus kansainväli-
sen käytännön mukaisesti käyttää sotilaspukua, jollei virkatehtävien laadun tai muun 
syyn vuoksi toisin määrätä.  
 
Tarkemmat määräykset ammattisotilaiden sotilaspukujen käytöstä kotimaassa ja ulko-
mailla annetaan Pääesikunnan logistiikkaosaston normissa PVHSM HPALV 002 - PE-
LOGOS ” Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset”. 
 

3.2 Reserviläiset, evp-henkilöt ja varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen suorittaneet yli 60 vuotiaat ei-asevelvolliset sekä sitoumuksen tehneet 
siviilihenkilöt ja muut siviilit  

 

Palveluksessa olevan asevelvollisen velvollisuudesta käyttää sotilaspukua säädetään 
asevelvollisuuslain (1438/2007) 66 §:ssä. 
 

Palveluksessa olevan asevelvollisen tulee käyttää sotilaspukua, jollei palvelustehtävän 
laadun tai muun syyn vuoksi yksittäistapauksissa toisin määrätä. 
 
Lähtökohtaisesti reserviin tai varareserviin kuuluvalla asevelvollisella (reserviläisellä) on 
oikeus käyttää samoja sotilaspukuja kuin ammattisotilaat käyttävät.  
 
Vakinaisesta tai määräaikaisesta palveluksesta (sotilasvirasta) eronneella tai sotilasviras-
ta eläkkeelle jääneellä henkilöllä (evp-henkilöllä) on fyysisestä iästään riippumatta voi-
massaolevien sotilaspukukokoonpanojen lisäksi oikeus käyttää niitä sotilaspukukokoon-
panoja, jotka olivat voimassa hänen siirtyessään eläkkeelle tai erotessaan palveluksesta. 
 
Yli 60-vuotiaalla varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorit-
taneella henkilöllä (ei- asevelvollisella) sekä hyväksytyn kirjallisen sitoumuksen Puolus-
tusvoimien tai/ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa tehneillä siviilihenkilöillä on 
oikeus käyttää sotilaspukuja (maastosuojavaatetusta) eri tilaisuuksissa reserviläisiä rajoi-
tetummin oikeuksin.  
 
Puolustusvoimien palkattuun siviilihenkilöstöön kuuluvat reserviläiset käyttävät sotilaspu-
kuja samoilla periaatteilla kuin muutkin reserviläiset. 
 
Pääesikunnan logistiikkaosaston normilla PVHSM HPALV 002 - PELOGOS (Puolustus-
voimien sotilaspukujen käyttömääräykset) annetaan yksityiskohtaiset määräykset ja oh-
jeet sotilaspukujen käytöstä eri tilaisuuksissa kotimaassa ja ulkomailla reserviläisille, evp-
henkilöille, ei-asevelvollisille ja sitoumuksen tehneille siviilihenkilöille sekä muille siviili-
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henkilöille.  
 

3.3 Puolustusvoimien virkapuvun käyttö 

 

Jos puolustusvoimien muussa kuin ammattisotilaan tehtävässä palvelevaan henkilöstöön 
kuuluvan tehtävä tai virka-asema sitä edellyttää, Pääesikunta voi velvoittaa asianomai-
sen käyttämään tehtävänsä tai virka-asemansa mukaista virkapukua. 
 
Virkapukuja ovat velvollisia käyttämään virkatehtävissään puolustusvoimien palopäällys-
tön tehtävissä palvelevat (PV:n pelastusjohtaja ja pelastuspäälliköt) sekä vahtimestarit ja 
autonkuljettajat, ellei joukko-osaston komentaja (vast), esikunnan tai laitoksen päällikkö 
virkatehtävän laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrää. 
 
Puolustusvoimien virkapukujen käyttö on ohjeistettu Pääesikunnan logistiikkaosaston 
normilla PVHSM HPALV 003 - PELOGOS (Puolustusvoimien virkapukujen käyttömäärä-
ykset). 

 

4 MERKKIEN JA TUNNUSTEN KÄYTTÖ SOTILAS- JA VIRKAPUVUSSA 

 
Sotilaspuvussa ja virkapuvussa saa kantaa vain pukuun asianmukaisessa järjestyksessä 
vahvistettuja merkkejä ja tunnuksia.  
 

Yksityiskohtaiset määräykset kunniamerkkien, merkkien ja tunnusten käytöstä puolustus-
voimien sotilas- ja virkapuvussa antaa Pääesikunnan henkilöstöosasto normeilla PVHSM 
HENKILÖSTÖALA 038 (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset) 
sekä PVMK - PEHENKOS 006 (Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). 

 

5 MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

Sotilaspukineista ja virkapukineista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta on voimas-
sa mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään. Sotilas- ja virkapukineiden kehittämistoi-
mintaa johtaa Pääesikunnan logistiikkaosasto. 

 

 
Pääesikunnan päällikkö 
Vara-amiraali Juha Rannikko 
 
 
Sotatalouspäällikkö 
Kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi 
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET       
 
JAKELU Pv joukko-osastot 

PE osastot 
PLM kirjaajat 
Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen Esikunta (RVLE) 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ( MPK ) ry Keskustoimisto 
Upseeriliitto ry 
Päällystöliitto Ry 
Aliupseeriliitto ry 
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto ry 
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry. 
Suomen Reserviupseeriliitto ry 
Reserviläisliitto ry 
Reservin Aliupseerien Liitto ry 

 
TIEDOKSI  
 


