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PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN 
KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET 

Normikokoelman lyhenne 

  PVHSMK-PE 

 

Peruste  Laki puolustusvoimista (551/2007) 45 § 

Pääesikunnan työjärjestys 2021, kohta 3: Pääesikunnan päällikön 
asema ja tehtävät (HQ1078/18.12.2020) 

 

Asiaan liittyvä lainsäädäntö ja muut ohjeet 

PVM HPALV 001 - PELOGOS HS897/17.11.2022 ”Sotilas- ja virkapu-
vut Puolustusvoimissa” 

 

Voimassaoloaika 1.1.2023 lukien toistaiseksi 

 

Laatija Pääesikunta Logistiikkaosasto 

 

Lisätietoja antaa Pääesikunta Logistiikkaosasto 

 

Kumoaa  PVHSM HPALV 003 -PELOGOS; HK906/3.12.2014 

 ”Puolustusvoimien virkapukujen käyttömääräykset” 

  

Säilytys  Sähköinen arkistointi 

- PVAH-järjestelmä / Pv PANOS 
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Normin muutoshistoria 

 

Versio Pvm Asiakirjanro Muutos Laatija 

1.0 3.12.2014 HK904 Alkuperäinen JKar 

2.0 22.11.2022 HS723 Luku 1 ja 3: Päivitetty oikeat ha-
kuosoitteet internetissä ja 
PVAH:ssa. 
Luku 3: Päivitetty viittaus normiin 
PVHSMK HENKILÖSTÖALA 105 
(Kunnia- ja ansiomerkkien kanta-
minen). 
Liitteissä: Maininta/huomautus  
- palveluspuvun housujen uudis-
tuksesta sekä vanhan mallin pois-
tumisesta käytöstä 31.12.2025.  
- pusakan m/08 käyttöoikeudesta.  
- paitapuseron m/83 käytön päät-
tymisestä 31.12.2025.  
- varsikengän/nilkkurin käyttöoi-
keudesta palveluspuvun/kevyen 
palveluspuvun kanssa. 

PHu 
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1 ASIAKIRJAN TARKOITUS 

Tämä asiakirja sisältää oikeussääntönä annetun määräyksen PVM HPALV 001 - PELO-
GOS: ”Sotilas- ja virkapuvut Puolustusvoimissa” velvoittaman tarkemmat määräykset 
Puolustusvoimien virkapukujen käytöstä.  

Virkapukujen pukineet ja yleisimmät pukuyhdistelmät esitetään sotilas- ja virkapuku-
kuvastossa, jossa on myös sotilas- ja virkapukujen käyttöä ohjaavat normit. Kuvasto ja 
normit löytyvät Internetistä osoitteesta Sotilas- ja virkapuvut - Puolustusvoimat. Lisäksi 
normit ovat julkaistu PVAH-järjestelmän Pv PANOS normitietokannassa. 

 

2 VIRKAPUVUN KÄYTTÖ  

Puolustusvoimissa käytettävien virkapukujen kokoonpanot sekä virkapukineen ulkoasun, 
kuosin ja värin määrää Pääesikunta. Virkapukineiden tulee olla väriltään, laadultaan, 
kuosiltaan ja malliltaan niistä annettujen määräysten mukaisia.  
 

Mikäli sotilaspukine sellaisenaan vahvistetaan käytettäväksi myös virkapukineena, sen 
pukinenimi ei tällöin muutu. Jos virkapukineena käytettävä sotilaspukine poistetaan soti-
laspukujen kokoonpanoista, voidaan sen pukinenimi tarkoituksenmukaisuussyistä muut-
taa. 
 

Virkapukuja ovat velvollisia käyttämään virkatehtävissään Puolustusvoimien palopäällys-
tön tehtävissä palvelevat (PV:n pelastusjohtaja ja pelastuspäälliköt) sekä vahtimestarit ja 
autonkuljettajat, ellei hallintoyksikön / joukko-osaston komentaja (vast.), esikunnan tai lai-
toksen päällikkö virkatehtävän laadun tai muun syyn vuoksi toisin määrää. 
 
Puolustusvoimien palopäällystö käyttää virkapukuja ja -pukineita eri tilaisuuksissa, kuten 
maavoimien ammattisotilaat käyttävät sotilaspukuja pääesikunnan logistiikkaosaston 
normin PVHSM HPALV 002 - PELOGOS (Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömää-
räykset) mukaisesti. 
 

Virkapuvuissa saa käyttää vain niiden kokoonpanoihin kuuluvia sotilas- ja virkapukineita 
sekä erikseen vahvistettuja merkkejä ja tunnuksia. Virkapukujen lisäksi voidaan käyttää 
maastosuoja-, suoja- ja erikoisvaatetusta. 
 

Virkapukujen ja niihin liittyvien tunnusten käytöllä osoitettavista mahdollisista toimival-
tuus-, voimankäyttö- yms. turvallisuustoimintaan liittyvistä oikeuksista antaa tarkemmat 
määräykset Pääesikunnan operatiivinen osasto. 
 
Puolustusvoimien palopäällystön Puolustusvoimien virkapukuja ja virkapukineista muo-
dostettavia kokoonpanoja ovat: 

- kevyt palveluspuku 
- palveluspuku 
- juhlapuku 
- paraatipuku 

https://puolustusvoimat.fi/sotilas-ja-virkapuvut
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Palopäällystön käyttöön vahvistetut virkapukineet ovat laadultaan ja kuosiltaan samanlai-
set kuin vastaavat maavoimien sotilaspukineet ja väriltään kuin vastaavat merivoimien 
pukineet. Em. kokoonpanojen lisäksi Puolustusvoimien palopäällystö käyttää maastosuo-
javaatetusta samoilla käyttöperiaatteilla kuten maavoimien ammattisotilaat. 
 
Puolustusvoimien vahtimestarien ja autonkuljettajien virkapukuja ja virkapukineista muo-
dostettavia kokoonpanoja ovat: 

- vahtimestarin palveluspuku 
- autonkuljettajan palveluspuku 

 
Puolustusvoimien virkapukujen kokoonpanot on esitetty liitteessä 1. 
 

2.1 Virkapuvun käyttö ulkomailla 

Puolustusvoimien siviiliviroissa olevien palopäällystön, vahtimestareiden ja autonkuljetta-
jien on mahdollista käyttää Puolustusvoimien virkapukuja ulkomailla sotilaspukuja koske-
vien periaatteiden ja määräysten mukaisesti siten, kuin niiden käytöstä ja lupamenette-
lystä pääesikunnan logistiikkaosaston normissa PVHSM HPALV 002 - PELOGOS (Puo-
lustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset) ja muissa Puolustusvoimien määräyk-
sissä ja ohjeissa on määrätty ja ohjeistettu. 
 

3 VIRKAPUVUSSA KANNETTAVAT MERKIT JA TUNNUKSET 

Puolustusvoimien virkapuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista on määrätty yksi-
tyiskohtaisemmin Pääesikunnan henkilöstöosaston normeilla PVHSM HENKILÖSTÖALA 
038 (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset) sekä PVHSMK 
HENKILÖSTÖALA 105 (Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen). Normit löytyvät Interne-
tistä Sotilas- ja virkapuvut - Puolustusvoimat.  

Lisäksi normit ovat julkaistu PVAH-järjestelmän Pv PANOS normitietokannassa. 

 
Sisäasiainministeriön asetuksessa pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomai-
sen henkilökortista (507/2011) säädetään palokuntapuvun merkitsemisestä ja tunnusten 
käytöstä. Puolustusvoimien sivutoimisen pelastushenkilöstön käyttämissä sisäasiainmi-
nisteriön pelastustoimen virkapuvuissa tulee paitojen, puseroiden ja takkien oikeassa 
etuosassa olla nimilaatta, jossa henkilön nimen lisäksi on mustalla pohjalla keltainen 
teksti ”PUOLUSTUSVOIMAT”. Nimilaattaa ei kuitenkaan tarvitse käyttää pelastustoimen 
vierailu- ja juhlapuvuissa. 

 

4 VIRKAPUVUISTA ANNETTAVA MUU NORMITUS 

Tätä määräystä täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa Pääesikunnan antamilla erilli-
sillä määräyksillä, käskyillä ja ohjeilla. 
 

https://puolustusvoimat.fi/sotilas-ja-virkapuvut
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Lisäksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalla ja sen alaisilla yksiköillä on oi-
keus antaa tätä määräystä täydentäviä ja tarkentavia määräyksiä, käskyjä ja ohjeita si-
ten, kuin vaatetuksen järjestelmävastuun toimivalta velvoittaa ja edellyttää.  
 

Sotilasviroissa pelastustoimen tehtävissä palvelevat virkamiehet käyttävät Puolustusvoi-
mien sotilaspukuja. Pelastustoimen virkapukujen ml. palokuntapuvut käytöstä Puolustus-
voimissa päättää Pääesikunta. 
 
Puolustusvoimien palopäällystön ja vahtimestarien sekä autonkuljettajien on mahdollista 
saada työnantajan kustannuksella Puolustusvoimien virkapukineita liitteiden 1 ja 2 taulu-
koissa mainituista pukineista siten, kuin siitä muissa Puolustusvoimien määräyksissä ja 
ohjeissa on määrätty ja ohjeistettu. 
 
Puolustusvoimien ja sisäasianministeriön pelastustoimen virkapukineita (ml. palokunta-
puvut) ei saa käyttää samanaikaisesti (yhdistää keskenään). 

 

 
Pääesikunnan päällikkö 
Kenraaliluutnantti Vesa Virtanen 
 
 
Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö 
Kenraaliluutnantti Timo Kakkola 
 
 

 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. 

 
 
LIITTEET Liitteet 1-2 
 
JAKELU Pv joukko-osastot 

PE osastot 
PLM kirjaajat 
Rajavartiolaitos Rajavartiolaitoksen Esikunta (RVLE) 
Aliupseeriliitto ry 
Ammattiliitto Pro 
JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JUKO 
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry. 
Maanpuolustuskiltojen liitto 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys ( MPK ) ry Keskustoimisto 
Päällystöliitto Ry 
Reserviläisliitto ry 
SIVIILIJOHTAJIEN, ERIKOISUPSEERIEN JA ASIANTUNTIJOIDEN 
LIITTO SEAL RY 
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Suomen Konepäällystöliitto ry 
Suomen Reserviupseeriliitto ry 
Upseeriliitto ry 

 
TIEDOKSI  
 
 


