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PALVELUKSEN TAI KOULUTUKSEN RINNASTAMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMAAN
RESERVINKOULUTUSTAPAHTUMAAN (KERTAUSHARJOITUSKOULUTUS JA
PUOLUSTUSVOIMIEN VAPAAEHTOINEN HARJOITUS)
Rinnasteinen kertausharjoituspäivä = Reservin koulutustapahtuma, jonka kesto on koulutuksen osalta vähintään 8 tuntia sotilaallista, sotilaallisia valmiuksia palvelevaa tai kokonaisturvallisuutta palvelevaa koulutusta. Rinnasteisuutta harkittaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää koulutuksen
sisältöön, jotta kyseessä on tosiasiallisesti poikkeusolojen osaamisen ja toimintakyvyn kehittämiseen liittyvää koulutusta. Tämän säännön täyttyminen on perusedellytys rinnasteisuuksia
harkittaessa.
On huomioitava, että kaikki Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset (PVVEH) lasketaan täysimääräisesti kertausharjoituspäiviksi.
Sotilaallinen kriisinhallintapalvelus rinnastetaan kertausharjoituspäiviksi seuraavasti:
Palvelus
Palvelus sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä (ml. valmiusosastohenkilöstön koulutus- ja valmiusvaihe)

Päivät
1 kk vastaa 2 päivää

Huom.
Kriisinhallintaoperaation henkilöhallinnosta vastaava
hallintoyksikkö tai esikunta vastaa tiedon siirrosta asevelvollisrekisteriin.
Ei ylärajaa rinnasteisissa päivissä.

Osallistuminen Puolustusvoimien virka-aputehtäviin rinnastetaan kertausharjoituspäiviksi
seuraavasti:
Palvelus
Sitoumukseen perustuva reserviläisen
käyttö virka-aputehtävässä.

Päivät
Virka-avun keston mukaisesti.

Huom.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 23, 28 ja 34
§.
Tapauskohtaisesti virka-avun antamisesta tehdään
erillispäätös, joka antaa perusteet KH -päivien määrälle.

Seuraavien periaatteiden mukaisesti kertausharjoitukseen rinnastettavaksi hyväksytystä palveluksesta tai koulutuksesta voidaan ylentämisen perusteeksi laskea yhteensä enintään 25 päivää.
Koulutus / Palvelus
Palvelus Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen sotilaallisissa tehtävissä
(sopimussotilaan tai määräaikaisen
reserviupseerin / aliupseerin / vast.
virassa)

Päivät
1 kk vastaa 5 päivää

Huom.
Joukko-osasto (vast.) vastaa tiedon siirrosta asevelvollisrekisteriin

Kriisinhallintatehtävään annettava
rotaatiokoulutus (vast.)

Koulutuspäivät

Koulutuksen järjestävä / hallinnoiva joukko-osasto
(vast.) vastaa tiedon siirrosta asevelvollisrekisteriin
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Edellisten lisäksi seuraavien periaatteiden mukaisesti kertausharjoitukseen rinnastettavaksi hyväksytystä koulutuksesta voidaan ylentämisen perusteeksi laskea yhteensä enintään 25 päivää.
Koulutus
Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi
sekä niiden täydennys- ja jatkokurssit

Alueellinen maanpuolustuskurssi sekä
niiden täydennys- ja jatkokurssit

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS),
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS), Vapaaehtoisen Maanpuolustuksen Neuvottelukunta (4 vuotta kestävä toimikausi)
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan järjestämät koulutustilaisuudet
(POOLI tapahtumat / koulutukset)

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) toimeenpanemat sotilaallisia
valmiuksia palvelevat (SOTVA) kurssit.

Muiden viranomaisten MPK:lta tilaamat
kurssit (esimerkiksi maatalouden varautumiskurssi, jonka tilaa Huoltovarmuuskeskus), jotka palvelevat kokonaisturvallisuutta.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
ry:n toimeenpanemat varautumiskurssit:

Päivät
Kurssipäivät

Kurssipäivät

Puheenjohtaja ja
sihteeri 10 päivää sekä
jäsen 4 päivää

Huom.
Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut
voidaan tällä perusteella ylentää reservissä kerran.
Koulutuksen järjestävä organisaatio (esim. kurssivääpeli tai -sihteeri) tallentaa tiedot asevelvollisrekisteriin.
Alueellisen maanpuolustuskurssin suorittaminen sekä
täydennys- ja jatkokurssit eivät ole ylennysperuste,
mutta voidaan huomioida esimerkiksi aktiivisuutena
Puolustusvoimien toimintaan sekä maanpuolustusaktiivisuutena.
Koulutuksen järjestävä organisaatio (esim. kurssivääpeli tai -sihteeri) tallentaa tiedot asevelvollisrekisteriin.
Esittely PVHENKPÄÄLL:lle, joka hyväksyy puheenjohtajien, sihteerien sekä jäsenten hyväksi luettavat päivät.
Uudenmaan aluetoimisto tallentaa tiedot asevelvollisrekisteriin.

Kurssipäivät

SOTVA-koulutuksesta
voidaan johtajalle, kouluttajalle/vast. ja kurssilaiselle myöntää MPK:n
piirin esityksestä rinnasteisia kertausharjoituspäiviä.

Rinnastettavien päivien
määrän päättää aluetoimiston päällikkö.
koulutuksesta voidaan
johtajalle, kouluttajalle/vast. ja kurssilaiselle
myöntää MPK:n piirin
esityksestä rinnasteisia
kertausharjoituspäiviä.
Rinnastettavien päivien
määrän päättää aluetoimiston päällikkö.
1. Palokunnan toiminta
poikkeusoloissa -kurssi:
- oppilaat 2 päivää
- kurssin johtaja 3
päivää
2. Suojelutoiminta
poikkeusoloissa -kurssi
- oppilaat 1 päivä
- kurssin johtaja 1 päivä

Esittely PVHENKPÄÄLL:lle, joka hyväksyy koulutustilaisuudet sekä niiden perusteella hyväksi luettavat
päivät.
Uudenmaan aluetoimisto tallentaa tiedot asevelvollisrekisteriin.
Ennen varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista
asepalvelusta suoritettuja koulutustapahtumia ja kursseja (vast.) ei merkitä asevelvollisrekisteriin kertausharjoitukseen rinnastettavana koulutuksena.
Pääesikunta voi tehdä esittelystä ns. ennakkopäätöksiä koulutusohjelmista tai kursseista myönnettävistä
rinnasteisista kertausharjoituspäivistä sekä osaamis- ja
koulutusvaatimusten täyttymisestä ylennysperusteiden
osalta.
HUOM! Perusedellytyksen täyttyminen.
Pääesikunta voi tehdä esittelystä ns. ennakkopäätöksiä kursseista myönnettävistä rinnasteisista kertausharjoituspäivistä.

HUOM! Perusedellytyksen täyttyminen.

Ennen varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista
asepalvelusta suoritettuja vapaaehtoisia harjoituksia
(vast.) ei merkitä asevelvollisrekisteriin kertausharjoitukseen rinnastettavana koulutuksena.
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Pelastusopistossa annettu
varautumiskoulutus

Kurssipäivät

Sotilaskotiliitto ry

Asevelvolliset:
Sotilaskotiliiton tilaamat ja
MPK:n toimeenpanemat
Sotilaskotiliiton poikkeusolovalmiutta palvelevat
koulutukset voidaan rinnastaa
kertausharjoituspäiviin.
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Ennen varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista
asepalvelusta suoritettuja vapaaehtoisia harjoituksia
(vast.) ei merkitä asevelvollisrekisteriin kertausharjoitukseen rinnastettavana koulutuksena.
Ennen varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista
asepalvelusta suoritettuja koulutustapahtumia ja kursseja (vast.) ei merkitä asevelvollisrekisteriin kertausharjoitukseen rinnastettavana koulutuksena.

Asevelvolliset:
Sotilaskotiliiton sotilaskotitoiminnan suunnittelu-,
johto- ja toimeenpanotehtävien harjoituspäivät
sota- ja ampumaharjoituksissa voidaan esityksestä hyväksyä kertausharjoituksiin rinnastettaviksi harjoiteltaessa poikkeusolojen organisaatiossa.

Naisten Valmiusliitto

Edellä mainitut rinnastukset päättää aluetoimiston
päällikkö.
Asevelvollisen naisen
ollessa kouluttajana tai
johtajana Naisten Valmiusliiton kurssilla tai
harjoituksessa, jossa
koulutetaan sotilaallisia
valmiuksia ja niitä palvelevia aiheita voidaan
esityksestä hyväksyä
kertausharjoituksiin rinnastettaviksi
Rinnastettavien päivien
määrän päättää aluetoimiston päällikkö.

Muut kurssit, koulutustilaisuudet ja
tapahtumat

HUOM! Perusedellytyksen täyttyminen.

HUOM! Perusedellytyksen täyttyminen.

Maanpuolustuksen eri sektoreilla toimivien valtakunnallisten ja alueellisten organisaatioiden yhteistoiminnassa Pääesikunnan sekä Puolustusministeriön kanssa järjestämien koulutustapahtumien rinnastettavuuden kertausharjoituksiin ratkaisee puolustusvoimien
henkilöstöpäällikkö.
Muiden koulutustilaisuuksien ja tapahtumien osalta
ratkaisun tekee toimivaltainen aluetoimiston päällikkö.
Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi kutsuntalääkäreiden koulutustilaisuudet ja maanpuolustussoittokuntien esiintymiset.

