
Lausunto RVL182272 1 (2)
00.01.00
RVLDno-2018-354

Rajavartiolaitoksen esikunta
Henkilöstöosasto 25.01.2018

Sisäministeriö Inrikesministeriet Ministry of the Interior
Rajavartiolaitoksen esikunta Staben för gränsbevakningsväsendet Headquarters of the Finnish Border Guard
PL 3 (Vilhonvuorenkatu 6), 00131 HELSINKI PB 3 (Vilhelmsbergsgatan 6), 00131 

HELSINGFORS
PO Box 3 (Vilhonvuorenkatu 6), FI-00131 
HELSINKI

Puhelin 0295 421 000, Faksi 0295 411 500 Telefon 0295 421 000, Fax 0295 411 500 Phone +358 (0)295 421 000, Fax +358 
(0)295 411 500

www.raja.fi www.raja.fi www.raja.fi

Sisäministeriö

Sisäministeriön lausuntopyyntö 22.1.2018

Rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto siviilikriisinhallinnan palveluusuhteen ehtoja 
koskevan asetuksen muuttamisesta

Sisäministeriö on pyytänyt Rajavartiolaitoksen esikunnalta lausuntoa 
kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun 
asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetusmuistioluonnoksen mukaan 
kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palkkoja on viimeksi tarkistettu 
vuonna 2011 ja ne ovat jääneet jälkeen yleisestä valtionhallinnon 
palkkakehityksestä. Muistiossa esitetään, että palkkoja tarkistettaisiin 
valtionhallinnon yleisen palkkakehityksen (2011–2018) mukaisesti.

Rajavartiolaitoksen esikunta pitää valtion yleisen sopimusperusteisen 
palkkakehityksen seuraamista po. asiayhteydessä perusteltuna. 
Sopimuskorotukset olisi tällöin tarkoituksenmukaista ottaa huomioon 
kokonaisuudessaan paitsi yleiskorotusten myös virastokohtaisesti toteutettavina 
olleiden erien yhteismäärän mukaisena. Näin siksi, että myös virastokohtaisesti 
kohdennettavat erät korottavat valtion keskipalkkoja, vaikka korotukset eivät 
kohdistukaan samansuuruisina valtion koko henkilöstölle. Muistioluonnoksesta 
ei käy ilmi korotusten perusteena käytetty korotusprosentti eivätkä sen 
määräytymisperusteet. Lausuntopyynnössä on kuitenkin mainittu 
korotusperusteena olevan vain yleiskorotus. Korotusprosentti näyttääkin 
määrältään vastaavan vuosina 2011-2016 toteutettuja yleiskorotuksia. 

Rajavartiolaitoksen esikunta pitää myös esitetyllä tavalla rajattua korottamista 
mahdollisena, mutta katsoo, että viittausta valtionhallinnon yleiseen 
palkkakehitykseen korotusperusteena tulisi tällöin selkeyden vuoksi täsmentää.

Korotukset ovat alemmissa palkkaluokissa prosentuaalisesti suurempia kuin 
ylemmissä palkkaluokissa. Tämä ei vastaa valtion palkkapolitiikan 
peruslinjausta, jolla pyritään vähentämään valtion palkkausten ns. 
kaksoisepätasapainoa. Korotusten eriyttämisellä palkkaluokittain on 



RVL182272 2 (2)

mahdollisesti pyritty ottamaan huomioon valtion yleiskorotusten osittainen ns. 
sekalinjaisuus viiteajanjaksolla. Tätä ei kuitenkaan voi päätellä 
muistioluonnoksesta. 

Rajavartiolaitoksen esikunta ei pidä korotusprosenttien eriyttämistä 
vaativuusluokittain perusteltuna, ellei sitä toteuteta siten, että keskimääräistä 
korkeampia korotusprosentteja käytetään - valtion edellä sanotun tavoitelinjan 
mukaisesti - ylemmissä vaativuusluokissa.

Rajavartiolaitoksen esikunta esittää lisäksi, että asetusmuistion perusteluja 
liittyen käsitteeseen "valtionhallinnon yleinen palkkakehitys" täsmennetään 
edellä kuvatuilta osin.
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Kenraalimajuri Ilkka Laitinen
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 25.01.2018 klo 
08:36. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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