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Päätoimittajan mietteitä 
- Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola - 

 

 

Hyvä lukija, Insinööriupseeriliiton viettäessä 85-
vuotista toimintavuottaan, päätimme käsitellä vuosi-
julkaisussamme tulevaisuutta ja strategisia linjauk-
sia sekä puolustusvoimien toiminnan ja sotilasins-
inöörien osaamisen kehittämiseen liittyviä aiheita. 
Tuloksena on tämä kokoelma painavaa asiaa. 

Euroopan talous ui tällä hetkellä syvissä vesissä, 
eikä Suomellakaan kovin hyvin mene. Kaikki 
tuntuvat elävän yli varojensa. Mitä lähemmäs 
Välimerta mennään, sitä härskimmäksi meno tuntuu 
muuttuvan ja sitä enemmän yli varojen eletään. 
Enpä ota kantaa siihen, kuka sen touhun maksaa, 
mutta valittaen joudun toteamaan että ainakin Suo-
messa puolustusvoimat kantaa suurimman korren 
pistettäessä suuta säkkiä myöten. Puolustusvoimien 
osuus valtion budjetista on noin 5 %, mutta osuus 
säästöjen kaivamisesta onkin 20 % luokkaa. Tämä 
on äänestäjien tahto, joten pulinat pois seuraavaksi 
neljäksi vuodeksi. Valittamisen sijaan pitää miettiä 
mistä voidaan säästää ja missä toimintaa tehostaa. 
Säästöjä mietitään johdossa, joten toiminnan tehos-
tamista voisi pohtia ruohonjuuritasolla 

Puolustusvoimien säästökuuri iskee niin puolustus-
materiaalihankintoihin kuin toimintaan ja henkilös-
töönkin. Rakenteita on supistettava ja varuskuntia 
lakkautettava. Osa henkilötyövuosien supistamises-
ta hoituu luonnollisen poistuman kautta, mutta 
todennäköisesti se ei riitä. Olisi kuitenkin ennen-
kuulumatonta, jos puolustusvoimat irtisanoisi 
tuotannollisista syistä henkilöstöä kortistoon. 
Lomautuksilla ja irtisanomisilla on väistämättä 
vaikutus myös jo nyt hyvin tiukalle vedetyn henki-
löstön työmotivaatioihin. Erilaisilla enemmän ja 
vähemmän onnistuneilla ”hallinnon keventämis-
toimenpiteillä” ja ”toiminnan tehostamisilla” on 
tyypillisesti vähennetty väkeä ja kompensoitu se 

toimintaa ”tehostavilla” tietojärjestelmillä. Laskin 
kerran, että yhden asiakirjan tulostaminen käytäväl-
lä sijaitsevaan verkkotulostimeen vie kolme ja puoli 
minuuttia kaikkine kävelyineen, tulostimen ääressä 
odotteluineen ja järjestelmiin uudelleenkirjautumisi-
neen. Siis silloin kun tulostin toimii niin kuin sen 
pitäisi toimia. Aika voi vaikuttaa vähäiseltä, mutta 
jos viikossa pitää tulostaa tusina kertaa, aikaa kuluu 
kolmisen varttia viikossa, eli henkilötyöviikko 
vuodessa. Osastollani se tekee 2/3 henkilötyövuotta. 

Esikuntajärjestelmästä asianhallintajärjestelmään 
siirtyminen hidasti ja monimutkaisti postin ja asia-
kirjojen käsittelyä siinä määrin, että siinä missä EJ-
aikana osaston postin käsitteli ennen kahvitaukoa, 
siihen kuluu nykyisin koko aamupäivä. Kevensin 
erään kesäpäivän tunnelmaa mittaamalla paljonko 
yhden tehtävän käsittelyyn keskimäärin kuluu aikaa 
silloin kun muita käyttäjiä ei juuri ollut. Erilaisten 
valintojen klikkailu vei tiimalasin sielunelämään 
perehtymisineen keskimäärin minuutti 8 sekuntia. 
Tässä ei ole mukana itse asiaan perehtyminen tai 
tehtävän määrittäminen alaiselle. Olettaen, että esi-
mies käsittelisi 15 tehtävää päivässä, vie pelkkä 
tehtävä- ja asiakirjakorttien klikkailu ja asiakirjojen 
avautumisen odottelu vuodessa kaksi henkilötyö-
viikkoa.  

Tietohallinto on siis pelkästään näillä kahdella inno-
vaatiolla ”tehostanut” hallintoa aiempaan verrattuna 
vähentämällä tuottavaan työhön käytettävissä 
olevaa työaikaani 7 prosentilla. Jos edellä kuvattu 
koskisi vaikkapa vain joka kymmenettä puolustus-
voimien työntekijää, kyse olisi 130 henkilötyövuo-
desta, jotka ovat poissa tuottavasta työstä. Sillä saisi 
aikaan ihmeitä kehittämisohjelmissa ja hankkeissa. 

Kun olin nuorena miehenä kesätöissä tehtaassa, 
näin aina silloin tällöin ”kellokalleja” mittaamassa 
paljonko johonkin prosessin vaiheeseen kului aikaa. 
Vähän myöhemmin tuotantopäällikkö tuli keskuste-
lemaan miten asioita voisi tehdä tehokkaammin. 
Puolustusvoimissa hallinnollisille prosesseille ei ole 
lainkaan suorituskykyvaatimuksia tai resurssireuna-
ehtoja, joiden puitteissa tehtävien pitäisi olla suori-
tettavissa. Ehkäpä siksi halvan koneen korvaaminen 
korkeakoulutetulla ihmistyövoimalla on niin help-
poa. 



Insinööriupseeri 2011 
 

2 

Puheenjohtajan katsaus 
- insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo - 

 

 

Arvoisa lukija! 

Aatteellinen maanpuolustusjärjestö Insinööri-
upseeriliitto ry on jo "seniorikansalaisen" iästä 
huolimatta varsin vetreästi pitänyt kunnostaan 
huolta. Minulle puheenjohtajana tuottaa suurta 
tyydytystä, että näin 85-vuotisen taipaleen 
kunniaksi julkaisemme jo kolmantena vuonna 
peräkkäin Insinööriupseeri-lehden. Lausun 
kunnioittavat kiitokseni päätoimittaja Jyri 
Kosolalle, joka on niittänyt mainetta eri julkaisujen 
parissa laajalti. Kiitän myös muita sisällön tuottajia 

panoksesta IUL ry:n ja sitä kautta teknisen ja 
tutkijahenkilöstön hyväksi. 

Viisi vuotta sitten liiton 80-vuotisjuhlan kunniaksi 
järjestetty ensimmäinen Insinöörien maanpuolustus-
seminaari oli liitolle kiiteltykin aluevaltaus, joka 
tuottaa kuluvana syksynä järjestyksessä jo 
kolmannen seminaarin. Seminaarit osoittautuivat 
oivalliseksi yhdistäväksi toimintamuodoksi, koska 
jäsenkuntamme koostuu puolustusvoimissa palvele-
vista ja palvelleista sekä jäsenkelpoisuusehdot 
täyttävistä siviilielämän henkilöistä. 

Insinööriupseeriliitto ry katsoo virkeästi tulevaisuu-
teen. Eräänä tavoitteena on jäsenistön määrän 
kasvattaminen, jotta ainakin lähes kaikki puolustus-
voimissa palvelevat jäsenkelpoisuusehdot täyttävät 
henkilöt saataisiin mukaan. Myös tulevaisuuden 
haasteisiin on vastattava.  Insinööriupseeriliitolla on 
olemassaolon tarve seuraavinakin vuosikymmeninä. 

Jäsenkatsaus huhtikuu 2011 verrattuna 
huhtikuuhun 2010 

Jäsenistön keski-ikä on 2011 54 v 10 kk, nousua 
edelliseen on 3 kk. Huhtikuussa 2011 keski-ikää 
vanhempia on 139 ja nuorempia 175, jäseniä on 
313+1, joista naisia 4. 
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Sotatalouspäällikön tervehdys 
- Insinöörikenraalimajuri Jukka Juusti - 

 

 

Hyvät Insinööriupseerit, 

Maailma näytti varsin toisenlaiselta 85 vuotta sitten 
kun insinööriupseeriliittoa oltiin perustamassa. Sota 
oli juuri päättynyt ja jälleenrakentamisen aika sekä 
haasteet olivat edessä. Niiden haasteiden rinnalla 
meidän nykyiset tulevaisuudennäkymämme ovat 
huomattavasti helpommat. Nyt saamme ponnistella 
lähinnä budjetin osalta epävarmojen näkymien 
kanssa. Yhdistyksenne alkutaipaleella epävarmuus-
tekijöitä oli huomattavasti enemmän alkaen koko 
maan tulevasta kohtalosta. Noihin aikoihin 
verrattuna Suomen asema ja tulevaisuus on ollut jo 
pitkään vakiintunut. 

Historian tarkastelu auttaa asettamaan nykyiset 
”ongelmat ja haasteet” oikeisiin mittasuhteisiin. 
Viimeisen 85 vuoden aikana puolustusvoimat on 
kohdannut useita kriisejä ja välttämättömiä 
sopeuttamistoimia. Puolustushallinto poikkeaa 
muista hallinnon aloista siinä mielessä, että se on 

rakennettu poikkeusoloja varten. Mikäli oltaisiin 
varmoja ettei poikkeusoloja ole tulossa - ei puolus-
tusvoimiakaan tarvittaisi. Poikkeusoloihin raken-
netun organisaation pitää luonnollisesti kyetä 
selviämään myös ”pienistä” rauhanajan haasteista. 
Puolustusvoimat ja sen henkilöstö on joutunut sekä 
kyennyt joustavasti sopeutumaan kulloisiinkin ajan 
haasteisiin.  

Tulevan puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on 
sopeuttaa resurssit ja toiminta toisiinsa. Joukoilla 
pitää olla riittävät edellytykset toimintaansa. 
Leikatut määrärahat ja nopeasti kallistuva kalusto 
ovat sellainen yhtälö, joka vääjäämättä johtaa 
puolustusvoimien kokoa koskeviin leikkauksiin. 
Uudet puolustusvoimat ovat pienemmät ja ne 
joudutaan sopeuttamaan alentuneisiin rahoitus-
kehyksiin. 

Yhdistyksenne historian aikana muutoksia puolus-
tusvoimien rakenteeseen on tullut tasaisin väliajoin. 
Kehityksen suuntana on lisäksi ollut puolustus-
voimien jatkuva teknistyminen. Ase- ja johtamis-
järjestelmät ovat monimutkaistuneet eikä tälle 
kehitykselle näy loppua. Vaikka emme pyrikään 
kohti ”teknoarmeijaa” on selvää, että puolustusvoi-
mien teknistyminen jatkuu muun yhteiskunnan 
kanssa vähintään samaa tahtia. Monimutkaistuvat 
järjestelmät vaativat yhä osaavampaa henkilöstöä. 
Insinööriupseerikunnan vahvuutena on aina ollut 
kyky sopeutua ja ymmärtää monimutkaisia 
järjestelmiä. Tälle kyvylle on vahva tilaus myös 
tulevassa puolustusvoimarakenteessa. 

Toivotan 85-vuotiaalle nuorekkaalle yhdistyksellen-
ne hyvää juhlavuotta ja valoisaa tulevaisuutta. 

 

Jukka Juusti 

Puolustusvoimien Sotatalouspäällikkö 

Insinöörikenraalimajuri
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Insinööriupseeriliiton lyhyt 85-vuotishistoriikki 
- Stig Landén, Insinöörikomentaja evp, IUL:n kunniapuheenjohtaja - 

 Insinööriupseeriliiton toi-
minta on aina kohdistunut 
maanpuolustuksen tukemi-
seen. Insinööriupseereiden 
aseman kohottajana sekä 
heidän yhdyssiteenään ja 
edustajanaan liitto on tekee 
arvokasta työtä. Sen 
jäsenkuntaa elähdyttää 
isänmaallinen henki ja 
vakava pyrkimys oman 

sotilastekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon. 
Sotilasteknillisillä erikoisaloilla liiton jäsenet ovat 
olleet ja ovat yhä maamme parhaita asiantuntijoita. 

Nykyisenä kovasti materialistisempaan suuntaan 
kehittyneenä aikana Insinööriupseeriliiton toiminta 
on edelleenkin erittäin merkittävää. Ammattijärjes-
töt ovat - roolinsa mukaisesti - keskittyneet jäse-
niensä edunvalvontaan. Insinööriupseeriliitto on 
luonteeltaan aatteellinen yhdistys. Siten se toimii eri 
järjestöihin kuuluvat insinöörit yhdistävänä 
maanpuolustusaatetta vaalivana liittona, jonka 
merkitys puolustusvoimissa laajasti tunnetaan ja 
tunnustetaan. 

 

Insinööriupseerikunnan synty  

Suomen armeijan uudelleenjärjestelyssä vuonna 
1919 jäi insinöörien asema useaksi vuodeksi järjes-
tämättä. Tämä olotila ja epähyväksyttävä arvostus-
tilanne ei tyydyttänyt palveluksessa olevia diplomi-
insinöörejä, mikä kärjistyi virkapukukysymyksessä. 
Autopataljoonassa oli määrätty 1925 insinöör-
iupseerit käyttämään heidän asemaansa heikentävää 
sotilasvirkapukua, joka johti jopa eroihin palveluk-
sesta. Tämän seurauksena tehtiin esitys erityisen 

insinööriupseerikunnan perustamiseksi ja sen 
mukaisen koulutuksen käynnistämiseksi. 

Itsenäisen Suomen puolustuslaitoksen virkapukuis-
ten sotilasinsinöörien asema järjestettiin ja vahvis-
tettiin Puolustusministeriön käskylehti n:ro 5:llä 
11.5.1925. Järjestely selkeytti ja tyydytti insinööri-
upseerikuntaa. Tällöin puolustuslaitoksessa oli vain 
30 insinöörin virkaa ja tointa. Puolustuslaitoksen 
diplomi-insinöörit jaettiin insinööriupseereihin ja 
reservinupseerin arvoa omaamattomiin armeijainsi-
nööreihin. Reservi-insinööriupseerin arvon saattoi 
saada Reserviupseerikoulun suorittanut diplomi-
insinööri tai kemian maisteri. Muun muassa vuonna 
1930 ylensi Tasavallan Presidentti linnassaan 93 
koulutettua reservin insinööriupseeriksi. Aktiivi-
palveluksessa olevalta vaadittiin lisäksi aktiivi-insi-
nööriupseeritutkinto. Tuolta ajalta on säilynyt insi-
nööriupseerien erikoismerkki, insinöörimiekka. 

Insinööriupseerien yhdistyksen 
perustaminen ja sääntökehitys 

Kesäkuussa 1926 pidettiin Santahaminan Ilmailu 
upseerikerholla kokous, jossa keskusteltiin insinöö-
riupseeriyhdistyksen perustamisesta. Lopullinen 
perustamispäätös tehtiin kokouksessa 5.12.1926, 
jossa hyväksyttiin säännöt ja laadittiin rekisteröi-
mistä varten perustamiskirja. Yhdistyksen nimeksi 
tuli Suomen Insinööriupseeriyhdistys. 

 

Sosiaaliministeriö 20.1.1954 hyväksyi sääntö-
muutokset, jotka sisälsivät mm. nimen muuttamisen 
Insinööriupseeriyhdistys ry:ksi. Jäsenkelpoisuus 
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rajattiin vakinaisessa palveluksessa oleviin tai 
olleisiin insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinnon 
suorittaneisiin upseerikoulutuksen saaneihin henki-
löihin. Yhdistys toimi jäsentensä virallisena edun-
valvojana kokonaisvaltaisesti sisältäen sekä amma-
tilliset että aatteelliset alueet. Yhdistys liittyi 
vuonna 1954 AKAVA:an ja saikin siten aikaan 
parannuksia palkkauksessa ja sotilaallisessa jatko-
koulutuksessa. 

Vuonna 1963 muuttui yhdistyksen ammattijärjestöl-
linen toimenkuva kun sen myötävaikutuksella 
perustettiin Maanpuolustuksen Diplomi-insinöörit 
ry ajamaan työmarkkina- ja palkkaus-asioita ja 
insinöörien liityttyä vastaavasti Valtion Insinöörien 
Liitto ry:en. Sen seurauksena alettiin kehittää 
ajatusta yhdistyksen muuttamisesta liittopohjaiseksi 
arvovallan ja järjestövoiman kohottamiseksi. 1973 
katsottiin edelleen, että yhdistyksen säännöt ovat 
ajastaan ja kehityksestään jääneet jälkeen. Vuosi-
kokouksessa 20.3.1974 vahvistettiin Insinööri-
upseeriliitto ry:n uudet säännöt, jotka Oikeus-
ministeriö sitten hyväksyi 4.10.1974. 

IUL:n lippu on sotalippu 

 

30.5.1930 juuri koulutettujen reservin insinööri-
upseerien ylentämisen jälkeen, Tasavallan Presi-
dentti vihki myös yhdistyksen lipun. Tämä sai 
"sotalipun" arvon, jota todistaa seuraava Puolustus-
ministeriön kirjelmä 2966/30. Sot.1. yhdistykselle: 
"Puolustusministeriö tiedottaa täten, että Tasavallan 
Presidentti on, poiketen käskylehtimääräyksistä n:o 
212/48/1919 ja n:o 67/11/1921, puolustusministe-
riön esityksestä kuluvan toukokuun 16 p:nä nähnyt 
hyväksi insinööriupseeriyhdistyksen 12 p:nä huhti-
kuuta 1930 tekemän esityksen johdosta, myöntää 

insinööriupseerikunnalle, vaikkakaan se ei 
muodosta joukkoyksikköä, oikeuden saada sota-
lipun veroinen lippu, jonka käytöstä ja säilyttämi-
sestä on toistaiseksi voimassa, mitä puolustus-
ministeriö siitä erikseen määrää. Samalla on 
Tasavallan Presidentti vahvistanut puheenaolevalle 
lipulle yhdistyksen anomukseen liitetyn piirustuk-
sen mukaisen muodon". 

IUL:n uusitun lipun juhlallinen naulaustilaisuus 
pidettiin 20.4.1995 Siemens Oy:n tiloissa Leppä-
vaarassa. Tilaisuus oli arvokas ja juhlava. 25 Lipun-
naulaajalle jaettiin erilliset lipunnaulaustodistukset. 

Kunniamerkit, ylennykset, arvonimet ja 
palkinnat 

Liitto sai sotalippunsa lisäksi toisella näkyvällä 
tavalla tunnustetun aseman, kun vuonna 1974 tasa-
vallan presidentti hyväksyi Insinööriupseeriliiton 
ansiomitalin sotilaspuvussa kannettavaksi kunnia-
merkiksi. 12.12.1990 lUL:n ansiomitalien arvoa 
vahvistettiin merkittävästi, kun siitä annettiin jopa 
asetus. Samalla perustettiin mitalin ylempi luokka 
IUL:n ansiomitali soljen kera. Solki on insinööri-
upseerimiekka. 

 

Liitto on tehnyt useampia tuloksellisia kunnia-
merkki-, ylennys- ja arvonimiesityksiä jäsenistös-
tään. 1964 yhdistys käsitteli mm. ylennysperusteita 
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ja pukukysymyksiä. Yhdistys esitti, että vanhemmat 
opiston käyneet insinöörit voisivat tulla ylennetyiksi 
insinöörieverstiluutnantin arvoon. 1975 IUL kiinnit-
ti pääinsinöörin huomiota insinööriupseerien 
jälkeenjääneisyyteen ylennyksissä virkaupseereihin 
verrattuna. Merkittävä tulos saavutettiin, kun liiton 
esityksestä ja muiden tahojen tukemana kunnia-
puheenjohtaja, ins-evl Eros Jäskelle myönnettiin  
8.6.1990 opetusneuvoksen arvonimi. 

Liitto on vuodesta 2005 alkaen valinnut "Vuoden 
insinööriupseerin" ja siten tuonut esiin puolustus-
voimille tärkeän insinööriupseeriryhmän merkityk-
sen. 

Koulutus ja kurssimerkki 

Jo insinööriupseerikurssi I vuonna 1956 teki esityk-
sen insinööriupseerikurssin merkistä. Niinpä se 
aikoinaan toteutuikin. Insinööriupseerikurssin merk-
kien työkalut siirtyivät liiton omistukseen vuonna 
1990, jonka jälkeen liitto on toimittanut kurssi-
laisille merkit. Se on ollut hyvin sopiva toiminta-
muoto liiton aatteelliseen rooliin ja on selvästi 
vahvistanut liiton asemaa sekä lisännyt jäsen-
määrää. Erikoisupseerien koulutusjärjestelmän 
muututtua 90-luvun lopulla insinööriupseerikurssi-
kin korvattiin lyhyemmillä maanpuolustuksen 
opintokokonaisuuksilla. Nyt on epäselvä tilanne 
kurssivastaavuuksista ja insinööriupseerikurssi-
merkin jaettavuudesta. 

 

Liitto teki pääinsinöörille jo vuonna 1985 esityksen 
sotilasinsinöörien ja tutkijoiden neuvottelupäivistä. 
Määrärahojen niukkuudesta johtuen puolustus-
voimat sai järjestetyksi "Tekniikan päivät" vasta 
syksyllä 1996. Liiton kantava idea toteutui lopulta 
hyvin korkeatasoisena. Päivien nykymuoto on 
hankepäivät. 

Erikoisupseerien sotilaseläke-
järjestelmään 

Insinööriupseeriston eräs merkittävimmistä ja pitkä-
aikaisemmista kehitystavoitteista oli erikoisupsee-
rien sisällyttäminen sotilaseläkejärjestelmään. Sen 
ajamisen Insinööriupseeriyhdistys aloitti jo vuonna 
1937 ja erikoisupseerien ammattiyhdistykset saat-
toivat päätökseen. Lopulta 1.1.1997 alusta astui 
voimaan sotilaseläkelain myönteinen muutos 
erikoisupseereille. Siinä noin 80 % erikoisupseerien 
toimista, sotilasinsinööreistä jopa 96 %, muutettiin 
erikoisupseerien viroiksi, jotka sisältyvät sotilaselä-
kejärjestelmän piiriin. Sen myötä eriarvoisuus 
sotilaspukua ja sen mukaista vastuuta kantavilta 
sotilashenkilöryhmiltä osittain poistui. 

Huurin rahasto ja julkaisutoiminta 

Insinööriupseeriliiton eräs ulospäin näkyvimmistä 
toiminnoista on ollut julkaisutoiminta. Jo vuonna 
1929 herätettiin ajatus yhdistyksen omasta lehdestä, 
mutta tyydyttiin julkaisemaan alan kirjoituksia 
Teknillisessä aikakausilehdessä. Vuonna 1934 sai 
yhdistys palstatilaa Reserviupseerilehdessä maaseu-
dun insinööriupseerien yhteyksien parantamiseksi. 
Yhdistyksen tasavuosikymmenjuhlista on julkaistu 
päivälehdissä laajoja kirjoituksia. Myös maaseudun 
lehdet ovat julkaisseet kuvia ja artikkeleita 
yhdistyksen toiminnasta. 

Insinööriupseeriyhdistyksen tarmokas pitkäaikainen 
puheenjohtaja insinöörieversti A Huuri kuoli 
18.7.1937. Yhdistyksen vuosikokouksen antaman 
evästyksen mukaan päätti hallitus 15.3.1938 
perustaa insinööri A Huurin nimeä kantavan 
muistorahaston, jonka tarkoituksena oli jakaa 
palkintoja parhaista maamme aikakauslehdistössä 
julkaistuista sotatekniikkaa tai sotavalmiutta 
käsittelevistä kirjoituksista ja siten elvyttää 
kirjallista toimintaa näillä aloilla. Liiton yhteydessä 
toimivan Huurin rahaston pääoma on liike-osak-
keissa. Rahasto on toiminut juhlajulkaisujen 
rahoitustilinä, jakaen tarkoituksensa mukaisesti 
kirjoitusstipendejä. Rahasto on jakanut jokaiselle 
insinööriupseerikurssille stipendejä.  

Liitto on julkaissut tähän mennessä yhteensä kuusi 
korkeatasoista Insinööriupseeri-kirjaa juhlajulkaisu-
sarjana tasakymmenvuosinaan. 

Vuonna 2004 liitto toimitti ”Suomen Insinööri-
upseerit 1918-2004” –historiikkimatrikkelin. Kirja 
sisältää insinööriupseeriston historiaa ja noin 850 
insinööriupseerin tiedot. Kirjan tutkimus-, kirjoitus- 



Insinööriupseeri 2011 
 

7

ja toimitustyön teki inskom, FM Raimo Purhonen. 
Historiamatrikkeli on kulttuuri- ja sotahistoriallinen 
teko, josta sen toimittajat voivat olla ylpeitä. 

Liitto toimittanut vuosittain näyttävää "Insinööri-
upseeri"-lehtiä vuodesta 2009 alkaen. Liiton sisäistä 
ja ulkoista tiedottamista ja näkyvyyttä varten liitolle 
perustettiin vuonna 2009 omat internet-sivut osoit-
teessa www.iul.fi. 

Ohjelmatoiminta 

Yhdistyksen alkuvuosina jäsenistön välinen kanssa-
käyminen tapahtui esitelmä- ja kerhoiltojen muo-
dossa. Vuosina 1942-45 oli yhdistyksen toiminta 
olosuhteiden pakosta kokonaan keskeytynyt. 
Kokouksia ei voitu pitää hallituksen ja yhdistyksen 
jäsenien ollessa hajallaan ympäri maata. Myöskään 
jäsenmaksuja ei voitu kerätä. 

1960-70-luvuilla yhdistyksen jäsenillä oli tilaisuus 
osallistua Suomen Teknillisen Seuran STS ry:n 
sotateknillisen kerhon järjestämiin esitelmätilai-
suuksiin. 

 

Nykyisen toiminnan rungon muodostavat kevät- ja 
syysliittokokoukset, joista ensimmäinen on ns. 
tilinpäätöskokous ja jälkimmäinen vaalikokous. 
Nämä molemmat kokoukset ovat sisältäneet 
kokousesitelmän ja/tai ekskursion. 

Vetovoimaisina vuosittaisina jäsenten perheineen 
tilaisuuksina on järjestetty vuodesta 2008 alkaen 
Insinööriupseeripäivät.  

Liiton toiminnalle on tärkeää ja profiilia tukevaa 
tasavuosikymmenien näyttävien juhlatilaisuudet. 
Juhlapäivän tilaisuudet noudattavat perinteistä 
juhlavaa muotoa sisältäen juhlakokouksen, kunnian-
osoituksen, onnittelujen vastaanoton, päiväjuhlan ja 
päivän päätteeksi iltajuhlan. 

 

Liiton toiminnan tarkoitukseksi tuli vuoden 1974 
sääntötekstin mukaisesti jäsenten yhdistäminen 
maanpuolustustahtoiseksi teknisten erikoisalojen 
upseerikunnaksi sekä heidän kehityksensä edistämi-
nen, taloudellisen, sosiaalisen ja yhteis-kunnallisen 
aseman kohottaminen ja aineellinen tukeminen. 
Tarkoitusten saavuttamiseksi liitto osallistuu jäse-
nistöään koskeviin neuvotteluihin, toimittaa tutki-
muksia, antaa lausuntoja, tekee esityksiä sekä 
järjestää koulutus-, esitelmä- ym. samantapaisia 
tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toiminta 
on painottunut insinööriupseeriston maanpuolustus-
aatteellisten arvojen ylläpitoon sekä siviili- ja 
sotilasteknisen sektorin yhteyksien kehittämiseen.  
Liiton sääntöjä uudistettiin uuden vuosituhannen 
tilannetta vastaavaksi vuonna 2000. Jäsenyys on 
mahdollista mm. insinööritutkinnon suorittaneille 
opistoupseereille.  
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Puolustusvoimien teknologiastrategia - tavoitteista 
toiminnaksi 

- Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, PEMATOS - 

Jotta puolustusministeriön strategiset linjaukset 
saadaan muuttumaan käytännöksi siten, että 
puolustusvoimien suorituskykyvaatimukset ja 
kehittämistarpeet tulevat huomioiduksi, laaditaan 
Pääesikunnassa puolustusvoimien teknologia-
strategia. Sen pitäisi valmistua 2011 loppuun men-
nessä. Strategiaa laaditaan Pääesikunnan 
materiaaliosaston johdolla, mutta yhteistyössä 
puolustusvoimien eri toimijoiden, puolustus- ja 
ilmailuyhdistys ry:n ja Puolustusministeriön kanssa. 

Strategian mukaan puolustusvoimien teknologia-
toiminnalla luodaan välttämätön teknistoiminnalli-
nen perusta puolustusjärjestelmän suorituskykyjen 
kehittämiselle, käytölle ja ylläpitämiselle sekä 
ymmärrys sotateknologian kehityksestä ja sen vai-
kutuksesta sodankäyntiin. Strategisella teknologia-
toiminnalla varmistetaan kansallinen puolustus-
teknologian hallintakyky.  

Teknologiatoiminnan ensisijaisena tavoitteena on 
välttää strategiset yllätykset pitkäjänteisen suunnit-
telun avulla. Teknologiatoiminnalla tavoitellaan 
myös mahdollisuutta luoda kustannustehokasta 
suorituskykyä suuntaamalla rajalliset kansalliset 
resurssit oikein. Tämä edellyttää ymmärrystä tekno-
logisen kehityksen sodankäyntiin tuomista 
mahdollisuuksista ja uhkista sekä kykyä soveltaa 
tätä ymmärrystä puolustusjärjestelmän kehittämi-
sessä ja käytössä. Teknologiatoiminnalla luodaan 
myös kyky uuden teknologian tarkoituksen-
mukaiseen sekä mahdollisimman nopeaan ja riskeil-

tään hallittuun käyttöönottoon puolustusjärjestel-
mässä. Teknologiatoiminnalla varmistetaan myös, 
että puolustusvoimat valmistautuu oikeanlaiseen 
konfliktiin ja kykenee toimimaan myös sodan ajan 
yllättävissä tilanteissa. Tähän liittyy kyky ymmärtää 
mihin suuntaan ja millä nopeudella teknologia 
kehittyy sekä miten teknologiaa hyödynnetään ja 
torjutaan. Pienen maan teknologiatoiminnan mah-
dollisuuksia leimaa voimallisesti resurssien 
vähäisyys. Se ohjaa kehittämään kustannustehok-
kaita ja omintakeisia teknologisia ja toiminnallisia 
ratkaisuja kulutussodan välttämiseksi. 

Puolustusministeriön materiaalipoliittisen strategian 
mukaisesti teknologia hankitaan lähtökohtaisesti 
valmiina ja toimivaksi todennettuna. Kansallisen 
turvallisuuden varmistaminen edellyttää kykyä 
varmistaa kriittisen puolustusmateriaalin toimivuus 
myös sodan ajan olosuhteissa. Tämä sekä valmiina-
kin ostettavan teknologian integrointi puolustus-
järjestelmään edellyttävät teknologista osaamista ja 
valmiutta, jotta ne saadaan onnistuneesti integroitua 
olemassa olevaan ympäristöön.  

 

Tavoitetilassa teknologiatoiminnalla kyetään tuke-
maan puolustusvoimien strategista suunnittelua sekä 

Teknologia on tietoa, jota tarvitaan tuotteen kehit‐
tämistä, tuotantoa tai käyttöä varten.  

Tuote  on  kaupallistettu  teknologia,  joka  voi  olla 
fyysinen tuote tai tuotteistettu ratkaisu tai palvelu. 

Tutkimus  on  kokeellinen  tai  teoreettinen  työ,  jota 
tehdään uuden  tiedon  saamiseksi  ilmiöiden  tai ha‐
vaittavien tosiasioiden perusperiaatteista ja joilla ei 
ensisijaisesti  pyritä  mihinkään  tiettyyn  käytännön 
päämäärään tai tavoitteeseen. 

Kehittäminen  liittyy kaikkiin sarjatuotantoa edeltä‐
viin  vaiheisiin  kuten  suunnitteluun,  prototyyppien 
kehittämiseen  ja testaukseen sekä suunnittelutieto‐
jen muuntamiseen tuotteeksi. 
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kehittämisohjelmien valmistelua ja läpivientiä siten, 
että: 

- Puolustusvoimien suorituskykyvaatimukset 
kyetään asettamaan oikein. 

- Kehittämisohjelmat ja hankkeet kyetään valmis-
telemaan ja resursoimaan oikein sekä toteutta-
maan hallitusti. 

- Valtion keskeiset turvallisuusedut kyetään var-
mistamaan. 

- Kansainväliset yhteistyömahdollisuudet hyö-
dynnetään täysimääräisesti ja avun vastaanotto-
kyky kyetään varmistamaan. 

Teknologiatoiminnalla tuetaan tavoitteen saavutta-
mista:  

1) luomalla ymmärrys teknologisen kehityksen 
sodankäyntiin tuomista mahdollisuuksista ja 
uhkista sekä soveltaa tätä ymmärrystä puolus-
tusjärjestelmän kehittämisessä ja käytössä  

2) luomalla edellytykset uuden teknologian tarkoi-
tuksenmukaiselle ja hallitulle käyttöönotolle 

3) varmistamalla suhteellinen suorituskyky voima-
varojen suhteen asymmetrisessä tilanteessa ja 
vastustajan tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestel-
mien muodostaman uhkan alaisena 

4) kehittämällä puolustusjärjestelmän kustannus-
tehokkuutta ja elinjaksokustannusten hallintaa 

5) luomalla teknologiset edellytykset sodan ajan 
suorituskyvyn ylläpitämiselle ja huoltovarmuu-
delle 

Teknologiastrategian mukaisilla toimilla luodaan 
puolustusvoimille, puolustus- ja turvallisuusteolli-
suudelle sekä tutkimuslaitoksille kansallinen kyky 

a. hankkia teknologiaa ja varmistua sen toimi-
vuudesta kriisiajan olosuhteissa 

b. tuottaa uutta teknologista osaamista, palveluita 
ja tuotteita sekä modifioida olemassa olevaa 
teknologiaa 

c. integroida teknologiaa puolustusjärjestelmään 
sen suorituskyvyn parantamiseksi tai elinjakson 
ylläpitämiseksi 

d. ylläpitää teknologisia järjestelmiä toimintakun-
toisina normaali- ja kriisiajan olosuhteissa 

Strategiassa kuvattavat teknologiatoiminnan paino-
pistealueet strategisten osaamisalueiden ja kriittisten 

teknologioiden osalta määritellään ns. SOKT-työssä 
vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Puolustusvoimien resursseja kehitetään strategisten 
osaamisalueiden ja kriittisten teknologioiden alueil-
la. Puolustusvoimien tutkimuslaitosten resurssit 
keskitetään niille alueille, joissa  

- osaamisen on oltava puolustusvoimien hallussa ja 
toiminnan puolustusvoimien johtamaa 

- teknologiaa tai palveluita ei salattavuussyistä 
voida hankkia muualta 

- halutaan säilyttää muista riippumaton kyky 
tuottaa puolueetonta tietoa, materiaalia tai 
palveluita 

Teknologiatoiminnan palvelut tullaan tuotteisteta-
maan. Tärkeimmät tuoteryhmät ovat  

- sotavarustuksen testaus ja evaluointi 

- teknologiaennakointi, mallinnus- ja simulointi  

- hanke- ja hankintatoiminnan konsultointi teknisis-
sä kysymyksissä.  

Teknologiaohjelmia tukemaan ja niissä syntyvää 
osaamista ylläpitämään luodaan tarvittavat osaamis-
verkostot. Niiden avulla puolustusvoimien, turvalli-
suusviranomaisten sekä kotimaisen tiede- ja teolli-
suusyhteisön teknologia-alan yhteistoiminta järjes-
tetään siten, että kriittisten teknologioiden osaami-
nen saatetaan vastaamaan vaadittuja tasoja. 
Osaamisverkostot toimivat yhteistyöeliminä, tiedon-
vaihtofoorumeina ja yhteisten ohjelmien kehittäjinä. 

Osaamisverkostojen avulla pyritään jakamaan ajan-
tasaista tilannekuvaa teknologian tasosta, käynnissä 
olevista kehityshankkeista sekä teknologian käyt-
täjien tarpeista ja suunnitelmista sekä tuottajien 
ideoista ja kehittämispotentiaalista, mahdollista-
maan tutkimus- ja kehittämisresurssien yhteis-
käyttö, tukemaan tutkijavaihtoa sekä mahdollista-
maan tutkimustulosten mahdollisimman laaja hyö-
dyntäminen käsittäen myös teknologian moni-
käyttöpotentiaalin puolustus-, turvallisuus- ja siviili-
sovelluksiin 

Teknologiaohjelmilla luodaan kriittistä 
osaamista 

Teknologiaohjelmilla luodaan kotimaahan puolus-
tusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta kriittistä 
osaamista, jolla varmistetaan: 
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1. Omassa ja mahdollisen vastustajan käytössä 
olevan teknologian toimintaperiaatteiden, suori-
tuskykypotentiaalin ja heikkouksien ymmärtä-
minen  

2. Puolustusvoimien kyky toimia kustannus- ja 
suorituskykytietoisena osaavana ostajana: tek-
nologioiden sovellettavuuden, toteutettavuuden, 
kustannusrakenteiden ja suorituskykypotentiaa-
lin ymmärtäminen 

3. Kriisiajan huoltovarmuus: sodan ajan vaurio-
korjauskyvyn ja huoltojärjestelmän avulla kye-
tään palauttamaan vikaantuneet ja vaurioituneet 
järjestelmät takaisin taistelevan joukon käyttöön 

Teknologiaohjelmissa tutkitaan ja demonstroidaan 
teknologian soveltuvuutta puolustusvoimien 

käyttöön. Niissä ei siis tehdä tuotekehitystä. 
Teknologiaohjelmien tuloksina syntyy: 

- tutkimusraportteja, uhka-arvioita, sovellettavuus-
analyysejä ja toteutettavuusselvityksiä 

- konsepti- ja järjestelmämäärittelyitä, suoritus-
kyky- ja arkkitehtuurivaatimuksia 

- teknologian kehitys- ja evaluointivalmiuksia  

- uusia teknologisia järjestelmäkomponentteja ja 
palvelukonsepteja 

- keksintöjä, patentteja 

-  teknologia-, konsepti- ja järjestelmädemonstraat-
toreita 

 

 

 

 

Teknologiatoiminnan ja teknisen kehittämisen rooli puolustusteknologian jalostusketjussa. 

Teknologiastrategiaan tullaan sisällyttämään myös 
ne käytännön hanke- ja hankintatoimintaan liittyvät 
käytännön periaatteet, joilla strategian tavoitteisiin 
päästään. Tällaisia ovat muun muassa immateriaali-

oikeuskysymykset, turvallisuus- ja teknologia-
vapautusasiat sekä kansallisen ja kansainvälisen 
yhteistyön hyödyntäminen. 
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Puolustusvoimien teknologiaohjelman valmistelu 
etenee 

- Insinöörikapteeniluutnantti Jussi Malmberg - 

 
Puolustusvoimien teknolo-
giaohjelma 2013 (PVTO 
2013) tavoitteena on vah-
van osaamispohjan luomi-
nen kotimaiseen teollisuu-
teen ja tiedeyhteisöön sekä 
myös puolustusvoimiin 
strategisilla fokusalueilla. 
Teknologiaohjelmalla tue-
taan pitkäjänteistä puolus-
tusvoimien suorituskyky-

jen kehittämistä ja vähennetään tulevaisuuden 
puolustusmateriaalihankintoihin liittyviä hankinta- 
ja hankeriskejä kasvattamalla teknologian val-
miustasoa kotimaisessa teollisuudessa ja toisaalta 
parantamalla puolustusvoimien hankintavalmiutta. 

Teknologiaohjelman toteutuksen valmistelu on 
haastavaa käynnissä olevan puolustusvoimauudis-
tuksen myllerryksessä, eikä kaikkia käänteitä 
asiassa ole välttämättä vielä edes nähty. Vaikka 
valmistelu on ollut välillä myöhässä, puolustus-
voimien tavoitetila- ja kehittämisohjelmien 
määrittelytyön viivästymisestä johtuen, aika-
tauluja on onnistuttu kuromaan kiinni määrittely-
työtä suoraviivaistamalla ja vähentämällä ulko-
puolisia riippuvuuksia sisältöä määriteltäessä. 
Edellä mainituista haasteista huolimatta, valmis-
telutyö on toistaiseksi edennyt pääpiirteittäin 
suunnitelman mukaisesti ja tällä hetkellä se on 
asiakasneuvotteluvaiheessa.  

Sotatekninen arvio ja ennuste, strategiset osaamis-
alueet ja kriittiset teknologiat sekä puolustus-
voimien teknologiastrategia ovat kaikki tahoillaan 
korostaneet sodan ajan joukkojen määrällistä 
supistumista tulevaisuudessa, minkä vuoksi kyky 
keskittää joukkoja operaatioalueelle sekä kyky 

käydä sotaa liikkeestä tulevat jatkossa korostumaan. 
Tämä on PVTO2013 pääteema. Liikesodankäynnin 
mahdollistavat tärkeimmät kyvykkyydet ovat 
tilannetietoisuus, johtaminen ja joukon suoja. 
Tilannetietoisuus mahdollistaa liikkeen ajan ja 
paikan optimoinnin sekä uhkien ennakoinnin ja 
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tarvittaessa niihin vaikuttamisen. Kyky johtaa 
liikkeestä ylläpitää operaatiotempoa sekä joukon 
tilannetietoisuutta ja voimankäyttökykyä myös 
liikkeen aikana. Joukon suojautuminen vastustajan 
tiedustelu- ja valvontajärjestelmältä sekä täsmä-
asevaikutukselta korostuu liikkeen aikana, jolloin 
joukko ei voi hakea suojaa linnoitteista, maastoutta-
misesta tai rakennuksista. 

Teemaa tukevat hankekokonaisuudet on lähetetty 
kesän aikana puolustusvoimien suorituskyky- ja 
järjestelmävastuullisille ja niiden alajohtoportaille 
lausuntokierrokselle. Lausuntokierrosten ja teknolo-
giatoimintaan käytettävissä olevien resurssien 
perusteella jatkotyön aiheiksi on valikoitunut 
kolmesta kansallisesta tutkimushankkeesta muodos-
tuva kokonaisuus, joka tukee strategisia osaamis-
alueita: suoja, johtaminen ja verkostotoiminta sekä 

toimintaympäristötietoisuus. Tutkimushankkeiden 
projektien määrä ja sisältö tarkentuvat Pääesikun-
nan materiaaliosaston johtamassa asiakasneuvot-
teluvaiheessa kuluvan syksyn aikana. 

Lopullinen teknologiaohjelma tullaan toteuttamaan 
etupainoisesti usealla projektilla, joista lupaavim-
mat projektit jatkavat loppuun asti koko neljä-
vuotisen teknologiahankkeen ajan. Käytännössä 
tämä toteutetaan tekemällä yhden vuoden sopimus, 
jonka jälkeen toteutettavien projektien työpaketit 
ovat joko optiota tai aiesopimuksen perusteella 
uudestaan neuvoteltavissa. Ensin mainittu vaihto-
ehto vähentäisi toimittajien resurssien varaamiseen 
liittyvää riskiä, mahdollisten sitomattomien TTK-
tilausvaltuuden rahojen menettämisen pelkoa sekä 
puolustusvoimien teknologiaohjelman valmisteluun 
käyttämää työkuormaa. 
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Vaatimustenhallinnan kehittäminen puolustusvoimissa 
- Diplomi-insinööri Aleksi Päiväläinen- 

 
Kirjoittaja työskentelee 
Pääesikunnan materiaali-
osastolla DOORIS-projektin 
projektipäällikkönä. 
 
Suorituskyvyn hallinta on 
kiistatta yksi puolustusvoi-
mien ydinosaamisalueista. 
Tiukentuvien rahoituske-
hysten puristuksessa tämä 
osaaminen korostuu entises-

tään. Tämä artikkeli käsittelee puolustusvoimien 
vaatimustenhallinnan haasteita sekä DOORIS-
projektia, jossa kehitetään vaatimustenhallinnan 
menetelmiä ja työkaluja. 

Vaatimustenhallinta ennen ja nyt 

Nykyisenkaltaisen vaatimustenhallinnan ensiaske-
leita alettiin puolustusvoimissa ottaa 1990-luvun 
puolivälissä, jolloin tehtiin teknisen eritelmän 
laadintaohje. Se oli eräänlainen sekoitus teknistä 
spesifikaatiota, laadunvarmistusta ja järjestelmä-
vaatimuksia. Systemaattinen vaatimustenhallinnan 
kehittäminen alkoi 2000-luvun alkupuolella. 
Vuonna 2004 Pääesikunnan sotatalousosasto 
julkaisi ensimmäisen vaatimustenhallinnan pysy-
väisasiakirjan (PAK) sekä sitä tukevan käsikirjan 
Vaatimustenhallinnan soveltaminen puolustusvoi-
missa. Päivitetty voimassaoleva normi on vaatimus-
tenhallinnan PAK vuodelta 2007. Tietojärjestelmien 
osalta käytössä on edelleen jo 2000-luvun alku-
puolella valittu DOORS. 

Kehittämistarpeet 

Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tällä 
hetkellä tärkeimpinä pontimina vaatimustenhallinn-
an kehittämiselle ovat raha ja tekniikka. Ensin 
mainittu lienee helposti ymmärrettävissä, sillä 
talouskriisi ja puolustusvoimien säästötarpeet ovat 
olleet näkyvästi otsikoissa pitkin vuotta. Tulevina 
vuosina vyötä joudutaan kiristämään yhteensä 
satojen miljoonien eurojen edestä. Tämä edellyttää 
muun muassa merkittävää tuottavuuden lisäystä. 
Järjestelmällinen vaatimustenhallinta on yksi keino 
käyttää olemassa olevia ja todennäköisesti niuken-
tuvia suunnitteluresursseja nykyistä tehokkaammin.  

Tekniikalla tarkoitetaan tässä sodankäynnin teknis-
tyvää luonnetta ja siitä seuraavaa verkostokeskeistä 
ajattelutapaa. Verkostopuolustuksessa sensorit, ase-
lavetit ja päätöksentekijät pyritään verkottamaan 
toisiinsa informaatioylivoiman ja reaaliaikaisen 
jaetun tilannekuvan aikaansaamiseksi. Tällaista 
puolustusjärjestelmää kutsutaan usein myös 
järjestelmien järjestelmäksi (System of Systems). 
Tämä merkitsee sitä, että eri järjestelmien keski-
näisriippuvuuksien hallinta nousee keskeiseksi 
menestystekijäksi. Tämä heijastuu myös 
vaatimustenhallintaan, jossa niin ikään tulee kyetä 
hallitsemaan yhä monimutkaisempia vaatimusten 
välisiä riippuvuuksia. 

Kompastuskiviä 

Konkreettisimmin vaatimustenhallinnan tämän 
hetkiset haasteet tulevat esiin hanketasolla. 
Tyypillinen hankeihmisille päänvaivaa aiheuttava 
tilanne on hankkeelle annettujen vaatimusten puut-
teellisuus. Tällöin hankepäällikön epäkiitolliseksi 
ensimmäiseksi tehtäväksi jää omien vaatimustensa 
kirjoittaminen ja hyväksyttäminen ylemmillä 
johtoportailla. Tällainen menettely johtaa helposti 
tilanteeseen, jossa hankkeiden sekä niissä rakennet-
tavien suorituskykyjen kokonaisuutta ja tarkoituk-
senmukaisuutta on vaikea seurata. Samalla hanke 
joutuu käyttämään resurssejaan töihin, jotka eivät 
heille kuuluisi. 

Toinen keskeinen ongelma on erittäin suuren vaati-
muskokonaisuuden hallinta. Kukaan tuskin tietää 
tarkasti kuinka paljon vaatimuksia puolustusvoimil-
la kokonaisuudessaan on, mutta akateemisella hiha-
vakiolla arvioituna kyse on jopa kymmenistä 
tuhansista vaatimuksista. On selvää, että tällaista 
määrää ei voida onnistuneesti hallita kuin ohjelmis-
topohjaisesti keskittämällä kaikki vaatimukset 
samaan tietokantaan. Tätä korostaa edellä mainittu 
pyrkimys kehittää verkostokeskeistä puolustusjär-
jestelmää. 

Tällä hetkellä vaatimustietoa käsitellään kuitenkin 
enimmäkseen irrallisilla excel-taulukoilla ja word-
dokumenteilla, ei vaatimustenhallintaohjelmistolla. 
Oman lisähaasteensa tilanteeseen tuo puolustus-
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voimien henkilöstön nopea vaihtuvuus, joka on 
omiaan aiheuttamaan tietokatkoksia ja ”pyörän 
keksimistä uudelleen”. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yksittäisten 
hankkeiden kohdalla puolustusvoimien vaatimus-
tenhallinta on melko hyvällä tolalla, mutta 
kokonaisuuden hallinnan eteen on vielä tehtävä 
paljon töitä. 

DOORIS-projekti 

DOORIS-projekti on Pääesikunnan materiaaliosas-
ton vuoden 2010 lopussa asettama projekti, jonka 

tarkoituksena on vaatimustenhallinnan menetelmien 
ja työkalujen kehittäminen. Konkreettisena tavoit-
teena on mahdollistaa siirtyminen dokumenttipoh-
jaisesta vaatimustenhallinnasta ohjelmistopohjai-
seen. Työtä ovat Pääesikunnan materiaaliosaston 
lisäksi tekemässä Pääesikunnan suunnitteluosaston, 
puolustushaarojen sekä Johtamisjärjestelmäkeskuk-
sen edustajat. Projektin toimittaja on IBM. Tärkeim-
piä projektin kehittämiskohteita ovat eheän ”vaati-
musputken” rakentaminen, vaatimustiedon hallin-
nan parantaminen sekä DOORS-työkalun kehittämi-
nen. 

 

Esimerkki DOORS-näkymästä.

Vaatimusten alkulähde puolustusvoimissa on strate-
ginen suunnittelu ja sen osana tehtävä tavoitetilatyö. 
Tavoitteena on panostaa erityisesti tähän suoritus-
kyvyn suunnittelun alkupään vaatimustenhallintaan, 
jossa luodaan perusteet myös hankkeille. Vakaan 
vaatimusperustan päälle on hyvä alkaa rakentaa 
suorituskykyä. 

Teknisessä mielessä vaatimustieto pyritään keskittä-
mään yhteen tai kahteen tietokantaan. Tämä mah-
dollistaa tiedon ajantasaisena pitämisen, jäljitettä-
vyyden sekä muutoksenhallinnan. Käytännössä 
edellytyksenä tiedon järjestelmälliselle hyödyntä-
miselle on tietysti ohjelmiston, puolustusvoimien 
tapauksessa DOORS:n käyttö. DOORS:n käyttö-
kynnystä pyritään madaltamaan merkittävästi 

sovittamalla ohjelmisto eri käyttäjien tarpeisiin, 
tarjoamalla koulutusta ja kehittämällä tukipalveluja. 

Ennen kuin lukijat alkavat odottaa kuuta taivaalta, 
on paikallaan muistuttaa vielä projektin haasteista. 
Puolustusvoimien kokoisessa talossa viestintä ja 
kaikkien sidosryhmien aktiivinen sitouttaminen ja 
osallistuminen ovat avainasemassa. Jo valmiiksi 
tiukoille vedetyillä suunnitteluresursseilla saattaa 
tuntua vaikealta tai mahdottomalta irrottaa ihmisiä 
uuteen projektiin. Kehittämispanostukset kannattaa 
kuitenkin nähdä investointeina tulevaisuuteen. 
Projektissa yhteistyö Pääesikunnan eri osastojen ja 
puolustushaarojen kanssa onkin alkanut erittäin 
hyvin, joten tältä osin onnistumisen eväät ovat 
pääosin olemassa. 
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DOORIS-projektin on saanut innoitusta muun 
muassa J Karjalaisen tuotannosta. 

Tekniseltä kannalta suurimmat haasteet liittyvät 
käyttöympäristöihin ja tietoturvaan. Miten ratkais-
taan ristiriita tiedon salaamisen ja saatavuuden 
välillä erityisesti salaiseksi luokiteltujen vaatimus-

ten osalta? Tämä on keskeistä ohjelmiston käytettä-
vyyden kannalta. Hyvistäkään vaatimuksista ei ole 
apua, jos niihin ei pääse käsiksi. 

Muun metodiikan kehitys 

Sanonnan mukaan henkilö, jolla on työkaluna vain 
vasara, näkee kaikkialla pelkkiä nauloja. Samalla 
tavalla vaatimustenhallintaihmiselle tulee helposti 
houkutus ratkaista kaikki suorituskyvyn hallinta-
ongelmat vaatimustenhallinnan keinoin. Tämä ei 
kuitenkaan riitä, kuten DOORIS-projektissakin on 
matkan varrella oivallettu. 

Käytännössä tarvitaan työkalupakki, jossa vaati-
musten lisäksi on ainakin arkkitehtuureja, konsep-
teja, konfiguraationhallintaa ja toiminnanohjausta. 
Rinnan DOORIS-projektin kanssa Pääesikunnan 
suunnittelu-, johtamisjärjestelmä- ja materiaali-
osaston yhteistyönä kehitetäänkin kokonaisvaltaista 
suorituskyvyn hallinnan metodiikkaa, jossa edellä 
mainitut mekanismit pyritään nivomaan yhdeksi 
toimivaksi kokonaisuudeksi. 
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Arkkitehtuuri - kirosana vai toimiva työkalu 
- Insinöörimajuri Juha Koivula - 

 
Arkkitehtuuri tarkoittaa tarkasteltavan kohteen 
rakennetta. Se on kuvaus kohteen osista ja osien 
välisistä suhteista. Kohteella on tai sille muodostuu 
aina rakenne. Se, onko rakenne tiedossa ja onko se 
julkaistu, vaihtelee tarpeiden ja arkkitehtuurin 
määrityskyvyistä riippuen. 

Mitä tärkeämpi kohde tunnistetaan, sitä tärkeämpää 
on kyetä tunnistamaan myös sen rakenne nykytilas-
sa ja tavoitetilassa. Riittävä tietoisuus kohteen 
vallitsevasta rakenteesta ja sille suunniteltavasta 
tavoiteltavasta rakenteesta on ehdoton edellytys 
sille, että kohde voidaan esim. erilaisten kehittämis-
toimien myötä muuttaa tavoitteen mukaiseksi. 

Esimerkiksi kiinteistötoimen ja tietohallinnon 
ohjauksessa käytetään arkkitehtuuri-termiä, kun 
tyypillisesti laajojen kohteiden nyky- ja tavoite-
rakenteita kuvataan formaalisti ja kehittämistä ohja-
taan mm em. kuvausten pohjalta. Kuvaustoimintaa 
kutsutaan arkkitehtuurisuunnitteluksi ja syntyviä 
tuloksia arkkitehtuureiksi. 

Johtamisjärjestelmien ja tietohallinnon yhteydessä 
Puolustusvoimien ja julkishallinnon (tietohallinto-
laki 2011) arkkitehtuuriohjauksella tarkoitetaan 
tiivistettynä 

1. toiminnan ja toimintaa tukevien tietojärjestel-
mien muodostaman kokonaisuuden mallinta-
mista arkkitehtuureiksi 

2. toiminnan ja toimintaa tukevien tietojärjestel-
mien muodostaman kokonaisuuden kehittämi-
sen ohjausta arkkitehtuurien pohjalta erityisesti 
yhteentoimivuuden ja yhteensopivuuden var-
mistamiseksi 

Oleellista on, että toiminnan ja tietojärjestelmien 
muodostama kokonaisuus koko organisaation 
tasolla nähdään keskeiseksi suunnittelukohteeksi. 
Näin ei ole perinteisesti toimittu. Tästä syystä arkki-
tehtuurityötä kutsutaan myös kokonaisarkkitehtuuri-
työksi. 

Puolustusvoimissa arkkitehtuurityön merkitystä 
korostaa erityisesti sitoutuminen ns verkostoavus-

teisen puolustuksen eli verkostopuolustuksen 
kehittämiseen. Verkostopuolustuksessa kyetään 
tietojärjestelmiä hyödyntämällä luomaan suoritus-
kykyjä liittämällä järjestelmiä toisiinsa siten, että ne 
kykenevät välittämään keskenään tietoa. Tätä 
kutsutaan verkostoitumiseksi ja useiden toisiinsa 
liitettyjen itsenäisten järjestelmien muodostamaa 
suorituskykypotentiaalia verkostopuolustukseksi tai 
verkoston tukemaksi puolustukseksi. Verkostopuo-
lustus mahdollistaa paitsi entistä kustannustehok-
kaamman suorituskyvyn kehittämisen, myös 
kokonaan uudentyyppisten suorituskykyjen luomi-
sen. Haasteena on järjestelmien - ja siten hankkei-
den - keskinäisten riippuvuuksien tunnistaminen ja 
hallinta sekä ennalta suunnittelemattomien mahdol-
lisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen. 

Järjestelmänä verkostopuolustuksen tekninen raken-
ne eli verkostorakenne on nähtävä järjestelmien 
järjestelmänä, joka mahdollistaa suorituskykyjen 
integroinnin kutakin tehtävää ja omaa tilannetta 
vastaavaksi sekä sisäisesti ja ulkoisesti yhteen-
toimivaksi tarkoituksenmukaiseksi kokoonpanoksi. 
Verkostopuolustuksen edellyttämän verkostoraken-
teen toteuttaminen ei ole mahdollista ilman riittävän 
korkeatasoista arkkitehtuuriohjausta. 

Mitä on saatu aikaan 

Pääesikunnan päällikkö määräsi 26.3.2009 käyt-
töönotettavaksi kuvan 1 mukaisen arkkitehtuuri-
ohjausmenettelyn. Arkkitehtuurisuunnittelu on osa 
tietohallintoprosessia ja menettelyssä arkkitehtuurit 
ankkuroidaan suoraan strategiaan ja kehittämis-
ohjelmaan. Arkkitehtuurien rooli on em. suunnitel-
mien täydentäminen. 

Puolustusvoimien terminologiassa kohteeksi on 
valittu ”johtamisjärjestelmä”, koska kyseessä ei 
varsinaisesti ole puolustusjärjestelmän kokonais-
arkkitehtuuri vaan toimintojen ja niitä tukevien 
tietojärjestelmien kokonaisuus. Tosin useimmat 
organisaatiot kutsuvat em. kokonaisuutta organisaa-
tion kokonaisarkkitehtuuriksi, mutta mielestäni se 
on harhaanjohtavaa. 
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Johtamisjärjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu osana puolustusvoimien prosesseja 

Vuoden 2011 alusta on siirrytty ns. aitoon arkkiteh-
tuuriohjaukseen. Aidossa arkkitehtuuriohjauksessa 
jokaista hanketta, johon liittyy johtamisjärjestelmä-
osuuksia arvioidaan tietohallintopäätösmenette-
lyssä. Yhtenä osana tietohallintopäätösmenettelyä 

hankkeen arkkitehtuurinmukaisuutta arvioidaan ja 
johtamisjärjestelmäpäälliköllä on toimivalta päättää 
hankkeen tulevaisuudesta myös arkkitehtuuri-
tekijöihin perustuen. 

 
Johtamisjärjestelmän arkkitehtuurien hierarkia ja omistajuus 
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Kuhunkin arkkitehtuuriin on laadittu ns 
arkkitehtuurinäkymät kuvan 3 mukaisesti. Keskeistä 
on että toiminnan näkymät ja tekniset näkymät on 
linkitetty sisäisesti ja keskenään tavalla, joka 
mahdollistaa kehittämisen tasapainoisen ohjauksen. 
Kuvaustapa on Nato Architecture Framework 

(NAF) -ohjeistuksen mukainen. Yhtenäisen 
kuvaustavan myötä suorituskykyjen suunnittelijoilla 
on kokonaisuuksien integroinnin edellyttämä 
näkyvyys toistensa suunnitelmiin ja kansainvälinen 
järjestelmäyhteistyö tehostuu. 
 

 

Arkkitehtuurien muoto ja sisältö 

Vuonna 2010 puolustusvoimien arkkitehtuurityötä 
arvioitiin riippumattoman arvioijan toimesta. Ns 
kypsyystasoarvioinnissa saavutettuun kuvan 4 
mukaiset tulokset. Kypsyystasot 1-5 määritellään 
tiivistettynä seuraavasti: 

1. Ei hallittu: Arkkitehtuurinhallinnan prosesseja 
tai organisaatioita ei ole selkeästi määritelty 

2. Osittainen: Osa arkkitehtuurinhallinnan proses-
seista, organisaatioista ja työkaluista on 
käytössä luonnollisena kokonaisuutena 

3. Määritelty: Arkkitehtuurissa noudatetaan 
standardeja prosesseja & kuvausmalleja, 
toiminta on organisoitua 

4. Johdettu: Arkkitehtuurien ja arkkitehtuurinhal-
linnan toimivuutta ja mallin noudattamista 
mitataan säännöllisesti, tulokset analysoidaan ja 
näiden perusteella laaditaan korjaavia 
toimenpiteitä 

5. Strateginen: Arkkitehtuuri on johtamisen ja 
toiminnan suunnittelun strateginen työväline 

Keskiarvo tuloksista on 2 arviointitulosten vaihdel-
lessa kohteittain 1-4 välillä. Arviointi tehtiin ajan-
kohtana jolloin osa-arkkitehtuurien laatiminen oli 
kesken ja aitoon arkkitehtuuriohjaukseen ei oltu 

siirrytty. Kypsyystasomme on todennäköisesti nyt 
lähempänä tasoa 3 kuin tasoa 2. 

Käytännössä mikään organisaatio ei voi kehittyä 
arkkitehtuuriohjauksessa lyhyessä ajassa korkealle 
kypsyystasolle. Hitaustekijät liittyvät sekä välittö-
miin osaamisvaatimuksiin sekä organisaation ha-
luun ja kykyyn suunnata parhaita suunnittelijoitaan 
arkkitehtuurisuunnitteluun. Kun kysytyt resurssit 
ovat aina niukat, vaaditaan organisaatiolta huomat-
tavaa sitoutumista, jotta ennakoiva suunnittelu 
kuten arkkitehtuurityö saa riittävästi huomiota. 

Arkkitehtuurisuunnittelu on vaativaa, koska suun-
nittelun kohteena ei ensisijaisesti ole yksittäinen 
järjestelmä vaan hankejoukkojen tuottama koko-
naistulos. Tästä johtuen työssä operoidaan suurelta 
osin abstrakteilla käsitteillä, mikä saattaa aiheuttaa 
vieraantumista niin suunnittelijoilla kuin 
arkkitehtuurien käyttäjilläkin. Yksittäisen hankkeen 
tavoitteena olevan järjestelmän suunnittelu on 
tyypillisesti helpompaa, koska tavoitetilan kuvaus 
voidaan kiinnittää suurempaan määrään tunnettuja 
vakioita ja kuvaukset voivat olla konkreettisempia. 

Osa kypsyystason kehittymistä onkin kyky 
kommunikoida arkkitehtuurisuunnittelun puitteissa 
sekä kyky julkaista ja selostaa arkkitehtuurisuunnit-
telun tuloksia organisaation toimijoille sen kaikilla 
tasoilla ja kullekin toimijalle sopivassa muodossa. 
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Puolustusvoimien arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyysarvioinnin tulokset (kesäkuu 2010) 

Jatkokehitys 

Näkemykseni mukaan verkostopuolustuksen raken-
tamisen kompleksisuus edellyttää, että arkkiteh-
tuuriohjaukselle asetetaan tason 4 kyvykkyys-
tavoite. 

Arkkitehtuurikyvykkyyden edelleen kehittämiseksi 
on ryhdytty toimiin arkkitehtuuriohjausprosessin 
uudistamiseksi seuraavien lähtökohtien pohjalta: 

- arkkitehtuuriohjaus sovitetaan viimeisim-
män strategisen suunnittelukierroksen poh-
jalta täsmennettävään suorituskyvyn elin-
jakson hallinnan kokonaisuuteen 

- pääesikunnan suunnitteluosaston rooli 
korostuu toiminnallisten sisältöjen kokoa-
misessa 

- pääesikunnan materiaaliosaston rooli koros-
tuu arkkitehtuurin kuvausmenetelmien 

kehittämisessä osana suorituskyvyn elin-
jakson hallinnan metodien kokonaiskehittä-
mistä 

Uusi ohjausprosessi suunnitellaan ja normitetaan 
2011 loppuun mennessä. 

Puolustusvoimat on perustanut arkkitehtuuriohjauk-
sen omana aloitteenaan tukemaan verkostopuolus-
tuksen kehittämistä. Menettelyn tulevaisuus ei ole 
enää yksin puolustusvoimien päätettävissä. Tuore 
tietohallintolaki määrää kaikkia julkishallinnon 
organisaatioita laatimaan kokonaisarkkitehtuurin ja 
pitämään ne ajantasaisena. Toimintaa ohjaa ja 
valvoo valtiovarainministeriö, joka toimii samalla 
suurten ICT-hankkeiden etenemisen portinvartijana 
mm arkkitehtuurikuvausten pohjalta. 
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NATO Life-Cycle Management 
- /Insinöörieversti Jouni Taivalkoski - 

 
NATO:ssa on organi-
saatio AC 327 (Allied 
Comittee), joka 
käsittelee puolustuksen 
materiaalisen suoritus-
kyvyn optimointia. AC 
327 on muodostettu 
2003 yhdistämällä ryh-
mien AC 250 (Quality 
Assurance), AC 301 
(Standardisation of 
Materiel and Enginee-
ring Practices), AC 313 

(Acquisitin Practices) ja AC 325 (Life Cycle 
Integration) aktiviteetit. 

Kaaviossa on hahmotettu LCMG:n (LIFE CYCLE 
MANAGEMENT GROUP) toiminnalliset perus-
elementit. 

Suoritus
kyky

Kustannukset

Aikataulu

Käyttö-
ympäristö

Esteet

Laatu

Puolustuksen 
suorituskyvyn 
optimointi

 

Organisointi 

LCMG koostuu pääryhmästä (Main Group), yhdestä 
alaryhmästä (Sub-Group, SG) ja työryhmistä 
(Working-Groups, WG’s). Toiminnan mottona on: 
”Resurssien optimoinnilla säästetään aikaa ja rahaa 
ja pienennetään riskejä.” 

Pääryhmä kokoaa puolustushankintojen organisaa-
tioiden kokeneet edustajat kokouksiin ohjelma-

johtajatasolla. Edustajien oletetaan olevan vastuussa 
kansallisesti puolustusmateriaalin hankintojen 
osalta järjestelmien suunnitteluun ja elinjaksoon 
liittyvien vaatimusten täyttymisestä. 

Alaryhmä toimii operatiivisella hallintatasolla, jossa 
kansalliset edustajat vastaavat kussakin maassa 
elinjakson tuesta eri alueilla. Näitä aloja ovat ohjel-
mien hallinta, laadun hallinta, järjestelmäsuunnit-
telu, informaation hallinta ja integroitu logistinen 
tuki. 

AC 327 Pääryhmä 

Pääryhmä linjaa noudatettavan politiikan ja ohjaa 
toimintaa. AC 327 on puolustusmateriaalijohtajien 
(CNAD) alainen toimielin, joten tärkeät päätökset 
viedään kyseisen kokouksen ratkaistavaksi. 
Pääryhmä varmistaa sen, että LCMG:n työ on 
integroitu osaksi muualla NATO:ssa tehtävää työtä. 
Tässä tarvitaan yhteistyötä muiden NATO:n organi-
saatioiden ja ryhmien kanssa. 

Pääryhmän kokouksia on kahdesti vuodessa - 
tammikuussa ja kesäkuussa - NATO:n päämajassa 
Brysselissä. Kokoukset kestävät normaalisti puoli-
toista päivää. 

AC 327 Alaryhmä  

Alaryhmä määrittää yksityiskohtaiset työohjelma-
ehdotukset pääryhmän resurssoitavaksi. Alaryhmä 
pitää kokoukset kolme kertaa vuodessa; kaksi kah-
den päivän kokousta toukokuussa ja marraskuussa 
ennen pääryhmän kokouksia ja yksi kolmen päivän 
keskustelukokous elo/syyskuussa tavallisesti jossain 
jäsenmaassa tai kumppanuusmaassa. 

AC 327 Työryhmä  

Työryhmät koostuvat osallistuvien maiden ja 
NATO:n organisaatioiden asiantuntijoista. Työryh-
mät ovat joko pysyviä ryhmiä tai tietyn asiakoko-
naisuuden mukaan muodostuneita ryhmiä. Organi-
saatiorakenteessa ovat seuraavat ryhmät: 

- WG 1 Ohjelmaprosessit (Programme Processes) 

- WG 2 Laatu (Quality) 
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- WG 3 Elinjaksokustannukset (Life Cycle Cost) 

- WG 4 Riskienhallinta (Risk Management) 

- WG 5 Identifiointi (Unique Identification) han-
kinnoissa 

Näiden ryhmien lisäksi on asiantuntijaryhmiä 
koskien esimerkiksi suojamaaleja, tulen vaikutusten 
arviointia ja ympäristötekijöitä. 

Tuotteet 

Käytännön työnä laaditaan ja ylläpidetään julkaisu-
ja, joiden mukaisesti jäsenmaat ja kumppanuusmaat 
voivat hyödyntää parhaita käytäntöjä hankinta-
ohjelmissaan. 

Tässä on lueteltu tärkeimmät LCMG:n tuotokset: 

Elinjakson hallinta:  

- NATO Policy for Systems Life Cycle Manage-
ment; Liittouman konfiguraatiohallinnan julkaisut 
tarjoavat ohjeistusta NATO:n konfiguraatio-
hallinnan vaatimuksiin monikansallisissa yhteis-
projekteissa 

Vaikutuksen arviointi 

-  Allied Fire Assessment Publications; Ohjeistusta 
NATO:n tulen vaikutusten arvioinnin vaati-
muksiin kansallisissa ja monikansallisissa yhteis-
projekteissa 

Laadunvarmistus 

- Allied Quality Assurance Publications; Ohjeis-
tusta keskinäisiin valtionhallintojen suorittamiin 
laadunvarmistuksiin (GQA) ja AQAP:n (Allied 
Quality Assurance Publications) käyttöön 

Hankintakäytännöt 

- Allied Acquisition Practices Publications; Ohjeis-
tusta neuvottelujen käymiseen ja luonnosten 
valmisteluun laadittaessa sopimuksia (MOUs) 
koskien puolustusmateriaalin yhteisohjelmia. 
Ohjeistusta sopimustermistöstä ja toteutettavuus-
tutkimustyöstä  

Käyttöympäristö 

-  Allied Environmental Conditions and Test 
Procedures; Ohjeistus ympäristötestauksen 
käytännöistä, joita on syytä käyttää kehitettäessä 
puolustusmateriaalia NATO:n puitteissa 

Elinjaksokustannukset 

- Allied Life Cycle Costs Publication; NATO -
ohjeistus elinjaksokustannuksista hankintaohjel-
missa 

Luotettavuus ja huollettavuus 

- Allied Reliability and Maintainability Publica-
tions; NATO -ohjeistus puolustusmateriaalin 
luotettavuus- ja huollettavuusvaatimuksista 

Hyvällä suunnittelulla voidaan päästä huomattavaan 
kustannusten säästöön, koska jo aikaisessa elin-
jakson suunnitteluvaiheessa määräytyy suurelta osin 
se, miten suuriksi operointi ja käyttökustannukset 
muodostuvat. Asiaa on luonnosteltu seuraavassa 
kaaviossa. 

 

Kansallinen osallistuminen 

Suomi on kumppanuusmaana ollut aktiivisesti 
mukana NATO:n työryhmän AC 327 ja sen alaryh-
mien työssä. Erityisen aktiivisesti on osallistuttu 
laatutyöhön ja Suomi on solminut lukuisia sopimuk-
sia eri maiden kesken NATO:n GQA -sopimus-
periaatteiden mukaisesti. 

Kaikissa isoissa kansainvälisissä organisaatioissa 
työ etenee tavattoman hitaasti eikä ”nopeita 
voittoja” ole juurikaan saatavissa. Kumppanuus-
maana Suomella on käytettävissä myös LCMG:n ja 
tämän työryhmien standardeiksi muodostuneet 
julkaisut, jolloin voidaan rakentaa järkevällä tavalla 
yhteensopivuutta puolustusmateriaalin käytössä.
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Kansallinen Systems Engineering osaaminen ja sen 
kehittäminen 

- Everstiluutnantti Pasi Pasivirta - 

 
Systems Engineering osaamisen merkitys kasvaa 
jatkuvasti asejärjestelmien teknistymisen ja 
keskinäisriippuvuuden lisääntymisen myötä. Jopa 
jokaista yksittäistä komponenttia pitää kyetä tarkas-
telemaan osana kokonaisuutta, muuten virherat-
kaisuiden mahdollisuudet lisääntyvät ja koko 
järjestelmän suorituskyky saattaa vaarantua. 
Pienimmilläänkin virheratkaisut aiheuttavat turhia 
lisäkustannuksia ja syövät henkilöstöresursseja. 

Systems Engineering toimintamallissa kaikki 
tehtävät ratkaisut on arvioitu ennalta ja dokumen-
toitu huolellisesti. Toimintamallissa ei ole mitään 
uutta ja vastaavaa toimintamallia noudatetaan esi-
merkiksi operatiivisessa suunnittelussa (FINGOP). 
Tämän vuoksi Systems Engineering toimintamalli 
on helppo omaksua ja ottaa kaiken toiminnan 
lähtökohdaksi. Haasteena on kuitenkin toiminta-
mallin jalkauttaminen organisaation kaikille tasoille 
siten, että kuin toimija ymmärtää oman roolinsa ja 
sitoutuu siihen ja siten, että kaikille toimijoille 
annetaan mahdollisuus oman roolinsa täyttämiseen. 
Systems Engineering toimintamallin tavoite on 
kokonaisuuden kannalta parhaan ratkaisun valinta ja 
se voi olla usein ristiriidassa yksittäisen toimijan 
intressien suhteen. 

Puolustusvoimissa on jo pitkään panostettu henki-
löstön Systems Engineering osaamiseen. Osaamista 
on kehitetty muun muassa kouluttamalla henkilös-
töä erilaisilla kursseilla ja kohdentamalla koulutet-
tua henkilöstöä puolustusvoimien kehittämisen 
kannalta keskeisiin tehtäviin. Tämä panostus alkaa 
vähitellen tuottaa hedelmää ja esimerkiksi suoritus-
kyvyn rakentamishankkeiden onnistumisedellytyk-
set ovat parantuneet selvästi. Kehitettävää on 
kuitenkin vielä muun muassa sisäisessä kommuni-
kaatiossa. Sisäisen kommunikaation ongelmat 
kiteytyvät siihen, että joitain keskeisiä ratkaisuita 
valmisteltaessa kaikkia sidosryhmiä ja rajapintoja ei 
ole tunnistettu. Tämä voi johtaa siihen, että 
ratkaisun kaikkia seurannaisvaikutuksia ei ole 

arvioitu kun asiasta päätetään. Tämä puolestaan voi 
johtaa siihen että saavutettava lopputulos ei vastaa 
asetettuja odotuksia. Tähän haasteeseen vastaa-
minen ei kuitenkaan edellytä mitään monimutkaisia 
toimintamalleja tai kalliita tietoteknisiä ratkaisuja. 
Kynä, paperi ja maalaisjärki riittävät. Yksin-
kertaisella sidosryhmäkaaviolla on helppo arvioida 
mitä rajapintoja kyseiseen toimintoon liittyy ja 
minkä tahojen kanssa on syytä keskustella tehtävistä 
ratkaisuista. 

Tien pitäjä

Polttoaineen myyjä

Huoltoliike Auton ostaja

Katsastusviranomainen

Verottaja

RengasvalmistajaLainsäätäjä
 

Esimerkki sidosryhmäkaaviosta 

Yhteistoimintaan teollisuuden kanssa on myös syytä 
panostaa enemmän. Liian usein ollaan tilanteessa, 
jossa tilaajalla ja toimittajalla on eri käsitys siitä 
mitä ollaan tekemässä. Tähänkin on olemassa hyvin 
yksinkertainen ratkaisu. Riittää, että vaatimus-
määrittely käydään yhdessä läpi huolellisesti ja 
dokumentoidaan käydyt keskustelut sekä asiaan 
liittyvät päätökset. Tällä menettelyllä kyetään 
varmistamaan, että molemmilla osapuolilla on sama 
käsitys lopputuloksesta.        

Systems Engineering osaamisen ylläpitoon, kehittä-
miseen ja jalkauttamiseen kannattaa panostaa myös 
tulevaisuudessa. Puolustusvoimien kehittämiselle 
asetettavat reunaehdot saattavat muuttua nopeasti. 
Vankka Systems Engineering osaaminen luo 
edellytyksiä vastata puolustusvoimauudistuksen 
haasteisiin. 
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Kokemuksia kotimaisesta System Engineering -
kurssista 

- Insinöörikapteeni Lauri Ylinen - 

 
Allekirjoittanut osallistui 2010 kurssille Järjestelmä-
johtaminen verkostotaloudessa. Nimihirviön takana 
oli system thinking and engineering -aiheeseen joh-
datteleva lyhyehkö kurssi, jonka järjesti yhteistyös-
sä Aalto-yliopisto, Tampereen Teknillinen Yliopisto 
sekä Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu. 
Lähipäiviä kurssiin kuului 13, tämän lisäksi oli 
harjoitustyö. 

Kurssi oli suunnattu kaikille yrityksille ja julkis-
yhteisöille. Mahdollisesti markkinoinnin suuntaami-
sesta johtuen osallistujat olivat pääosin puolustus-
sektorilta: Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikun-
nasta oli kolme, alan yrityksistä 11 henkilöä. Koko 
siviiliteollisuutta edusti vain neljä kurssilaista 
yhteensä 18 hengen joukosta. Ajatustenvaihdon ja 
uusien näkökulmien löytämisen kannalta osallistu-
jien laajempi kirjo olisi ollut suotava, mutta toisaal-
ta tämä jakauma edisti paremmin puolustussektorin 
ihmisten verkottumista. Kurssimaksu oli 10000 € 
luokkaa, mutta ELY-keskuksen tuki kattoi siitä noin 
puolet. 

Kouluttajat oli valittu huolella ja he edustivatkin 
usein alansa kärkiosaamista Suomessa. Samalla sai 
jonkinlaisen käsityksen, millaista tämän alan tutki-
musta eri yliopistoissa ja korkeakouluissa tehdään. 
Lähijaksojen aiheet olivat seuraavat: 

- Systeemisuunnittelun yleiskatsaus 

- Liiketoiminta- ja teknologiastrategia systeemi-
suunnittelun lähtökohtana 

- Operatiivisten tavoitteiden ja skenaarioiden mää-
rittely 

- Systeemimalli 

- Operatiivinen ohjelmointi ja kytkentä suunnittelu-
optimointiin 

- Systems Engineering –rajapinnat 

Koko kurssin johtava ajatus oli, että miten voitaisiin 
etsiä ja määrittää optimaalinen järjestelmä tiettyyn 
tarkoitukseen. Järjestelmä ajatellaan tässä laajasti, 
eli se voi olla jokin toimintajärjestelmä, tekninen 
laite, ohjelmisto, tuotantoprosessi tai vaikka 
kaupungin katuverkko. Nykyisen tilanteen lisäksi 

ratkaisua etsiessä voidaan ottaa huomioon ennusteet 
tulevista toimintaympäristön muutoksista sekä 
niihin sisältyvä epävarmuus. 

Kurssin lähestymistapa oli pääosin akateemisen 
teoreettinen. Vaikka systeemiteorian matemaattinen 
perusta olikin yritetty pitää kevyenä, silti välillä 
integraalimadot luikertelivat matriisihirviöiden 
seassa. Matemaattisen perustan esilletuomisella 
pyrittiin siihen, että useimpien järjestelmien toimin-
taa voi lähestyä myös laskennallisesti systee-mi-
teoriaa hyödyntäen. Tästä esiteltiin joitain varsin 
kiinnostavia esimerkkejä, mutta luonnollisesti näin 
lyhyellä kurssilla ei muuten ehditty laskentaan ja 
mallintamiseen syventyä. 

Miten järjestelmäosaamista sitten puolustusvoimis-
sa tarvitaan? Koko puolustusjärjestelmämme on 
suuri järjestelmä, ja vähintäänkin joitain sen osa-
alueita olisi varmasti hyödyllistä tarkastella näillä 
työkaluilla. Esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla 
järjestelmäsuunnittelu ja -ajattelu olisi tarpeen: 

-  Toimintajärjestelmän prosessien suunnittelu ja 
määrittely 

- Hanketason suunnittelu ja operatiivisten vaati-
musten jakaminen eri suorituskyvyiksi 

-  Vaatimustenhallinta hankkeissa ja vaatimusten 
jyvittäminen eri hankintaprojekteille 

-  Monimutkaisten hankintaprojektien hallinta ja 
niiden vaatimustenhallinta 

-  Toiminnan kehittäminen systemaattisella tavalla 
tai systemaattisten toimintatapojen kehittäminen 

Käytännössä system engineering –työkaluilla ja 
ajattelulla voisi etsiä ratkaisuja esimerkiksi 
seuraaviin ongelmiin: 

- Miten rajallinen resurssi (raha) kannattaa kohden-
taa joukon varustusta kehitettäessä, kuinka paljon 
kannattaa hankkia johtamisvälineitä, aseita tai 
ajoneuvoja? 

- Missä suhteessa tiedustelijoiden varusteeksi kan-
nattaa hankkia lämpötähystimiä, maastonvalvon-
tatutkia tai lennokkeja? 
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-  Mikä on optimaalinen kompromissi partioajoneu-
von tulivoiman, suojan, liikkuvuuden ja kustan-
nusten välillä? 

Ratkaisun etsiminen systemaattisin ja laskennallisin 
menetelmin vaatii jonkin verran aikaa ja paneutu-
mista, mutta vaikkapa kymmenien tai satojen mil-
joonien hankinnassa siihen pitäisi olla mahdolli-
suus. Hihasta ravistaen saatu arvio voi tulla lopulta 
hyvin kalliiksi. 

Allekirjoittanut toivoo, että puolustusvoimien 
järjestelmäosaamisen kehittämistä jatketaan 
edelleen. Sodankäynti ja meidän koko puolustus-
järjestelmämme muuttuu koko ajan monimutkai-

semmaksi, joten ilman järjestelmätason osaamista 
tämän kokonaisuuden hallitseminen käy ylivoimai-
seksi. Lisäksi Puolustusvoimien insinöörikunnan 
osaaminen tulisi kohdentaa siten, että järjestelmiä 
suunniteltaessa käytössä olisi riittävä ymmärrys ja 
ammattitaito. 

TTY ja Aalto-yliopisto on järjestämässä kurssia 
uudelleen, tällä kertaa eri nimellä ja muutenkin 
uudistettuna. Noin 20 työpäivän panostuksella on 
tässä mahdollista oppia paljon uutta osaamista. 
Toivotaan, että kurssille saadaan jatkossakin 
puolustusvoimien edustajia. 

 

 

 

 

 

(SA-kuva)
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Operatiivisen kustannustehokkuus kolmen 
näkökulman keskiössä 

- Insinöörimajuri Mika Karppinen - 

Insinöörimajuri Mika Karppi-
nen palvelee Länsi-Suomen 
Huoltorykmentissä toimiala-
päällikkönä. 

Kolmen keskeisen toimijan 
näkökulmat toistuvat suoritus-
kykyjen elinjakson aikana. 

Ensimmäinen toimija edustaa rahoittajaa, toinen 
käyttäjää ja kolmas teknisessä ylläpitovastuussa 
olevaa. Suorituskyvyn omistajan ja rahoittajan 
tärkeimpiä näkökulmia ovat investointi- ja 
omistamisen kokonaistaloudelliset kustannukset 
sekä suorituskykyvaatimusten täyttyminen. Pelkkä 
alhainen hankintahinta ei takaa koko elinjakson 
aikaista edullisuutta tai päinvastoin korkea han-
kintahinta operatiivista tehokkuutta. Suorituskyvyn 
käyttäjien näkökulmasta on tärkeää, että joukko voi 
toteuttaa annetun operatiivisen tehtävän, jota 
käytössä olevilla materiaalisilla suorituskyvyillä 
tuetaan. Tavoite on selkeä – operaatiossa on 
saavutettava menestys. Kolmantena on tekninen 
näkökulma, jossa pyritään hankkimaan kustannus-
tehokas ja operatiiviseen tehtävään parhaiten sovel-
tuva suorituskyky sekä ylläpitämään se käytettä-
vyysvaatimusten mukaisessa toimintakunnossa. 
Nämä tosiseikat yhdistävät toimijoita ja johtavat 
tilanteeseen, jossa päätöksenteon tukena tulee olla 
kaikki näkökulmat huomioiva taustatieto. Operatii-
vinen kustannustehokkuuden tarkastelumalli tuo 
ratkaisun tähän haasteeseen.   

 
Suorituskyvyn kolmiyhteys 

Tässä artikkelissa esitetään uutena sovelluksena 
operatiivisen kustannustehokkuuden tarkastelumalli 
materiaalisen suorituskyvyn osoittamiseksi. 
Artikkelissa esitetään, miten rahoittajan, käyttäjän 
ja teknisen ylläpitäjän näkökulmat voidaan yhdistää. 
Malli soveltuu käytettäväksi suorituskykyjen vertai-
lusta kehittämishanketasolla aina ylläpitovaiheen 
järjestelmätason suorituskyvyn osoittamiseen. Malli 
yhdistää toimijoiden ajatukset ja tavoitteet – 
tärkeimmän eli operaatiomenestyksen takaamiseksi.     

Maailma muuttuu 

Sotavarusteiden ylläpitokustannusten odotetaan 
nousevan kaluston teknistymisen johdosta noin 7 % 
vuodessa. Samanaikainen toimintaan ja kaluston 
ylläpitämiseen käytettävä reaalirahoitus pienenee jo 
inflaatiosta johtuen 1-3 % vuodessa. Poikkeusolojen 
joukkojen määrä pienenee ja joukot on varustettu 
teknisemmin. Joukkojen suorituskykyvaatimukset 
edellyttävät korkeaa käytettävyyttä. Toisaalta 
määrärahojen niukkuus pakottaa kohdentamaan 
rahoitus vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin resurs-
seihin. Myös uhkakuvat ovat muuttuneet kylmän 
sodan ajoilta. Tämän kaltainen tilanne on hallitta-
vana kaikilla liberalismista turvallisuuskäsitystä 
vaalivilla kansakunnilla. 

Nykyinen kehityssuunta asettaa suuria vaatimuksia 
suorituskyvyn rakentamiselle, sen omistamiselle ja 
elinjakson hallinnalle. Suorituskyvyt teknistyvät ja 
monimutkaistuvat. Ne halutaan mahdollisimman 
nopeasti käyttöön, jotta tekninen kyvykkyys olisi 
korkea. Poliittisten ja taloudellisten paineiden 
vuoksi kustannustehokkuutta on parannettava. 
Näistä seikoista johtuen järjestelmät eivät tue välttä-
mättä operatiivisen joukon tehtävää, järjestelmät 
eivät ole kustannustehokkaasti ylläpidettävissä tai 
elinjaksokustannukset ja järjestelmän suorituskyky 
eivät ole tasapainossa. 
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Kustannustehokkuuden tasapaino 

 
Omistajan perimmäinen ongelma – 
mistä luotettava ja ajantasainen 
kustannustieto? 

Elinjaksokustannusten laskennan historia juontaa 
juurensa 1960-luvulle, kun Yhdysvaltain puolustus-
ministeriö alkoi arvioida pitkän aikavälin kustan-
nusvaikutuksia järjestelmien ostopäätöksiä 
tehtäessä. Elinjaksokustannusten laskennassa tavoit-
teena on seurata toteutuneita kustannuksia ennustet-
tuihin, sekä märittää kumulatiiviset kustannukset 
tuotteen koko elinjaksolle. Elinjakson alussa kustan-
nuslaskennalla arvioidaan koko elinjakson aikaiset 
kustannukset sekä seurataan aiheutuneita kustan-
nuksia. Ajan myötä painopiste kustannuslaskennas-
sa siirtyy seuraamaan aiheutuneita kustannuksia ja 
arvio tulevista kustannuksista perustuu historia-
tietoon. Useasti kustannustietoja on olemassa melko 
runsaasti, mutta niitä ei ole koottu johdonmukaises-
ti. Tämä muodostaa kustannuslaskennan täytäntöön-
panon esteen.  Onko tämä tuttu myös puolustusvoi-
missa?            

Huolimatta pitkästä historiasta ja käyttökelpoisuu-
desta, elinjaksokustannusten laskennan käyttö on 
ollut melko rajallista käytännön tasolla. Haasteena 
voidaan nähdä olevan kustannusten ennustamisen 
vaikeus ja siitä syntyvät epävarmuustekijät.  
Teoriassa kustannuslaskennan edut ovat saaneet 
suuren huomion.  Elinjaksokustannuslaskentaa 

käsittelevissä tutkimuksissa tehty esimerkiksi 
seuraavia havaintoja: 1) suomalaiset yritykset eivät 
hyödynnä elinjaksokustannusten laskennan lähesty-
mistapaa, 2) kuusi prosenttia suomalaisista 
yrityksistä on käyttänyt elinjaksokustannusten las-
kentaa 3) osto- ja huolto-toiminnot olivat käyttäjien 
tiedossa vain kokonaiskustannuksina, 4) useim-
missa yrityksissä elinjaksokustannusten laskennan 
vastuut on kohdennettu vain muutamalle henkilölle. 
Siksi saadut tulokset riippuvat käytetyistä menetel-
mistä ja laskennan suorittaneista henkilöistä.  Nämä 
samat haasteet esiintyvät myös puolustusvoimissa. 

Jotta voidaan hallita järjestelmän kustannuksia koko 
elinjakson ajan, on kerättävä riittävästi tietoa kus-
tannuksista ja niiden kohdentumisesta. Haasteena 
ovat määritellä yhdenmukaisesti ja tarkasti ne 
kustannukset, jotka laskentaan huomioidaan. Suurin 
ongelma on kustannusten kohdentaminen toimin-
taan ja tuotteisiin sekä mittaamisen osaamisen 
puute.  On myös yllättävää, että takaisinmaksuaika, 
joka laiminlyö pitkän aikavälin kustannusvaikutuk-
set, on ollut varsin yleinen tapa suunnitella inves-
tointeja.  Nämä tulokset osoittavat, että yleisesti 
päättäjillä ei useinkaan ole riittäviä tietoja inves-
toinnin pitkän aikavälin kustannusvaikutuksista. 
Tämäkin on osa puolustusvoimien arkea.    

Kaikilla puolustushaaroilla ja niiden johtoportailla 
on tarve tuntea järjestelmien elinjaksokustannukset. 
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Suurin osa (71 %) ilmoitti, että 
elinjaksokustannustietoa ei ole käytettävissä. 
Lisäksi 21 % ilmoitti, että elinjaksokustannukset 
tunnetaan vain suuruusluokkana tai vain osasta 
järjestelmistä. Voidaankin todeta, että elinjaksokus-
tannuksia ei tunneta puolustusvoimissa riittävästi, 
eikä niitä käytetä suunnittelussa, päätöksenteossa, 
toimeenpanossa, toimintojen ohjaamisessa tai 
kehittämisessä. Materiaalihankkeissa tehdään 
elinjaksokustannusten laskelmia lähinnä toimittajien 
vertailua varten.     

Jotta kustannuslaskennan tietotarpeet tulisivat tyy-
dytettyä tulevaisuudessa, tulee jonkun toimijan 
astua esimerkillisesti rivin eteen. Ylläpitovastuul-
liset voisivat ottaa tämän roolin. Se vaatii 
ajatuksellista ja osaamisen hallinnan muutosta. 
Lopputuloksena ylläpitovastuullinen kykenee 
tarjoamaan järjestelmien käytettävyys- ja elinjakso-
kustannustiedot. Näin suorituskykyjen omistajille 
kyetään tuottamaan järjestelmätiedot kohdennettuna 
taloudellisena panoksena sekä saatuna käytettävyys-
tuotoksena. Ylläpitovastuullisen roolin terävöittä-
minen poistaisi elinjaksokustannuslaskennan 
”yhden miehen ja menetelmien” dilemman.     

Tekninen näkökulma kamppailee 
käytettävyyden hallinnalla 

Tekniset toimijat palvelevat operaation menestystä 
ylläpitämällä suorituskykyjen käytettävyyttä. 
Käytettävyydellä (Availability) tarkoitetaan kohteen 
kykyä olla tilassa suorittamaan vaadittu toiminto 
tietyissä olosuhteissa tiettynä ajanhetkenä tai 
tiettynä ajanjaksona olettaen, että tarvittavat 
ulkoiset resurssit ovat käytettävissä. Käytettävyyden 
määritelmään voidaan tuoda operatiivista näkö-
kulmaa esimerkiksi Iso-Britannian puolustusminis-
teriön käytettävyysmääritelmästä: “The degree to 
which a system is in an operable and deployable 
state at the start of a given mission, or the 
proportion of the total time during which the system 
is available for use.”   Tämä määritelmä vastaa 
pääpiirtein ajatuksellisesti NATO:n määritelmää 
operatiivisesta käytettävyydestä. Määritelmä on 
erittäin selkeä ja yksinkertainen – järjestelmä on 
joko käytössä tai sitten se ei ole.  

Lie, Hwang, ja Tillman loivat järjestelmällisen 
luokittelun käytettävyydestä. Käytettävyys riippuu 
tarkasteltavasta ajanjaksosta, kuten hetkellinen 
käytettävyys, raja-arvoinen käytettävyys ja raja-
arvoinen keskimääräinen käytettävyys. Edellä 
mainitut määritelmät ovat kehittyneet ja niihin on 

lisätty epäkäytettävyyden käsitteet, kuten luontainen 
käytettävyys, saavutettu käytettävyys ja operatiivi-
nen käytettävyys.  Renewall on kehittänyt vikaantu-
misteorian. Järjestelmän elinjakso pitää sisällään 
ajanjaksoja, jolloin sitä ei voi käyttää vaatimusten 
mukaiseen tehtävään. Korjauksen jälkeen 
järjestelmän käytettävyys palautuu, kunnes se 
seuraavan kerran rikkoutuu.   

Diplomityön kyselytutkimuksessa 94 % vastaajista 
oli sitä mieltä, että heillä ja heidän organisaatioilla 
on tarve tuntea järjestelmien käytettävyystieto. 
Käytettävyystiedon osalta puolustusvoimissa koe-
taan olevan parempi tilanne, kuin elinjaksokustan-
nustiedon osalta. Vastaajista 73 % ilmoitti, että 
käytettävyystieto tunnetaan. Hyvänä esimerkkinä 
käytettävyyden seuraamisesta on ilmavoimien 
lentokaluston vakioidulla menetelmällä toteuttama 
mittaaminen. 

Kunnossapidon strategisen kumppanuussopimuksen 
mukaisesti tulee tuntiperustaisesta hinnoittelusta 
siirtyä pääosin kiinteähintaiseen ja käytettävyys-
perustaiseen hinnoitteluun vuoteen 2016 mennessä. 
On mielenkiintoista seurata, miten käytettävyys 
tullaan määrittelemään ja mitä laskentamenetelmää 
käytetään. Tulevassa SAP-tietojärjestelmässä 
käytettävyys lasketaan helpoimmalla ja yksinkertai-
simmalla tavalla, eli järjestelmä on joko käytettä-
vissä tai epäkuntoinen. Tämä käytettävyystieto 
kuvaa huonointa tilannetta. Operatiivisesta näkö-
kulmasta paras käytettävyyden laskumenetelmä on 
tehokkaan käytettävyyden tunteminen. Siinä otetaan 
huomioon kriittiset vikaantumiset eli viat, jotka 
estävät järjestelmän operatiivisen käyttämisen. 
Puolustusvoimissa tulee tulevaisuudessa kehittää 
kokemusten kautta käytettävyyden mittaamista 
tähän suuntaan. Tällöin mahdollistetaan ylläpidon 
kehittäminen ja resurssien kohdentaminen mahdolli-
simman hyvin.       

Operatiivisen kustannustehokkuuden 
malli 

Kustannustehokkuuden teoriamalleja soveltaen on 
luotu uusi malli operatiivisen kustannustehokkuu-
den määrittelylle. Käytettäköön siitä nyt lyhennettä 
OCE, eli Operational Cost Effectiveness. Se kuvaa 
tunnuslukuna operatiivisen tehokkuuden (EO) ja 
elinjaksokustannusten (LCCE) suhdetta. Kuvassa 3 
laskentakaavassa operatiivisen käyttävyyden ja 
elinjaksokustannusten painoarvo on määritelty 
samaksi. Todellisuudessa painoarvoa voidaan ja 
tuleekin säätää.   
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Operatiivisen kustannustehokkuuden laskentamalli 

Laskentamallissa elinjaksokustannuksia (LCCE) 
tarkastellaan budjetoitujen ja toteutuneiden kustan-
nusten suhteena. Tämä mittari vaatii sen, että 
elinjaksokustannukset ovat tiedossa, ja niitä 
käytetään toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. 
Kyselytutkimukseen peilaten nämä tiedot ovat 
erittäin tärkeitä, ja ne tulee tuottaa tulevaisuudessa.  

Operatiivinen tehokkuus (Operational 
Effectiveness, EO) muodostuu järjestelmän teknisen 
tehokkuuden (Technical Effectiveness, ET) ja 
operatiivisen käytettävyyden (System Operational 
Availability, SAO) suhteesta. Järjestelmän tai 
suorituskyvyn operatiivinen käytettävyys määritel-
lään joukoittain osana operatiivisen käytettävyyden 
määrittelyä (OPEK). Se tehdään vuosittain 
alkukesästä ja tulokset esitellään OPEK- tarkaste-
lussa syksyisin. Tämän arvion tuottaminen edellyt-
tää pieniä muutoksia tarkasteluprosessiin, mutta sen 
tuottaminen on kuitenkin helppoa. Arviossa 
tarkastellaan tekniselle suorituskyvylle asetettuja 
vaatimuksia ja niiden toteumaa sekä järjestelmän 
soveltuvuutta asetettuun operatiiviseen tehtävään.  

Järjestelmän tekninen tehokkuus (Technical 
Effectiveness, ET) muodostuu palautettavuuden 
(Technical Refundable, RT) ja käytettävyyden 
(Operational Availability, AO) summasta. Käytettä-
vyys voidaan laskea luontaisen käytettävyyden tai 

operatiivisen käytettävyyden kaavoilla. Kaavan 
valintaa vaikuttaa se, miten tiedot ovat tuotettavissa 
SAP-tietojärjestelmästä. Palautettavuudessa verra-
taan nykyresursseilla olevaa järjestelmien operatii-
viseen tehtävään palauttamiskykyä suhteessa 
asetettuihin palauttamisvaatimuksiin. Palautettavuu-
den osalta järjestelmille tulee määrittää vaatimukset 
palauttamisesta. Näitä ei ole määritelty, mutta ne 
voidaan tehdä suhteellisen helposti sitomalla ne 
esimerkiksi joukkoihin, niiden käskytyseriin tai 
tehtyihin kriittisten materiaalien luetteloon.     

Miten tuloksia tulkitaan? 

Operatiivisen kustannustehokkuuden tuloksia voi-
daan hyödyntää sekä operatiivisen valmiuden, että 
teknisen suorituskyvyn todentamisessa. Se antaa 
myös selkeän kuvan saavutetun operatiivisen tehok-
kuuden saavuttamiseksi käytetyistä taloudellisista 
voimavaroista. Tästä esimerkki: Operatiivinen 
tehokkuus saa mittaluvukseen 1, eli järjestelmä tai 
suorituskyky ovat teknisesti 100 %:sti käytettävissä 
tehtävään ja operatiivisen käyttäjän mielestä 100 
%:sti tehtävään sopiva. Mikäli kustannustehokkuu-
den mittaluvuksi tulee yli 1, se kuvaa sitä, että saa-
vutettu operatiivinen tehokkuus on saavutettu 
suunniteltua kustannustehokkaammin. Vastaavasti, 
mikäli mittaluku on alle 1, se kuvaa suunniteltua 
huonompaa kustannustehokkuutta.  
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Operatiivisen tehokkuuden mittalukua voidaan 
hyödyntää tarkasteltaessa teknisen ja operatiivisen 
suorituskyvyn olemassaoloa. Esimerkiksi, tekninen 
käytettävyys on saanut mittaluvukseen 1, eli kaikki 
järjestelmäyksiköt ovat käytettävissä joko suoraan 
tai asetetun palautettavuusvaatimusten mukaisesti. 
Vastaavasti operatiivisen käytettävyyden mittaluku 
on 0,6. Tämä kertoo sen, että ylläpitojärjestelmä 
kykenee tuottamaan joukoille sen tarvitseman 
operatiivisen valmiuden järjestelmien osalta, mutta 
joukko ei kykene täyttämään ko. järjestelmällä 
joukolle asetettua suorituskykyvaatimusta. Tämän 
tarkastelun johdosta voidaan päätyä muun muassa 
muuttamaan joukon suorituskykyvaatimuksia, 
kehittämään taktista lähestymistapaa tai päivittä-
mään järjestelmää teknisesti.  

 
Hornetin asejärjestelmää puretaan Lusin maantie-
tukikohdassa. (SA-kuva) 

Operatiivisen kustannustehokkuuden mittalukua 
voidaan hyödyntää materiaalihankkeissa ja KEHO- 
työssä arvioimalla eri suorituskykyjä tai järjestelmiä 
tällä mittarilla. Vertailuun määritellään järjestel-
mien ylläpitokonsepti. Siinä keskeisimpinä mitta-
lukuina ovat käytettävyys ja palautettavuus 
(tekninen tehokkuus) sekä järjestelmän elinjakso-
kustannukset suhteessa esimerkiksi eri tarjoajien 
elinjaksokustannusten keskiarvoon (tai edullisim-
paan tarjoukseen). Operatiivinen käyttäjä määrittää 
operatiivisen käytettävyyden tai se arvioidaan suori-

tuskykyvaatimusten ja saatavan suorituskyvyn suh-
teena. Hankkeissa on tärkeää, että eri mittareiden 
väliset painoarvot määritellään. Samoja määritelmiä 
tulee käyttää myös tarjouksen vertailuperusteena. 

Mallin laskelmaa voidaan hyödyntää suunniteltaes-
sa operaatiota ja siinä käytettäviä suorituskykyjä ja 
vaihtoehtoja. Laskennassa operatiivisen tehokkuu-
den taustalle rakennetaan eri suorituskyvyistä muo-
dostettu verkko, jossa eri suorituskyvyt ja niiden 
osatekijät painotetaan eri painokertoimilla. 
Laadituille suorituskykyvaihtoehdoille lasketaan 
operaation kustannuslaskelma. Kustannuksia voi-
daan vertailla, kuten edellä todettiin.      

Mitä hyötyä operatiivisen kustannus-
tehokkuuden tuntemisesta on? 

Suorituskykyjen rakentamisessa, etenkin kehittä-
misohjelmavaiheessa, mittarilla voidaan arvioida eri 
tavalla tuotettujen suorituskykyjen eroja. 
Operointivaiheessa mallia voidaan käyttää suunnit-
telun ja päätöksenteon tukena sekä tulosohjauksen 
apuvälineenä. Tilannetietoisuus paranee oleellisesti 
ja päätöksentekijöille voidaan tarjota kattava eri 
näkökulmista syntynyt tilannekuva. Malli osin jopa 
pakottaa rahoittajia, teknisessä vastuussa olevien 
organisaatioita ja operatiivisia käyttäjä yhteis-
toimintaa. Nykyisin nämä toimivat toisistaan riippu-
matta tai yhteistyö on teknisten asiantuntijoiden 
tasolla.  

Askel eteen – MARS? 

Hankkeiden toteuttaminen on moninainen ja osin 
vaikeakin. Vuonna 2007 käyttöönotetun ohjeistuk-
sen mukaiset menettelyt eivät ole vielä siirtyneet 
osaksi arkipäivän toimintaa. Haasteen poistamiseksi 
tulisi elinjakson hallintaa tarkastella puolustus-
uudistuksen yhteydessä uudelleen ja tehdä siihen 
tarvittavat ja varmasti jo havaitut muutostarpeet. 
Sen jälkeen hankkeiden ja ylläpidon parissa työs-
kentelevät tulee kouluttaa ohjeistuksen mukaiseen 
toimintaan.  

Jotta järjestelmien ja suorituskykyjen operointi-
vaiheen ylläpitoa voidaan parantaa, tulee teknistä 
elinjaksonhallintaa kehittää kokonaisuutena. 
Nykyisin kehittäminen toteutuu pirstaleisena, eri 
organisaatioiden tekemänä ja koordinoimana. 
Kehittämisellä on mahdollisuus optimoida saavutet-
tava tekninen suorituskyky ja siihen sidottavat 
varat. Esimerkiksi pelkkä käytettävyyden ja elinjak-
sokustannusten seurantamenetelmän kehittäminen 
ei ratkaise ongelmaa.  
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Skenaariotekniikka - menetelmän käyttäminen 
vaatimusten määrittämisessä 

- Kaarle Mänty, Desigence Oy - 

Kaarle Mänty on teollinen 
muotoilija ja Desigence Oy:n 
partneri. Puolustusvoimien 
teknologiaohjelmassa Desi-
gence on kuvannut tulevaisuu-
den taistelijan ja suojan 
konseptit skenaariotekniikalla. 

Miten kuvata uusi taistelutapa siten että siitä voi-
daan keskustella aselajitarkastajan, erikoisoperaatio-
osaston henkilöstön ja teollisuuden tuotekehittäjien 
kanssa? Miten määrittää helppokäyttöisyyden 
vaatimus, joka tarkoittaa tykistön tulenjohtajalle 
aivan eri asiaa kuin EOS:in rynnäkköryhmän kärki-
miehelle? 

Skenaariotekniikan käyttö 
PVTO2010:ssa 

Uuden toimintatavan ja toiminnan mahdollistaman 
välineen kuvaaminen on kokonaisuus, jota on 
lähdetty ratkaisemaan puolustusvoimien teknologia-
ohjelman Suoja ja Taistelija -hankkeissa. 

Taistelija hankkeessa lähtökohta oli selvittää 
Suomalaisen sotilaan tarpeet ja toimintaympäristö. 
Ensisijainen tavoite oli selvittää mikä on uuden 
kehitettävän kokonaisuuden käyttötapa. Mitä 
suorituskykyetua on tarkoitus tuottaa, ja miten sekä 
mihin uudelleen varustettuja joukkoja käytetään. 

Työn edetessä pyrittiin uuden taktisen käyttötavan 
ja sitä tukevan (system-of-systems) laitteiston 

kuvaamiseen oikeassa käyttötilanteessa. Tämä 
tavoite saavutettiin tarkoitusta varten kehitetyllä 
skenaariotekniikalla, jolla kuvataan uuden 
toimintatavan ja laitteiston tarve sekä sen luoma 
hyöty että suorituskyky.  

Menetelmällä on välittömiä ja 
konkreettisia hyötyjä  

Skenaariotekniikka on koettu hyvin kustannus-
tehokkaaksi tavaksi hahmottaa ja kommunikoida 
tarve. Tarpeen tarkka määrittely on aivan keskeinen 
avain mille tahansa onnistuneelle kehitystyölle tai 
hankinnalle. 

 

Skenaariossa oleva luonnosmainen tulenjohto-
sovelluksen kuvaus 3G laitteessa 

Skenaariotekniikka on käytännössä kuvaus käyttö-
tilanteesta jossa pääpaino on halutun vaikuttavuu-
den kuvaaminen. Menetelmä mallintaa ja kuvaa 
käyttöön liittyvän toimintaympäristön tavalla, joka 
on ymmärrettävä, helppolukuinen ja nopeasti 
kommunikoitavissa. 
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Skenaariotekniikan avulla voidaan kuvata uusi 
toimintatapa sekä mitä suorituskykyetua varustuk-
sella on tarkoitus tuottaa. Se mahdollistaa eri 
vaihtoehtojen suorituskyvyn arvioinnin sekä 
havainnollistaa eron nykyisiin järjestelmiin. 
Menetelmä auttaa määrittelemään ja kiteyttämään 
keskeisiä vaatimuksia ja tuomaan ne osaksi 
kehitettävää ratkaisua. Menetelmällä voidaan 
arvioida myös eri vaihtoehtojen hyödyllisyyttä ja 
suorituskykyä suhteessa tiettyyn uhkaan. 

Menetelmässä usean eri vaihtoehdon visualisointi 
mahdollistaa eri välinekokonaisuuksien ja näiden 
mahdollistamien suorituskykyjen vertailuun. 
Hankehenkilöstö kommentoi, että kuvitettu 
skenaario konkretisoi ristiriitaiset vaatimukset 
tavalla, jolla niistä voidaan keskustella kehitettävän 
suorituskyvyn näkökulmasta. Eli skenaariotekniikka 
toimi keskeisenä työkaluna eri vaatimusten 
määrittämisessä, tarkentamisessa ja valinnassa.  

Skenaario kuvaa käyttötilanteen, se edistää suunnit-
telua ja arviointia. 

Menetelmästä lyhyesti 

Kehitetystä menetelmästä näytetään nimeä 
skenaariotekniikka. Useampi henkilö on kysynyt 
miksi ei Storyboard -tekniikka? Perustelu skenaario 

-termille on että storyboard -sanalla Suomessa 
tarkoitetaan kuvakäsikirjoitusta kun taas skenaario 
ja erityisesti tehtäväskenaario on sotilailla käyttöön 
vakiintunut termi. 

Ensimmäinen PVTO:ssa tehty tehtäväskenaarion 
runko perustuu joukko-osastossa tehtyyn sanalliseen 
kuvaukseen yhdestä mahdollisesta tehtävästä. 
Keskeisin tavoite on ollut kuvata miten joukko 
toimii järjestelmän avulla tehokkaammin eli miten 
suhteellinen etu saavutetaan. Keskeisiä kuvauskoh-
teita oli tilannetietoisuus, uusi johtamiskyky ja -
tapa, verkostotoimintakyky, tehostunut tulen ja liik-
keen muodostama vaikuttamiskyky sekä tarvittavan 
(kokonais)suojan että logistiikan kyvyn kuvaa-
minen.  

Joukko-osastossa muutama avainhenkilö sai tehtä-
väksi valmistella yhden tehtäväskenaarion heille 
tutussa muodossa. Yhdessä loppukäyttäjien eli 
tehtävän toteuttajaportaan kanssa kuvattu tilanne 
käytiin läpi, ja siitä muodostettiin tarkempi 
priorisointi. Tämän jälkeen suunniteltiin kuvatta-
vien asioiden lista ja siitä edelleen kuvasuunnitel-
ma, joka toimi kertomuksen luonnosmaisena kuva-
käsikirjoituksena. 

 

Ote kuvakäsikirjoituksesta, tehtävän suunnittelu sekä lopullinen visualisointi kuvatusta suunnittelu-
tilanteesta 

Joukon normaalien harjoitusten aikana valokuvattiin 
tehtävässä kuvatut kokonaisuudet. Otetuista 
valokuvista valittiin käyttöön soveltuvat otokset. 
Kuviin lisättiin tulevaisuuden järjestelmän vaatimat 
komponentit kuten kehitettävät kommunikointi- ja 
tähtäinlaitteet sekä muut tarvittavat järjestelmän 
osat. Materiaalia täydennettiin kehyskertomuksen 
tekstillä ja tarpeellisilla kuvateksteillä. 

Menetelmän yhtenä vaatimuksena on että skenaa-
rioiden kehys tai tarina tulee toteuttaa yhdessä 
puolustusvoimien asiantuntijoiden ja loppukäyttä-
jien kanssa. Ilman tehtyä yhteistyötä suunnitteli-
joilla ei olisi ollut edellytyksiä tuottaa kuvauksessa 
esitettyjä ratkaisuita tai ymmärtää Suomalaisen soti-
laan tarpeita ja käyttöympäristöä siinä laajuudessa 
miten se nyt on kuvattu. Päätoiminen suunnittelija 
ei koskaan voi täysin edustaa valittuja loppu-



Insinööriupseeri 2011 
 

32 

käyttäjäryhmiä, koska hänellä ole riittävää eikä 
ajantasaista kokemusta tarpeista eikä toimintaympä-
ristöstä. Hankkeisiin tarvitaan loppukäyttäjän 
edustajat, jotta voidaan varmistaa käytön kannalta 
tärkeiden asioiden siirtyminen vaatimuksiin, 
suunnitelmiin ja toteutukseen.  

Tehtyjen kuvausten ja tarinoiden avulla teollisuuden 
suunnittelijat sidottiin haluttuun käyttökontekstiin. 
Tämä ohjasi tarinassa esiintyvää järjestelmien, 
laitteiden ja käyttöliittymien konseptointia suuntaan 
joka koettiin uuden kehitettävän taktisen toiminta-
tavan mukaiseksi. Kuvaustavalla saatiin esiin 
asioita, joita perinteisillä käsitemalleilla ei olisi 
havaittu. Kuvaustapa mahdollistaa myös perusteet 
laajemmalle toimintatavan analyysille. 

Toteutetut skenaariot on palautteen perusteella 
osoittautunut erinomaiseksi tavaksi kommunikoida 
mitä hankkeissa ollaan tekemässä. Lisäksi se on 
toiminut tehokkaana vaatimusten, järjestelmän 
ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien jatkokehittä-
misen työkaluna. Keskeinen havainto menetelmästä 
ja sen vaatimuksista on että skenaariotekniikalla 
kuvattava kokonaisuus kannattaa ja tulee tehdä sen 
tahon kanssa, joka käyttää järjestelmää tai 

systeemiä jota ollaan kuvaamassa. Laajojen 
monimutkaisten systeemien kuten esim. digitaalisen 
taistelukentän järjestelmien kehityksessä näitä käyt-
täjätasoja ja tarkastelevia tasoja on luonnollisesti 
useita. 

Skenaariotekniikka vaatimusten 
määrittämisessä 

Puolustusvoimien teknologiaohjelmalla luodaan 
edellytyksiä osaamiselle ja materiaalihankkeille. 
Yksi tehdyistä skenaarioista määrittää uudelleen 
tulenjohtajien toimintatapaa ja tehtävään tarvittavaa 
välineistöä. Skenaarion perusajatus rakennettiin 
yhdessä päivän kestäneessä hankkeen työpajassa. 
Työhön osallistui loppukäyttäjiä ja hankehenkilöitä.  

Skenaario kuvaa tulenjohtajan tehtävien sisältöä eli 
maalin määrittämisen, tulikomennon tekoa ja tulen 
korjaamista. Skenaariossa nämä tehtävät on kuvattu 
neljällä eri vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehtoisista 
tavoista yksi perustuu nykyiseen tapaan käyttää 
erillistä maalinmittauslaitetta ja viestivälinettä, jolla 
muodostetaan varsinainen tulikomento. 

 

Tulevaisuuden tulenjohtajan eri vaihtoehdot. Jokaisessa vaihtoehdossa on kuvattu ja kuvitettu olemassa 
olevien vaatimusten mukainen käyttötapa eri tavalla toteutettuna. 

Kolme muuta vaihtoehtoa on muodostettu useista 
vanhoista vaatimuksista ja uusista loppukäyttäjiltä 
tulleista toivomuksista, havainnoista ja yleisistä 
ergonomian peruskäytännöistä. Vaihtoehtoiset tavat 
mahdollistivat välittömästi eri välinekokonaisuuk-
sien tarkastelun ja epärealististen toiveiden karsimi-
sen. Lisäksi rinnakkaiset vaihtoehdot mahdollistavat 
suorituskykytavoitteiden vertailun.  

Tarkemmin tarkasteltuna kuvaustapa ottaa kantaa 
itse tulen johtamiseen. Yksi vaihtoehdoista alle-
viivaa epäsuoran tulen ja ryhmän, joukkueen tai 
komppanian omien aseiden tulenkäytön johtamisen 
yhdistämisen. Eli asiaa päästiin tarkastelemaan 
operatiivisen vaikuttamisen näkökulmasta. Tämän 
näkökulman avulla saatiin aikaan keskustelu mikä 

pienyksikössä on vaikuttamisen kannalta keskeistä, 
kuka sitä johtaa ja miten, minkä tyyppistä tämän 
toiminnan tulee olla, ja mitä tukea teknologiasta 
tämän työn sisältöön tarvitaan. 

Painopiste oli siis vaikutuskykyyn kiinteästi liitty-
vien vaatimusten määrittelyssä.  

Mielenkiintoisammaksi asian tekee myös se, että 
nykyiset suorituskyvyn käsitemallit ovat vaativia 
ymmärtää, eikä niiden avulla pystytä vielä kuvaa-
maan kykyä joka mahdollistaa halutun vaikutuksen 
saavuttamisen Suomalaisessa toimintaympäristössä.  

Skenaariotekniikka ei myöskään ratkaise tätä asiaa 
yksin – Mutta se on todistetusti toiminut hyvänä 
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työkaluna loppukäyttäjiltä lähtevien vaatimusten 
määrittelyssä, tarkentamisessa ja kuvaamisessa. 

Mihin sinä käyttäisit 
skenaariotekniikkaa? 

Menetelmä on kehitysvaiheessa. Sen tärkein käyttä-
jä on ollut puolustusvoimat. Skenaariotekniikkaa on 
käytetty onnistuneesti kehitettävän suorituskyvyn 
tavoitetilan kuvaamiseen ja vaatimusten määritte-
lyyn. Menetelmää voi ja tulee kehittää. Tälle 
kehitystyölle on useita eri suuntia.  

Voisiko menetelmää kehittää siten että se saataisiin 
kiinteästi kytkettyä operaatioanalyysiin ja hankin-
toihin? 

Voisiko menetelmää käyttää esimerkiksi eri EKITO 
järjestelmien taktiseen käyttökuvaukseen? Kuvauk-
seen missä eri ohjusten ja järjestelmien ominai-
suuksien esilletuonti olisi tehty siten että kuvataan 
Suomen maastoon soveltuva taistelutapa ja miten 
ohjustyyppi tähän malliin soveltuu? Kuvauksen 
tulisi tietysti sisältää jo mahdollisesti tehdyt 
operaatioanalyysit sekä tietysti eri vaihtoehtojen 
vertailu ennen varsinaista hankintaa.  

Vai kuvaisitko menetelmällä uuden kehitettävän 
rannikkojoukkojen suorituskykytavoitteen parem-
man liikkeen ja tulenkäytön alueilta? Kuvauksen 
jossa konkretisoidaan toimintatapa, jonka meidän 
ainutlaatuinen saaristomme mahdollistaa. Siihen 
tukeutuva suojan, tulenkäytön ja liikkeen taktinen 
toimintatapa, jolla pystytään määrittämään 
rannikkoaluksen tai maihinnousuveneen käyttötarve 
ja käyttöympäristö. Voisihan siinä olla vielä 
toimintaympäristöön liittyvät uhkakonseptit ja se 
miten rannikkojoukot niistä selviytyvät. Olisiko 
tällä kuvauksella käyttöä ennen kuin päätetään mikä 
on hankittavan aluksen pohjamuoto, pituus tai 
moottorin merkki? 

Voisiko menetelmällä kuvata digitaalisen taistelu-
kentän toimintaympäristön ja tarvittavien kehitettä-
vien teknologioiden tavoitetilan? Yhtenä tarkastelu-
tasona voisi olla ympäristötietoisuus ja sen avulla 
tehty johtaminen siten, että tavoite on vaikuttami-
sen, logistisen tehokkuuden tai taistelukestävyyden 
tarkastelu. 

Vai voisiko sitä käyttää johonkin muuhun? 
Tekniikkaan alueen evoluutioteoriassa kuvataan 
kuinka käyttö ja tarve muokkaa työkalut muotoon 
joka vastaa tarkoituksenmukaisuutta. 
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Tulevaisuuden taistelijan järjestelmän kehittäminen 
- Majuri Matti Honkela, Maavoimien Esikunta - 

 
Taustaa ja tavoitteet 

Tulevaisuuden taistelijan järjestelmän kehitystyö 
Puolustusvoimissa aloitettiin vuonna 2006. 
Järjestelmälle asetettiin työnimi ”Taistelija 2020” 
(T2020). Alkuperäisessä tehtävänannossa painotet-
tiin integroidun kokonaisuuden rakentamista ja 
välttämään irrallisten toisiinsa sopimattomien 
laitteiden hankintoja. Tavoitteeksi asetettiin, että 
vuonna 2020 iskuportaan taistelijoilla tulisi olla 
käytössään tulevaisuuden uhkakuviin vastaava 
suorituskykyinen järjestelmäkokonaisuus. 

Konkreettinen työ aloitettiin osana jalkaväen 
TTK/PROTO 2007 -tutkimusta. Ensimmäisen 
vaiheen (2006–2009) tavoitteena oli märittää tule-
vaisuuden jalkaväkitaistelijan tärkeimmät suoritus-
kykytekijät, tulevaisuuden uhkaympäristö ja selvit-
tää teknologiakehityksen antamat mahdollisuudet 
materiaalisen suorituskyvyn kehittämiselle. 
TTK/PROTO 2007 -tutkimus toteutettiin PV:n 
oman henkilöstön voimin ja se ositettiin seuraaviin 
osatutkimuksiin: 

1. Taistelija 2020 määrittelytyö 

2. Maalitiedustelu ja maalinosoituskyky 

3. Pimeätoimintakyvyn kehittäminen 

4. Rakennetun alueen vaikuttamiskyvyn kehittä-
minen 

5. Vähemmän vaarallisten voimakäyttövälineiden 
tutkimus. 

Työn lopputuloksena saatiin muun muassa listaus 
keskeisimmistä suorituskykypuutteista arvioituun 
uhkaan ja joukoille asetettuihin tehtävätyyppeihin 
verrattuna. Erääksi keskeisimmistä jatkotutkimusta 
vaativista aiheista nähtiin taistelijan ja etulinjajouk-
kojen tilannetiedon tarve ja sen esittäminen. 

SAWUI -tutkimus 

Useat maat olivat kehittäneet uusia taistelijajärjes-
telmiään, joiden ydin oli suunnittelua, päätöksen-
tekoa ja tilannetietoisuutta tukeva taistelunhallinta-
järjestelmä. Tutkitun tiedon saaminen taistelijoiden 
todellisesta tilannetiedon tarpeesta ja uusien 
järjestelmien antamasta suorituskykylisästä oli 

äärimmäisen hankalaa, joten vuonna 2008 käyn-
nistettiin kaksivuotinen SAWUI -tutkimus 
(Supporting situational Awareness in demanding 
operational conditions through Wearable 
multimodal User Interfaces). SAWUI oli VTT:n 
johtama TEKES -rahoitteinen tutkimus, johon 
puolustusvoimat osallistui asiakkaana ja työn 
tavoitteiden määrittelijänä.  

 

SAWUI-taistelijan demojärjestelmä testissä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää taistelijan ja 
johtajan tietotarpeet sekä ne menetelmät joilla tilan-
netieto parhaiten esitetään taistelijan toiminta-
ympäristössä. Tutkimus jaettiin viiteen työpakettiin 
seuraavasti: 

1. Vaatimusmäärittely ja tilannetietojärjestelmien 
nykytila 

2. Päälle puettavien tietokoneratkaisujen analy-
sointi ja integrointi 

3. Demonstraatiojärjestelmän kenttätestaus 

4. Tiedon syöttö ja esittäminen 

5. Multimodaalisten käyttöliittymien ominaisuudet 
ja stressin vaikutus 

SAWUI-tutkimus oli erinomainen osoitus kotimais-
ten tutkimuslaitosten kyvystä tukea puolustusvoi-
mien tutkimusta ja teknologiaosaamisen kehittämis-
tä. Tutkimuksen avulla luotiin uutta tietoa ja osaa-
mista tilannetiedon tarpeisiin, tietotarpeiden tutki-
musmenetelmiin ja tiedon esittämiseen. Tutkimuk-
sen keskeisimmät johtopäätökset olivat: 
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- Järjestelmä ei saa haitata päätehtävän toteutta-
mista ja sen tulee olla ehdottoman käyttövarma 

- Osajärjestelmien tulee muodostaa integroitu 
kokonaisuus, joka on muokattavissa eri roolien 
ja tehtävien tarpeisiin 

- Esitystavan tulee vastata ihmisen tapaa hahmot-
taa asioita 

- Taistelijalle riittää käskyjen ja viestien vastaan-
otto, jolla voidaan suunnata toimintaa 

- Johtajalla tulee olla päätelaite, jolla tuetaan 
suunnittelua, johtamista ja navigointia  

Laajan näkökentän
pimeänäkölaite 

(VV60LITE/VVLITE)

Kypäräjärjestelmä
2020

Kypäräjärjestelmä
2020

Kypäräkamera/
valaisin, vast.

Kypäräkamera/
valaisin, vast.

OmatunnistuslähetinOmatunnistuslähetin

Ryhmäradio/
taistelijaradio
Ryhmäradio/
taistelijaradio

Luotisuojaliivi
(integroitu johdotus)

Luotisuojaliivi
(integroitu johdotus)

Ballistinen silmäsuojausBallistinen silmäsuojaus

SuojanaamariSuojanaamari

Kuulon suojaus ja
kommunikaatiojärjestelmä

Kuulon suojaus ja
kommunikaatiojärjestelmä

Keskitetty virranhallinta
(liiviin integroitu virtalähde)

Keskitetty virranhallinta
(liiviin integroitu virtalähde)

Taistelijan vaatetusvarustus
2020

Taistelijan vaatetusvarustus
2020

Kantolaite, reput, alusvaatetus, jne.

Asuun integroidut polvi- ja kyynärsuojat

CBRN suoja, palosuoja
(integroitu vai erillinen)

Taistelijan, johtajan, tulenjohtajan
päätelaite (huom. asepäätteet)

Aseen tähtäin (päivä/pimeä).
Monitoimitähtäin, punapiste,

VV, VV3X-laser

Aseen tähtäin (päivä/pimeä).
Monitoimitähtäin, punapiste,

VV, VV3X-laser

CBRN anturit
(hälyttävä R/N

Ilmaisin)

CBRN anturit
(hälyttävä R/N

Ilmaisin)

Sensori
(joko PITA tai TVTJJ)

Sensori
(joko PITA tai TVTJJ)

 

Taistelija 2020 ratkaisukuvaus
 

PVTO 2010 taistelijan alaohjelma 

PVTO 2010 taistelijan alaohjelman käynnistäminen 
vuonna 2010 oli looginen jatkumo SAWUI -
tutkimukselle. Taistelijan alaohjelma ositettiin 
neljään toisiaan tukevaan projektiin seuraavasti: 

1. okonaisjärjestelmän integrointi, liityntäraja-
pinnat ja energian tuotto 

2. Ryhmän C4I -järjestelmäprototyyppi 

3. Monitoimitähtäin/maalinosoitin 

4. Selustajoukon johtaminen siirrettävällä mobiili-
verkon avulla 

Työn tavoitteena on kehittää demonstraattorit tai 
mahdollisuuksien mukaan jopa prototyypit T2020 
keskeisimmistä osajärjestelmistä. Kesällä 2011 
käynnistettiin ”Kypäräjärjestelmä 2020” kehitystyö 
omana projektinaan taistelijan alaohjelman 
ohjausvastuulle.  

Taistelijan alaohjelma on ohittanut ajallisen puoli-
välin rajapyykin. Valmiina ovat vaatimusmääritte-
lyt, skenaariokuvaukset, liityntärajapintojen määrit-
tely ja tulevaisuuden ratkaisukuvaus. Ensimmäiset 
kenttätestit ”mock-up” laitteilla toteutettiin keväällä 
2011. Toimivat demonstraattorit ja prototyypit saa-
daan testaukseen syksyllä 2012. 
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Kypärä 2020 -konsepti 

Kansainvälinen yhteistyö 

Puolustusvoimat on osallistunut intensiivisesti 
Euroopan puolustusviraston EDA:n taistelijan 
varustusta käsitteleviin projekteihin vuodesta 2006 
lähtien. ”Combat Equipment for Dismounted 
Soldier (CEDS) ja Soldier Centric Identification 
Systems (SCIS)” -projekteissa on laadittu taistelijan 
järjestelmää koskevat vaatimusmäärittelyt. Saatua 
materiaalia on hyödynnetty täysimääräisesti koti-
maisessa kehitystyössä. CEDS -projektissa valmis-
tellaan siirtymistä 2-vaiheeseen, jonka tavoitteena 
on toteuttaa 11 erillistä tutkimusta taistelijan 
keskeisimpien suorituskykypuutteiden poistamisek-
si. Suomen kannalta olisi ollut edullista, mikäli 
tutkimustulokset olisi saatu jo PVTO 2010 
taistelijan alaohjelman käyttöön. Kansainvälisten 
yhteistutkimusten käynnistäminen on usein hidasta 
ja voidaankin olettaa että CEDS 2-vaiheen 
tutkimustulokset ovat käytettävissä aikaisintaan 
vuonna 2013. 

 

Sisäänmenoaukon räjäyttäminen. (J. Kosola) 

Lopuksi 

Useiden maiden kansalliset hankkeet taistelijan 
järjestelmien kehittämiseksi ovat viivästyneet 
vuosikausia alkuperäisistä suunnitelmista. Taistelija 
2020 -kehitystyö etenee vuonna 2006 laaditun aika-
taulun mukaisesti. Teknologiatutkimus (SAWUI) ja 
demonstraattori-/prototyyppikehitys (PVTO 2010 
taistelija) ovat rakentaneet uutta osaamista, ymmär-
rystä teknologiakehityksestä ja saaneet kotimaiset 
toimijat verkottumaan keskenään. T2020 -kehitys-
työn etenemispolku voidaakin kiteyttää seuraavasti: 
Tutkimuksesta tietoon, tiedosta tuotekehitykseen, 
tuotekehityksestä testaukseen ja testauksesta 
toimivaan tuotteeseen. 

 

Kaartin jääkäreitä M05-varustuksessa. (J.Kosola) 

PVTO 2010 taistelijan alaohjelman lopputuotteena 
tultaneen näkemään varteenotettava ratkaisu 
ulkomaisten kilpailijoiden rinnalle. Suomalainen 
etenemistapa ja muutamat teknologiaohjelmassa 
kehitetyt osajärjestelmät ovat herättäneet myös 
kansainvälistä kiinnostusta. 

Haasteena lähitulevaisuudessa tulee olemaan koko-
naisuuden hallinta T2020 osajärjestelmiä hankkeis-
tettaessa. Kokonaisuuden hallintaa varten 
Maavoimien esikuntaan on perustettu ns. taistelijan 
järjestelmän koordinointiryhmä. Koordinointi-
ryhmän tehtävänä on varmistaa eheä järjestelmä-
kokonaisuuden syntyminen, suorituskykyvaatimus-
ten saavuttaminen ja yhteensopivuusvaatimusten 
täyttyminen. Uudet ryhmän tähystimet (Phantom 
Irx) ovat ensimmäiset T2020 konseptiin hankitut 
sotavarusteet. Muutaman vuoden kuluttua tulemme 
näkemään miten kokonaisuuden hallinta saatiin 
onnistumaan. 
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SAP laajentuu suorituskyvyn hallinnan alueelle 
- Insinöörikapteeni Jouni Koivisto, PEMATOS - 

 
Kirjoittaja työskentelee Pää-
esikunnan Materiaaliosaston 
hankesektorissa ja on ollut 
mukana SAP Hankkeet-ala-
projektissa vuodesta 2008. 

 

 

 
Taustaa 

Luultavasti jokainen lukija on tietoinen Puolustus-
voimissa käynnissä olevasta SAP-toiminnanohjaus-
järjestelmän mittavasta kehitys- ja käyttöönotto-
työstä. Työn tavoitteena on kehittää toiminnanoh-
jausta sekä tuottaa laajennettu PVSAP-järjestelmä 
tukemaan sotilaallisen suorituskyvyn rakentamista 
ja henkilöstöresurssien hallintaa. Rakennettavaan 
kokonaisuuteen kuuluu myös raportoinnin 
kehittäminen, jolla parannetaan puolustusvoimien 
suorituskyvyn tilannekuvan muodostamista. 
Pohjana järjestelmän kehitystyölle on aikaisemmin 
MAHATA-hankkeessa käyttöönotetut SAP-toimin-
nallisuudet materiaalihallinnan, hankintatoiminnan, 
kunnossapidon ja taloushallinnon tukemiseen. 
Muutoksella tavoitellaan jäsentynyttä resurssitilan-
nekuvaa päätöksenteon tueksi sekä oikea-aikaista 
resurssien kohdentamista. 

Kehitystyö on organisoitu PVSAPKEH järjestelmä-
hankkeeksi. Hanketta on edeltänyt selvitys-, 
määrittely- ja rakentamisen valmisteluprojekteja, 
joista ensimmäinen on ollut vuonna 2004 asetettu 
Toiminnan ohjauksen suunnitteluprojekti. Hank-
keen myötä otetaan käyttöön puolustusvoimallinen 
toimialakokonaisuus SAP DS™ (Defence Suite). 
Hankkeen kokonaisuuteen sisältyy henkilöstö-
hallinnon ja -kehittämisen toiminnallisuudet sekä 
laajennukset raportointiin. Lisäksi laajennukseen 
kuuluu logistiikan, tilahallinnon sekä matkustuksen-
hallinnan toiminnallisuuksien jatkokehittäminen. 
Järjestelmätoimittajaksi on valittu Accenture. 
Hanke jakautuu henkilöstö-, logistiikka-, talous- ja 
suunnitteluprojekteihin ja edelleen lukuisiksi 
alaprojekteiksi. 

Hankkeet-alaprojekti 

Logistiikkaprojektiin kuuluvan Hankkeet-alaprojek-
tin tehtävänä on kehittää Puolustusvoimien 
kehittämisohjelmien hankesalkunhallinnan ja niihin 
kuuluvien hankkeiden hallinnan prosesseja ja 
tuottaa tarvittavat tietotekniset SAP-tuoteperheen 
työkalut. Työkalut tarjoavat tukea hankkeiden suun-
nitteluun ja toteutukseen. Hankkeiden hallintaan 
olennaisena osana liittyvät hankintaan, määrä-
rahasuunnitteluun, taloushallintoon ja elinjakso-
kustannusten seuraamiseen tarvittavat toiminnalli-
suudet toteutetaan yhteistyössä muiden projektien ja 
alaprojektien kanssa. Uusien työkalujen käyttöön-
oton myötä tullaan luopumaan HOTI-järjestelmästä. 
Järjestelmän käyttäjiä tulevat olemaan kehittämis-
ohjelmien-, hankkeiden- ja projektinhallinnan 
erityisesti johto- ja koordinointitehtävissä työsken-
televät henkilöt. Tällaisia henkilöitä on hankkeiden 
lukumäärästä riippuen arvioitu olevan 200-300. 
Tätä kirjoitettaessa järjestelmän toiminnallinen 
käyttöönotto on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 
2012 alusta. 

Käytettävät SAP tuotteet 

Puolustusvoimien suorituskykyä rakennetaan kohti 
tavoitetilaa kehittämisohjelman avulla. Kehittämis-
ohjelma sisältää suorituskykyvaatimuksiin, aikatau-
luun ja resursseihin sidottuja konkreettisia kehitys-
askelia kohti tavoitetilaa. Jokaisen kehitysaskeleen 
lopputuloksena tulisi aina olla puolustusvoimien 
toimiva suorituskykykonfiguraatio, eli joukot, 
materiaali, käyttöperiaatteet ja tarvittava tuki ja 
infrastruktuuri. Kehittämisohjelmassa suorituskyky-
kokonaisuuksia rakennetaan hankkeilla ja niiden 
alaisissa projekteissa. 

Teknisenä ratkaisuna kehittämisohjelman ja siihen 
kuuluvien hankkeiden hallintaan käytetään projekti-
portfolion hallintaan tarkoitettua tuotepakettia, joka 
koostuu kolmesta tuotteesta: SAP xRPM (Resource 
and Portfolio Management), cProjects 
(Collaboration Projects) ja PS (Project System). 
Kehittämisohjelman ja hankkeiden raportointia 
tuetaan SAP BI (Business Intelligence) työkalulla. 
Lukuun ottamatta maavoimissa jo aikaisemmin 
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projektinhallinnassa ja teknisen elinjaksohallinnassa 
käytettyä SAP PS:ää, työkaluja käytetään web-
portaalin kautta. Tämä mahdollistaa ”perinteistä 
SAP:a” havainnollisempien ja helppokäyttöisem-
pien käyttöliittymien toteuttamisen sekä visuaali-
selta ilmeeltään tasokkaiden raporttien tuottamisen. 

SAP xRPM hankeportfolion hallintaan 

SAP xRPM työkalussa kuvataan puolustusvoimien 
kehittämisohjelman hierarkkinen rakenne alakehit-
tämisohjelmineen ja hankkeineen. Työkalussa 
voidaan antaa kehittämisohjelmille resurssikehykset 
ja toisaalta seurata toteutunutta määrärahojen käyt-
töä ja tehdyn työn määrää. Kehittämisohjelmiin 
liitetään niihin liittyvät tavoitteita kuvaavat 
suorituskykyvaatimukset. Varsinaisena vaatimus-
tenhallinnan työkaluna tullaan käyttämään DOORS-
järjestelmää, jota kehitetään PVSAP-hankkeen 
ulkopuolisessa kuulumattomassa DOORIS-projek-
tissa. Myöhemmässä vaiheessa on tavoitteena 
toteuttaa tekninen rajapinta vaatimusten kopioimi-
seksi automaattisesti DOORS:sta SAP-järjestel-
mään. 

Järjestelmässä muodostetaan kunkin kehittämis-
ohjelman alle hanketta tai ideoitavaa ”hankeaihiota” 
edustava kokonaisuus, jossa yhdistyvät hankkeen 
toteutettavaksi annetut suorituskykyvaatimukset ja 
toteutuksen reunaehdot, aikataulu ja resurssit. 
Samalla syntyy cProjects työkalussa Gantt-kaavion 
muodossa tarkasteltava projektisuunnitelman runko 

tukemaan hankkeen tehtävien, aikataulun ja resurs-
sien suunnittelua. 

SAP xRPM tarjoaa muokattavissa olevia näkymiä, 
joiden avulla voidaan saada yleiskuva halutun 
hankejoukon tilanteesta. Hankkeiden keskinäistä 
vertailua ja priorisointia tuetaan erilaisten kyselyi-
den perusteella muodostettavien tunnuslukujen 
avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi elinjaksoauditoin-
tien perusteella laadittavat arviot hankkeiden tilasta 
sekä hankkeen vaikuttavuuden perusteella lasket-
tava hyvyysluku. Keskeisenä haasteena on rakentaa 
toimiva johdon tahtotilaa tukeva objektiivinen 
arviointimalli eri hankkeiden ”hyvyyden” arvioi-
miseksi.   

cProjects hankkeen toteutuksen 
hallinnassa 

Jokaiselle järjestelmässä avatulle hankkeelle syntyy 
myös projektirakenne cProjects-työkaluun. Rakenne 
on kaikille hanketyypeille sama ja syntyy 
järjestelmään määritetyn rakennemallin mukaisesti. 
Rakennemalleja voidaan tarvittaessa luoda useam-
pia, sillä hankkeiden joukko ei ole lainkaan homo-
geeninen. Hankkeen rakennemallit pyrkivät yhden-
mukaistamaan hankkeiden toimintaa ja ohjaavat 
kaikille hankkeille tyypillisesti kuuluvien asioiden 
tekemiseen. Mallirakenne pitää sisällään hankkeelta 
vaadittavat lopputuotteet ja näihin liittyvät tehtävät. 

 
Esimerkki cProject hankerakenteesta. 
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SAP PS projektien kustannus-
suunnittelussa ja seurannassa 

Jokaiselle hankkeelle avataan kustannusrakenne eli 
projektihierarkia SAP PS työkalussa. Rakenne 
avataan suunnitellun hankerakenteen (cProjects) 
perusteella pohjautuen valmiiksi määritettyyn 

projektimalliin. Projektirakenne mahdollistaa 
hankkeen aiheuttamien kustannusten seurannan 
elinjaksovaiheittain ja suorituskyvyn osatekijöittäin. 
Vaadittaessa tarkempaa seurantaa voidaan hierark-
kiseen projektirakenteeseen lisätä uusia alemman 
tason projektirakenneosia. 

Hanke

Hanke

IDEA ESUU SUUN RAKE

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

PS:n projektimääritys

PS:n PRR-osa

Hanke

Hanke

IDEA ESUU SUUN RAKE

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

Hankehallinta

Tukeutuminen

Materiaali

Joukkotuotanto

Infrastruktuuri

Käyttöperiaate

PS:n projektimääritys

PS:n PRR-osa

 

Suorituskykyhankkeen kustannustenhallintarakenne (SAP PS) 

Järjestelmien elinjaksokustannuksia seurataan PS 
moduulissa olevissa järjestelmittäin perustetuissa 
teknisissä elinjaksoprojekteissa. Hankkeen aikaiset 
hankintakustannukset kohdennetaan sekä hankkeel-
le että tekniselle elinjaksoprojektille. Hankkeen pää-
tyttyä järjestelmiin kohdistuvat operointivaiheen 
aikaiset mm. kunnossapidon kustannukset kohdis-
tuvat teknisille elinjaksoprojekteille, jolloin ajan 
kuluessa syntyy käsitys järjestelmän ja osin myös 
suorituskyvyn todellisesta hinnasta. 

SAP BI raportointi 

SAP BI tuotteella toteutettu raportointi tukee 
kehittämisohjelmien ja hankkeiden omistajien 
tilannetietoisuutta. Raportoinnin toiminnallisuudet 
toteutetaan RTIKU (Resurssitilannekuva) alaprojek-
tissa. Hanke- ja projektipäälliköt voivat käyttää 
raportteja työnseurantavälineenä hyödyntäen 
normaaleja projektiseurannan tunnuslukuja (PV, 
EV, AC) sekä kustannus- ja aikataulu indeksejä 
(CPI, SPI) sekä aikaisemmin mainittuja kyselyiden 
perusteella laskettavia tunnuslukuja. Lisäksi 
raporteilla saadaan esitettyä hankkeen aikatauluihin 

ja resurssitilanteeseen liittyviä tietoja. Raportit 
tukevat myös kriittisiksi tunnistettujen hankkeen tai 
projektien tehtävien toteutumisen seurantaa ja 
prosessin omistajien tilannetietoisuutta. Tällaisia 
tehtäviä ja prosesseja ovat esimerkiksi tietohallinto-
päätös ja hankinta. 

Lopuksi 

Onnistuessaan elinjakson hallinta SAP- järjestel-
mässä parantaa prosessien hallittavuutta, vähentää 
päällekkäistä tietojen syöttämistä ja inhimillisiä 
virheitä, mahdollistaa tiedon jakamista yli toimiala- 
ja prosessirajojen sekä tarjoaa yhdenmukaista ja 
lähes reaaliaikaista tietoa käyttäjille. Puolustus-
voimien SAP-implementaatio on teknisesti ja 
toiminnallisesti kompleksinen järjestelmä. Tällaisen 
onnistunut toteuttaminen edellyttää lujaa osaamista, 
asianmukaisia työmenetelmiä ja -välineitä sekä 
kykyä hahmottaa kokonaisuuksia yli toimiala- ja 
organisaatiorajojen sekä kykyä luoda uusia 
toimintatapoja. Lähitulevaisuus näyttää kuinka 
hyvin olemme yhdessä toimittajan kanssa kyenneet 
vastaamaan näihin haasteisiin. 
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Esimerkki hankkeen tunnuslukuraporteista. 
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Kansainvälisen projektinjohtostandardin kehitystyö 
loppusuoralla 

- DI Jouko Vaskimo, Ixonos Oy - 

 
Kansainvälisen standardisoi-
misjärjestön International 
Organization for Standardi-
zation (ISO) organisoima 
projektinjohtostandardin ISO 
21500 Project Management – 
Guidance on project manage-
ment kehitystyö on edennyt 

loppusuoralle: vuonna 2007 aloitetun kehitystyön 
arvioidaan valmistuvan ensi vuoden lopussa. 
Valmistumassa on ensimmäinen kansainvälinen 
projektinjohdon standardi. Standardin laatimisesta 
on vastannut tähän tarkoitukseen perustettu kansain-
välinen projektikomitea, ISO/PC 236 Project 
management. 

ISO/PC 236 perustettiin syksyllä 2007 BSI:n 
(British Standards Institution) aloitteesta. Komitean 
puheenjohtajana oli toiminnan alussa BSI:n Jim 
Gordon ja sihteerinä ANSIn (American National 
Standards Institute) Jason Knopes. Komitean 
puheenjohtajana on keväästä 2009 saakka toiminut 
BSI:n Miles Shepherd ja sihteerinä ANSIn Karl 
Best.  

 

ISO/PC 236 -komitean toimintaan on osallistunut 
37 kansallista standardisoimisorganisaatiota partici-
pating (P) jäseninä, 12 kansallista standardisoimis-
organisaatiota observing (O) jäseninä, ja Internatio-
nal Project Management Association (IPMA) 
liaison -yhteistyötahona. Kaikki ISO/PC 236 -komi-

tean toimintaan osallistuneet kansalliset standar-
disoimisorganisaatiot ovat ISOn jäseniä. Suomessa 
ISO 21500 -standardin kehitystyötä koordinoi 
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n seurantaryh-
mä SR 206 Projektinhallinta, jonka puheenjohtajana 
toimii Jouko Vaskimo (Ixonos) ja sihteerinä Sari 
Sahlberg (SFS). ISO/PC 236 -komitean työhön ovat 
SFS:n ja SR 206:n valtuuttamina Suomen edustajina 
osallistuneet Seppo Halminen (IIL) ja Jouko 
Vaskimo (Ixonos). SR 206:n muut jäsenet ovat 
Matti Haukka (Projekti-Instituutti), Jyri Kosola 
(Puolustusvoimat), Ville Lestinen (Fortum), Sami 
Myllyviita (Wärtsilä), Jarmo Orava (ABB) ja Pekka 
Selin (Kone). 

 

ISOn standardisoimisprosessi 

ISO/PC 236 -komitean tehtävänä on ollut kehittää 
yleiseen käyttöön soveltuva kokonaisvaltainen 

Miles Shepherd      Karl Best 
(kuva: Jouko Vaskimo)      (kuva: Karl Best) 



Insinööriupseeri 2011 
 

42 

projektinjohtostandardi käyttämällä kehitystyön 
lähtökohtana BSI:n projektinjohtostandardia BS 
6079-1. Kansainvälisen projektinjohtostandardin 
tarve oli käynyt ilmeiseksi, kun eri maissa ja eri 
toimialoilla oli julkaistu useita erilaisia projektin-
johtamiseen suorasti ja epäsuorasti kantaa ottavia 
standardeja, joissa useimmissa on oma projektin-
johtamisen sanasto, prosessi ja rakenne. Uuden 
standardin oleellisin tehtävä onkin toimia kansalli-
sista ja toimialakohtaisista tekijöistä riippumattoma-
na projektinjohtamisen periaatteiden, prosessien, 
rakenteiden ja sanastojen yleisenä ohjeistona. 
Työryhmä on käyttänyt työssään maailmalla 
julkaistuja projektinjohtostandardeja ja muita 
materiaaleja saadakseen aikaan parhaan mahdolli-
sen, laajasti hyväksyttävän ja käytettävän, mahdolli-
simman paljon lisäarvoa tuottavan uuden 
standardin. 

Uusi standardi on tarkoitettu kaikille projektinjohta-
misesta kiinnostuneille henkilöille iästä, virkaiästä 
ja projektinjohtamisen kokemuksen määrästä 
riippumatta. Standardin on tarkoitus sopia kaikille 
projekteille yksittäisestä projektista aina laajojen 
kokonaisuuksien (ohjelmien ja/tai salkkujen) 
osaprojekteihin. 

Uuden standardin tarkoituksena ei ole korvata 
kansallisia projektinjohtostandardeja, jotka tyypil-
lisesti ottavat huomioon paikalliseen kulttuuriin, 
toimintatapoihin ja projektinjohtamiseen liittyvät 
olosuhteet ja tekijät: Standardin perimmäisenä 
tarkoituksena on toimina kansallisia ja paikallisia 
standardeja valmistelevien työryhmien työn taus-
toittajana erityisesti projektinjohtamisen sanaston, 
prosessien ja rakenteiden osalta.  

Vuonna 2007 käynnistynyt kehitystyö on vaatinut 
oman aikansa, ja uuden standardin ISO 21500 
Project Management – Guidance on project 
management odotetaan valmistuvan vuoden 2012 
lopussa. Standardin kehitystyö on edennyt ISOn 
kehittämän, standardien laatimiseen tarkoitetun 
vakioidun prosessin mukaisesti (kuva 3). Syyskuun 
2011 alussa ISO/DIS 21500 on lausunto- ja 
kommentointikierroksella ISOn jäsenmaissa, 
käytännössä uuden standardin laatimisprosessin 
loppusuoralla. Prosessissa on tämän ns. DIS-
äänestyksen jälkeen jäljellä ns. FDIS-äänestys, 
jonka läpäisemisen jälkeen standardi on valmis 
julkaistavaksi. Tätä seuraa standardin levittäminen 
ISOn omien ja ISOn jäsenorganisaatioiden kansain-
välisten jakelukanavien kautta, sekä standardin 
vahvistaminen kansallisiksi standardeiksi ja kääntä-

minen, mikäli ISOn kansalliset jäsenorganisaatiot, 
Suomen tapauksessa SFS, niin päättävät.   

ISO/PC 236 -komitean työn ollessa loppusuoralla 
ISO on päättänyt valtuuttaa projektinjohtostandar-
dien kehittämisen tähän tarkoitukseen vuoden 2011 
keväällä perustetulle tekniselle komitealle ISO/TC 
258 Project, programme and portfolio management. 
ISO/TC 258:n puheenjohtajaksi nimitettiin ISO/PC 
236 -työtä johtanut BSI:n Miles Shepherd, ja 
sihteeriksi ANSIn Karl Best. Suomessa ISO/TC 258 
-komitean kanssa tehtävää yhteistyötä koordinoi 
SFS:n seurantaryhmä SR 206.  

ISO/PC 236 - ja ISO/TC 258 -komiteoihin sekä SR 
206 -seurantaryhmään kaivataan lisää projektinjoh-
tamisen standardoinnista kiinnostuneita. Lisätietoja 
ISOn työhön osallistumisesta antaa seurantaryhmän 
SR 206 sihteeri Sari Sahlberg (sari.sahlberg@sfs.fi / 
09 149 9331). 

Jälkihuomautus: Puolustusvoimien 
projektiohjeen kehittäminen 

insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola 

Puolustusvoimiin laadittiin yhteinen projektiohjeis-
tus vuonna 1997 kokoamalla eri joukko-osastojen ja 
esikuntien sekä siviilimaailman parhaat projekti-
käytännöt yksiin kansiin puolustusvoimien projekti-
ohjeeksi. Se yhtenäisti eri toimijoiden toimintatavat 
kuvaamalla suositeltavat menettelyt projektien 
elinjakson eri vaiheissa. Puolustusvoimien hanke-
toiminnan ohjeistuksen valmistumisen jälkeen 
projektiohjetta päivitettiin vuonna 2000. Tuossa 
vaiheessa tehdyt muutokset olivat pääosin luonteel-
taan täydentäviä ja osin tarkentavia. 

Suorituskyvyn elinjaksonhallinnan normiohjauksen 
ja sitä tukevien oppi- ja ohjekirjojen valmistumisen 
myötä myös puolustusvoimien projektiohjeeseen 
kohdistuu tarkistuspaineita. Tulevassa ohjeistukses-
sa projektien valmistelua yksinkertaistetaan ja 
selkeytetään aiempaan verrattuna. Suurin päivitys-
tarpeen aiheuttaja on kuitenkin uusi kansainvälinen 
projektistandardi ISO-21500. Ohjeistuksen päivittä-
misellä varmistetaan, että puolustusvoimien 
projektitoiminta täyttää ne kansainväliset standardit, 
joita myös kotimaisten ja ulkomaisten järjestelmä- 
ja palvelutoimittajien odotetaan noudattavan. 
Teollisuuden ja palveluntuottajien kanssa yhteinen 
käsitteistö ja yhteiset projektikäytännöt tukevat 
yhteistoimintaa ja madaltavat yhteisten projektien 
riskitasoa. 
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Vasa-laivan karu kohtalo - insinöörien vika? 
- Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, PEMATOS - 

 
Naapureiden onnettomuuksille ei pidä nauraa. 
Niistä pitää oppia. Tämän puolihumoristisen, mutta 
vakavaa aihetta käsittelevän kirjoituksen tarkoituk-
sena on herättää asiaan tuntevan lukijan mielessä 
yhtymiä nykypäivään tämän hetken sudenkuoppien 
välttämiseksi. Kirjoitus pohjautuu ruotsalaisten 
itsensä tekemään analyysin, jota on täydennetty 
internetistä kaivetuilla yksityiskohdilla. 

Vasa oli Ruotsin kuninkaan lippulaiva, joka upposi 
10. elokuuta 1628 aloitettuaan juuri neitsytmatkan-
sa. Laivan uppoaminen herätti aikanaan kohua ja 
sen syistä on monta tarinaa. Tässä on niistä yksi. 

Valtakunta oli sodassa Puolan kanssa ja kuningas 
käski rakentaa neljä alusta, joista yhdestä tulisi 
hänen lippulaivansa. Resurssipulasta kärsivässä 
maassa Amiraali Fleming tilasi tukholmalaiselta 
telakalta kuitenkin vain kaksi laivaa, joiden kölin 
pituudet olisivat 108 jalkaa ja 135 jalkaa. 

Pian kuningas käski 108 jalan pituisen rungon 
venytettäväksi 120 jalkaan, jotta aluksen tykistöä 
voitaisiin kasvattaa suunnitellusta. Rakennustöissä 
ilmeni vaikeuksia, sillä telakalle ei tuotu tarpeeksi 
puutavaraa. Vasaa varten piti kaataa tuhatkunta 
tammea, joista alkoi olla pulaa. Puutavara riitti vain 
yhteen 111-jalkaiseen ja yhteen 135-jalkaiseen 
alukseen. Amiraali Fleming käski rakentaa 111-
jalkaisen aluksen, josta piti tuleman Vasa. 

Sitten asiakas puuttui taas suunnittelutyöhön. 
Kuningas oli saanut tietää tanskalaisten rakentavan 
suurta laivaa, jossa olisi kaksi tykkikantta. Niinpä 
kuninkaan käskystä Vasaan rakennettiin toinenkin 
tykkikansi. Sen rakentamiseksi laivan rakennepiir-
roksia jouduttiin muuttamaan. Koska rakennustyöt 
oli jo aloitettu, telakka skaalasi 111-jalkaisen 
aluksen piirroksia sen sijaan että olisi aloittanut 
isomman 135-jalkaisen aluksen suunnittelu- ja 
rakennustyöt. Tällä seikalla tulisi olemaan merkittä-
vä osuus aluksen kohtalossa, sillä vedenalaiset osat 
oli alun perin mitoitettu 108-jalkaiselle alukselle, 
vaikka alukseen tulevat asejärjestelmät olisivat 
vaatineet 135-jalkaisen kölin. Lopputuloksena köli 
oli liian pieni ja aluksen syväys liian matala. 
Tehtäväprofiilin ja asiakasvaatimusten muuttaminen 
kesken rakentamisen ei koskaan lupaa hyvää. 

 

Alkuperäinen aseistus käsitti 30 kpl 24 naulan 
tykkiä. Aseistusvaatimukset muuttuivat neljä kertaa 
aluksen rakentamisen aikana. Viimeisin vaatimus 
käsitti 64 kpl 24 naulan tykkiä! Ylempi tykkikansi 
oli kuitenkin suunniteltu vain 12 naulaisille tykeille. 
Tykkivalimon toimitusvaikeuksien vuoksi aseistus 
käsitti lopulta oli 48 kpl 24 naulan tykkiä. Tämäkin 
oli melkoinen suunnittelematon lisäpaino matalassa 
uivalle 111-jalan alukselle, jonka köli oli suunnitel-
tu 108 jalan alukseen. 

Laivan takiloinnin suunnittelijalla ei ollut käytössä 
laivan rungon mittoja ja speksejä eikä takilointia 
ilmeisesti ollut huomioitu vakauslaskuissa. 

Koska kyseessä oli laivaston lippulaiva, sen piti 
luonnollisesti olla komea ja alamaisten ihailua 
herättävä. Niinpä kuningas käski satojen kullattujen 
kaiverrusten asentamisen laivan yläkansiin ja 
peräpeiliin. Patsaat ja veistokset esittivät muun 
muassa Raamatun hahmoja, kreikkalaisen jumal-
taruston sankareita ja muinaisen Rooman valtakun-
nan keisareita. Nelimetrinen loikkaava leijona keu-
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lakuvana symboloi suurvalta-asemaan kohonneen 
kuningaskunnan mahtia. Kaikki ylimääräinen paino 
heikensi jo entisestään liian kiikkerän aluksen 
vakautta.  

 

Ylimääräisen tykkikannen, liian pienen kölin, 
painavampien tykkien, kaiverrusten ja ennakoitua 
painavamman takiloinnin vuoksi aluksen painopiste 
nousi merkittävästi. Suunnittelija osasi epäillä 
ongelmia ja käski suorittaa stabiliteettitestauksen. 
30 miestä pantiin juoksemaan aluksen partaalta 
toiselle. Testaus piti lopettaa jo kolmen 
juoksukerran jälkeen, kun alus alkoi keinua 
vaarallisen voimakkaasti. Valmistaja lisäsi 
painolastia, jonka määrää rajoitti uhka alemman 
tykkikannen porttien vajoamisesta vesilinjan alle. 
Tässä vaiheessa amiraali Fleming käski keskeyttää 
ikävästi sujuneet testit, koska kuningas oli pitkäksi 
venähtäneeseen rakennushankkeeseen kyllästyneenä 
antanut uhkavaatimuksen: 

Vasa tulee laskea vesille 25.7.1628 
mennessä, tai vastuulliset joutuvat 
kuninkaan epäsuosioon. 

 

Kuninkaan tahto ei täysin toteutunut, sillä alus 
laskettiin vesille 10.8.1628. Laiva purjehti 1300 
metriä ja kaatui ensimmäisessä tuulenpuuskassa. 
Merivesi syöksyi Vasan tykkiporteista sisään, ja 
alus alkoi nopeasti vajota kohti merenpohjaa. 

 

Miksi Vasa-laivan kohtalo on yhä ajankohtainen? 
Siirrettynä nykypäivän Systems Engineering -
käsitteisiin, hankkeessa voidaan havaita ainakin 
seuraavia puutteita ja virheitä: 

- Aikataulupaine ohjasi liikaa päätöksentekoa. 

- Vaatimukset muuttuivat koko ajan eikä muutos-
tenhallintaa ollut. 

- Tekninen suunnittelu oli aikataulupaineiden ja 
tiheästi muuttuvien vaatimusten vuoksi puut-
teellista. 

- Selkeätä projektisuunnitelmaa ei ollut. Esimer-
kiksi alihankintaketjun kykyä toimittaa vaadit-
tuja osajärjestelmiä ei huomioitu suunnittelussa. 

- Päätöksentekoa ohjasi esimiesten tahdon täyttä-
minen kyseenalaistamatta tehtyjä päätöksiä. 
Tämä johti ilmiselvien ongelmien huomiotta 
jättämiseen. Kun testauksessa saatiin negatiivi-
sia tuloksia, ratkaisuna ei ollut ongelmien 
selvittäminen, vaan testauksen keskeyttäminen.  

- Korkea esimies pani arvovaltansa peliin aset-
taen epärealistisia vaatimuksia toteutuksen ja 
aikataulujen suhteen. Kukaan ei uskaltanut 
sanoa esimiehelle että valittu tie johtaisi tuhoon, 
vaikka se oli selvästi nähtävissä. 

Ensivaikutelmalta vaikuttaa siltä, että kyse olisi 
puutteellisesta Systems Engineering -osaamisesta ja 
puuttuvista menetelmistä, mutta perimmiltään 
kysymys on kuitenkin organisaatiokulttuurista. 
Sotilasjohtamisen kulttuuri ei välttämättä sovi 
sotilaallisten järjestelmien rakentamiseen. 
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Käyttöön hyväksynnän menettelyt puolustusvoimissa 
- Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, PEMATOS - 

 
Materiaalin käyttöön hyväksynnän tehtävänä on 
varmistaa, että materiaali täyttää sille asetetut 
vaatimukset ja että materiaalin käyttäminen, kul-
jettaminen ja varastointi sekä käytöstä poistami-
nen on turvallista. Pääesikunta on valmistelemassa 
puolustusmateriaalin käyttöön hyväksyntänormia. 
Sen tavoitteena on yhtenäistää puolustusmateriaalin 
käyttöön hyväksynnän kriteerit ja menettelyt 
puolustusvoimissa. Ohje saataneen voimaan 2012 
alussa. 

 

Nykykäytäntö vaihtelee eri puolustushaaroissa ja 
toimialoilla ja sekaannuksia voi syntyä, kun yksi 
toimiala käyttää toisen toimialan laitetta tai 
järjestelmää erilaisessa käyttötarkoituksessa tai 
ympäristössä. Sekaannuksia on syntynyt muun 
muassa tilanteissa, joissa johtamisjärjestelmäalan 
kiinteisiin suojatiloihin käytettyjä laitteita on 
käytetty ajoneuvoihin asennettuina tai kun maahan 
laskettavaksi tarkoitettua johtamiskonttia on käy-
tetty ajoneuvon lavalle asennettuna. Ensin mainitus-
sa tapauksessa suurimman ongelman muodosti 

sähköturvallisuus, jälkimmäisessä työturvallisuus. 
Eräässä tapauksessa tuli vastaan kysymys pitäisikö 
pohjoismaisen taisteluosaston käyttöön tulevat 
ruotsalaiset radiot hyväksyä erikseen käyttöön 
suomalaisiin PASI-ajoneuvoihin asennettuina. 
Radiosta ei aluksi ollut käytettävissä minkäänlaisia 
dokumentteja. Lopulta päädyttiin siihen, että vaikka 
radio on jo yhdessä pohjoismaassa operatiivisessa 
käytössä, johtaa käyttöperiaatteen muuttaminen, eli 
asentaminen erilaiseen panssariajoneuvoon, tarpee-
seen tehdä hyväksyntä. Radiolähetteen voimakas 
sähkömagneettinen lähikenttä voi pahimmassa 
tapauksessa laukaista ajoneuvon omasuojaheitteet, 
ellei sähkönsyöttöä ja maadoituksia tehdä oikein. 
Koska vastuu sotavarusteen turvallisuudesta on 
järjestelmävastuullisella taholla, sen on itse varmis-
tuttava siitä, että kalusto on turvallista käyttää eivät-
kä esimerkiksi omasuojaheitteet laukea vahingossa 
tai tulipalon syttyessä kehity tappavia kaasuja. 

Kaksivaiheinen hyväksyntämenettely 

Käyttöön hyväksyntämenettely on kaksivaiheinen: 
ensin tehdään tekninen hyväksyntä ja sen jälkeen 
varsinainen käyttöön hyväksyntä. Teknisen 
hyväksynnän antaa järjestelmävastuussa oleva taho, 
joka myös ylläpitää tietoa voimassaolevista tekni-
sistä hyväksynnöistä. Tekninen hyväksyntä voidaan 
antaa vain yksilöidylle todennettavasti määritellylle 
konfiguraatiolle, esimerkiksi laukausyhdistelmälle 
tai asejärjestelmälle yksilöityine ohjelmistoversioi-
neen. 

Teknisen hyväksynnän edellytykset ovat: 

- Materiaalilla on todennettavasti viranomaisen 
edellyttämät tyyppi-, turvallisuus- ja muut 
hyväksynnät (esim. sähkö-, varastointi-, kuljetus-, 
työ-, säteily- ja räjähdeturvallisuus) 

- Materiaali täyttää todennetusti sille asetetut 
järjestelmävaatimukset 

- Materiaalille on todennettavasti määritetty 
versioitu tekninen rakenne 

- Materiaalille on määritelty käyttöprofiili 

- Materiaalin käytön edellyttämä tekninen ohjeistus 
velvoitteineen ja rajoituksineen on laadittu. 

Puolustusmateriaalia  ovat  sotavarusteet, 
muut  puolustusvarusteet  ja  harjoitusmate‐
riaali. 

Sotavaruste  on  puolustustarvike,  jolla  perus‐
tettavat  kriisiajan  tai  kriisinhallintajoukot 
varustetaan  ja  jolla on  sotavarustekoodi  ja  ‐
nimike. 

Puolustustarvike  on  väline,  laite  tai  muu 
materiaali,  joka  on  Euroopan  Unioinin 
yhteisen  puolustustarvikeluettelon  (Common 
Military List of the European Union) mukaista. 

Harjoitusmateriaali  on  koulutuksessa  ja 
harjoituksissa käytettävää materiaalia, jota ei 
ole tarkoitettu taistelutoimintaan. 

Muu puolustusvaruste on sotilaalliseen maan‐
puolustuskäyttöön  tai  kriisinhallintaan  han‐
kittua  tai  kohdennettua materiaalia,  joka  ei 
ole  sotavaruste  tai  harjoitusmateriaalia, 
mutta  joka  kuuluu  jakovarustukseen  tai  jota 
kuitenkin käytetään osana muita järjestelmiä. 
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Käyttöön hyväksynnän tarkoituksena on mahdollis-
taa materiaalin joukoille jakaminen, kouluttaminen 
ja operatiivisessa toiminnassa käyttäminen sekä 
varastoiminen, kuljettaminen, ylläpitäminen ja 
poistaminen. Puolustusmateriaalin hyväksyy käyt-
töön suorituskykyvastuussa oleva taho järjestelmä-
vastuullisen esityksestä. Suorituskykyvastuullinen 
myös ylläpitää tietoa käyttöön ja kokeilukäyttöön 
hyväksytystä materiaalista.  

Puolustusmateriaali voidaan hyväksyä käyttöön, jos 
sille asetetut käyttö- ja palvelusturvallisuusvaati-
mukset sekä tekniset ja suorituskykyvaatimukset 
täyttyvät. Vaatimusten täyttyminen tulee osoittaa 
dokumentoidusti. Puolustusmateriaalin käyttöön 
hyväksymisen edellytykset ovat: 

- Voimassaoleva tekninen hyväksyntä 

- Käytön edellyttämät viranomaisluvat on saatu 

- Suorituskykyvaatimukset täyttyvät todennetusti 

- Sotavarusteeksi tarkoitetulle materiaalille on 
varattu sotavarustekoodi 

- Tarvittavat varo-ohjeet tai -määräykset sekä 
mahdolliset käyttörajoitukset on laadittu 

- Käytön edellyttämät käyttöhenkilöstön osaamisen 
hallinta ja kelpoisuusmenettelyt on laadittu.  

- Materiaalin käytön edellyttämä ohjeistus velvoit-
teineen ja rajoituksineen on laadittu.  

Kolmenlaista käyttöä 

Puolustusmateriaalille voidaan antaa tekninen 
hyväksyntä tai käyttöön hyväksyntä kolmeen 
erityyppiseen käyttöön: varsinaiseen käyttöön, 
kokeilukäyttöön ja sotilaalliseen kokeilutoimintaan. 

Käyttö tarkoittaa puolustusmateriaalin joukoille 
jakamista, koulutuksessa ja operatiivisessa toimin-
nassa käyttämistä sekä varastoimista, kuljettamista, 
ylläpitämistä ja poistamista. 

Kokeilukäyttö tarkoittaa kenttäkokeita, testejä tai 
muita määräaikaisia kokeiluita sekä sotilaallista 
kokeilutoimintaa. Kokeilukäyttöön annettu lupa on 
aina määräaikainen ja sisältää tyypillisesti käyttö-
olosuhteiden ja -tapojen rajoituksia. Kokeilukäyt-
töön hyväksynnän tarkoituksena on mahdollistaa 
hankittavan tai hankittavaksi suunniteltavan 
materiaalin suorituskykyvaatimusten täyttymisen 
todentaminen sekä operatiivisessa käyttöympäris-
tössä toimivuuden ja joukkojen käyttöön soveltu-
vuuden selvittäminen.  

Sotilaallinen kokeilutoiminta tarkoittaa koeam-
muntoja, polttokokeita, räjäytyksiä (vast.) ja toimin-
takokeita, joita suoritetaan suorituskyky- tai järjes-
telmävastuullisen käskemänä. 

Vastuut  

Suorituskykyvastuullinen vastaa käyttöön hyväksy-
misestä sekä kokeilukäyttöön hyväksymisestä 
milloin kyseessä on kenttäkoe tai kokeilu, johon 
osallistuu asevelvollisia. Järjestelmävastuullinen 
taho vastaa järjestelmän teknisestä hyväksymisestä 
sekä hyväksynnästä sellaiseen kenttäkokeeseen tai 
kokeiluun, johon osallistuu asevelvollisia. Käyttäjä 
vastaa materiaalin määräysten ja ohjeistuksen 
mukaisesta käytöstä. Käyttäjä on velvollinen kerto-
maan havaitsemistaan materiaalista johtuvista ja 
siihen liittyvistä käyttö- tai palvelusturvallisuuden 
vaarantavista seikoista esimiehilleen tai järjestelmä- 
tai suorituskykyvastuulliselle. Materiaalin käyttäjän 
esimieheen pätee se mikä pätee materiaalin käyttä-
jään. Puolustusvoimien palkattuun henkilökuntaan 
kuuluva materiaalin käyttäjä on velvollinen ker-
tomaan havaitsemistaan materiaalista johtuvista ja 
siihen liittyvistä käyttö- tai palvelusturvallisuuden 
vaarantavista seikoista esimiehilleen ja joko järjes-
telmä- tai suorituskykyvastuulliselle. 

Jo tehtyjen hyväksyntöjen 
huomioiminen 

Puolustusvoimat kelpuuttaa omaksi hyväksynnäk-
seen saman materiaalin toisen käyttäjämaan 
teknisen hyväksynnän niiltä osin kuin alkuperäisen 
teknisen hyväksynnän edellytykset, viranomais- ja 
järjestelmävaatimukset sekä materiaalin tekninen 
rakenne ja käyttöprofiili ovat samat kuin puolustus-
voimien. Kelpuuttamisen edellytyksenä on, että 
materiaalin alkuperäisen teknisen hyväksynnän 
todentavien asiakirjojen tulee olla puolustusvoimien 
saatavilla hyväksynnän kelpuuttamiseksi. Ulko-
maisen hyväksynnän kelpuuttaa puolustusvoimien 
hyväksynnäksi järjestelmävastuullinen taho. 

Puolustusvarustetta ei myöskään tarvitse erikseen 
hyväksyä käyttöön puolustusvoimissa jos se täyttää 
kaikki seuraavat edellytykset: 

- sillä on puolustusvoimien tekninen hyväksyntä 

- sitä käytetään sen alkuperäisessä käyttötarkoituk-
sessa myyjän tai valmistajan ohjeiden mukaisesti  

- sitä ei ole mitenkään modifioitu  

- sitä ei ole liitetty osaksi järjestelmää tai laitetta.
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Sotateknologinen osaaminen ja kansallinen 
turvallisuus  

- Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, PEMATOS - 
 

Artikkeli on julkaistu lyhennettynä Sotilasaikakaus-
lehdessä 8/2011 

Teknologiatoiminnalla osaltaan varmistetaan, että 
puolustusvoimat valmistautuu oikeaan sotaan ja 
kykenee toimimaan myös sodan ajan yllättävissä 
tilanteissa. Suomi käyttää tähän vain noin kolme 
promillea puolustusbudjetistaan ja 0,005 prosenttia 
bruttokansantuotteestaan. Tulevaisuuden budjetti-
leikkauspaineissa tämä uhkaa pudota 0,002 pro-
senttiin BKT:stä. 

Tutkimuksesta karsiminen vaikuttaa 
helpolta 

Teknologinen tutkimus- ja kehittämistoiminta on 
kallista ja se tuottaa tulosta vasta pitkällä aika-
jänteellä. Teknologisen osaamisen luominen kestää 
10 - 15 vuotta, mikä ylittää moninkertaisesti sen 
ajan, jonka asioita valmisteleva virkamies tehtäväs-
sään istuu. Uuden alueen käynnistäjä ei siis koskaan 
saa kunniaa aloittamansa hankkeen tuloksista. 
Vastaavasti kulujen leikkaamisen tulokset näkyvät 
vasta vuosien kuluttua. Nopea urakierto ja 
toiminnan pitkä aikajänne vaikeuttavat teknologia-
toiminnan vaikuttavuuden hahmottamista. Asiaan 
perehtymättömät näkevät sen vain kustannuksena, 
eivätkä investointina tulevaisuuteen. Tämän vuoksi 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta on usein helppo 
leikata, varsinkin tilanteessa, jossa asevoimat 
painivat lyhyen aikajänteen ongelmien, kuten 
ulkomaan operaatioiden rahoittamisen, käynnissä 
olevien hankintojen kallistumisen sekä budjetti-
leikkausten, parissa.  

Toisinaan myös tutkimustulosten arvo kyseen-
alaistetaan. Yleensä tämä ei tapahdu suoraan, vaan 
tekemällä suuriakin päätöksiä mutu-tuntumalla 
ilman faktapohjaista tietoa päätettävästä asiasta. 
Mitä-sitä-tutkimaan, kun asia-jo-tiedetään ja mitä-
näitä-kehittämään, kun kuitenkin ostetaan-
valmista-tavaraa-ulkomailta! Riskien hallinnan 
kannalta on kuitenkin suotavaa, että yhteiskunnalli-
sesti merkittävien investointien päätökset perustuvat 
tutkittuun tietoon, ei intuitioon. Lisäksi 
”valmiinkin” järjestelmän hankkiminen edellyttää 

useimmiten teknologista kehittämistä ja hyötyisi 
suuresti tutkimuksesta. 

Teknologiatoiminnalla varmistetaan 
toimintakyky sodan ajan yllättävissä 
tilanteissa  

Usein kuvitellaan, että teknologiatoiminta olisi 
uusien sotavarusteiden kehittämistä kotimaista tuo-
tantoa varten. On selvää, että Suomen ei pienenä 
maana ole mahdollista eikä edes tarkoituksen-
mukaista kehittää puolustusteknologiaa kuin hyvin 
tarkoin valituilla alueilla. Sotavarustus hankitaan 
ensisijaisesti valmiina ja toimivaksi todennettuna. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sotateknolo-
gian tutkimusta ja kehittämistä ei tarvittaisi. Lisäksi 
on muistettava, että uusia järjestelmiä ei saa kaupan 
hyllyltä, vaan ne valmistetaan aina tilausten perus-
teella.  

 

Puolustusvoimien  teknologiatoiminnan  ensisijai‐
sena tavoitteena on välttää strategiset yllätykset. 

Teknologia  on  tietoa,  jota  tarvitaan  tuotteen 
kehittämistä, tuotantoa tai käyttöä varten. Tieto voi 
olla  piirustuksia,  suunnitelmia,  kaavioita,  malleja, 
kaavoja,  taulukoita,  suunnittelukonstruktioita  tai 
määritelmiä,  kirjallisia  tai  muulle  medialle  tai 
laitteille,  kuten  levylle,  nauhalle  tai  lukumuistiin, 
talletettuja  käsikirjoja  ja  ohjeita,  taitoja,  opetusta, 
työnsuoritustietoutta tai konsultointipalveluja. 

Puolustusvoimien  teknologiatoiminta  on 
puolustusteknologiaan  liittyvää  tutkimus‐  ja  kehit‐
tämistoimintaa  sekä  tämän  toiminnan edellytysten 
varmistamista.  Puolustusvoimien  teknologiatoimin‐
nalla  varmistetaan  puolustusvoimien  käyttöön 
tarkoituksenmukainen  teknologia  sekä  ymmärrys 
sotateknologian  kehityksestä  ja  sen  vaikutuksesta 
sodankäyntiin. 

Strategiset osaamisalueet  ovat  teknistoiminnal‐
lisia  osaamisalueita,  joiden  hallinta  on  välttämä‐
töntä puolustusjärjestelmän kehittämisen ja toimin‐
takyvyn varmistamisen kannalta. 
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Tämä edellyttää ymmärrystä teknologisen kehityk-
sen sodankäyntiin tuomista mahdollisuuksista ja 
uhkista sekä kykyä soveltaa tätä ymmärrystä 
puolustusjärjestelmän kehittämisessä ja käytössä. 
Teknologiatoiminnalla luodaan myös kyky uuden 
teknologian tarkoituksenmukaiseen sekä mahdolli-
simman nopeaan ja riskeiltään hallittuun käyttöön-
ottoon puolustusjärjestelmässä. Teknologiatoimin‐
nalla  osaltaan  varmistetaan,  että  puolustusvoi‐
mat  valmistautuu  oikeaan  sotaan  ja  kykenee 
toimimaan myös sodan ajan yllättävissä tilanteis‐
sa. Tähän liittyy kyky ymmärtää mihin suuntaan ja 
millä nopeudella teknologia kehittyy sekä miten 
teknologiaa hyödynnetään ja torjutaan. Tämä 
huomioiden voidaan hyvin kyseenalaistaa 
teknologiatoiminnan ”virallinen asema” puolustus-
voimien tukitoimintana. Yleensä strategiseen 
päätöksentekoon sekä ydintoiminnan toimintakyvyn 
varmistamiseen liittyvän tietämyksen katsotaan 
olevan yritysten ydintoimintaa. 

Teknologiatoiminta tukee suorituskyvyn 
suunnittelua, rakentamista ja käyttöä 

Pienen maan teknologiatoiminnan mahdollisuuksia 
leimaa voimallisesti resurssien vähäisyys. Suomi 
käyttää tällä hetkellä puolustusjärjestelmänsä tekno-
logisen osaamispohjan ajan tasalla pitämiseen vajaa 
9 Me vuodessa. Tämä on noin kolme promillea puo-
lustusbudjetista ja kahdeskymmenestuhannesosa 
bruttokansantuotteesta. Budjettileikkausten myötä 
tämä rahamäärä uhkaa supistua merkittävästi jopa 
tältä tasolta. Tavoiteltava puolustusvoimien suo-
rituskykytaso ja sen taustalla olevat teknologia-
ratkaisut tulisi mitoittaa ja valita tämän mukaisesti. 
Kompleksisten teknisten järjestelmien hankinta 
ilman riittävää hankintavalmiuden luomista ja sen 
taustalla olevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa on 
erittäin riskialtista, kuten ongelmat mm. 
puolustusvoimien integroidun tiedustelun, valvon-
nan ja johtamisen (ITVJ) hankkeessa ovat osoitta-
neet. Britannian National Audit Office (NAO) 
julkaisi 20.5.2011 raportin maan puolustusministe-
riön kyvystä hankkia panssaroituja ajoneuvoja. 
Raportin mukaan kyvyttömyys asettaa teknologises-
ti haastavien hankkeiden vaatimuksia oikein on 
johtanut merkittäviin aikataulu- ja kustannus-
ongelmiin. Nämä puolestaan ovat johtaneet siihen, 
että maalla on ollut varaa hankkia suunniteltua 
vähemmän kalustoa. Tämä puolestaan on johtanut 

puutteisiin operatiivisessa suorituskyvyssä. 
Suomalaisista hankkeista ei tällaisia raportteja ole, 
ja ennakoivalla teknologiatoiminnalla pyritään asian 
laita tällaisena pitämäänkin. 

Teknologia-
ohjelmat

Hankinta- ja 
toimitusvalmiuksien 

kehittäminen
Sarjahankinta ja varustelu

 
Suomi käyttää puolustusbudjetistaan materiaali-
hankintoihin noin neljänneksen, materiaalin han-
kinta- ja toimitusvalmiuksien kehittämiseen 0,5 % 
ja kansallisen puolustusteknologisen osaamisen 
kehittämiseen ja ylläpitoon 0,3 %. Satojen tuhan-
sien panostuksella teknologiatoimintaan voidaan 
välttää kymmenien miljoonien ylimääräiset menot 
hanke- ja ylläpitovaiheissa. 

Pienen maan resurssien vähyys pakottaa kehit-
tämään omintakeisia ratkaisuita sodankäyntiin. 
Voimavaroiltaan heikomman osapuolen on kyettävä 
kehittämään riittävä asymmetria, jotta se ei joudu 
kulutussodankäyntiin vahvempaa osapuolta vastaan. 
Asymmetrinen asetelma voidaan saada aikaan 
käytettävän teknologian, sovellettavan doktriinin ja 
taktiikan sekä paremman henkilöstön ja johtamisen 
avulla. Sotahistoria on osoittanut, että yksinään 
nämä tekijät eivät voiton avaimia kanna. Olennaista 
on asymmetrinen kokonaisratkaisu, jossa sotaa 
käydään erilailla ja erilaisin välinein kuin 
määrällisesti vahvempi vastustaja. Suorituskyvyn 
kokonaiskonseptiin liittyvä tutkimus on laaja 
poikkitieteellinen kokonaisuus, jossa teknologia-
toiminnan roolina on tuottaa tietoa teknologioiden 
muodostamasta uhkasta ja mahdollisuuksista. 
Konseptien laadinnassa ja suorituskykyvaatimusten 
määrittämisessä tarvittavia tutkittavia asioita ovat 
muun muassa teknologian teoreettinen suoritus-
kyky, käytännön suorituskyky erilaisissa toiminta-
ympäristöissä ja uhkatilanteissa, teknologian 
kypsyys sovellettavaksi sotavarusteissa, elinjakso-
kustannusrakenne sekä mahdolliset vastatoimen-
piteet ja niiden sietokyky.  
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Strategisella teknologiatoiminnalla pyritään välttämään strategiset yllätykset. 1941 amerikkalaiset yllätti 
japanilaisten kyky laukaista torpedoja ilmasta suojaverkkojen sisäpuolelle, mikä johti lähes kaikkien 
taistelulaivojen menetykseen Pearl Harborissa. Nykyaikana elektroniikan tuhoava mikroaaltoase voi olla 
samanlainen strateginen yllätys. 

On huomattava, että myös valmiin teknologian 
integrointi puolustusjärjestelmään edellyttää usein 
kehitystyötä, varsinkin tiedustelu-, valvonta-, johta-
mis- ja asejärjestelmien kohdalla. Nämä ovat 
tyypillisesti verkottuneita kokonaisuuksia. Ase-
järjestelmän tulenjohto ja maalinosoitus tulee 
johtamisjärjestelmän kautta ja tiedonsiirtojärjestel-
mien välittämänä ampuville laveteille, jotka on 
hajasijoitettu ja yhdistetty yhteiseen 
tiedonsiirtoverkkoon. Tiedustelu- ja valvontajärjes-
telmä tuottavat erilaisilla sensoreillaan maali- ja 
ympäristötietoa, joka kootaan yhteiseen tilanne-
kuvaan. Vaikka tutkat, radiolinkit, salauslaitteet ja 
datafuusiolaitteistot hankittaisiinkin valmiina, ne on 
kyettävä integroimaan osaksi puolustusjärjestelmän 
kokonaisuutta. Tämä edellyttää usein tietoteknistä, 
sähköistä ja mekaanista suunnittelua, kehittämistä ja 
lopputuloksen testausta. On myös huomattava, että 
rajapinnat ovat kaksisuuntaisia. Integroitava uusi 
järjestelmä vaikuttaa aina myös muuhun kokonai-
suuteen, jonka kyky hyödyntää järjestelmästä 
tulevaa informaatiota ja kyky sietää uudesta järjes-

telmästä aiheutuvia häiriöitä riippuu siitä, missä 
määrin kykenemme kotimaassa ymmärtämään omaa 
järjestelmäkokonaisuuttamme. Uusi pienikin valmis 
laite tai ase voi edellyttää toimivuus- ja 
turvallisuussyiden vuoksi huomattavan määrän 
tutkimusta, suunnittelua ja teknisten ratkaisujen 
kehittämistä. 

Teknologiatoiminnalla on keskeinen merkitys 
varmistettaessa joukkojen sodan ajan suoritus-
kykyä vastustajan tiedustelu-, valvonta- ja maalitta-
misjärjestelmien sekä niiden ohjaamien 
asejärjestelmien muodostaman uhkan alaisena. 
Tämän omien järjestelmien sodan ajan suoritus-
kyvyn varmistaminen edellyttää ase – vasta-ase -
asetelman ymmärtämistä. Tutkittaessa vaikkapa 
tutkan, ohjuksen tai radion toimintakykyä on 
kyettävä luomaan todellinen sodan ajan ruuhkainen 
signaaliympäristö, jossa myös vastustajan häirintä 
on huomioitu.  
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Toimivuuden arviointi erilaisissa toimintaympäris-
töissä edellyttää riittävää toimintaympäristöjen 
tuntemista. Esimerkiksi SAR-tutkan kyky löytää 
kohteita suomalaisessa metsä-, ja kaupunki-
maastossa samoin kuin lasersäteenseuraajaohjuksen 
todellinen käytettävyys ja tehollinen kantama 
riippuvat suomalaisesta herätetaustasta ja erilaisten 
paikallisten sääilmiöiden todennäköisyyksistä. 
Nämä selviävät vain Suomessa tehdyllä tutkimuk-
sella, vaikka itse laitteet ostettaisiinkin valmiina 
maailmalta. Kyky valita oikea teknologia ja asettaa 

sen vaatimukset oikein on oltava aina itsellä. 
Suorituskyky-, järjestelmä- ja elinjaksovaatimusten 
määrittely edellyttää teknologian tuntemusta, jotta 
voidaan varmistaa kehittämisohjelmien ja hankkei-
den kustannustehokas ja riskeiltään hallittu läpi-
vienti.  

Pienellä maalla ei ole varaa hankkia kovin paljoa 
kallista korkeateknologista sotavarustusta. Tämän 
vuoksi on varmistettava, että mahdollisimman suuri 
osa hankitusta vähäisestä sotavarustuksesta on 
operatiivisessa käytössä, siis toimintakuntoisena 
käyttäjänsä hallussa. 

Teknologian kelkasta putoamisella 
vakavia seurannaisvaikutuksia 

Teknologiatoiminnan laiminlyönti voi johtaa 
laajalle ulottuviin ongelmiin. Vaikka ongelmat 
näkyvät vasta 5-10 vuoden kuluttua toiminnan 
supistamisesta, vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia. 
Jo varsin lyhyellä aikajänteellä menetetään kyky 
ottaa uutta teknologiaa haltuun ja soveltaa sitä 
sodankäynnissä. Emme kykene asettamaan järjes-
telmien vaatimuksia järkevästi, emme kykene 
hankkimaan järjestelmiä siten, että tietäisimme 
miten ne toimivat ja mihin niistä on, sekä miten 
vastustaja voi saada ne toimintakunnottomiksi ja 
miten niitä on tehokkainta käyttää taistelussa.  

 

Asiakkaalle myydään aina niin kallista kuin se on 
valmis ostamaan ja niin huonoa kuin se on valmis 
ottamaan vastaan. Siten kyky asettaa suorituskyky- 
ja järjestelmävaatimukset tarkoituksenmukaisesti on 
keskeinen tekijä järjestelmän hankintahinnan ja 
käyttövaiheen operointikustannusten hallinnassa. 
Liian tiukat vaatimukset tai perusteettomat 
kansalliset erityisvaatimukset johtavat merkittäviin 

 
 
Teknologinen yllätys paljastuu vasta sotatoimien 
alettua. Vuoden 1973 Jom Kippur -sodassa syyrialai-
set ampuivat kuutisenkymmentä Styx-meritorjunta-
ohjusta osumatta yhteenkään israelilaiseen alukseen.  

Valmiin järjestelmän integrointi puolustusjärjes‐
telmään edellyttää paljon tutkimus‐ ja kehittämis‐
työtä: 

- Puolustusvoimien hankintavalmiuden kehittä‐
miseen tarvittava tutkimus 

 toiminnallisen konseptin laadinta ja operaa‐
tioanalyyttinen optimointi 

 teknologian nykytila ja kehittyminen 
järjestelmän elinjakson aikana 

 realistiset suoritusarvovaatimukset, toimin‐
takyky uhkatilanteissa  

 elinjaksokustannusarviot eri suorituskyky‐
vaatimuksilla 

 testaus‐ ja evaluointikyvyn kehittäminen; 
vaihtoehtojen testaus 

 taktiikan ja taistelutekniikan kehittäminen 

 koulutus‐ ja ylläpitojärjestelyiden kehittämi‐
nen 

- Puolustusjärjestelmään integrointiin tarvittava 
tutkimus ja kehittäminen 

 rajapintavaatimusten määrittely 

 sähköisen ja mekaanisen rajapinnan 
kehittäminen 

 tietoturvaintegrointi 

 tiedonvaihdon mallien sovittaminen 

 keskinäishäiriöt ja taajuuskonfliktit 

 integrointi koulutusjärjestelmään: 
simulaattorin verkottaminen, mallien ja 
skenaariopohjien luominen 

- Järjestelmän lokalisointi 

 digitaaliset maastomallit ja karttapohjat 

 ballistiset mallit ja laskentataulukot 

 parametrointi 

 sovittaminen huoltojärjestelmään 



Insinööriupseeri 2011 
 

51

elinjaksokustannusten kasvuun. Liian löysät tai 
kansalliset erityispiirteemme huomiotta jättävät 
vaatimukset puolestaan voivat johtaa alisuoriutu-
vaan järjestelmään tai jopa täydelliseen hukka-
investointiin.  

Vastaavasti kyky ymmärtää järjestelmien toiminta 
ja todentaa todellinen suorituskyky on välttämätön 
sen varmistamiseksi, että olemme saaneet sitä, mistä 
olemme maksaneet. Hyvin monissa hankinta-
projekteissa on nähty, ettei myyjän tarjoama tuote 
kykenekään toimimaan ensimmäisissä testeissä 
ankarissa ympäristö- tai sodan ajan olosuhteissa 
siten kuin on luvattu. Hankintaan kuuluvien 
valintatestien havaintojen mukaan valmiidenkin 
järjestelmien ns. promiseware-osuus on usein 
kymmeniä prosentteja. Luvattuja ominaisuuksia siis 
puuttuu tai ominaisuudet eivät toimi luvatusti. 
Hankinta, jossa ei kyetä todentamaan sota-
varustuksen vaadittua ja luvattua toimivuutta, on 
huonosti tehty hankinta ja sotavaruste, joka pettää 
odotukset pahimmassa tilanteessa, on huono ostos.  

Kyky hankkia, käyttää ja ylläpitää teknologiaa 
menetetään nopeimmin alueilla, joilla teknologinen 
kehitys on nopeinta, siis käytännössä informaatio-
teknologiassa. Se kehittyy siviiliteknologian 
vetämänä huimaa vauhtia ja siinä ase/vasta-ase-
kilpailu on nopeinta. Informaatioteknologiaa pide-
tään ns. voimakertoimena (force multiplier), joten 
siinä alikynteen joutumisen vaikutukset ovat 
vaikutuksiltaan suuria.  

 

Samalla kun menetetään kyky hallita teknologiaa, 
menetetään myös kyky reagoida odottamattomiin 
muutoksiin. Sota on luonteeltaan kaksintaistelua, 
jossa kumpikin osapuoli pyrkii yllättämään toisen 
ajan, paikan, toimintatavan tai teknisen ominai-
suuden avulla. Tätä varten järjestelmissä on usein 
sotatilannetta varten varattuja lisäsuojarakenteita, 
vaikeasti havaittavia pinnoitteita, erilaisia 
häirinnänväistömenetelmiä ja uusia häirintäkeinoja 
yms, vastustajan toimintaa vaikeuttavia teknisiä 
ratkaisuja. Mikäli emme hallitse järjestelmiemme 
teknologioita, emme myöskään kykene tekemään 
mitään odottamattomissa tilanteissa. 

Keskipitkällä aikajänteellä menetetään kyky tehdä 
tietoon perustuvia päätöksiä määritettäessä puolus-
tusjärjestelmän tavoitetilaa, suorituskykyvaatimuk-
sia, perusrakennetta ja käyttökonseptia. Joukko-
rakenne, doktriini ja taktiikka voivat perustua 
epärealistisiin näkemyksiin omasta tai vastustajan 
teknologiasta. Investointipäätöksiä voidaan tehdä 
ilman käsitystä investointien teknisestä toteutetta-
vuudesta tai päätöksen taloudellisista seurannais-
vaikutuksista. Tämä johtaa edelleen merkittäviin 
ongelmiin suorituskyvyn kehittämisohjelmissa. 

Puolustusvoimien teknologiatoiminta 
keskittyy olennaiseen 

Puolustusvoimien teknologiatoiminta on joukko 
toisiinsa liittyviä toiminnallisuuksia, joita yhdistää 
puolustusvoimien teknologisen suorituskyvyn 
varmistamisen punainen lanka. Sen alkupää on 
strategisessa teknologiaennakoinnissa, jolla tuetaan 
puolustusjärjestelmän suunnittelua luomalla käsitys 
teknologian kehityksen suunnasta ja kehitysnopeu-
desta ja tunnistamalla millaisen uhkan ja mahdolli-
suuden teknologia muodostaa sekä arvioimalla 
miten ja missä aikataulussa teknologiaa tullaan lähi-
alueella ottamaan käyttöön. Toiminnan tuloksena 
syntyy sotateknologinen arvio ja ennuste (STAE), 
joka sisältää myös suosituksia puolustusjärjestelmän 
kehittämiseksi. 

Suhteellisen vähäiset resurssit keskitetään niille 
strategisille osaamisalueille, joiden hallinta on 
välttämätöntä puolustusjärjestelmän kehittämisen ja 
toimintakyvyn varmistamisen kannalta. Osaamis-
alueet, kuten tilannekuvan muodostaminen tai kyky 
johtaa liikkeestä, ovat laajoja teknistoiminnallisia 
alueita, joiden takana on monia teknologioita. 
Tämän vuoksi resursseja on näilläkin tarkoin 
valituilla alueilla keskitettävä teknologioihin, joiden 
hallinnan merkitys osaamisalueella on ratkaiseva. 

 

Ensimmäiset  puolustusvoimille  tarjotut  uuden 
sukupolven  radiot  eivät  käyttäytyneetkään  niin 
kuin  teknisessä  spesifikaatiossa  oli  määritelty  ja 
hankintasopimuksessa  sovittu.  Radio  ei  kestänyt 
häirintää vaaditulla tavalla. Evaluointikyvyn takana 
on  pitkän  ajan  teknologiatoiminnan  myötä 
syntynyt  ymmärrys  radio‐,  hajaspektri‐  ja 
mittaustekniikoista,  signaalinkäsittelystä  sekä 
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Tätä varten puolustusvoimat ylläpitää kriittisten 
teknologioiden listaa. 

 

Puolustusvoimat pyrkii varmistamaan kriittisten 
teknologioiden hallinnan monin erilaisin keinoin. 
Näkyvimpiä ovat teknologiaohjelmat, jotka ovat 
nelivuotisia tavoitteellisia teknologiainvestointeja. 
Niillä pyritään luomaan puolustusvoimien kehittä-
misen kannalta tärkeillä alueilla vaadittavaa tekno-
logista osaamispohjaa. Teknologiaohjelmissa tutki-
taan ja demonstroidaan teknologian soveltuvuutta 
puolustusvoimien käyttöön. Teknologiaohjelman 
tutkimushankkeiden piiriin otetaan lähtökohtaisesti 
teknologiaa, jonka sovelluskonsepti on jo määritelty 
ja teknologian tieteellinen perusta on olemassa, 
vaikka käytännön sovelluksista ei vielä olisi 
näyttöä. On tärkeätä huomata, että teknologia-
ohjelmissa on kyse teknologian ymmärtämisestä, ei 
tuote-kehityksestä.  Niiden tuloksina syntyy: 

1. tutkimusraportteja, uhka-arvioita, sovellet-
tavuusanalyysejä ja toteutettavuusselvityksiä: 
esimerkiksi arvio mikroaaltoaseen 
muodostamasta uhkasta ja keinoista torjua se tai 
selvitys taktisen johtamisen toteutettavuudesta 
ja kustannustasoista eri teknologioilla 

2. konsepti- ja järjestelmämäärittelyitä, suoritus-
kyky- ja arkkitehtuurivaatimuksia: esimerkiksi 
suorituskykyvaatimukset ja konsepti jalkaväki-
miinojen korvaamisesta tai pitkän kantaman 
asejärjestelmien maalinosoituksen toteuttami-
sesta 

3. teknologian kehitys- ja evaluointivalmiuksia: 
esimerkiksi kyky tuottaa integroida uuttaa 
teknologiaa johtamisjärjestelmään ja kyky 
evaluoida hankittavien ohjusten häirittävyyttä  

4. uusia teknologisia järjestelmäkomponentteja: 
esimerkiksi vaikeasti tiedusteltava ja häirittävä 
datalinkki 

5. teknologia- ja konseptidemonstraattoreita: esi-
merkiksi uhkaympäristöön mukautuva ohjel-
mistoradio tai itsensä paikkaava miinakenttä 

 

 
Puolustusjärjestelmien toimintakyvyn arviointi 
edellyttää myös kykyä arvioida järjestelmien 
heräteitä. Kuvassa Puolustusvoimien Teknillisen 
Tutkimulaitoksen tutkaherätemittausjärjestelmä. 
Sen avulla kyetään muodostamaan osaaminen, 
jota voidaan käyttää arvioitaessa omien lavettien 
selviytymiskykyä taistelukentällä, omien asejärjes-
telmien osumiskykyä sekä erilaisten suojamate-
riaalien toimivuutta ja valemaalien uskottavuutta. 
Tällaisen osaamisen luominen kestää 10-15 
vuotta. 

 

 

Falklandin  sodassa  argentiinalaisten  Exocet‐
ohjukset  osoittautuivat  tuhoisiksi.  Vasta 
ranskalaisten  luovutettua  riittävästi  tietoja 
hakupään  toimintamekanismista  britit  onnistuivat 
kehittämään  vastamenetelmiään  tehokkaiksi. 
Argentiinalaisten  kannalta  ongelma  olisi  ollut 
ratkaistavissa  hakupään  algoritmia  muuttamalla. 
Tähän  argentiinalaisten  teknologinen  valmius  ei 
kuitenkaan riittänyt



Insinööriupseeri 2011 
 

53

Suoja

Taistelija

Tilannetietoisuus

Ohjelmistoradio

Miehittämättömät järjestelmät

Puolustusvoimien johtaminen

Puolustusvoimien vaikuttaminen

Puolustusvoimien tiedustelu ja valvonta

Puolustusvoimien logistiikka

Maapuolustus

Ilmapuolustus

Meripuolustus

Kehittämisohjelmien sisäinen tekninen 
tutkimus ja kehittäminen 2010-12: 43 Me

Teknologiaohjelma 2010-12: 25 Me

 

Vuosien 2010-12 TTK-tilausvaltuudesta 1/3 on 
kohdennettu teknologiaohjelmiin ja 2/3 kehittä-
misohjelmien sisäiseen tekniseen tutkimukseen ja 
kehittämiseen. 

Teknologiatoiminnan tuloksia hyödyntämällä 
voidaan asettaa suorituskykyvaatimukset tarkoi-
tuksenmukaiselle tasolle, osataan valita optimaali-
nen hankekonsepti, kyetään paremmin hallitsemaan 

elinjaksoon liittyviä riskejä ja kustannusrakenteita 
sekä kyetään todentamaan saatiinko tavoiteltu 
suorituskyky. 

Teknologiaohjelmien lisäksi teknologisia valmiuk-
sia ylläpidetään ja kehitetään tekemällä kansallista 
ja kansainvälistä yhteistyötä, verkottamalla tekno-
logian tarvitsijoita ja tuottajia keskenään alan 
osaamisverkostoiksi, sopimalla immateriaalioikeu-
det kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla sekä 
sopimalla hankintojen yhteydessä materiaalin 
ostamisen lisäksi myös teknologiasiirroista valmis-
tajalta Suomeen. 

Kriittisten teknologioiden hallinta edellyttää myös 
teknologia salassapidon varmistamista. Yleensä 
vain pieni osa kriittisen teknologian alueesta on 
salassa pidettävää. Esimerkiksi liikkuvan johtami-
sen mahdollistavien sotilasradiojärjestelmien osalta 
vain salaus ja häirinnänväistömenetelmät ovat 
lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Niissäkin vain 
jotkut ominaisuudet ovat kansallisen turvallisuuden 
kannalta tärkeitä ja siten erityisen tiukasti salassa 
pidettäviä, joiden maastavientiä puolustushallinto 
valvoo ja säätelee. 

Perustutkimus: tekno-
logian ominaisuudet 
ja lainalaisuudet

Soveltava tutkimus: 
teknologian soveltu-
vuus sotilaalliseen 
käyttöön

Teknologisen osaa-
misen ja valmiuksien 
luominen, hankinta-
valmiuden luominen

Teknisten ratkaisujen 
kehittäminen, 
toimitusvalmiuden 
luominen

Materiaalin hankinta 
ja integrointi puolus-
tusjärjestelmään

Puolustusvoimien tutkimuslaitokset ja 
Maanpuolustuskorkeakoulu

Korkeakoulut, yliopistot ja 
yhteiskunnan tutkimuslaitokset Kotimainen teollisuus

Ulkomainen teollisuus

Laitosten 
oma rahoitus PEMATOS, MATINE, TEKES * Puolustushaaraesikunnat ja 

Pääesikunnan toimialaosastot

Puolustusvoimien materiaalilaitokset

KEHITTÄMISOHJELMA

STRATEGINEN 
TEKNOLOGIATOIMINTA

PURKAMINENOPEROINTIRAKENTA-
MINEN

SUUNNIT-
TELU

ESI-
SUUNNITTELU

IDEOINTI

HANKE

KEHITTÄMISOHJELMA

STRATEGINEN 
TEKNOLOGIATOIMINTA

PURKAMINENOPEROINTIRAKENTA-
MINEN

SUUNNIT-
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SUUNNITTELU
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Teknologiatoiminnan toimijat ja liityntä puolustusvoimien kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin. 
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Tutkimuksesta tuotteeksi 
- Mika Bordi, Savox Communications - 

 

Johdanto 

Tämä artikkeli perustuu ja 
koostuu allekirjoittaneen 15-
vuotiseen työkokemukseen 
tutkimuksesta, tuotekehi-
tyksestä, projekti- ja 
ohjelmajohtamisesta kansal-
lisessa ja kansainvälisessä 
toimintaympäristössä, pää-

asiassa elektroniikka- ja turvallisuustoimialoilla. 
Koulutukseltani olen DI, ja armeijataustani on 
Laskuvarjojääkärikoulusta, nykyisessä Utin 
jääkärirykmentistä.  

Artikkeli koostuu T&K-prosessiesityksestä painot-
tuen pääasiassa lukijakunnan huomioiden Mil-tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen. Tuotteen käsite tässä 
artikkelissa painottuu teollisesti valmistettavaan 
tuotteeseen, mutta yhtä hyvin artikkelista löytyvät 
ohjenuorat soveltuvat myös palvelutuotteen tutki-
mukseen ja tuotteistamiseen.  Artikkelissa on kir-
joittajan omia kokemuksia ja havaintoja tutkimuk-
sen ja tuotekehityksen suunnittelu-, projektin- ja 
hankejohtamisen tehtävistä.  

Tavoitteeni on olla palautteessani ohjaava ja 
opastava ennemmin kuin saarnaava. 

Tutkimus- ja tuotekehitysprosessit 

Yleisesti ottaen tutkimusvaiheesta teollisen tuotteen 
valmistuksen aloitukseen asti on löydettävissä 
ainakin seuraavat pääosa-alueet: 

- ideointivaihe, joka on yleensä ennen tutkimus-
vaiheen päätöksen aloitusta 

- tutkimus- ja/tai esisuunnitteluvaihe 

- suunnittelu 

- prototypointi/esisarja 

- testaus ja hyväksyntä 

- tuotantoonsiirto 

- tuotannon hallittu alasajo ja lopettaminen. 

Edellä mainittua prosessia, ideointivaihe mukaan 
lukien, kutsutaan yleisesti innovaatioprosessiksi. 

Tutkimus- ja tuotekehitysprosessi voidaan kuvata 
myös Systems Engineering (SE) –prosessina. Se 
kytkee toisiinsa vaatimusten, projektin , tuotetiedon 
ja konfiguraation hallinnan, hankkeiden johtamisen, 
laadunvarmistuksen sekä strategisen suunnittelupro-
sessin. 

Systems Engineering konsepti- ja suunnitteluproses-
sin yleiset vaiheet ovat: 

- systeemin tavoitteiden määritys (käyttäjän tar-
peet) 

- toiminnallisuuden määritys (toiminnallisuus-
analyysi) 

- suorituskykyvaatimusten määritys (vaatimus-
määrittely) 

- suunnittelun ja operatiivisten konseptien kehitys 
(arkkitehtuurin määritys) 

- lähtökohtamääritys ja valinta (kustannus/hyöty 
analyysin kautta) 

- lähtökohtamääritysten vertaaminen tavoitteisiin 
(käyttäjän tarpeet) 

- prosessin iterointi alemmille suunnittelutasoille 
(HW, SW, laatu, palvelu). 

 
The Defence Acquisition Management Frame-
ework. Lähde: lainaus INCOSE Insight April 09, vol 12 Nro1. 

Suomen puolustusvoimien ideasta tuotteeksi -mallin 
N-malli on tutkimusta tukeva etenemistapa. Siinä 
ensimmäiset kaksi vaihetta (soveltuvuus tutkimus ja 
teknologian demonstrointi) ovat teknologiaohjel-
man teknistä tutkimusta ja viimeiset kaksi vaihetta 
(arkkitehtuurin dokumentointi ja malliratkaisun 
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rakentaminen) teknistä tuotekehitystä. Päätös siirtyä 
vaiheesta kaksi vaiheeseen kolme on merkittävä, 
koska siinä punnitaan resurssit ja tehdään alustava 
päätös mahdollisesta sarjavalmistamisesta.. 

 
Suomen puolustusvoimien ideasta tuotteeksi -
malli. Lähde: Jussi Malmberg, PEMATOS. 

Ensin määritellään TTK-tilausvaltuuden rakenne ja 
tutkimuksen suuntautuneisuus, sitten nk. ”SOKT” 
(strategiset osaamisalueet ja kriittiset teknologiat) 
sekä ”OSVE” (osaamisverkostot). Näitä arvioidaan 
puolustusvoimien teknologiatoimintaan ja materiaa-
lihankkeisiin nähden. Evaluoidaan myös, kuinka 
teknologista valmiustasoa konkreettisesti nostetaan 
ja kuinka osaamista ylläpidetään. SOKT kartoittaa 
Puolustusvoimien strategiset osaamisalueet. OSVE:t 
puolestaan perustuvat teknologiaohjelman tutki-
muksen painopistealueisiin ja resursseihin. 
Osaamisalueita ja teknologioita tarkennetaan neljän 

vuoden välein. Tällöin voi syntyä uusia OSVE:ja ja 
vanhoja kuihtua pois. 

Teknologiaohjelmassa tuotettujen demonstraa-tioi-
den pohjalta voidaan toteuttaa kansallinen proto-
tyyppi. Toteutuksessa osaamisverkostojen (OSVE) 
rooli voi olla merkittävä, koska ne ovat olleet 
mukana jo demon rakentamisvaiheessa. 

Teknologian ja osaamisen kehittymisen malli. 
Lähde: Jussi Malmberg, PEMATOS. 

Viimeisenä kohtana kuvassa oikealla ylhäällä on 
suorituskyky. Tämä toteutetaan aina kilpailutta-
malla. Hankinta voi kohdistua joko kotimaiselle tai 
ulkomaiselle puolustusteollisuudelle. Hankkeissa 
kotimainen teollisuus ja OSVE:t voivat olla mukana 
alihankkijana – mahdollisesti vastakauppojen muo-
dossa – tai kansallisissa hankkeissa kokonaistoimit-
tajien yhteenliittymänä. 

 
Savox Communicationsin tutkimus- ja tuotekehitysprosessi. 
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Savox Communicationsin tutkimus- ja kehityspro-
sessin kukin vaihe alkaa ja päättyy katselmukseen, 
jossa käydään läpi osa-alueet ja projektin valmius-
aste seuraavaan vaiheeseen siirtämistä varten. 
Prosessi on jaettu seitsemään eri vaiheeseen: 

Vaihe 0: Soveltuvuus- ja konseptiselvitys 

Tässä vaiheessa tuotetaan tuote-, muotoilu- ja 
rakenteelliset konseptit, vaatimusmäärittely ja 
mahdollinen loppukäyttöanalyysi (skenaario), tuote-
versiosuunnitelma, teknologiavaatimukset ja 
tehdään mahdollisesti ensimmäinen hahmomalli. 

Vaihe 1: Tuotedemonstraattori 

Rakennetaan tuotedemonstraattori, joka auttaa 
lopputuotteen teknisten vaatimusten määrittämises-
sä. Demonstraattorilla saadaan myös loppukäyttäjä-
palautetta. Vaiheen lopussa lopputuotteen vaatimus-
määrittelyt ja alustava kustannusrakenne on selvitet-
ty. 

Vaihe 2: Tekninen määrittely 

Tekniset vaatimusmäärittelyt ja teollinen muotoilu 
lukitaan. Tuotteelle luodaan protovalmistussuunni-
telma. Edellisen vaiheen demontraattorista tehdään 
mahdollisesti uusi versio. Kustannusrakennetta 
päivitetään ja pitkän toimitusajan komponentteja 
tilataan. 

Vaihe 3: Suunnittelu ja sen oikeellisuuden varmista-
minen 

Luodaan lopulliset tuotesuunnitteludokumentit ja 
kustannusrakenneanalyysi. Tehdään valmistustyö-
kalujen ja testauksen vaatimusmäärittelyt ja 
protosarjan testisuunnitelma. Protot valmistetaan ja 
niiden avulla varmistetaan yhteensopivuus muiden 
osajärjestelmien kanssa. Tuotteesta tehdään valmis-
tettavuusanalyysi (DFMA). 

Vaihe 4: Kelpuutus ja esituotantosarja 

Näillä varmistetaan tuotteen tuotannollisuus. Tuot-
teeseen saattaa tulla pieniä muutoksia. Tehdään 
tuotantoonsiirtosuunnitelma ja varmistetaan kompo-
nenttien tuotannonaikainen saatavuus. 

Vaihe 5: Hyväksyntä ja ensimmäinen tuotantosarja 

Tuotteesta tehdään lopulliset dokumentit ja tuotan-
tosarjan laitteille tehdään viranomaishyväksynnät. 

Vaihe 6: Tuotanto 

Varmistetaan tuotteen tuotannollisuus, saanto- ja 
laatuvaatimusten täyttyminen. Tuotevastuu siirre-
tään projektilta operaatioille. Projekti lopetaan. 

Prosessista projektiin 

Tuotteen tutkimus- ja tuotekehitys viedään yleensä 
läpi hankkeina tai projekteina. Projekti on tarkkaan 
suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamisek-
si.  

Hankkeella tai projektilla tulee olla selkeä tavoite ja 
tulos, määritetyt resurssit (ihmiset, budjetti, työkalut 
ja koneet) sekä aikataulu (alku ja loppu). Hankkeen 
tavoite tulee purkaa osatavoitteisiin ja yksittäisiin 
tehtäviin.  Tehtävät sijoitetaan aikajanalle ja eri 
tehtävien väliset riippuvuussuhteet kuvataan. 
Kullekin tehtävälle tulee määrittää resurssit. 

Ongelmia ja ohjeita  

Standish Groupin vuosina 1995–1996 tekemän 
tutkimuksen mukaan hankkeiden epäonnistuminen 
on johtunut 

- puutteellisista vaatimuksista (13 %) 

- käyttäjän osallistumattomuudesta hankkeeseen 
(12 %) 

- riittämättömistä resursseista (11 %) 

- epärealistisista odotuksista (10 %) 

- johdon tuen puutteesta (9 %) 

- muuttuvista vaatimuksista tai spesifikaatioista 
(9 %) 

- huonosta suunnittelusta (8 %) 

- tarpeen muuttumisesta (8 %). 

Lähde: Pasivirta&Kosola: Vaatimustenhallinnan 
soveltaminen puolustusvoimissa. 

Seuraavassa esimerkinomaisesti muutamia asioita ja 
kysymyksiä, joihin tulee löytää vastaukset tutkimus- 
ja tuotekehityshankkeen aikana: 

- Tutkittava teknologia: Mikä on kypsyysaste ja 
valmius tuotteeksi? NASA on kehittänyt 
yhdeksänportaisen teknologian kehitysasteen 
arviointimallin.  
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- Kilpailija-analyysi: Ketkä ovat kehitettävän 
tuotteen kilpailijat tällä hetkellä tai potentiaali-
set kilpailijat tulevaisuudessa? Voivatko toiset 
yritykset,tuotteet tai teknologia mahdollisesti 
tehdä oman tuotteen kilpailukyvyttömäksi? 

- Kaupallinen analyysi: Onko tuotettavan tuot-
teen liikevaihto, kustannukset ja elinkaarilaskel-
mat (mm. investoinnin takaisinmaksuaikalas-
kelma) tehty? 

- Suorituskykyvaatimukset/tuotevaatimukset: 
Ovatko kaikki osapuolet yhteisesti hyväksyneet 
suorituskykyvaatimukset? Ovatko vaatimukset 
toteutettavissa budjetin ja aikataulun rajoissa? 
Onko standardit huomioitu tuotevaatimuksissa? 

- Projektin laajuus: Onko tarvittava osaaminen 
olemassa vai hankittava? Mistä tarvittava 
osaaminen ja resurssit löytyvät ja saadaanko ne 
projektin käyttöön silloin, kun niitä tarvitaan? 

- Teknologiset, hallinnolliset ja markkinariskit: 
Onko riskisuunnitelma tehty riittävän tarkalla 
tasolla? Onko riskisuunnitelmaa ylläpidetty 
koko hankkeen ajan?  

- Immateriaalioikeudet: Onko teknologia ja/tai 
tuote jo keksitty ja patentoitu? Voidaanko 
patentti lisensoida, kiertää tai korvata toisella 
teknologialla? 

- Sopimus: Kuka omistaa tuotteen tai sen osan? 
Miten yhteisomisteisessa tuotteessa tai 
palvelussa jaetaan kulut (esim. markkinointi) ja 
vastaavasti tuotot? 

- Testaus ja laatu: Onko loppukäyttäjä testannut 
tuotteen ja vastaanottokelpuuttanut sen? Onko 
yhteisesti hyväksytty tuotteen kelpuutuskriteerit 
tuotteen elinkaari huomioiden? Onko asiakkaan 
kanssa tarkasti selvitetty, mikä kuuluu takuun 
piiriin, mikä ei? Onko viranomais- ja 
turvallisuusvaatimukset huomioitu ja täytetty? 

Ajatuksia projekti-/hankepäälliköille: 

- Pyri ennakoimaan potentiaaliset riskit ja ennal-
taehkäisemään ne.  

- Varmista, että sinulla on käytettävissäsi onnis-
tumisen avaimet hankkeen loppuunsaattamisek-
si. Älä säikähdä muutoksia tuotevaatimuksissa, 
resursseissa tai toimintaympäristössä, vaan 
mukaudu.  

- Varmista, että sinulla on johdon tuki takanasi. 

- Ole proaktiivinen. 

- Kommunikoi niin, että tiedonkulku varmasti 
toimii hyvin. Poista väärinkäsitykset. 

- Pyri luomaan avoin ja luottamuksellinen kom-
munikaatioympäristö. Ota huomioon luotta-
muksellisuusvaatimukset. 

- Ole innostava ja haasta tiimi. Uskalla ottaa 
hallittuja riskejä. 

- Ole tasapuolinen ja rehti. Palkitse hyvästä 
työstä. 

- Riitatapauksissa huolehdi, että asiat riitelevät, 
eivätkä ihmiset. Älä jätä riitaa selvittämättä. 

Huomioita puolustusvoimien PVTO2010 Taistelija-
hankkeesta: 

- Hankebudjetin allokointia yksittäisille osatehtä-
ville ja toteutuksen liian tarkkaa suunnittelua 
tulisi välttää. Joustavuutta rahankäytölle 
saadaan, kun projektin osatehtäville allokoidaan 
rahaa hankkeen sisäisesti. Näin vältetään 
rahansiirtojen aiheuttama ylimääräinen työ 
(esim. sopimusmuutokset).  

- Tuotesuunnittelijoiden ja loppukäyttäjien välistä 
tiedonkulkua tulisi rohkaista. Ylimääräistä 
byrokratiaa ja tiedonmuokkaantumisen vaaraa 
tulee välttää, jotta kaikki tieto suorituskyky-
vaatimuksista siirtyy suoraan toteuttajille. 
Pääsuunnittelija tarvitsee työnsä tueksi loppu-
käyttäjäryhmän kokemusta taisteluergonomiasta 
ja toimintaympäristöstä. 

Loppusanat 

Sanotaan, että ideasta innovaatioksi (kaupallistetuk-
si tuotteeksi tai palveluksi) on pitkä matka: inno-
vaatiosta idean osuus on 1%, raa’an työn osuus 
99%.  

Onnistuneen tuotteen tai palvelun synnyttäminen 
tutkimuksen kautta tuotettavaksi lopputuotteeksi 
vaatii ennen kaikkea kokonaiskuvan. On sisäistettä-
vä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden välittömät tai 
välilliset vaikutukset projektiin. Hankkeen projek-
tointi, kokonaisuuden jakaminen yksittäisiksi toteut-
tamiskelpoisiksi tehtäviksi ja tehtävien välisten 
riippuvuuksien ymmärtäminen sekä tarvittavat 
resurssit ovat onnistuneen projektin elinehto.  

Hyvän projektijohtamisen merkitystä ei voi liikaa 
korostaa. Tavoitteen eteen valjastetun projektitiimin 
palava into ja peräänantamattomuus johtavat onnis-
tuneeseen lopputulokseen. 
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VIRVE ja viranomaisten langattoman tiedonsiirron 
tarpeet  

- Pertti Virtanen, Suomen Erillisverkot Oy - 
 

Johtaja, insinöörimajuri 
(evp) Pertti Virtanen kertoo 
oman näkemyksensä 
aiheesta. 

 
 
 
 
 

VIRVEn käyttö nyt ja käytön 
kehittyminen 

Viranomaisten radioverkko VIRVE, on ollut käy-
tössä vuodesta 1999 alkaen ja valtakunnallisena 
vuodesta 2002. Verkon rakentaminen ja kehittämi-
nen on rahoitettu erillisillä julkishallinnon ja huolto-
varmuuskeskuksen päätöksillä. Verkon omistaa ja 
sitä operoi valtion kokonaan omistama Suomen 
Erillisverkot Oy. Verkon käyttömenoista noin 60 % 
katetaan liittymämaksujen tuotoilla ja loppu on 
Sisäasiainministeriön kautta ohjattua hintatukea. 
Verkossa on 32 000 liittymää. Taloudellisesti mer-
kittävää liittymäkasvua ei ole näkyvillä. Liittymistä 
hieman alle puolet on kunnallisien toimijoiden 
liittymiä, yksityisten toimijoiden liittymiä on muu-
tama prosentti, loppujen ollessa valtiollisten organi-
saatioiden tilaajia. 

Ryhmäpuheluliikenne on virven operatiivisista toi-
minnoista keskeisin. Ryhmäpuhelua kutsutaan myös 
kriittiseksi puheeksi, sitä käytetään välittömässä 
kentän toimijoiden johtamisessa. Ryhmäpuhelu 
säästää merkittävästi VIRVEn kapasiteettiä, mah-
dollistaahan se saman radiotieresurssin jakamisen 
kaikkien tukiasemalla olevien käyttäjien kesken. 
Huolimatta virven lyhytsanomaliikenteen jatkuvasta 
voimakkaasta kasvusta, kriittinen ryhmäpuhelu-
liikenne ei ole, vastoin oletuksia, vähentynyt. 
Ryhmäpuheluliikenne on ollut määrällisesti vakiin-
tunutta, mutta kasvua on koko 10 vuoden jaksolla 
ollut noin 20 %. Kriittinen puhe ei menetä merkitys-
tään johtamisjärjestelmien lisääntymisestä huoli-
matta. 

Kutsukanavalla ja aikavälissä tapahtuva lyhyt-
sanomaliikenne on kasvanut voimakkaasti koko 

virven käytön ajan. Keskeisesti tähän on vaikuttanut 
operaatioiden tilannetietoisuuden lisääntyminen. 
Hätäkeskuksille tehtävät kenttäyksiköiden tila- ja 
paikkatiedot välittyvät automaattisesti lyhytsanomi-
na. Kentällä olevat johtamislaitteet saavat annetut 
tehtävät täsmällisinä ajoneuvojen johtamislaitteil-
lensa. Laitteista näkyvät johdettavien sijainnit ja 
tilatiedot. Poliisin ja pelastuksen sekä muiden viran-
omaisten kenttäjohtamisjärjestelmät helpottavat 
johtamistehtäviä ja mahdollistavat moniviranomais-
tilanteissa tehokkaan yhteistoiminnan. 

Lyhytsanomaliikenne on tehokasta paikkatiedon ja 
tilatiedon lähettämisessä. Liikenne on kasvanut jo 
38 miljoonaan viikossa eli 5,4 miljoonaan/päivä. 
Kasvu näyttää jatkuvan vaikka mainittujen kenttä-
johtamislaitteiden yhteydessä käytetään merkittä-
västi kaupallista liikennekapasiteettia kuten 3G ja 
@450 verkkoja. Ilman toimenpiteitä VIRVEn 
kutsukanavan liikennettä joudutaan rajoittamaan 
ryhmäpuheluliikenteen turvaamiseksi. Tämä tulee 
johtamaan lyhytsanomien priorisointi tarpeeseen. 
HÄKEn antamat tehtävät ja yksiköiden paikkatiedot 
kulkevat tässä samassa kanavassa. 

 

Verkon lyhytsanomaliikenne vuodesta 2005 
alkaen, miljoonaa kpl/viikko 

Viranomaisverkkojen langattoman 
tiedonsiirron tarpeet 

Tehokkuuden ja tuloksellisuuden vaatimukset näky-
vät viranomaisten kenttätoiminnassa. Toimistorutii-
neja ja valvontatehtävien raportit tehdään toiminnan 
aikana kentällä. Moninaisten tieto- ja johtamis-
järjestelmien käyttö lisää turvallisuutta monimutkai-
sissa operaatiotilanteissa. Lopputulos on kansalais-
ten ja operaation suorittajan kannalta parempi. 



Insinööriupseeri 2011 
 

59

Uudet johtamisjärjestelmät, kuten VITJA, TOTI ja 
KEJO tarvitsevat langatonta tiedonsiirtoa ja niille 
korkeata käytettävyyttä. Toiminta ei saa estyä 
yleisten matkapuhelinverkkojen tukkiutumisesta, 
kuten tapahtui Sellon, ja Jokelan tapauksissa. Kesän 
2010 myrskyt ja talven 2010/11 sähkökatkokset 
aiheuttivat yleisissä verkoissa laajoja katkoksia. 
VIRVE verkko selvisi näistä kohtuullisesti tarjoten 
operoiville viranomaisille johtamiskykyä. 

Turvallisuusviranomaisten langattomista tiedonsiir-
totarpeista on tehty vuonna 2011 useampia selvityk-
siä kuten: SM:n TUVE-hankkeen langattoman 
laajakaistan selvitysraportti 1/2011, Suomen Erillis-
verkkojen VIRVEn dataominaisuuksien kehittämis-
mahdollisuudet selvitys 2/2011 ja Pelastusopiston 
pelastustoimen langattoman tiedonsiirron tarpeet ja 
toteuttamismahdollisuudet 3/2011. 

 

Kesän 2010 tuhoja, 

Turvallisuusviranomaisten kenttäjohtamisjärjestel-
mät pyrkivät käyttämään ja käyttävät yleensä 
useimpia kaupallisia langattomia verkkoja kuten 
GPRS, 2-4G, @450 OFDM. Niitä käytetään 
yhdessä VIRVEn rinnalla ja viranomaisten mani-
kanavareititin ovat osana käytössä olevaa palvelua. 
Järjestelyllä vähennetään vikatapausriskiä ja 
saadaan silti edullista kaupallista palvelua. 
Kaupallisten verkkojen investoinnit mitoitetaan 
tuottoon perustuen, ylimääräistä reservikapasiteettia 
ei näin synny. Priorisoitua palvelua pyritään 
varmaankin kaupallistamaan korkeampaan hintaan. 
Korkeampi prioriteetti on korkeampi vain suhteessa 
saman verkon muihin käyttäjiin, mikäli teknologia 
yleensä tukee priorisointia, takuuvarmaa kapasiteet-
tia ei yleensä voi ostaa.. Poliisitoimi on ollut tyyty-
väinen @450 verkon palveluun, siellä ei ole ruuh-
kaa. Tilaajien ja liikenteen vähyydestä sekä 
kansainvälisestä teknologia kilpailusta johtuen 
OFDM toiminta uhkaa loppua, ainakin toimilupa 

mahdollistaa nykyään teknologian vaihtamisen. 
Nähtäväksi jää tulevan konseptin onnistuminen. 

Ratkaisuvaihtoehtoja 

Turvallisuusviranomaisilla on tarve omalle erillisel-
le laajakaistaiselle radioverkolle. Mikäli pitkällä 
aikavälillä ryhdytään hanketta toteuttamaan, tulee 
ratkaista taajuus, standardointi ja teknologia. 
Taajuus tulee ratkaista ainakin Euroopan laajuisesti, 
muutoin valmistajien mielenkiinto verkkojen ja 
päätelaitteiden suhteen ei tule riittämään. Teknolo-
giassa tulee mennä niin dominanttiin teknologiaan 
kuin mahdollista. USA panostaa merkittävästi 
viranomaisten datasiirron osalta 700 MHz LTE 
teknologiaan liittovaltion kokoisessa hankkeessa. 
Kriittiseen eli ryhmäpuhelu käyttöön jää rinnalle 
nykyinen ajoneuvopeittoon perustuva harvasoluinen 
APCO-verkko (P-25). 
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Poliisin liikkuva johtamispaikka ja toimisto.. 

Kriittisen puheen ryhmäpuhelu ominaisuutta resurs-
seja säästävästi ei näytä syntyvän kaupallisiin verk-
koihin ennen vuotta 2020–2015. Ominaisuuden 
synty riippuu kysynnän laajuudesta, viranomais-
tarpeet ovat usein kaupallisessa marginaalissa. 
VIRVEn käyttökokemusten valossa ryhmäpuhelu 
on välttämätön. Tulisiko rinnalle tehdä uusi 
viranomaisten oma laajakaista verkko ja jättää puhe 
VIRVEn varaan? Tämä nostaisi merkittävästi 
käyttökustannuksia kahtena erillisenä verkkona.  

Standardoinnissa tulee huomioida mahdolliset 
viranomaisten erityistarpeet käytettävyyden ja tieto-
turvaan liittyen. Tarvitaanko joitain erityisiä toimin-
nallisuuksia ja prioriteetteja, täyttävätkö syntyvät 
kaupalliset standardit nämä tarpeet, jos verkko on 
erillinen? Erillisverkon kustannukset ovat kaupal-
lisia versioita korkeammat. Valittu, saatu taajuus ja 
sen kaistaleveys vaikuttavat standardointiin. 

 

TEDS testauksessa kevät 2011. 

Käyttö ja käyttäjien tarpeet ohjaavat 

Käyttäjien päivittäinen operatiivinen käyttö ja 
heidän tarpeistaan lähtevä kehityksen suuntaus on 
oikea suunta radioverkkojen evoluutiolle. 
Käyttäjien organisaatioiden tahto vaikuttaa myös 
rahoituksen kautta vaatimusten mukaiseen ja oikea 
aikaiseen kehitykseen.  

Varsin nopeasti ja suhteellisen pienillä investoin-
neilla on mielekästä parantaa VIRVEn lyhytsanoma 
kapasiteettia erillisillä lisäkontrollikanavilla. 
Samassa yhteydessä voidaan lisätä ip-datan välitys-
kykyä, lisäys palvelisi dynaamisesti jaettuna puheen 
ja datan kapasiteettina. 

Yhdessä lisääntyvän datakapasiteetin kanssa tulee 
järjestää erilaisia käsittelytapoja ja prioriteetteja eri 
dataliikenteille. Tällä hetkellä paikkatiedot ja 
hälyttämiskäskyt menevät samassa käsittely menet-
telyssä, vaikka paikkatiedon arvo vähenee nopeasti 
entisen paikan korvautuessa uudella.  

VIRVEn on saatavissa erillinen TETRA Enhanced 
Data Service. Ominaisuutta on testattu Erillisverk-
kojen testiympäristössä. Version hankinnasta ei ole 
tehty päätöksiä. Päätöksen tekoon tulee vastaus evo-
luution kautta suorituskyvyn ja teknistaloudellisten 
seikkojen perusteella. Virven pitäminen muut-
tuvassa ympäristössä IP-yhteensopivana ja ryhmä-
puheluun kykenevänä vuoteen 2020 saakka tulee 
joka tapauksessa sitomaan varoja.  

Viranomaisten operatiivisesta toiminnasta on pidet-
tävä huolta valmisteltaessa tulevia laajakaistapalve-
luita. Näissä laajakaistaratkaisuissa tulee huomioida 
myös kunnallisten turvallisuusviranomaisten tarpeet 
sekä ottaa huomioon koko yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaaminen. Rinnan tämän kanssa 
hyödynnetään kaupallisten verkkojen nopeata kehi-
tystä ja edullista tarjontaa. Tämä pitää sovelluksien 
toimittajaympäristön kehityskykyisenä ja nopeuttaa 
palveluiden saantia kentälle. Päätelaitteissa kaupal-
linen tarjonta on ollut hyvin voimakasta ja se on 
ohjannut käytön kehitystä. Tämä päätelaitteiden 
tarjoama potentiaali tulee saada myös viranomaisten 
hyödyksi vaikkapa monitoimisten laitteiden avulla. 
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Insinööriupseeripäivien parin vuoden satoa 
 

2010 Hämeenlinnassa 

Insinööriyliluutnantti Erik Kalliolevo; lapsiperheen, 
merimiehen ja ensikertalaisen kokemuksia päivistä. 

Allekirjoittanut on ollut Insinööriupseeriliiton jäsen 
muutaman vuoden, alusta saakka olen lukenut 
mielenkiinnolla tätä julkaisua ja etenkin sen kirjoi-
tuksia Insinööriupseeripäivistä. Mielenkiintoisten 
kirjoitusten ja vallitsevan hyvän ilmapiirin rohkai-
semana, uskalsin tehdä 6 hengen uusioperheen 
kauniimmalle osapuolelle kysymyksen, ”Tahtoisi-
tko lähteä Insinööriupseerien retkeilypäiville 
Hämeenlinnaan?”. Lyhyen ja erilaisten osto-
lupauksia sisältävän keskustelun jälkeen sain myös 
avopuolisoni suostumaan ehdotukseen. Näin 
jälkikäteen en ole vieläkään varma, oliko 
viikonlopun tosiasiallinen kohde avopuolisolleni 
Iittalan Outlet -tehtaanmyymälä vai Hämeen 
Insinööriupseeripäivät. Vaikka hän muuta 
väittääkin, lompakkoni on kyllä eri mieltä. 

 

Lapsille maininta ohjelmarikkaasta kylpyläviikon-
lopusta muiden lasten kera sai heidät välittömästi 
pakkaamaan omia matkakassejaan. Matkaan 
lähtivätkin 5-vuotiaat Bettina ja Iina sekä 3-vuotias 
Kim, kotihoitoon jäi vielä kaksivuotias Aleksi 
odottamaan seuraavaa tilaisuutta. 

Ensimmäinen päivä 

Moottorimarssi Turusta Parolan varuskuntaan on-
nistui vain muutamalla pakollisella pysähdyksellä. 
Perille päästyämme oli miellyttävä huomata, että 
muitakin lapsiperheitä oli lähtenyt runsaslukuisina 
mukaan. Lapset löysivätkin hyvin nopeasti omat 
”ryhmänsä”. Lapset saivat myös kaulaansa 
tunnistamista ja liikkumista helpottavat nimikyltit 
muiden osanottajien tavoin. 

 

Lyhyen alkukeskustelun ja tervetuliaiskahvien 
jälkeen, ohjelmassa oli Panssariprikaatin esittely. 
Esittely antoi hyvän käsityksen prikaatin 
toiminnasta 2010-luvulla. Maanpuolustustahto ja 
varusmiesten tyytyväisyys palvelukseensa oli 
prikaatissa erinomaista. Referenssinä esittelyssä 
olivat samassa tilassa olevat panssaroidut ajoneuvot, 
kuulijat pääsivätkin heti konkreettisesti tekemään 
havaintoja nykyaikaisesta kalustostamme.  

Panssariprikaatikierros jatkui tarkemmalla tutustu-
misella kalustoon ja taistelusimulaattoriin, allekir-
joittaneeseen vaikutti suuresti nykyisen kaluston 
simulaatio-mahdollisuudet ja sen vaikutukset 
käytännön koulutukseen. Lapset katsoivat myös 
suurella mielenkiinnolla simulaation avulla toteutet-
tua nauhoitettua sotapeliä, jossa hahmot muistuttivat 
hyvinkin korkealaatuista piirrettyä animaatiota. 
Leopard-panssarivaunuun oli mahdollista tutustua 
sisätiloja myöden, tutuksi ja havainnoiduksi tuli 
myös puolikas venäläispanssarivaunun alusta.  

Mielenkiintoisen esitelmän ja kalustoesittelyn jäl-
keen oli vuorossa ruokailu paikallisessa muonitus-
keskuksessa, nakkikastike appelsiini-kiisselin kera 
teki hyvin kauppansa koko perheelle.  
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Seuraavan kohteena ollut Parolan panssarimuseo 
tarjosi alkajaisiksi jälkiruokakahvit osanottajille. 
Panssarimuseo tarjosi myös hyvät puitteet lapsille 
leikkipaikkoineen sekä mielenkiintoisen esityksen 
aikuisille. 

 

Panssariprikaatin killan puheenjohtajana toimiva 
esittelijä kertoi monta mieleenpainuvaa tarinaa 
panssariaseemme historiasta ja nykypäivästä. 
Mieleenpainuvin asia allekirjoittaneelle oli venäläi-
siltä sotien aikana ”lainattu” panssarikalusto, johon 
ei saatu naapurimaasta varaosia sodan jälkeen, 
koska virallisesti meillä ei ollut yhtään naapuri-
valmisteista panssarivaunua.  

Panssarivaunujemme käyttö ratsuväen tukena ja 
ensimmäinen katastrofiin päättynyt taistelu talvi-
sodassa jäivät myös mieleen. Lähtökohtaisesti 
taistelua on hankala voittaa, mikäli asejärjestelmä 
on toimintakyvytön tai sitä ei ole ollenkaan. Tali-
Ihantalan taistelut myöhemmin osoittivat, että 
virheistä oli opittu viiden vuoden aikana. 

Moottorimarssi Parolasta Lautsian matkailukeskuk-
sen majoitustiloihin sujui johdetusti ja hyvässä 
ryhmityksessä. Matkailukeskus ja yhdistyksemme 
tarjosivat perheellemme erittäin hyväksi yöpymis-
paikaksi soveltuvan oman omakotitalon perus-
mukavuuksin. Kauniit maisemat järven rannalla 
lukuisine aktiviteettimahdollisuuksineen loivat 
hyvää henkeä runsaslukuiseen osallistujakuntaan.  

Tervetulokahvien ja osallistujien esittelyjen jälkeen 
olikin aika keskittyä sangen mielenkiintoiseen 
temppurataan, lapsilla riitti mietittävää etäisyyksis-
sä, naulojen vasaroinnissa ja puhallusnuolien teke-
misessä, aikuisten taas pohtiessa leikkimielisen 
tietokilpailun kysymyksissä. Kuusi erilaista 
nokkeluutta ja huumorintajua sisältämää tehtävää 
olivat erinomaisen sopivia perheellemme. Perheen 

jokainen jäsen pääsi eri rastilla tekemään oman 
osansa, tuomarit huomioivat myös ikä-tasoituksen 
erinomaisesti. Hieman harmaa ilma lisäsi lämpi-
missä rantasaunatiloissa nautitun grillivälipalan 
merkitystä. 

Tehtäväradan jälkeen oli vapaata mutta pakollista 
aikaa tutustua mm. kylpylän tarjoamiin palveluihin. 
Lapset löysivät nopeasti omat vesilelunsa, usein 
tosin toisiltaan, joka aiheutti jonkin verran 
tarkempaa ”erotuomari-toimintaa”. Kylpyläretken 
jälkeen aloitettiin valmistautuminen juhlaillalliseen, 
joka nautittiin kauniiksi koristellussa päiväsalissa.  
Parhaisiin asuihinsa pukeutuneella pikkuväellä riitti 
seuraa toisistaan hyvin vauhdikkaalla ja äänekkäällä 
tavalla, tähän loivat oman akustiikkansa matkailu-
keskuksen pitkät käytävät, aikuisten keskittyessä 
lähinnä ammattimaiseen tiedonvaihtoon ja tarkem-
paan verkottumiseen.  

Erittäin maukkaan ja ravitsevan päivällisen jälkeen 
jaettiin reiluhenkisen insinöörimäisesti palkinnot 
kaikille kilpailijoille. Pikkuväelle taattiin myös 
mahdollisuus vaikuttaa palkintojen määrään niitä 
noudattaessa. Loppuilta sujuikin lapsilta leikkiessä 
uusilla palkinnoilla, sekä aikuisilta keskinäisen 
yhdessäolon muodossa. Asioiden syvälliseen tarkas-
teluun oli varattu myös ranta-sauna palveluineen, 
joissa pieni mutta tiivis joukko jatkoi päivällistä 
seuraavan vuorokauden puolelle.  

Allekirjoittaneeseen runsaat ja maukkaat ateriat 
saunomiseen tekivät kuitenkin tehtävänsä jo lasten 
nukkumisen ajankohdan yhteydessä.  

Toinen päivä  

Aamutoimien ja runsaan aamupalan jälkeen oli aika 
mennä taas nauttimaan kylpylän antimista, kylpylän 
eri altaat olivatkin keränneet runsaasti päivien osan-
ottajia. Edellisen illan keskustelunaiheet ja visailun 
oikeat vastaukset tulivatkin hyvin perusteellisesti 
jatkokäsiteltyä eri saunoissa.  

Aamupäivällä järjestettiin myös tapahtumaan liitty-
vä palautekeskustelu, jossa osanottajat toivat esiin 
mieltä painavia asioitaan, mielestäni on erittäin 
hyvä, että yhdistyksemme sisällä palautteeseen 
suhtaudutaan avoimesti ja toimintaa kehitetään.  

Hämeeseen kohdistuva insinööriupseeripäivät 2010 
jatkui tutustumisella Hämeenlinnan tykistö-
museoon. Erikseen palkattu esittelijä toi museon eri 
näyttelykohteisiin toivottua syvyyttä. Allekirjoitta-
neelle jäi erityisesti mieleen Tykistökenraali 
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Nenosen erityiskello sekä hänen värikäs historiansa. 
Avopuoliso kiinnitti huomion puolustusvoimien 
käytössä olevaan päiväpeitteeseen, lyhyen 
keskustelun jälkeen allekirjoittanutkin myönsi että 
Marimekolla lienee peitteen valmistuksessa oma 
osansa. Lapsille jäi mieleen varmastikin täysikokoi-
nen näyttelyhevonen sekä museolle mieleen poikani 
joka onnistui hetkelliseksi saamaan jatkosodan 
aikaisen mikrokuvauslaitteen epäkuntoon. 

Vierailu Tykistömuseoon oli viimeinen Insinööriup-
seeripäivien virallinen kohde. Hyvin palvelleet 
nimikyltit lasten kaulassa palautettiin vastaha-
koisesti takaisin. Perheemme jatkoi kuitenkin omaa 
päiväänsä vielä yhteisruokailulla, tutustumisella 
Aulangon luonnonpuistoon, sekä Iittalan lasi-
tehtaalle. 

Mielestäni päivät olivat erittäin onnistuneet, lapsi-
perheen viikonlopun vietto vieraassa ympäristössä 
on usein haastavaa. Järjestäjät olivat mielestäni 
onnistuneet perhe-insinöörikeskeisessä suunnittelu-
työssään erinomaisesti. Retkeilypäivillä oli sopivas-
ti lapset huomioon ottavaa ohjelmaa, maukasta 
tarjoilua sekä mahdollisuutta ajatusten vaihtoon.  

Vaikka sää ei tällä kertaa täysin suosinut ja iltakin 
pimeni jo ajankohdan mukaisesti, päivien hyvä 
henki ja insinööriupseeripäivien perheisiin suuntau-
tunut asenne loivat osaltaan hyvän viikonlopun 
tunnusmerkit.  

Haluan kiittää järjestelijöitä erittäin hienojen 
päivien järjestelyistä ja odotamme innolla seuraavia 
Insinööriupseeripäiviä.  

2011 Upinniemessä 

Insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo 

Päivät vietettiin 20.8. nyt yksipäiväisenä Suomen-
lahden Meripuolustusalueella Kirkkonummen Upin-
niemessä 25 henkilön voimin. Heistä ensikertalaisia 
oli 8.  

Ajattelin aamuvarhain kotoa Merimaskusta lähties-
säni, että mitenhän ennusteen lupaama sateinen ja 
tuulinen sää mahtaisi vaikuttaa päiväämme. Kun 
tuota ulkona olemistakin on luvassa – varsinkin 
herrasmieskilpailussa. Kaikkea ei voi muuttaa suit-
sait-sukkelaan sisälajeiksi. 

 

Kokoontuminen portilla oli jo sinänsä suoritus, 
samaan aikaan kun oli parkkipaikan täydeltä pyörä-
retkeläisiä lähdössä alueelle ja retkeensä. Heistä 
välittämättä yhytimme sihteerimme Eino Laihon, 
jolle ilmoittauduimme ja jolta saimme rintaan 
kiinnitettävät nimikyltit. SLMEPA:n komentaja, 
kommodori Markus Aarnio tuli tänne jo vastaan 
meitä, hän halusi itse olla isäntänämme. Jatkoimme 
Sotilaskodin parkkipaikalle, jossa komentaja lausui 
väen tervetulleeksi ja johdatti Muonituskeskukseen 
lounaalle. Lounas olikin nykynuorten suosimaa 
maustetumpaa ravintoa – Junttilan Jari joukostam-
me taitaa muistaa sen hyvin! 

Lounaan jälkeen oli isäntämme kommodori Aarnion 
esitys SLMEPA:n elokuvasalissa. Kiitoksena 
tyhjentävästä esityksestä SLMEPA:lle luovutettiin 
IUL ry:n historian ensimmäinen tinalautanen, 
Suomen insinööriupseerit 1918-2004 –matrikkeli 
sekä henkilökohtaisena muistamisena IUL ry:n 
Insinööriupseeri 2006 - juhlajulkaisu. Tästä matka 
jatkui autokolonnana sotasatamaan, jossa oli 
vuorossa alusesittely laiturikävelynä. Näimme 
Hamina-luokan ohjusveneet, Kiisla-luokan vartio-
veneet, miinalaiva Pohjanmaan ym. Öljyntorjunta-
alus Louhi oli jo ”höyrynnyt” merelle. Matkasimme 
takaisin parkkipaikalle, hyvästelimme komentajan 
ja ajoimme varuskuntakerhon maastoon. Siellä oli 
vuorossa perinteinen herrasmieskilpailu monine 
taito- ja tietolajeineen. Vasaraa paukutettiin 
jokavuotiseksi määrätyssä naulan lankkuunlyönnis-
sä. Arvioitiin puun ympärysmittaa, tunnistettiin 
vanhoja esineitä, ammuttiin ritsoilla tölkkejä, 
heitettiin tikkaa, putattiin golf-palloa ym. Sää oli 
onneksi meille suosiollinen, kisa saatiin vietyä läpi 
hyvin. 



Insinööriupseeri 2020 
 

64 

 

Oli kahvin, pistelaskun ja levähdyksen aika. Sen 
jälkeen meitä kutsui erittäin maittava juhlapäivällis-

pöytä. Alkupalan jälkeen esittäydyimme toisillem-
me, kuka oli, mitä tehnyt, tehtävä IUL:ssa, kauanko 
jäsenenä ym. Nautimme lämpimän ruoan ja pääsim-
me erääseen kohokohtaan, oli kisan tulosten ja 
palkintojenjaon aika. Kerrassaan notkuvan 
palkintopöydän ääreen johdatettiin ensimmäisenä 
kisa voittajat, Erkki ja Riitta Hellman. Ensimmäi-
seksi heille luovutettiin kisan kiertopalkintona 
kenttäpuhelin ja ”hyllyyn jäävänä” palkintona 
tinapikari. Sen jälkeen oli muiden palkintojen 
vuoro. Loput osallistujat palkittiin sijoittumisjärjes-
tyksessä niin, että kaikki saivat palkinnot. Näytti 
siltä, että sekä voittajien että muiden oli helppo 
hymyillä! Tässä yhteydessä puheenjohtaja jakoi 
lapsille ja nuorille henkilökohtaisena muistona 
päivästä kirkkaan oranssiset Turku 2011 –kulttuuri-
kaupunkipehmopallot. 

Tilaisuuden päätteeksi oli vuorossa herkullinen 
täytekakku kahveineen. Keskusteltiin seuraavien Iu-
päivien mahdollisista kohteista, kiiteltiin osallistujat 
ja järjestäjät ja valmistauduttiin kotimatkalle. 

 
Jälleen on yhdet Iu-päivät ovat siirtyneet 
”muistelun” joukkoon – seuraavia odotellessa.
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Vuoden Insinööriupseeri 
 
Insinööriupseeriliitto valitsee vuosittain puolustus-
voimien organisaatioiden teknisen johdon esitysten 
perusteella Vuoden Insinööriupseerin. Nimeämiseen 
liittyy julkituodun esimerkillisyyden mukaan 
tuoman kunnian lisäksi Yrjö Pirilän lahjoittama 
stipendi 

Vuoden insinööriupseerin valintaperusteena on 
palkinnon saajan osoittama erinomainen kyky 
sotateknillisen kehittämistehtävän tai ongelman 
ratkaisussa tai edellä mainittuja tehtäviä suorittavan 
joukon vetäjänä, innostavana ja tuloksellisena 
johtajana. Lisäksi Vuoden Insinööriupseerin tulee 
nauttia työyhteisönsä arvostusta maapuolustus-
tahtoisena ja puolustusvoimien tavoitteisiin sitoutu-
neena.  

Vuoden insinööriupseeriksi on aiemmin valittu: 

− 2002 inskom Jari Junttila (MERIVTL) 
− 2003 inskaptl Seppo Lahti (PVMATLE) 
− 2004 insmaj Kari Renko (ILMAVE) 
− 2005 inskomkapt Risto Hellgren (MERIVTL) 
− 2006 insmaj Risto Lehtomäki (HELSLE) 
− 2007 insevl Jyri Kosola (PVMATLE) 
− 2008 inskapt Timo Pulkkinen (PVTT) 
− 2009 Insevl Raimo Siltanen (LSHRE) 

Vuoden Insinööriupseeri 2010 Inskaptl 
Brörn Ehnroth 

 

Insinöörikapteeniluutnantti Björn Enroth toimii 
Merivoimien esikunnassa Materiaaliosastolla 
Osastoinsinöörinä. Hänen toiminnallinen tehtävä-
nimikkeensä on Miinantorjunta-alushankkeen 
(MITO) Laivatekninen Projektipäällikkö, jossa hän 
on toiminut vuodesta 2005. MITO-hankeessa 
hankinnan kohteena on Italialaisen Intermarinen 
telakan toimittamat kolme miinantorjunta-alusta 
vuosien 2010–2012 aikana. Enrothin tehtävänä on 
itsenäisesti vastata hankkeen laivateknisistä asioista 
määrittely- ja tarjouspyyntövaiheesta aluksien toi-
mitukseen, takuuaikaan ja osin elinkaareen asti. 
Enrothin ote työhön on hyvin innovatiivinen, erityi-
sen aikaansaava sekä kannustava. Hän on 
saavuttanut työyhteisössään alansa ammattilaisen 
maineen nuoresta iästään huolimatta ja nauttii 
arvostusta sotilasinsinöörien keskuudessa sekä 
oman ammattiryhmänsä ulkopuolella. 

Enroth arvostaa omaa sotilasinsinööriammatti-
kuntaansa ja näkee sen tärkeänä osana laajempaa 
kokonaisuutta puolustusvoimien suorituskyky-
vaatimusten täyttymisen ja kehittämisen osalta. 
Hänellä on halu kouluttaa ja kehittää itseään 
jatkuvasti. Sotilasura lyhyesti; Ura alkoi 1996 
sotilasammattihenkilönä Saaristomeren Meripuolus-
tusalueen 4. Miinalaivueessa toimien laivueen eri 
aluksilla eri konealan tehtävissä. 2003 alkaen ura 
jatkui toiminut sotilasinsinöörin virassa 4. Miina-
laivueen esikunnassa, Merivoimien Materiaali-
laitoksen hallinto-osaston laiva-alalla ja 1.3.2007 
alkaen Merivoimien Esikunnan Materiaaliosaston 
laiva- ja hankesektorilla. 

 

Vuoden 2011 Insinööriupseeri 

Vuoden 2011 Insinööriupseerin valinta julkistetaan 
Insinööriupseeriliiton 85-vuotisjuhlaseminaarissa 
8.11.2011.
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In memoriam 
 

 
Niilo Siltamaa 4.7.1919 – 19.4.2011 

 

Kunniapuheenjohtajamme, insinöörieversti evp. 
Niilo Siltamaa on poistunut joukostamme. Hän oli 
pitkäaikainen Insinööriupseeriliiton hallituksen 
jäsen ja tilintarkastaja sekä toimi puheenjohtajana 
1971–1973. 

Niilo Brofeldt syntyi Lammilla 4.7.1919 Evon 
kalastuskoeaseman johtajan perheeseen. Perhe 
muutti kuitenkin juuri vuonna 1919 Helsinkiin isän 
siirryttyä Kalastushallituksen palvelukseen. Niilo 
suomensi veljiensä tavoin nimensä Siltamaaksi 
1935. 

Brofeltin perhe oli hyvin isänmaallista, ja kaikki 
kolme poikaa liittyivät Suojeluskuntaan 1930-
luvulla, Niilo Helsingin Suojeluskuntapiirin II-
alueen Tykistösuojeluskunnan Poikaosastoon. Sota-
taival alkoi 6.10.1939 Helsingin Suojeluskunnan 
Ilmatorjuntapatterissa. Talvisodan sytyttyä hänet 
kutsuttiin varusmiespalvelukseen ja koulutettiin ase-
seppäaliupseeriksi jalkaväkeen. Sodan jälkeen hän 
palasi ilmatorjuntajoukkoihin ja suoritti reservi-
upseeritutkinnon ensimmäisellä ilmatorjunta-
upseerikurssilla 1.7.−15.11.1940 toimien sen 
jälkeen va. vänrikkinä. Jatkosodan Niilo Siltamaa 
palveli ilmatorjunnan eri tehtävissä. 

Sodan päätyttyä Niilo Siltamaa jatkoi Puolustus-
laitoksen palveluksessa sijoitettuna koeasema-
upseeriksi Ilmatorjuntakoulun Koeampumaosastoon 
1944–1947. Työn ohella hän opiskeli Teknillisessä 
korkeakoulussa sähköosastolla ja valmistui vuonna 
1952 diplomi-insinööriksi. Diplomityön aihe oli 
”Delta-keskuslaskimen muutostyö”. Tutkimuksen 
tuloksena Delta-laskimet modifioitiin korvaamaan 
puuttuvat 88 ItK/RMB -patterien tulenjohtokoneet. 
Seuraava palveluspaikka oli Ilmavoimien Esikunta, 
jossa Niilo Siltamaa palveli insinöörikapteenin 
vakanssilla matemaatikkona 1948−1952. Sitten hän 
siirtyi toimistoinsinööriksi insinöörimajurina Pää-
esikunnan aseteknilliseen toimistoon ilmatorjunta-
aseiden suunnittelutehtäviin. 

Niilo Siltamaa suoritti Insinöörien taktillisen 
kurssin 1956 ja Insinöörien esiupseerikurssin 1958. 
Hän on ”ohjuksen isä” eli ehdotti syksyllä 1956 
kirjoituksessaan Sotilasaikakauslehdessä siihen asti 
käytetyn sanan ”ohjaama-ase” korvaamista sanalla 
”ohjus”. Muutenkin Niilo Siltamaa vaikutti keskei-
sesti ohjusalan kehittymiseen Suomessa ja hänestä 
voisi perustellusti käyttää nimeä ”Herra Ohjus”. 

Suomelta oli Pariisin rauhansopimuksessa kielletty 
ohjusaseet. Se ei kuitenkaan estänyt tekemästä 
tutkimusta aiheesta. Tätä varten Pääesikunnan ase-
teknilliseen osastoon perustettiin 1.3.1960 ase-
tutkimustoimisto. Niilo Siltamaa sijoitettiin tänne 
toimistoinsinööriksi, nyt insinöörieverstiluutnant-
tina. Tutkimuksen kohteena olivat mm. nesteraketti-
moottori 1959–1961 ja lankaohjattu panssarin-
torjuntaohjus 1959–1977. Viimeksi mainitusta 
rakennettiin koekappaleitakin peitenimellä ”meri-
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pelastusraketti”, ja niillä tehtiin myös koeammunto-
ja. Konstruktio oli toimiva, mutta valmistus Suo-
messa teollisessa mittakaavassa ei ollut kannattavaa. 

Rauhansopimuksen saatiin uusi tulkinta 9.1.1963, 
”Suomella saa olla torjuntaohjuksia”. Tällöin oli jo 
neuvoteltu hankintasopimukset, Isosta Britanniasta 
Vigilant-panssarintorjuntaohjuksia ja Neuvosto-
liitosta K-13-ilmataisteluohjuksia (Atoll). Vielä 
samana vuonna hankittiin Ranskasta panssarin-
torjuntaohjus SS-11. Niilo Siltamaa oli keskeisesti 
mukana näissä hankinnoissa sekä uuden kaluston 
käyttöönotossa. Asetutkimustoimisto itsenäistyi 
1.3.1968 Sotavarustepäällikön alaiseksi Ohjus-
toimistoksi. 

Insinööriupseeriliiton ensimmäinen lippu. 

Ilmatorjunnalle etsittiin sopivaa ohjusta, mutta 
ratkaisua ei saatu aikaan. Vuonna 1968 hankittiin 
koulutuskalustoksi jälleen Isosta Britanniasta 
Thunderbird Mk1 -kalustoa, kaksi ohjusta ilman 
ruuteja, tutka, patterin ja patteriston komentopaikka 
sekä testauslaitteita. Tälle kalustolle saatiin tilat 
Santahaminasta, Kaartin Pataljoonan asepaja-
rakennuksesta, legendaarinen ”Ohjuslaboratorio 2”. 
Täällä Niilo Siltamaan johdolla suoritettiin ilma-
torjunnan henkilökunnan perehdyttämiskoulutusta. 

Niilo Siltamaa ehti toimia Ohjustoimiston päällik-
könä 1977–1978 ennen siirtymistään sotilasyli-
insinöörin virassa, insinöörieverstinä erityistehtä-
viin, suoraan Sotavarustepäällikön alaisena. Viimei-
sinä tehtävinään hän oli hankkimassa Neuvosto-
liitosta Ilmatorjuntaohjus 78 Strelaa ja Ilmatorjunta-
ohjus 79 Petshoraa sekä oli rakennuttamassa 
Ohjuslaboratorion lisärakennusta. Palveltuaan 
Puolustusvoimien eri tehtävissä melkein 40 vuotta 
Niilo Siltamaa siirtyi eläkkeelle 60 vuotta 
täytettyään 1979. Senkin jälkeen hän vielä toimi 

ohjusalan opettajana mm. Taistelukoululla ja 
Sähköteknillisessä koulussa. Sen ohella hän harrasti 
filateliaa ja mieskuorolaulua. Hänet palkittiin 
ansioistaan lukuisilla kunnia- ja ansiomerkeillä. 

Tulin tuntemaan Niilo Siltamaan ystävällisenä ja 
hyväntuulisena vanhempana kollegana, joka 
suhtautui lempeän asiallisesti nuoreen insinööriin. 
Hän toimi ensimmäisenä ohjaajanani uraani 
aloittaessani. Hänestä toki löytyi kyllä särmääkin, 
kun sitä tarvittiin, sen ehdin havaita. Niilo olisi 
halunnut vielä jatkaa Puolustusvoimien 
palveluksessa, mutta juuri tuolloin oli ehdottoman 
kiellettyä palkata omia eläkeläisiä, joten se 
suunnitelma kariutui, ja niin eläkepäivät alkoivat. 

Eric Schalin 24.3.1925-8.2.2011 

Kunniajäsenemme Eric Schalin on myös poistunut 
joukostamme. Hän oli Insinööriupseeriliiton jäsen 
jo vuodesta 1957 ja toimi hallituksen jäsenenä sekä 
toisena ja ensimmäisenä puheenjohtajana 1960–62 
ja 1979–1984 sekä sen jälkeen useita vuosia 
tilintarkastajana. 

 

Eric Schalin oli ikivanhaa pappissukua ja syntyperä-
inen helsinkiläinen. Hän asui koko ikänsä lapsuu-
denkodissaan. Ylioppilaaksi tultuaan hän astui 
sotaväkipalvelukseen 1943 ohjautuen jo syksyllä 
Ilmavoimien viestijoukkoihin. Siitä tulikin sitten 
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hänen pääasiallinen elämänuransa. Ilmavoimien 
Esikuntaan viestiosastolle hän tuli 1953, kesken 
opintojensa, valmistuen diplomi-insinööriksi 1955. 
Jo sodan aikana hänestä tuli tutkamies, hän osallis-
tui tutkahankintaan Saksasta. Ilmavoimien esikun-
nassa hän oli mukana niin tutkahankkeissa (GCA) 
kuin Hawk-hankinnoissa. Hyvä kielitaito (äidinkieli 
ruotsi, lisäksi saksa ja englanti) oli suurena apuna 
hankintatehtävien menestyksellisessä suorittamises-
sa. 

Eric oli erittäin lahjakas elektroniikkamies, todelli-
nen ilmailuelektroniikan tuntija. Kun elektroniikka-
harrastusta täydensi kiinnostus kokeilemiseen ja 
keksimiseen, hän oli avainhenkilöitä työpaikallaan. 
Myös kotiympyröissä hän etsi ratkaisut esiin 
tulleisiin tarpeisiin. Jos sopivaa valmista ratkaisua 
ei löytynyt, hän teki sen itse. Hänen mielestään asiat 
piti hallita sekä teoriassa että käytännössä, ja 
puolivalmiisiin ratkaisuihin ei tullut tyytyä. Ennen 
rakentamisen aloittamista piti tehdä kunnollinen 
suunnitelma, vaikka hankkeeseen olisi sitten 
mennyt runsaastikin aikaa. Kekseliäisyytensä 
vuoksi hänet tunnettiin työpaikalla ”Taika-Jiminä” 
(sarjakuvahahmo, lehdissä myös nimellä 
Mandrake). Ericin mielestä insinöörinkin piti kääriä 
hihansa ja ryhtyä käytännön työhön, kun niin 
tarvittiin, ja hänellä oli taianomainen kyky löytää 
vika tai ratkaisu käsillä olevaan ongelmaan. 

Eric Schalin ylennettiin insinööriluutnantiksi 1953, 
-kapteeniksi 1955, -majuriksi 1958, -everstiluutnan-
tiksi 1962 ja insinöörieverstiksi 1981. Hän suoritti 
Insinöörikapteenikurssin 1957 ja -esiupseerikurssin 
1959. Ura kehittyi tutkainsinööristä tutkatoimiston 
päälliköksi, järjestelmäinsinööriksi, osastoinsinöö-
riksi ja teknilliseksi päälliköksi. Kun Ilmavoimien 
Esikunta siirrettiin Helsingistä Tikkakoskelle, Eric 
hakeutui pian takaisin Helsinkiin, Pääesikunnan 
viestiosastolle teleinsinööriksi 1975. Lopuksi hän 
toimi Aseteknillisen osaston osastoinsinöörinä 
jääden eläkkeelle täysin palvelleena 1985. Hänet 
palkittiin ansioistaan lukuisilla kunniamerkeillä. 

Eric nautti ulkoilusta ja luonnosta, niin Lapissa 
hiihtoretkellä kuin kesämökillä saaristossa ja 
veneessä. Hän oli nuorena ollut partiolainen, ja 
siihen taustaan sopi hyvin sekä liikuntaharrastus että 
auttavaisuus. Ulkona merellä Ericin kyky korjata 
veneenmoottoreita oli tärkeä apu monelle kanssa-
purjehtijalle. 

Eric Schalin oli seurallinen mies sekä innokas 
järjestöihminen. Niinpä tuttavapiirikin oli varsin 
laaja. Hänen ansiolistaansa kuului yhteiskunnallise-
na tehtävänä vaalilautakunnan jäsenyys ja myös sen 
puheenjohtajuus. Hänet tunnettiin kohteliaana ja 
ystävällisenä, aina hymyilevänä herrasmiehenä. 
Niinpä häntä jäi kaipaamaan omaisten lisäksi laaja 
ystäväjoukko.
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KOULUTUSSEMINAARI 
IUL RY:N 85-VUOTISJUHLAN YHTEYDESSÄ 

 
Insinööriupseeriliitto ry pitää perinteisen Insinöörien maanpuolustusseminaarin 85-
vuotisjuhlaseminaarina 8.11.2011 Tampereella Millog Oy:n auditoriossa Hatan-
pään valtatie  30:ssä klo 10.00-16.15. Matka linja-autoasemalta 500 m ja rautatie-
asemalta n. 1,1 km.  
1000 Seminaarin avaus, pj. insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo 
1010 Puolustusvoimauudistus - uhkia ja mahdollisuuksia, Puolustusvoimien 

sotatalouspäällikkö Insinöörikenraalimajuri Jukka Juusti 
1030 Logistiikkajärjestelmän kehittäminen ja kumppanuuksien 

hyödyntäminen, Puolustusvoimien logistiikkapäällikkö, Prikaatikenraali 
Lauri Puranen 

1050 Maavoimien hankintojen ja kunnossapidon tulevaisuudenkuvia, 
Maavoimien Materiaalilaitoksen johtaja, Prikaatikenraali Kyösti Halonen 

1110 Euroopan puolustusmateriaalimarkkinat ja PUTU-direktiivin vaikutus, 
Kaupallinen neuvos Arto Koski, Puolustusministeriö 

1130 Kysymykset esiintyjille 
1150 Palkitsemiset ja vuoden insinööriupseerin 2011 julkistaminen, 
1200-1300 Lounas 
1300 Puolustusteollisuuden tulevaisuusstrategia, Timo Hammar, PIA ry 
1320 Puolustusjärjestelmän strateginen suunnittelu, Insinöörimajuri Tero 

Solante, Pääesikunta, suunnitteluosasto 
1340 Hanketoiminnan kehittäminen ja SAP:n käytön laajeneminen, 

Insinöörikapteeni Jouni Koivisto, Pääesikunta, materiaaliosasto 
1400 Vaatimustenhallinnan kehittäminen ja työkalujen käyttö, Diplomi-insinööri 

Aleksi Päiväläinen, Pääesikunta, materiaaliosasto 
1420 kahvitauko 
1440 Puolustusjärjestelmän arkkitehtuurien hallinta tulevaisuudessa, 

Insinöörimajuri Juha Koivula, Pääesikunta, johtamisjärjestelmäosasto 
1500  Suorituskyvyn käytettävyyden hallinta, Insinöörimajuri Mika Karppinen, 

LSHRE 
1520  Strategisen kumppanuuden kehittämismahdollisuudet, Heikki Härtsiä, 

Millog Oy 
1540 Kysymykset esiintyjille 
1600 Tilaisuuden päättäminen 
 
Tarjoilujen vuoksi pyydetään osallistujilta ennakkoilmoittautumista ma 31.10. 
mennessä ins-evl Eino Laiholle sähköpostilla osoitteeseen eino.laiho@kotikone.fi 
tai puhelimitse 0400 933 837.  
 
Pukukoodi: Sotilaat palveluspuku, siviilit arkipuku. 
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(Kuva: J. Kosola)             

KUTSU SYYSLIITTOKOKOUKSEEN 2011 
 

Insinööriupseeriliitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous pidetään tiistaina 
8.11.2011 Tampereella Millog Oy:n auditoriossa Hatanpään valtatie 30:ssä klo 
16.15 Koulutusseminaarin jälkeen. Matka linja-autoasemalta n. 500 m ja 
rautatieasemalta n. 1,1 km. 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n mukaan syysliittokokoukselle kuuluvat 
asiat ja julkistetaan Vuoden 2011 Insinööriupseeri. Ennakkoilmoittautumiset ma 
31.10. mennessä ins-evl Eino Laiholle sähköpostilla osoitteeseen 
eino.laiho@kotikone.fi tai puhelimitse 0400 933 837. 

Insinööriupseeriliiton lippalakkeja on myytävänä syysliittokokouksessa, hinta 15 e. 
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Insinööriupseeriliiton toimihenkilöt 2011 
 
Puheenjohtaja 
 
Insinöörikapteeniluutnantti 
Mikael Kaskelo 
Särkän rantatie 4 as 4 
21160 MERIMASKU 

MERIVMATL 
 
työ 0299 364 102 
koti 040 522 2840 
kaskelo01@gmail.com 
 
- jäsenvastaava 
- tiedotus 

 
Varapuheenjohtaja 
 
Insinöörikomentajakapteeni evp 
Raimo Kaipiainen 
Varikontie 16 
28600 PORI 
 

Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto 
 
työ 050 4343308 
koti 040 551 7698 
raimo.kaipiainen@tvo.fi 
 
- Insinööriupseeripäivät 

 
Taloudenhoitaja ja sihteeri 
 
Insinöörieverstiluutnantti 
Eino Laiho 
Lepokodintie 16 as 1 
36200 KANGASALA 

MAAVMATLE 30.11. asti 
 
koti 0400 933 837 
eino.laiho@kotikone.fi 
 
- talous 
- kokousasiat 

 
Jäsen 
 
Insinöörikomentajakapteeni 
Arto Eerola 
Rinkelinkatu 1 
13131 HÄMEENLINNA 

LSHRJÄRJKESK 
 
työ 0299 464 201 
arto.eerola@mil.fi 
 
- tuotteet 

 
Jäsen 
 
Insinöörimajuri evp 
Esko Judén 
Isonkiventie 3 B 5 
35300 ORIVESI 

 
 
koti 050 461 1887 
esko.juden@gmail.com 

 
Jäsen 
 
Insinöörikommodori evp 
Jari Junttila 
Metsävirnankatu 12 A3 
21110 NAANTALI 

 
 
koti 0400 834 911 
junttila.jari@gmail.com 
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Jäsen 
 
Insinöörieverstiluutnantti 
Jyri Kosola 
Vaakatie 3 G 65 
0440 HELSINKI 

PEMATOS 
 
työ 0299 510 940 
jyri.kosola@mil.fi 
 
- koulutusasiat 
- Insinööriupseeri-lehti 

 
Jäsen 
 
Insinöörikomentaja evp 
Stig Landén 
Paljaspää 8 F 2 
20610 TURKU 

 
 
koti 040 512 2849 
stig.landen@pp.inet.fi 
 
- perinteet 
- 85-vuotisjuhlavuosi 

 
Jäsen 
 
Insinöörikomentajakapteeni evp 
Hannu Lehtonen 
Tommilantie 1 G 107 
28610 PORI 

 
 
koti 044 501 0549 
porinins@sci.fi 

 
Jäsen 
 
Insinöörieverstiluutnantti 
Kari Renko 
41160 Tikkakoski 

ILMAVMATL 
 
työ 0299 284 100 
kari.renko@mil.fi 
 
- Vuoden Insinööriupseerin  
   valinta-asiat 

 
Jäsen 
 
Insinööriyliluutnantti res 
Hannu Saarikangas 
Polkkatie 12 
05620 HYVINKÄÄ 

UIL ry 
 
työ 020 1801 820 
hannu.saarikangas@uil.fi 

 
Jäsen 
 
Insinöörimajuri evp 
Pertti Virtanen 
Laitatuulenkaari  3  B  15 
00850 HELSINKI 

Suomen Erillisverkot Oy 
 
työ 040 541 9499 
pertti.virtanen@erillisverkot.fi 
 
- excursiot 

 
     
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liity jäseneksi! 
 
 
Täytä alla oleva lomake, leikkaa se tai revi sivu irti ja lähetä joko liiton osoitteella Insinööriupseeriliitto ry 
PL, 919, 00131 Helsinki tai suoraan IUL:n jäsenvastaavalle Mikael Kaskelolle osoitteeseen Särkän rantatie 4 
as 4, 21 160 Merimasku. 
 
 
 

 

  INSINÖÖRIUPSEERILIITTO ry c/o Mikael Kaskelo Särkän rantatie 4 as 4

21160 Merimasku

 JÄSENYYSHAKEMUS

   PL 919 ,   00131  HELSINKI OSOITEMUUTOS

 Sukunimi  Etunimet

 Postinumero  Postitoimipaikka  Lähiosoite

 Sotilasarvo  ylennysvuosi  syntymäaika

 Palvelu Puolustusvoimissa  ( aika /  joukko-osasto, vast / tehtävä )

 Sotilaskoulutus  ( vuosi )

  RUK  PO I / PK  Erikupsk  Insupsk  EUtäydk II
 Siviilitutkinnot ( loppututkinto / opintosuunta / vuosi ) (mainittava tekninen tai matemaattis-luonnontiet.)

 Siviilityöpaikka

 Päiväys  Allekirjoitus

 IUL ei anna yllämainittuja tietoja ilman asianomaisen lupaa IUL:n ulkopuolisiin tarkoituksiin.


