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Päätoimittajan mietteitä 
- insinöörieversti Jyri Kosola - 

 

 

Puolustusvoimauudistus etenee suunnitellusti. 
Rakenteita sopeutetaan muuttuvaan tuotantovolyy-
miin ja yksiköitä kootaan suuremmiksi kokonai-
suuksiksi. Puolustusvoimien joukkotuotanto-organi-
saatiota supistetaan vastaamaan sodan ajan joukko-
jen tuotantotarpeita sekä kohtaamaan supistuvien 
ikäluokkien pienenevää koulutettavien asevelvollis-
ten määrää. Päätökset koskevat kipeästi maanpuo-
lustukseen myönteisesti suhtautuviin ihmisiin eri 
paikkakunnilla. Kuitenkin jokainen joka vähänkään 
vaivautuu ajattelemaan asiaa, joutuu myöntämään, 
ettei rahaa kannata käyttää tyhjien peti- ja ruokala-
paikkojen ylläpitoon. Nekin resurssit on parempi 
käyttää joukkojen kouluttamiseen ja varustamiseen. 

Varuskuntien lakkauttamisen lisäksi julkisessa kes-
kustelussa esitetään mitä mielikuvituksellisimpia 
vaihtoehtoja asevelvollisuudelle sekä kauhistellaan 
NATO-liittoutumisella. 

Tehtyjen linjausten mukaisesti Suomen puolustus 
perustuu jatkossakin pakolliseen asevelvollisuuteen 
ja sen avulla luotuun laajaan koulutettuun reserviin. 
Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 27.000 
nuorta miestä ja naista sodan ajan tehtäviin. Tämä 
mahdollistaa laajan ja harvaan asutun maamme 
puolustamisen ilman järkyttävän kallista tekno-
armeijaa. Jotkut poliitikot ovat heittäneet ilmaan 
ajatuksen vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Sen 
toimivuutta voi arvioida tarkastelemalla esimerkiksi 
Saksan asevoimien kehitystä. Maa otti käyttöön 
vapaaehtoisen asepalveluksen vuonna 2011. Tämän 
jälkeen asepalveluksen suosio romahti niin, että 
2013 alkuneljänneksen tahdilla asepalvelukseen 
hakeutuu vuodessa vain noin 2.500 henkeä. Saksan 
82 miljoonan hengen väkiluku huomioiden voidaan 
todeta asepalveluksen kiinnostavan vain 0,003 

prosenttia väestöstä vuodessa. Suomessa tämä 
vastaisi 160 hengen koulutettavaa ikäluokkaa. 
Todellisuudessa luku olisi tätäkin pienempi, koska 
nuoret ikäluokat ovat vanhempia pienempiä. Saksan 
tyylisellä asepalveluksella voitaisiin siis saada parin 
komppanian verran koulutettua reserviä vuodessa. 

NATOn suhteen keskustelu tuntuu junnaavan sivu-
raiteilla, ellei se ole jämähtänyt kylmän sodan 
pakkoliturgian mukaiselle nato-on-pahasta umpi-
raiteelle. Suomen ja muiden liittoutumattomien 
maiden ydinkysymys on se, onko puolustuksen 
järjestäminen ilman liittouman tukea ylipäänsä 
mahdollista, saati kustannusten kannalta järkevää. 
Sen sijaan, että pohditaan liittoutumisen kustan-
nuksia, pitäisi tarkastella paljonko itsenäisen uskot-
tavan puolustuskyvyn rakentaminen maksaa, kun 
kaikki pitää tehdä itse. Liittoumalta voidaan saada 
satelliittien ja valvontakoneiden tilannekuvaa, 
maalinosoituksia, johtamisessa tarvittavia yhteyk-
siä, ilmatankkauksia, aika- ja paikkatietoja sekä 
paljon muutakin informaatiota ja palveluita, jotka 
muutoin edellyttäisivät erittäin suuria omia inves-
tointeja. Ne eivät myöskään edellyttäisi liittoumalta 
sellaisia uhrauksia, joihin sillä tuskin olisi resursseja 
tai halua. Pitäisikö meidän keskustella siitä paljonko 
liittoutumattomuus maksaa verrattuna liittoutumi-
sella saavutettaviin säästöihin ja minkälainen 
liittoutuminen olisi kustannustehokkainta? 

Olen koonnut tähän lehteen juttuja kolmesta 
ajankohtaisesta teemasta: puolustusvoimauudistuk-
sen vaikutuksesta insinööriupseereihin, uusista 
menetelmistä sekä uusista teknologioista. 
Puolustusvoimauudistuksessa erikoisupseerien mää-
rää vähennetään 9 %, joten lukijan voidaan mielen-
kiinnolla olettaa tarkastelevan Markku Raution 
artikkelia puolustusvoimien teknisen henkilöstön 
asemasta puolustusvoimauudistuksessa sekä Esa 
Mäkisen ja Timo Kokotin artikkelia tulevasta 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksesta.  Teknolo-
gioita edustavat tällä kertaa maavoimien ilmailu-
toimintaan liittyvät artikkelit. Menetelmiä edustavat 
artikkelit vaatimustenhallinnasta, riskienhallinnasta, 
byrokratiasta ja ketteristä menetelmistä. 

Toivon tämän lehden herättävän luottamusta 
puolustusvoimien tulevaisuuteen sekä synnyttävän 
kriittistä ja uutta luovaa keskustelua. Yhdessä 
olemme enemmän! 
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Puheenjohtajan tervehdys 
- insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo - 

 

 

Kuva Kari Renko IU-päivät 2012 

Arvoisa lukija! 

Lienee niin, että kaikille kesälomaansa viettäneille 
oli varsin mukavat ilmat vapaa-ajan viettoon ja 
akkujen lataamiseen alkavaa syyskautta varten. 
Puolustusvoimissa palveleville on sitten viime 
lehden ilmestymisen jälkeen aiheuttanut omia 
kuvioitaan meneillään oleva puolustusvoima-
uudistus, koskien myös Insinööriupseeriliitto ry:n 
jäsenkuntaa. 1.1.2015 alkaen tiedämme, miten se 
jäsenkuntaamme lopulta vaikutti. Suunnittelutyössä 
on ollut ja on mukana myös jäseniämme, joille 
toivomme tietysti menestyksellistä näkemystä 
teknisiltä ja teknis-hallinnollisilta näkökannoilta 
katsottuna. 

Minä puheenjohtajana olen tyytyväinen liittomme 
vankistuneista toiminnoista. Lehtemme on jo viides. 

Olemme pitäneet sisällön korkeatasoisena ja 
monipuolisena, jotta jäsenkunta saisi mahdollisim-
man paljon jäsenmaksuaan vastaan.  

Korkeatasoinen lehti on myös rekrytointikeino ja 
tarjoaa monipuolista infoa lukijoille ja synnyttää 
ehkä halun liittyä joukkoomme. Pidän tärkeänä 
myös, että lehden sivuilla on artikkeli- ja kuva-
aineistoa sekä seminaareistamme että Insinööri-
upseeripäivistä. Nämä ovat saaneet vankkumatonta 
kannatusta. Tänä vuonna Iu-päivien osanottajista 
aika tarkkaan puolet oli ensikertalaisia, jotka 
antamansa palautteen puolesta haluavat osallistua 
myös tulevina vuosina. 

Päätoimittaja Jyri Kosola, joka on niittänyt mainetta 
eri julkaisujen parissa laajalti, ansaitsee jälleen 
suurkiitokset, hän ehtii kiireittensä lisäksi toimittaa 
tämänkin lehden. Kiitän myös muita sisällön 
tuottajia panoksesta Insinööriupseeriliitto ry:n ja 
sitä kautta teknisen ja tutkijahenkilöstön hyväksi. 

Insinööriupseeriliitto ry tähystää virkeästi tulevai-
suuteen. Eräänä tavoitteena on jäsenistön määrän 
kasvattaminen, jotta ainakin lähes kaikki puolustus-
voimissa palvelevat jäsenkelpoisuusehdot täyttävät 
henkilöt saataisiin mukaan. Arvoisa jäsenemme, 
tässä vetoan juuri Sinuun – jäsen tuo jäsenen pätee 
äärettömän hyvin myös Insinööriupseeriliittoon. 
Oikaisen harhaluuloa, että jäsenen pitää olla 
sotilasinsinöörin virassa tai edes puolustusvoimien 
palveluksessa. Sääntöjen mukaiset kriteerit ovat 
vähintään vänrikin/aliluutnantin sotilasarvo sekä 
vähintään insinöörin/matemaattis-luonnontieteelli-
nen tutkinto. Myös tulevaisuuden haasteisiin on 
vastattava.  

Insinööriupseeriliitolla on olemassaolon tarve 
seuraavinakin vuosikymmeninä. 

Jäsenkatsaus syyskuu 2013 

Kokonaisjäsenmäärä on 363, josta naisia on 5. Tästä 
määrästä kutsuttuja jäseniä on yksi, kannattaja-
jäseniä yksi ja kannattajayhteisöjäseniä yksi. 
Jäsenistön keski-ikä on 54 v 11 kk, josta vanhempia 
on 164 ja nuorempia 198. Merkillepantavaa on, että 
vanhin jäsenemme täyttää syksyn aikana 102 
vuotta. Onnittelumme hänelle! Keski-ikämme ei 
mainittavasti muutu vuosien saatossa, vaikka kaikki 
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me vanhenemme. Olemme saaneet nuorempaa 
väkeä mukaan, tämä on hienoa, koska tiedämme 
miten tämän päivän työ- ja perhe-elämä sekä muut 
harrastukset (sekä omat että lasten) vaatii meiltä 
enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sikäli on 
todella arvostettavaa, että Iu-päiville tulee myös 
nuoria perheitä lapsineen. Meidän pitää jatkuvasti 
muistaa, että tämän päivän lapsiperheiden isistä on 
tulevaisuuden ”hallitusherrat” ja toimihenkilöt 
tehty. Isien on helpompi päästä perheelle tutun ja 
mieluisen liiton hallitukseen. 

Sotilasarvoja jäsenillämme on insinöörikontra-
amiraalista/-kenraalimajurista vänrikkiin/ aliluut-
nanttiin. Tutkintoja on tohtorista insinööriin. 
Usealla jäsenellä on monta eritason tutkintoa, paljon 
on myös eliniänaikuista opiskelua – joillekin jopa 
harrastuksena! 

Insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo 

Insinööriupseeriliitto ry:n puheenjohtaja 
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Puolustusvoimien teknisen henkilöstön asema 
puolustusvoimauudistuksessa 

- insinöörimajuri Markku Rautio - 

 
Uudistuksen tavoite 

Puolustushallinnolla on vuosina 2011 - 2015 edessä 
laaja uudistus, joka koskee puolustusvoimien sodan 
ja rauhan ajan rakenteita ja toimintatapoja. 
Uudistuksen tavoitteena on tuottaa kustannustehok-
kaat ja henkilövahvuudeltaan nykyistä pienemmät, 
mutta turvallisuusympäristöön nähden suoritus-
kykyiset puolustusvoimat. Yhtenä tavoitteena on 
varmistaa, että puolustusmäärärahoja voidaan 
kohdistaa paremmin puolustuskyvyn ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen. 

Puolustusministeri Carl Haglund teki 4.7.2013 
aikaisempien linjausten mukaiset hallinnolliset 
päätökset vuonna 2012 aloitetun puolustusvoima-
uudistuksen loppuun saattamiseksi. Päätös tarkoit-
taa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja 
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen perustamista, 
meripuolustusalueiden lakkauttamista, rannikko-
prikaatin ja rannikkolaivaston perustamista sekä 
aluetoimistojen sijoittamista. Päätökset ovat jatkoa 
tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan 
8.2.2012 linjaaman puolustusvoimauudistuksen 
toimeenpanolle. Ensimmäisen vaiheen toimeen-
panoa koskevat puolustusministeriön päätökset 
tehtiin kesällä 2012. Nyt tehdyt päätökset koskevat 
sellaisia uudelleenjärjestelyjä, jotka ovat edellyttä-
neet säädösmuutoksia. Eduskunta hyväksyi ja 
tasavallan presidentti vahvisti niihin liittyvät laki-
muutokset kesäkuussa. 

Henkilöstömäärä 2015 

Puolustusvoimien ESJA-viroissa palvelee virkasuh-
teisia erikoisupseereita ja siviilejä sekä työsopimus-
suhteisia siviilejä. Puolustusvoimien vuoden 2015 
organisaatiossa näiden henkilöstöryhmien kokonais-
määrä on noin 2300 henkilöä, joka on kuitenkin alle 
20 % koko puolustusvoimien henkilöstön kokonais-
määrästä.  Erikoisupseerien määrä tästä joukosta 
tulee olemaan noin 800 henkilöä.  

Kokonaisuudessaan nykyisestä puolustusvoimien 
palkatun henkilöstön kokonaismäärästä (14400 
henkilöä), häviää vuoteen 2015 mennessä 2100 

henkilöä, joten pelkkiä palkkakustannuksia lasket-
taessa vuotuista säästöä tullee noin 90 M€. Osa 
vähennyksistä pystytään hoitamaan ns. luonnollisen 
poistuman kautta, kuten eläkejärjestelyillä ja loppu-
jen lopuksi irtisanomisuhan alle on joutumassa noin 
500 henkilöä. Suurin osa näistä irtisanomisuhan alle 
joutuneista ovat taloushallinto-, esikunta- ja 
logistiikkatehtävissä palvelevia siviilihenkilöitä. 
Tässä suhteessa teknisissä ESJA-viroissa palvele-
vien työpaikka on uudessa 2015 organisaatiossa 
turvattu.  

Huhtikuussa 2013 tehdyn puolustusvoimien henki-
löstösuunnittelun toisen vaiheen päättyessä tilanne 
vuoden 2012 lähtötilanteesta vuoden 2015 tavoiteti-
laan oli kaikkien henkilöstöryhmien henkilömäärän 
osalta seuraava: 

- Upseerit 2.280  2.900 

- Erikoisupseerit 880   800 

- Opistoupseerit 2.390  2.030 

- Aliupseerit 2.500  2.270 

- Siviilihenkilöstö 5.700  4.300 

Muutoksen vaikutus tekniseen 
henkilöstöön 

Henkilöstön vähenemisen seurauksena puolustus-
voimat ajautuu tilanteeseen, jossa pienemmällä 
henkilöstömäärällä tulee saada sama suorituskyky 
aikaiseksi. Tästä johtuen, nyt uuden linjaorganisaa-
tion uudelleen määrittelyn jälkeen, tulee organisaa-
tion toiminnan kehittämiseen kiinnittää erityistä 
huomiota. Toimintaprosessit ja prosessien raja-
pinnat tulee hioa toimiviksi kokonaisuuksiksi. 
Systems Engineering-ajattelu kokonaisuuden hallin-
nassa nousee avainasemaan. Juuri tällä saralla tiede-
yliopistoista valmistuneilla erikoisupseereilla ja 
ESJA-siviiliviroissa palvelevilla olisi annettavaa 
johtamisen työkaluja ja toimintatapoja uusittaessa. 
Puolustusvoimissa on myös suuri joukko toiminnan 
kehittämisen ja laadunhallinnan ammattilaisia. Tätä 
joukkoa tulisi myös ehdottomasti hyödyntää uusien 
ja tehokkaiden toimintatapojen löytämisessä ja 
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jalkauttamisessa organisaation jokapäiväiseen toi-
mintaan. 

Yksi silmiinpistävä havainto puolustusvoimauudis-
tuksessa on erikoisupseerien johtajapaikkojen vähe-
neminen. Ilahduttavaa on toisaalta huomata se, että 
nyt tähän asti arvioiduista tehtävistä osa on ns. 
kaksois- tai kolmoishatutettuja, eli tehtävään 
voidaan valita upseeri, erikoisupseeri tai ESJA-
siviiliviranhaltija. Nähtäväksi jää tulevaisuudessa 
kuinka paljon selkeisiin johtajapaikkoihin 
sijoitetaan muita kuin 2900 upseerin virkanipun 
henkilöitä. Puolustusvoimat teknistyy kuitenkin yhä 
enemmän ja enemmän. Tosiasioihin perustuvan 
johtamisen ja päätöksenteon yksi kulmakivi on se, 
että johtaja tuntee laaja-alaisesti asian mitä hän 
johtaa. Johtajien kompetenssitutkimuksissa ovat 
toistuvasti nousseet esille seuraavat alueet: tekniset 
taidot, ihmissuhde-/vuorovaikutustaidot ja käsitteel-
liset taidot. Teknisillä taidoilla tarkoitetaan johtajan 
vastuulla olevien tehtävien hallintaa. Ne sisältävät 
tietoa, menetelmiä, tekniikoita ja välineitä. 
Käsitteelliset taidot taas sisältävät kyvyn hahmottaa 
organisaation toimintaa kokonaisuutena ja nähdä 
organisaation tavoitteiden yhteys omaan toimintaan. 
Perinteisesti tekninen osaaminen on korostunut 
organisaation toteuttavilla tasoilla ja käsitteellinen 
ylimmässä johdossa. Johtajilla vaadittavissa edelly-
tyksissä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot taas 
painottuvat kaikilla organisaatiotasoilla. Edellä 
lueteltujen kyvykkyysvaatimusten on kuitenkin 
havaittu yhtenäistyneen organisaatioiden eri tasoilla 
organisaatioiden muuttuessa yhä tietointensiivisem-
miksi ja rakenteellisesti kevyemmiksi. Ja tähän 
suuntaan myös puolustusvoimat on menossa. 

Toisen johtamisteorian mukaan johtajan on 
hallittava työssään samanaikaisesti sekä kovia että 
pehmeitä johtamisvälineitä, minkä lisäksi hänen 
tulee olla itsensä kanssa tasapainossa ja käytettävä 
viisaasti persoonallisia taitojaan. Koviin johtamis-
välineisiin luetaan erilaiset välinetaidot kuten 
tavoitteet, prosessit, mittaristot, ammattitaito, 
johtamismallit, keskustelumallit, tietämys, tehtävät, 
vastuut, valtuudet, tietotyön välineet, viitekehikot, 
laitteet ja materiaalit. Pehmeitä johtamisvälineitä 
ovat puolestaan sosiaaliset taidot ja tunneäly. 
Uskon, että myös puolustusvoimissa löytyy tulevai-
suudessa johtajapaikkoja tiedeyliopistokoulutuksen 
saaneille, vankan laaja-alaisen näkemyksen 
omaaville, sosiaalisesti taitaville, tunneälykkäille ja 
varsinkin kovat johtamisvälineet hallitseville 
erikoisupseereille ja ESJA-siviiliviranhaltijoille 
sopivia johtajatehtäviä. Asia on joka tapauksessa 
myös ammattikuntamme motivaattori ja huonolla 

henkilöstöhallinnolla ei tulisi evätä ihmisten 
etenemismahdollisuutta ylimpiin tehtäviin mikäli 
kyvyt ja osaaminen riittävät. 

Urapolut ja urakierto 

Edellisessä kappaleessa käsiteltiin johtajuutta ja 
laaja-alaista näkemystä. Verrattuna upseerin viran 
haltijoihin erikoisupseerien kiertäminen eri tehtävis-
sä on vähäistä. On todettu, että työssä viihtymisen ja 
leipääntymisen estämiseksi sopiva aika vaihtaa 
tehtävää on noin viisi vuotta. Kolmesta seitsemään 
vuoden aikana samassa tehtävässä oppii tehtävän ja 
ehtii olla vieläpä ns. tuottavassa työssä eli antamaan 
lisäarvoa organisaatiolle.  Laaja-alaista näkemystä 
voi saada vain ja ainoastaan urakierron kautta. 
Tämä on yksi asia mitä kannattaisi tulevassa organi-
saatiossa kehittää, sillä se on sekä organisaation että 
yksilön etu. 

Ihmiset ovat erilaisia ja heidän perhetilanne tai muu 
arvomaailma poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan. 
Toisille riittää halu palvella koko ura suppeammas-
sa tehtäväkentässä. Toiset taas mielellään haluavat 
vaihtaa tehtävää tietyn sopivin väliajoin ja ovat 
valmiita palvelemaan myös muualla kuin 
perinteisellä kotipaikkakunnallaan. Joka tapaukses-
sa urakierto ja urasuunnittelu tulisi saada sellaiseksi 
motivaattoriksi, että tie ylimpiin virkoihin kulkee 
nousujohteisesti aina edellistä tehtävää vaatimapien 
tehtävien kautta. Tällä tavalla ylimpiin virkoihin 
saadaan henkilöitä, joilla on laaja-alainen kompe-
tenssiosaaminen organisaation eri tasoilla eri 
tehtävissä. 

Urakierrossa korostuu kaksi asiaa: Halu kiertää eri 
tehtävissä ja mahdollisuus kiertää eri tehtävissä. 
Noin 800 erikoisupseerijoukkoa on huomattavasti 
vaikeampi kierrättää kuin esimerkiksi 2900 
upseerijoukkoa. Mutta on kuitenkin paljon tehtäviä, 
joiden kautta erikoisupseerikunnan osaaminen 
muuttuisi laaja-alaisemmaksi. Tällä hetkellä esimer-
kiksi pääkaupunkiseudulle on vaikea saada työn-
tekijöitä urakierron kautta keskitason ESJA-tehtä-
viin muualta Suomesta, jossa vallitsee halvemmat 
elinkustannukset mutta sama palkkataso. Sama 
ilmiö on upseerivirkojen osalla. Urapolkujen 
tekeminen ja urapolut on yksi puolustusvoimien 
tulevaisuuden haaste, johon kannattaa laittaa 
panoksia hyvän henkilöstön motivoimiseksi ja 
pitämiseksi ”kruunun” palveluksessa. On myös 
muistettava, että urapolkujen tekemisessä ja 
motivoivan urakierron suunnittelussa piilevät juuri 
ne paljon puhutut syväjohtamisen kulmakivet.  
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Palkkaus ja sen kehitys 

TEKin työmarkkinatutkimukseen joulukuussa 2012 
vastanneiden vakituisessa työsuhteessa yksityisellä 
sektorilla työskentelevien diplomi-insinöörien 
keskipalkka oli 5 241 euroa. Kehitystä oli tapahtu-
nut 3,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Mediaani oli 4 700 euroa ja sen muutos vielä keski-
arvoa suurempi, peräti 4,4 prosenttia. Vuoden 2012 
aikana yksityisellä sektorilla nousivat siis nimen-
omaan keskituloisten ansiot kautta linjan, eivät 
niinkään suurituloisimpien kuukausipalkat. 

Teollisuuden diplomi-insinöörien keskipalkka vaki-
tuisessa työsuhteessa oli 5 322 euroa, ja se nousi 
edellisestä vuodesta 3,6 prosenttia. Mediaani nousi 
3,3 prosenttia 4 731 euroon. Koko diplomi-insinöö-
rien joukon palkkakehitys oli hieman tätä hitaam-
paa, eli julkinen sektori jäi yksityisestä jälkeen. 
Valtiosektorin palkkakehitys oli viime vuonna 
vaatimatonta. Vakituisessa työsuhteessa olevien 
diplomi-insinöörien mediaanipalkka nousi 2,1 
prosenttia ja keskipalkka 1,7 prosenttia, kun inflaa-
tio samaan aikaan söi ostovoimaa keskimäärin 2,8 
prosentin tahtia. 

Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi puolustusvoimissa 
palvelevien teknisistä yliopistoista valmistuneiden 
erikoisupseerien osalta? Puolustusvoimia voidaan 
pitää hyvänä työnantajana. Puolustusvoimiin ei 
yleensä hakeuduta palkka edellä. Puolustusvoimissa 
palkka maksetaan ajallaan ja vaikka elämmekin 
suurissa rakennemuutoksen kourissa, puolustus-
voimia voidaan edelleen pitää turvallisena työn-
antajana. Kuitenkin jo aikoinaan siirryttäessä A-
palkkaluokista ESJA-järjestelmään olen nähnyt 
selkeitä kaavioita, joissa havaittiin esimerkiksi 
diplomi-insinöörien palkkojen laskeneen. Tosin 
tässä uudistuksessa ei-ylempikorkeakoulutettu, 
tekninen henkilöstö sai hieman parannusta omaan 
ansiotasoonsa. Palkkoja siis tasapuolistettiin. Nyt 
meneillään olevassa puolustusvoimauudistuksessa 
uudet tehtävät on arvioitu vuoden 2015 asentoon, eli 
voidaan todeta, että palkat on jäädytetty moneksi 
vuodeksi. Lisälohtua ei myöskään tuo tulevina 
vuosina juuri tehty keskitetty 20 € + 0,4 % palkka-
ratkaisu.  

Tehtäväluokkien uudelleen arvioinnissa otin 
kohteeksi nyt arvioidut tulevan Logistiikkalaitoksen 
ESJA-tehtävät. Niiden osalta tilanne näyttää seuraa-
valta: Arvioinnissa yhden ESJA-luokan nousseita 
oli 11 kpl, yhden ESJA-luokan laskeneita oli 9 kpl 
ja kaksi ESJA-luokkaa laskeneita tehtäviä oli 2 kpl. 
Eli kokonaisuudessa tilanne oli 11 - 13 työntekijöi-



Insinööriupseeri 2013 
 

7

den tappioksi. Tilanne lienee kautta linjan edellä 
mainitun kaltainen, eli enemmän tulee vaatiluokkien 
laskuja kuin nousuja. Positiivista tässä kuitenkin on 
se, että tehtävät käydään kerralla läpi ja saadaan 
toivottavasti toteutettua kaikille tasapuolinen ja 
kauttaaltaan läpinäkyvä kohtelu tehtävien osalta.  

Palkkauksen osalta kannatan ehdottomasti nousu-
johteista ja vieläpä enemmän laajempaa haitaria 
sekä euromääräisesti suurempia eroja ESJA-luok-
kien välille. Kuten edellä kuvattiin tehtävän vaihta-
misessa ja nousujohteisessa urassa tulee palkan 
lisäksi aina mukana uudessa tehtävässä saatava uusi 
kompetenssiosaaminen ja sitä kautta mahdollisuus 
ylimpiin virkoihin. Kuitenkin paikkakunnalta toisel-
le vaihtaminen on monelle taloudelle jo sinänsä 
henkisesti raskasta, että muutaman sadan euron lisä 
häviää kyllä ”reppurin” matkakustannuksiin. Suuri 
positiivinen muutos on kuitenkin ollut hajautetun 
työn mahdollisuus ja sen mahdollisuuden lisää-
minen. Tämä helpottaa kyllä niissä tehtävissä, joissa 
hajautetun työn tekeminen on ylipäätään edes 
mahdollisuutta.  

Uudistus on myös mahdollisuus 

Nyt meneillään oleva puolustusvoimauudistus luo 
myös paljon mahdollisuuksia. Asiat tulee nähdä 

positiivisessa valossa. Oman ammattikuntamme 
ylpeyden nimissä meidän jokaisen tulee pyrkiä 
omalla henkilökohtaisella käytöksellä, asiallisilla 
mielipiteillä, tosiasiaan perustuvilla numeerisilla 
faktoilla ja ennen kaikkea niitä kaikkia olemassa 
olevia vaikutuskanavia käyttämällä tuomaan 
ammattitaitomme tärkeyden esille uudessa 
puolustusvoimarakenteessa.  

Uskon syvästi, että suorituskyvyltään terve ja vahva 
puolustusvoimaorganisaatio tarvitsee erikoisupsee-
reita ja muita ESJA-viroissa palvelevia tulevaisuu-
dessa yhä enemmän. Uusi rakenne kehittämis-
ohjelmineen ja hankintaorganisaatioineen tarvitsee 
teknistä henkilöstöä organisaation jokaisella tasolla. 
Tulevaisuudessa on paljon tehtäviä, missä tarvitaan 
kovan luokan erikoisosaamista tietyn järjestelmän 
tai sen osan parissa. Tulevaisuudessa on myös 
organisaation ylätasolla johtotehtäviä, joihin sijoit-
tamalla ns. kovat johtamisvälineet hallitseva ja 
hyvillä pehmeillä johtamisvälineillä omistettu laaja-
alaisen organisaatiokokemuksen omaava tekniikan 
ammattilainen voi tuoda juuri sitä tarvittavaa 
parasta lisäarvoa suorituskykyisille puolustus-
voimille. 
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NH90-helikopteri: erikoisjoukkojen kulkupeli 
- insinöörieversti Kari Renko - 

 

 
Suomeen vuonna 2001 hankituista kahdesta-
kymmenestä taktisesta NH90-kuljetushelikopterista 
16 on luovutettu Utin jääkärirykmentille ja kaksi 
luovutettaneen vielä kuluvan vuoden aikana. 
Kaikkiin luovutettuihin koneisiin täytyy vielä tehdä 
mittava päivitys, ennen kuin ne ovat lopullisessa 
tasossaan. Hankinnan vaikeuksista huolimatta 
Suomi on tällä hetkellä yksi eniten NH90-kalustolla 
lentäneitä käyttäjiä, ja kokemukset osoittavat jo nyt, 
että hankalasta alusta huolimatta hankittu kone 
sopii tehtäviinsä hyvin. 

Suomen NH90-hankinta 

Tarve uusien helikoptereiden hankkimiselle todet-
tiin vuoden 1997 valtioneuvoston eduskunnalle 
antamassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa 
selonteossa. Selonteossa esiteltiin uusi ”strategisen 
iskun” käsite. Strategisen iskun torjuntakyvyn 
parantamiseksi maavoimiin esitettiin perustetta-
vaksi kolme nopean reagointikyvyn omaavaa 
valmiusprikaatia, joita kutsuttiin työnimellä 
”prikaati 2005”. Osana valmiusyhtymien rakenta-
mista selonteossa esitettiin helikoptereiden hankki-
mista joukkojen ja tärkeiden asejärjestelmien 
kuljettamista varten. 

Maavoimaesikunnassa käynnistettiin keväällä 1997 
helikopterihankinnan esiselvitystyö. Aikataulullisen 
tavoitteen mukaan ensimmäisten koptereiden tuli 
olla Suomessa vuoteen 2001 ja operatiivisen 
valmiuden vuoteen 2005 mennessä. Eduskunta 
myönsi rahoituksen hankinnan aloitukseen vuoden 
1998 ensimmäisessä lisätalousarviossa.  

Vuonna 1996 oli lisäksi perustettu työryhmä 
selvittämään mahdollisuuksia pohjoismaiselle 
helikopteriyhteistyölle. Selvitysten ja yhteisen 
tarjouspyynnön perusteella Suomi, Ruotsi ja Norja 
päättivät syksyllä 2001 tilata NH90-koptereita. 
Tanska jättäytyi tässä vaiheessa hankinnan ulko-
puolelle. Suomi solmi lokakuussa 2001 kansallisen 
hankintasopimuksen kahdenkymmenen NH90-
kuljetushelikopterin tilaamisesta NHI:ltä. Ensim-
mäisen kopterin piti olla toimitettuna lokakuuhun 
2004 ja viimeisen lokakuuhun 2008 mennessä. 

Syksyllä 2003 NHI ilmoitti Suomelle virallisesti, 
ettei se pysty toimittamaan koptereita sovitussa 
aikataulussa. Viivästymisten minimoimiseksi 
päätettiin, että kopterit toimitettaisiin Suomelle 
kolmessa eri kehitystasossa: IOC (Initial 
Operational Configuration) ja IOC+  -versioissa, 
jotka muutettaisiin jälkiasennuksin lopulliseksi 
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versioksi (FOC, Final Operational Configuration). 
Muutosta koskevan sopimusmuutoksen mukaan 
ensimmäinen IOC-kopteri toimitettaisiin Suomelle 
maaliskuun 2008 aikana ja viimeiset FOC-kopterit 
vuoteen 2011 mennessä. 

Maavoimille on tällä hetkellä toimitettu 16 IOC ja 
IOC+ -versioiden helikopteria. Ensimmäisen FOC-
kopterin vastaanotto on tätä kirjoitettaessa lähes 
valmis. IOC- ja IOC+ -versioiden muutostyöt FOC-
tasoon alkoivat elokuussa 2013. Tämän hetken 
tiedon mukaan viimeisen FOC-tasoon päivitetyn 
koneen toimitus tapahtuu vasta vuonna 2018, eli 10 
vuotta alkuperäistä sopimusta myöhemmin. 
Toimitusten viivästyminen on johtunut siitä, että 
toimittajana on ollut uusi konsortio ja toimituksen 
kohteena vasta kehitysvaiheessa oleva tuote. 
Kehitystyön aikataulu osoittautui sovittuihin 
aikatauluihin nähden aivan liian kunnianhimoiseksi. 
Kopterista on samanaikaisesti myyty suuri määrä 
erilaisia versioita, eikä suunnittelu- ja tuotanto-
organisaatiot eivätkä laitetoimittajat ole pystyneet 
hallitsemaan eri versioiden kehittämisen, tuottami-
sen ja tukemisen monimutkaisuutta. 

Toimitusviiveiden vuoksi NHI maksaa Suomelle 
useiden kymmenien miljoonien eurojen korvauksen 
kuljetuskopteritoimitusten viivästymisestä. 

Korvaukset maksetaan osin suoraan rahana ja osin 
varaosina, vaihtolaitteina ja erilaisina palveluina. 
Lisäksi osana Suomelle tulevaa korvauskoko-
naisuutta Patrian Jämsän tehtaasta tehdään NH90-
koptereiden pohjoismainen huoltokeskus. 

NH90:n kehityshistoriaa 

Ranska, (Länsi-)Saksa, Iso-Britannia ja Alanko-
maat ryhtyivät vuonna 1985 kehittämään taktisiin 
kuljetuksiin ja meritoimintaan, ml. sukellus-
veneentorjunta, pystyvää helikopteria. Hankkeelle 
annettiin nimi NATO Helicopter for the 90’s, mikä 
lyhentyi muotoon NH90.  

Hankkeen toteuttamiseksi kehittäjämaiden heli-
kopteriteollisuus muodosti yhteenliittymän, joka sai 
nimen NH Industries eli NHI. Sittemmin Iso-
Britannia irrottautui hankkeesta. Portugali liittyi 
mukaan vuonna 2001, mutta on nyt jäämässä 
talousvaikeuksiensa vuoksi pois hankkeesta. 
NHI:ssä on tällä hetkellä mukana saksalais-
ranskalainen Eurocopter, italialainen 
AgustaWestland sekä hollantilainen Fokker. 

Koneen kehittäminen aloitettiin 1993 ja ensilento 
tehtiin 18.12.1995. Kehittäjämaat allekirjoittivat 
tilauksen 298 helikopterista vuonna 2000. Tällä 
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hetkellä koptereita on tilannut yhteensä 14 maata. 
Koneita on toimitettu 152 kappaletta ja niillä on 
lennetty yhteensä yli 37 000 lentotuntia. 

 

Helikopterin ominaisuudet 

NH90:stä on kaksi pääversiota: Suomen hankkima, 
maavoimien taktisiin kuljetuksiin tarkoitettu TTH-
versio (Tactical Transport Helicopter) ja 
meritoimintaan soveltuva NFH-versio (NATO 
Frigate Helicopter). Näistä on lisäksi tehty useita 
maakohtaisia alaversioita.  

NH90 on tekniikaltaan eräs moderneimpia tuotan-
nossa olevia helikoptereita. Se on ensimmäinen 
täysin automaattisella lennonohjausjärjestelmällä 
varustettu helikopterityyppi. Koneen avioniikka-
järjestelmät ovat ohjelmistopohjaisia. Suomen 
NH90-kopterit on varustettu modernilla omasuoja-
järjestelmällä. 

NH90:n runko ja roottorin lavat ovat pääosin 
hiilikuitukomposiittia. Rahtitilassa voidaan kuljet-
taa 16 varusteltua sotilasta tai 2500 kg rahtia. 
Kuormaamista varten kopterissa on peräramppi. 
Pelastustehtäviä varten kone on varustettu vinssillä. 

NH90:n suorituskyky on hyvä verrattuna vastaaviin 
nykyaikaisiin koneisiin ja merkittävästi parempi 
edeltäjäänsä Mi-8:aan verrattuna. Koneen moottori-
teho on suuri, mikä on merkittävä turvallisuustekijä 
mahdollisissa häiriötilanteissa leijunnassa, esim. 
pelastustilanteissa. Koneen nopeus, kantama ja 
toiminta-aika ovat hyviä. Koneen liikehtimiskyky 
on hyvä ja se pystyy toimimaan hyvin pimeässä ja 
jäätävissä olosuhteissa. Koneen vähemmän 
mairittelevat ominaisuudet liittyvät sen kypsymät-
tömyyteen tuotteena: sen huoltojärjestelmä on 
raskas, joidenkin järjestelmien luotettavuus on vielä 
heikko ja joidenkin varaosien ja vaihtolaitteiden 
saatavuudessa on toivottavaa. Kaikkien näiden 

puutteiden voi olettaa korjaantuvan lisääntyvän 
käytön myötä. 

Koneisiin on hankittu erikoistoimintaan vaadittavaa 
varustusta: omasuoja-aseistus (ovikonekiväärit), 
ballistinen suojaus pienikaliiberisia aseita vastaan, 
köysilaskeutumisvarustus, korkeahyppyvarustus 
sekä lääkintäevakuointivarustus (MEDEVAC). 

 

Käyttö Utin jääkärirykmentissä 

Utin Jääkärirykmentti perustettiin 1.1.1997 Lasku-
varjojääkärikoulusta, Ilmavoimien Kuljetuslento-
laivueeseen kuuluneesta Helikopterilentueesta ja 
Panssariprikaatista siirretystä Sotilaspoliisikoulusta. 
Samalla puolustusvoimien helikopteritoiminta 
siirrettiin Ilmavoimilta Maavoimille. Vuoden 2001 
alusta Helikopterilentue laajeni Helikopteripatal-
joonaksi. 

Helikopteripataljoona kouluttaa Puolustusvoimien 
helikopteritoiminnan edellyttämää henkilöstöä, 
mm. kaikki helikopterilentäjät, ylläpitää lentoval-
miutta, suorittaa puolustusvoimien palvelulentoja ja 
antaa virka-apua eri viranomaisille. Koptereiden 
päätehtävät ovat: 

- joukkojen ja materiaalin nopeat kuljetukset 
koko valtakunnan alueella 

- yhteistoiminta erikoisjoukkojen kanssa 

- haavoittuneiden, loukkaantuneiden ja 
sairaiden evakuointi 

- valvonta ja tiedustelu 

NH90:n ominaisuudet 

‐ Lentoonlähtöpaino max 11 000 kg 

‐ Pituus 19,6 m 

‐ Leveys (pääroottorin halkaisija) 16,3 m 

‐ Korkeus (pyrstöroottorin kohdalla) 5,3 m 

‐ Matkustamon sisäkorkeus 1,6 m 

‐ Matkalentonopeus 260 km/h 

‐ Lentonopeus max 300 km/h 

‐ Sisäpuolinen kuorma max 2500 kg 

‐ Ulkopuolinen kuorma max 3000 kg 

‐ Vinssin nostokyky 270 kg 

‐ Toiminta‐aika 4 h 

‐ Toimintamatka 800 km 
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- merikuljetusten suojaamisen ja alustarkas-
tusten tukeminen 

- pelastuspalvelu 

Ensimmäinen NH90 lennettiin Uttiin 15.3.2008. 
Helikopteripataljoona aloitti jo vuoden 2010 alusta 
ympärivuorokautisen virka-apupäivystyksen. 
Henkilöetsintöjä, meripelastusta, palonsammutuk-
sia tai potilassiirtoja on suoritettu noin 50 kertaa.  

 

Utin Jääkärirykmentillä on valmius käyttää palka-
tusta henkilökunnasta muodostettua Erikois-
operaatio-osastoa (EOS) sen rauhan ajan kokoon-
panossa jo ennen sodan ajan joukkojen perusta-
mista. Osastoon on mahdollista koota kunkin 
tilanteen ja tehtävän vaatimaa osaamista, josta 
muodostetaan tarpeen mukaan räätälöity, erikois-
joukko-operaatioon kykenevä osasto. 

NH90-kaluston ja sen käyttäjien toimintakyky on 
varmistettu useissa harjoituksissa. Viimeisimmät 
ovat olleet kansainvälinen Hot Blade 2012 Ovarissa 
Portugalissa, jossa harjoiteltiin toimintaa hiekkai-
sissa olosuhteissa kuumassa ja korkealla, sekä 
erikoisjoukkoharjoitus Northern Griffin Lapissa 
maaliskuussa 2013. Tässä harjoituksessa heli-
kopterimiehistöjen tavoitteena oli harjoitella talvi- 
ja tunturilentämisen erityispiirteitä sekä etsintä-
menetelmiä ja pimeälentoja tunturiolosuhteissa. 
Harjoituksessa lämpötila laski −30 asteeseen, mutta 
kopterit toimivat erittäin hyvin. 

Kaksi maavoimien NH90-kopteria osallistuu 
keväällä 2014 Islannin ilmavalvontaharjoitukseen 
täydentäen Islannin omaa lentopelastuspalvelua. 
Suunnitteilla on osallistua myös seuraavaan 
pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroon 
vuoden 2015 alkupuolella. 
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NH90-helikopterin omasuoja ja selviytymiskyky 
- insinöörieverstiluutnantti Pasi Kaikonen - 

 

 

Kirjoittaja  toimii  Utin  Jääkärirykmentin  lento‐
teknisenä johtajana. 

NH90 (NATO Helicopter 90) on eurooppalainen 
sotilaskäyttöön suunniteltu joka sään kuljetusheli-
kopteri. NH90 -helikoptereita on kahta eri versiota, 
meritoimintaan ja -valvontaan soveltuva NFH 
(NATO Frigate Helicopter) versio ja taktisiin 
kuljetustehtäviin tarkoitettu TTH (Tactical 
Transport Helicopter) kuljetushelikopteriversio. 
Suomen Puolustusvoimien yhteiseksi resurssiksi 
hankitut helikopterit ovat TTH -versioita. 

NH90-helikoptereita on testattu ja kaluston kanssa 
on harjoiteltu muutama vuosi. Lentotunteja suomen 
kalustolle on tullut reilut 4000. Kaluston käyttö-
kokemuksia on karttunut merilentoleirien etsintä- ja 
pelastustoiminnasta, Etelä-Euroopan kuumista 
olosuhteista ja sekä Pohjois-Suomen -35 asteen 
pakkasista.  Operatiiviselta kannalta NH90 -kalusto 
on osoittautunut odotettua toimivammaksi kokonai-
suudeksi. 

NH90-helikopterissa on tällä hetkellä käytössä 
omasuoja- ja selviytymiskykyä parantavia järjestel-
miä ja laitteita mm. säätutka, kypäränäyttöön yhdis-
tetyt lämpökameran ja valonvahvistimen näytöt, 
pakokaasujen infrapunajäljen vaimentimet, ohjain-
pintojen ja tuulilasin jäänpoistojärjestelmä sekä 
kaapelileikkurit estämään matalalentotoiminnassa 
sähkölinjojen tai vastaavien kaapeleiden mahdolli-
sesti aiheuttamat vauriot koneen rakenteisiin. Nyt 
meneillään olevassa vaiheessa helikopteri järjestel-
män suorituskykyä kehitetään kaikkia kolmea 
puolustusvoimien päätehtävää varten: 1. Suomen 
sotilaallinen puolustus, 2. muiden viranomaisten 
tukeminen ja 3. kansainvälisen kriisinhallinnan 
tehtävät. Helikopterijärjestelmän selviytymiskyvyn 
kehittämisessä NH90-helikoptereihin käyttöön 

otettavia järjestelmiä ovat: ovikonekiväärijärjestel-
mä, ballistinen suoja ja EW-järjestelmä (Electronic 
Warfare).  

Oviasejärjestelmä 

Koneen omasuojaa ja selviytymiskykyä parannetaan 
oviasejärjestelmällä. Asejärjestelmään kuuluu itse 
aseen lisäksi Italialaisen AgustaWestland -
konsernin NH90:lle suunnittelema jalusta. Ase-
järjestelmän vyölaatikkoon mahtuu 3000-4000 
patruunan vyö, riippuen laatikon mallista. Järjestel-
män vaatima energia otetaan omista virtalähteistä, 
joita ladataan helikopterin sähköjärjestelmän virran-
syötöstä. Ovikonekiväärin ammukset toimitetaan 
yleensä 1500 patruunan vyölaatikoissa, joista ne 
ladataan käsin koneessa olevaan vyölaatikkoon. 

 

M134D-H-ovikonekiväärit valmistaa yhdysvaltalai-
nen Dillon Aero Inc:n. Ovikonekiväärit ovat 
Gatling –tyyppisiä ja käyttävät 7,62x51 NATO-
patruunaa. Aseet on valmistettu osin titaanista, 
jonka käytöllä on haettu keveyttä ja pidempää 
kestävyyttä perinteiseen teräsrakenteeseen aseeseen 
verrattuna.    

Aseen suuri tulinopeus saadaan aikaan pyörittä-
mällä kuutta piippu-lukkoyhdistelmää sähkömootto-
rilla. Kun yksi piippu ampuu, toisissa tapahtuu 
hylsynpoisto ja uuden patruunan lataaminen. 
Liipaisin kytkimen vapautuksen jälkeen ase pyörii 
vielä muutaman kierroksen, varmistaen ettei 
piippuihin jää yhtään patruunaa.  Sama toimenpide 
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tapahtuu mm. syöttöhäiriön kyseessä ollessa. 
Häiriönpoistossa ja huollossa tarvittavat työvälineet 
ovat yksinkertaisia eikä erikoistyövälineitä tarvita.  
Ase itsessään on varsin toimintavarma ja oikein 
käytettynä se ei häiriinny hiekasta tai muista epä-
puhtauksista.  Aseen maksimi tulinopeus on 3000 
laukausta minuutissa. Toimintaperiaatteensa vuoksi 
aseessa ei ole tuntuvaa rekyyliä. Ampumatapa poik-
keaa keveistä konekivääreistä siten, että M134D-H 
aseella pyritään ampumaan selkeästi pitkähköjä 
sarjoja. Tulta kohdistetaan joko valojuovilla tai 
osumien nostattamalla pölypilvellä. 

Ominaisuuksiensa puolesta M134D-H-ovikone-
kiväärit soveltuvat hyvin helikopterikäyttöön. 
Esimerkiksi maahanlaskutilanteessa hetkellisellä 
ovikonekiväärin tulituksen keskittämisellä pyritään 
saamaan aikaan lamauttava vaikutus, jotta tehtävä 
saadaan suoritettua tai kone vihollisen tulivaikutuk-
sen ulkopuolelle.   

Ballistinen suoja 

NH90-helikoptereihin hankitut ballistiset suojalevyt 
antavat suojan käsiaseiden luoteja vastaan. Suojauk-
sen perusperiaate muodostuu kahdesta osa-alueesta; 
luodin pysäytyskyvystä ja iskuenergian absorbointi-
kyvystä. Luodin pysäytyskyky tarkoittaa luodin 
lennon pysähtymistä suojapaneeliin. Iskuenergian 
absorbointikyvyllä tarkoitetaan luodin liike-
energian neutralointia suojalevyn rakenteeseen sen 
sijaan, että iskuenergia kohdistuisi suojalevyn 
takana olevaan materiaaliin. 

 
NH90-helikopterin matkustamon ja ohjaamon 
ballistinen suojaus on kotimaista Patria Aviationin 
suunnittelua. Ballistisen suojauksen tavoitteena on 
suojata ohjaamo tarvittavilta osin, kuormatilan 
lattia, kuormatilan seinät ikkunan korkeudelle sekä 
koneen takaosa sekä käsiaseiden luoteja että 
sirpaleita vastaan. Ohjaajien istuimet antavat ensi-
asennusvarustuksessa rakenteellisesti ballistisen 
suojan. Ballistisen suojauksen levyjen toimituksesta 
vastaa kotimainen FY-Composites, jonka kehittä-

mää materiaalitekniikkaa hyödynnetään suoja-
levyjen rakenteissa. Levyjen materiaalina käytetään 
polyeteeni- ja keraamisia komposiittilevyjä, joita 
käyttäen on pyritty maksimoimaan suojauskyky, 
suhteutettuna suojauksesta aiheutuvaan koneen 
painonlisäykseen. 

EW -järjestelmä 

 

NH90 -helikopterin EW-järjestelmän tehtävänä on 
havaita, tunnistaa ja luokitella havaitsemansa 
indikaatiot tutka-, laser- ja UV-säteilystä sekä 
käynnistää tarvittavat vastatoimenpiteet uhkan 
torjumiseksi. NH90-helikopterin elektroninen 
omasuojajärjestelmän tutkimustyö on sisältynyt EW 
-järjestelmän käyttöönottoon ja hyväksyntään. 
Tutkimustyö on sisältänyt järjestelmän teoreettista 
selvitystyötä, maakokeita ja koelentoja. Tutkimusyö 
on lisännyt kotimaisten EW-asiantuntijoiden osaa-
mista omasuojajärjestelmän todellisista suoritus-
kykytekijöistä. EW-järjestelmän käyttöönoton ja 
tutkimuksen tavoitteena on tuottaa vaadittu järjes-
telmäosaaminen ja hankittavat lopputuotteet vuoden 
2014 alkuun mennessä. 

 
‐ Liikerakentaminen 

‐ Teollisuusrakentaminen 

‐ Julkinen rakentaminen 

‐ Saneeraus‐ ja 

korjausrakentaminen 
 

www.astora.fi 
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NH90-helikopterin oviasehankintaprojekti 
- DI Olli Puttonen- 

 

 
Kirjoittaja palvelee ilmavoimien materiaali‐
laitoksen hankeosastolla. 

NH90:n hankintasopimuksessa oviaseeksi sovittiin 
MG3-konekivääri, koska ase oli tuttu Leopard-
käytöstä ja Saksa suunnitteli käyttävänsä samaa 
asetta omassa NH90-kalustossaan. Omasuoja-aseen 
käyttötarvetta tarkemmin analysoitaessa todettiin, 
että tarvitaan ase jolla on suurempi tulinopeus. 

Aseeksi vaihdettiin Dillon M-134D, koska se on 
laajasti tämäntyyppisessä käytössä ja järjestelmä oli 
tulossa käyttöön Italian NH90-kalustoon, jolloin 
tarvittava muutossuunnittelu olisi saatavissa valmii-
na. Tarvittiin vain Suomen NH90-versiolle hyväk-
syntä käyttäen pohjana Italian maavoimien ja 
laivaston versioille tehtyä työtä. 

Kuten usein monikansallisissa hankkeissa, käytän-
nön hankinta on hiukan mutkikkaampaa kuin 
sopimusvaiheessa arvioidaan. 

Oviasejärjestelmähankinta koostuu kolmesta osasta: 
aseesta, jalustasta ja patruunoista. 

Ase 

M-134-konekiväärin juuret johtavat Richard Jordan 
Gatlingin 1860-luvulla kehittämään pyöriväpiip-
puiseen konekivääriin. Sen sähkömoottoriversiokin 
patentoitiin jo 25.7.1893 ja sen tulinopeus oli 3000 
laukasta minuutissa. Pyöriväpiipuiset konekiväärit 
jäivät kuitenkin vähäiselle käytölle ja kehitystyölle 
kun kevyemmät kaasutoimiset konetuliaseet 
syrjäyttivät ne.  

1960-luvulla tarvittiin helikopteriin sopiva suuren 
tulinopeuden omaava ase. Genera Electric kehitti 
M-134:n 20 mm:n Vulcan-lentokonetykistä skaalaa-
malla sen 7.62x51 NATO-patruunalle ja muutta-
malla käyttövoimaksi sähkömoottorin. Tulinopeus 
oli aluksi 6000 laukasta minuutissa mutta se 
pudotettiin 4000 laukaukseen minuutissa luotetta-
vuuden parantamiseksi ja patruunankulutuksen 
vähentämiseksi. Ase oli laajasti käytössä useassa 
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helikopterityypissä ja vaikka siinä oli teknisiä 
ongelmia, suuri tulinopeus peitteisessä maastossa 
toimittaessa oli niin tärkeä etu, että aseesta tuli 
tärkein helikoptereiden omasuoja ase jo Vietna-
missa. Asetta valmistettiin tuolloin yli 10.000 kpl. 

 

GE M-134 asennettuna Hughes OH-6 helikopte-
riin. (Kuva. O.Puttonen) 

Aseella on nykyään useampia valmistajia: USA:ssa 
Dillon tekee M-134D.versiota ja Garwood 
Industries myy M-134G-versiota. Hankintaprosessia 
mutkistivat lisäksi kloonien valmistajat Kauko-
idässä. 

Koska NH90-oviasejärjestelmään oli Italiassa 
hyväksytty Dillonon valmistama M134D-versio, 
asetyypin valinta oli selviö. Tarjouspyyntö piti vain 
kirjoittaa niin, ettei siinä rajoitettu vapaata kilpailua 
rajaamalla mahdollinen ase vain tähän aseeseen. 
Koska saatiin vain yksi tarjous, tarjouspyyntö 
onnistuttiin tekemään ilmeisen hyvin. 

 

Italian NH90 varustetaan samalla aseella. 

Dillon tekee M-134-konekivääristä useita versioita. 
Tarjolla on mm. pääosin titaanista tehty ase, jolla 
saadaan noin 7 kg painonsäästö verrattuna teräs-

aseeseen. Ongelmana on kuitenkin titaanin kestä-
vyys piipuissa, joten päädyimme hankkimaan M-
134DH-version, jossa titaania on käytetty aseen 
rungossa, mutta piiput ovat terästä. 

Dillon on kehittänyt asetta huomattavasti alkuperäi-
sestä GE:n versiosta parantaen aseen luotettavuutta 
ja käyttöturvallisuutta. Tulinopeus on nyt 3000 
laukausta minuutissa. 

 

Jalusta 

Italialainen yritys Oto Melara kehitti NH90 heli-
kopteriin soveltuvan oviasejärjestelmän M-134 
konekivääriä varten. Jalustan suunnittelu on tehty 
huomattavasti perusteellisemmin kuin U.S.A:n 
vastaavat versiot: Dillonin myyntimiestä lainaten 
jenkeillä on Chervolet ja Italiassa on tehty Ferrari. 

Jalusta koostuu kahdesta helikopterin kuormatilaan 
kiinnitettävästä levystä. Toisessa on aseen kiinnitys-
teline ja ampujan istuin sekä toisessa 44000 patruu-
nan laatikko sekä aseen virransyötön järjestelmät. 
Virtalähteenä on lyijyhyytelöakku jota ladataan 
koneen 28 V:n järjestelmään kytkettävällä laturilla. 
Ammuttaessa ase kytketään irti helikopterin 
järjestelmästä ja aseen voimanlähteenä toimii akku. 

 

Patruunavyöt johdetaan aseelle taipuisaa johdinta 
pitkin ja ammuslaatikon kannessa on syöttölaite, 
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joka työntää patruunavyötä aseelle varmistaen 
toiminnan aseen koko liikealueella. Aseen pystyy 
kääntämään nopeasti asentoon, jossa rahtioven voi 
sulkea siirtolennon ajaksi. 

 

Insinöörikapteeni Kimmo Virtanen ja insinööri 
Jaakko Pihlaja asentamassa M-134D-asetta 
vastaanottokoulutuksessa 2012. 

Koko oviasejärjestelmän hyväksynnästä Suomen 
NH90-versioon vastaa NHI:n sisällä 

AgustaWestland. Hyväksynnässä varmistutaan 
lähinnä siitä, ettei helikopterityyppien eroista (mm 
eri moottorit ja avioniikkajärjestelmät) johtuvilla 
seikoilla ole merkitystä järjestelmän turvalliseen 
käyttöön. 

Patruunat 

Ase käyttää mitä tahansa standardin mukaista 
7.62x51 NATO patruunaa ja toimintavarmuuteen 
vaikuttaa enemmän käytetyn vyönivelen laatu kuin 
itse patruuna. Sähkötoiminen ase on siinä mielessä 
kaikkiruokainen, että yksittäisen patruunan 
toimintahäiriö ei yleensä vaikuta aseen toimintaan. 
Esimerkiksi syttymättömästä patruunasta piipuun 
jäänyt luoti lähtee yleensä piipusta seuraavan 
patruunan syttyessä. 

Oma lukunsa patruunahankinnassa on SRM:ään 
pohjautuvien vaatimusten todentaminen ja niinpä 
Suomessa käytetään ainakin aluksi vain yhtä 
patruunatyyppiä. Valittu lyijytön patruuna on lisäksi 
hyvä käytettäväksi harjoituksissa, jolloin ampuma-
alueella ei tule ongelmaa ympäristöön leviävästä 
raskasmetalleista. Kopterista ammuttaessa maali-
alue ei rajoitu penkkaan vaan luodit ja hylsyt 
leviävät laajalle alueelle. 

 

 

Edunvalvontaa 50 vuotta 
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Kotimainen kriittinen tuotanto 
- insinöörimajuri Markku Rautio - 

 
Huoltovarmuus on hyvin laaja käsite. Sotilaallinen 
huoltovarmuus on käsitteenä noussut viime vuosina 
uudelleen esiin vaikka yhteiskunnassa ja tekno-
logiassa tapahtuneet muutokset ovat hämärtäneet 
yhä enenevässä määrin koko yhteiskunnan kriisin-
sietokykyä ja sen sotilaallista puolustusta koskevaa 
raja-aitaa. Tässä suhteessa olisikin ehkä tarpeen 
unohtaa rajata sotilaallinen huoltovarmuus omaksi 
”hiekkalaatikokseen” vaan puhua paremminkin 
koko yhteiskunnan huoltovarmuudesta. Huoltovar-
muusnäkökulmasta katsottuna on kuitenkin kaikissa 
tapauksissa kokonaistavoite turvata väestön toi-
meentulo, maan talouselämä ja maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja 
niihin liittyvät tekniset järjestelmät eli huolto-
varmuus kuten huoltovarmuuden turvaamisesta 
annettu laki (1390/1992) kertoo. Sotilaallinen 
huoltovarmuus, mikäli sellaista ilmaisua halutaan 
käyttää, ei siis yksinomaan rajoitu vain puolustus-
sektorille.  

Puolustushallinnon materiaalipoliittisessa strategias-
sa on linjattu, että puolustusmateriaalihankintoihin 
kohdennetaan noin kolmasosa puolustusbudjetista ja 
materiaalin elinaikaiseen käyttöön ja ylläpitoon 
riittävä osa. Ilman konkreettista laskentaa ja tarkkaa 
poikkihallinnollista määrittelyä tässä on, ei vain 
puolustushallintoa, vaan koko yhteiskuntaa koskeva 
haaste. Puolustusvoimauudistuksessa puolustusvoi-
mien rakenne uudistuu, henkilöstömäärä laskee ja 
lisäksi puolustusbudjettiin kohdistunee tulevaisuu-
dessakin leikkaustarpeita, mikäli valtion taloutta ei 
saada vakautettua. Puolustusvoimat tukeutuu ja 
joutuu pakostakin tukeutumaan tulevaisuudessa yhä 
enenevässä määrin muun yhteiskunnan infra-
struktuuriin sekä palveluihin. Tästä esimerkkinä 
mainittakoon sähköverkot, logistiikka, kriittiset 
tiedonsiirto- ja tietojärjestelmät sekä näiden 
suojausjärjestelmät, jotka ovat kaikkien viran-
omaisten, kansalaisten sekä yhteiskunnan toimivuu-
den elinehto. Mikäli Suomen huoltovarmuuden 
kokonaishallinta saadaan pidettyä järkevänä, on 
valtionhallinnossa ehdottomasti lisättävä entistä 
enemmän viranomaisyhteistyötä sekä vahvistettava 
työ- ja elinkeinoministeriön alaisen Huoltovarmuus-
keskuksen kokonaiskoordinointiroolia sekä saatava 
aikaiseksi konkreettisia tavoitteita sekä asetettava 
tavoitteiden seurantamekanismit. Tähän yhteiseen 
”savottaan” on kutsuttava jo asioiden suunnittelu-

vaiheessa viranomaisten lisäksi mukaan kotimainen 
kriittinen teollisuus, tiedeyhteisöt ja tutkimus-
laitokset, joilla on tutkimustuloksia, tulevaisuuden 
näkemyksiä sekä myös valtionhallinnossa kipeästi 
tarvittavaa liiketoimintaosaamista järjestelmien 
elinkaaren ylläpidon kustannuksien laskemiseksi.  

Kotimainen teollisuus suurten 
haasteiden edessä 

Kotimainen puolustusmateriaaliteollisuus ja muita 
yhteiskunnan kriittisiä järjestelmiä sekä palveluita 
tuottava teollisuus on tulevaisuudessa suurten 
haasteiden edessä. Eurooppalainen teollisuus on 
hyvin pirstaloitunutta ja jokainen EU:n jäsenvaltio 
pyrkii turvaamaan oman maansa teollisuuden 
elinkelpoisuuden. Vuoden 2012 alussa tuli voimaan 
laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 
(1531/2011). Laissa säädetään puolustus- ja turvalli-
suushankintojen kilpailuttamisesta EU:n laajuisessa 
avoimessa kilpailussa ja laissa on pantu käytäntöön 
EU:n puolustus- ja hankintadirektiivi 2009/81/EY. 
Suomalainen teollisuus on varsin pientä ja 
avoimissa kilpailuissa suuret isolla volyymilla 
kilpailevat monikansalliset yritykset ja konsortiot 
vievät helposti voitot. Samoin suomalaisten yritys-
ten tunkeutuminen eurooppalaisille ja globaaleille 
markkinoille on haasteellista, joten tämä entisestään 
asettaa suomalaiset yritykset tukalaan kilpailu-
asemaan.  

Lain ja huoltovarmuuden kannalta on oleellinen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) artikla 346. Tämän artikla mahdollistaa 
jäsenvaltioiden poiketa unionin sääntelystä, mikäli 
valtion keskeisten turvallisuusetujen katsotaan 
julkisessa kilpailussa vaarantuvan. Turvallisuus-
etujen takia voidaan siis poiketa unionin säätelystä, 
mikäli hankinnoilla on toteen näytetty keskeinen 
merkitys maan puolustuskyvylle sekä huoltovar-
muudelle tai mikäli hankintayksikkö joutuisi julkis-
tamaan tarjoajille tietoa minkä katsotaan olevan 
vastoin valtion keskeisiä turvallisuusetuja. 
Puolustusvoimien kannalta tämän SEUT 346 
artiklan käyttö edellyttää esimerkiksi huoltovarmuu-
den huomioimista ja erityisesti kirjallista dokumen-
tointia jo suorituskyvyn suunnitteluvaiheessa, koska 
EU:n tuomioistuin katsoo riitautustapauksissa 
pikemminkin sitä, että hankintadokumentaatiosta 
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voidaan jälkikäteen löytää selkeä looginen 
kirjallinen asian määrittely todelliseksi huoltovar-
muus- tai turvallisuusnäkökohdaksi ennen RFI- tai 
RFQ-vaihetta. Se mitä kukin jäsenvaltio määrittää 
keskeiseksi turvallisuusedukseen tai huoltovarmuu-
den kannalta kriittiseksi on sinänsä kunkin jäsen-
valtion oma asia.  

Puolustusministeriön materiaalipoliittista strategiaa 
toteutetaan siten, että hankinnoissa - mukaan lukien 
puolustusjärjestelmät ja -tarvikkeet - käytetään 
hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja 
hankinnat toteutetaan mahdollisimman avoimesti, 
tasapuolisesti ja syrjimättä. Suomen puolustusjärjes-
telmä on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. 
Toista vastaavaa ei ole missään muualla. Suomen 
maantieteellinen asema, liittoutumattomuus sekä 
haasteet materiaalin ja huollon toimitusvarmuudessa 
on pakko ottaa huomioon. Mahdollisesti ulkomailta 
hankitut valmiit tuotteet tulee integroida koko-
naisuuteen ja niitä tulee ylläpitää koko elinkaaren 
ajan. Vaikka materiaali hankittaisiinkin valmiina 
osakokonaisuuksina, tulee kriittisten järjestelmien 
kyetä kommunikoida keskenään ja muodostaa 
yhdessä ns. ”toimiva peli”. Lisäksi itsenäisenä 
valtiona Suomen tulee pitää kaikki avainsuoritus-
kyvyt puolustusvoimien omassa hallussa.  Mitä 
tämä kaikki merkitsee kotimaiselle teollisuudelle? 
Aivan ensimmäisenä tulee mieleen integrointikyky 
ja elinjakson aikainen järjestelmien ylläpitokyky. 
Ylläpitoon kuuluu olennaisena osana varaosien 
toimitusvarmuus ja eri järjestelmäversiopäivitysten 
yhteensovittaminen.  Tulee helposti mieleen, että 
onko kokonaisuus enää puolustusvoimien ja 

mahdollisen ulkopuolisen ylläpito-organisaation 
hallussa? Miten teollisuus pystyy ylläpitämään 
omaa osaamistaan niiden järjestelmien osalta joita 
ei enää aktiivisesti kehitetä?  Onko liiketoiminta 
kotimaisen teollisuuden osalta tarpeeksi kilpailu-
kykyistä jotta he voivat turvata oman elinmahdolli-
suutensa? 

Mitä sitten pitäisi tehdä? 

Jotta kotimaassa toimiva puolustus- ja turvallisuus-
teollisuus olisi tulevaisuudessa edelleen tai parem-
minkin yhä enemmän integroitu osa Suomen 
puolustusta ja huoltovarmuutta on ehkä työ- ja 
elinkeinoministeriön alaisen Huoltovarmuuskeskuk-
sen kanssa tehtävän yhteistyön avulla kehitettävä 
seuraavia osa-alueita ja saatava niissä konkreettisia 
toimenpiteitä aikaiseksi: 

- Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on edelleen 
pidettävä kansallisen teknologiatutkimuksen osalta 
vireänä. Tämä on ainut keino kansallisen osaamis-
pohjan ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistami-
selle sekä auttaa omalta osaltaan huoltovarmuuden 
turvaamisessa kaikissa olosuhteissa. 

- Kansallista ja kansainvälistä verkottumista on 
lisättävä viranomaisten, tutkimuslaitosten ja tiede-
yhteisöjen kesken. Viranomaisten välisissä yhteis-
hankkeissa on pyrittävä konkreettisiin synergia-
alueiden yhteishankintoihin ja hankittujen yhteis-
palveluiden huoltovarmuus on taattava palvelu-
sopimuksin. 
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Palvelut 
 
Tuki AQAP sopimusvelvoitteen 
täyttämisessä. 
 
Tuki suunnitelmien (QP, RP, CMP) 
kirjoittamisessa ja toteutuksessa. 
 
Tuki toimittajalle, kun GQAR toteuttaa 
GQAta. 
 
Koulutusta ja ohjausta kustannus-
tehokkaaseen AQAP toteutukseen. 

 
 

Pätevyys, kokemus 
 
DI, Teollisuuden projekti- ja 
kehityskokemusta vuodesta 1988. 
PE Materiaaliosasto 2004-2011. 
Yrittäjänä maaliskuusta 2011. 
 
GQAR- ja auditointipätevyys. 
Kokemusta sekä GQAsta, että hanke- ja 
järjestelmäauditoinneista. 

 
John Schultz 

+358 40 808 5646 
schultz@aqap.fi 
www.aqap.fi 

 

 

 

 

- Huoltovarmuuspalveluille on kehitettävä oma 
erillinen puolustushallinnon budjetin ulkopuolinen 
rahoitusmekanismi. 

- Kansainvälistä ja pohjoismaista yhteistyötä tulisi 
lisätä kaikilla suorituskyvyn elinjakson vaiheilla. 
Poliittisen tason lisäksi tulisi luoda konkreettiset 
toimenpiteet myös teollisuuspoliittisella tasolla ja 
sekä eri maiden puolustusvoimien välillä. Tämä 
parantaisi kotimaisen pienehkön puolustus- ja 
turvallisuusteollisuuden elinmahdollisuuksia ja 
pääsyä tasapuolisesti myös mukaan Suomen ulko-
puolisiin hankkeisiin.  

- Tuotanto- ja materiaalipainotteisesta huolto-
varmuuden tukemisesta on siirryttävä järjestelmä- ja 
palvelukonseptipainotteisen huoltovarmuuden suun-
taan. Selkeillä palvelukonsepteilla pystytään parem-
min laskemaan järjestelmien tarvitseman elinkaaren 
aikaisten huoltovarmuuspalveluiden hinta. 

- Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on saatava 
enemmän mukaan teknologian kehitystyöhön sekä 
elinjakson operointivaiheen huoltovarmuuspalvelui-
den tuottajaksi. Tämä lisäisi kansallista osaamis-
pohjaa, varmistaisi osaamisen säilymisen myös 
niillä suorituskyvyn osa-alueilla joita ei aktiivisesti 
kehitetä. Toimenpide lisäisi työpaikkojen määrää ja 
parantaisi kansantaloutta. 

- Tutkimus ja kehitystyön tuloksena syntyneiden 
teknologisten innovaatioiden viennin edistämistä 
tulisi tukea. Tämä parantaisi kotimaisten yritysten 
elinmahdollisuuksia, varmistaisi osaamisen säilymi-
sen ja näin ollen omalta osaltaan parantaisi 
huoltovarmuutta. 

- Jo suorituskyvyn suunnitteluvaiheen strategisessa 
teknologiatoiminnassa tulisi määritellä avain-
suorituskyvyt joiden on joka tapauksessa pysyttävä 
omassa hallussa. Tarkastelu tulisi tehdä strategisten 
suorituskykyalueiden suhteen yhteistyössä Suomen 
puolustukseen integroidun teollisuuden kanssa 
riippumatta siitä onko niiden suhteen meneillään 
hanketoimintaa tai sen suunnittelua. Sen avulla 
pystyttäisiin keromaan kotimaiselle teollisuudelle 
mille teknologian ja tuotannon alueille heidän 
kannattaisi tulevaisuudessa keskittyä. 

- Jokaisen hankkeen ja hankinnan huoltovarmuus-
vaatimukset tulisi määritellä objektiivisesti case by 
case siten, että ne voidaan jälkikäteen mahdollisissa 
riitatilanteissa todentaa. Mikäli hankinnat on 
tarpeen tehdä ilman EU:n laajuista kilpailutusta, on 
huoltovarmuusnäkökohdat perusteltava asiakirjoin 
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mahdollisimman tarkasti jo suunnitteluvaiheessa 
ennen RFI- ja RFQ-vaihetta. 

- On uskallettava muiden jäsenvaltioiden tapaan 
”vetää härskisti kotiinpäin” mikäli siihen on pitävät 
perusteet. Näin tekevät muutkin.  

”Huoltovarmuushöpinästä” kohti 
konkretiaa 

Puolustusvoimien teknologianeuvoston työelimen ja 
PIA ry:n aloitteesta puolustusministeriö asetti 
keväällä 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
tarkastella, mitkä puolustuskyvyn ja materiaalisen 
suorituskyvyn alueet Suomessa ovat huolto-
varmuuskriittisiä ja joilla esimerkiksi kansallisen 
tuotantokapasiteetin ja osaamisen säilyttäminen on 
hyvin tärkeää. Työryhmän tavoitteena oli valmis-
teilla huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
valtioneuvoston päätöksen (539/21.8.2008) uusimi-
nen. Työryhmä teki ansiokasta työtä, sai pitkään 
vaivanneelle ”huoltovarmuushöpinälle” todellista 
faktaa sekä linjasi tärkeimmät huoltovarmuus-
kriittiset alueet:   

- Tiedustelu, valvonta, johtaminen ja maalit-
tamisen tuki, 

- vaikuttaminen;  tykistö ja raskas raketin-
heittimistö (ml ampumatarvikkeet), meri-
miinoittaminen ja ohjustulenkäyttö, hävittä-
jätorjunta ja ohjusilmatorjunta 

- integraatio-, huolto-, ylläpito sekä kriisin-
ajan vaurionkorjauskyky  

Nähtäväksi jää kuinka kattavasti työryhmän työ 
huomioidaan tulevassa valtioneuvoston päätöksessä. 
Joka tapauksessa nyt aloitetun työn on jatkuttava 
verkottuneesti ja konkreettisia toimenpiteitä on 
saatava aikaan. Teknologian kannalta asioita on 
peilattava puolustusvoimien teknologiastrategiaan 
ja suorituskykyjen alueella on otettava huomioon 
alkanut uusi strategisen suunnittelun kierros. 
Sinänsä meneillään oleva aika on otollinen muutok-
sille, koska puolustusvoimauudistuksessa moni 
muukin asia muuttuu ja määrärahat sekä henkilöstö 
vähenevät. Omalta osaltaan on kiinnostavaa myös 
nähdä kuinka teknologia ja osaaminen tullaan 
näkemään ja ottamaan huomioon tärkeänä osana 
huoltovarmuutta yhä teknistyvässä sekä moni-
mutkaistuvassa maailmassa.  

Nyt tuotteiden elinkaarituki kuntoon Share‐A‐space ratkaisulla! 

Vaatimuksista aina tuoteyksilön muutoshistoriatietoihin. Vahvalla tietoturvalla maustettuna! 

Ota yhteys: Eurostep Oy, puh 020‐7902820, tai info.fi@eurostep.com 
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Uusia tuulia puolustusvoimien vaatimustenhallinnassa 
- insinöörieversti Jyri Kosola - 

 

Maanpuolustuskorkeakoulu on julkaissut Pääesi-
kunnan materiaaliosaston kustantaman puolustus-
voimien vaatimustenhallinnan oppaan. Opas on 
jatkoa jo 2004 julkaistuun käsikirjaan Vaatimusten-
hallinnan soveltaminen puolustusvoimissa. Uudessa 
oppaassa vaatimustenhallinta ulotetaan koko 
puolustusjärjestelmään ja sitä tarkastellaan kaikkien 
suorituskyvyn osa-alueiden kannalta. Uutta opasta 
kirjoitettaessa on huomioitu puolustusvoimissa 
2010-luvulla tapahtunut kehitys. Opas on laadittu 
siten, että vaatimustenhallinnan yleispäteviä asioita 
esitellään aluksi ja ne liitetään sotilaalliseen 
viitekehykseen vasta kirjan loppupuolella. Asioiden 
tarkastelutavan johdosta suurinta osaa kirjasta voi 
hyödyntää myös muissa kuin sotilaallisissa 
käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi sidosryhmien 
tunnistaminen ja huomioiminen on samanlaista 

toimintaa riippumatta siitä minkälaisista hankkeista 
on kyse. Myös hyvän vaatimuksen kriteerit, 
oikeiden vaatimusten kirjoittaminen, vaatimusten 
dokumentointi ja analysointi sekä muutosten 
hallinta ovat yleispäteviä menetelmiä, jotka eivät 
riipu siitä millaisesta tekemisestä on kyse. 

Sotilaalliseen toimintaympäristöön liittyvistä asiois-
ta kirjassa käsitellään sotilaallisen suorituskyvyn 
käsitettä. Suorituskyky jaetaan kolmeen osaan:  

- suorituskyvyn vaikuttavuuteen 

- kyvykkyyksiin, jotka yhdessä kuvaavat 
suorituskyvyn ominaisuudet 

- järjestelmiin ja joukkoihin, jotka muodosta-
vat suorituskyvyn konkreettiset ilmentymät. 

Sotilaalliselle suorituskyvylle asetettavat vaatimuk-
set kohdistuvat suorituskyvyn osatekijöihin. Siten 
uuden käytännön mukaisesti suorituskyvyn vaikut-
tavuudelle asetetaan vaatimuksia, joita kutsutaan 
suorituskykyvaatimuksiksi. Kyvykkyysalueille ase-
tettavia vaatimuksia kutsutaan kyvykkyysvaatimuk-
siksi. Vastaavasti järjestelmille asetetaan järjestel-
mävaatimuksia ja joukoille joukon vaatimuksia. 
Tämä on merkittävin uuden ja vanhan toimintatavan 
ero. Vanhassa mallissahan vaatimukset jaettiin 
operatiivisiin ja taktisiin suorituskykyvaatimuksiin 
sekä järjestelmävaatimuksiin.  

 

Suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen prosessit

Suorituskyvyn käsite

Suorituskyvyn elinjakson vaihemalli

Vaatimusten hallinta

Elinjakson suunnittelu, 
päätöksentekopisteet, auditointi, 
elinjaksokustannusten hallinta

Hankesalkun hallinta, projektin 
hallinta, hankinnan hallinta

Vaatimusten analysointi, skenaa-
rioiden kuvaus, konseptien laadin-
ta, tekninen suunnittelu, konfigu-
raation hallinta, arkkitehtuurin 
suunnittelu, tutkimus ja kehittä-
minen, tuotannon hallinta, testaus, 
evaluointi ja hyväksyntä

Sidosryhmien hallinta, vaatimus-
ten laadinta, dokumentointi, 
analysointi, todentaminen, 
muutostenhallinta

Elinjakson hallinta

Systeemisuunnittelu

Tehtävän hallinta

Yleiskäyttöiset menetelmät Sotilaallinen toimintaympäristö

Suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen prosessit

Suorituskyvyn käsite
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Elinjakson suunnittelu, 
päätöksentekopisteet, auditointi, 
elinjaksokustannusten hallinta

Hankesalkun hallinta, projektin 
hallinta, hankinnan hallinta

Vaatimusten analysointi, skenaa-
rioiden kuvaus, konseptien laadin-
ta, tekninen suunnittelu, konfigu-
raation hallinta, arkkitehtuurin 
suunnittelu, tutkimus ja kehittä-
minen, tuotannon hallinta, testaus, 
evaluointi ja hyväksyntä

Sidosryhmien hallinta, vaatimus-
ten laadinta, dokumentointi, 
analysointi, todentaminen, 
muutostenhallinta

Elinjakson hallinta

Systeemisuunnittelu

Tehtävän hallinta

Yleiskäyttöiset menetelmät Sotilaallinen toimintaympäristö
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Sotilaallisen suorituskyvyn käsite siis kuvaa mistä 
osista suorituskyky muodostuu ja millaisia ominai-
suuksia sotilaallisella suorituskyvyllä on. Näille 
ominaisuuksille asetetaan erilaisissa suunnittelu-
prosesseissa vaatimuksia, joita sitten rakentamis-
prosesseissa pyritään täyttämään. Kehittämistä 
hallitaan jakamalla suorituskyvyn elinjakso 
vaiheisiin ja sijoittamalla tarkastelu- ja päätöksen-
tekopisteitä vaiheiden väleihin. 

Vaatimustenhallinta on johtamisväline 

On syytä huomata, että vaatimustenhallinta ei liity 
vain tuotteiden ostamiseen. Se on yleiskäyttöinen 
menetelmä, jota voidaan käyttää erilaisten tehtävien 
hallintaan. Vaatimusten avulla tehtävän antaja voi 
viestittää tehtävän suorittajille mitä hän haluaa 
työssä saatavan aikaiseksi ja miten se tulee tehdä. 
Samalla tehtävän suorittaja saa selkeät perusteet 
työn suunnittelulle, riittävän toimintavapauden 
erilaisten toteutusvaihtoehtojen ideoinnille sekä 
kriteerit parhaimman vaihtoehdon valinnalle. 
Selkeät vaatimukset mahdollistavat myös tehokkaan 
tehtävän toteuttamisen valvonnan ja ohjauksen. Kun 
on selvästi määritelty mitä tehtävässä piti saada 
aikaiseksi ja miten se piti tehdä, voidaan objektiivi-
sesti tarkastella saavutettiinko tehtävässä sille 
asetetut tavoitteet. Yleiskäyttöisenä menetelmänä 
vaatimustenhallintaa voidaan käyttää apuna 
kaikessa johtamisessa, suunnittelussa ja toiminnan 
ohjauksessa riippumatta organisaatiotasosta tai 
tarkasteltavasta asiasta. Vaatimustenhallinta on 
nimenomaan johtamisen apuväline, jota voidaan 
soveltaa organisaatioiden, järjestelmien, palvelui-
den, toiminnan, hallinnon tai minkä tahansa asian 
kehittämiseen tai ohjaukseen. 

Esimerkkejä vaatimustenhallinnan sovelluskohteista 
puolustusvoimissa: 

- strateginen suunnittelu: puolustusvoimien 
tavoitetilan määrittäminen  

- kehittämisohjelmat: suorituskykytavoitteiden 
kuvaaminen, vaihtoehtoisten konseptien 
vertailu 

- hankkeet: suorituskyvyn hallittu suunnittelu ja 
rakentaminen 

- materiaalin hankinta: tilattavat tuotteen 
yksikäsitteinen määrittäminen ja sopiminen, 
toimitusviivästysten ja muiden riskien ennakoi-
va hallinta 

- turvallinen luopuminen materiaalista ja alueista 

- henkilöstön rekrytointi: suorituskykyä tuot-
tavan henkilöstön kustannustietoinen valinta 

- taktiikan kehittäminen, operaation toiminta-
ajatuksen kuvaaminen, vaatimukset aselajeille 

- henkilöstön koulutuksen suunnittelu ja valvon-
ta 

- sotavarustuksen kustannustehokas ylläpito ja 
sodan ajan käytettävyyden varmistaminen 

- organisaatioiden sekä niiden hallinnon ja 
toiminnan kehittäminen 

Vaatimustenhallintaa hyödynnetään usein vain 
suorituskyvyn kehittämisen suunnittelussa sekä 
joukkojen ja järjestelmien rakentamisen hallinnassa, 
vaikka se olisi erittäin tehokas apuväline myös 
organisaatioiden ja hallinnon kehittämisessä. 
Vaatimustenhallinta on oiva apuväline esimerkiksi 
tarpeettoman byrokratian tunnistamisessa ja 
karsimisessa sekä toimintojen virtaviivaistamisessa 
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Logistiikkalaitosta kohti 
- insinöörieverstiluutnantti Esa Mäkinen ja insinöörimajuri Timo Kokotti - 

 

 

Kirjoittajat  palvelevat  Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen suunnitteluryhmässä. 

Logistiikkalaitosta kohti 

Puolustusvoimien logistiikan toiminnallisuuksia on 
yhteensovitettu viimeisen vuosikymmenen aikana 
erilaisissa selvityksissä useaan otteeseen ja kehitys 
kohti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
(PVLOGL) perustamiseen johtavaa päätöstä on 
ollut monivaiheinen. Askeleita yhtenäisiä 
materiaali- ja logistiikkatoimintoja kohti on otettu 
puolustushaaroissa. Ilmavoimissa on yhdistetty 
Ilmavoimien viestitekniikkalaitos ja lentotekniikka-
laitos Ilmavoimien materiaalilaitokseksi vuonna 
2010. Merivoimissa on organisoitu uudelleen Meri-
voimien logistiikan toimintoja ja varikko-organisaa-
tiota Merivoimien materiaalilaitokseksi. Maavoi-
missa on muodostettu Maavoimien materiaalilaitos 
ja uudistettu maavoimien huoltojärjestelmä vuonna 
2008. Jo näitä aikaisemmilla vuosikymmenillä 
toteutetut muutokset muodostavat pitkällä aika-
välillä tarkastellen erittäin suuren muutoksen, joka 
heijastaa muun yhteiskunnan ja julkishallinnon 
vastaavaa kehitystä. 

Edellä mainittujen lisäksi koko puolustusvoimia 
palvelevan yhteisen logistiikkalaitoksen 
perustamisen mahdollisuuksia on selvitetty 
aikaisemmin useaan otteeseen puolustusministeriön 
toimeksiannoista, mutta nämä eivät johtaneet 
keskittämispäätökseen. Puolustusvoimauudistuksen 
lähtökohta ja tavoitteet edellyttivät myös logistiikan 
osalta radikaaleja tuottavuuden parantamiseen 
tähtääviä muutoksia ja organisointia. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana puolustusvoimis-
sa toteutetut organisaation sisäistämiset (PURU, 
SOTLK) sekä toteutetut ia ulkoistamiseen ja kump-
panuuksiin johtaneet muutokset tukevat PVLOGL:n 
muodostamista. Toimintojen tarkastelu make or buy 
-periaatteella tulee jatkumaan edelleen nyt toteutet-
tavan muutoksen rinnalla ja mahdolliset muutokset 
noudattelevat Puolustusministeriön vuoden 2011 
kumppanuusstrategiaa. 

Mitkä ovat tärkeimmät uudistukset? 

Uudistuksen tavoitteena on yhdistää kolmen nykyi-
sen puolustushaaran materiaalilaitokset sekä muiden 
puolustushankintayksiköiden tehtävät ja vastuut 
yhteen laitokseen. Myös Puolustusvoimien johta-
misjärjestelmäkeskuksen hankeyksikkö ja Sotilas-
lääketieteen keskus (SOTLK) liitetään 
PVLOGL:een. Maavoimiin kuuluva Huoltokoulu 
liitetään niin ikään PVLOGL:een ja se aloittaa 
vuonna 2015 Logistiikkakouluna (LOGK). Organi-
saatiomuutosten lisäksi toimintoja keskitetään. 
Joitakin tällä hetkellä puolustushaarojen esikunnissa 
hoidettavia huollon tehtäviä keskitetään 
PVLOGL:een. Tällä tavalla selkeytetään roolijakoa 
niin, että logistiikan operatiivisen johtamisen tehtä-
vät keskittyvät pääesikuntaan ja puolustushaara-
esikuntiin PVLOGL:n keskittyessä logistiikan 
järjestelyjen johtamiseen. Nykyiset neljä huoltoryk-
menttiä lakkautetaan ja niiden tilalle perustettavien 
kolmen logistiikkarykmentin tehtävät tarkastetaan.  

Logistiikkalaitoksen tehtävä ja 
organisaatio 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan 
alainen laitos ja puolustusvoimien tulosyksikkö. 
Laitosta johtaa Puolustusvoimien logistiikkalaitok-
sen johtaja, jonka suoranainen esimies on Puolus-
tusvoimien sotatalouspäällikkö. Hänen apunaan 
laitoksen ohjaamisessa on Pääesikunnan logistiikka-
osasto. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tehtävänä on 

- kaikissa valmiustiloissa ja kaikissa toimin-
taympäristöissä luoda edellytykset suoritus-
kykyjen käytölle ja operaatioiden toimeen-
panolle sekä  
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- ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön 
ja järjestelmien toimintakyky sekä mate-
riaalin käyttökelpoisuus. 

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen organisaa-
tion muodostavat esikunta, Järjestelmäkeskus, 
kolme logistiikkarykmenttiä, Räjähdekeskus ja 
Sotilaslääketieteen keskus, jotka ovat laitoksen 
hallintoyksiköitä. Logistiikkakoulu on laitoksen esi-
kunnan alainen joukkoyksikkö. Palkattua henkilös-
töä laitoksessa tulee olemaan noin 2320. 

Laitoksen esikunnat ja suurimmat henkilöstön 
keskittymät sijaitsevat Tampereella, Kouvolassa, 
Turussa, Jyväskylässä, Ähtärissä ja Riihimäellä. 
Laitoksen toimipisteitä on toki muuallakin, 
Suomessa yhteensä 38 kunnan alueella. Eteläisin 
paikkakunta on Raasepori ja pohjoisin Sodankylä. 
Ilmajärjestelmäosaston pienet toimipisteet löytyvät 
myös San Diegosta ja China Lakesta Yhdysvaltain 
länsirannikolta. 

 

PVLOGL organisaatio 

PVLOGL:n tärkeimmät tehtävät voidaan hahmottaa 
parhaiten tarkastelemalla laitoksen pääprosesseja. 
Puolustusvoimien pääprosesseihin yhteen sovitetut 
pääprosessit ovat 1) materiaalisen suorituskyvyn 
rakentaminen ja ylläpito sekä 2) logistiikan järjeste-
lyt. Lisäksi pääprosesseja tukee luonnollisesti 
joukko tukiprosesseja. 

Materiaalisen suorituskyvyn 
rakentaminen ja ylläpito 

Yksi PVLOGL:n perustamiseen liittyvistä keskei-
sistä muutoksista on Järjestelmäkeskuksen perusta-
minen. Sen vastuulle keskitetään materiaalisen 
suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon koko-
naisuus. Tämä tarkoittaa elinjaksovastuuta puolus-
tusmateriaalista ja samalla päävastuuta laitoksen 
pääprosessista suorituskyvyn rakentaminen ja 
ylläpito. Elinjaksovastuu muodostuu puolustushaa-
rasta riippuen hieman erilaisten muutosten kautta. 
Vastuita ja tehtäviä siirtyy Järjestelmäkeskukseen 

puolustushaaraesikunnista, materiaalilaitoksista ja 
nykyisistä huoltorykmenteistä. 

Järjestelmäkeskukseen kuuluu johtaja, apulaisjoh-
taja, kaikkia osastoja palveleva hallinto- ja suunnit-
teluelin sekä viisi osastoa: projektiosasto, maajärjes-
telmäosasto, merijärjestelmäosasto, ilmajärjestelmä-
osasto sekä TVJ -järjestelmäosasto. Projektiosasto 
vastaa isoimpien materiaaliprojektien johtamisesta. 

 

Suunnitteluinsinöörit työssään; Insinöörieversti-
luutnantti Ari-Jaakko Tuominen ja Insinööri-
majuri Timo Kokotti. 

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä uudistetaan 
myös kehittämisohjelmarakennetta ja hankkeiden 
ohjausmenettelyjä. Puolustusjärjestelmän suoritus-
kykyjen vaatimusten hallintaa kehitetään. Puolus-
tusvoimien tehtävät jaetaan kyvykkyysalueisiin, 
joista johdetaan osajärjestelmät ja edelleen kehittä-
misohjelmat hankkeineen. Näin pyritään varmista-
maan kehittämisohjelmissa rakennettavien suoritus-
kykyjen optimoidut kyvyt ja kustannukset. 
PVLOGL vastaa hankkeiden materiaalisen suoritus-
kyvyn osuuksista. Nämä tehtävät toteutetaan pää-
asiassa projekteina, joissa varsinaisen hankinnan 
yhteydessä huolehditaan myös koko elinjakson 
aikaisten ylläpitoedellytysten suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. 

Järjestelmäkeskuksen vastuu suorituskyvyn rakenta-
misessa alkaa siis järjestelmäalan asiantuntija-
roolina kehittämisohjelmissa toteutettavien hankkei-
den alkuvaiheissa ja jatkuu vastuuna suorituskyky-
vaatimuksista johdettavien järjestelmävaatimusten 
muodostamisena, vastuuna hankinnan teknisestä 
valmistelusta, aina elinjaksosuunnitteluun ja yllä-
pitoedellytysten luontiin saakka.  
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Käyttöönottovaiheessa PVLOGL vastaa teknisestä 
hyväksynnästä ja operatiiviseen käyttöön hyväksyn-
tä jää suorituskyvyn omistajan, Puolustushaaran tai 
Pääesikunnan vastuulle.  

Ylläpitovaiheessa Järjestelmäkeskus vastaa sota-
varusteiden ja järjestelmien teknisestä konfi-
guraatiosta, teknisestä käyttövarmuudesta sekä 
niiden perusteella ylläpidon kustannussuunnittelusta 
ja -laskennasta annettujen joukkotuotanto-, valmius- 
ja muiden suorituskykyvaatimusten perusteella.  

Keskittämällä kunnossapidon ohjaus Järjestelmä-
keskukseen voidaan huolehtia materiaalin 
kierrätyksestä, käyttövarmuus- ja palautettavuus-
vaatimusten suunnittelusta sekä järjestelmien 
taloudellisesta ja tehokkaasta elinjakson aikaisesta 
ylläpidosta. Kunnossapidon ulkoistamisen mahdol-
lisella laajentamisella ja kaikkia puolustushaaroja 
koskevalla käyttövalmiusperustaiseen kunnossapito-
menettelyyn siirtymisellä näitä tavoitteita voidaan 
edelleen parantaa. Käyttövalmiusperustaiseen kun-
nossapidon hankintaan siirtyminen ei ole tällä 
hetkellä ajankohtaista, vaan se edellyttää molem-
minpuolisten valmiuksien kehittämistä sekä 
tilaajalla että kumppanilla.  

Logistiikan järjestelyt 

Logistiikan järjestelyjen yhteisellä prosessimallilla 
PVLOGL johtaa puolustusvoimien seuraavien 
logistiikan alatoimialojen järjestelyjä: 

- täydennykset 

- kuljetukset 

- huoltopalvelut 

- lääkintähuolto 

- teollisuuden valmius. 

Logistiikan järjestelyjen toimintamalli perustuu 
esikuntajohtoiseen järjestelmään, missä logistiikka-
rykmenttien tehtävänä on toimia tuettavien 
hallintoyksiköiden rajapinnassa palvelutarpeita 
kartoittaen sekä palveluja järjestellen ja tuottaen. 

Logistiikkalaitoksen esikunnan logistiikkaosasto 
muodostuu kolmesta toimialasta; operatiivinen ala, 
materiaaliala ja palveluala. 

Operatiivinen ala vastaa PVLOGL:n operatiivisesta 
ja valmiussuunnittelusta sekä teollisuuden valmiu-
den huoltovarmuuteen liittyvistä järjestelyistä.  
Operatiivinen ala ylläpitää kaikissa valmiustiloissa 
laitoksen johtamisvalmiutta operaatiokeskuksella ja 

operaatioiden suunnittelukykyä suunnittelukeskuk-
sella. 

Materiaaliala johtaa puolustusvoimien täydennys-
toimialan järjestelyjä vastaten keskitetysti varastoin-
nin, materiaalihallinnon, materiaalitoimintojen 
ohjauksen sekä polttoainehuollon järjestelyistä. 

 

Logistiikan palveluverkko 

Palveluala johtaa kuljetusten, huoltopalvelujen, tila-
hallinnan ja ympäristönsuojelun järjestelyjä puolus-
tusvoimissa ja johtaa lääkintähuollon poikkeus-
olojen suunnittelua yhteistyössä SOTLK:n kanssa. 
Palvelualan kuljetussektori toimii myös puolustus-
voimien strategisten kuljetusten koordinointi-
elimenä (Finnish Movement Coordination Center, 
FINMCC) vastaten tarvittavasta kansainvälisestä 
yhteistyöstä. 

Kolmen logistiikkarykmentin esikunnat on organi-
soitu samanlaisiksi ja niissä kyetään johtamaan 
normaalioloissa tarvittavat logistiikan palvelut sekä 
tuottamaan operatiivisten vaatimusten mukaiset 
suunnitelmat poikkeusolojen tarpeita varten. 
Valmiutta säädeltäessä logistiikkarykmenttien joh-
toon perustetaan lisäksi yhteensä yhdeksän logis-
tiikkapataljoonaa. 

PVLOGL:n suunnittelun toteutus ja 
organisointi 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen suunnittelu 
aloitettiin Puolustusvoimauudistuksen osana vuoden 
2011 syksyllä. Vuoden 2012 ajan suunnittelua 
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tehtiin työhön nimetyn valmistelijajoukon toimesta 
nykyorganisaatioissa.  Valmistelua varten perustet-
tiin vuoden 2013 alusta alkaen päätoiminen suunnit-
teluryhmä, johon nimettiin suunnittelijoita kaikista 
puolustushaaroista sekä Pääesikunnasta ja sen 
alaisista laitoksista. Ryhmästä löytyy erilaista ja 
monipuolista kokemusta Pääesikunta-, puolustus-
haaraesikunta- ja puolustushaarojen materiaali-
laitostasan suunnittelusta sekä myös joukko-osaston 
toiminnasta. 

Ryhmä työskentelee pääosin Tampereella. Suunnit-
teluryhmä on osa Pääesikunnan logistiikkaosastoa 
ja työskentelee Logistiikkapäällikön alaisuudessa. 
Ryhmä muuttuu Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen rungoksi sen jälkeen, kun hallinnolliset 
päätöksen laitoksen perustamisesta on tehty kesällä 
2013. 

Suunnitteluryhmän johdolla laaditaan laitoksen 
prosessit ja rajapintatarkastelussa määritetään 
vastuu- ja tehtäväjako logistiikkalaitoksen sekä 
muiden laitosten ja puolustushaarojen välillä. 
Prosessityön yhteydessä suunnitellaan ja valmistel-
laan laitoksen toiminnanohjausjärjestelmä.  

Tärkeimmät logistiikkaa ohjaavat normit ja ohjeet 
laaditaan ensin luonnoksina ja lausuntokierrosten 

jälkeen virallisina asiakirjoina vuoden 2014 aikana. 
Laitoksen hallintoyksiköiden työjärjestykset tarken-
netaan ja koulutetaan henkilöstölle, tehtävän-
kuvauksen päivitetään. Laitoksen henkilöstösuunni-
telma toteutetaan siten, että vuoden 2014 loppuun 
mennessä laitoksen henkilöstö on määrättynä 
tehtäviinsä. Tärkeä, ellei tärkein tehtävä on opera-
tiivinen suunnittelu niin, että materiaalilaitosten nyt 
korkealla oleva valmiuden taso säilyy ja kehittyy 
edelleen. 

Suunnitteluryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä 
käynnissä olevien kumppanuushankkeiden kanssa 
suunniteltaessa ylläpidon ja vaatetushuollon järjes-
telyjä. Suunnittelussa tulevat olemaan mukana myös 
nykyiset puolustusvoimien kumppanit. 

Logistiikkalaitoksen perustamiselle on annettu 
selkeät suuntaviivat ja tavoitteet. Suunnittelu-
ryhmään on koottu monipuolinen osaaminen. Työtä 
tehdään hyvässä yhteistyössä linjaorganisaation ja 
kumppanien kanssa. Puolustusvoimilla on vuonna 
2015 logistiikkajärjestelmä, joka johtosuhteita 
selkeyttämällä, päällekkäisiä toimintoja poistamalla 
ja toimintatapoja yhtenäistämällä on saatu entistä 
kustannustehokkaammaksi. Logistiikkajärjestelmä 
ottaa joukkojen tarpeet huomioon sekä mahdollistaa 
toiminnan ja operaatiot kaikissa valmiustiloissa. 

PVLOGL suunnitteluryhmää ”johtamispelissä”; vasemmalta: komentaja Ari Kallio, eversti Timo 
Kakkola, prikaatikenraali Timo Rotonen, everstiluutnantti Juha Härkin ja insinöörieverstiluutnantti 
Esa Mäkinen. 



Insinööriupseeri 2013 
 

28 

Suunnittelun haasteet 

Uuden organisaation luomisprosessi on ollut suun-
nitteluryhmälle jatkuvaa uuden oppimista. Alussa 
monet asiat vaikuttivat oudoilta. Samaa tarkoitet-
taessa puhuttiin toisten ohi, koska käytetyt käsite-
maailmat ja organisaatiokulttuurit – yllättävää vai ei 
– erosivat melkoisesti toisistaan. Nopeasti yhteinen 
kieli on löytynyt ja sitä myötä yhteiset tavoitteetkin 
löytyvät helpommin. Toimintatapojen kehittäminen 
toteutuu helpoimmin, kun perustaksi valitaan jo 
olemassa olevia parhaita käytäntöjä. 

Annettu tiukka henkilöstökokoonpano asetti ehkä 
suurimmat haasteet. Hieman ehkä takaperoiselta 
vaikuttava lähestymistapa, henkilöstökokoonpano 
edellä, vaatii prosessityön jälkeen uuden resurssi- ja 
kompetenssiarvioinnin. Haasteista huolimatta 
henkilöstösuunnittelu on edennyt hyvin. Suurin osa 
nykyorganisaatioiden henkilöstöstä on saamassa 
halukkuuksiensa mukaisen tehtävän, eikä pelättyjä 
isoja osaamisaukkoja syntyne. Koulutuksella ja 
uusiin tehtäviin perehdyttämisellä on vuodesta 2014 
alkaen merkittävä haaste. Uuden yhteisen 
organisaatiokulttuurin ja logistiikan me-hengen 
löytyminen vienee vuosia. 

Prosessikuvausten, työjärjestysten ja normiluonnos-
ten laadinnan ohella tarkastellaan myös perustetta-
van laitoksen rahoituskehyksiä. Asetettujen säästö-
tavoitteiden saavuttaminen ja toiminnan tason 
palauttaminen vuoden 2010 tasolle saattaa olla 
välittömästi vuonna 2015 haastavaa, koska kaikkia 
synergiaetuja ei saavuteta vuoden 2015 alkuun 
mennessä. 

Toimintaa tukevalla tietojärjestelmällä on hyvin 
merkittävä vaikutus toiminnan kehittämisen menes-
tyksessä. PVSAP-tuki on tulevan logistiikka-
järjestelmän tärkein työkalu. Sen virittäminen uutta 
organisoitumista ja yhteistä toimintatapaa vastaa-
vaksi on mittava ponnistus. Tietojärjestelmän sekä 
kaikkien sillä tuettujen toiminnallisuuksien liitty-
mät, riippuvuudet ja rajoitukset on pystyttävä 
ottamaan huomioon ja virittämään keskenään 
yhteensopivaan malliin. Tietojärjestelmän integraa-
tiotasoa eri toiminnallisuuksien välillä on kehitet-
tävä. PVLOGL:n toimintaan tällä on erittäin suuri 
vaikutus, koska merkittävä osa puolustusbudjetista 
suunnitellaan ja käytetään laitoksessa. Keskeinen 
rooli järjestelmävastuussa, elinjakson hallinnassa 
sekä logistiikan järjestelyissä edellyttävät myös 
kehittämisen mahdollistavaa ja toimivaa sisäisen 
laskennan menettelyä sekä sen tietojärjestelmä-
tukea. 

 

Erikoisupseerien ja insinöörikunnan 
asema suunnittelussa ja tulevassa 
laitoksessa 

PVLOGL:n suunnitteluryhmään kuuluu upseerien 
ohella syksyllä 2013 yhteensä seitsemän kokenutta 
erikoisupseeria ja kaksi siviiliä. Insinöörikunnan 
osaaminen on suunnittelutyössä hyödynnetty hyvin. 
Uuden rakentaminen koetaan haastavana mutta 
erittäin motivoivana tehtävänä. Kokemukset ovat 
siis pääosin erittäin positiivisia. Luonnollisesti 
suunnitteluryhmän tukena on laaja joukko nykyises-
sä linjaorganisaatiossa toimivia kollegoja.  

Laitoksen suunnitellussa henkilökokoonpanossa on 
yhteensä noin 290 erikoisupseeria (noin 35 lääkäriä 
mukaan lukien) ja noin 320 muuta pääosin 
asiantuntijatehtäviin sijoittuvaa insinöörikoulutettua 
henkilöä. Osa laitoksen tehtävistä voidaan täyttää 
eri henkilöstöryhmistä kulloisenkin tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. Valintaperusteena pide-
tään parasta tehtävässä tarvittavaa osaamista. 

Erikoisupseerit sijoittuvat asiantuntijatehtävistä 
sektoripäällikkö- ja aina osastopäällikkötasoon 
saakka. Luonnollisesti suurin keskittymä insinööri-
kunnasta on Järjestelmäkeskuksen osastoissa. 

Jatkokehitys – mitä seuraavaan 
muutokseen? 

Kuten aikaisemmistakin isoista johtamis- ja 
hallintorakenteen muutoksista tiedetään, ei muutos-
tarve tähän lopu. Puolustusvoimien toimintaympä-
ristön ja tehtävien muuttuessa, seuraavan muutok-
sen valmistelut alkanevat jo pian vuoden 2015 
jälkeen. PVLOGL:n muodostamiseen liittyen on 
myös nähtävissä että itse muutoksen toteutus jatkuu 
luonnollisesti ensimmäiset toimintavuodet kun 
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kolmen puolustushaaran toimintakulttuureja ja 
prosesseja sovitellaan yhteen. Hyötyjä tultaneen 
ulosmittaamaan paremmin vasta, kun organisaatio-
yksiköiden yhteenliimaamisten jälkeen päästään 
sisälle prosesseihin ja synergiahyötyjä voidaan 
saavuttaa henkilöstön osaamista, käytettäviä 
teknologioita ja toimintatapoja vertailemalla sekä 
yhdistämällä. Ennen vuotta 2015 tehtävässä suun-
nittelussa tähän ei tultane suuressa mittakaavassa 
pääsemään. 

Ennakointi tulevista puolustusratkaisuista, mahdol-
lisesta liittoutumisesta tai poliittisen ilmapiirin vai-
kutuksista puolustusvoimien tehtäviin on speku-
lointia. Sitä vastoin pohdinta puolustusvoimien 
logistiikan toimintojen tulevaisuudesta on tässä 
viitekehyksessä ihan paikallaan. 

Kirjoittajien arvioiden mukaan näyttää johdon-
mukaiselta, että logistiikan toimintojen siirtäminen 
ulkopuolisille palveluntuottajille jatkuu. Tähän 
liittyvä osaamisen varmistaminen ja resursointi on 
tärkeää, eikä sitä saa jatkossa unohtaa. Toisaalta 
toiminnot, joita päätetään jättää puolustusvoimien 
itse toteutettavaksi, eivät kehity ja pysy laadukkaina 
ja tehokkaina, mikäli niihin ei investoida.  
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Riskienhallinta on kulttuurikysymys 
- insinöörieversti Jyri Kosola - 

 
Puolustusministeriön ohjeessa Puolustushallinnon 
riskienhallintapolitiikka todetaan, että riskienhallin-
nan tehtävänä on tuottaa tieto siitä kuinka hyvin 
(jossain jo asetetut) tavoitteet ovat toteutumassa. 
Puolustusministeriön ohjeistuksessa riskienhallinta 
sovitetaan osaksi sisäistä valvontaa. Itse olen sitä 
mieltä, että riskienhallinnan pitäisi olla osa toimin-
nan ja ihmisten johtamiseen kuuluvaa päätöksen-
tekoa, eikä vain toiminnan valvontaa.  

Organisaation kannalta suurin riski liittyy siihen 
tekeekö organisaatio oikeita asioita ja panostaako 
resurssinsa oikeisiin kohteisiin. Sillä tehdäänkö 
jokin asia oikein tai onnistutaanko työssä, on merki-
tystä vain jos työn aloittaminen ylipäänsä oli oikea 
ratkaisu ja jos lähdettiin tekemään oikeata asiaa. 
Tämän vuoksi riskienhallinta tulee integroida ensi-
sijaisesti päätöksentekoon eikä päätösten toimeen-
panoon. Jos riskienhallinta käynnistetään vasta 
toteutusvaiheessa, kun kaikki tärkeimmät päätökset 
on jo tehty, toiminta on erityisen altista piiloriskeil-
le. On vaara, että suurimmat riskit jäävät riskiana-
lyysien ja riskienhallintamekanismien ulkopuolelle.  

Erityisen vaarallista on ulkoistaa riskienhallinta 
laatupäällikön tai ”riskienhallintainsinöörin” 
vastuulle. Tällöin ihmiset eivät mieti omista 
toimistaan johtuvia riskejä ja riskienhallinnan 
vaikuttavuus on käytännössä varsin olematonta. 
Jokaisen tulisi hallita itse omaan toimintaansa 
liittyviä riskejä; päätöksentekijän päätöksiin liittyviä 
ja toteuttajan toteutukseen liittyviä riskejä. 
Mahdollisen erillisen riskienhallintahenkilön rooli 
ei saisi olla muuta kuin opastaa riskien hallinnan 
menetelmien soveltamisessa sekä koota riskitilanne-
kuva, jotta kokonaisriskitaso kyetään arvioimaan. 

Riskienhallinnassa on ensisijaisesti 
kyse hyvästä johtamis- ja 
hallintotavasta. 

Päätöksentekoon liittyviä riskejä voidaan hallita 
suunnittelemalla päätöksentekomekanismit huolelli-
sesti, viestimällä sekä organisaatiossa että sen ulko-
puolelle miten päätöksiä tehdään sekä luomalla 
riskienhallintaan kannustava ilmapiiri ja asenne. 
Päätöksentekoa suunniteltaessa on hyvä määrittää 
mitä päätöksiä tehdään, kuka ne tekee, keiden 

mielipide huomioidaan ennen päätöksentekoa ja 
keille pitää viestiä tehdystä päätöksestä. Valtion-
hallinnossa päätökset dokumentoidaan asiakirjoissa, 
joten on syytä myös määritellä millaisissa asia-
kirjoissa mitäkin asioita päätetään.  

Puolustusvoimat on päällikköorganisaatio, jossa 
päätöksen tekee aina yksi henkilö. Hänen valtuu-
tensa tehdä organisaatioonsa kuuluvia päätöksiä on 
määritelty organisaation työjärjestyksessä. Päällikkö 
voi tietyin rajoituksin delegoida päätöksentekoval-
taa alaisilleen. Päätöksentekovaltuuksia delegoimal-
la päättäjä viestii mitä asioita haluaa hallita itse ja 
missä hallitsee asioita alaistensa avulla. Delegoi-
malla tai delegoimatta jättämisellä päättäjä viestii 
myös sitä haluaako mikromanageroida tekemistä 
vai osoittaako luottamusta alaisilleen ja antaa heille 
toiminnanvapautta.  

Päätöksentekoon liittyviä riskejä vähentää se, että 
päätökset tehdään sillä tasolla, joka ymmärtää 
päätöksen seuraukset sekä jolla on riittävän kattava, 
tarkka ja ajantasainen tilannekuva päätöksentekoon 
tarvittavista asioista. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että ylemmillä tasoilla pitäisi päättää suurista 
kokonaisuuksista, kuten tavoitteista ja reuna-
ehdoista, ja antaa toteutuksiin liittyvät päätökset 
niiden tehtäväksi, jotka toteutuksesta vastaavat. 

Keskeinen päätöksentekoon liittyvä riskienhallinnan 
mekanismi on muodostaa päätöksentekoon tarvit-
tava tilannekuva hyvissä ajoin ennen päätöksen 
tekemistä. Tämä antaa päätöksentekijälle aikaa 
orientoitua päätettävään asiaan ennen päätöksen 
ratkaisemista. Päätöksentekijä voi esimerkiksi 
teettää vaihtoehtoanalyysin erilaisista mahdollisista 
vaihtoehtoisista ratkaisuista, käskeä elinjakso-
kustannuslaskelman laatimisen tai vaatia, että asia 
on esiteltävä ennen päätöksentekoa tietyille henki-
löille ja esiteltävä asia heidän kommenteillaan tai 
puolloillaan.  

Riskienhallinnan taitava päätöksentekijä kykenee 
hahmottamaan mitkä päätökset hän voi tehdä ilman 
muiden tietoja ja kannanottoja. Hän osaa myös 
tunnistaa mitkä päätökset sisältävät riskejä, joita 
voidaan hallita huomioimalla muiden näkemykset 
ennen päätöksen tekemistä.  
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Varsinkin puolustusvoimien kaltaisessa hierarkki-
sessa organisaatiossa on tärkeätä luoda tehokasta ja 
riskit hallitsevaa päätöksentekoa tukeva ilmapiiri. 
Ilman sitä päätökset tehdään todellisuudessa 
päällikön mielipiteen ja näkemyksen mukaisesti, 
vaikka muodollisesti muilla olisi mahdollisuus 
ilmaista mielipiteensä. Esimerkiksi tilanne, jossa 
asiaa esiteltäessä läsnä olevat henkilöt tarkkailevat 
päällikön reaktioita eivätkä esittelijää, on merkki 
siitä, että odotettavissa on päällikön arvioituja 
mielipiteitä ennakoivia kannanottoja. Päällikkö on 
tällöin ympäröinyt itsensä jees-miehillä. Jos henki-
löstö puhuu keskenään että ”kyllä asia tiedetään, 
mutta kuka uskaltaa kertoa sen päällikölle”, on 
päällikkö epäonnistunut johtajana. Tällaisessa 
tilanteessa näennäisestä riskien hallinnasta 
prosesseineen ei ole mitään hyötyä. Päällikön kyky 
sovittaa oma johtamistoimintansa tilanteen mukai-
seksi ja taito luoda oikea toimintakulttuuri on 
välttämätön edellytys onnistuneelle päätöksenteolle.  

Erityisen tärkeätä tällainen pikemminkin toimijoihin 
kuin toimintaan keskittyvä riskienhallinta on 
kehitettäessä verkottunutta puolustusjärjestelmän 
kokonaisuutta, johon kuuluu suuri joukko osin tai 

täysin itsenäisiä toimijoita. Kun palvelut ja tekniset 
rakenteet verkottuvat, myös riskit verkottuvat.  

Päätösten toimeenpanoon liittyvien riskien osalta on 
tärkeätä havaita mitkä ovat riskit aiheuttavien 
ongelmien juurisyitä ja mitkä ovat vain seurauksia 
näistä syistä. Usein esimerkiksi hankkeiden ongel-
mat aikataulujen pitävyydessä, saavutetussa suori-
tuskykytasossa ja tarvittavissa resursseissa ovat vain 
seurausta piilossa olevista syvällisemmistä ja 
vaikeammin korjattavista ongelmista, kuten viestin-
nästä, organisaatiokulttuurista, osaamisesta ja asen-
teista. Näihin paneutuminen ja niiden tunnistaminen 
riskeiksi mahdollistaisi riskienhallinnan, joka 
kykenee ennakoimaan ja välttämään riskejä niihin 
reagoimisen ja korjaavien toimenpiteiden jälkikätei-
sen käynnistämisen sijaan. 

Vaikka yleisesti toiminnan laatua pidetään ensisijai-
sena riskien lähteenä, olen sitä mieltä että ensisijai-
nen syy riskeille löytyy organisaatiokulttuurista: 
siitä, miten se suhtautuu asioihin, millaisia ihmisiä 
se eri tehtäviin valitsee, miten se ihmisiä kouluttaa 
ja motivoi, miten suhtautuu työhön ja tekemiseen, 
millaisen keskustelukulttuurin se luo sekä millaise-
na se näkee johtamisen ja töiden tekemisen.  

Perusta kuntoon Perusta kuntoon 

Prosessit hallituksiProsessit hallituksi

Toiminnallisesti 
erinomainen  
(Operational Excellence)

Toiminnallisesti 
erinomainen  
(Operational Excellence)

Matka Erinomaisuuteen -
Systemaattisesti sydämellä

Sujuvasti arvoa 
asiakkaalle
Sujuvasti arvoa 
asiakkaalle

Onko kehittämisen esteenä
lasikatto?
Millä tasolla organisaationne on 
nyt ja mille tasolle haluatte?

ammattilaiset@erinomainen.fi
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Hyvä paha byrokratia 
- insinöörieversti Jyri Kosola ja diplomi-insinööri Aleksi Päiväläinen - 

 
 
Puolustusvoimien toimintaan ja puolustusjärjestel-
män kehittämiseen liittyy paljon suunnittelua, 
ohjausta ja valvontaa. Puolustusvoimien sähköises-
sä asianhallintajärjestelmässä on tällä hetkellä puoli 
miljoonaa erilaista asiakirjaa. Asiakirjojen määrä 
kasvaa vuodessa noin sadalla tuhannella. Niiden 
lisäksi järjestelmässä on noin 3.000 hallinnollista 
normia, yli 400 sotilaskäskyä ja 1.300 materiaalia 
koskevaa normia. Asiakirjojen määrä uhkaa jo 
kääntyä asiakirjojen alkuperäistä tarkoitusta vas-
taan. Niiden paljouden vuoksi yhä harvempi pysyy 
perillä siitä, mitä asiakirjoja mistäkin asiasta on 
olemassa. Asiakirjojen ja normien laadintaan käyte-
tään vuosittain huima määrä työtunteja. Voidaan 
kysyä onko kaikki tämä byrokratia todellakin 
tarpeellista. 

Yritysmaailmassa on huomattu, että liian yksityis-
kohtainen suunnittelu, tiukka kontrolli ja raskas 
raportointi jähmettävät ja jäykistävät toiminnan, 
kohdistavat huomion vähäarvoisiin asioihin sekä 
tappavat aloitteellisuuden. Kun autonvalmistaja 
Toyota otti Lean Management -periaatteeksi kutsu-
mansa menetelmät käyttöön, se kasvoi maailman 
suurimmaksi autonvalmistajaksi. Lean management 
-toimintatavan keskeiset periaatteet olivat: 

- Kaikesta lopputuotteen kannalta lisäarvoa 
tuottamattomasta tulee hankkiutua eroon. 
Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tarpeettomat 
toiminnot ja työvaiheet, epäselvät vaatimukset, 
hitaasti toimivat ja epäluotettavat työvälineet 
sekä tarpeeton byrokratia.  

- Oppimisen tehostaminen ja oppivan organisaa-
tion ominaisuuksien kehittäminen. 

- Asioiden päättäminen vasta kun päätöksenteon 
kannalta olennaiset faktat ovat tiedossa ja vasta 
kun päätösten seurannaisvaikutukset kyetään 
ymmärtämään. Satulastajohtamista tulee välttää 
aina kun ei ole kiire lyödä asioita lukkoon.  

- Ratkaisut tulee kehittää vaiheittain pienin askelin 
mahdollisimman nopeasti.  

- Ihmiset tulee valtuuttaa määrittämään itse miten 
työ tehdään. Mikromanagerointia tulee kaikin 
keinoin välttää. Sen sijaan että johto kertoo 
miten jokin asia pitää tehdä, sen tulee kuunnella, 
tukea ja motivoida tekijöitä periaatteella ”etsi 

hyviä työntekijöitä ja anna heidän tehdä itse oma 
työnsä”.  

- Metsä on nähtävä puilta: asioita on tarkasteltava 
kokonaisuuden osina. Johdon tehtävänä on mää-
rittää kokonaiskuva ja luoda suuria tavoitteita, 
kunkin tekijän tulee itse saada tietyissä rajoissa 
ratkaista omaan työhönsä kuuluvia seikkoja. 

Miten Toyotan johtamisopit soveltuisivat puolustus-
voimien tarpeisiin? Asiaa pohdittaessa voidaan 
huomata monia yhtäläisyyksiä taistelun johtamisen 
ja menestyksekkään organisaation johtamisen 
kesken. Taistelun johtaminen on pitkälti nopeaa 
tilanteen arviointia vajavaisin tiedoin sekä päätösten 
tekemistä riittävän ajoissa ja vajailla tiedoilla. 
Taistelussa aika on kriittinen tekijä. Välttävä 
ratkaisu ajoissa ja ennen kaikkea vastustajaa 
nopeammin on aina parempi kuin täydellinen päätös 
liian myöhään. Sotilaat koulutetaan hallitsemaan 
tähän liittyviä riskejä. Tiedustelujoukkoja ja -järjes-
telmiä käytetään selvittämään vihollisen joukot, 
asemat ja liikkeet ennen komentajan päätöstä. 
Komentaja joutuu tekemään päätöksensä vajavaisin 
tiedoin vastustajan joukoista ja aikomuksista. 
Vastaavasti normaaliolojen organisaatioiden johta-
miseen liittyvässä päätöksenteossa voidaan käyttää 
tutkimuksia ja selvityksiä ennen päätöksentekoa. 

Hyvä johtaja ei suunnittele asioita liian yksityiskoh-
taisesti liian pitkälle. Tämä pätee sekä siviili- että 
sotilasjohtamiseen ja -johtajiin. Hyväkään operaa-
tiosuunnitelma ei yleensä kestä taistelukosketusta 
pidemmälle. Jos kaikki ymmärtävät komentajan 
tavoitteen ja ne keskeiset periaatteet, joilla hän 
kaavailee tavoitteeseen päästävän, kukin toimija 
osaa itse reagoida odottamattomiin tilanteisiin ja 
pyrkiä samaan tavoitteeseen. Liian pitkälle mennyt 
yksityiskohtainen suunnittelu kangistaa toiminnan 
kun alaiset pohtivat saavatko he tehdä järkevältä 
vaikuttavia ratkaisuja vai pitääkö esimieheltä hakea 
lupaa suunnitelmasta poikkeamiseen, tai odotetaan-
ko että ylempi esikunta päivittää yksityiskohtaiset 
suunnitelmat päiviksi eteenpäin. 

Helpoin tapa keventää byrokratiaa on karsia 
tarpeeton tai vähämerkityksetön raportointi sekä 
tiivistää suunnitelmat sisältämään vain työn 
toteuttamisen kannalta olennaiset asiat. 
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Organisaatiota, kehittämisohjelmaa, hanketta tai 
projektia tulisi vaatia raportoimaan vain ne tiedot, 
joita käytetään päätöksenteossa. Kaikille pitäisi 
tehdä selväksi miksi jokin asia tulee raportoida sekä 
kuka, missä ja milloin sen pohjalta tekee päätöksen 
ja mitä asioita päätös sisältää. Jos tätä ei voida 
määrittää ja viestiä, on raportointi todennäköisesti 
todellisuudessa tarpeetonta.   

Hyvä byrokratia 

Byrokratian hyviä piirteitä ovat muun muassa 
puolueettomuuden, ammattitaidon ja rationaalisuu-
den periaatteet. Byrokratia varmistaa, että asiat ete-
nevät lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. 
Tehdyistä päätöksistä jää dokumentoitu jälki. Siten 
myöhemmin voidaan selvittää kuka päätti, mitä 
päätti ja milloin päätti. Velvoite päätösten kirjalli-
sesta tekemisestä ja perustelusta on tärkeä hyvän 
hallinnon ja laillisuusvalvonnan kannalta. Tämä on 
tärkeätä käytettäessä julkista valtaa ja erityisen 
tärkeätä puolustusvoimien kaltaisessa organisaatios-
sa, jossa henkilöstön tehtäväkierron nopeuden 
johdosta organisaatiossa ei välttämättä muutoin ole 
muistijälkeä siitä mitä on päätetty. Byrokratiassa on 
siis hyviä puolia ja se on osin jopa välttämätöntä.  

Paha byrokratia 

Vääränlainen byrokratia saattaa merkittävästi haita-
ta organisaation käytännön työtä. Jos virallisia 
asiakirjoja laaditaan ja kirjallisia päätöksiä tehdään 
tarpeettomista asioista, ajaudutaan pian siihen, että 
organisaation osat viestivät toisilleen kirjallisin 
asiakirjoin. Pahimmassa tapauksessa asiat valmis-
tellaan ja tekemistä ohjataan vain dokumenteilla. 
Tällöin tiedon ja tietämyksen siirtymistä sen 
paremmin organisaation sisällä kuin organisaatioi-
den välilläkään ei tosiasiallisesti tapahdu. Puolus-
tusvoimien normiohjauksessa on havaittavissa 
tällaisiakin piirteitä.  

Toinen tiukan byrokraattisesti ohjatun organisaation 
ongelma on se, että tehtävien ollessa selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti jyvitettyjä eri organisaatiolle, 
nämä lokeroituvat omaan tehtäväkenttäänsä. 
Dialogi muiden alueiden kanssa voi jäädä 
vähäiseksi ja kokonaisuuden vastuu asettua niin 
korkealle organisaatiohierarkiassa, että se hämärtyy. 
Tällöin jotkin asiat saattavat olla väliinputoajia, 
jotka joko eivät kuulu kenellekään, tai ovat kaikkien 
– eli ei kenenkään – vastuulla. Lisäksi virkamies voi 
piiloutua normien taakse asettamalla jonkin omasta 
näkökulmastaan tarpeellisen velvoitteen tai 

rajoitteen, joka asettaa kokonaisuuden hankalaan 
asemaan tai toimimattomaan tilaan.  

Uusi teknologia voi asettaa byrokraattisiin lokeroi-
hin jämähtäneen organisaation mahdottoman tehtä-
vän eteen. 2000-luvun alussa heräsi keskustelu siitä, 
kenen vastuulle kuuluu paikantaminen ja navigointi. 
Perinteisesti paikka on luettu kartasta, jonka tuotti 
puolustusvoimien topografinen ala. Satelliitti-
paikannusteknologia yhdisti yhteen toiminnallisuu-
teen paikan ja ajan määrittämisen. Paikkaa ei enää 
määritelty topografisesta kartasta, vaan maata 
kiertävien satelliittien avulla. Heräsi kysymys siitä, 
onko satelliittinavigoinnin vastuu operatiivisen alan, 
johon topografinen ala kuului, vai johtamisjärjes-
telmäalan, joka vastasi muun muassa puolustus-
voimien aikatiedon tuottamisesta. Asiaa palloteltiin 
aika pitkään ennen ratkaisun löytymistä.  

Byrokratialla on lisäksi suuri riski tukehduttaa 
itsensä säätelyyn. Virheisiin reagoidaan helposti 
luomalla uusia sääntöjä tai määräyksiä sen sijaan 
että puututtaisiin juurisyihin, kuten tiedonkulkuun, 
osaamiseen, motivaatioon tai organisaatio-
kulttuuriin. Tällöin vain pahennetaan ongelmaa 

Linja-esikuntaorganisaatio 

Puolustusvoimien organisoinnin perusratkaisu on 
linja-esikuntaorganisaatio. Siinä on omat vahvuu-
tensa ja heikkoutensa. Puolustusvoimien linja-
organisaation vahvuutena ovat muun muassa selkeät 
johtosuhteet, määritellyt vastuut sekä vastuiden ja 
resurssien kohtaaminen samassa organisaatiossa. 
Linjaorganisaatio saattaa kuitenkin johtaa tarpeetto-
man raskaaseen ohjaukseen, jossa päätöksentekoa ja 
raportointia ei tarkastella ensisijaisesti toiminnan, 
vaan hallinnon kannalta. Tällöin esimerkiksi 
kehittämisohjelmakatselmoinneissa keskitytään 
resurssien käytön seurantaan rakenteilla olevan 
suorituskyvyn sijasta ja organisaatioille annetaan 
pikemminkin hallintoon kuin ydinasioiden tekemi-
seen liittyviä tulostavoitteita. 

Sekä byrokraattinen hallinto että sotilasjohtaminen 
perustuvat johtajakeskeiseen malliin, joka toimii 
hyvin hallinnollisessa viranomaistyössä sekä 
poikkeusolojen aikaisessa kriisijohtamisessa. 
Johtajakeskeisessä kulttuurissa riskinä on kuitenkin 
se, että, että kun johtaja tekee päätökset, niin ilman 
johtajan päätöstä ei tehdä mitään. Varsinkin 
toiminnan ja suorituskykyjen kehittämisessä tästä 
syntyy haasteita. Mikäli ihmisille ei anneta 
riittävästi valtaa ja vastuuta, tarvittavaa itseohjau-
tuvuutta tai osaamista ei synny.  
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Ketterillä menetelmillä potkua kehitystyöhön 
- diplomi-insinööri Aleksi Päiväläinen, insinöörieversti Jyri Kosola - 

 
 Ketterillä menetelmillä pyritään keventämään 
hankkeiden ja hankintaprojektien raskasta suunnit-
telua ja siirtämään yksityiskohtaisia päätöksiä myö-
hempiin vaiheisiin, jolloin on saatu enemmän tietoja 
päätöksenteon perusteiksi. Ketterien kehitysmene-
telmien lähtökohtana on ollut halu yhdistää laatu, 
muutosvalmius ja -kyky sekä nopeus. Tämä niin 
sanottu Agile-malli perustuu neljään kulmakiveen: 

1) Yksilöt ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin 
prosessit. 

2) Toimiva tuote on tärkeämpää kuin täydellinen 
dokumentaatio. 

3) Asiakasyhteistyö on tärkeämpää kuin sopimus-
neuvottelut. 

4) Muutoksiin reagointi on tärkeämpää kuin suun-
nitelmien seuraaminen. 

Edellä kuvatut painotukset eivät tietenkään saa olla 
tekosyitä suunnittelemisen tai prosessien noudat-
tamisen laiminlyöntiin. Kyse on pikemminkin siitä, 
että asenteita, arvomaailmaa ja toimintatapoja kehit-
tämällä pyritään painottamaan joustavaa, vuoro-
vaikutteista ja epähierarkkista työskentelyä. Tämä 
on tarpeen tyypillisesti silloin, kun projektin loppu-
tuotteelle ei syystä tai toisesta kyetä asettamaan 
yksityiskohtaisia vaatimuksia ennen kehitystyön 
aloitusta.  Jakamalla projektin tehtävät riittävän 
pieniin työkokonaisuuksiin voidaan saada nopeasti 
näkyviä tuloksia ja kerätä asiakkaalta palautetta 
koko ajan, ei vain projektin lopussa. Näin myös 
henkilöstön motivaatio ja fokus on helpompi säilyt-
tää kuin pitkäksi venyvässä ja hitaasti etenevässä 
työskentelyssä. 

Ketterien menetelmien alkukotina on ollut ohjelmis-
tokehitys, jossa niitä hyödynnetään yhä enenevässä 
määrin. Viime vuosina malli on saanut tuulta 
purjeisiinsa myös eri maiden puolustusvoimien 
materiaalisen suorituskyvyn kehittämisen tukena. 
Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että yhä useam-
man sotavarusteen toimivuus ja suorituskyky perus-
tuvat pitkälti tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin. 

Ehkä suosituin ketterä ohjelmistokehitysmenetelmä 
on scrum, jonka periaate on esitetty seuraavan sivun 
kuvassa. Tuotteen työlistalle kerätään priorisoidut 
toiminnallisuudet, joista tärkeimmät valitaan 
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toteutettaviksi sprintin tehtävälistaan. Kukin 
ryhmän jäsen voi itsenäisesti ottaa tehtävälistalta 
uuden toiminnallisuuden työn alle. Pääosa projekti-
kokouksista toteutetaan päivittäisinä scrum-palave-
reina, joiden kesto on rajoitettu 15 minuuttiin. 
Lisäksi sprintin jälkeen tehdään jälkitarkastelu, 
jossa käydään läpi päätetyn sprintin tulokset ja 
kehitysideat seuraavaa sprinttiä varten.  

Puolustusvoimissa on perinteisesti käytetty niin 
sanottua vesiputousmallista kehittämisotetta, jossa 
edeltävä vaihe tehdään kokonaan valmiiksi ennen 
siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Tällöin esimer-
kiksi hankintaa ei voida tehdä ilman selkeitä järjes-
telmävaatimuksia, joilla ostettava tuote - tyypillises-
ti materiaali - määritellään tarjouspyynnössä. 
Ketterässä lähestymistavassa sen sijaan hankitaan 
ensisijaisesti asiantuntijatyötä, kun taas lopullinen 
tuote saattaa tarjouspyynnössä olla määritelty 
hyvinkin väljästi. Puolustusvoimien hankeohjaus-
malli ja hankintalainsäädäntö tukevat ensisijaisesti 
perinteistä vesiputousmallia, mutta oikein sovellet-
tuna mahdollistavat myös ketterän kehittämisen. 

Ketterien menetelmien saaman suosion keskellä 
unohtuu helposti, että ne eivät ole ihmelääke, joka 
tarjoaisi nopeaa laatua halvalla hinnalla. Itse asiassa 
ne voivat olla asiakkaan näkökulmasta hyvinkin 
työläitä, sillä käytännön toteutus vaatii yleensä 
merkittävää työpanosta myös asiakkaalta. Esimer-
kiksi eräässä puolustusvoimien ketterillä menetel-
millä toteutetussa ohjelmistohankkeessa puolustus-
voimien henkilöstöä sitoutui kehitystyöhön yhtä 

paljon kuin toimittajan henkilöstöä! Toisaalta tämä 
varmistaa osaltaan sen, että asiakkaan vaatimukset 
kyetään ottamaan huomioon, muutoksiin kyetään 
reagoimaan, ja lopputuote todella vastaa alkuperäis-
tä tarvetta. 

Ketterä kehitysmalli ei myöskään sovellu laajojen 
hankkeiden hallintamekanismiksi. Sitä voidaan 
kuitenkin käyttää projekteissa tai osatehtävissä. 
Oleellista on ymmärtää ketterien menetelmien mah-
dollisuudet ja rajoitukset ja soveltaa niitä tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 

Ketterää kehitysmallia on yleensä pidetty soveltuva-
na lähinnä ohjelmistojen kehittämiseen, mutta sitä 
voidaan mielestämme soveltaa myös muihin käyttö-
kohteisiin. Kolme seikkaa ovat olennaisia: Ensinnä-
kin tavoite on kyettävä kuvaamaan selkein suoritus-
kykyvaatimuksin, jotta tiedetään mitä halutaan. 
Toiseksi kehitettävä tuote on kytkettävä esimerkiksi 
arkkitehtuurien avulla osaksi isompaa viitekehystä, 
jotta lopputulos olisi linjassa kokonaisuuden kanssa. 
Kolmanneksi suunnittelu- ja valmistustyön uudel-
leen tekeminen on oltava mahdollista ilman merkit-
täviä kustannuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että kyseessä on ohjelmiston tai palvelun kehit-
täminen, tai että kehittämisen tuloksia kyetään tar-
kastelemaan virtuaalisen demonstraattorin tai proto-
tyypin kautta. Tulevaisuuden teknologiat, kuten 
kolmiulotteinen tulostaminen mahdollistanevat 
ketterien menetelmien hyödyntämisen myös käsin 
kosketeltaviin laitteisiin ja järjestelmiin. 

 

Scrum-menetelmän työnkulun periaate. Lähde: Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedian oppimateriaali. 
http://hlab.ee.tut.fi/hmopetus/vpsist-oppimateriaali/4-menetelmia-ja-malleja/4-4-ketterat-menetelmat/4-4-1-scrum.  
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Insinööriupseeripäivät yhdistävät jäseniä 
- laatupäällikkö Harri Tilvis - 

 

 

Insinööriupseerien vuosittainen kokoontuminen on 
vakiintunut ja suosiotaan kasvattava tapahtuma, 
joko kokoaa yhteen yhdistyksen jäseniä perheineen. 
Tilaisuus vahvistaa yhteenkuulumista niin 
jäsenistön kuin perheiden keskuudessa ja välillä. 

 

Kaksipäiväiset insinööriupseeripäivät järjestetään 
vuosittain syyskesän viikonloppuna. Tapahtuma-
paikka sijaitsee vaihtelevissa puitteissa eri puolilla 
Suomea. Edellisien vuosien paikkakuntia ovat olleet 
Ulvila, Kirkkonummi, Hämeenlinna, Jyväskylä ja 
Kankaanpää. 2013 päivät pidettiin Itä-Suomessa 
Vekaranjärvellä ja Utissa. Tuolloin vierailtiin 
Karjalan prikaatissa ja Utin jääkärirykmentissä. 

Osallistujia on keskimäärin kolmisenkymmentä 
sisältäen jäseniä yksittäin, pariskuntina ja perheinä. 
Ikäero vanhimman ja nuorimman osallistujan välillä 
saattaa olla jopa 70 vuotta. 

Tapahtuman menestys perustuu monipuolisiin 
aktiviteetteihin ja jaettuihin kokemuksiin monilta 
aloilta. Vuoden 2012 tapaamisen kohokohtia 

monelle taisivat olla kyydit metsäkoneella ja 
kirkkoveneellä. Kuitenkin kestävä muisto jäi jäse-
nille rakentavista oheiskeskusteluista ja perheille 
ymmärryksestä, kuinka mukavien kaverien kanssa 
jäsenistö työnsä hoitaa.    

Tapahtuman ohjelma vaihtelee vuodesta toiseen, 
mutta on poikkeuksetta monipuolinen. Sisältöön 
kuuluu yhdessäoloa ja ympäristöoppia sekä tietoa ja 
tutustumisia. Järjestelyt ottavat huomioon edellis-
kerran palautteen ja hyödyntävät lähistön tarjoamat 
palvelut sekä elämysvaihtoehdot. Perinteisiä 
ohjelmanumeroita ovat herrasmieskisa, saunominen 
ja päivällinen. Leikkimielisen herrasmieskisan 
runsaat palkinnot ovat varmasti jääneet kaikkien 
mieleen.  Lisäksi lapsille ja puolisoille tarjotaan 
vaihtoehtoisia aktiviteetteja silloin, kun insinööri-
upseerit pääsevät innostumaan teknisistä tai 
sotilaallisista aiheista. 

Insinööriupseeripäivät on tapahtuma, jossa viihty-
minen on vaivatonta. Tämän saavat aikaan mukavat 
ihmiset, virikkeellinen ohjelma ja toimivat järjes-
telyt. Lisäksi tilaisuus on poikkeuksellisen edullinen 
niin aterioiden kuin majoituksen osalta.  

Insinööripäiville on helppo tulla mukaan, olipa 
kyseessä ensikertalainen tai ennenkin osallistunut 
jäsen. Koska puolison tai lapset voi ottaa mukaan, ei 
mukanaolo ole edes perheeltä pois. Tämä on taatusti 
tapahtuma, josta jää hyvä mieli. Nähdään seuraa-
villa insinööriupseeripäivillä! 
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Insinööriupseeripäivät 2013 Itä-Suomessa 
- Heidi Ahola - 

 
Saavuimme leirille Puhjonrannan upeaan leirikes-
kukseen kauniina lauantaiaamuna. Maittavan 
lounaan jälkeen siirryimme Karjalan Prikaatiin. 
Arkkitehtuurisesti mielenkiintoisessa ympäristössä 
saimme kattavan luennon Prikaatin toiminnasta. 
Luennon jälkeen pääsimme kurkistamaan varus-
miesten arkeen. Innokkaasti siivoavat nuoret miehet 
olivat iloinen näky. Kasarmialue oli remontin 
kourissa, mutta se ei haitannut elämystä. Varsinkin 
perheen pienimpiä kiehtoi nähdä, mitä ne "sotilaat" 
siellä armeijassa tekee. Aseet ovipielissä saivat 
monet pienet silmät revähtämään auki. Jännitys 
jatkui entisestään, kun lapsukaiset pääsivät 
istumaan "panssarivaunuun" eli tutustumaan 
ilmatorjuntakalustoon ja nostelemaan ”ohjuksia”. 

 

Iltapäivällä palasimme retkeltämme takaisin leiri-
keskukseen, jossa kahvittelun jälkeen kisasimme 
herrasmies kisoissa. Vaativina lajeina oli mm. 
tikanheittoa, naulausta, tietovisaa ja haastavia 
tulitikku tehtäviä. Tuloksia odotellessa lähdimme 
hymy huulilla laittamaan parempaa päälle päivällis-
tä varten. Ruoka oli jälleen kerran erittäin maitta-
vaa. Vatsa täynnä oli hyvä jännittää tulosten julkis-
tamista. Perheiden parhaat eli lapset palkittiin ensin 
kaikista pienintä myöden kultaisilla mitaleilla. 

Lasten hymyt sädehtivät kilpaa mitalien kanssa. 
Mitalit olivat päällä vielä iltaohjemassakin. Osa 
uskaltautui saunan jälkeen kuutamouinnille. Mutta 
leirinuotion loimutessa alkoivat pienet päät 
nuokkua päivän jännityksen jälkeen. Ei aikuisten-
kaan tarvinnut kauaa unta odotella.   

Aamulla, ravitsevan aamiaisen jälkeen, lähdimme 
Uttiin tutustumaan helikoptereihin sekä laskuvarjo-
joukkojen koulutukseen. Sateinen sää ei estänyt 
huimapäisimpiä aikuisia ja yhtä pientä tyttöstä 
hyppään harjoitushyppytornista valjaiden ja vaijerin 
varassa. Vaatteet kuivuivat viimeistään hallissa, 
jossa lepäsivät puolustusvoimiemme uudet ylpeiden 
aiheet NH-helikopterit. Oli siinä lapsilla ihmettele-
mistä kun pääsi oikean helikopterin sisälle. Mielen-
kiintoinen esittely päättyi sotkuun, jossa söimme 
vielä perinteiset munkkikahvit ennen kotimatkaa. 
Ensikertalaisina olimme mykistyneitä siitä miten 
paljon upeaa ohjelmaa, uusia ystäviä ja upeaa 
yhteenkuuluvuutta oli saatu mahtumaan kahteen 
päivään. Tulemme varmasti ensivuonna uudelleen! 

 

Perhe Ahola Heidi, Juha, Maarit (8v.), Meeri (5.v) 
ja Mira (7kk) 
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Vuoden Insinööriupseeri 
 
Insinööriupseeriliitto valitsee vuosittain puolustus-
voimien organisaatioiden teknisen johdon esitysten 
perusteella Vuoden Insinööriupseerin. Nimeämi-
seen liittyy julkituodun esimerkillisyyden muka-
naan tuoman kunnian lisäksi Yrjö Pirilän lahjoitta-
ma 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 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) 

 2010 inskaptl Björn Ehnroth  (MERIVE) 

 2011 insmaj Jaakko Jurvelin (PVTT) 

 2012 insmaj Riku Lahtinen (ILMAVMATL) 

Vuoden insinööriupseeri 2012  

Insinööriupseeriliitto valitsi vuoden 2012 insinööri-
upseeriksi ilmavoimien Materiaalilaitoksessa palve-
levan insinöörimajuri Riku Lahtisen. Lahtinen 
aloitti palveluksensa puolustusvoimissa ilmavoi-

mien esikunnan lentoteknillisellä osastolla, jolloin 
hän vastasi Ilmavoimien lentoteknillisen alan tutki-
muksesta. Tässä työssä insinöörimajuri Lahtisen 
vahva ammattitaito ja henkilökohtainen aloitteelli-
suus ovat tuottaneet tietoa ja ratkaisuja, jotka ovat 
tehostaneet Ilmavoimien suorituskykyä sekä tuotta-
neet merkittäviä säästöjä lentokaluston elinjakson 
tuen kustannuksissa.  

 

Lahtisen aloitteesta aloitettuja uusia sovelluksia 
ovat olleet mm. lentokoneiden järjestelmien ehey-
den ja luotettavuuden tutkimus, formaalien kone-
tyyppikohtaisten rakenteen eheyden hallintaohjel-
mien käyttöönotto sekä lentoteknillisen huollon 
poikkeusolojen toiminnan mallinnus ja simulointi 

Myöhemmin insinöörimajuri Lahtinen on palvellut 
Karjalan lennoston lentoteknillisenä johtajana sekä 
Ilmavoimien materiaalilaitoksen hankeosaston 
lentoteknillisestä hanketoiminnasta vastaavana 
apulaisosastopäällikkönä. Molemmissa tehtävissään 
insinöörimajuri Lahtinen on poikkeuksellisella 
tavalla osannut yhdistää yksikkönsä tavoitteisiin 
sitoutumisen, toiminnan kehittämisen sekä alais-
tensa työhyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä 
huolehtimisen. Lisääntyvien tehtävien ja pienene-
vien resurssien aikana insinöörimajuri Lahtisen 
tekniikan ja taloussuunnittelun ammattitaito sekä 
aktiivinen ja oman persoonan peliin laittava 
johtamistyyli ovat olleet merkittävä tekijä Ilma-
voimien materiaalilaitoksen hankeosaston korkealle 
motivaatiolle ja lentokalustohankkeiden menestyk-
sekkäälle toteuttamiselle. 

Vuoden 2013 Insinööriupseerin valinta julkistetaan 
marraskuun syysliittokokouksessa. 
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Liity jäseneksi! 

 

 
 

  INSINÖÖRIUPSEERILIITTO ry    JÄSENYYSHAKEMUS

OSOITEMUUTOS VARSINAINEN JÄSEN

KANNATTAJAJÄSEN

 Sukunimi  Etunimet

 Postinumero  Postitoimipaikka  Lähiosoite

Sähköpostiosoite GSM-numero

 Sotilasarvo  ylennysvuosi  syntymäaika

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

 Sotilaskoulutus  ( vuosi )

  RUK  PO I / PK / KadK  Erikupsk  Insupsk  EUtäydk II / SK

 Siviilitutkinnot ( loppututkinto / opintosuunta / vuosi ) (mainittava tekninen tai matemaattis-luonnontiet.)

 Siviilityöpaikka

 Päiväys  Allekirjoitus

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