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Päätoimittajan mietteitä 
- insinöörieversti Jyri Kosola - 

 

 

 

Hyvä lukija, pitelet käsissäsi kuudetta Insinööri-
upseeriliiton vuosijulkaisua. Vuonna 2009 liiton 
hallitus päätti kehittää jäsenistölle suunnattua 
palvelutarjontaa kerran vuodessa ilmestyvällä 
aikakausjulkaisulla. Sen tarkoitus on tarjota jäsenis-
tölle ajankohtaista tietoa, mitä tasavuosikymmeninä 
ilmestyvät juhlajulkaisut  ja pari kertaa vuodessa 
jaettavat suhteellisen ohuet jäsenkirjeet eivät 
mahdollistaneet. Päätös osoittautui onnistuneeksi, 
sillä julkaisu on saadun palautteen perusteella otettu 
jäsenistössä tyytyväisenä vastaan. Lisäksi positii-
vista palautetta on tullut paljon myös liiton 
ulkopuolelta. Lehteä ilmeisesti todella luetaan. 
Nöyrästi kiitän saamastani palautteesta, mutta on 
huomattava, että artikkelin kirjoittajat tekevät 
lehden. Siksi suuri kiitos kaikille tähänkin lehteen 
oman kortensa kantaneille. Samalla haastan lukijan, 
olipa hän sitten Insinööriupseeriliiton jäsen tai ei, 
osallistumaan ensi vuoden julkaisun ideointiin ja 
mahdollisesti myös juttujen tekoon. Yhteystietoni 
löytyvät lehden lopusta. 

Puolustusvoimauudistus on tätä kirjoitettaessa jo 
ottanut ensiaskeleensa, kun Puolustusvoimien 
tutkimuslaitos ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos 
ovat aloittaneet toimintansa. Samalla niiden 
perinnejoukko-osastot Puolustusvoimien teknillinen 
tutkimuslaitos, Merivoimien tutkimuslaitos, Viesti-
koelaitos ja Puolustusvoimien tiedustelukeskus ovat 
poistuneet organisaatiokaavioista ja opaskylteistä. 
Vielä isompi muutos on odotettavissa ensi vuoden 
vaihteessa, kun puolustushaarojen materiaali-
laitokset lakkautetaan ja Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos perustetaan. Uusi laitos kahmaisee 
mukaansa myös pienempiä joukko-osastoja, kuten 

Sotilaslääketieteen keskuksen ja Huoltokoulun. 
Näiden organisaatiouudistusten lisäksi myös 
joukkotuotantoa suorittavia joukko-osastoja yhdis-
tellään ja lakkautetaan. Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos on kuitenkin käyttämiensä varojen ja palk-
kalistoilla olevan henkilöstön osalta isompi kuin 
mikään puolustushaara.  Sillä tulee palvelemaan 
suurin osa puolustusvoimien insinöörikunnasta. 

Kuluvan vuoden alussa tehty organisaatiouudistus 
ei näytä suuremmin vaikuttaneen henkilöstöön. 
Useimmille muutoksen kohteeksi joutuneille 
onnistuttiin löytämään selviytymispolku toiseen 
joukko-osastoon, muualle valtionhallintoon, liike-
elämän  palvelukseen tai eläkeputkeen. Irtisanomi-
set jäivät pelättyä vähemmälle, mistä suuri kiitos 
kuuluu puolustusvoimien esimerkilliselle toimin-
nalle vaikeassa sopeuttamistehtävässä. 

Suurimmalta osaltaan uudistetuissa organisaatioissa 
samat ihmiset jatkavat samaa työtään samojen esi-
miesten ohjaamina. Perehdytystietoiskun power-
point -esityksessä organisaatiolaatikoita on entistä 
vähemmän ja niillä on uusia nimiä.  

Tukipalveluiden keskittäminen yhteen organis-
aatioon tulee varmasti olemaan ihmisiä henkilökoh-
taisella tasolla eniten koskettava muutos entiseen. 
Keskittämällä yhteiset tukipalvelut Puolustus-
voimien palvelukeskukseen lasketaan saavutettavan 
säästöjä palveluiden tuottamisessa. Yleisesti tiede-
tään, että isommat tuotantokoneistot voivat toimia 
pieniä tehokkaammin, koska niissä ihmiset kyke-
nevät erikoistumaan tiettyihin tehtäviin ja kapasi-
teetin tasaaminen sekä ylläpitäminen esimerkiksi 
loma-aikoina on helpompaa.  

Palvelutuotannon tehostamisessa piilee ilmeinen 
osaoptimoinnin riski, jos ollaan kiinnostuneita vain 
palvelun ostamisen hinnasta, eikä tarkastella myös 
palvelun käyttämisen kustannusvaikutuksia. Jos 
jokaiselta työntekijältä kuluu tukipalvelujen käyttä-
miseen esimerkiksi 30 minuuttia viikossa, se syö 
puolustusvoimissa 170 hengen vuoden työpanok-
sen. Laskennallisesti 110 ammattisotilasta käyttäisi 
päätyökseen tukipalvelua. Puoli tuntia nimittäin on 
noin 1,4 prosenttia viikon työajasta, ja tämä 1,4 
prosenttia puolustusvoimien 12.300 henkilötyö-
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vuodesta on noin 170 htv. Suorina palkkamenoina 
tämän esimerkin tukipalvelun käyttämisen kustan-
nusvaikutus on yli 5 miljoonaa euroa. Vastaavasti 
jos palvelun helppokäyttöisyyteen ja toiminta-
varmuuteen panostamalla saavutetaan kymmenen 
minuutin aikasäästö, säästetään puolustusvoima-
tasolla työaikaa parin miljoonan euron edestä. 
Puolustusvoimauudistukseen olennaisesti kuuluvia 
uusia toimintatapoja kehitettäessä onkin erityisen 
huolellisesti tarkasteltava sekä palvelun tuottamisen 
kustannusten ja ulkoa ostetun palvelun hinnan 
lisäksi myös palvelun käyttämisestä aiheutuvia 
kustannuksia. 

Mahdollisuuksien lunastamiseksi ja riskien 
välttämiseksi palvelutoiminta on kuvattava 
käyttäjän ja tuottajan prosessina, jolle asetetaan 
vaatimuksia suorituskyvyn, resurssien käytön ja 
käytettävyyden sekä käyttövarmuuden suhteen. 
Näihin on paneuduttava erityisen huolellisesti, sillä 
siirrettäessä tehtäviä niitä päätyökseen hoitavilta 
jokaisen itsepalveluksi siirretään samalla tehtäviä ne 
rutiininomaisesti hallitsevilta sellaisille henkilöille, 
joille vastaavaa rutiinia ei välttämättä kehity. Jos 
tehtävän ääreen asetutaan suhteellisen harvoin, 
jokainen  kerta on ensikerta. 

Materiaalin hankinnassa puolustusvoimien voidaan 
sanoa olevan parhaita julkishallinnon organisaatioi-
ta. Tätä osaamista voitaisiin käyttää myös tuki-
palveluiden järjestämiseen, ohjaamiseen ja seuran-
taan niin että säästöt yhtäällä eivät aiheuttaisi 
kustannusten nousua toisaalla, vaan syntyisi 
kokonaissäästöjä. 

Palveluiden keskittämisessä piilee muitakin suden-
kuoppia. Kun palvelun tuottaja on kaukana maan 
äärissä eikä sijoitu samaan organisaatioon ja istu 
samoissa kahvipöydissä, byrokratialla on tapana 
lisääntyä. Se mikä ennen järjestyi helposti yhteisen 
tilannekuvan ja henkilöiden tuntemisen avulla, 
voikin yht’äkkiä vaatia jos jonkinlaista lippua, 
lappua ja muuta propuskaa esimiehiltä haettuine 
allekirjoituksineen.  Byrokratian lisääntymistä 
vastaan on kamppailtava, jotta puolustusvoima-
uudistuksen supistamat organisaatiot kykenevät 
säilyttämään toimintakykynsä. Kaikki prosesseja ja 
vaatimustenhallintaa ymmärtävät siis innolla 
innovoimaan! 
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Puheenjohtajan tervehdys 
- insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo - 

 
 

 

Tyytyväisen puheenjohtajan sylissä on 2013 Iu-
päivien nuorin osallistuja Noora Kalliolevo. 

Arvoisa lukija! 

Jaaha, että tällaisiakin talvia voi sitten olla tarjolla 
tänne Suomeen! Ainakaan maamme lounaisosissa ei 
tarvinnut juurikaan käyttää ja kuluttaa insinööri-
kunnan ihmeitä lumentorjuntaan. Ainoa työväline, 
johon kahdesti koskin, oli pihaharja. Ja sitten 
toisella kerralla varsi napsahtikin poikki. No 
Motonetista sai sitten prikulleen samanlaisen vajaan 
6 e hintaan korvaamaan muutaman vuoden jo 
palvelleen harjan. 

Puolustusvoimissa palveleville on jatkunut sitten 
viime lehden ilmestymisen jälkeen jo osittain 
toteutunut puolustusvoimauudistus, 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. Kädessäsi oleva tuttu 
lehtemme on jo kuudes. Olemme pitäneet sisällön 
korkeatasoisena ja monipuolisena, jotta jäsenkunta 
saisi mahdollisimman paljon jäsenmaksuaan 
vastaan.  

Korkeatasoinen lehti on myös omalta osaltaan hyvä 
rekrytointikeino ja tarjoaa monipuolista infoa 
lukijoille ja synnyttää ehkä halun liittyä joukkoom-
me. Pidän tärkeänä myös, että lehden sivuilla on 
artikkeli- ja kuva-aineistoa IUL ry:lle perinteisistä 
tapahtumista, Insinöörien maanpuolustusseminaa-
reista että Insinööriupseeripäivistä. Nämä ovat 
saaneet vankkumatonta kannatusta. Tänä vuonna on 
jälleen seminaarin vuoro ja se pidetään marraskuus-
sa Ilmatieteenlaitoksella.  

Päätoimittaja Jyri Kosola - mies joka jatkuvasti 
niittää mainetta eri julkaisujen parissa laajalti - 
ansaitsee jälleen suurkiitokset! 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 
puolustusvoimissa palvelevat jäsenkelpoisuusehdot 
täyttävät henkilöt saataisiin mukaan. Arvoisa 
jäsenemme, tässä vetoan juuri Sinuun – jäsen tuo 
jäsenen pätee äärettömän hyvin myös Insinööri-
upseeriliittoon. Muistutan, että jäsenen ei tarvitse 
olla sotilasinsinöörin virassa tai edes puolustus-
voimien palveluksessa. Sääntöjen mukaiset kriteerit 
ovat vähintään vänrikin/aliluutnantin sotilasarvo 
sekä vähintään insinöörin/matemaattis-luonnon-
tieteellinen tutkinto. Tällä haluan houkutella 
kriteerimme täyttäviä maamme Reserviupseeri-
kerhojen jäseniä myös liittomme jäseniksi, kerhoista 
löytyy mittaamaton jäsenpotentiaali. 

Insinööriupseeriliitolla on olemassaolon tarve 
seuraavinakin vuosikymmeninä. 
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Jäsenkatsaus huhtikuu 2014 

Kokonaisjäsenmäärä on 371, josta naisia on 6. Tästä 
määrästä kutsuttuja jäseniä on yksi, 
kannattajajäseniä yksi ja kannattajayhteisöjäseniä 
yksi. Jäsenistön keski-ikä on 54 v 9 kk, josta 
vanhempia on 165 ja nuorempia 205. 
Merkillepantavaa on, että vanhin jäsenemme täyttää 
syksyn aikana 103 vuotta. Onnittelumme hänelle! 
Keski-ikämme ei mainittavasti muutu vuosien 
saatossa, vaikka kaikki 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. 

 

Jäsenten tutkintotaso huhtikuussa 2014, kyseessä 
jäsenen ylin tutkinto. Plussat ja miinukset ovat 
vertausta huhtikuuhun 2013. 

Sotilasarvoja jäsenillämme on insinöörikontra-
amiraalista  ja -kenraalimajurista vänrikkiin ja 
aliluutnanttiin. Tutkintoja on tohtorista insinööriin. 
Usealla jäsenellä on monta eritason tutkintoa, paljon 
on myös eliniänaikuista opiskelua – joillekin jopa 
harrastuksena! 
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Uuteen logistiikkajärjestelmään 
- insinöörieverstiluutnantti Timo Kokotti - 

 
Logistiikan uudistus 

Puolustusvoimauudistuksen logistiikan osa-alueen 
suunnittelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 
Valmistelut tähtäävät vuoden 2015 alkuun, jolloin 
siirrytään uusiin organisaatioihin ja toiminta-
malleihin. Merkittävin muutoksista on luonnollisesti 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen (PVLOGL) 
perustaminen, mutta myös koko logistiikkajärjestel-
mää ja sen ohjausmekanismeja uudistetaan. 

Toimintavarma 
Joustava 

Yhteistoimintakykyinen 
Verkottunut  

Vakioitu  
Logistiikkajärjestelmä 

Selkeät johtosuhteet 
Päällekkäiset toiminnot poistettu 

Toimintatavat yhtenäistetty 
Kustannustehokkuutta lisätty 

 

Pääesikunnassa yhdistetään materiaaliosasto (J10) 
logistiikkaosastoon (J4). Osaston rooli ja merkitys 
kasvaa kun sen ohjaukseen tulee logistiikka-
järjestelmän ja puolustushaarojen huoltojärjestel-
mien lisäksi PVLOGL:n toiminta. Pääesikunnan 
tehtäviin kuuluu logistiikkajärjestelmän kehittä-
minen ja valtakunnallinen logistiikan normisto. 
Uudistus muuttaa myös puolustushaaraesikuntien 
tehtäviä. Huolto- ja materiaaliosastot yhdistyvät 
huolto-osastoiksi, jotka vastaavat muun muassa 
puolustushaarojen omien huoltojärjestelmien ohjaa-
misesta ja logistiikan vaatimusten asettamisesta 
PVLOGL:lle. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 

Puolustusvoimien logistiikkalaitosta on suunniteltu 
ja valmisteltu yli kahden vuoden ajan. Suunnittelu-
ryhmästä laitoksen rungoksi muuntunut organisaatio 
on jo noin 50 ammattilaisen suunnitteluelin, joka 
vastaa PVLOGL:n prosessien, toimintamallien, nor-
miston sekä toiminnan käynnistämisen valmiste-
luista. Ryhmässä on laajapohjainen asiantuntemus 
kaikista puolustushaaroista ja logistiikan alatoimi-
aloilta sekä osaajia kaikista henkilöstöryhmistä. 
Insinöörikunnan panos suunnittelussa painottuu 
materiaalisen suorituskyvyn rakentamisen ja 
ylläpidon sekä logistiikan järjestelyjen osa-alueille.  

Varsinaisen PVLOGL:n valmistelun lisäksi rungon 
henkilöstö osallistuu koko logistiikkajärjestelmän 
suunnitteluun sekä puolustushaarojen huoltojärjes-
telmien muutokseen sovittamalla PVLOGL:n 
toimintamallit kaikille toimijoille soveltuviksi. 

PVLOGL:n suurin hallintoyksikkö tulee olemaan 
Järjestelmäkeskus. JÄRJK muodostuu 18 eri 
joukko-osastosta ja kolmesta puolustushaarasta 
tulevasta henkilöstöstä. JÄRJK:n perustaminen 
onkin koko uudistuksen merkittävimmistä toiminto-
ja muuttavista ja keskittävistä muutoksista. On 
selvää, että pitkät perinteet ja puolustushaarojen 
erilaisten organisaatiokulttuurien toimintatavat 
tulevat sävyttämään alkutaivalta, sillä muutosten ja 
uusien toimintatapojen jalkauttaminen vie aina 
organisaatiouudistuksissa aikaa. 

Uusien ja yhtenäisten toimintamallien aikaan-
saamisessa merkittävä rooli on JÄRJK:n uusissa ja 
yhteisissä osissa. Hallinto- ja suunnittelusektori on 
keskeisessä asemassa johtamisen apuna, kun uusia 
toimintamalleja otetaan käyttöön ja menetelmiä 
yhtenäistetään. Järjestelmävastuuosastojen sekä 
projektiosaston tehtävien vastuujako materiaalisen 
suorituskyvyn rakentamisprosesseissa on haastava 
organisoida toiminnallisesti eheäksi, mutta oikein 
johdettuna keskittää osaamista ja vahvistaa 
järjestelmäosaamista Järjestelmäkeskuksen kaikissa 
osastoissa. Projektiosasto kokoaa suurten ja 
monimutkaisten projektien hallinnan. Projektit ovat 
pääsääntöisesti suoristuskykyjen rakentamiseen 
liittyviä materiaaliprojekteja mutta myös muita 
elinjakson aikaisia projekteja voidaan hallita 
osastossa. TVJ-osasto kokoaa osittain puolustus-
haarayhteisten järjestelmien elinjakson hallinnan 
yhdelle osastolle ja on tässä mielessä avainasemassa 
muodostettaessa yhtenäisiä käytäntöjä JÄRJK:ssa. 

Keskeinen muutosjohtamisen elementti JÄRJK:ssa 
on itse johdon lisäksi yhteinen hallinto- ja suunnit-
telusektori. Tämä organisaation osa yhdessä johdon 
kanssa luo yhteisiä johtamisen ja tehtävähallinnan 
menetelmiä. Tavoitteena tulee olla sallia järjes-
telmä- ja teknologiapohjaisesti JÄRJK:n vastuuseen 
kuuluvien tehtävien hoidossa eroja, mutta myös 
mahdollisimman pitkälle yhtenäistää menetelmiä. 
Haaste on ilmeinen ja muutoksiin tulee varata myös 
sopeutumisaikaa. 
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Laitoksen esikunta muodostuu hallinto-osastosta, 
logistiikkaosastosta, kaupallisesta osastosta sekä 
teknisestä osastosta. Hallinto-osasto vastaa 
laitoksen normaaleista hallinnollisista palveluista. 
Logistiikkaosasto omistaa logistiikan järjestelyt –
pääprosessin vastaten valtakunnallisesti logistiikan 
järjestelyjen johtamisesta. Toiminnallisesti uusia 
osastoja ovat kaupallinen ja tekninen osasto.  

Kaupallinen osasto keskittää puolustushaarojen 
materiaalilaitosten kaupallisen alan henkilöstön 
yhteen osastoon. Haasteena on luonnollisesti eri 
toimintakulttuurien yhteensovittaminen sekä 
toiminnan tehostumisvaatimuksista johtuvan 
henkilöstösupistusten hallinta toiminnan tason 
laskematta. Kaupallinen osasto myös ottaa 
johtaakseen koko puolustusvoimien hankinta-
toiminnan järjestelyt ja vastaa myös valtakunnalli-
sesti hankintojen toteutuksesta joukko-osastoista 
seuraavana johtoportaana toimialalla. Hankinta-
henkilöstön määrä vähenee valtakunnallisesti ja 
toimintaa on kehitettävä sen mukaisesti. 

Tekninen osasto on koko laitosta palveleva osasto, 
jossa yhdistyy toimintoja kaikista PVLOGL:n 
perinnejoukoista. Valtakunnallisesti näkyvin osa 

lienee Nimikkeistökeskus, mutta myös viranomais-
toimintojen, elinjakson hallinnan, laadunvarmistuk-
sen sekä tuotetiedonhallinnan palvelut ovat 
keskeinen osa osaston toimintaa. Voisi olettaa, että 
teknisen osaston rooli ja asema saattaa vielä 
muotoutua toiminnan käynnistämisen myötä ja 
tarvittaessa kokoonpanoa tai organisaatiota voidaan 
tarkastella tarpeita vastaaviksi. 

Kolme perustettavaa logistiikkarykmenttiä muodos-
tavat pohjan PVLOGL:n palveluverkolle. 
Rykmenttien kautta kootaan joukko-osastojen 
tarpeita, ylläpidetään poikkeusolojen suunnitelmia 
sekä varastoidaan keskeinen osa Puolustusvoimien 
materiaalista. Rykmentit myös tuottavat merkittä-
vän osan logistiikan järjestelyistä yhdessä kump-
paneiden kanssa.  

Kehittämistä 

Varsinaisen organisaatioiden valmistelun lisäksi 
meneillään on useita logistiikkaan ja logistiikka-
laitokseen vaikuttavia muutoksia, joita suunnitel-
laan samanaikaisesti. Yksi keskeisimmistä on 
kunnossapidon tason 1 selvitys, missä odotetaan 
PLM:n päätöstä, siirretäänkö maavoimien 
kunnossapidon tason 1 toiminta ja Merivoimien 
kunnossapito kumppanille. Kyse on noin 
kolmensadan henkilön siirtymisestä kumppanin 
palvelukseen. Laajennetun kumppanuuden seurauk-
sena maa- ja merivoimien joukko-osastot vastaisivat 
jatkossa käyttöhuollosta, ja kunnossapito olisi 
ulkoistettu kumppanille.  Päätös asiasta saataneen 
6/2014 mennessä. 

PVLOGL:n organisaatioon vaikuttavaa myös soti-
laallisten kriisinhallintaoperaatioiden johtosuhde-
muutos sekä logistiikan järjestelyihin liittyvä 
vastuun muutos. Vuoden 2015 alusta alkaen 
KRIHA-operaatioiden johtoportaana toimivat 
puolustushaaraesikunnat. PVLOGL:n tehtävänä on 
rakentaa ja ylläpitää kaikkien puolustushaarojen 
kriisinhallintaoperaatioiden ja kansainvälisten 
harjoitusten edellyttämä suorituskyky ja tuottaa 
niiden tarvitsema logistinen tuki. Asian valmistelu 
henkilöstövaikutuksineen on vielä kesken, mutta 
suunnitelma toimintojen organisoinnista 
PVLOGLE:aan on laadittu ja suunnittelu etenee 
vuoden loppuun mennessä valmiiksi. Jatkossa siis 
esimerkiksi operaatioiden mahdolliset NSE:t 
(National Support Element) kuuluvat 
toimialaohjauksen kautta PVLOGL:n organisaa-
tioon 
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Muutokset jatkuvat 

Jo nyt on nähtävissä että toimintojen kehittäminen 
ja muutokset eivät pääty vuoden 2015 alkuun. 
Kumppanuuksien hyödyntäminen ja yhä voimak-
kaampi integroituminen yhteiskunnan muihin 
rakenteisiin erityisesti poikkeusolojen suunnittelus-
sa tulevat kasvamaan. Tämä haastaa myös 
logistiikan organisaatioita ja toimijoita opettele-
maan uusia käytäntöjä sekä verkottumaan laaja-
alaisesti.  

Kansainväliset benchmarkingit sekä verkostoitumi-
nen kansainvälisten yhteisöjen ja yritysten kanssa 
tulevat olemaan yhä merkittävämpiä keinoja 
ratkaista tulevaisuuden logistiikan haasteita. Näissä 
ongelmanratkaisuissa tarvitaan osaavaa insinööri-
kuntaa sekä PE:n, puolustushaarojen sekä 
PVLOGL:n rakentavaa yhteistyötä.  
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Puolustusvoimien tutkimuslaitos - arvostettu 
puolustuksen tukipilari 
- insinöörieverstiluutnantti Olli Klemola - 

 
 

 

Kirjoittaja palvelee Puolustus-
voimien tutkimuslaitoksella 
tutkimusjohtajana. 

Puolustusvoimauudistus ja tavoitteet 
tutkimustoiminnan suhteen 

Muutos on pysyvä olotila puolustusvoimissa. Tähän 
tosiseikkaan olen saanut tutustua sekä muutoksen 
suunnittelijan ominaisuudessa että muutosta 
toimeenpanevana virkamiehenä. Vaikka muutok-
sella pyritään yleensä optimaaliseen lopputulokseen 
annetuilla reunaehdoilla, saattaa tämä lopputulos 
tarkoittaa myös rajuja päätöksiä yksittäisen ihmisen 
tai jopa paikkakunnan suhteen. Toiminnan 
tehostaminen kun kovin usein tarkoittaa vähintään-
kin toimintojen supistamista, ihmisten irtisanomisia 
ja kokonaisten yksiköiden ja joukko-osastojen 
lakkauttamisia. Käynnissä olevan puolustus-
voimauudistuksen (PVUUD) osalta ei kaikelta tältä 
kyetty välttymään, vaikka hyvän työnantajan 
periaatteista halutaankin pitää kiinni. Toisaalta 
puolustusvoimien on välttämätöntä sopeuttaa 
toimintansa sille tasolle, minkä kansan äänestämä 
eduskunta sille on määrännyt. Nykyisellä uudistuk-
sella turvataan iskukykyinen suorituskyky aiempaa 
huomattavasti pienemmällä henkilömäärällä - 
pienempi ei näet aina tarkoita välttämättä 
heikompaa! 

Myös puolustusvoimien tutkimustoiminta organi-
soitiin uudelleen osana PVUUD:n kokonaissuun-
nittelua. Tutkimuksen johtosuhteet olivat jossain 
määrin epäselvät - niin ikään tutkimusta toteutettiin 
useissa nykymittapuun mukaan liian pienissä 
yksiköissä. Ennen kaikkea tutkimusta vaivasi koko-
naisnäkemyksen puute: materiaalin, henkilöstön ja 
käyttöperiaatteiden tutkimus ja kehittäminen 
toteutettiin irrallisina toimintoina, eivätkä tulokset 
aina kohdanneet asiakastarpeita insinöörikieltä 
lainatakseni spatiaalisesti, spektraalisesti, jos kohta 
edes temporaalisestikaan. 

Tärkeimmäksi tavoitteeksi PVUUD:ssa tutkimuk-
selle asetettiin johdon päätöksenteon tuki puolustus-
järjestelmän kehittämisessä. Lisäksi olisi kyettävä 
turvaamaan keskeisimmät TK-toiminnot. Kaikki 
tämä olisi kyettävä luomaan 15 % pienemmällä 
henkilömäärällä. Mission impossible - sanoisi joku. 
Vaan ei sentään: ratkaisuna tähän vaikealta 
kuulostavaan yhtälöön päätettiin ensinnäkin 
keskittää tutkimuksen ohjaus Pääesikunnan 
suunnitteluosastoon (J5). Tämä on luontevaa, koska 
sama taho ohjaa myös puolustusvoimien pitkän 
aikavälin suunnittelua (tavoitetilamäärittely, 
strategisten vaihtoehtojen valmistelu ja puolustus-
voimien kehittämisohjelman suunnittelun koordi-
nointi). Näin muodoin myös edellytykset tutkimuk-
sen kytkemiseksi strategista suunnittelua tukevaan 
päätöksentekoon ovat lähtökohtaisesti hyvät. 

 

Sotavarustuksen testausta PVTUTKL:lla 

Tutkimusta koskevan ratkaisun olennaisena osana 
oli myös uuden poikkitieteellisen tutkimuslaitoksen 
perustaminen. Tämä toteutettiin lakkauttamalla 
Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos 
(PVTT), PVJJK:n alainen Verkostopuolustuksen 
kehittämiskeskus (VPKK), Merivoimien tutkimus-
laitos (MERIVTL) ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
Käyttäytymistieteiden laitos (KÄYTTL). Nämä 
toimijat yhdistettiin samaan organisaatioon ja koko-
naisuutta täydennettiin vielä uudella doktriini-
osastolla (mainittakoon, että suurin osa 
MERIVTL:n toiminnoista ja henkilöstöstä siirrettiin 
Merisotakouluun - vain osa siirtyi PVTUTKL:n 



Insinööriupseeri 2014 
 

9

kirjoille). Näin saatiin kokonaisuus, jossa tärkeim-
pänä tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista tutki-
musta päätöksenteon tueksi.  

Lisäksi on mainittava, että puolustushaarojen 
erityispiirteisiin liittyvä tutkimus organisoitiin 
puolustushaarojen omiin tutkimus- ja taistelu-
keskuksiin. Maanpuolustuskorkeakoulun asema 
säilyi maanpuolustukseen liittyvää perustutkimusta 
toteuttavana korkeakouluna. 

Miksi omaa tutkimustoimintaa 
tarvitaan? 

Suurten uudistusten aikana käydään usein keskuste-
lua siitä, mitkä oikeasti ovat puolustusvoimien 
ydintoimintoja ja mitkä olisivat sellaisia toimintoja, 
jotka voitaisiin ulkoistaa. Ulkoistamiskeskusteluissa 
on vahvana vaikuttimena ollut valtionhallinnon 
yleinen linjaus julkisen sektorin henkilöstömäärän 
vähentämisestä. On kuitenkin muistettava, että 
henkilöstövähennykset eivät automaattisesti takaa 
kustannussäästöjä: voihan olla, että saman palvelu-
tason saamiseksi yksityisellä sektorilla tuotetut 
palvelut joudutaankin hankkimaan kalliimmalla 
hinnalla. Toki puolustusvoimien on kiinnitettävä 
jatkuvaa huomiota kustannustehokkuuteen, sillä 
puolustusbudjetin reaalinen ostovoima ei ole viime 
aikoina juuri kasvanut: päinvastoin! 

Satunnainen lukija voisi äkkipäätään kuvitella, että 
tutkimus on toiminto, joka on saatavissa siviilistä: 
Suomihan on täynnä tutkimuslaitoksia ja 
yliopistoja. Asia ei vaan ole näin yksioikoinen, sillä 
on tiettyjä asioita, joita ei yksinkertaisesti voida 
ulkoistaa. Esimerkiksi tutkimuksella selville saadut 
sotavarustukseemme liittyvät yksityiskohtaiset 
suorituskykyparametrit ovat salattavaa tietoa, jota ei 
voida hankkia ulkoa. Lisäksi on asioita, joita 
maailmalta ei voida ostaa rahalla: on siis tutkittava 
ja todennettava asiain laita itse. 

Omaleimainen toimintaympäristömme tuo omat 
haasteensa tutkimustoimintaan. On selviä viitteitä 
siitä, että tieteellisessä kirjallisuudessa ei joko löydy 
kaikkia meitä kiinnostavia yksityiskohtia, tai jos 
löytyy, niin tutkimalla saadut Suomen ympäristöön 
sidoksissa olevat tulokset poikkeavat huomattavasti 
kirjallisuudessa esitetyistä tuloksista. Tällä 
puolestaan on suuri merkitys esimerkiksi 
materiaalihankkeissa järjestelmien suoritus-
kykyarvojen määrittämisessä. 

Nykymuodossaan Puolustusvoimien tutkimus-
laitoksen tutkimusalat ovat erikoistuneet aloille, 

joissa siviilisektorilla ei ole joko lainkaan vastaavaa 
toimintaa, tai jotka täydentävät sopivasti siviili-
sektorin osaamisalueita. Laitos on verkottunut 
vahvasti sekä koti- että ulkomaisten toimijoiden 
kanssa: eristäytymällä ei nykypäivänä enää pärjää. 
Kuvaavaa toiminnallemme on se, että teemme 
kapasiteetin salliessa jonkin verran tilaustöitä myös 
muille viranomaisille ja puolustusteollisuudelle, 
koska muualta ei ole saatavissa vastaavaa erikois-
osaamista ja mittausinfraa. 

PVTUTKL:n tutkahäirintä- ja signaaliympäris-
tösimulaattori (TUTSI) 

Monialaista osaamista ja 
kokonaisnäkemystä 

Uudessa tutkimuslaitoksessa on viisi osastoa: 

- Doktriiniosasto (DOS) 

- Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto (RSOS) 

- Informaatiotekniikkaosasto (IOS) 

- Asetekniikkaosasto (ASETOS) 

- Toimintakykyosasto (TOKYOS) 

Varsinaisten tutkimusta tekevien osastojen lisäksi 
organisaatioon kuuluu tutkimussuunnitteluyksikkö, 
joka mm. koordinoi laitoksen tutkimustoiminnan 
kokonaissuunnitteluun ja hallinnointiin liittyviä 
asioita ja toimii tärkeänä linkkinä asiakkaiden 
suuntaan. Luonnollisesti joukko-osaston hallintoon 
liittyvät palvelut hoidetaan laitoksen esikunnasta 
käsin. Laitoksen varsinaiset toimipisteet ovat 
Ylöjärven Lakialassa (esikunta, RSOS ja ASETOS), 
Riihimäellä (DOS, IOS) sekä Tuusulassa 
(TOKYOS). Lisäksi tiettyjä MERIVTL:lta 
periytyneitä toimintoja jatketaan Turussa.  

Doktriiniosasto on uusi elementti puolustusvoimien 
tutkimuskentässä. Sen päätehtäviin kuuluu mm. 
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strategisten tietopohjatutkimusten tekeminen koko 
puolustusjärjestelmämme kehittämiseen liittyvän 
päätöksenteon tueksi. Osasto järjestää sotapelejä ja 
eksperimentointeja, joissa mm. kehitetään ja 
testataan sodankäyntiin liittyviä konsepteja ja 
käyttöperiaatteita. Osaston työntekijöistä suurin osa 
on vankan kokemuksen omaavia ye-upseereita, 
joskin joukkoon mahtuu myös siviilissä 
akateemisen perus- ja jatkotutkinnon suorittaneita 
henkilöitä. 

Räjähde- ja suojelutekniikkaosaston pääpaino on 
energeettisissä teknologioissa, CBRN-teknologiassa 
ja siihen liittyvissä suojautumis- ja puhdistusteknii-
koissa sekä kemian analytiikassa. Osastolla tehdään 
räjähteiden varastointiturvallisuuteen, luokitteluun 
ja kvalifiointiin liittyviä tutkimuksia. Osaston 
asiantuntemus kattaa myös terroristiräjähteet ja 
niiden käyttöön liittyvien vastatoimien tutkimuksen 
(CIED-toiminta). RSOS ylläpitää CBRN-
kenttälaboratoriota ja uutena elementtinä ns. Reach 
Back Center -laboratoriota, joka tarjoaa tarvittaessa 
24/7-periaatteella tukea KRIHA-joukoille. 

Asetekniikkaosastolla on kaksi tutkimusalaa: ase-
järjestelmät ja häivetekniikka. Asejärjestelmien 
tutkimusalaan kuuluvat mm. asevaikutus & ballisti-
nen suojaus, elektro-optiset sensorit, miehittämättö-
mät järjestelmät, omasuojajärjestelmät ja 
ohjusjärjestelmät. Häivetekniikan tutkimusala 
keskittyy mm. harhauttamisjärjestelmiin, heräte-
mittauksiin, maastouttamisjärjestelmiin, oma-
suojajärjestelmiin ja SAR-sensoreihin. Osaston 
mittausinfraan kuuluu useantyyppisiä sensoreita 

spektrin eri alueilla (tutka, infrapuna, ultravioletti, 
näkyvä valo). Erikoisuutena mainittakoon 25 m 
pitkä paineaaltoputki, jolla voidaan hallitusti simu-
loida tuhansien kilojen avoimen tilan räjäytystä. 

 

Paineaaltoputki 

Informaatiotekniikkaosaston tutkimusaloja ovat 
johtamisjärjestelmät, radiotaajuiset järjestelmät ja 
tietoverkkosodankäynti. Lisäksi osasto ylläpitää 
koko laitoksen käytössä olevaa järjestelmä- ja 
laskentalaboratoriota mm. vaativien simulaatioiden 
mahdollistamiseksi. Osaston erikoisosaamisena 
mainittakoon mm. elektroninen sodankäynti, 
tutkatekniikka ja ohjelmistoradioteknologia.  

Toimintakykyosaston tutkimusalueita ovat psyko-
sosiaalinen toimintakyky ja soveltuvuusarvioinnit. 
Osasto tuottaa puolustusvoimissa toteutettavat 
psykologiset arvioinnit ja ns. vakiokyselyt; lisäksi 
tutkimustyön painopisteinä ovat human factors -
tutkimus, sotilaspsykologia ja sotilassosiologia. 
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Suurempia kokonaisuuksia 

Uuden tutkimuslaitoksen kantavana periaatteena on 
kokonaisvaltaisten ratkaisujen tuottaminen asiak-
kaille. Tähän pyritään uudistamalla tutkimus-
tarpeiden keräysprosessia siten, että asiakastarpeet 
identifioidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
niiden järkevän yhdistämisen mahdollistamiseksi. 
Asiakastarpeiden yhdistely toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaan kanssa - samassa yhteydessä 
suunnitellaan tutkimuksen toteuttamiseen tarvittavat 
raha- ja henkilöresurssit. Asiakkaan ja tutkimus-
laitoksen yhteistyönä tuotettu, asiakkaan priorisoi-
ma tutkimustarvekokonaisuus tuodaan realistisesti 
resursoituna puolustusvoimalliseen, Pääesikunnan 
suunnitteluosaston johtamaan jokavuotiseen 
tutkimuksen suunnittelu- ja ohjausprosessiin, jossa 
lopullinen tutkimustehtävien priorisointi tulevalle 
tarkastelujaksolle päätetään. Toki tässä yhteydessä 
on mainittava, että läheskään kaikkia yksittäisiä 
tutkimuksia ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista 
niputtaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi ainakaan 
keinotekoisesti. Kovin usein kylläkin samojen 
tutkimusongelmien parissa tuskaillaan esim. 
puolustushaaroissa toisista riippumatta, jolloin 
synergiaetujen hakeminen tarpeiden yhdistelyn 
kautta on perusteltua. 

Tutkimusprojektit toteutetaan osastorajat ylittävinä 
kokonaisuuksina, jossa kullekin tutkimusprojektille 

määritetään vastuuosasto ja tutkimusta tukevat 
osastot. Näin muodostuvat projektiryhmät 
pakotetaan toimimaan matriisimaisesti osastojen 
omaleimaista asiantuntemusta hyödyntäen. Asiak-
kaan näkökulmasta tutkimuskokonaisuudessa yhdis-
tyvät operaatiotaito, teknologia ja käyttäjä. Edellä 
kuvatulla menettelyllä asiakas saa lopputuotteena 
laaja-alaisen asiantuntijaorganisaation tuottamana 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksittäisten 
tiedonpirstaleiden sijaan.  

Elämä PVUUD:n jälkeen 

Puolustusvoimauudistuksen intensiivivaihe tutki-
mus- ja kehittämiskentässä alkaa olla ohi ja 
pääsemme vähitellen palaamaan normaaliin työ-
rytmiin. Peräänkuuluttaisin näin lopuksi vahvan 
vuoropuhelun merkitystä tutkimuslaitoksen ja 
asiakkaan välillä: älkää jättäkö meitä yksin 
tutkimusongelmienne kanssa! Paras lopputulos on 
mahdollista saada vain silloin, kun asiakas on 
aidosti kiinnostunut hänen oman tutkimus-
ongelmansa ratkaisemisesta. Tämä puolestaan vaatii 
vahvaa asiakasohjausta ja tiivistä vuoropuhelua 
koko tutkimuksen ajan. Käärikäämme siis hihamme 
yhdessä puolustusjärjestelmämme suorituskyvyn 
tukemiseksi tutkimuksella! 
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Disruptiiviset teknologiat mullistavat sodankäyntiä 
- Insinöörieversti Jyri Kosola - 

 

 

Puolustusjärjestelmien hankinta ideasta 
käyttöönottoon saattaa kestää jopa 15 vuotta. Tästä 
hyvä esimerkki on puolustusvoimien helikopteri-
hanke. Järjestelmien elinikä voi olla 15-35 vuotta. 
Tämän vuoksi puolustusvoimissa joudutaan pohti-
maan miten sodankäynti ja teknologiat kehittyvät 
30-50 vuodessa. Yksityiskohtien oikein arvaamista 
tärkeämpää on nähdä ennakkoon mitä sellaisia 
suuria tekijöitä on, jota muuttavat sodan tai taiste-
lun luonnetta ja pakottavat asevoimat muuttamaan 
perusfilosofiaa siitä miten toimitaan, organisoidu-
taan tai varaudutaan kriisiaikaan. Tällaisia 
seikkoja kutsutaan disruptiivisiksi, eli mullistaviksi. 
Esimerkiksi ydinaseteknologia oli disruptiivinen, 
koska se muutti sodan koko viitekehystä. 
Ydinasevaltion olemassaoloa ei voi uhata ilman 
vakavaa molemminpuolisen tuhon uhkaa. 
Vetypommi sen sijaan ei ollut disruptiivinen, sillä se 
vain moninkertaisti ydinpommin tehon tuomatta 
kuitenkaan kokonaan uutta elementtiä. Muita 
disruptiivisia seikkoja olivat aikanaan muun 
muassa ratsu- ja jalkaväen rintamahyökkäykset 
lopettanut konekivääri, asemasodan murtanut 
panssarivaunu sekä ympärivuorokautisen taistelun 
mahdollistaneet pimeänäkölaitteet. Konekivääri sen 
paremmin kuin panssarivaunukaan eivät kuitenkaan 
ole teknologioita, vaan keksimishetkellään jo 
pitkään tiedossa olleiden teknologioiden mahdollis-
tamia teknisiä sovelluksia. Mielenkiintoinen 
kysymys onkin se, miten jo nykyisin ympärillämme 
olevia teknologioita voitaisiin soveltaa disruptiivi-
sesti. 

Pysyvät perustarpeet 

Tarkasteltaessa kehitystä pitkällä aikavälillä on 
ensisijaisesti arvioitava mitkä ovat ne syyt, joiden 
vuoksi teknologiaa kehitetään. Puolustusjärjestel-

mien osalta tämä tarkoittaa sodan ja taistelun 
kuvassa sekä taistelutavassa tapahtuvan kehityksen 
tarkastelua. Suorituskykyvaatimusten muuttuminen 
vaikuttaa jonkin verran teknisiin ratkaisuihin, mutta 
olennaista on se miten suorituskyvyn käyttökonsep-
tit kehittyvät. 

Sodassa vallitsevia tarpeita ovat jo kivikaudesta 
lähtien olleet 

- Pyrkimys vaikuttaa vastustajaan etäisyydeltä, 
jolla vastustaja ei kykene antamaan samalla mitalla 
takaisin (kaukovaikutus). 

- Pyrkimys suojautua vastustajan vaikutukselta 
ainakin sellaiselta etäisyydeltä, jolta itse ei kyetä 
joko väistämään tai antamaan takaisin (muuta 
toimintaa vaarantamaton ballistinen suojaus). 

- Pyrkimys käyttää voimaa säästeliäästi, jotta 
voidaan vaikuttaa mahdollisimman moneen vas-
tustajaan. Ampumatarvikkeita on käytettävissä vain 
rajallinen määrä, joten osumatarkkuus on läpäisyn 
lisäksi tärkeätä (täsmävaikutus ja läpäisy). 

 

Taisteluajoneuvon torniin asennetuista putkista 
laukaistava Horus UAV tuottaa reaaliaikaista 
tilannekuvaa ilmasta. (J. Kosola) 

- Pyrkimys hakeutua vastustajaan nähden edulli-
sempaan asetelmaan maaston suhteen (operatiivinen 
joukkojen keskittämiskyky ja taktinen liikehtimis-
kyky). 

- Pyrkimys havaita vastustaja ennen kuin se 
havaitsee sinut ja kyky päättää paetako vai hyökätä 
(tilannetietoisuus ja johtamiskyky). 

- Pyrkimys estää vastustajaa havaitsemasta sinua 
ennen kuin olet itse havainnut vastustajan ja joko 
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väistänyt sitä tai käyttänyt sitä vastaan voimaa 
(häiveominaisuudet ja harhauttaminen). 

- Muiden pyytäminen apuun vastustajan löytä-
miseksi ja lyömiseksi (verkostotoiminta ja voimien 
keskittäminen). 

 

Sähköisesti säädettävän pinnoitemateriaalin avul-
la CV90 tekeytyy henkilöautoksi lämpökameran 
kuvassa. (BAE Systems) 

- Järjellä voimaa vastaan (asymmetristen keinojen 
käyttäminen). 

- Jonkun muun usuttaminen vaaran paikkaan 
(autonomiset järjestelmät, taistelurobotit ja vaanivat 
aseet). 

 

Alle 200 grammaa painava massoittain käytettävä 
CICADA-tiedustelulennokki voidaan lähettää suo-
rittamaan vaarallisia etsintätehtäviä. (US Navy) 

Lisäksi pienellä kiusanteolla toiselle osapuolelle 
voidaan vähentää tämän motivaatiota ja toimin-
tamahdollisuuksia (ansoittaminen ja mii-
noittaminen), mutta se ei ole poliittisesti hyväksyt-
tävää. Ansa voi myös laueta omaan nilkkaan, joten 
aktiivisesti liikkuva toimija ei edes toivo niitä 
toimialueelleen.  

Modernia muotoa ansoittamisesta edustavat 
vaanivat aseet, jotka toimivat pitkän aikaa kohdea-

lueella maaleja etsien ja hyökkäävät havaitsemiaan 
kohteita vastaan. Kierrellessään kohdealueen 
yläpuolella ne estävät vastustajan liikkeen. 

 

Fire Shadow vaanii maalia. Se kykenee lentämään 
kuutisen tuntia odottaen sopivaa maalia. (MBDA) 

Tarpeen kehittyminen 

Merkittävin tarpeen muutos syntyy kansainvälisen 
järjestelmän, valtioiden roolin ja oman turvallisuus-
ympäristömme muutoksesta. Tapahtuneita muutok-
sia ovat esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisen 
myötä maailman muuttuminen USAn dominoimaksi 
unipolaariseksi, Euroopan Unionin syntyminen ja 
kehittyminen, Aasian valtioiden taloudellista kehi-
tystä seuraava poliittisen ja sotilaallisen paino-
pisteen muutos sekä globaalitaloudesta johtuva 
voimakas valtioiden välinen keskinäisriippuvuus. 
Niukkenevien resurssien, kuten energian, kaivan-
naisten, puhtaan veden ja viljelyskelpoisen alan, 
varmistaminen sekä niiden lähteillä että globaalin 
kuljetusverkoston varrella tulee olemaan 
keskeisimpiä valtioiden välisten konfliktien 
aiheuttajia.  

Valtiot turvaavat toimintaedellytyksensä siellä 
missä niiden tarvitsemat resurssit ovat sekä niiden 
kuljettamiseen tarvittavien meriteiden varrella, 
eritoten meriliikenteen kapeikoissa. Kilpailu 
Afrikan ja arktisen alueen luonnonvaroista, harvi-
naisten maametallien kaupan avulla käytävä strate-
ginen kilpailu, sotilaallisen läsnäolon varmistami-
nen pohjois- ja koillisväylillä sekä 2000-luvulla 
voimakkaasti lisääntynyt merirosvous liikenne-
kapeikoissa ovat esimerkkejä tästä kehityksestä. 

Valtioiden rooli heikkenee globaalin talouden ja 
valtiorajat ylittävien verkostojen vuoksi. Myös 
rajojen avautumisesta johtuvat laajat muuttoliikkeet 
hämärtävät kansallisvaltion käsitystä. Muutokset 
maiden väestörakenteissa vaikuttavat väistämättä 
maassa oleskelevien ihmisten arvopohjaan. 
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Kansallisvaltioiden turvallisuuskäsitys perustui 
vielä 1900-luvun lopussa suhteellisen yhtenäiseen 
arvopohjaan. Kehitysmaissa osin arvopohjan häviä-
misestä aiheutuu valtiorakenteiden luhistumisia. 
Puhutaan romahtaneista valtioista.  

 
Meriliikenteen turvaaminen korostuu meriliiken-
teen estämisen kustannuksella, joten miinoittami-
sen merkitys vähenee. (SA kuva) 

Tällaisen kehityksen seurauksena konfliktit syntyvät 
yhä useammin valtioiden sisällä tai valtioiden ja ei-
valtiollisten toimijoiden välille. Näiden ei-valtiollis-
ten ryhmittymien taustalla voi toki olla toimintaa 
rahoittava tai muuten tukeva toinen valtio. 
Sotateknologian kannalta tällainen kehitys voi olla 
merkittävää, sillä valtion ja ei-valtiollisten toimijoi-
den välisessä konfliktissa tarvittavat teknologiat 
eroavat varsin paljon toisistaan. 

Alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta 
ollaan siirtymässä toimintaedellytysten turvaami-
seen, vaikka kotimaan puolustaminen tulleekin aina 
olemaan asevoimien tärkein ydintehtävä. 
Mahdollinen hyökkääjä ei kuitenkaan välttämättä 
pyri enää valtaamaan maata, vaan haluaa kenties 
kiistää maan poliittisen johdon toimintavapauden 
muilla keinoin. Tämän kehityksen johdosta nykyisin 
on olennaisempaa esimerkiksi varmistaa meriliiken-
neyhteydet kuin torjua maihinnousut. Sodan kuvan 

muutoksesta seuraa taistelun kuvan muutos, jossa 
esimerkiksi miinoitteiden etsintä ja raivaaminen 
korostuvat oman miinoittamisen sijaan. Tämä 
puolestaan näkyy teknisissä ratkaisuissa, kun 
kehittämisessä panostetaan etsintä- ja raivausväli-
neisiin eikä niinkään miinoihin ja miinoittamis-
järjestelmiin. 

Keskeiset korostuvat suorituskyvyt ovat kyky 
nopeaan toimintaan ja voiman strategiseen keskittä-
miseen, operatiivinen liikkuvuus, monikansallinen 
yhteistoimintakyky ja suorituskyvyn ylläpidettävyys 
operaatioissa. Lisäksi korostuvat epäsymmetrisen 
sodankäynnin keinojen hyödyntäminen sekä kyky 
toimia tietoverkoissa (ns. kybersodankäynti). 

Yleisesti ottaen tulevaisuudessa on vähemmän 
tarvetta raskaille järjestelmille sekä perinteiseen 
tulenkäyttöön ja miinoittamiseen. Enemmän tarvi-
taan kevyitä ja nopeasti liikuteltavia järjestelmiä 
sekä mahdollisimman vähän oheisvaurioita 
tuottavia tarkkoja asejärjestelmiä. 

Sotateknologisen kehityksen piirteitä 

Myös teknologinen kehitys vaikuttaa puolustus-
järjestelmien kehitykseen. Seuraavassa esitetään 
muutamia kehityspiirteitä, joilla saattaa ennen 
pitkää olla mullistavia vaikutuksia. 

Verkostoituminen jatkuu kohti kaiken kattavaa 
järjestelmien järjestelmää ja käsittää puolus-
tusjärjestelmien keskinäisen verkottumisen lisäksi 
myös niiden ja siviiliyhteiskunnan järjestelmien 
verkottumisen. Kehityksen osana tapahtuu toisaalta 
toiminnallinen integroituminen ja toisaalta fyysinen 
hajautuminen. Toiminnallinen integroituminen 
tarkoittaa sitä, että kaikki toiminnot on saatavissa 
käyttöön kaikissa pisteissä, joissa verkkoon 
päästään. Esimerkiksi henkilökohtaisen tabletin tai 
matkaviestimen kautta voidaan hyödyntää mitä 
tahansa verkossa olevaa palvelua. Fyysinen hajautu-
minen tarkoittaa sitä, että toimintoja ei suoriteta 
jossakin tietyssä laitteistossa, vaan ne toteutetaan eri 
puolilla verkkoa ilman että käyttäjä välttämättä edes 
tietää missä hänen käyttämänsä palvelut tuotetaan. 
Tällöin puhutaan virtualisoitumisesta. Virtualisoitu-
mista kuvaa hyvin sanomalaitejärjestelmän kehitys: 
1980-luvulla suunniteltu salaava sanomapääte 
kasvoi 1990-luvulla sanomalaiteverkoksi. 2010-
luvulla itse laite häviää, mutta verkosto jää. 
Sanomanvälitys on osa verkostossa olevien 
erilaisten tietokoneiden, kuten johtamislaitteiden, 
viestireitittimien ja ammunnanhallinnan tieto-



Insinööriupseeri 2014 
 

16 

koneiden ajamia ohjelmia, eikä enää oma erillinen 
sotavarusteensa.  

 

Verkostoituminen tapahtuu kaikilla tasoilla: jär-
jestelmät verkottuvat, niiden sisällä elementit ver-
kottuvat ja lopulta elementtien sisällä moduulit 
verkottuvat. Ilmiö pätee niin sensoreihin, tiedon-
siirtoon ja johtamisjärjestelmään kuin eri 
asejärjestelmiinkin. (J. Kosola) 

Verkostoitumisen myötä langaton yhteys laajenee 
jokaiseen elektroniikkaa sisältävään laitteeseen 
autosta jääkaappiin. Ilmiöstä käytetään nimitystä 
esineiden internet (internet of things). Tämän 
kehityksen alkuaskeleina on logististen järjestel-
mien tukeminen automaattisen inventaarion ja 
kuljetusten reitittämisen avulla. Esineet varustetaan 
RFID-tunnisteilla, mikä mahdollistaa esimerkiksi 
jääkaapin sisällön havainnoinnin automaattisesti ja 
etäyhteydellä, ostoskorin laskuttamisen nostamatta 
tuotteita kaupan hihnalle sekä kaupan ja varastojen 
sähköisen inventoinnin. Konttien ja pakettien 
määränpäätieto kyetään lukemaan automaattisesti. 
Logistiikasta teknologia laajentunee yksilön tervey-
teen ja turvallisuuteen ja siitä edelleen ihmisten ja 
esineiden sijainnin ja tilan valvontaan, älykoteihin 
ja työympäristöihin. Lopulta kaikkien esineiden 
verkottuminen johtaa virtuaaliseen läsnäoloon: 
ympäristöä voidaan havainnoida ja siihen voidaan 
vaikuttaa olematta itse läsnä.  

Verkostoituminen johtaa myös siihen, että kaikki 
informaatio on ainakin periaatteessa kaikkien saata-
villa. Tässä piilee suuri mahdollisuus ja merkittävä 
uhka. Mahdollisuus syntyy tietojen yhdistämisen ja 
automaattisen analysoinnin mahdollistamasta 
ajantasaisesta ja kattavasta tilannekuvasta. Tämän 
tilannekuvan käyttäminen mikromanagerointiin, eli 
organisaatiotasojen ja vastuurajojen ylitse käyvään 
yksityiskohtaiseen pikkuasioiden johtamiseen 
muodostaa merkittävän uhkan toiminnan oikeelli-
suudelle, oikea-aikaisuudelle ja riskien hallinnalle. 

Maailmalla on nähtävissä huolestuttavia piirteitä 
tällaisesta tekniikan mahdollistaman hyvän tilanne-
kuvan väärinkäytöstä. 

Informaation määrän johdosta ei ole tarkoituksen-
mukaista varastoida kaikkea mahdollisesti tarvitta-
vaa informaatiota itselle. Informaation ajantasai-
suuden varmistamiseksi lataaminen etukäteen ei 
olisi myöskään järkevää, koska ei voitaisi tietää 
onko tieto vanhentunut. Tarvittava informaatio 
haetaan verkosta silloin kun sitä tarvitaan. Puhutaan 
myös online-yhteiskunnasta. Vaikka informaatio on 
laajasti saatavilla, se on saatavilla vain verkosta. 
Tämä sisältää merkittävän haavoittuvuusriskin: kun 
verkko ei toimi tai siihen ei ole pääsyä, mitään 
informaatiota ei ole käytettävissä. Esimerkiksi 
puolustusvoimien siirtymiskykyisen operaatio-
keskuksen (SOKE) kokeellinen konsepti oli 
tällainen: operaatiokeskusten tietokoneet saivat 
kaiken tarvitsemansa tiedon liityttyään operatiivisen 
johtamisen verkkoon. Ratkaisun hyvänä puolena oli 
se, että johtaminen voi tapahtua mistä tahansa johto-
paikasta millä tahansa välineellä ja tieto olisi aina 
ajantasaista. Konseptin riskinä oli johtamisen 
toteuttaminen tilanteessa, jossa yhteyttä ei olisi.  

Online-yhteiskunta tulee kehittämään ja ottamaan 
käyttöön erilaisia nopeita käyttäjän ja tämän sijain-
nin sekä harrastusten ja taipumusten tunnistavia 
toiminnallisuuksia. Hankalan toimikortin ja 
kömpelön salasanan syöttämisen sijaan käyttöön 
tulee erilaisia biometrisiä tunnistuskeinoja (sormen-
jäljet, iiris, kasvonpiirteet, ääni ja puhe), joilla 
järjestelmät ja palvelut tunnistavat käyttäjänsä 
automaattisesti. Toisaalta nämä tarkoittavat sitä, että 
käyttäjä ja hänen todennäköiset odotuksensa 
tunnistetaan automaattisesti ja huomaamattomasti, 
toisaalta ne mahdollistavat laajamittaisen henkilöön 
käyvän tiedustelun ja seurannan. 

Tulivoima lisääntyy merkittävästi ensisijaisesti 
hakeutuvien ampumatarvikkeiden hintojen laskemi-
sen sekä aseiden koon pienentymisen johdosta ja 
toissijaisesti niiden tarkkuuden sekä kantaman 
kasvun myötä.  

Aseiden käyttökynnys laskee parantuvan valikoi-
vuuden ja käytöstä aiheutuvien oheisvaurioiden 
pienentymisen johdosta. Siinä missä 1980-90-
luvuilla kehittämisen päätavoitteena oli kehittää 
aseiden tarkkuutta, 2010-luvulla kehittämisen 
painopisteenä on aseiden operatiivisen ja taktisen 
käytettävyyden parantaminen nopeuttamalla maali-
tusprosessia, vähentämällä riskiä vääriin kohteisiin 
iskemisestä sekä lisäämällä aseiden toiminta-aikaa.  

Tiedustelu-
ja valvonta-
järjestelmä

Johtamis-
järjestelmä

Taistelu-
järjestelmä

Logistiikka-
järjestelmä

TIEDON-
SIIRTO

(johtamisjärjestelmän 
verkostorakenne)
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Täsmäaseiden pienentyminen ja halpeneminen 
johtaa niiden voimakkaaseen yleistymiseen ja 
joukon tulivoiman kasvuun. Kuvassa selässä 
kannettavassa telineessä neljä Rafaelin Mini Spike 
-täsmäohjusta.  (J. Kosola) 

Järjestelmien autonomia kehittyy merkittävästi se-
kä sodankäynnin tarpeen että sensori-, robotiikka-, 
säätö- ja tietojenkäsittelytekniikoiden kehityksen 
mahdollistamana. Sodankäynnin tarpeena on toimia 
vastustajaa nopeammin sekä kohdentaa joku muu 
kuin ihminen kaikkein uhanalaisimpiin tehtäviin. 
Tämän johdosta eteen työnnetyt silmät, korvat ja 
asekädet ensin täydentyvät ja sitten korvautuvat 
miehittämättömillä sensoreilla ja aselaveteilla. 
Tiedonkäsittelyn automatisoituminen nopeuttaa 
maalien paikantamista ja tunnistamista sekä tulitus-
päätösten tekemistä ja tulitoiminnan aloittamista. 

 

Taistelukentällä itsenäisesti liikkuvat koneet 
kykenevät liikkumaan ja toimimaan siellä, missä 
ihminen ei. (J. Kosola) 

Autonomisuus yleistyy vaiheittain osin teknologisen 
kehityksen johdosta ja osin sitä mukaa, kun 
luottamus ilman ihmistä toimiviin koneisiin kasvaa. 
Ensimmäisessä vaiheessa kone toimii ihmisen 
kauko-ohjaamana. Suurin osa tällä hetkellä 
operatiivisessa käytössä olevista järjestelmistä on 
kauko-ohjattuja. Esimerkiksi lennokin sensorin 
kuva välitetään radioteitse pilotille, joka lentää 
lennokkia kuten lentokonetta. Toisessa vaiheessa 
järjestelmä kykenee liikkumaan käskettyyn 
paikkaan omatoimisesti sekä toteuttamaan sille 

käsketyt toiminnot. Esimerkiksi lennokki osaa itse 
pysyä ilmassa sekä lentää sille radioteitse välitet-
tyyn koordinaattipisteeseen. Lennokkia voidaan 
komentaa esimerkiksi kuvaamaan jokin alue, 
seuraamaan havaittua maalia tai aloittamaan 
väistelyliikkeet. Kehityksen kolmantena vaiheena 
on tilanteen mukaan toimimaan kykenevä järjestel-
mä, joka osaa siirtyä toimintatilasta toiseen omien 
havaintojensa ja päättelykykynsä avulla. 
Esimerkiksi lennokille kerrotaan minkälaista 
kohdetta etsitään ja mille alueelle etsintä 
kohdennetaan. Lennokki havaitsee sensoreillaan 
erilaisia kohteita, joista se pyrkii itse löytämään 
etsintätehtävän mukaisen maalin ja sen löydettyään 
ryhtyy seuraamaan sitä tarvittaessa ilmatorjuntatulta 
väistellen. Neljännessä kehitysvaiheessa miehittä-
mättömät järjestelmät keskustelevat toistensa kanssa 
ja sopivat keskenään tehtävän täyttämiseksi 
vaadittavasta taktiikasta. Esimerkiksi lennokki-
parven alukset päättävät keskenään kuka seuraa 
maalia ja mistä suunnista eri lennokit hyökkäävät 
sen kimppuun.  

 

Vastaava kehityskulku on nähtävissä myös 
asejärjestelmissä, joissa kehitys on kulkenut 
komento-ohjatuista ohjuksista ammu-ja-unohda-
periaatteella toimiviin itsenäisesti maaliin 
hakeutuviin älykkäisiin aseisiin. Tällä hetkellä 
kehitteillä on tehtäväohjattuja aseita, kuten ilmassa 
partioivat ja maalia etsivät aseet sekä maalia 
merenpohjassa odottavat miinatorpedot. Kehitteillä 
on myös parvena toimimaan kykeneviä 
”nerokkaita” aseita (brilliant munitions). 

Uudenlaiset riippuvuudet 

Sotateknologisessa kehityksessä korostuvat asiat, 
kuten järjestelmien verkostoituminen, ratkaisujen 
hajautuminen sekä aseiden älykkyyden ja sensorei-
den havaintokyvyn lisääntyminen perustuvat 
elektroniikan, informaatioteknologian ja sähkö-
magneettisen spektrin hyödyntämiseen liittyvien 
teknologioiden kehitykseen. Näiden kehityksen 
seurauksena syntyy kuitenkin uudenlaisia 
riippuvuuksia elektroniikasta, informaatiotek-
nologiasta ja sähkömagneettisesta spektristä. Nämä 

Autonomian kehitysvaiheet 
1. kauko-ohjaus  
2. toiminto-ohjaus  
3. tehtäväohjaus 
4. parvitoimintakyky 
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riippuvuudet voivat muodostaa yhteisen haavoittu-
vuuspisteen.  

Keino lamauttaa elektronisten järjestelmien toiminta 
tai tuhota elektronisia laitteita romahduttaisi 
puolustusjärjestelmän toiminnan. Kyky tunkeutua 
tietojärjestelmiin ja estää niiden toiminta tai 
muuttaa sitä johtaisi myös katastrofaalisiin seu-
rauksiin. Samoin sähkömagneettisen spektrin 
käytön estäminen sokaisisi ja kuurouttaisi 
puolustusjärjestelmän. On selvää, että sekä 
elektronisen sodankäynnin että tietojärjestelmä-
sodankäynnin keinoin tehtävä vastustajan 
tiedustelu ja vastustajaan vaikuttaminen samoin 
kuin oman toiminnan suojaaminen ovat avainase-
massa tulevaisuuden sodankäynnissä. 

 

Vastustajan spektrin käytön estämisellä voi olla 
ratkaiseva merkitys taistelussa. Kuvassa selässä 
kannettava häirintälähetin ja häirintäkäsikranaat-
ti.  (J. Kosola) 

Verkottuminen tapahtuu pääsääntöisesti langatto-
masti, eli radioyhteyden välityksellä. Tähän 
käytettävä sähkömagneettinen spektri on kuitenkin 
rajallinen, joten spektri ruuhkautuu. Spektrin 
saatavuuden ja käytettävyyden varmistamisesta 
tuleekin keskeinen ratkaistava asia tulevaisuuden 
yhteiskunnissa ja niiden asevoimissa.  

Kehityksen pullonkaulat 

Kehitystä rajoittavia teknologisia reunaehtoja kutsu-
taan teknologisiksi pullonkauloiksi. Tarve jonkin 
asian tekemiseen on olemassa, mutta jokin avain-
teknologia ei ole sillä tasolla, että haluttu suoritus-
kyky kyettäisiin luomaan. Seuraavassa tarkastellaan 
muutamaa teknistä pullonkaulaa esimerkkeinä. 

Navigointiteknologia on muodostanut keskeisen 
pullonkaulan asejärjestelmien täsmävaikutuskyvyn 
kehittämiselle. 1940-luvulla yli tuhat kiloa painava 
V1 kykeni sähköisellä kompassiohjauksella navi-
goimaan suurkaupungin kokoiseen maaliin. 2000-
luvulla muutaman kilon painoinen ampumatarvike 
kykenee hakeutumaan metrin kokoluokkaa olevaan 
maalipisteeseen.  

 

Kompassiohjautuva Fieseler FI-103, kansanomai-
semmin V1-ohjus. (Bundesarchiv) 

Hakeutuvien ampumatarvikkeiden teknologista 
kärkeä edustaa tällä hetkellä Yhdysvaltain 
DARPAn kehitysprojektissa kehitettävä 12,7 mm 
laservalaisuun hakeutuva tarkkuuskiväärin luoti. 
Sadan gramman painoluokkaa oleva ampumatarvike 
hakeutuu muutaman senttimetriluokan tarkkuudella. 
Sen kehittämisen ovat mahdollistaneet mikrosähkö-
mekaanisen teknologian (MEMS) mahdollistamat 
pienikokoiset laserpeilit, luodin liikesuuntaa muut-
tavat aktuaattorit sekä prosessointitekniikan kehitty-
minen tasolle, joka mahdollistaa riittävän älykkyy-
den näin pienikokoisissa sovelluksissa. 

Tarve saada kohdistettua maaliin fyysinen vaikutus 
on ollut aina olemassa. Yhdistettynä tarpeeseen 
toimia maalin lähitorjuntaetäisyyden ulkopuolelta 
tämä tarve pyritään täyttämään kohdistamalla 
maaliin projektiili sen sijaan, että mentäisiin maalin 
viereen ja hutkittaisiin sitä jollain esineellä. 
Asevaikutuksen lisäämiseksi voidaan joko lisätä 
kohdistettavien projektiilien määrää, laajentaa 
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niiden vaikutusaluetta tai parantaa osumistarkkuut-
ta. Kustannustehokkainta on parantaa osumis-
tarkkuutta. Sen johdosta tarvitaan teknologiaa, joka 
kykenee navigoimaan tai hakeutumaan maaliin. 
Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten paikkaohjautu-
van ammuksen avainkomponentti oli jääkaapin 
kokoinen ja omakotitalon hintainen mekaaninen 
hyrräkompassi. Nyt se on pienen pieni ja edullinen 
laserhyrrä tai MEMS-teknologiaan pohjautuva 
kiihtyvyysanturi. Paljolti tämä on seurausta 
kuluttajaelektroniikan kehityksestä, jossa paikannus 
on noussut uudeksi trendiksi. 

 

Täsmävaikutuksen keihäänkärkeä edustaa tällä 
hetkellä vielä kehitteillä oleva 12,7 mm laser-
hakeutuva luoti. (Sandia National Laboratories) 

Toinen tarve vs. pullonkaula -esimerkki liittyy 
verkostoitumiseen. Internet oli toiminnassa 
ARPANET-nimisenä jo 1970-luvulla. Vasta kun 
tämän teknologian käyttöön liittynyt pullonkaula, 
vaikeasti käytettävä merkkipohjainen käyttöliitty-
mä, korvattiin graafisella käyttöliittymällä, teknolo-
gia levittäytyi nopeasti saaden nimen Internet.  

 

Tällä hetkellä tarkkuushyrrät (oikealla) ovat 
kolmasosa siitä mitä vielä muutama vuosi sitten. 
Miniatyyriset kiihtyvyys- ja MEMS-teknologia-
anturit ovat enää nappiluokkaa. (J. Kosola) 

Vastaava esimerkki löytyy myös lähempää. 
Puolustusvoimissa ryhdyttiin 2000-luvun alussa 
voimallisesti kehittämään verkostopuolustus-
järjestelmää. Sen ideana oli verkottaa puolustus-
järjestelmät toisiinsa siten, että kaikkien 
järjestelmien suorituskykyä voitaisiin hyödyntää 
sekä kokonaisuuden että muiden järjestelmien 
hyväksi. Kehittämiseen lähdettiin suurin odotuksin, 
mutta nopeasti kohdattiin merkittäviä vaikeuksia. 
Elektroniikan puolesta erilaisten järjestelmien 
liittäminen toisiinsa ei ollut ongelma, sillä kysehän 
oli vain signaalien yhteen liittämisestä. Myöskään 
ohjelmistoteknologian osalta ongelmia ei ollut, yksi 
tietoformaatti on helposti muutettavissa toiseksi, 
kunhan tiedetään miten muunnos tehdään. Pullon-
kaulaksi muodostui se, että eri järjestelmissä käytet-
tiin erilaisia käsitteitä eikä yhteistä käsitteistöä ollut. 
Tämän johdosta ei tiedetty miten järjestelmät tulisi 
liittää toisiinsa. Työ tämän pitkälti kognitiivisen 
pullonkaulan ratkaisemiseksi on käynnissä. 

Kuten jo aiemmin todettiin, suurempien kokonai-
suuksien muodostaminen on yksi vallitseva sodan-
käynnin trendi. Siten paine liittää järjestelmät 
toisiinsa on luonnollinen eikä tuo tarve ole 
vieläkään poistunut. Suomessa tämä pullonkaula 
poistuu ainakin osin, kun maavoimissa tehtävä yhte-
näisen käsitteistön luominen saadaan lähivuosina 
valmiiksi. Silloin nähdään merkittävä määrä koko-
naan uusia sovelluksia ja sovellusmahdollisuuksia, 
joita tällä hetkellä ei kaikilta osin vielä kyetä edes 
hahmottamaan. 

Autonomian osalta pullonkaulat ovat vain osin 
teknologisia. Tekniikan osalta keskeistä on 
ympäristönsä hahmottavien, tilanteensa ja tehtä-
vänsä ymmärtävien ja itsenäiseen päätöksentekoon 
kykenevien järjestelmien kehittäminen. Keskeisin 
piirre on sensori- ja tiedonkäsittelyteknologioiden 
kehittyminen. Toinen autonomisiin järjestelmiin 
liittyvä pullonkaula on toiminnassa tarvittavan ener-
gian tuotanto ja varastointi. Kolmas pullonkaula, 
joka ei ole tekninen mutta jonka ratkaisuun 
tekniikka vaikuttaa, on ihmisen ja koneen välinen 
psykologinen asetelma. Koneen ei haluta päättävän 
itse esimerkiksi voimankäytöstä ihmistä vastaan. 
Tällä hetkellä koneen ei haluta myöskään itsenäises-
ti päättävän mihin se on menossa ja liikkuvan 
ihmisten seassa. Nämä psykologiset seikat ovat 
hidastaneet merkittävästi esimerkiksi miehittämät-
tömien ilma-alusten käyttöönottoa ja rajoittanut 
niiden toimintamahdollisuuksia. Halutaan olla var-
moja, etteivät miehittämättömät ilma-alukset törmää 
lentokoneisiin, eikä luoteta siihen, että asiaa 
voitaisiin ratkaista automaattisella törmäyksen-



Insinööriupseeri 2014 
 

20 

estotekniikalla. Asetelma on pikku hiljaa 
muuttumassa: kodeissa yleistyvät robottipölyn-
imurit ja pihalla ruohonleikkurit, jotka navigoivat 
automaattisesti. Ihmisten tottuessa autonomisesti 
liikkuviin koneisiin omassa ympäristössä vastustus 
niitä kohtaan vähenee.  

 

Repliee Q2 -androidi räpäyttää silmiään, hengittää 
ja tunnistaa puheen lisäksi äänensävyjä, 
kosketusta ja eleitä sekä käyttää niitä myös itse. 
Tunnistatko kumpi on androidi? (Kuva Wikipedia)  

On huomattava, että autonomisesti toimivia koneita 
vastustetaan myös sen vuoksi, että ne uhkaavat 
erilaisia koneenkäyttäjien ammattikuntia ja työ-
paikkoja sekä koneen kuljettamisesta maksettavia 
etuuksia. Nykyisin keskustellaan siitä pitääkö 
miehittämättömän ilma-aluksen operaattorilla olla 
lentäjän koulutus ja palkkaus. Keskustelu saa 
varmasti uusia piirteitä siirryttäessä kauko-
ohjattavista lentolaitteista täysin itsenäisesti 
toimiviin laitteisiin, joita ei lennetä vaan joita 
johdetaan ja joille annetaan tehtävä suoritettavaksi.  

Avaruuden hyödyntämisessä yksi keskeinen 
pullonkaula on avaruusteknologisten järjestelmien 
kehittämisen hinta ja toinen näiden järjestelmien 
kiertoradalle toimittamisen kustannus. Teknologian 
kehitys, erityisesti elektroniikan ja informaatio-
teknologian osalta, pienentää satelliittien kokoa, 
mikä puolestaan laskee niiden laukaisu-
kustannuksia. Tällä hetkellä jopa pienten valtioiden 
on resurssien puolesta mahdollista kehittää ja 
laukaista alle 100 kg painavia mikrosatelliitteja tai 
alle 10 kg painavia nanosatelliitteja. Suomessa 
ollaan tällä hetkellä kehittämässä ensimmäistä 
kokonaan kotimaista nanosatelliittia. Nykyisin 
puhutaan jo alle kilogramman painoisten 
pikosatelliittien kehittämis- ja hyödyntämismahdol-
lisuuksista. 

 
Aalto-yliopiston kehittämä Aalto-1 nanosatelliitti 
(Aalto-1 team) 

Pullonkauloilla tarkoitetaan yleensä nimenomaan 
teknologisia pullonkauloja, eli tekniikan suoritus-
kyyn, hinnan, koon, painon, luotettavuuden tms. 
ominaisuuden asettamia esteitä jonkin asian 
tekemiseen. Useimmiten esteet ovat teknologiasta 
johtuvia, mutta eivät aina, kuten edellä autonomian 
yleistymisen yhteydessä esitetty psykologinen 
asetelma osoittaa. Myös muita henkisiä pullon-
kauloja on olemassa. Esimerkiksi geeniteknologian 
laajamittaisen leviämisen elintarvikeketjuun estää 
haluttomuus hyväksyä geenimuunnellun viljan 
käyttöönotto. Myös kansainvälisiin lakeihin on 
kirjoitettu rajoitteita, jotka kieltävät esimerkiksi 
erityisen julmien aseiden kehittelyn ja käytön. 

Tulevaisuuden arviointi 

Asioiden kehitystä on vaikea arvioida kovin pitkälle 
tulevaisuuteen. Arvioitaessa miten asiat ovat 
parinkymmenen vuoden kuluttua joudutaan ensin 
pohtimaan mitä on mahdollista arvioida edes 
jollakin luotettavuustasolla ja mikä on puhdasta 
mielikuvituksen laukkaa. Ensivaikutelma voi olla, 
ettei maailma paljoa parissakymmenessä vuodessa 
muutu. Mutta ajatellaanpa miten esimerkiksi äänen 
tallentamista. Nelisen kymmentä vuotta sitten 
käytettiin kelanauhoja, joiden toistamiseen tarvittiin 
pienen matkalaukun kokoinen laite. Yhdelle 
nauhalle mahtui tunnin verran musiikkia tai puhetta. 
Parikymmentä vuotta myöhemmin magneettisen 
median korvasi laserteknologia. CD-levyjä toistavat 
soittimet olivat pienimmillään vain vähän itse levyä 
suurempia. Parikymmentä vuotta CD-levyjen 
laajamittaisen leviämisen jälkeen muistipiirien 
hinnat laskivat tasolle, jossa omaa tallennusmediaa 
ei enää tarvita. Kaikki kodin musiikki mahtuu 
tulitikkurasian kokoiseen laitteeseen. Kehityksen 
myötä kaikki maailman musiikki on käytännössä 
saatavissa verkosta, joten omien tallenteiden 
järkevyys alkaa pikku hiljaa olla kyseenalaista. 
Muutos on ollut huima muissakin informaatio-
teknologiaa sisältävissä asioissa. 
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Muutos erityisesti informaatioteknologian alueilla 
on ollut huima. 

Tarkasteltaessa tulevaisuutta viiden vuoden päähän 
voidaan arvioida erilaisten jo olemassa olevien 
järjestelmien ja laitteistojen ominaisuuksien 
kehittymistä. Tätä pidemmälle ei voida arvioida mi-
ten jonkin taisteluvälineen tai kulutusmarkkinoille 
tarkoitetun tuotteen ominaisuudet kehittyvät. Se 
nimittäin riippuu paljon myös siitä, millaiseksi 
kysyntä muodostuu. Tarkasteltaessa asioita vuosi-
kymmenen päähän voidaan arviot perustaa siihen, 
että tuolloin tuotannossa olevissa järjestelmissä 
käytetään tällä hetkellä jo olemassa olevaa 
teknologiaa, joka on tutkimuksen kohteena. Vielä ei 
kuitenkaan kyetä arvioimaan millaisia härveleitä ja 
vimpaimia tuolloin kehitetään. Teknologinen 
kehitys on tällä aikajänteellä evolutionääristä, mutta 
se voi johtaa revolutionääriseen seuraukseen 
teknisten ratkaisujen osalta, kuten digitaalisten 
kameroiden tai kännyköiden yleistyminen osoittaa. 
Vaikka kummankin taustalla ollut mikropiiri-
teknologia kehittyi pikkuhiljaa, tapahtui muutos 
NMT-tekniikasta GSM-tekniikkaan ja filmikame-
roista filmittömiin digitaalikameroihin hyvin 
nopeasti alle puolessa vuosikymmenessä.  

 

 

Esimerkkejä tällä hetkellä laajamittaisessa käytös-
sä olevien teknologioiden kehitysaikataulusta. 
Teknologia otetaan käyttöön 20 vuoden kuluttua 
idean esittämisestä ja se leviää laajaan käyttöön 
kymmenessä vuodessa käyttöönotosta. 

Mikä on mahdollista? 

Mikä siis on mahdollista, mikä on todennäköistä ja 
mikä on mullistavaa? Robotit voivat paljolti korvata 
ihmisen tiedustelu-, taistelu- ja kuljetustehtävissä. 
Kiväärikaliiperisten aseiden luodeista voi tulla 
maaliin hakeutuvia. Laserase voi yleistyä taktiseen 
käyttöön. Todennäköistä 20 vuoden aikaperspek-
tiivissä on kuitenkin ihmisen pysyminen sodan-
käynnin keskiössä, mutta hänen toimintansa tukemi-
nen miehittämättömillä järjestelmillä. Maaliin 
hakeutuvat kiväärin luodit tuskin tulevat laajaan 
käyttöön, mutta pienistä älykkäistä ohjuksista tulee 
nykyajan panssarinyrkkejä. Kaikkien asioiden 
verkottuminen esineiden internetiksi on paitsi 
mahdollista, myös erittäin todennäköistä. Näillä 
kolmella seikalla, verkostoitumisella, tulivoiman 
kehittymisellä ja autonomian yleistymisellä on 
kullakin erikseen ja ennen kaikkea yhdessä 
disruptiivinen vaikutus siihen, miten asevoimat 
taistelevat - tarkemmin ottaen miten ne voivat 
kehittää kykyään taistella. Myös näiden kykyjen 
kiistämisen mahdollistavat suunnatun energian 
teknologiat sekä elektronisen sodankäynnin ja 
tietojärjestelmäsodankäynnin teknologiat sisältävät 
merkittävän disruptiivisen potentiaalin. 

 Asevoimien muutosnopeus on henkilöstörakenteen, 
materiaalin, doktriinin ja osaamisen osalta varsin 
hidas. Uudenlaisen suorituskyvyn luominen kestää 
suunnittelun käynnistävästä päätöksestä 
operatiivisesti käytettävissä olevaan joukkoon jopa 
parikymmentä vuotta, kuten maavoimien NH-90-
helikopterihanke osoittaa. Suorituskyky voi olla 
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käytössä 10-20 vuotta. Suorituskyvyn tarvetta ja 
toteutuskonseptia ei siksi pitäisi pohtia 
päätöksentekohetken maailmaa vasten, vaan 
arvioiden millainen maailma on 15 - 30 vuotta 
myöhemmin. On vältettävä tilanne, jossa 
suorituskyvyn tullessa käyttöön sitä ei enää tarvita 
tai se perustuu konseptiin, joka on teknologisesti 
vanhentunut tai pian vanhentumassa. Tämän 

johdosta erityisesti disruptiiviset seikat tulee 
tunnistaa ja huomioida. Tämä edellyttää rohkeutta 
ottaa kantaa, esittää radikaalejakin perusteltuja 
ajatusmalleja sekä kykyä tarvittaessa myöntää 
olleensa väärässä ja muuttaa suuntaa. Nämä eivät 
ole konservatismiin taipuvaisten asevoimien parhai-
ten hallitsemia asioita. 

 

Panssarinyrkki

Taistelijan panssarintorjuntavälineillä jalkaväkitaistelija kykenee 
tuhoamaan panssarivaunun halvalla jokamiehen välineellä. Niillä oli 
suuri merkitys Suomen torjuntavoittoon 1944. 

Panssarinyrkki perustui 700 vuotta vanhaan rakettiin ja puoli 
vuosisataa vanhaan ontelopanokseen. Kiinalaiset käyttivät raketti-
asetta ensimmäisen kerran 1232 torjuessaan mongolien hyökkäyksiä. 
Ontelopanoksen idean esitti saksalainen kaivosinsinööri Franz von 
Baader jo 1792, mutta tuolloin ei ollut riittävän tehokasta räjähdys-
ainetta shokkiaallon aikaansaamiseksi. Ensimmäisen onnistuneen 
kokeen teki 1883 saksalaisen nitroselluloosatehtaan johtaja Max von 
Förster. Ontelopanokseen liittyviä tutkimuksia julkaistiin paljon 1900-
luvun alkuvuosina. Tekniikka kuitenkin unohdettiin melkein 40 
vuodeksi. Vasta 1937 sille alettiin kehittää sotilaallisia sovelluksia. 

SA-kuva

Keskeisiksi disruptiivisiksi ilmiöiksi muodostuvat verkottuminen, älykkäät aseet ja autonomiset 
järjestelmät sekä niiden toimintakyvyn kiistämään pyrkivät suunnatun energian aseet sekä 
elektroninen ja tietojärjestelmäsodankäynti. Kuva on vain havainnollistava. Todellisuudessa 
teknologioiden välinen kytkentä on huomattavasti monimutkaisempi. 
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Häivetekniikan kehityksestä 
-  TkT Antti Tuohimaa - 

 
Tuhansia vuosia ovat keräilykulttuurit 
naamioituneet ja maastoutuneet metsästäessään ja 
kalastaessaan sekä käyttäneet samoja taitoja myös 
sodankäynnissään. Ihmisen luontainen taipumus 
huijata toista näkyy harhauttamisen taidossa, josta 
tunnetuin esimerkki lienee Troijan hevonen. 
Häivetekniikka ei kuitenkaan merkittävästi kehitty-
nyt vuosituhansien aikana, koska aseet kehittyivät 
hitaasti ja ihminen tarkkaili ympäristöään vain 
omilla aisteillaan. 

Aseiden kehittyessä tulivoimaisemmiksi alkoi 
1800-luvulla murros maastouttamismenetelmien 
käytössä, joka kulminoitui ensimmäiseen 
maailmansotaan. Selviytymistä varten tarvittiin 
maastouttamista ja periaatteeksi muodostuikin: ”se, 
mikä näkyy, tuhoutuu”.  Tätä korostaa myös 
ensimmäinen suomalainen maastouttamisopas 
vuodelta 1930, jonka määritelmät ja ohjeet ovat 
pitkälti tänä päivänäkin toimivia, kun suojaudutaan 
paljain silmin tehtävältä ja valokuvaustiedustelulta. 
Ensimmäiset naamioverkotkin tulivat tuolloin 
käyttöön, ne tosin olivat enimmäkseen tavallisia 
verkkoja, johon kiinnitettiin luonnon materiaaleja. 

Ensimmäisen maailmansodan aikana suojauduttiin 
näkyvän valon alueella eli visuaaliselta 
tiedustelulta. Saksalaiset kehittivät tuolloin 
ensimmäiset lentävät häivetekniset kohteet, 
läpinäkyvät ilmalaivat, joita ei enää 300 metrin 
päästä voitu havaita. Muutoinkin ilma-aseen 
vahvistuminen aiheutti tarpeen havaita ilma-alukset 
riittävän kaukaa. Iso-Britannia kehitti ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen ilmavalvontaa varten 
matalalla taajuusalueella toimivat tutkat ja ensim-
mäisiä lämpöön perustuvia lentokoneiden 
ilmaisimia kokeiltiin.  Merellä otettiin käyttöön ns. 
”dazzle camouflage” -naamiomaalaus. Sen 
tehtävänä ei ollut piilottaa kohdetta vaan voimak-
kailla kontrasteilla vaikeuttaa ampuvan tykin suun-
taamista arkoihin kohtiin. Sukellusveneet olivat 
ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti käytössä, ja 
kaikuluotaimia kehitettiin sota-aikana voimak-
kaasti. Myös näkyvän valon ulkopuolelle, lähi-
infrapuna-alueelle yltävää väärävärikuvausta 
naamioituneiden kohteiden etsintään kokeiltiin 
ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan 
loppuvaiheessa.  

 

Miinalaiva Ruotsinsalmi kuvattuna 12.8.1942. 
Laivan naamiomaalauksessa on voimakasta 
kuviointia, jonka ensisijainen tehtävä on usein 
piiloutumisen sijasta vaikeuttaa tunnistamista ja 
tähtäämistä. SA-kuva 

Toisen maailmansodan aikoihin Iso-Britannia käytti 
tutkia havaitsemaan lentokoneet ja merellä liikku-
vat kohteet, erityisesti sukellusveneet, riittävän 
ajoissa. Vastatoimena saksalaiset kehittivät rauta-
hiukkasia sisältävän maalin vaimentamaan 
sukellusveneiden periskooppien tutkaheijastusta. 
Samanaikaisesti he loivat kokonaan uuden 
konseptin eli siipimäisen lentokoneen, jota voidaan 
hyvällä syyllä pitää ensimmäisenä häiveteknisenä 
lentokoneena. Niitä ei tiettävästi käytetty hyök-
käyksissä, mutta jälkeenpäin tehdyt analyysit 
osoittivat, että ne olisivat päässeet toiminta-
alueelle, ennen kuin Iso-Britannian hävittäjät 
olisivat ehtineet hätiin. Maastouttaminen ja harhau-
tus olivat laajassa käytössä. Hyvänä esimerkkinä 
ovat harhauttavat maihinnousut operaatiossa 
Fortidude South, jolla peitettiin päähyökkäyssuunta 
Normandiaan. Lähi-infrapuna-alueen kuvaus alkoi 
myös yleistyä naamioitujen kohteiden etsimisessä 
ja valonvahvistin keksittiin. Naamiokuviointia 
alettiin toteuttaa lentokoneisiin, panssarivaunuihin 
ja muullekin kuljetuskalustolle. Sotilaiden vaatteet 
olivat enimmäkseen yksivärisiä, mutta maasto-
pukuja oli myös jo käytössä. Tiedustelutehtävissä 
vaaleat kohdat ihosta värjättiin tummiksi. 

Sensoriteknologia alkoi voimakkaasti kehittyä 
toisen maailmansodan jälkeen. Ensimmäiseksi 
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käyttöön tuli näkyvän valon ja lähi-infrapuna-
alueella väärävärikuvaus, joka kykeni paljastamaan 
sen ajan vihreän naamiomaalin. Tätä varten 50 - 60-
luvun taitteessa naamiomaaleilta ja -materiaaleilta 
vaadittiin lähi-infrapuna-alueella luonnon lehti-
vihreän kaltaiset heijastusominaisuudet.  Valonvah-
vistimia käytettiin ensimmäistä kertaa merkittävissä 
määrin Vietnamin sodassa, samainen lehtivihreän 
voimakas heijastus lähi-infrapuna-alueella toimii 
myös valonvahvistimia vastaan. Sen sijaan valojen 
ja esimerkiksi tupakan käytössä tulee olla erityisen 
huolellinen.  

 

Ilmavalokuva on Turusta pian Jatkosodan päätyt-
tyä.  Tiedustelutehtäviä on arvioitu olleen jopa 65 
% Jatkosodan lentotehtävistä, ja niitä tehtiin sekä 
havainnoimalla että valokuvaamalla. SA-kuva. 

Kylmän sodan aikana ilmavalvonta kehittyi 
voimakkaasti ja samanaikaisesti syntyi tarve 
tunkeutua syvälle vastustajan alueelle. Tätä varten 
alkoi lentokoneiden häivetekninen kehittäminen 
osana kokonaisuutta. Näistä kuuluisimmat on 
maailman nopein lentokone SR-71 Blackbird sekä 
tiedusteluun kehitetty Lockheed U2.  Hieman 
myöhemmin 70-luvulla ensimmäiset todelliset 
tutkahäivelentokoneet saivat alkunsa Yhdysvaltain 
salaisessa Have Blue –projektissa. F-117 lentokone 
kulmikkaine muotoineen oli tarkasti varjeltu 
salaisuus ja tuli julki vasta Irakin sodassa 1991. 
Koneen häivesuunnittelussa hyödynnettiin 
erityisesti muotoilua, mutta myös tutkavaimennus-
materiaaleja käytettiin laajasti.  

Samaan aikaan tiedustelu alkoi siirtyä avaruuteen, 
ja Neuvostoliitto rakensikin ensimmäiset kuvaavat 
tutkat 60 -70 luvun taitteessa. Kuvanmuodostus 
perustuu tutkan omaan liikkeeseen, ja kyseisiä 
tutkia kutsutaankin synteettisen apertuurin tutkiksi 
(SAR). Järjestelmien suorituskyky riitti valvomaan 
merellä olevaa laivaliikennettä ja oli luultavasti 
aikamoinen yllätys Yhdysvalloille.  

 

Suorasuuntaustyki tuliasema Syvärillä 27.5.1943. 
Maastouttamiseen käytettiin kaivautumista ja 
verkkoja, joihin kiinnitettiin luonnonmateriaalia 
kohdetta kätkemään. SA-kuva 

 Lämpökamerateknologiassa tapahtui läpimurto 70-
luvulla, ja kamerat alkoivat yleistyä. Lisäksi uudet 
pii-pohjaiset CCD-kennot tulivat markkinoille ja 
mahdollistivat entistä nopeamman digitaalisen 
kuvan käsittelyn. Naamioverkkojen ominaisuuk-
sissa piti siten ottaa näkyvän valon alueen lisäksi 
sekä lähi-infrapuna- että lämpöalue huomioon.  

Tultaessa 80-luvun loppupuolelle ja 90-luvulle 
naamioverkkoihin ilmestyivät multispektraaliset 
ominaisuudet:  ensin lämpö- ja myöhemmin myös 
tutkaominaisuudet. Verkkojen värisävyt noudattivat 
naamiomaalien vaatimuksia, niissä oli lämpösuoja-
ominaisuuksia, ja tutkaominaisuuksia yritettiin 
luoda metalloimalla verkkojen tehosteita. Lisäksi 
käyttöön tulivat tehokkaat lämpökamerat, (FLIR) –
järjestelmät. Lämpöalueella suojaa ruvettiin 
hakemaan ensisijaisesti matalaemissiivisistä 
materiaaleista, joiden lämpötila näyttää kamerassa 
matalammalta kuin se on todellisuudessa, ja 
lämpöeristeistä. Lähi-infrapuna-alueella maalien 
saavutettua oikeanlaiset vaatimukset, korostui oikea 
toiminta, kuten valonlähteiden hallittu käyttö. 
Vähäinenkin valo kuten esimerkiksi tupakan 
sytyttäminen saattaa näkyä valonvahvistimella 
kilometrien päähään.  

Sensorit alkoivat digitalisoitua 1990 -luvulla, ja se 
mahdollisti kohteiden automaattisen tunnistuksen. 
Sen seurauksena myös naamioinnin haasteet ovat 
kasvaneet. Erityisesti naamiointikuvioon on 
kiinnitettävä huomiota ja pyrittävä ratkaisuihin, 
joissa kohteen piirteet muuttuvat etäisyydestä 
riippuen. Uusissa 2000-luvun maastopuvuissa 
toteutetaan laajalti tällaisia ratkaisuja.  
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Mockup ”Quantum stealth” tarkka-ampujan suojasta. Kanadalainen Hyperstealht yritys mainostaa 
tuotettaan, mutta kieltäytyy kertomasta teknisiä yksityiskohtia –mainitsee vain kvanttimekaniikan. Joka 
tapauksessa kuvassa on havaittavissa paljon ominaispiirteitä, joita metamateriaaleista tehdyillä 
näkymättömyysviitoilla voidaan olettaa olevan.   Kuva ja Copyright HyperStealth Biotechnology Corp.

SAR -tutkaus alkoi kehittyä myös voimakkaasti 
samoihin aikoihin.  Muun muassa Yhdysvallat 
ottivat käyttöön SAR- tiedustelusensoreita. 1990-
luvulla tutkimus alkoi voimakkaasti jo keskittyä 
kohteiden tunnistamiseen SAR- kuvista. Kun 
aikaisemmin oli pystytty SAR-tutkien valemaalit 
tekemään yksinkertaisilla kulmaheijastimilla, erotti-
vat edistyneet tutkat ne nyt kohteista. SAR-
tutkauksen kehittymisen seurauksena naamio-
verkoiltakin odotetaan tutkavaimennusta.  

Havainnointiin käytettävää tutka-aluetta laajen-
nettiin VHF- ja millimetrialueelle. Osaltaan tähän 
vaikutti se ajatus, että tutkahäivetekniikkaa vastaan 
voidaan reagoida muuttamalla pois taajuusalueelta, 
jolle häivetekniikka on suunniteltu. Osa sovelluk-
sista oli kaksi- tai monipaikkatutkia. Kaksipaikka-
tutkilla lähetin ja vastaanotin sijaitsevat eri 
paikoissa, ja monipaikkatutkilla niitä voi lisäksi olla 
useita. Muutoksista seurasi tarve kehittää häive-
tekniikkaa myös näille taajuusalueille. Samasta 
syystä tutkaherätemittauksia alettiinkin tehdä multi-
staattisina. 

Kehittyvät sensorit tekevät osan perinteisiä häive-
tekniikoita vanhentuviksi, esim. naamiomaalaus-
menetelmiä ja naamioverkkoja täytyy kehittää uutta 
uhkaa vastaan. 2000 –luvulla ovat tulleet käyttöön 
hyperspektrijärjestelmät, joilla kuvan jokaiselle 
pikselille mitataan spektri, ja laserkeilaus-
menetelmät, joilla voidaan tehdä kolmiulotteinen 
kuva ympäristöstä.  Näiden vastatoimia ollaan vasta 
kehittämässä. Perinteinen naamiomaalaus ei enää 
riitä hyperspektrikuvausta vastaan, vaan 
tutkimuksen kohteena on esim. oikean lehtivihreän 

käyttö naamiomaalissa, sillä järjestelmä on hyvin 
herkkä löytämään eroavaisuuksia. Laserkeilausta 
vastaan mietitään keinoja, joilla estetään kohteen 
skannaaminen naamioverkon alta. Materiaalien 
kehittyessä myös kohteiden ominaisuuksien 
sähköinen säätely on tullut mukaan kuvaan. 
Esimerkkinä mainittakoon kohteen lämpöemissiivi-
syyden sähköinen säätely toimintaympäristön 
mukaan, jolloin kohteen lämpöheräte sulautetaan 
taustaansa. 

 

Hyperspektrijärjestelmä ottaa valokuvan sadoilla 
eri aallonpituuksilla. Kuvassa järjestelmä etsinyt 
spektrin perusteella vihreää naamiomaalia, joka 
on korostettu keltaiseksi. Perinteinen naamiomaa-
laus ei siten riitä hyperspektrikuvausta vastaan. 
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Maailmalla on viimeaikoina tutkittu niin 
kutsuttujen metamateriaalien käyttöä. Tekniikalla 
on teoriassa mahdollista kierrättää valo kohteen 
ympäri, jolloin kohdetta ei nähdä lainkaan.  

 

Kapseloitua lehtivihreää. Lehtivihreällä on tarkoi-
tus tuottaa luonnon heijastusten mukainen vihreä 
naamiomaali, jolloin hyperspektrijärjestelmä ei 
kohdetta poikkeavan heijastuksen avulla enää 
löydä. VTT 

Lyhyestä katsauksesta lähihistoriaan nähdään, että 
häivetekniikan ja sensoreiden välillä on ollut 
vuosikymmenien mittainen kilpavarustelu. Aina, 
kun toinen on ottanut edistysaskeleen, on toinen 
seurannut perässä. Tästä seuraa myös valitettavasti 
kustannusten nousua sensoreiden kehittyessä yhä 
tehokkaammiksi, toisaalta myös häive- harhautus-
teknisten ratkaisujen hinta on noussut. Esimerkiksi 
tämän päivän SAR-tutkaa vastaan tehokkaasti 
toimiva valelaite on hinnaltaan 30-50 -kertainen 
verrattuna kulmaheijastimiin, jotka toimivat vielä 
parikymmentä vuotta sitten. 
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Puolustusvoimien viestintäverkko on hallinnon 
turvallisuusverkon ydin 

- komentaja Olli Peltonen  - 

 
Hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) runkoverkon 
operointi, valokaapelit ja laitetilat sekä vuokra-
sopimukset ja näitä tehtäviä hoitava henkilöstö 
valmistaudutaan siirtämään Puolustusvoimien 
Johtamisjärjestelmäkeskukselta (PVJJK) Suomen 
Erillisverkot Oy:n (ERVE) tytäryhtiölle, Suomen 
Turvallisuusverkko Oy:lle (STUVE), joka jatkossa 
vastaa tämän infrastruktuurin ylläpidosta. 

 

TUVE -hankkeen käynnistämisen taustalla oli 
valtioneuvoston huoli viranomaisten ICT -varautu-
misesta ja samanaikaisesti kasvavasta kyberuhasta. 
Hankkeessa sisäasiainhallinnon tietoliikenne-
palvelut sulautettiin puolustusvoimien viestintä-
verkkoon. TUVE oli vuosina 2009 - 2013 
puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan tärkein 
kehittämishanke. PVJJK:n TUVE -hankkeen 
projektien johto ja työssä mukana olleet asian-
tuntijat ovat saaneet tunnustusta hankkeen 
menestyksellisestä läpiviennistä. 

Julkisen hallinnon yhteinen turvallisuusverkko 
tarjoaa viranomaisille ja valtion johdolle turvalli-
suuden ja varautumisen vaatimukset täyttäviä 
tietoliikenneyhteyksiä, laitetiloja ja muita tieto- ja 
viestintäteknisiä ratkaisuja.   

Turvallisuusverkko on sotilaallisen maanpuolustuk-
sen runkoverkko, mutta se palvelee myös muita 
turvallisuusviranomaisia. Viranomaisten johtamis-
järjestelmät tukeutuvat jatkossa turvallisuusverk-
koon. Se mahdollistaa valtiollisten ja kunnallisten 
toimijoiden välisen yhteisen tilannekuvan ja 
reaaliaikaisen tiedonvaihdon. Järjestelmän käyttä-
jinä ovat muun muassa Poliisi, pelastustoimi, 
sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Tulli sekä 
Puolustusvoimat. Kustannukset katetaan asiakkailta 
heidän tilaamiensa palveluiden mukaisesti 
perittävillä käyttömaksuilla. 

Laki TUVE -toiminnasta 

Esitys laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkko-
toiminnasta annettiin eduskunnalle 23.5.2013.  
Puolustusvaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat 
antaneet lakiesityksestä lausuntonsa. Hallintovalio-
kunta laatii lakiesityksestä mietinnön. Eduskunnan 
odotetaan hyväksyvän lain hallintovaliokunnan 
esittämin tarkennuksin. Tavoitteena on saada laki 
voimaan ja sen mukainen turvallisuusverkko-
toiminta käynnistettyä mahdollisimman pian.  

VM ohjaa TUVE -toimintaa  

Varautumisen näkökulmasta TUVE muodostaa 
valtion ICT -arkkitehtuurin kovan ytimen. 
Valtiovarainministeriö vastaa hallinnon turvalli-
suusverkkotoiminnan yleishallinnollisesta, strategi-
sesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä tieto- ja 
viestintäteknisen varautumisen, valmiuden ja 
turvallisuuden ohjauksesta. VM:n ohjaustehtävää 
tukemaan asetetaan mukana olevia hallinnonaloja 
edustava neuvottelukunta. TUVE -neuvottelu-
kunnan pääsihteeri on keskeinen asioiden 
valmistelija valtiovarainministeriössä.  

Liikkeenluovutus PVJJK:lta Suomen 
Turvallisuusverkko Oy:lle (STUVE)  

Turvallisuusverkkoon liittyvien toimintojen ja 
tehtäviä hoitavan henkilöstön liikkeenluovutukseen 
on valmistauduttu jo pitkään. Valtioneuvosto antoi 
asiasta periaatepäätöksen keväällä 2011. Hallinnon-
alat osallistuivat strategiatyöhön, joka loi perusteet 
lakiesityksen valmistelulle. ERVEn tytäryhtiö 
STUVE perustettiin vuoden 2012 alussa. PLM:n 
johtama liikkeenluovutusta valmisteleva projekti 
käynnistettiin toukokuussa 2013. 

Verkko-operoinnin siirron mahdollistamiseksi 
asetettiin kriteeristö, joka STUVEn tulee täyttää 
ennen liikkeenluovutusta. STUVE on kehittänyt 
toimintaansa yhteistyössä PVJJK:n ja pääesikunnan 
johtamisjärjestelmäosaston kanssa. Yhtiön 
toiminnan katsotaan täyttävän asetetut kriteerit ja 
arvioidaan, että liikkeenluovutus on mahdollista 
toimeenpanna noin kahden kuukauden kuluessa 

Käytettävyys. 
Yhteistyö  

Turvallisuus. 
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TUVE -lain hyväksymisestä. Liikkeenluovutuksessa 
PVJJK:sta on suunniteltu siirtyvän STUVEen n. 
150 tietoliikennealan ammattilaista. Siirtyvät 
henkilöt tietävät tulevat tehtävänsä, ja valtaosa 
heistä jatkaa työskentelyä nykyisellä työssäkäynti-
alueellaan. 

STUVEn TUVE -operoinnin 
käynnistäminen  

STUVE on TUVE -runkoverkon operointia varten 
perustettu, valtion kokonaan omistama, voittoa 
tavoittelematon osakeyhtiö. Hallinnon turvallisuus-
verkko on korkean varautumisen verkko, jolle on 
ominaista palvelun toimintavarmuus, saatavuus ja 
jatkuvuus. Yhtiön rajattu tehtävä mahdollistaa 
erikoistumisen ja ammattitaidon kehittämisen. 

Puolustusvoimat on yhtiön suurin asiakas. 
Toimintaa aloitettaessa PV:n osuus yhtiölle 
maksettavista kiinteistä maksuista on noin neljä 
viidesosaa yhtiön tuloista. PVJJK toimii jatkossakin 
puolustusvoimien palveluintegraattorina, joten 
PVJJK ja STUVE tekevät läheistä yhteistyötä.    

Vuonna 2014 STUVE keskittyy TUVE -operoinnin 
käynnistämiseen. Vastuu siirretään PVJJK:lta 
STUVElle pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston 
tukemana "saattaen vaihtaen". Pääesikunnan 
johtamisjärjestelmäosastolle on perustettu muutok-
sen hallintaa varten valmiustoimisto, joka tukee 
STUVEa yhtiön kehittäessä varautumis- ja valmius-
toimintaansa.  
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Materiaalipoliittisen strategian toteutuminen 
- teknologiajohtaja Pekka Närväinen - 

 
Tässä kirjoituksessa tarkastellaan teollisen toimijan 
perspektiivistä kuinka kansallinen materiaali-
politiikka on tähän mennessä jalkautunut. 
Materiaalipolitiikka on kieltämättä jo käsitteenä 
varsin haastava mieltää käytäntöä vahvasti 
ohjaavaksi toiminnaksi, jollaiseksi se on tarkoitettu. 
Siksi on aluksi paikallaan hieman avata tätä 
käsitettä sen perusteena olevien keskeisten 
asiakirjojen kautta. On syytä ymmärtää mitä 
kansallinen materiaalipolitiikka on ja miksi sen 
jalkautuminen ymmärrettäviksi ja konkreettisiksi 
käytännön toimiksi puolustuksen kehittämiseksi ja 
liiketoiminnan edellytysten parantamiseksi on 
tärkeää. Tämän jälkeen tarkastellaan tilannetta 
missä määrin strategiset linjaukset ja tavoitteet ovat 
jo jalkautuneet käytäntöön ja ehkä toteutuneetkin. 
Niiltä osin kun strategia vielä edellyttää toimeen-
panoa esitetään kehittämisideoita teollisesta näkö-
kulmasta, mutta huomioiden puolustushallinnon 
tarpeet. Jalkautuksessa pitää huomioida, että 
suorituskykyjen suunnittelun, rakentamisen ja 
käytön sekä huoltovarmuuden tulee muodostaa yksi 
ehyt kokonaisuus. Teologian, erityisesti tietoteknii-
kan toimivuudesta täysin riippuvaisten teknisten 
järjestelmien määrän lisääntyminen on puolustuk-
sen megatrendi.  Puolustusjärjestelmän jatkuvan 
toimintakyvyn varmistamiseksi normaali- ja 
poikkeusoloissa puolustushallinnon, puolustusteolli-
suuden sekä huoltovarmuuden tehtävät tulevat 
nivoutumaan tulevaisuudessa yhä ja saumatto-
mammin yhteen. Puolustusteollisuudelle se edustaa 
liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen uutta 
ulottuvuutta ja puolustusvoimille sitä, että maan 
kaikki asiantuntijaresurssit ovat kaikissa tilanteissa 
sen käytettävissä.  
 
Tehokkaimmalla ja luontevimmalla tavalla ja ilman 
erillisiä toimenpidesuunnitelmia strategia jalkautuu, 
kun materiaalihankkeita ja palveluhankintoja 
toteutetaan yhdessä kotimaisen teollisuuden kanssa 
strategian linjaukset muistaen.  

Materiaalipoliittinen strategia 

Ylimpänä materiaalipoliittista strategiaa ohjaavana 
asiakirjana voidaan pitää määrävälein laadittavaa 
valtioneuvoston selontekoa eduskunnalle Suomen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Viimeisin 
selonteko on vuodelta 2012. Puolustusmateriaalia ja 

materiaalipolitiikkaa käsitellään sen luvussa 5.4., 
Puolustuskyvyn rakentaminen ja ylläpito (s. 107-
108). Siinä todetaan, että suorituskyvyn ylläpidon ja 
kehittämisen tärkeä osatekijä on materiaali-
investoinnit. Tekstistä voidaan poimia seuraavat 
teollisuutta koskevat materiaalipoliittiset linjaukset: 

1. Sotilaallisen huoltovarmuuden rakenteita on 
kehitettävä ottaen huomioon kotimaiset ja ulko-
maiset toimijat. Puolustushallinto toimii aktiivi-
sesti kehitettäessä kotimaista ja kansainvälistä 
suorituskyky- ja huoltovarmuusyhteistyötä 
viranomaisten sekä elinkeinoelämän kesken. 

2. Kotimaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuu-
den kykyä integroida, ylläpitää, jatkokehittää, 
huoltaa, korjata ja poistaa käytöstä puolustus-
voimien keskeistä materiaalia ylläpidetään ja 
kehitetään ottaen huomioon sotilaallisen huolto-
varmuuden näkökohdat. 

3. Teollisuuden asemaa arvioidaan suhteessa 
strategisiin osaamisalueisiin ja kriittisiin tekno-
logioihin. Kriittisten järjestelmien osalta tuen 
on lähtökohtaisesti oltava saatavissa Suomesta. 

4. Keskeisen materiaalin ylläpitoa ja elinjakson-
hallintaa voi toteuttaa strateginen kumppani. 
Uusia kumppanuusratkaisuja tutkitaan alueilla, 
jotka eivät ole puolustushallinnon ydintoimin-
taa. 

5. Puolustusvoimien hallussa jo olevan materiaalin 
elinkaari hyödynnetään maksimaalisesti. 

6. Kotimaisen kriittisen puolustusteollisen osaami-
sen ja kapasiteetin ylläpitämiseksi tutkimus ja 
teknologia-alan kehittämistyötä kohdennetaan 
lähtökohtaisesti kotimaahan. 

Näiden toimenpiteiden toteutumista käsitellään 
myöhempänä. Monessa suhteessa esitetyt toimen-
piteet ovat jatkoa jo vuosia käynnissä olleelle 
kehitykselle, jota halutaan jatkaa tai tehostaa. 
Tiivistetysti voidaan todeta, että selonteossa on 
haluttu tuoda vahvasti esiin sotilaallista huolto-
varmuutta ja sen liityntää keskeisiin teollisiin 
kyvykkyyksiin ja osaamisiin. Edelleen teollisuuden 
korostetaan asemaa varmistettaessa kriittisten 
teknologioiden hallinnan avulla: 

- puolustusjärjestelmän strategisia osaamisalueita 



Insinööriupseeri 2014 
 

31

- puolustusteollisen osaamisen ja kapasiteetin yllä-
pitäminen  

- strategisen kumppanuuden kriittisten järjestel-
mien tuki, materiaalin ylläpito ja elinjakson 
hallinta  

Useita näistä osa-alueista on käytäntöön jalkautta-
misen osalta tarkennettu jäljempänä referoiduissa 
asiakirjoissa. 

Puolustusministeriön strateginen suunnitelma 
2030 - Puolustushallinnon materiaalipolitiikka 

Puolustushallinnon strateginen suunnitelma saa 
perusteita selonteosta, voimassa oleva strategia 
selonteosta 2009. Strateginen suunnitelma on viime 
aikoina julkaistu noin neljän vuoden välein, joten on 
luultavaa, että se päivitetään jälleen lähiaikoina ja 
antaa siten uusia syötteitä tuleviin puolustushallin-
non materiaalipoliittisiin linjauksiin.  

Strateginen suunnitelma 2030 korostaa huolto-
varmuuden kehittämisen tarvetta: ”Sotilaallisen 
huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää yhä 
enemmän kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä ja 
keskinäisriippuvuutta vahvistavien verkostojen 
hyödyntämistä. Keskeistä on varmistaa puolustus-
materiaalin saatavuus sekä materiaalin huolto-, 
ylläpito- ja korjaustoiminta. Entistä suurempi osa 
yhteiskunnan kriittisistä voimavaroista ja toimin-
noista on yksityissektorin omistuksessa ja vastuulla. 
Puolustushallinto osallistuu aktiivisesti yhteistyön 
kehittämiseen sekä viranomaisten että elinkeino-
elämän kanssa”. 

Voimassa olevassa materiaalipoliittisessa strategias-
sa (MATPOLSTRATSUUN) onkin nostettu esille 
seuraavia erityisesti teollisuuteen liittyviä toimen-
piteitä strategian toimeenpanoksi (referaatti ja 
ryhmittely kirjoittajan): 

- Toimenpiteet kotimaisen puolustus- ja turvalli-
suusteollisuuden toimintaedellytysten parantami-
seksi toteutetaan informoimalla järjestelmällisesti 
teollisuutta puolustusvoimien tarpeista ja 
strategisista linjauksista. 

- Sotilaallisten suorituskykyjen ja puolustus- ja 
turvallisuusteollisuuden tuotanto- ja innovaatio-
kyvyn ylläpitämiseksi strategiset osaamisalueet ja 
kriittiset teknologia-alueet määritellään ja niitä 
tarkennetaan sekä uudistetaan säännöllisesti 
puolustusvoimien tarpeita vastaaviksi. 

- Puolustushallinto edistää teollisuuden tutkimus- ja 
teknologiatoimintaa puolustusvoimien kehittämis-

ohjelmien lähtökohdista siten, että tutkimus- ja 
teknologia-alan kehittämistyötä hankitaan 
lähtökohtaisesti kotimaasta. 

- Puolustusvoimat päivittää hankintatoimen ohjeis-
tuksensa uuden puolustus- ja turvallisuus-
hankintadirektiivin mukaiseksi. Prosessit ja 
toimintatavat uudistetaan huomioiden direktiivin 
vaatimukset. Hankintahenkilöstön koulutuksesta 
ja neuvonnasta huolehditaan ja hankintatoimen 
keskeiset asiakirjamallit uudistetaan. Hankinnan 
kohteen arkaluontoisuudesta tai huoltovarmuu-
teen liittyvistä syistä johtuen hankinta voidaan 
toteuttaa EU:n puolustus- ja turvallisuushankinta-
direktiivistä poikkeavaa, rajatumpaa hankinta-
menettelyä noudattaen. 

- Valtion turvallisuuden kannalta kriittisten puolus-
tusjärjestelmien ja -tarvikkeiden hankinnat toteu-
tetaan aina valtion keskeiset turvallisuusintressit 
huomioiden (tässä viitataan SEUT346-säännök-
seen). 

- Suorituskykyvaatimukset määritellään aina 
riittävän tarkasti rajaamatta kuitenkaan tarpeetto-
masti käyttökelpoisia ja potentiaalisia ratkaisu-
vaihtoehtoja.  

- Teollisuuden osaamista hyödynnetään mahdolli-
suuksien mukaan hankkeiden valmistelussa. 

- Sotilaallista huoltovarmuutta ja kotimaisen teolli-
suuden asemaa materiaalin toimittajana ja huolto-, 
ylläpito- ja korjaustoiminnassa kehitetään vastaa-
maan toimintaympäristön ja puolustushallinnon 
resurssien muutoksia. Puolustushallinto, työ- ja 
elinkeinoministeriö, Huoltovarmuuskeskus ja 
puolustus- ja turvallisuusteollisuus luovat yhdessä 
mekanismit, joilla tavoite saavutetaan.  

- Puolustushallinto edistää omalta osaltaan puolus-
tus- ja turvallisuusteollisuuden tuotannon yllä-
pitoa ja kehittämistä uskottavan puolustuskyvyn 
kannalta strategisilla ja kriittisillä kompetenssi-
alueilla. 

Puolustusvoimien MASTRA ja TESTRA 

Puolustushallinnon materiaalipolitiikkaa on jalkau-
tettu puolustusvoimien kahdessa omassa asia-
kirjassa, Materiaalistrateginen ohjaus puolustusvoi-
missa (MASTRA, 2010) sekä Puolustusvoimien 
teknologiastrategiassa (TESTRA, 2012). 

Puolustushallinnon materiaalipolitiikassa on tarken-
nettu puolustusvoimien linjauksia materiaali-
politiikan toteutuksen suhteen ja määritelty lyhyen 
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ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Alla muutamia 
poimintoja: 

- Puolustusvoimille luodaan toimintamalli, joka 
varmistaa pitkäjänteisen rahoituksen, jossa 
samaan aikaan ovat käynnissä monivuotiset 
teknologia-, proto- ja hanketilausvaltuudet.  

- Osaamisverkostojen toiminta vakiinnutetaan ja 
niitä laajennetaan. Osaamisverkostojen kykyä 
tuotteistaa teknologiaa sotavarusteisiin kehitetään.  

- Puolustusvoimien kehittämisohjelmia ja hanke-
toimintaa ohjataan ja kehitetään vastaamaan 
System of Systems Engineeringin parhaita 
käytäntöjä puolustusvoimien resurssitehokkaan 
suorituskyvyn kehittämisen ja ylläpitämisen 
mahdollistamiseksi. 

- Hankinta-asiakirjojen laatimisen ja hankintojen 
sopimusaikaisen hallinnan osaamista vahviste-
taan.  

Puolustusvoimien teknologistrategiassa on mate-
riaalipolitiikan jalkauttamiseen tuotu esille kymme-
nen kohtaa strategian toimeenpanoksi. TESTRA:sta 
on tehty erillinen jalkautussuunnitelma, jonka 
laadinnassa ovat olleet mukana asiantuntijajäsenet 
teollisuudesta. Siinä on lueteltu mm. alla olevia 
jalkauttamistoimenpiteitä: 

- Tuotteistetaan STAE (1-3) ja verkotutaan ja 
kumppanoidutaan osien 1-2 tuottamisessa. 
Käynnistetään STAE3:ssa tunnistettavien seurat-
tavien teknologioiden seuranta ja ylläpidetään 
osaamista SOKT-alueella. 

- Kuvattava teknologiaprosessi (STAE-SOKT-
kyvyn luominen), joka tuottaa teknologia-
ohjelmien, teknologiasiirtojen ja teollisen yhteis-
työn perusteet. 

- T&K-toiminta integroidaan ELJAKE-projektin 
tuottamaan kehykseen. 

- Teknologian saatavuuden ja soveltuvuuden sekä 
kypsyystasojen tunnistamisen ja kehittymisen 
ennakoinnin osaaminen, prosessit ja tuotteet on 
luotava.  

- Tunnistetaan ja huomioidaan hankkeiden ja 
hankintojen valmistelun ja läpiviennin vaatima 
osaaminen jo konseptin valintavaiheessa.  

- Varmistetaan valtion keskeisten turvallisuusetujen 
huomioiminen hanke- ja hankintatoiminnassa. 
Luodaan tulkintasäännöt ja ohjeet. Kehitetään 
mallinnuksen ja simuloinnin kykyä ja palveluja, 
kehitetään elinjaksokustannusten ennakointi.  

- Hankeohjausjärjestelmään sisällytetään TRL-
tarkastelu ja SUKE-vaihe erotetaan hankinta-
vaiheesta.  

- Kotimaisen teollisuuden rooli (kansallisen turval-
lisuuden ja huoltovarmuuden varmistamisen 
perusteet) määritellään SUKE-vaiheessa ja 
sisällytetään RFI:hin. 

- Varmistetaan, että hankintoihin liittyvissä hallin-
nollisissa käsittelyissä kotimaisen teollisuuden 
rooli kohdistuu ensisijaisesti SOKT-alueille. 

- Kehitetään sotavarustuksen testaus- ja evaluointi-
palvelua ja kykyjä.  

- Kuvataan vienninvalvonnan päätöksenteon 
prosessi.  

- Käynnistetään hankinta- ja toimitusvalmiuksien 
luomiseksi tarvittavat teknologiaohjelmat. 
Kohdennetaan ohjelmat niille SOKT-alueille, 
joilla PV:n tavoitetilan mukaisesti on 
odotettavissa hanketoimintaa.  

- Varmistetaan osaamisen pysyvyys sotatalous-
sopimuksin, joiden toimintamallia kehitetään 
huomioimaan teknologinen huoltovarmuus. 
Parannetaan kansallisesti kriittisen teollisuuden 
kriisiajan toimintakykyä (SA-suunnittelu, harjoi-
tukset). 

- Tunnistetaan kansallisen kriittisen tuotannon ja 
osaamisen kannalta välttämättömät strategiset 
kumppanit. Luodaan sopimusjärjestelyt. Käynnis-
tetään varautumistoiminta. 

- Tarpeellisten osaamisverkostojen tunnistaminen, 
sopimus- ja hankintamallien määrittäminen ja 
toimintamallin kuvaaminen. 

- Teollisen yhteistyön normi päivitetään. Miten 
valitaan mukaan otettavat tahot, millä ehdoilla työ 
tehdään sekä mitkä ovat osallistuvien yritysten 
mahdollisuudet osallistua hankintaan.  

- Varmistetaan, että teknologiatoiminnan IPR:t ovat 
teollisuudella, ellei ole perusteltua syytä järjestää 
niitä toisin. Kaikissa tapauksissa PV:llä laajat 
käyttöoikeudet.  

Huoltovarmuuskriittinen tuotanto, teknologia ja 
osaaminen (HTTO) sekä valtioneuvoston päätös 
huoltovarmuuden tavoitteista 2013 

Teknologian ja osaamisen näkökulmaa huoltovar-
muudessa käsiteltiin laajasti Insinööriupseeri 2012 –
julkaisussa (Närväinen, Hammar) perustustuen PIA 
ry:n teknologiaryhmässä ja Puolustusvoimien 
teknologianeuvoston työelimessä käytyihin keskus-
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teluihin. Siinä käsitellyt näkökohdat ovat osaltaan 
toimineet syötteenä HTTO-raportin laatimiseen ja 
uuden VNp:n huoltovarmuuden tavoitteista peruste-
luihin.  

Puolustusministeriö asetti 30.5.2012 työryhmän, 
jonka tehtävänä oli tarkastella, mitkä puolustus-
kyvyn ja materiaalisen suorituskyvyn alueet 
Suomessa ovat huoltovarmuuskriittisiä ja joilla 
esimerkiksi kansallisen tuotantokapasiteetin ja/tai 
osaamisen säilyttäminen on erityisen tärkeää. 
Määrittelytyön lisäksi tehtävänä oli identifioida 
toimenpiteitä, joilla kriittisen teknologian, tuotan-
non ja osaaminen säilyminen turvataan. Toimeksi-
annon taustalla oli valtioneuvoston turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisen selonteon sekä huoltovarmuus-
tavoitepäätöksen valmistelu. Työryhmä jätti loppu-
raporttinsa 28.12.2012. Sen toimeenpano-osasta 
kirjoittajan tiivistelmä alla:  

- HTTO-alueiden turvaaminen edellyttää riittäviä 
rahallisia panostuksia. Tämän varmistamiseksi 
tulee selvittää mahdollisuus hyödyntää myös 
muita rahoituslähteitä kuin puolustushallinnon 
budjettikehystä. 

- Jo hankinnan ideointi- ja esisuunnitteluvaiheessa 
tulee arvioida, mitä vaihtoehtoisia malleja on 
hankittavan järjestelmän tuen, huollon ja ylläpito- 
sekä kehittämiskyvyn järjestämiselle sekä 
arvioida eri vaihtoehtojen huoltovarmuudellisia 
riskejä ja kustannuksia. Hankeohjauksen perus-
teissa tulisi huoltovarmuusnäkökulma tulla koros-
tetusti esille, huomioiden myös kumppanuuden 
näkökulmat. Harkittavaksi tulee erityisesti sen 
ohjaaminen, missä tilanteissa huoltovarmuus-

näkökulmat saattavat edellyttää hankinnan 
toteuttamista puolustus- ja turvallisuushankinta-
lain kansallisin säännöksin (SEUT 346 1(b)). 

- On harkittava, voitaisiinko strategista kump-
panuutta luoda erityisesti niille huoltovarmuus-
kriittisille alueille, joilla osaamisen katoaminen 
kotimaasta on vaarassa. Lisäksi uusien alueiden 
kumppanuuksia tulisi tarkastella ennakkoluulotto-
masti.  

- Erityinen painotus tulisi asettaa pohjoismaiselle 
puolustusmateriaaliyhteisölle. Tulisi harkita poh-
joismaisten sopimusten syventämistä ja sotilaal-
lista huoltovarmuutta koskevien sitoumusten 
ulottamista uusille alueille, mukaan lukien edellä 
mainitut kriittisen teknologian, tuotannon ja 
osaamisen alueet. 

- On tärkeää, että valtionhallinto tukee teollisuuden 
viennin ja kansainvälistymisen edistämistä koti-
maisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden elin-
kelpoisuuden ylläpitämiseksi. 

- Tarvitaan riittävä tilannetietoisuus olemassa 
olevasta ja ennakoitavasta huoltovarmuuskriitti-
sestä osaamispohjasta. Tilannekuvan pohjalta 
tulisi systemaattisesti pyrkiä suuntaamaan riittävät 
panostukset huoltovarmuuskriittisille osaamis-
alueille. Julkisrahoitteisten tutkimuslaitosten tulisi 
kohdentaa tutkimus- ja tuotekehityshakuja 
kriittisten alueiden teknologioihin.  

Joulukuussa 2013 annettu valtioneuvoston päätös 
huoltovarmuuden tavoitteista käsittelee luvussa 4.4., 
Sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja 
palvelut, tämän huoltovarmuuden osa-alueen 
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kehittämistoimenpiteiden periaatteita. Ne ovat 
samansisältöiset kuin muissa tässä kirjoituksessa 
referoiduissa asiakirjoissa 

- Puolustushallinto varmistaa, että maassa säilyy 
tarvittava riittävä osaaminen, teknologia ja 
tuotanto sekä integraatio-, huolto-, ylläpito- ja 
kriisiajan vauriokorjauskyky, joka pidetään 
saatavilla logistiikan ketjussa. Puolustusvoimat 
kehittää sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta 
kriittiseen tietoturvallisuuteen ja salaukseen 
liittyvää osaamista ja teknologiaa kyberturvalli-
suusstrategian mutkaisesti. Huoltovarmuus-
organisaatio tukee ja edistää tätä työtä.  

- Valtio ylläpitää ja tukee keskeisiin kansallisiin 
turvallisuusetuihin liittyvää kriittistä puolustus-
teollisuutta ja sen osaamista sekä palvelutuotantoa 
tarvittavin toimenpitein. 

- Puolustushallinto kehittää kriittisen puolustus-
materiaalin ja järjestelmien elinjakson hallintaa 
kumppanuusjärjestelyin. 

Päätöksen perustelumuistiossa näitä on tarkennettu, 
mutta varsinaisia toimenpiteitä ei ole yksilöity. 
Näiltä osin työ jatkuu mm. HTTO-jatkotyön 
muodossa puolustusministeriössä Suomen 
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n 
seuratessa suunnitelmien toteutumista. 

Strategian jalkautuminen 

Edellä on käytetty varsin paljon palstatilaa 
materiaalipoliittisen strategian linjauksiin ja 
strategia-asiakirjoissa esitettyihin toimenpide-
suunnitelmiin. Näin on tehty, jotta voidaan todeta 
valtionhallinnon harvinaisen yksituumainen tahto 
saada strategia muuttumaan käytännön toimiksi. 
Toinen merkillepantava näkökulma on, että 
teollisuuden merkitys strategian jalkauttamiselle ja 
käytäntöön panolle on tuotu selkeämmin ja 
konkreettisemmin esille, kuin koskaan aikaisemmin. 
Suomen teknologiaintensiivisen puolustusjärjestel-
män jatkuva toimintakyky sekä normaali- että 
poikkeusoloissa riippuu yhtä paljon puolustus-
voimien kuin puolustusteollisuudenkin panoksesta. 
Itse asiassa puolustusjärjestelmän toimivuuden 
kannalta ei ole syytäkään asettaa rajalinjoja missä 
puolustusvoimien toiminta loppuu ja missä 
teollisuuden alkaa. Strategia-asiakirjojen henki ja 
sen myötä Puolustushallinnon ja puolustus-
teollisuuden yhteisenä periaatteena tulee olla, että 
puolustusjärjestelmän toimivuus varmistetaan 
jatkuvasti yhdessä. 

 

Enää ei riitä, että puolustusvoimat toimi tilaajana ja 
teollisuustoimittajana. Jalkautumisen onnistumisek-
si on luotava uusia joustavia toimintatapoja, 
huomioiden puolustus- ja turvallisuushankintalain 
sekä SEUT 346:n säännökset ja mahdollisuudet. Se, 
että yhteistyö käytännön tasolla perustuu aina 
kaupallisiin sopimuksiin, ei saa olla este strategisten 
tavoitteiden jalkautumiselle. Strategisten ja muiden 
kumppanuussopimusten myötä yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseksi ollaankin viime vuosina otettu 
jättiaskelia (mm. Millog Oy:n perustaminen). 
Tällaista toimintaa tuleekin nyt laajentaa ennakko-
luulottomasti uusille alueille, kuten  HTTO-
raportissa todetaan. Eräitä näistä alueista käsitellään 
kehitysideoiden yhteydessä.  

Ennakkoluulottomuutta tarvitaan puolin ja toisin. 
Vuosikymmenten yhteistyön aikana sekä puolustus-
voimille että teollisuudelle on syntynyt kollektiivi-
nen muisti, joka pyrkii muuttuneessa tilanteessakin 
vielä ohjaamaan käyttäytymistä vanhoihin oletuk-
siin perustuen. Viimeistään PVUUD:n ja PV:n 
STRATSU:n yhteydessä tarkennettujen puolustus-
voimien pääprosessien jälkeen pitäisi teollisuudelle 
olla päivänselvää, ettei vain innovaatiotoiminnalla 
ja teknisistä mahdollisuuksista informoimalla voida 
aikaansaada uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
puolustusvoimien suunnalla yli sen, mitä suoritus-
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kykyjen kehittäminen välttämättä edellyttää. 
Menneinä vuosikymmeninä, jolloin puolustusjärjes-
telmää rakennettiin merkittävin materiaali-
hankinnoin, väljyyttä oli tässä suhteessa enemmän. 
Tosin näin aikaansaadut ratkaisut eivät välttämättä 
jääneet pitkäikäisiksi. Jos teollisuuden puolella on 
vielä jäänteitä tällaisesta optimismista, on siitä 
nopeasti siirryttävä nykypäivän realismiin. Näin jo 
siksikin, ettei erehdytä tekemään katteettomia 
investointeja. Puolustusvoimien puolella on syytä 
myös karistaa rippeet me vs. he asetelmasta ja siitä, 
että materiaalisen suorituskyvyn rakentaminen olisi 
teollisuudelle ”vain” liiketoimintaa ja voitontuotta-
mista PV:n kustannuksella. Puolustusteollisuus on 
osa kokonaismaanpuolustusta. Jotta se voi 
tehtävänsä täyttää on toiminnan jatkuvuuden 
perusedellytys toki, että se on toimijalleen tuottavaa 
liiketoimintaa siten, kun yritysten omistajat ovat 
edellyttäneet. Tätä tosiasiaa ei ole tarpeen piilotella. 
Katemarginaalit alalla ovat yleisesti alhaisempia 
kuin siviiliteollisuudessa, eikä aikoinaan sitä jossain 
määrin kompensoinut luottamus toiminnan pitkä-
jänteisyyteen ja jatkuvuuteen ole enää kiistaton 
asiaintila. Puolustusteollisuuden insinöörit puoles-
taan ovat lähes poikkeuksetta alalla siksi, että he 
näkevät työskentelyn alalla mielekkääksi ja 
merkitykselliseksi maanpuolustukselle. Yhteis-
toiminnalla on suuret mahdollisuudet rakentaa 
Suomelle edelleen toimintakykyinen puolustus-
järjestelmä resurssien rajallisuudesta huolimatta. 
Puolustusjärjestelmä on peruuttamattomasti 
teknologiaintensiivinen. Tämä on kuitenkin kansal-
linen vahvuutemme. Sen kehittämistä pitää jatkaa 
puhtaalta pöydältä ja kaikkien asiantuntijaresurssien 
maassa tulee olla käytettävissä. 

Seuraavassa on tarkasteltu eräitä strategia-asia-
kirjoissa esille nostettujen strategisten toimen-
piteiden toteutumisen tilaa siten miten se näyttäytyy 
teollisuudelle. Hallinnon puolella saattaa toki olla 
vireillä jalkautumistoimia, joita ei ole vielä esitelty 
julkisesti. Mm. TESTRA:n yksityiskohtaiset 
jalkauttamistoimenpiteet lienevät käynnissä. 

Jalkautumassa olevat asiat: 

- Kotimaisen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden 
kykyä integroida, ylläpitää, jatkokehittää, huoltaa, 
korjata ja poistaa käytöstä puolustusvoimien 
keskeistä materiaalia ylläpidetään ja kehitetään 
ottaen huomioon sotilaallisen huoltovarmuuden 
näkökohdat (VNS). 

- Keskeisen materiaalin ylläpitoa ja elinjakson-
hallintaa voi toteuttaa strateginen kumppani 
(VNS). 

- Toimenpiteet kotimaisen puolustus- ja turvalli-
suusteollisuuden toimintaedellytysten parantami-
seksi toteutetaan informoimalla järjestelmällisesti 
teollisuutta (MATPOLSTRATSUUN). Noteerat-
tuna esimerkkinä avoimuudesta maavoimien 
kattavat kehitysohjelmaesitykset Hankesemi-
naarissa 2014. 

- Kotimaisen teollisuuden asemaa materiaalin 
toimittajana ja huolto-, ylläpito- ja korjaus-
toiminnassa on kehitettävä vastaamaan toiminta-
ympäristön ja puolustushallinnon resurssien 
muutoksia (MATPOLSTRATSUUN). 

- Kotimaisen kriittisen puolustusteollisen osaami-
sen ja kapasiteetin ylläpitämiseksi tutkimus- ja 
teknologia-alan kehittämistyötä kohdennetaan 
lähtökohtaisesti kotimaahan (VNS). 

- Puolustusvoimien kehittämisohjelmia ja hanke-
toimintaa ohjataan ja kehitetään vastaamaan 
System of Systems Engineeringin parhaita 
käytäntöjä (MASTRA).  

- Käynnistetään hankinta- ja toimitusvalmiuksien 
luomiseksi tarvittavat teknologiaohjelmat. 
Kohdennetaan ohjelmat niille SOKT-alueille, 
joilla PV:n tavoitetilan mukaisesti on odotetta-
vissa hanketoimintaa. (TESTRA jalkautus) . 

- Tunnistetaan kansallisen kriittisen tuotannon ja 
osaamisen kannalta välttämättömät strategiset 
kumppanit (TESTRA jalkautus). HVK:n MIL-
poolin perustaminen 2013. 

Jalkautumista odottavat tai keskeneräiset asiat 

- Sotilaallisen huoltovarmuuden rakenteita on kehi-
tettävä (VNS).  

- Teollisuuden asemaa arvioidaan suhteessa strate-
gisiin osaamisalueisiin ja kriittisiin teknologioihin 
(VNS). Perustyö  on tehty vuonna 2012,  mutta 
niiden  tarkentaminen ja uudistaminen säännölli-
sesti puolustusvoimien tarpeita vastaaviksi tulee 
tehdä (MATPOLSTRATSUUN).  

- Tarvitaan riittävä tilannetietoisuus olemassa 
olevasta ja ennakoitavasta huoltovarmuuskriitti-
sestä osaamispohjasta. Tilannekuvan pohjalta 
tulisi systemaattisesti pyrkiä suuntaamaan riittävät 
panostukset huoltovarmuuskriittisille osaamis-
alueille (HTTO-raportti). 

- On harkittava, voitaisiinko strategista kumppa-
nuutta luoda erityisesti niille huoltovarmuus-
kriittisille alueille, joilla osaamisen katoaminen 
kotimaasta on vaarassa. Lisäksi uusien alueiden 
kumppanuuksia tulisi tarkastella ennakkoluulotto-
masti (HTTO-raportti). 
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- Puolustusvoimat päivittää hankintatoimen ohjeis-
tuksensa uuden puolustus- ja turvallisuus-
hankintadirektiivin mukaiseksi. Prosessit ja 
toimintatavat uudistetaan huomioiden direktiivin 
vaatimukset (MATPOLSTRATSUUN, TESTRA 
jalkautus). 

- Valtion turvallisuuden kannalta kriittisten puolus-
tusjärjestelmien ja -tarvikkeiden hankinnat toteu-
tetaan aina valtion keskeiset turvallisuusintressit 
huomioiden (MATPOLSTRATSUUN). Harkitta-
vaksi tulee erityisesti sen ohjaaminen, missä 
tilanteissa huoltovarmuusnäkökulmat saattavat 
edellyttää hankinnan toteuttamista puolustus- ja 
turvallisuushankintalain kansallisin säännöksin 
(SEUT 346 1(b)) (HTTO-raportti). 

- Suorituskykyvaatimukset määritellään aina 
riittävän tarkasti rajaamatta kuitenkaan tarpeetto-
masti käyttökelpoisia ja potentiaalisia ratkaisu-
vaihtoehtoja  (MATPOLSTRATSUUN). Jälkim-
mäinen osa linjauksesta on edelleen haasteellinen. 

- Teollisuuden osaamista hyödynnetään mahdolli-
suuksien mukaan hankkeiden valmistelussa 
(MATPOLSTRATSUUN). 

- Puolustusvoimille luodaan toimintamalli, joka 
varmistaa pitkäjänteisen rahoituksen, jossa 
samaan aikaan ovat käynnissä monivuotiset 
teknologia-, proto- ja hanketilausvaltuudet 
(MASTRA). 

- Varmistetaan osaamisen pysyvyys sotatalous-
sopimuksin, joiden toimintamallia kehitetään 
huomioimaan teknologinen huoltovarmuus.  

- Osaamisverkostojen toiminta vakiinnutetaan ja 
niitä laajennetaan (TESTRA jalkautus). Tässä 
kohdin on saatujen pilotointikokemusten valossa 
tosin päätettävä tuottaisivatko aiotut osaamis-
verkostot siinä muodossa niille asetettuja tavoit-
teita, vai voitaisiinko verkostoitumisen tavoitteet 
saavuttaa muulla tavoin uusia rakenteita 
perustamatta. 

- HTTO-alueiden turvaaminen riittävillä rahallisilla 
panostuksilla: Tulee selvittää mahdollisuus hyö-
dyntää myös muita rahoituslähteitä kuin puolus-
tushallinnon budjettikehystä (HTTO-raportti). 

- Jo hankinnan ideointi- ja esisuunnitteluvaiheessa 
tulee arvioida, mitä vaihtoehtoisia malleja on 
hankittavan järjestelmän tuen, huollon ja ylläpito- 
sekä kehittämiskyvyn järjestämiselle sekä 
arvioida eri vaihtoehtojen huoltovarmuudellisia 
riskejä ja kustannuksia (HTTO-raportti). 

- Puolustushallinto varmistaa, että maassa säilyy 
tarvittava riittävä osaaminen, teknologia ja 
tuotanto (VNp). 

- Puolustusvoimat kehittää sotilaallisen huoltovar-
muuden kannalta kriittiseen tietoturvallisuuteen ja 
salaukseen liittyvää osaamista ja teknologiaa 
kyberturvallisuusstrategian mutkaisesti. Huolto-
varmuusorganisaatio tukee ja edistää tätä työtä 
(VNp). 

- Puolustushallinto kehittää kriittisen puolustus-
materiaalin ja järjestelmien elinjakson hallintaa 
kumppanuusjärjestelyin (VNp). Kriittisten järjes-
telmien elinjakson hallinnan osalta työ on vielä 
keskeneräinen. 

Kuten tilannekatsauksesta nähdään, jalkautumista 
odottavien tehtävien liasta on paljon pidempi, kuin 
vauhdilla jalkautumassa olevat asiat. Tehtävää  on 
siis paljon, työ on vieläkin alkuvaiheissaan. 
Viimeisessä luvussa esitetään muutamia kehittämis-
ideoita jalkautumisen nopeuttamiseksi. 

Jalkautumisen vauhdittaminen 

Jotta kansallinen materiaalipoliittinen strategia 
jalkautuisi mahdollisimman täydellisesti ja mahdol-
lisimman vauhdikkaasti esitetään lopuksi muutamia 
konkreettisia painopiste-alueita, joilla jalkautumista 
tulee edistää kaikilla tavoin toiminnan eri tasoilla: 

Puolustusvoimien strateginen suunnittelu 

Vaikka puolustusvoimien strateginen suunnittelu jo 
itsessään tuottaa strategia-asiakirjoja ja –linjauksia, 
ovat  useat aiheet jalkautumista odottavien tai 
keskeneräisten asioiden listalta sellaisia, joita pitää 
vauhdittaa strategisen suunnittelun toimesta. 
Työhön kuuluu mm. se, että on selvitettävä 
aikaisempaa yksityiskohtaisemmin suorituskykyjen 
ja varmistettavien kriittisten teknologioiden yhtey-
det (ns. SOKT2 -työ) huomioiden myös teknologia-
kehityksen tiekartat erityisesti disruptiivisten 
teknologioiden osalta. Teollisuuden asiantuntemus 
tulee saada suorituskykyjen suunnitteluun mukaan 
huomioiden voimassaolevat säädökset, työn esi-
kaupallinen luonne ja kaupallisten ristiriitatilantei-
den välttäminen. Pelisääntöjä ja ohjeistusta pitää 
kehittää. PV:n puolella suunnittelutehtävien 
keskinäiset hierarkiat ja aikajärjestykset tulee 
kirkastaa, aukottomasti kuvata ja informoida 
teollisuudelle.  

Puolustusjärjestelmän materiaalinen kehittäminen 
siten, että tarvittava osaaminen säilyy Suomessa 
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PVUUD ja PVLOGL suunnittelun yhteydessä on 
määritelty puolustusvoimien pääprosessit. 
Puolustusvoimien ja teollisuuden yhteistoiminnan 
on toimittava katkeamattomana ketjuna suoritus-
kykyjen suunnittelusta niiden materiaaliseen 
rakentamiseen ja ylläpitoon, operoinnin tukeen, 
sekä huoltovarmuuteen. Vain näin varmistetaan, 
että suorituskykyjen elinjaksonhallinta toteutuu 
kustannustehokkaasti ilman yllätyksiä. 

On varmistettava, että puolustusvoimien pää-
prosessien 1 (suunnittelu- ja kehittäminen) ja 2 
(materiaalinen rakentaminen ml. palveluiden 
hankinnat) välillä siirtyy kattava teknologinen 
tietämys. Silloin suorituskykyjen rakentamisvaihe 
tuottaa tuloksena halutut sotilaalliset suorituskyvyt 
suunnitelluin kustannuksin. Teollisuuden mukana-
olo on välttämätöntä ja tukee sen oman liiketoimin-
nan jatkuvuutta, esimerkkeinä tuleva hävittä-
järatkaisu ja alushankinnat.  

Hankeohjauksen ohjeistusta tulee kehittää niin, että 
yhteistyömahdollisuuksien hyödyt tulevat 
huomioiduiksi. 

Kansallisen osaamisen säilyminen ja huolto-
varmuuden muodostuminen varmistuu luonnolli-
simmalla tavalla suurten materiaalihankintojen ja 
integrointiprojektien yhteydessä. Tätä näkökulmaa 
on käsitelty laajasti tutkielmassa ”Kansallinen 
huoltovarmuus osana puolustusvoimien hankkeita” 
(Markku Rautio 2011). Tähän mahdollisuuteen on 
syytä kiinnittää entistäkin enemmän huomiota myös 
järjestelmien elinjaksonaikaisen ylläpidon suunnit-
telussa. Tiivis teollisuusyhteistyö suorituskyvyn 
rakentamisvaiheessa luo sille kestävän osaamis-
pohjan.  

Parhaiten tämä tapahtuu kotimaisen teollisuuden 
toimiessa hankkeen päätoteuttajana, tai ulkomaisen 
hankinnan osalta kotimaisena integraattorina. Se 
edellyttää toimijalta kuitenkin näyttöä isojen 
projektien johtamisesta, toimialatuntemusta, talou-
dellista kykyä projektin läpiviemiseen, riittävää osa- 
ja kokonaisjärjestelmäosaamisesta ja kykyä tarjota 
asiakkaalle aidosti edullisin kokonaisratkaisu. 
Kotimaisen toimijan tulee olla myös neutraali 
suhteessa suuriin puolustusjärjestelmätoimittajiin. 
Kaikkien perusvalmiuksien tulee olla kunnossa: 
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hankintaosaaminen, sopimusjuridiikka, sertifioinnit, 
Katakri sekä Systems Engineering kyvykkyyden 
edellyttämä vaatimusten hallinta, osaaminen ja 
työkalut. 

Asiakkaan näkökulmasta päätoimittajan käyttämi-
nen hankkeessa vapauttaa resursseja. Päätoimittaja 
huolehtii alihankintaverkostosta, tuottaa ammatti-
maisen teknisen dokumentaation ylläpitoa varten, 
vastaa konfiguraatiohallinnasta, vähentää riippu-
vuutta OEM-toimittajasta ja vapauttaa toimittaja-
verkoston hallinnasta.  Se tuottaa tarjousvaiheessa 
teollisen toimijan kokemukset kustannusajureista 
sekä muutosten hallinnan mekanismit. Näin 
osaaminen kehittyy ja on ennustettavasti puolustus-
voimien käytettävissä elinjakson hallinnan aikana ja 
tulevissa hankkeissa.  

Kansallisella tasolla päätoimittajan roolin merkitys 
puolustusvoimille mahdollistaa kotimaisen teolli-
suuden osallistumisen ulkomaisiin hankintoihin ja 
kehittää kotimaisen teollisuuden integraatio- ja 
ylläpitokykyä (ml. ohjelmistot) sekä muokkaamis- 
ja ylläpitopäivityskykyä. Se mahdollistaa myös 
kotimaisen kapeita, mutta tärkeitä, erikoisosaamisen 
alueita edustavan pk-teollisuuden osallistumisen 
suuriin materiaalihankintoihin.  

Kansallinen päätoimittaja viimekädessä varmistaa 
hankitun järjestelmän toiminnan jatkuvuuden 
normaali- ja poikkeusoloissa sekä mahdollisuuden 
hankinnan kokonaiskustannusten alentamiseen 
elinjaksoa pidentämällä, tai muuttamalla olemassa 
olevaa järjestelmää uusien suorituskykyvaatimusten 
mukaiseksi uudishankintojen sijaan. Suurten 
järjestelmätoimitusten päätoimittajuudet luovat 
perustaa sotilaalliselle huoltovarmuudelle. 

Sotilaallinen huoltovarmuus ja yhteiskunnan 
kriittisten järjestelmien edellyttämän osaamisen 
varmistaminen 

Vaikka hanketoiminta oikein hyödynnettynä on 
mainio tapa jalkauttaa materiaalipolitiikkaa, sen 
mahdollisuudet materiaalipolitiikan mukaisen 
teknologian ja osaamisen varmistamiseen ovat 
sittenkin rajalliset. Hanketoiminta on syklistä 
etenkin mittavimpien järjestelmähankintojen osalta. 
Kuinka silloin varmistetaan osaamisen säilyminen 
Suomessa huomioiden myös se, että näiden 
järjestelmien elinjaksopäivityksiä tehdään isossa 
mittakaavassa varsin harvoin?  

Sama ongelma koskee tiettyjen tekniikan erityis-
alojen tuntemusta, joissa hankintavolyymit eivät ole 

suuret, mutta merkitys puolustusjärjestelmän 
suorituskyvylle on suuri. Tässä kohdin vastuu 
osaamisen säilyttämisestä on osittain puolustus-
voimien teknologiatoiminnalla, joskin sen ongelma 
tässä suhteessa on kohdentuminen alueille, joissa 
odotetaan tapahtuvan hanketoimintaa. Muilla 
alueilla, joiden hankinnat tulevat ajankohtaisiksi 
esim. vasta 10–15 kuluttua osaaminen voi siksi olla 
vaarassa kadota.  

HTTO-raportin mukaisesti juuri näille huolto-
varmuuskriittisille osaamisalueilla tulisi laittaa 
liikkeelle riittävien panostusten systemaattinen 
suuntaaminen ja harkita uusien strategisen 
kumppanuuksien luontia. Niiden rahoittamiseksi 
tulee selvittää mahdollisuus hyödyntää myös muita 
rahoituslähteitä kuin puolustushallinnon budjetti-
kehystä. Kyseisten periaatteiden jalkauttaminen 
tulee suunnitella puolustushallinnon ja HVK:n 
toimesta teollisuuden tuella. Tässä kohdin haaste on 
hyvin suuri. Uusi VNp linjaa teknologian ja 
osaamisen varmistamisen tärkeäksi, mutta pääpaino 
päätöksen tekstissä on ymmärrettävästi edelleen 
tuotannollisessa ja materiaalisessa varautumisessa. 
Mikä siis olisi oikea tasapaino näiden kahden 
nykyaikaiselle huoltovarmuudelle tärkeän elementin 
kesken? Perusteita yksimielisyyden löytymiseen on 
tässäkin kirjoituksessa referoitujen asiakirjojen 
pohjalta riittävästi, että konkreettisia toimenpiteitä 
on pantava liikkeelle viipymättä.  

Kirjoittaja haastaa pohtimaan uusia kumppanuuksia 
puolustushallinnon ydintoiminnassa. Puolustus-
hallinnon ydintoimintojen määritelmä muuttuu 
yhteiskuntamuutosten ja teknisen kehityksen myötä. 
Puolustusvoimilla ei välttämättä ole tulevaisuudessa 
enää resursseja hoitaa puolustusjärjestelmän osien 
ylläpitoa teknisten järjestelmien kompleksisuuden ja 
keskinäisriippuvuuden muuttuneesta mittakaavasta 
johtuen. Nämä uudet potentiaaliset yhteistyöalueet 
on syytä kartoittaa, tiedot siihen ovat olemassa. 

Valtion turvallisuuden kannalta kriittisten puolus-
tusjärjestelmien ja -tarvikkeiden hankinnat liitetään 
nykyisin usein huoltovarmuusperusteluin SEUT 
346:n poikkeuksin hankittaviksi. Tämä on hyvin 
tärkeää ja kaipaa mainittua ohjeistusta.  Silti 
puolustusjärjestelmässä ja muussa kansallisesti 
kriittisessä infrastruktuurissa on valtava määrä usein 
ulkomaiseen COTS-tietotekniikkaan perustuvia 
järjestelmiä, tai valmiina ulkomailta hankittuja 
järjestelmiä, jotka ovat todella kriittisiä jo 
normaalioloissa ja erityisesti poikkeusoloissa ja 
jotka ovat yhtälailla huoltovarmuuden kannalta 
elintärkeitä.  
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Myös avoimeen kilpailutukseen tulevat järjestelmät, 
tulee hankkia Suomen kansallisia etuja korostaen. 
Hankinnat on ohjeistettava hallinnon puolelta ja 
järjestelmien elinjakson aikainen ylläpito ja 
huoltovarmuus tulee toteuttaa hallinnon ja 
kotimaisen teollisuuden yhteisin toimin. Olemassa 
olevan lainsäädännön mukaiset tarkat toiminta-
ohjeet on laadittava hankkeiden suunnittelijoiden ja 
hankinnoista vastaavien käyttöön. Säädösten 
kehittämistarpeet on tunnistettava ja pantava 
tarvittaessa vireille säädöspohjan kehittäminen.   

Pidemmällä aikavälillä olisi eduksi, jos käytettävis-
sä olisi tutkittua uutta tietoa yhteiskunnan muuttu-
misesta ja muutoksen vaikutuksista yhteiskunnan 
huoltovarmuuden ja sotilaalliseen huoltovarmuuden 
tavoitteisiin. Tällainen puolueeton tieto olisi eduksi, 
kun seuraavan kerran ehkä vuonna 2018 
tarkennetaan huoltovarmuuden tavoitteita. 
Keskeinen muutosajuri on yhteiskunnan toiminnan 
muuttuminen täysin riippuvaiseksi tietotekniikasta. 
Tässä korostuu yhteiskunnan kriittisten järjestel-
mien merkitys tekemättä eroa onko kyse esim. 
energianjakelujärjestelmän, tai puolustusvoimien 
TVJ-järjestelmästä. On oltava riittävä kansallinen 
omavaraisuus ko. järjestelmien toimintakunnon 
ylläpitämisessä ja toimintakunnon palauttamisessa 
normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeus-
oloissa. Pelkkä rutiininomainen osaaminen ja 
kirjaviisaus eivät riitä, vaan erityisesti poikkeus-
oloissa innovatiivisen ja improvisoivan osaamisen 
merkitys on suuri, jotta kriittiset järjestelmät 
voidaan palauttaa toimintakykyisiksi.  

Kirjoittaja esittää, että tulevien materiaalipoliittisten 
ja huoltovarmuusstrategioiden tueksi tehtäisiin 
riittävän laaja tutkimus siitä, kuinka sotilaallisen 
huoltovarmuuden tavoitteita tulisi kehittää suhteessa 
yhteiskunnan tekniseen kehittymiseen. Tiukkaa 
rajaa ei tulisi vetää sotilaallisen huoltovarmuuden ja 
muun yhteiskunnallisen huoltovarmuuden välillä, 
vaan pikemminkin selvittää, missä kohdin se kulkee 
ja kuinka paljon nämä alueet toisiaan leikkaavat 
tulevaisuudessa valtion kokonaisturvallisuuden 
näkökulmasta. 

Huoltovarmuuskeskus voisi olla sopiva rahoittaja 
tällaiselle tutkimukselle. Se voisi toisaalta ehkä olla 
myös osa tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen 

kokonaisuudistuksen yhteydessä muodostettua 
valtion strategista tutkimusta. Jälkimmäisen 
tarkoituksenahan on löytää ratkaisuja merkittäviin 
yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin. Tutkimus 
saattaisi olla mielenkiintoista toteuttaa myös 
MATINE:n rahoittamana yhteiskuntatieteellisenä 
tutkimuksena.  

Hyvää globaalia näkökulmaa lähtölaukauksena 
tällaiselle kansalliselle tarkastelulle voi antaa myös 
lähiaikoina julkaistava Ulkopoliittisen instituutin 
tutkimusraportti Towards the Geopolitics of Flows: 
Implications to Finland, joka käsittelee otsikon 
kontekstissa myös Suomen kansallista valmiussuun-
nittelua globaalien virtojen aikakaudella. Teollisuus 
olisi mielellään aktiivisesti mukana tällaisessa 
työssä asiantuntijana. Edustaahan se syötteiden 
tuottamista sen oman toiminnan strategiselle 
suunnittelulle ja jatkuvuuden varmistamiselle. 
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OCCAR monikansallisten materiaalihankkeiden 
hallinnoijana 

- Everstiluutnantti Jari Seppälä - 

 
Evl Jari Seppälä palvelee Osastoesiupseerina 
Pääesikunnan Johtamisjärjestelmäosastolla ja toimi 
Projektin hallinnointiupseerina OCCAR-EA:ssa 
2009 - 2013. 

Puolustusbudjetteihin kohdistuvat paineet edellyttä-
vät valtioilta kustannustehokkaita ratkaisuja 
puolustusmateriaalihankintoihin. Yksi ratkaisu 
kasvavien puolustusmateriaalikustannuksien hallin-
taan on kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja 
kulujen jakaminen useiden osallistujamaiden välillä. 
Eurooppalaisten valtioiden perustaman OCCAR:n 
(Organisation Conjointe de Coopération en matière 
d’ARmement) tehtävänä on hallinnoida moni-
kansallisia materiaalihankkeita käyttäjien asettamat 
rahoitus-, aikataulu- ja suorituskykyvaatimukset 
huomioiden.   

Järjestön perustaminen ja ohjaaminen 

OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en 
matière d’ARmement) on Iso-Britannian, Italian, 
Ranskan ja Saksan perustama monikansallinen 
järjestö puolustusmateriaalihankkeiden hallinnoimi-
seksi. Järjestön laillinen asema vahvistettiin, kun 
perustajavaltioiden parlamentit hyväksyivät 
OCCAR:n perustamissopimuksen (OCCAR 
Convention) vuonna 2001. OCCAR:n jäsenvaltioi-
den määrä kasvoi kuuteen Espanjan ja Belgian 
liityttyä järjestöön vuosina 2003 ja 2005.  

OCCAR:n jäsenvaltioiden sopimia ja järjestön 
toiminnan keskeisiä periaatteita ovat puolustus-
materiaalihankkeiden kustannustehokas ja koko 
elinjakson kattava hallinnointi sekä toimintatapojen 
ja teknologian yhdenmukaistaminen. OCCAR.n 
toiminnassa korostetaan eurooppalaisen teollisuu-
den kilpailukyvyn ylläpidon tärkeyttä ja järjestön 
avoimuutta kaikille Euroopan valtiolle. 

OCCAR:n tavoitteena on olla valtioiden ensi-
sijainen valinta yhteiseurooppalaisten puolustus-
materiaalihankkeiden hallinnoijaksi. Tämä on 
johtanut järjestelyyn, jossa OCCAR:n hallinnoimiin 
hankkeisiin voi osallistua ilman järjestön jäsenyyttä. 
Kaikilta osallistujamailta edellytetään kuitenkin 
OCCAR:n sääntöjen hyväksyntää sekä OCCAR:n 
kanssa voimassa olevaa turvallisuussopimusta. 

Sääntöjen hyväksyntä kattaa järjestön perustamis-
sopimuksen sekä OMP-ohjeissa (OCCAR 
Management Procedure) määritetyt toimintatavat. 
OCCAR:n hallinnoimiin hankkeisiin osallistuvat 
kuuden jäsenmaan lisäksi Alankomaat, Luxemburg, 
Puola, Ruotsi, Suomi ja Turkki. 

 

Yhteistyö ja työnjako Euroopan Puolustusviraston 
(EDA) kanssa tukee OCCAR:n asemaa eurooppa-
laisena puolustusmateriaalihankkeiden hallinnoija-
na. EDA keskittyy suorituskykyvaatimuksien 
määrittelyyn sekä yhteishankkeiden käynnistä-
miseen ja OCCAR käynnistettävien hankkeiden 
hallinnointiin.  

OCCAR.n toimintaa ohjaa jäsenmaiden puolustus-
materiaalijohtajien muodostama johtokunta (Board 
of Supervisor), joka päättää muun muassa uusien 
puolustusmateriaalihankkeiden liittämisestä 
(Programme Management Authorisation) yhden tai 
useamman jäsenmaan esityksestä. Johtokunnan 
päätös uuden hankeen liittämisestä mahdollistaa 
järjestön resurssien käytön hankeen valmisteluun ja 
hankekohtaisen johtoryhmän perustamisen jo ennen 
valtioiden sitovaa päätöstä hankeen käynnistämi-
sestä sekä siihen osallistumisesta.  

Osallistujamaiden sitoutuminen hankkeeseen tapah-
tuu hankesopimuksella (Programme Decision), joka 
toimii samalla hankeen hallinnointiin liittyvänä 
tehtävänanto OCCAR-EA:lle (OCCAR Executive 
Agency). 
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Organisaatiomalli ja johtosuhteet 

OCCAR:n johtokunnan rinnalla toimivat erilliset 
hankekohtaiset johtokunnat (Programme Board) 
ohjaavat hanketta keskittyen hankesopimuksessa 
(Programme Decision) määritettyihin päätavoitte-
isiin ja niiden toteuttamiseen. Käytännössä kutakin 
hanketta ohjaa johtokunnan valtuuttama hanke-
kohtainen komitea (Programme Committee). 

 

Hankkeiden hallinnoinnista vastaa OCCAR-EA 
(OCCAR Executive Administration), joka koostuu 
keskustoimistosta ja hankekohtaisista osastoista. 
Keskustoimisto koostuu henkilöstö-, hallinnontuki-, 
talous- ja hankkeiden hallinnoinnintukiosastoista.  

OCCAR EA:n toimintatapojen, organisaation ja 
henkilöstömäärän pääperiaatteena on taata hankkei-
den korkeatasoinen hallinnointi operatiivisiin 
kustannuksiin (hankkeeseen liittyvien tuotekehitys-
sopimuksien ja toimituksien kustannukset) verrattu-
na pienillä hallinnointikuluilla. Tässä on onnistuttu 
hyvin hallinnointikustannuksien ollessa noin 1% 
hankkeiden operatiivisista kustannuksista. 

Hankkeiden johtaminen ja toiminnan 
seuraaminen 

Hankkeiden hallinnointia seurataan hankesopimuk-
sissa asetettujen suorituskykyyn, aikatauluun ja 
rahoitukseen liittyvien tavoitteiden (High Level 
Objectives) sekä OCCAR:n johtokunnan asettamien 
yhteisten avaintulosten avulla.  

OCCAR.n toiminnassa kiinnitetään huomiota erityi-
sesti riskien hallintaan. Hankeosastot katselmoivat 
hankekohtaisia riskejä (uhkat ja mahdollisuudet) 

säännöllisesti ja valitsevat näistä merkittävimmät 
OCCAR-EA:n johtajalle sekä hankkeiden johto-
ryhmille esitettäviksi. 

 

OCCAR hallinnoi kahdeksaa puolustusmateriaali-
hanketta joiden yhteenlaskettu operatiivinen vuosi-
budjetti on noin 3.5 miljardia euroa.  Käynnissä 
olevia hankkeita ovat: 

- FREMM (Frégate européenne multi-
mission), Italian ja Ranskan käynnistämän 
fregattihankeen tuotantovaihe ja käytön-
aikaisen tuen valmistelu, 

- COBRA (Counter Battery Radar), 
Ranskan, Saksan ja Turkin käyttöönottaman 
maalinpaikannusjärjestelmän käytönaikainen 
tuki, 

- TIGER, Espanjan, Ranskan ja Saksan käyn-
nistämän taisteluhelikopterihankeen tuotanto-
vaihe ja käytönaikainen tuki, 

- A400M, Belgian, Espanjan, Iso-Britannian, 
Ranskan, Saksan ja Turkin käynnistämän 
kuljetuslentokonehankkeen tuotantovaihe ja 
käytönaikaisen tuen valmistelu, 

- FSAF ja PAAMS (Famille des systémes 
Surface-Air Futurs, Principal Anti Air 
Missile System), Italian ja Ranskan käyttöön-
ottaman ohjusjärjestelmän tuotantovaihe ja 
käytönaikainen tuki. Lisäksi OCCAR vastaa 
ohjuksien kehittämisestä ja tuotannosta Iso-
Britannialle, Italialle ja Ranskalle, 

- BOXER, Alankomaiden ja Saksan käynnistä-
män taisteluajoneuvohankeen tuotantovaihe 
ja käytönaikainen tuki, 
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- ESSOR (European Secure Software 
Defined Radio), Espanjan, Italian, Puolan, 
Ranskan, Ruotsin ja Suomen käynnistämän 
ohjelmistoradiohankeen hallinnointi, sekä   

- MUSIS (Multinational Space-based 
Imaging System), Italian ja Ranskan käyn-
nistämän satelliittikuvausjärjestelmän määrit-
telyvaiheen hallinnointi ja jatkovaiheiden 
valmistelu.  

Puolustusmateriaaliyhteistyö 
osallistujamaan näkökulmasta 

ESSOR- projekti (European Secure Software 
Defined Radio) on ensimmäinen käytännön 
esimerkki EDA:n ja OCCAR:n välisestä yhteis-
työstä. Valtioiden välinen yhteistyö ohjelmisto-
radioiden kehittämiseksi käynnistettiin EDA:n 
projektina ja osallistujamaat päättivät valita 
OCCAR:n hankeen hallinnointiorganisaatioksi. 
Päätös olemassa olevan eurooppalaisen hankkeiden 
hallinnointiorganisaation valinnasta tarjosi 
osallistujamaille useita etuja; OCCAR:lla oli 
tarvittava kokemus mittavien puolustusmateriaali-
hankkeiden hallinnointiin ja muista hankkeista 
saadut opit tarjosivat erinomaisen perustan hankeen 
menestyksekkäälle hallinnoinnille. Myös EDA:n ja 
OCCAR:n yhteistyön vahvistamista pidettiin 
tärkeänä. 

OCCAR:n sääntöjen hyväksyminen ja turvallisuus-
sopimusten voimaan saattaminen olivat aikaa vieviä 

ja edellyttivät lainsäädännön alaan kuuluvien koko-
naisuuksien eduskuntakäsittelyä. ESSOR-hankkeen 
liittämisestä saadut kokemukset johtivat OCCAR:n 
toimintamallien muuttamiseen, jatkossa OCCAR:n 
hankkeisiin osallistuville maille tarjotaan mahdolli-
suus OCCAR:n sääntöjen yleiseen hyväksyntään ja 
turvallisuussopimukseen. Tämä mahdollistaa 
maiden osallistumisen useisiin eri hankkeisiin ilman 
toistuvaa ja aikaa vievää hankekohtaista sääntöjen 
ja turvallisuussopimuksien hyväksyntää.   

Eurooppalainen puolustusmateriaali-
yhteistyö tulevaisuudessa 

Kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö on 
monimutkaista toimintaa kansallisine ja kansain-
välisine suhteineen. Menestyksekäs yhteistyö 
edellyttää osallistujamailta ja teollisuudelta 
valmiutta kompromisseihin hankkeiden yhteisiä 
vaatimuksia ja tavoitteita sovittaessa. Lisäksi 
osallistujilta edellytetään halua jakaa aiemmissa 
hankkeissa ja projekteissa syntynyttä taustatietoa.  

Puolustusmateriaaliyhteistyön mahdolliset hyödyt 
ovat kuitenkin merkittäviä. Onnistuneet hankkeet 
lisäävät joukkojen kansainvälistä yhteensopivuutta, 
tehostavat yhteisten resurssien käyttöä ja tukevat 
viimeisimpien teknologisten ratkaisujen käyttöön-
ottoa. Näistä syistä onkin pidettävä erityisen 
tärkeänä OCCAR:n kaltaisen yhteishankkeiden 
hallinnointiorganisaation olemassaoloa ja sen 
ammattitaidon hyödyntämistä. 

 

Valtioiden välinen sopimus 
yhteistyöstä ‐

« Technical Arrangement »

Tehtävä projektin 
hallinnoinnista –
»Programme 
Decision »

a4ESSOR SAS ja alihankkijat

ESSOR‐sopimus

 

ESSOR-hankkeen organisaatio 
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Käyttövarmuusperusteinen kunnossapito – Millog Oy:n 
kokemuksia 

- Johtaja Kimmo Myllyoja  - 

 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksessa käyttö-
varmuusperusteinen kunnossapidon ohjaus on 
asetettu keskeiseksi toimintatavaksi. Perusperiaate 
yksinkertaistettuna on, että suorituskykyvastuulliset 
ja joukko-osastot määrittävät toiminnalle vaatimuk-
set, jotka järjestelmävastuullinen (PVLOGL) 
toimeenpanee ja kunnossapitovastuullinen toteuttaa. 
Kaikissa vaiheissa korostuu yhteistyön merkitys eri 
toimijoiden välillä. Laitoksen prosesseja ja normeja 
määritellään PVLOGL:n rungon johdolla. Millog 
Oy osallistuu prosessi- ja normityöhön strategisena 
kumppanina ja kehittää kumppanuuden toiminta-
mallia vastaavasti yhteistyössä PVLOGL:n rungon 
kanssa. Edelleen PVLOGL rungon johdolla, yhteis-
työssä Maavoimien materiaalilaitos, käyttäjät ja 
Millog Oy pilotoivat käyttövarmuusperusteista 
kunnossapidon ohjauksen toimintamallia muuta-
milla järjestelmillä ja materiaaliryhmillä. Tätä 
kirjoitettaessa normityö ja toimintamalli ovat 
kesken, mutta ohessa kuitenkin muutamia ajatuksia 
ja huomioita toimintamallin kehittämisestä. 

Maavoimissa materiaalin normaaliolojen käyttö 
poikkeaa Ilmavoimista ja Merivoimista. Normaali-
oloissa materiaalia käytetään pääasiassa asevelvol-
listen ja reserviläisten koulutukseen ja iso osa 
materiaalista on pitkäaikaisvarastoituna. Materiaalia 
kierrätetään käytön ja varastoinnin välillä 
järjestelmäkohtaisen teknisen ohjeistuksen mukai-
sesti. Poikkeusoloissa materiaali tulee saada jaettua 
joukkojen käyttöön ja ylläpidettyä toiminta-
kuntoisena. 

Normaalioloissa käyttövarmuusperusteinen kunnos-
sapidon ohjaus perustuvat käyttäjien tarpeeseen 
mitä materiaalia ja kuinka paljon tarvitaan riviin, 
jotta asetetut koulutustavoitteet saavutetaan. 
Poikkeusolojen vaatimukset ohjaavat lähinnä 
valmiusmateriaalin ja muun varastoidun materiaalin 
jako- ja käyttövalmiutta sekä varautumista yllä-
pitoon poikkeusoloissa. 

Käyttövarmuusperusteisen kunnossapidon ohjauk-
sen tavoitteena on tuottaa normaali- ja poikkeus-
olojen vaatimukset täyttävä materiaalin ylläpito yli 
koko elinjakson mahdollisimman kustannustehok-
kaasti ja ennustettavasti. On selvää, että kaikkea 
maavoimien materiaalia ei ole tarkoituksenmukaista 

ohjata samalla lailla, vaan materiaalin tarkoituksen-
mukaisella ryhmittelyllä ja huomioimalla eri 
materiaaliryhmien ja järjestelmien erityispiirteet 
saavutetaan paremmat tulokset. Karkea ryhmittely 
on kriittiset järjestelmät, muut järjestelmät ja 
laitteet, massalaitteet ja materiaalit. Kriittisten 
järjestelmien ja massalaitteiden osalta käyttö-
varmuusperusteiseen kunnossapidon ohjaukseen 
voidaan siirtyä suhteellisen nopeasti. Muiden 
järjestelmien ja laitteiden sekä materiaalien osalta 
tulee vielä tarkastella ohjaus- ja toimintamallia. 
Nämä tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

 

Elinjaksosuunnitelmat ja huolto-ohjelmat antavat 
perusteet materiaalin kunnossapidon suunnittelulle. 
Kun tähän lisätään käyttövarmuusvaatimukset 
normaali- ja poikkeusolojen osalta, saadaan 
vaatimukset käyttövarmuusperusteiselle kunnossa-
pidolle. Käyttövarmuusvaatimukset normaalioloissa 
perustuvat joukkotuotantosuunnitelmiin ja sisältävät 
käytettävän materiaalin määrän ja käyttöprofiilin 
(kilometrit, käyttötunnit, laukaukset jne.). 
Varastoidun materiaalin osalta käyttövarmuus-
vaatimukset asetetaan palautettavuuden kautta eli 
missä ajassa pitkäaikaisvarastoitu materiaali on 
saatava jaettua joukoille käyttökuntoisena. 

Elinjaksosuunnitelmien, huolto-ohjelmien ja käyttö-
varmuusvaatimusten perusteella laaditaan järjestel-
mäkohtainen kunnossapitosuunnitelma (kunnossa-
pidon karkeasuunnitelma), joka on käyttövarmuus-
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perusteisen kunnossapidon ohjauksen kannalta 
keskeinen elementti. Kunnossapitosuunnitelma 
tehdään järjestelmäkohtaisesti ja alustavasti neli-
vuotisena suunnitelmana, jota ylläpidetään 
vuosittain. Se sisältää järjestelmän ylläpidon 
kannalta kaikki keskeiset elementit, kuten työtarpeet 
ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon osalta, 
varastoidun materiaalin kunnossapidon ja 
kierrätyksen sekä varaosa- ja vaihtolaitetarpeen. 
Kunnossapitosuunnitelmaan liitetyllä kierrätys-
suunnittelulla ja keskitetyllä varastoinnin ohjauk-
sella on merkittävä osuus käyttövarmuuden tuotta-
misessa. Myös elinjaksosuunnitelman kautta tulevat 
päivitystarpeet sisällytetään suunnitelmaan. 
Kunnossapitosuunnitelma tuottaa ennusteen 
järjestelmän ylläpidon kustannuksista asetetuilla 
käyttövarmuusvaatimuksilla. Tarvittaessa kunnossa-
pitosuunnitelmaa voidaan iteroida ja priorisoida 
käyttövarmuusvaatimusten ja eri järjestelmien 
kesken, jotta toiminta ja resurssit saadaan tasa-
painoon. Täten suunnitelma palvelee Puolustus-
voimien toiminnan ja resurssien suunnittelua, TRSS 
–prosessia. Vahvistetut järjestelmäkohtaiset kunnos-
sapitosuunnitelmat toimivat vuosityösuunnittelun 
(kunnossapidon hienosuunnittelu) sekä varaosa- ja 
vaihtolaitehankintojen syötteenä. Tavoitteena on, 
että kunnossapitosuunnitelmiin pohjautuva vuosi-
työsuunnittelu prosessina yksinkertaistuu ja siihen 
sitoutuva resurssi vähenee, mutta silti loppu-
tuotteen, vuosityöohjelman laatu paranee. 

Käyttövarmuusperusteinen kunnossapidon suunnit-
telu ei oleellisesti muuta kunnossapidon toteutusta 
nykyisestä. Materiaalia kunnossapidetään jatkos-
sakin vahvistetun vuosityöohjelman ja huoltovaati-
musten mukaisesti.  Käyttövarmuusvaatimuksiin 
perustuva suunnittelu tuottaa kuitenkin kustannus-
tehokkuutta vuosityöohjelman toteutusvaiheeseen. 
Käyttäjille tämä näkyy materiaalin parempana 
käytettävyytenä, käyttövarmuutena.  Tärkeää on 
lisäksi päivittää toiminnan seurannan ja 
raportoinnin menettelyt tukemaan käyttövarmuus-
perusteista kunnossapitoa. Keskeisintä on mitata 
asetettujen käyttövarmuusvaatimusten täyttymistä 
sekä tuottaa tilannekuvaa, joka mahdollistaa paitsi 
itse materiaalin käyttövarmuuden kehittämisen 
myös toimintamallin jatkokehittämisen. Vanha 

viisaus pätee tähänkin eli sitä saa mitä mittaa. 
Maavoimien eri järjestelmien ja materiaalin 
määrästä johtuen kaikki keskeiset materiaalin 
ohjaukseen ja kehittämiseen sekä tilannekuvan 
tuottamiseen tarvittavat mittarit on saatava 
rakennettua SAP toiminnanohjausjärjestelmään. 
Tämä edellyttää yhdenmukaista materiaalisen 
tilannekuvan perustietojen ylläpitoa kaikilta tahoilta 
eli järjestelmävastuulliselta, kunnossapitäjältä, 
varastoijalta ja käyttäjältä. Tällöin pääosa 
perustiedoista saadaan ylläpidettyä osana normaalia 
toimintaa ja tilannekuva on reaaliaikaisesti käytettä-
vissä. Tilannekuvan tuottamisen ja kunnossapidon 
ohjauksen kannalta keskeisimmät osuudet tulee 
rakentua vakiomuotoisten SAP raporttien pohjalta. 

Käyttövarmuusperusteinen kunnossapidon ohjaus 
tuottaa monivuotisen ennusteen kustannuksista ja 
tuottaa perusteita kunnossapidon ohjaukseen ja 
priorisointiin. Materiaalinen tilannekuva paranee 
sekä käytössä olevan että varastoidun materiaalin 
osalta. Tätä kautta voidaan optimoida materiaalin 
käytettävyyttä ja elinjakson kokonaiskustannuksia 
mm. materiaalin käyttöä ja kierrätystä ohjaamalla, 
kehittämällä kunnossapitoa ja huolto-ohjelmia, 
suunnitelmallisilla varaosahankinnoilla sekä 
tuottamalla oikeanlaisia ja oikea-aikaisia päivitys- 
ja muutostöitä. Kunnossapito kokonaisuutena ohja-
taan, suunnitellaan ja tuotetaan jatkossa kustannus-
tehokkaammin. Materiaalin käyttäjille, loppuasiak-
kaille tämä näkyy parantuneena käyttövarmuutena. 
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Digitalisoituvan taistelukentän tiedonsiirto 
tulevaisuudessa  

- diplomi-insinööri Reima Kettunen - 

 
Taistelukenttä on digitalisoitumassa. Tarve ennakoi-
da vastustajan tulevat toimenpiteet, tietää vallitseva 
tilanne mahdollisimman täydellisenä ja reagoida 
nopeasti muutokseen on luonut tarpeen jakaa tietoa 
nopeammin ja lähemmäs taistelua. Johtamisen, 
maalittamisen sekä tilannekuvan tehokkaan 
muodostamisen ja jakamisen mahdollistavat nopeat 
datayhteydet. Tilannekuvaa muodostaville järjestel-
mille, ohjelmistolle ja ihmisille luotettava tiedon-
siirto sensoritietoina, paikkatietoina ja raportteina 
viiveettä ja luotettavasti on edellytys palveluiden 
tuottamiseksi. Liikkuville ja hajautetuille joukoille 
tiedonsiirto langattomasti puheena, sanomina ja 
datana, on välttämättömyys palveluiden käyttämi-
seksi.  

Kiinteä verkko ja sitä täydentävä kenttädataverkko 
luovat rungon taktiselle tiedonsiirrolle ja tarjoavat 
liitynnän kaikkiin palveluihin myös taistelukentällä, 
mutta itsenäisen toimintakyvyn kannalta langatto-
mien yhteyksien merkitys korostuu tietyissä 
taistelun vaiheissa. Taktisen tiedonsiirron murros 
kenttäradio- ja kenttäpuhelinverkoista IP-pohjaisiksi 
täyden palvelun verkoiksi, jotka hyödyntävät 
tehokkaasti sekä langallisia että langattomia 
yhteyksiä on käynnissä. Suomi on muutoksen 
toteuttajana eturintamassa käyttöönottaessaan 
Laajakaistaisen runkoverkon taktiseen tiedon-
siirtoon ja lisätessään laajakaistaisia langattomia 
palveluja yhä laajemmalle käyttäjäjoukolle taistelu-
kentällä. 

Teknologian kallistuminen sekä hankintakustannuk-
siltaan että varsinkin kehitys- ja ylläpitokustannuk-
siltaan on johtanut tietoliikenteessä ja tieto-
tekniikassa siihen, että yhä enenevissä määrin 
ratkaisut, laitteet ja ohjelmistot otetaan käyttöön 
suoraan tai soveltaen siviilimaailman ratkaisuja. 
Langattoman tiedonsiirron osalta tämä on 
tarkoittanut uusien teknologioiden adoptoimista 
myös sotilaskäyttöön, joko laitteina, järjestelminä 
tai ohjelmistokomponentteina.  

Keskipitkällä aikavälillä tullee myös taistelukentän 
taktisessa tiedonsiirrossa vaikuttamaan kaksi 
rinnakkaista tietoliikennetekniikan kehityspolkua. 
Tietoturvaa ja tiedonsiirtokapasiteettia parantavat 
ratkaisut, jotka joko korvaavat tai täydentävät IP-

pohjaista tiedonsiirtoa ja langattoman tiedonsiirron 
entistä suurempi osuus kokonaistiedonsiirrosta. 
Molempia teknologioita kehittävät pääosin siviili-
markkinoilla toimivat yritykset pyrkien paranta-
maan langattomien verkkojen palvelun laatua 
kuluttajamarkkinoilla. Ratkaisut soveltuvat 
todennäköisesti myös sotilaskäyttöön, mutta niihin 
tarvittaneen jatkossakin muutoksia, jotka ottavat 
huomioon poikkeavan käyttötavan aiheuttamat 
vaatimukset. 

Langattomaan tiedonsiirtoon on aina kohdistettu 
vahva epäily yhteyden turvallisuudesta. Kokemuk-
set vanhoista analogista kenttäradioista ja vaikkapa 
NMT puhelimien helposta kuunneltavuudesta ovat 
vaikuttaneet asenteisiin ja estäneet langattomien 
yhteyksien käytön aina kun siirrettävä informaatio 
on koettu sensitiiviseksi. Kyberuhkien aikakaudella 
langattomaan tiedonsiirtoon ei enää suhtauduta 
automaattisesti langallisia yhteyksiä kriittisemmin, 
koska vallitseva todellisuus on osoittanut, että uhka 
tietojen joutumisesta vääriin käsiin on jopa 
todennäköisempää joko inhimillisten tekijöiden, 
verkkoliikenteen kaappaamiseen tai tietojärjestel-
miin tehtyjen tietomurtojen kautta kuin tiedustele-
malla langatonta yhteyttä. Erityisesti taktisessa 
tiedonsiirrossa tiedon paljastumisen merkitystä 
vähentää siirrettävän tiedon sisältö, joka useimmiten 
on informaationa relevanttia vain lyhyen aikaa 
(esim tulikomento).  

Maavoimien tarpeisiin kehitetty Laajakaistainen 
Runkoverkko tuottaa suorituskykyä liittää joukot, 
kuten taisteluosaston yksiköt, toisiinsa taistelun-
kestävällä suuren tiedonsiirtokyvyn omaavalla 
MANET (Mobile AdHoc Network) verkolla. 
Joukkojen toisiinsa ja kiinteän verkon palveluihin 
liittämiseen tarkoitettu järjestelmä on ohjelmisto-
radiopohjainen, joten suorituskykyä voidaan 
parantaa järjestelmän elinkaaren aikana.  Järjestel-
män kehitys suuntautunee tulevaisuudessa kapasi-
teetin ja taistelunkestävyyden parantamiseen 
taktiselle tietoliikenteelle asettavien vaatimusten 
kautta.  Järjestelmän tehtävänä on tuottaa tiedon-
siirtopalvelut johtamispaikoille ja johtajille, mutta 
se ei palvele henkilötason eli joukkueiden ja 
ryhmien sisäistä tiedonsiirtoa partio- ja yksilötasolle 
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saakka kattavasti. Henkilötason suuren tiedonsiirto-
kapasiteetin tarjoavat ratkaisut ovat vielä pitkälti 
valitsematta. 

Henkilötason tiedonsiirtoon merkittävin uusi 
teknologia tulee olemaan LTE:n(LTE=Long-
TermEvolution, mobiiliverkkojen kehitysprosessi) 
julkaisemien teknologiaratkaisuiden käyttöönotto ja 
sovittaminen palvelemaan myös viranomaiskäyttöä 
ja sotilastietoliikennettä. Koska teknologia on 
kehitetty kuluttajamarkkinoille parantamaan 
olemassa olevien matkapuhelinverkkojen suoritus-
kykyä ja tuottamaan parempia tietoliikenne-
yhteyksiä kuluttajille ja yksittäisille käyttöpisteille, 
kuten koneille, on tekniikan soveltaminen viran-
omais- ja sotilaskäytössä luonnollisesti suoraviivai-
sinta henkilötason järjestelmissä. 

LTE:n hyvänä puolena sotilaskäyttöä ajatellen 
voidaan pitää tällä hetkellä sitä, että vaatimuksissa 
on ainakin tunnistettu ja parhaassa tapauksessa 
myös tullaan huomioimaan kattavasti kyseisen 
käyttäjäkunnan erityisvaatimukset järjestelmälle. 
Viranomaiskäytön erityisvaatimuksia mobiiliver-
koille ovat tietoturva, yhteyden luotettavuus ja 
toimintakykyisyys eri tilanteissa. Toiminta-
kykyisyys kuvataan usein vaatimuksella ”no single 
point of failure”, jolla mobiiliverkkojen tapauksessa 
yleensä viitataan yksittäisen tukiaseman rooliin 
verkkotopologiassa ja siitä aiheutuvaan rajoittee-
seen. Mobiiliverkoissa tukiaseman tuhoutuminen 
poistaa palvelun koko toiminta-alueeltaan, mikäli 
tukiasemaverkkoa ei ole kahdennettu. Tulevaisuu-
dessa LTE tulee määrittelemään käyttötapauksen, 
jossa mobiilipäätelaitteet voivat ainakin pääosin 
kommunikoida suoraan toistensa kanssa ilman 
jatkuvaa, välittävää yhteyttä tukiaseman kautta. 
Toiminnallisuus on määritelty LTE Julkaisuun 12, 
joka on tarkoitus jäädyttää vuoden 2014 lopussa.  

Päätelaitteiden suoran yhteyden toteuttaminen ilman 
kokonaisliikennettä kontrolloivaa tukiasemaa 
erityisesti paikoissa, joissa kommunikoijia ja 
kommunikaatiotarvetta on paljon, on erittäin haas-
tavaa. Ristikkäisistä tarpeista johtuen ensimmäisissä 
toteutuksissa voidaan olettaa olevan rajoitteita, jotka 
käytännössä hankaloittavat päätelaitteiden 
kommunikointia suorin yhteyksin joissakin 
käyttötilanteissa. Merkittävimpiä kysymysmerkkejä 
ovat päätelaitteiden välisissä suorissa yhteys-
etäisyyksissä ja releoinnissa saavutettava suoritus-
kyky. Koska toisaalta LTE verkkojen toteutus 
kaupallisissa verkoissa perustuu tiheään tukiasema-
verkkoon, on tätä varten kehitetyillä ratkaisulla, 
kuten piko- ja femtocell tukiasemilla, mahdollista 

vähentää päätelaitteiden välisen suoran 
kommunikaation tarvetta tuottamalla tukiasema-
palvelut pienelle joukolle käyttäjiä lähelle käyttö-
pistettä. Käytännössä tukiasemat tulisi perustaa 
jollekin alustalle, kuten ajoneuvoon tai vastaavaan, 
laitteiden kiinteän asennuksen mahdollistavaan 
paikkaan ja siten tuottaa verkko käyttäjille tuki-
aseman lähietäisyydellä. 

Kuluttajille suunnatun tekniikan käytössä on 
merkittäviä etuja, joista suurin on kustannustehok-
kuus, erityisesti elinkaaren alkuvaiheeseen kohdis-
tuvana. Mikäli järjestelmät pystytään kehittämään 
siten, että niihin voidaan tehdä muutoksia ja 
asiakaskohtaisia räätälöintejä ohjelmistopohjaisesti 
tulee ensimmäinen kustannushyöty kehittämis-
kustannusten pienenemisenä. Uuden tietoliikenne-
protokollan kehittäminen on satojen miljoonien tai 
miljardien eurojen investointi, riippuen siitä, kuinka 
paljon tukevaa teknologiaa protokollan ympärille on 
valmiiksi saatavissa.  

Toinen kustannusetu erityisesti henkilötason 
ratkaisussa tulee laitekustannuksista, mikäli edes 
suurimmalle osalle käyttäjistä soveltuvat samat 
laitteet kuin kuluttajillekin. Kuluttajalaitteiden käyt-
tö voisi olla mahdollista pääosassa taistelukentän 
käyttöpaikkoja, erityisesti tukeville ja huoltaville 
joukoille. Kuluttajatuotteetkin saadaan kestämään, 
kuten amerikkalainen upseeri totesi kertoessaan 
kokemuksistaan Irakissa: ”Kestävin taistelijan 
käytössä ollut laite oli iPhone. Ei siksi, että se olisi 
parhaiten suojattu, vaan siksi, että se oli oma, 
henkilökohtainen ja sillä pidettiin yllä tärkeää 
yhteyttä, yhteyttä kotiin.” Siviiliteknologian hyö-
dyntämisen lisäkustannuksiksi voikin parhaimmassa 
tapauksessa tulla vain räätälöinneistä aiheutuvat 
ohjelmistojenkehitys- ja ylläpitokustannukset. 

Suomi on edelleen yksi johtavista maista langatto-
man tiedonsiirron kehityksessä. Tietoliikenne-
klusterissa työ kohdistuu suurelta osin uusiin 
langattomiin teknologioihin, niiden tutkimukseen, 
kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Koulutus- ja 
tutkimustoimintamme tuottaa vahvaa osaamista, 
jota yritykset voivat hyödyntää toiminnassaan. 
Langattoman tietoliikenteen kasvava käyttäjäryhmä 
ovat tulevaisuudessa koneet ja laitteet. Tällöin 
järjestelmien ominaisuuksissa korostuvat tekniset 
suorituskykyominaisuudet, kustannustehokkuus ja 
järjestelmien välinen integroitavuus. Tässä 
suomalainen insinööri on parhaimmillaan ja pystyy 
tuottamaan tietoliikennejärjestelmiä, jotka 
soveltuvat sekä siviili-, viranomais- että sotilas-
käyttöön.
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Kokemuksia kaikkien aikojen parhaimmasta SERA-
kurssista: SERA 25 

- insinöörieverstiluutnantti Olli Klemola - 

 
SERA (Session européenne pour les responsables 
d'armement eli European Session for Armament 
Officials) on Ranskan maanpuolustuskorkeakoulun 
yhteyteen amiraali Castexin vuonna 1936 perusta-
man IHEDN-instituutin (Institut des Hautes Etudes 
de la Défense Nationale) järjestämä puolustus-
materiaalialan kurssi. Vaikka alun perin kurssi 
palvelikin pelkästään Ranskan valtion tarpeita, se 
on sittemmin laajentunut yleiseurooppalaiseksi 
kurssiksi – tosin vahvoilla ranskalaisilla mausteilla 
varustettuna. Osanottajakaarti on tyypillisesti 
mittava läpileikkaus eurooppalaisesta puolustus-
yhteisöstä: korkeassa asemassa olevia (tai 
sellaisiksi pyrkiviä) valtion virkamiehiä ja sotilaita 
sekä puolustusteollisuudessa palvelevia henkilöitä. 
SERA-kursseja on järjestetty vuodesta 1989 
lähtien. 

 

Kuva: Wim Tijstermann 

Yksittäisen kurssilaisen kannalta päätavoitteina 
voidaan pitää mm. puolustusmateriaalialan euroop-
palaisen viitekehyksen ja erilaisten organisaatioiden 
toiminnan ymmärtämistä, puolustusteollisuuteen 
tutustumista, eurooppalaisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan sekä Euroopan eri valtioiden 
erityispiirteiden ymmärtämistä ja ennen kaikkea 
verkottumista alan toimijoiden kanssa. Jälkimmäi-
nen tavoite saattaa kuulostaa kliseiseltä ilmaisulta, 
mutta tämä on kaikesta huolimatta totta. Olen 
esimerkiksi itse linkittänyt itävaltalaisen kurssi-
toverini yhteen puolustusvoimien asiantuntijoiden 
kanssa hänen omalla toimialallaan – vastaavasti en 
koe ollenkaan häpeän tunnetta käyttää verkostoani 

hyväksi, mikäli minulla olisi tarvetta saada tietoa 
tai kontakteja kurssitovereideni kotimaista. 

Kurssille hakeutuminen ja 
valmistautuminen 

SERA 25 –kurssilla oli kaikkiaan n. 60 osallistujaa, 
joita muuten on tapana kutsua ”auditoijiksi”. 
Osallistujakiintiöt jaetaan IHEDN:n toimesta 
maittain – viime vuonna Suomen kiintiö oli taval-
lista suurempi eli viisi henkilöä. Näistä kolme 
henkilöä oli puolustusteollisuudesta ja loput kaksi 
puolustusvoimista. Suomen osallistujat valitsee 
puolustusministeriö hakemusten perusteella. 

Kurssi järjestetään neljässä viikon jaksossa keväisin 
(helmi-kesäkuussa), joista ensimmäinen ja viimei-
nen ovat Pariisissa ja kaksi keskimmäistä jossakin 
Euroopan maassa. Vuonna 2013 nämä kaksi muuta 
maata olivat Belgia ja Suomi. Sisällöllisesti nuo 
intensiivijaksot koostuvat luennoista, keskusteluis-
ta, ryhmätöistä ja yrityskäynneistä. Luonnollisesti 
usein on myös mahdollisuus tutustua kohdemaan 
kulttuuriin niiden harvojen vapaailtojen aikana. 
Aikataulut ovat tosin melko tiiviitä, johtuen mm. 
yrityskäynneistä kaikkine siirtymisineen; lisäksi 
kurssiviikkoihin mahtuu myös kiitettävästi isäntien 
ja IHEDN:n järjestämiä iltatilaisuuksia. 

Edellytyksenä kurssin hyväksytylle suorittamiselle 
oli esitehtävien ja niihin liittyvän tenttien suoritta-
minen sekä läsnäolopakko kaikilla neljällä opinto-
jaksolla. Esitehtävissä opiskelija prepattiin lähinnä 
EU:n organisaatioiden saloihin ja EU-politiikkaan – 
eritoten yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiik-
kaan. Lukemista oli siis bittitolkulla – materiaalin 
sai ladattua kurssin kotisivulta. Tentit järjestettiin 
verkkotentteinä, jotka oli kylläkin mahdollista 
uusia, mikäli ne eivät ihan ensi yrittämällä menneet 
läpi. Huhut kyllä kertovat, että aivan kaikki 
kurssilaiset eivät olisi esitehtäviään kunnialla 
suorittaneet…mene ja tiedä. 

Opiskelijat jaoteltiin kuuteen työryhmään eli komi-
teaan, joiden tehtävänä oli tuottaa lopputyönään 
kirjallinen raportti annetusta aiheesta. Itse asiassa 
jokainen sai esittää toiveensa omasta työryhmäs-
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tään, vaikkakaan ihan kaikki eivät saaneet tahtoaan 
läpi. Työryhmätöiden aiheet liittyivät enimmäkseen 
Euroopan maiden yhteistyöhön ja Euroopan puolus-
tusteollisuuden kilpailukyvyn tarkasteluun. Itse 
asiassa koko kurssin punaisena lankana oli EU:n 
organisaation ja politiikan ymmärretyksi tekemi-
nen, Euroopan maailmanpoliittisen aseman vahvis-
tamisen ja Euroopan puolustusteollisuuden kilpailu-
kyvyn parantamisen pohtiminen sekä sokerina 
pohjalla eurooppalaisen puolustusyhteistyön 
lobbaaminen. 

Pariisilaista prameutta 

Kurssin Pariisin jaksot pidettiin upeissa ja 
historiallisissa puitteissa Ranskan maanpuolustus-
korkeakoulussa eli ranskalaisittain École 
Militairessa, jossa itse Napoleon Bonapartekin 
aikanaan opiskeli. Kyseessä on suurehko alue aivan 
Pariisin ydinkeskustassa Eiffel-tornin katveessa; 
kokonaisuus koostuu useista rakennuksista ja mm. 
omasta ratsastuskentästä. Auditoriomme sijaitsi 
kompleksin toisessa ääripäässä pääsisäänkäynnin 
ollessa luonnollisesti toisessa päässä; auditorioon 
kuljettiin usean rakennuksen läpi, mikä oli sinänsä 
aika erikoista. 

 

École Militaire (Kuva Tim Tijstermann) 

Avajaistilaisuudessa saimme kuulla arvovaltaisten 
ranskalaiskenraalien näkemyksiä Euroopan ja 
maailman kehityskulusta. EU:n organisaatioiden ja 
päätöksentekomekanismin preppaaminen ennen 
kurssin alkua auttoi ainakin allekirjoittanutta 
paremmin ymmärtämään kenraalien ja muiden 
luennoitsijoiden sanomaa aluettamme vaivaavista 
ongelmista. Hyvin vahvasti tuotiin esille Ranskan 
halu ottaa Euroopan johtovaltion rooli Yhdys-
valtojen politiikan painopisteen siirtyessä selkeästi 
Tyynelle valtamerelle. Yleisesti koettiin myös 

huolta Euroopan alati vähenevistä puolustus-
menoista ja puolustusteollisuuden kilpailukyvyn 
heikkenemisestä. Euroopan puolustusteollisuutta 
vaivaa pirstoutuneisuus ja yksittäisten yritysten 
pieni koko. Yhdistymisillä ja erikoistumalla 
saataisiin kyllä kilpailukykyä, mutta toisaalta 
vaakakupissa painaa erittäin paljon yksittäisten 
valtioiden suvereniteetti. 

Esimerkiksi sotilasajoneuvojen, aseiden ja ammus-
ten tuotantoa ylläpidetään monessa maassa suuntaa-
malla hankintoja oman maan teollisuuteen, jolloin 
todellinen markkinalähtöinen kilpailukyky saattaa 
jäädä hataralle pohjalle. Tässä yhteydessä on 
mainittava kirjoittajan omana mielipiteenä se, että 
huoltovarmuutta ei pidäkään rakentaa puhtaasti 
markkinalähtöisen ajattelun varaan. On vain asioita, 
joista on ihan pakko joskus maksaa vähän 
ylimääräistä! Kukapa sitten toisaalta osaisi 
määritellä sopivan balanssin markkinavetoisuuden, 
huoltovarmuuden ja kansallisen itsemääräämis-
oikeuden välillä? 

 

Ken tästä ovesta käy… (Kuva Wim Tijstermann) 

Ryhmätöitä ja yritysvierailuja 

Ryhmätyöt aloitettiin pontevasti heti ensimmäisellä 
jaksolla ja niille oli varattu runsaasti aikaa 
jokaisella jaksolla. Tavoitteena oli saada aikaan 
loppuraportti ja esitys annetusta aiheesta. 
Käytännössä kaikkien ryhmien aiheet liittyivät 
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tavalla tai toisella Euroopan yhteiseen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaan (Common Security and 
Defence Policy, CSDP) sekä yhteishankintoihin ja 
sotilaalliseen yhteistyöhön (kuten ns. Pooling and 
Sharing). 

Ryhmätöiden hedelmällisintä antia olivat keskus-
telut – usein jopa väittelyt – joiden aikana mieli-
piteitä ja faktatietoa vaihdettiin hyvässä hengessä ja 
hyväntahtoisella huumorilla höystettynä. Omassa 
ryhmässämme oli sopivassa suhteessa henkilöitä 
puolustushallinnosta sekä pien- että suurteollisuu-
desta. Oli mielenkiintoista havainnoida varsinkin 
suuryritysten näkökulmia säästöliekillä elävän 
Euroopan yrityksistä tuottaa sotilaallista suoritus-
kykyä vähenevillä panoksillaan. 

 

Ryhmätyön tiimellyksessä. (Kuva Wim Tijstermann) 

Kullakin jaksolla esiteltiin luonnollisesti myös 
isäntämaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
erityispiirteitä. Belgian viikolla keskiössä olivat 
EDA, EU ja BENESAM-yhteistyö – vastaavasti 
Suomen viikolla esiteltiin seikkaperäisesti maamme 
puolustusratkaisua ja viranomaisyhteistyötä. On 
hämmästyttävää havaita, kuinka suuria eroja 
Euroopan maiden välillä on esimerkiksi 
sotilaallisen suorituskyvyn suunnittelussa: kun 
Suomessa tehdään puolustusvoimien kehittämis-
ohjelma 12 vuoden ajanjaksolle, voidaan Belgiassa 
tehdä suunnitelmia korkeintaan yhden vuoden 
päähän! Taustatekijänä tässä lienee ikiaikainen 
vallonien ja flaamien valtataistelu – olihan maa 
taannoin hulppeat 540 päivää ilman hallitusta. 

Kurssiin oli sisällytetty varsin monta yritysvierai-
lua, joissa pyrittiin antamaan läpileikkaus kunkin 
maan puolustusteollisuuden kyvyistä. Ranskan 
jaksoilla kurssi vieraili mm. Thalesin, Nexterin ja 
EADS Eurocopterin toimipisteissä, jotka varsinkin 
jälkimmäisessä esittelivät varsin avoimesti toimin-

taansa. Belgiassa vierailtiin mm. Euroopan lennon-
johto- ja lennonvarmistuspalveluiden suunnittelusta 
ja kehittämisestä vastaavassa laitoksessa 
Eurocontrolissa, EDA:ssa ja lentokoneiden (mm. F-
16) ylläpidosta vastaavassa SABCA:ssa. 

Suomi-neidon kukoistuksessa 

Arpaonni oli suosinut Suomea SERA-kurssin 
järjestelyiden osalta v. 2013 siinä määrin, että 
maamme sai viikon mittaisen kurssijakson järjestä-
misvastuun. Varmaan juuri tästä johtuen Suomen 
osallistujakiintiötä oli hieman kasvatettu, sillä 
normaalisti Suomesta lähetetään kurssille vain 2 – 3 
opiskelijaa. 

Todennäköisesti vastoin useimpien kurssilaisten 
ennakko-odotuksia Suomi-viikko osoittautui koko 
kurssin ehdottomasti parhaaksi jaksoksi. Kun muu 
Eurooppa kärvisteli harvinaisen pitkään matala-
paineen siivittämässä kylmässä vihmassa, saatiin 
Suomessa nauttia yli 20 asteen aurinkoisesta 
kevätkelistä. Järjestelyt toimivat täsmällisesti ja 
moitteettomasti ja etenkin yrityselämämme laaja ja 
syvällinen kompetenssi sekä viranomaisten välinen, 
maallemme omaleimainen yhteistyö herätti ansait-
tua hämmennystä. Uskon vakaasti, että perinteinen 
Suomi-kuva kiillottui ainakin näiden 60 kurssilai-
sen silmissä. Toivottavasti kurssilaiset osaavat nyt 
myös asemoida maamme toisista EU-jäsenmaista 
poikkeavan puolustusratkaisun uhkakuvineen muu-
hun Eurooppaan nähden. 

 

Hämmentyneitä kurssilaisia siirtymässä Halliin. 
(Kuva Wim Tijstermann) 

Varsin vaikuttavaksi koettiin kurssilaisten siirtämi-
nen täsmällisesti aikataulussa Helsingistä Kuore-
veden Halliin Patrian yrityskäynnille puolustus-
voimien NH90- ja CASA-koneilla. Patrialta väki 
siirrettiin linja-autoilla Tampereelle, jossa 
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InstaDefSec:n tiloissa järjestettiin sekä Instan että 
muun kotimaisen puolustusteollisuuden esittely 
(ml. Elektrobit, Forcit, FY-Composites ja Teuvan 
keittiö). Lisäksi ehdittiin vierailla Panssariprikaatis-
sa, jossa esiteltiin vielä Millogin toimintaa. Viikon 
kruunasi torstai-iltana upeissa keskiaikaisissa 
Hämeen linnan tiloissa järjestetty illallistilaisuus – 
upeat järjestelyt sanon minä! 

Juhlallinen päätös 

Kaikki kiva päättyy aikanaan – niinpä tälläkin 
kerralla kaikki työryhmät saivat lopputyönsä 
valmiiksi aikataulussa ja tulokset esiteltiin 
viimeisen Pariisin-jakson aikana. Päästötodistukset 
jaettiin – kuinkas muuten – historiallisesti arvok-
kaassa ympäristössä eli École Militairen Salon des 
Maréchaux–salissa, jossa Napoleon Bonaparte piti 
päämajaansa v. 1795. Tilassa on edelleen hyvässä 
kunnossa oleva Napoleonin työpöytä. 

 

Kirjoittaja Napoleonin työpöydän takana. (Kuva: Olli 
Klemola) 

Kurssin parasta antia olivat eurooppalaisen päätök-
sentekomekanismin ja kansallisten erityispiirteiden 
ymmärtäminen sekä ennen kaikkea SERA-kurssi-
laisten – entisten ja tulevien – yhteisöllisyys. Tämä 
on eurooppalaista yhteistyötä parhaimmillaan! 
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in memoriam Eros Jäske 1923-2014 
 

- Esko Mälkönen - 

Karjalan poika ”Erasmus” sotaveteraani, kirjailija, 
opetusneuvos insinööriupseeri ja IUL:n kunnia-
puheenjohtaja insinöörieverstiluutnantti Eros Jäske 
kuoli 91-vuotiaana 18. toukokuuta Hämeenlinnassa. 
Hän oli syntynyt Karjalan kannaksella Raudussa 
24.04.1923 keskiluokkaiseen vapaussoturin perhee-
seen viitisen vuotta vapaussodan jälkeen. Hän 
syntyi itsenäiseen isänmaahan ja tunsi siitä, kuten 
hän itse sanoi, syvää kiitollisuutta sekä 
velvollisuuden paineita koko elämänsä ajan. 

Eros Jäske oli jatkosodan aikana rivissä neljä 
vuotta. Hän palveli ensin Ratsuväkiprikaatin 
Koulutuskeskuksessa Lappeenrannassa ja sitten 
Hämeen Ratsurykmentissä. Hän haavoittui lievästi 
Vammelsuussa ja Ilomantsissa. Sodan jälkeen Jäske 
hankkiutui Ilmavoimiin, jossa palvellessaan hänet 
koulutettiin vastaavaksi mekaanikoksi ja myöhem-
min virkavapaalla insinööriksi. Eros Jäske valmis-
tui insinööriksi Tampereen teknillisen oppilaitoksen 
koneosastolta vuonna 1954. Hän työskenteli 
insinööriupseerin toimessa 20.03.1955–24.04.1983. 
Eros Jäske työskenteli ilmavoimissa suunnittelijana, 
opettajana ja kurssien johtajana lähes 30 vuoden 
ajan. Aikaan sisältyi pitkiä jaksoja upseerin 
tehtävien sijaisuuksia, mm. Ilmavoimien 
Teknillisen Koulun johtajan tehtävissä yli kaksi 
vuotta. Eros Jäske ylennettiin insinöörieverstiluut-
nantiksi v. 1980 ja tasavallan presidentti soi hänelle 
v. 1990 opetusneuvoksen nimen ja arvon. 

Kenraaliluutnantti Rauno Meriö totesi opetusn-
euvoksen arvon myöntämisen puoltokirjeessään 
Eros Jäsken ansioista ilmavoimien lentoteknillisen 
koulutuksen kehittäjänä: ”Ilmavoimien Teknillisen 
Koulun siirron valmistelut Kauhavalta Kuore-
vedelle vaativat usean vuoden työn 1960- ja 1970 
luvuilla. Uusien koulurakennusten tilojen ja 
lentotekniikkaan soveltavien opetusvälineiden 
suunnittelu ja hankinta vaativat erittäin syvällistä 
asioihin paneutumista ja tutkimista sekä sitkeää, 
pitkäjänteistä työntekoa. Tässä työssä Eros Jäskellä 
oli avainasema. Hän sopi siihen sekä luonteeno-
minaisuuksiltaan että ammattitaidoiltaan ja 
kokemuksiltaan erinomaisesti. Hyvin paljon on 
hänen ansiotaan, että tänä päivänä ilmavoimien 
teknillisen henkilöstön koulutus varusmiehistä 
konetarkastajiin voidaan toteuttaa nykyaikaisin 
menetelmin.  

Toimittuaan muutaman vuoden Ilmavoimien 
Esikunnassa lentoturvallisuustoimistossa teknillise-
nä asiantuntijana Eros Jäske siirtyi Ilmavoimien 
Teknilliseen Kouluun Kuorevedelle. Täällä hän 
paneutui kiitettävällä tarmolla lentoteknilliseen 
opetustyöhön, sen johtamiseen ja kehittämiseen. 
Luonteelleen ominaisella sitkeydellä hän samalla 
ajoi koulun rakennustöiden jatkamista alkuperäis-
suunnitelman edellyttämälle tasolle.” Erasmus 
muisteli Insinöörilehdessä v. 2005, että hänen kir-
jailijan uransa alkoi jo vuonna 1949 ollessaan me-
kaanikkona ilmavoimissa Kauhavalla. Kirjoittelu 
jatkui avustajana Lentäjä-, Suomen Siivet- sekä 
Sotainvalidi- ja Ilmailu -lehdissä koko työuran ajan 
vuoteen 1983 asti. 

Erasmus-nimimerkillä alkanut kirjoittelu johti 
teräväkynäisen Eros Jäsken Rautulaisten lehden 
päätoimittajaksi vuosina 1983-1991. Karjalasta, 
Raudusta ja rautulaisista syntyi myös yli 
300-sivuinen kirja. Kuoreveden kirja, 560 sivua 
ilmestyi v. 1991 ja sen jälkeen karjalaista perimä-
tietoa Haastellaa-kokoelmissa. Eläkepäivät olivat 
erityisen tuotteliaita julkaisujen suhteen. Jäsken 
sukukirja Serkkuja etsimässä ilmestyi v. 2000. Me 
kestimme – vapaus säilyi ilmestyi v. 2002. Kirja 
kertoo talvi- ja jatkosodan päivistä jälkivaiheineen. 
Kaiken kaikkiaan kirjallisia tuotteita ja tutkimuksia 
on julkaistu yli 30. Erittäin keskeinen osa Eros 
Jäsken elämää oli toiminta erilaisissa järjestöissä ja 
perinteen vaalimisessa kiltatoiminnan kautta. 
Ilmavoimien historiallisen perinteen vaalimiseen 
hän vaikutti ilmavoimien edustajana valtakunnalli-
sessa ilmailumuseotoimikunnassa, jonka mietinnön 
pohjalta syntyivät ilmailumuseot Vantaalle ja 
Tikkakoskelle. Hallinportin ilmailumuseon ja – 
näyttelyn synnyttämisessä Kuorevedelle muodosti 
Eros Jäske tietynlaisen hengen ja voimanlähteen. 
Hänellä oli myös keskeinen osa Vilppulan ilmailu-
patsashankkeessa, jonka tuloksena paljastettiin 
näyttävä muistomerkki Vilppulan Kolhoon 
5.3.1988. 

Eros Jäske pani syksyllä 2008 alulle lentoteknilli-
sen toimialan historiaa käsittelevän teoksen kirjoit-
tamisen keräämällä kokoon toimikunnan, joka sai 
kirjan valmiiksi juuri ennen hänen 90-vuotis-
päiväänsä keväällä 2013. 
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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 aiemmin valittu: 

 2002 inskom Jari Junttila (MERIVTL) 

 2003 inskaptl Seppo Lahti (PVMATLE) 

 2004 insmaj Kari Renko (ILMAVE) 

 2005 inskomkapt Risto Hellgren (MERIVTL) 

 2006 insmaj Risto Lehtomäki (HELSLE) 

 2007 insevl Jyri Kosola (PVMATLE) 

 2008 inskapt Timo Pulkkinen (PVTT) 

 2009 insevl Raimo Siltanen (LSHRE) 

 2010 inskaptl Björn Ehnroth  (MERIVE) 

 2011 insmaj Jaakko Jurvelin (PVTT) 

 2012 insmaj Riku Lahtinen (ILMAVMATL) 

Vuoden insinööriupseeri 2013  

Insinööriupseeriliitto valitsi vuoden 2013 insinööri-
upseeriksi insinöörieverstiluutnantti Marri 
Rantasen. Rantanen on tehnyt pitkän uran 
valtakunnallisesti suhteellisen pienellä paikka- ja 
olosuhdetietoalalla. 

Paikkatietopäällikkönä ja Topografikunnan apulais-
osastopäällikkönä Rantasella oli keskeinen rooli 

paikka- ja olosuhde-tietoalan kehitystehtävissä.  
Yksi puolustusvoimien merkittävimmistä projek-
teista, jossa Rantasella on ollut keskeinen osuus, on 
uuden NATO-yhteensopivan karttajärjestelmän 
käyttöönottoa.  

Rantanen ohjasi ja osallistui paikkatietoalan 
koulutuksen järjestelyihin muun muassa Maan-
puolustuskorkeakoululla kadettien opetuksessa. 
Rantasen osaaminen on tunnettu paikkatietoalalla 
valtakunnallisestikin. Matti on helposti 
lähestyttävä, uusiin asioihin ja toimintatapoihin 
ennakkoluulottomasti suhtautuva alaistensa ja 
esimiestensä arvostama johtaja ja paikkatietoalan 
ammattilainen. 

Sotilasinsinööreillä on ollut keskeinen osuus 
puolustusvoimia mutta myös koko yhteiskuntaa 
tukevissa topografisissa mittauksissa. Maailman ja 
yhteiskunnan muuttuessa nykyaikainen sotilas-
kartoitus on merkittäviltä osin paikka- ja olosuhde-
tiedon hankintaa, jonka menestyksen avaimena on 
myös kansallisen yhteistoiminnan ohella kansain-
välinen verkostoituminen. Tilanteesta riippuen 
yhteistoimintakumppaneina ovat kansainväliset 
organisaatiot tai järjestöt kuten EU. YK tai Nato 
Toisaalta yhteistoimintaosapuolina ovat myös 
yksittäiset valtiot. Paikka- ja olosuhdetietoalan 
kansainvälistä yhteistoimintaa tehdäänkin nykyisin 
lähes päivittäin erityisesti liittyen Suomen osallistu-
miseen kriisinhallintaoperaatioihin. Yhteistoiminta 
on karttojen ja paikkatietojen hankinnan lisäksi 
operaatioalueen olosuhteisiin liittyvä analysointia 
jaarviointia eli geotiedustelua. 

Tällä hetkellä Rantanen toimii Pääesikunnan 
materiaaliosastolla laatu- ja kehitysjohtajana 
tehtävänään johtaa ja koordinoida laadunhallinnan 
kehittämistä puolustusvoimissa, laatu- ja kehittä-
misstrategiaa, puolustusvoimien itsearviointi-
toimintaa sekä järjestelmä- ja ympäristö-
auditointeja. Lisäksi Rantasen vastuulle kuuluu 
puolustusvoimien aloitetoiminta sekä patenttien ja 
työsuhdekeksintöasioiden käsittely. 

 

Vuoden 2014 Insinööriupseerin valinta julkistetaan 
marraskuun syysliittokokouksessa. 
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Insinööriupseeripäivät 2014 
 
 
 

 

Insinööriupseeripäivät pidetään 16.–17.8. Rauman 
edustalla Kuuskajaskarin linnakesaarella 
(www.kuuskajaskari.fi). 

Alustava aikataulu on seuraava: 

Klo 12.00 lähtö Rauman Poroholman leirintä-
alueelta (www.poroholma.fi) vesibussilla. Heti 
saavuttuamme saareen nautimme lohikeittolounaan, 
teemme opastetun kiertokävelyn (huonojalkaisille 
autokuljetus) sekä koemme elämyksellisen 6” RT-
tykin paukkulaukauksen. Kierros päättyy 
iltapäiväkahviin. Tämän jälkeen on majoittuminen 
rivitalohuoneistoihin (etusijalla lapsiperheet sekä 
vanhemmat pariskunnat ja ”ei vieraassa porukassa 
nukkumaan kykenemättömät”) sekä kasarmitupiin. 
Majoitustoiveet on ehdottomasti ilmaistava 
ilmoittautuessa. Iltapäivän aikana on vuorossa 
perinteinen herrasmieskisa. 

Iltaohjelmaan kuuluu päivällinen (vapaa-ajan 
vaatetus), sauna ja vapaa-aikaa yhdessäoloon 
makkarankäristyksineen. 

 

Sunnuntaina rauhallisen aamupalan jälkeen 
luovutamme majoituksen ja lähdemme vesibussilla 
kaupunkiin ja ajamme omilla autoilla vesitornille. 
Siellä nousemme kahvila-ravintola Torniin 
(www.rosmariini.fi) ihailemaan maisemaa, 
täyttämään palautelomakkeet ja nauttimaan 
lähtökahvit. Sieltä poistumme omaan tahtiin 
kotimatkalle. Päivät päättyvät klo 12.00 mennessä. 
Osallistumismaksu on 30 €/hlö ja lapset alle 12 v 
ilmaiseksi. Sitovat ilmoittautumiset 30.6. mennessä 
IUL:n sihteeri Eino Laiholle eino.laiho@kotikone.fi 
tai 0400 933 837. 

 

 

 

TULE MUKAAN! 
 
 
 
Valokuvat M. Pajulahti 
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Maanpuolustusseminaari 2014 
 

Insinööriupseeriliiton Maanpuolustusseminaari 

Ilmatieteen laitoksella Helsingissä 

26.11.2014 paikka- ja olosuhdepainotteisella teemalla. 

 

 

Varaa ajankohta kalenteriisi! 

Lisätietoja syksyn jäsenkirjeessä sekä internetissä www.iul.fi. 



Insinööriupseeri 2014 
 

55

Insinööriupseeriliiton toimihenkilöt 2014 
 
Puheenjohtaja 
 
Insinöörikapteeniluutnantti 
Mikael Kaskelo 
Särkän rantatie 4 as 4 
21160 MERIMASKU 

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

 
Varapuheenjohtaja 
 
Insinöörikomentajakapteeni evp 
Raimo Kaipiainen 
Varikontie 16 
28600 PORI 
 

TVO Nuclear Services Oy (TVONS, 
1.10. alkaen) 
 
työ 050 4343308 
koti 040 551 7698 
raimo.kaipiainen@tvo.fi 
 
- insinööriupseeripäivät 
- varainhankinta, mainosmyynti  

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

 
 
koti 0400 933 837 
eino.laiho@kotikone.fi 
 
- talous 
- kokoukset 

 
Jäsen 
 
Insinöörikomentaja 
Arto Eerola 
Rinkelinkatu 1 
13131 HÄMEENLINNA 

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

 
Jäsen 
 
Insinöörimajuri  
Tero Solante 
 

 
PELOGOS 
 
Työ 0299 570 192 
Tero.solante@mil.fi  

 
Jäsen 
 
Insinöörikommodori evp 
Jari Junttila 
Metsävirnankatu 12 A3 
21110 NAANTALI 

 
 
koti 0400 834 911 
junttila.jari@gmail.com 
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Jäsen 
 
Insinööriyliluutnantti 
Joonas Knuuti 
Kullaantie 4 A 2 
33960 PIRKKALA 
 

ILMAVMATL 
 
työ 0299 275 510 
joonas.knuuti@gmail.com 

 
Jäsen 
 
Insinöörieversti 
Jyri Kosola 
 
 

PESUUNNOS 
 
työ 0299 510 504 
jyri.kosola@mil.fi 
 
- seminaarit 
- Insinööriupseeri-lehti  
 

 

Jäsen 
 
Insinööriprikaatikenraali 
Kari Renko 
41160 Tikkakoski 

ILMAVMATL 
 
työ 0299 510 900 
kari.renko@mil.fi 
 
 

 
Jäsen 
 
Insinööriyliluutnantti res 
Hannu Saarikangas 
Polkkatie 12 
05620 HYVINKÄÄ 

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

 
Jäsen 
 
Insinöörimajuri evp 
Pertti Virtanen 
Laitatuulenkaari  3  B  15 
00850 HELSINKI 

Pesific 
Senior Advisor 
 
0405419499 
pertti.virtanen@v-m-v.net 
 
- excursiot  

Jäsen 
Insinöörimajuri 
Jari Viuho 
Voimakatu 16 A 1 
33100 TAMPERE 

MAAVMATLE 
työ 0299 460 255 
oma 044 329 4117 
jari.viuho@mil.fi 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 


