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Päätoimittajan mietteitä 
- insinöörieversti Jyri Kosola - 

 

 

Elämme kovia aikoja. Puolustusvoimien merkitys 
tunnustetaan. Länsinaapurimme Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan monet ikuisesta rauhasta unelmoineet 
ovat havahtuneet siihen, että Euroopassa soditaan 
taas. Ei ihan perinteistä sotaa, mutta kuitenkin sotaa, 
jossa ammutaan, tapetaan ihmisiä, kuollaan oikeasti 
ja anastetaan väkivaltaisesti toiselta maata. Vaikka 
Venäjä on hyökännyt jo kahden naapurinsa 
kimppuun ja maan presidentti on saanut duumalta 
vapaat oikeudet sotia missä ja milloin haluaa, elämä 
Suomessa jatkuu pitkälti niin kuin ennenkin. 
Viimeisimmät leikkaukset puolustusvoimien 
toimintamenoista johtavat siihen, että lähialueen 
maista vain Suomi laskee puolustuksensa tasoa. 
Puolustusvoimat tarvitsee toimivaa materiaalia ja 
sille koulutettuja käyttäjiä ja harjoitettuja joukkoja. 
Ilman lisämäärärahaa materiaaliin kalusto happanee 
käsiin ja ilman toimintamenomäärärahojen tason 
säilyttämistä sodan ajan joukkojen koulutustaso 
rapautuu. Aikamoista arpapeliä vakavalla asialla. 
Kyse ei oikeasti ole rahan riittämättömyydestä, vaan 
kansan, Eduskunnan ja hallituksen haluttomuudesta 
kohdentaa sitä puolustuskyvyn kehittämiseen, tai 
edes ylläpitämiseen. 

Rahoitusleikkaukset osuvat myös Puolustus-
voimien tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tämä 
lisää riskejä sekä organisaation kyvyssä arvioida 
tulevaisuutta sekä määritellä kustannustehokkaita 
tulevaisuusvarmoja suorituskykykonsepteja. 
Teknologioiden kypsyyden tutkimatta jättäminen 
voi johtaa yhtäältä käsiin vanhenevaan teknologiaan 
investoimiseen ja toisaalta liian varhain uuden 
teknologian kelkkaan hyppäämiseen. Kummassakin 
tapauksessa seuraukset näkyvät virheellisinä 
investointipäätöksinä. Jos uusiin suorituskykyihin 
liittyvää osaamista ei ole varaa kehittää ennen 
materiaalihankinnan alkua, ei suorituskyky- ja 
järjestelmävaatimuksia kyetä asettamaan yhtäältä 
niin korkeiksi että järjestelmät toimivat myös 
tositoimissa ja toisaalta niin mataliksi, ettei 
tarpeettomia kustannuksia synny. EMP- ja HPM-
suojauksen tarkoituksenmukainen taso  on tästä yksi 
esimerkki: liian matala taso johtaa siihen, että 
järjestelmät on mahdollista lamauttaa sähkö-
magneettisesti, liian korkea taso taas kaksin- tai 
kolminkertaistaa järjestelmän hinnan. Jos hankkijal-
la ei ole valmiuksia todentaa vaatimusten täyttymis-
tä, myyjä tunnetusti suhtautuu vaatimuksen edellyt-
tämien ratkaisujen toteuttamiseen kevyemmin. 
Eräässä kenttäradiohankinnassa vasta laitteen aalto-
muodon syvällinen tutkimus osoitti sen olevan 
käyttökelvoton sodassa sellaista vastustajaa vastaan, 
jolla on elektronisia häirintäjärjestelmiä. Myyjä 
joutui myöntämään puutteet, mutta vetosi hätä-
valheeseen: koe-erä oli tarkoitettu Afrikkaan ja oli 
lähetetty vahingossa suomalaisille. Mahdotonta 
sanoa pitikö väittämä paikkansa, mutta haluammeko 
todella olla osaavia ostajia vai haluammeko myyjien 
luokittelevan meidät osaamisen kehitysmaaksi, jolle 
välttää huonompikin sotatarvike? 

Voisi kuvitella, että tilanteessa, jossa on vähän 
varoja investoida kalliiseen materiaaliin, oltaisiin 
erityisen kiinnostuneita tutkimaan ja kehittämään 
kansallisia suorituskykyratkaisuja omintakeisine 
joukkoineen, järjestelmineen ja käyttöperiaattei-
neen. Voitaisiin tutkia löytyisikö vaihtoehtoja 
kalliiden järjestelmien hankinnalle. Matalalta on 
tunnetusti vaikea nähdä pitkälle. Tutkimus-
rahoituksen tason johdosta tietoisuuden horisontti 
on monella alueella kovin lähellä. Mitä horisontin 
takana on, jää pimeyteen. Toivottavasti siellä ei ole 
sitä kuuluisaa sodan yllätystä. 
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Puolustusvoimauudistus on edennyt vaiheeseen, 
jossa uudelleenorganisoinnit on saatu päätökseen ja 
henkilöstön määrää on vähennetty. Uudistuskielellä 
sanottuna PV:n toimintaa on sopeutettu sille koh-
dennettuihin resursseihin. Puolustuksen fundament-
teja ei ole muutettu: puolustaudumme ilman 
sotiaallisia liittolaisia ja puolustamme koko maata, 
mutta murto-osalla siitä rahamäärästä kuin 
pohjoismaiset naapurimme. Siten vähemmällä 
henkilöstöllä olisi saavutettava paljon enemmän. 
Tämä edellyttää toiminnan tehostamista, mikä 
puolestaan vaatii toimintatapojen kehittämistä. 
Toimintatavoissa olisi paljon kehittämisen varaa. 
Erityisesti byrokratiatalkoot olisivat enemmän kuin 
tervetulleita. Tarpeettomaksi koettu työ näkyy sekä 
työmotivaatiossa että työssä jaksamisessa.  

Itsepalveluilmiö ei rajoitu puolustusvoimiin, vaan 
riivaa koko yhteiskuntaa, jossa lääkärit tekevät 
lääkärin palkalla toimistosihteerin ja vahtimestarin 
töitä samoin kuin professorit ja everstit.  

Muistettakoon, että länsimainen yhteiskunta lähti 
keskiajalla huimaan tieteelliseen, tekniseen ja 
taloudelliseen nousuun, kun huomattiin että 
ihmisten kannattaa erikoistua. Kaikkien ei pidä 
osata tehdä kaikkea, vaan ihmisten on hyvä 
kouluttautua valitsemalleen alalle ja keskittyä 
osaamisalueensa vaativiin tehtäviin. Talonpoika ei 
enää valmistanut itse jauhoja, työkaluja, vaatteita, 
kenkiä ja lääkkeitä. Niitä varten oli mylläreitä, 
seppiä, räätäleitä, suutareita ja välskäreitä. Kukin 
teki sitä, mitä parhaiten osasi ja kehittyi koko ajan 
paremmaksi siinä, mihin oli erikoistunut. Tuntuu 
siltä, että informaatioteknologian mahdollistaessa 
tee-itse-kaikki-toiminnan on unohdettu, että moni 
asia vaatii muutakin osaamista kuin tietojärjestel-
mien käpistelyä, vaikka monen tietojärjestelmän 
epäkäytettävyys on sitä luokkaa, että ne vaatisivat 
ammattikäyttäjät. 

Kustannustehokkuutta olisi mahdollista nostaa 
kehittämällä toimintatapoja vastaamaan supistettuja 
resursseja. Tässä olisi mahdollista hyödyntää yritys-
maailmassa menestystä saanutta Lean Management 
-konseptia, jossa tarpeettomasta ja lisäarvoa tuotta-
mattomasta työstä luovutaan ja tarpeelliset tehtävät 
järjestetään tarkoituksenmukaisesti. Tuottavuus-
talkoisiin voisi ottaa esimerkkiä muista  organisaa-
tioista, esimerkiksi verottajalta. On nimittäin vaikea 
mieltää miksi yhdelle viranomaiselle riittää kansa-
laisen ilmoitus kuluista, mutta toinen vaatii euron 
parkkikuitinkin skannausta, liittämistä, tiliöintiä ja 
erittelyä. Juustohöylän sijaan voitaisiin käyttää 
kirvestä. 

Rooliopastuksia ja elävöitettyjä 
opastuksia Eurajoella 

 
Rooliopastuksia  Vuojoen  kartanolla. Oppaat  karta‐
non henkilöiden rooleissa 1800 – 1900  luvun vaih‐
teesta  opastavat  ryhmiä  kartanon  menneisyyteen 
ja nykyisyyteen 

Elävöitettyjä  opastuksia  Välimaan  perinnetorpalla 
ja Raunelan kalastajatilalla. Roolihenkilöt opastavat 
ryhmiä  mukaan  1930‐luvun  torpan  ja  1950‐luvun 
kalastajatilan töihin ja elämään 

Opastuksia tilattavissa Eurajoen matkailutoimistos‐
ta  p.  044 312  4216,  044 312  4266,  044 312  4425, 
matkailuinfo@eurajoki.fi 
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Puheenjohtajan tervehdys 
- insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo - 

 

 

Kuva Stig Landën. 

Arvoisa lukija! 

Puolustusvoimien palveluksessa olevalle henkilös-
tölle on vuoden 2014 lehden ilmestymisen jälkeen 
toteutunut puolustusvoimauudistus. Tämä koski 
tietysti myös Insinööriupseeriliitto ry:n jäsenkuntaa, 
josta tätä tervehdystä kirjoittaessa n. 54 % on pv:n 
palveluksessa olevaa sotilasta ja siviiliä. 
Uudistuksen myötä osa jäsenistämme siirtyi Millog 
Oy:n sekä Suomen Turvallisuusverkko Oy:n 
riveihin, osalla vaihtui palveluspaikkakunta ja osalla 
ehkä vain organisaation nimi. Toivottavasti 
jäseniämme ei joutunut uudistuksen myötä irti-
sanottuna teille tuntemattomille. Uudistuksen 
suunnittelutyössä oli mukana myös jäseniämme, 
joilta toivoimme tietysti menestyksellistä näkemystä 

teknisiltä ja teknis-hallinnollisilta näkökannoilta 
katsottuna. Iso urakka Puolustusvoimien historiassa 
ja mittakaavassa on nyt takana ja elämme nyt sen 
kuuluisan vakauttamisen aikaa. 

Minä puheenjohtajana olen tyytyväinen liittomme 
vankistuneista toiminnoista. Kädessäsi oleva tuttu 
violetinvärinen lehtemme on jo seitsemäs. Olemme 
pitäneet sisällön korkeatasoisena ja monipuolisena, 
jotta jäsenkunta saisi mahdollisimman paljon jäsen-
maksuaan vastaan, jakamaan tietoa sidosryhmille ja 
tietysti käyttämään lehteä rekrytointivälineenä.  

Pidän tärkeänä myös, että lehden sivuilla on 
artikkeli- ja kuva-aineistoa IUL ry:lle perinteisistä 
tapahtumista, muutaman vuoden välein järjestet-
tävistä Insinöörien maanpuolustusseminaareista 
sekä jokavuotisista Insinööriupseeripäivistä. Nämä 
ovat saaneet vankkumatonta kannatusta. Tänä 
vuonna ei tulla järjestämään seminaaria, vaan osana 
90-vuotisjuhlavuotta vuonna 2016.  

Päätoimittaja Jyri Kosola – väsymätön mies, joka 
jatkuvasti niittää mainetta eri julkaisujen parissa 
laajalti - ansaitsee tälläkin kertaa suurkiitokset! 
Kiitän myös muita sisällön tuottajia sekä lehti-
ilmoituksen antaneita tahoja panoksesta 
Insinööriupseeriliitto ry:n ja sitä kautta teknisen- ja 
tutkijahenkilöstön hyväksi. 

Insinööriupseeriliitto ry tähystää todella virkeästi 
tulevaisuuteen. 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 2015 

Kokonaisjäsenmäärä on 376, josta naisia on 6. Tästä 
määrästä kutsuttuja jäseniä on yksi, kannatta-
jajäseniä yksi ja kannattajayhteisöjäseniä yksi. 
Jäsenistön keski-ikä on 55 v 0 kk, josta vanhempia 
on 176 ja nuorempia 203. Merkillepantavaa on, että 
vanhin jäsenemme täyttää syksyn aikana 104 
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 hallitustyöskentelyyn mukaan. 

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

Insinöörikapteeniluutnantti Mikael Kaskelo 
Insinööriupseeriliitto ry:n puheenjohtaja 

 

 

 
 

Jäsenten tutkintotaso huhtikuussa 2014, kyseessä jäsenen ylin tutkinto. Plussat ja miinukset ovat 
vertausta huhtikuuhun 2013. 
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Strategia - taidetta ja tiedettä 
- Insinöörimajuri Jouni Koivisto - 

 
Kirjoittaja työskentelee 
pääesikunnan suunnittelu-
osastolla strategisessa 
suunnittelussa ja on toimi-
nut Puolustusvoimissa eri-
laisissa suorituskyvyn 
suunnittelun, kehittämisen 
ja rakentamisen tehtävissä 
vuodesta 2003. 

Strategialla tarkoitetaan 
yleisesti suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan 
jokin päämäärä tai tavoiteltu loppuasetelma (desired 
end state). Strategian päämääränä kilpailu-
markkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kil-
pailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioi-
den johtamiseen. Yleensä sotilaallisessa konteks-
tissa strategialla ymmärretään oppia sodan 
voittamisesta. Kirjoituksessa käytetään strategian 
rakenteena klassista Arthur F. Lykken kehittämää 
U.S. Army War Collegen strategiamallia. Lykken 
mukaan, ja esimerkiksi puolustusvoimissa noudatet-
tavan käytännön mukaan, strategioita laaditaan 
tyypillisesti kahta rinnakkain - suorituskyvyn 
käyttöön liittyvä ja puolustusjärjestelmän kehittämi-
seen liittyvä. Näiden erona on se, että ensimmäinen 
perustuu olemassa oleviin suorituskykyihin ja 
jälkimmäinen perustuu tulevaisuuden uhkakuviin ja 
niihin liittyviin tavoitteisiin, eikä ole rajoittunut 
vain nykyisiin suorituskykyihin. Tässä kirjoituk-
sessa tarkastellaan strategiaa sotilasorganisaation 
toiminnan ja sotilaallisen suorituskyvyn kehittä-
misen pitkän aikavälin suunnittelun näkökulmasta. 

Kuten tekstissä myöhemmin käy ilmi, on sotilaalli-
sen suorituskyvyn kehittämisen suunnittelussa 
strategisella tasolla sodan voittamisen taito ja taide 
(art of war) keskeisessä osassa. Kirjoituksessa 
kuvataan millainen usein vain sotilasjohdon tai 
liikkeenjohdon työkaluksi mielletty, mutta todelli-
suudessa yleiskäyttöinen strategia on rakenteeltaan. 
Lisäksi kirjoituksessa pyritään osoittamaan, että 
suunniteltaessa monimutkaisen puolustusjärjestel-
män toiminnallista ja teknistä kokonaisuutta ja sen 
kehittämistä, on strategian laatimiseen mahdollista 
ja tarpeellista kytkeä myös teknologian ja tekniikan 
osaaminen sekä perinteiset insinöörien käyttämät 
systeemisuunnittelun (systems engineering, 
systems-of-systems) menetelmät ja työkalut. 
Käytetty Lykken strategiamalli ja siihen kytketyt 

insinöörinäkökulman esimerkit ovat geneerisiä 
eivätkä siten suoraan kerro miten puolustusvoimien 
strategiat on laadittu tai ne pitäisi laatia. 

Strategian rakenne – Lykken 
strategiamalli 

Strategia ei ole mikä tahansa konsepti, suunnitelma 
tai idea suunnasta, johon tulisi mennä. Strategia on 
ylimmän johdon ja ylimpien johtoportaiden työkalu 
voimavarojen suuntaamiseksi erilaisten tilanteiden 
ja alueiden hallitsemiseksi, jotta tavoitteet saavute-
taan. Strategia on siis haluttua tulevaisuutta kuvaava 
johdon valinta. Strategia pyrkii ennakoimaan 
tulevaisuutta ja ennen kaikkea vaikuttamaan siihen 
organisaation käytettävissä olevin keinoin.  

Lykken strategiamalli koostuu kolmesta keskeisestä 
osasta: Päämääriä tukevat tavoitteet, keinot ja 
välineet (ends, ways, means). Päämäärät voidaan 
ymmärtää myös ylemmän tason tavoitteina 
(objectives), keinot toimintamalleina tai konseptei-
na (concepts) ja välineet resursseina (resources). 
Strategia siis vastaa kysymyksiin mitä, miten ja 
millä.  

Tavoitteet (ends) kuvaavat mitä halutaan saada 
aikaan. Tavoitteiden toteutuminen johtaa pää-
määrien (tavoiteltu loppuasetelma, tavoitetila) 
saavuttamiseen tai mahdollistaa sen kyseisen 
strategian tasolla. Esimerkiksi sotilaallisen maan-
puolustuksen päämäärän saavuttaminen tukee 
ylemmän tason, eli yhteiskunnan, tavoitteiden 
saavuttamista. 

Keinot (ways), joita voidaan kuvata erilaisilla 
konsepteilla määrittävät kuinka tavoitteet saavu-
tetaan käyttämällä resursseja kuten välineitä ja 
henkilöstöä. Toimintatapaa kuvaavat konseptit tulee 
laatia niin tarkoiksi, että seuraavassa vaiheessa 
voidaan valita oikeat resurssit kuvatun toiminta-
tavan toteuttamiseksi. 

Resurssit (means) ovat joko materiaalisia kuten 
joukot, henkilöstö, laitteet, varat ja tilat tai immate-
riaalisia kuten maanpuolustustahto, urheus, älyk-
kyys tai osaaminen. 

Strategian osatekijöihin, tavoitteet, keinot ja 
välineet, peilaten voidaan strategialle määritellä 
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seuraavassa kuvattuja periaatteita. Kuvausten 
yhteydessä on tarkasteltu joitakin esimerkkejä siitä, 
miten tekninen tai teknologinen näkökulma liittyy 
asiaan tai miten periaatetta voidaan tukea erilaisin 
menetelmin. 

Proaktiivisuus 

Strategia on ennakoiva, proaktiivinen. Jos strategiaa 
ei ole tai se epäonnistuu, toiminta muuttuu ennakoi-
vasta reagoivaan ja strateginen johtaminen kriisien 
hallinnaksi. Suuren organisaation toimintatapojen 
muuttaminen kestää joitakin vuosia, mutta teknisen 
kehittämisen aikajänne on hyvin usein jopa 10-15 
vuotta teknologisen perusymmärryksen 
saavuttamisesta sotilaalliseksi suorituskyvyksi. 
Strategian laadinnassa tämä edellyttää kykyä 
ennakoida tekniikan ja teknologian kehittymistä 
reilusti strategian kattavuutta pidemmällä 
aikajänteellä. Esimerkiksi vuoteen 2030 tähtäävässä 
strategiassa tulee tunnistaa silloin käytössä olevien 
teknologioiden lisäksi sellaiset 2030-luvun 
teknologiat, joiden hyödyntämiseen tulee 
valmistautua jo 2020-luvulla. Aikajänteiden ollessa 
näin pitkiä on sanomattakin selvää, että reagoivalla 
toimintamallilla ei ole mitään menestymisen 
mahdollisuuksia. Myös tekniikan ja teknologian 
kehittymisen suhteen voidaan joutua ajoittain 
reagoivaan toimintaan, mutta jos tähän on 
valmistauduttu ja kriittisten alueiden osaaminen on 
käytettävissä, voidaan näistä tilanteista selvitä. 
Osaamiseen liittyy myös organisaation toimin-
nallinen ja menetelmällinen kyky kehittää ja ottaa 
käyttöön uutta tekniikkaa ja teknologiaa sekä 
toimintatapoja 

Strategian päämäärä 

Politiikka ohjaa strategiaa. Kuten Clausewitzkin 
kirjoitti, sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. 
Periaatteessa politiikka on valtionjohdon määrittä-
mä tavoitetila, mutta käytännössä se on usein epä-
täsmällisempi tahdon ilmaus, jonka perusteella 
varsinainen päämäärä tulee määrittää. Esimerkiksi 
Naton suorituskykyjen kehittämisessä poliittinen 
tahdon ilmaus (level of ambition) määrittää kuinka 
monessa ja minkä tyyppisessä operaatiossa 
liittouman tulee kyetä yhtäaikaisesti toimimaan. Sen 
konkretisoimiseksi laaditaan minimisuorituskyky-
vaatimukset (MCR). 

Strategian laatijoiden täytyy tietää mitä halutaan 
saada aikaan, eli mikä on päämäärä tai haluttu 
loppuasetelma tai tavoitetila. Tämän ymmärtä-
miseksi tulee päämäärää analysoida huomioiden 

organisaation sisäinen ja ulkoinen ympäristö. 
Sotilaallisen kehittämisstrategian näkökulmasta 
tämä tarkoittaa ymmärrystä tulevaisuuden toiminta-
ympäristöstä. Ilman tätä ymmärrystä ei voida 
määritellä tavoitteita, jotka mahdollistavat pää-
määrän saavuttamisen. 

Keskeistä on, että jokaisella suunnittelutasolla pää-
määrä kuvataan ja dokumentoidaan kyseistä 
suunnittelutasoa vastaavalla tarkkuudella. 
Päämäärän ja toimintaympäristön hahmottamista 
voidaan tukea esimerkiksi erilaisilla konsepteilla ja 
eksperimenteillä sekä erilaisilla ryhmätyömenetel-
millä (rich picture, delfoi jne.). Päämäärä voidaan 
kuvata muodostamalla mahdollisimman yksi-
käsitteinen tehtävätarve (mission need statement) tai 
haluttua vaikutusta kuvaavia yksikäsitteisiä 
suorituskykyvaatimuksia. Näiden tueksi laaditaan 
konsepteja sekä tarvittavia toiminnallisia tai teknis-
toiminnallisia arkkitehtuurikuvauksia. Jälkimmäis-
ten laatimisessa on keskeistä kuvata myös liittyvät 
”omat” järjestelmät, esimerkiksi muut viranomaiset, 
sekä toimintaympäristö, mukaan lukien vastustaja. 

Strategian hierarkisuus 

Strategia on hierarkkinen, eli ylemmän tason 
strategioiden perusteella voidaan muodostaa 
alemman tason strategioita. Käytännössä kyse on 
vastuun delegoinnista ylemmän tason johdolta 
alemman tason johdolle. Hierarkiasta johtuen on 
keskeistä, että kullakin tasolla esitetyt tavoitteet, 
keinot ja välineet ovat juurikin kyseiselle tasolle 
kuuluvia ja keskenään tasapainoisia. Hierarkisessa 
rakenteessa on määritettävä organisaatiotaso tai 
toiminnan taso, joilla strategioita laaditaan ja 
vastaavasti mistä tasosta alkaen strategiat muuttuvat 
suunnitelmiksi. Tyypillisesti, esimerkiksi USA:n 
turvallisuus- ja sotilasstrategioissa strategian alim-
malla tasolla laaditaan samantasoinen suunnitelma. 
Vastaava rakenne puolustusvoimien strategisessa 
kehittämisen suunnittelussa on tavoitetila-asiakirjan, 
eli strategian, kanssa samantasoinen toimeenpano-
suunnitelmana toimiva kehittämisohjelma. 

Jotta päämäärien ja tavoitteiden kuvaamisessa 
onnistutaan, tulee suunnittelijan ymmärtää nyrkki-
sääntönä vähintään yksi suunnittelutaso ylöspäin ja 
kaksi alaspäin - sekä teknisesti, että toiminnallisesti. 
Muutoin on riskinä se, että seuraava suunnittelutaso 
ei saa tarvittavia perusteita tai ylemmällä tasolla 
tehdään ratkaisuja, joiden tekemiseksi ei tosiasialli-
sesti ole riittäviä perusteita käytettävissä. 
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Sotilasstrateginen päämäärä

Operatiiviset tavoitteet

Taktiset tehtävät

Keinot (konseptit)

Välineet (joukot ja järjestelmät)

Vaikuttavuus
Kyvykkyys
Järjestelmä

Vaikuttavuus
Kyvykkyys
Järjestelmä

Puolustus-
järjestelmä

Osa-
järjestelmät

Joukot ja 
järjestelmät

Hankinnat ja 
muu 
kehittäminen

Vaikuttavuus

Kyvykkyys

Vaikuttavuus

Järjestelmä

Kyvykkyys

Vaikuttavuus

Järjestelmä

Kyvykkyys

Järjestelmä

Vaikuttavuus
Kyvykkyys
Järjestelmä

Vaikuttavuus
Kyvykkyys
Järjestelmä

Vaikuttavuus
Kyvykkyys
Järjestelmä

Vaikuttavuus
Kyvykkyys
Järjestelmä JärjestelmäJärjestelmäJärjestelmä

 
Periaatekuva, jossa kullakin suunnittelutasolla vaatimukset on jaettu kolmeen eri tasoon. 
Vaikuttavuusvaatimukset (suorituskykyvaatimukset) kuvaavat mitä halutaan saada aikaan, kyvykkyys-
vaatimukset kuvaavat mitä kyvykkyyksiä se edellyttää, esim. toimintaympäristötietoisuus tai vaikuttami-
nen, ja järjestelmävaatimukset kuvaavat teknis-toiminnallista ratkaisua. Vaakapalkkien kuvaamat 
strategis-operatiiviset tarkastelut päämäärästä, tavoitteista, tehtävistä ja välineistä tuottavat sisältöä 
jäljitettävään vaatimusketjuun muodostaen rungon eri tason suunnitelmille (design flow). 

Strategian tasapainoisuus 

Strategian tulee löytää tasapaino asetettujen tavoit-
teiden, niiden saavuttamiseksi määritettyjen keino-
jen sekä käytettävissä olevien välineiden ja resurs-
sien välillä. Toisin sanoen, tavoitteet, keinot ja 
välineet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, 
joka tulee olla tasapainossa. Tämä on erityisen 
keskeistä, koska strategian toimeenpano edellyttää 
tavoitteet, keinot ja resurssit kuvaavia suunnitelmia 
ja edelleen suunnitelmien toimeenpanoa. Ylemmän 
tason keinot muuttuvat seuraavalla tasolla pää-
määriksi, joista edelleen syntyy tavoitteita, keinoja 
ja niiden saavuttamiseen tarvittavia resursseja. 
Epätasapainoinen (ends, ways, means) strategia 
osoittautuu toimimattomaksi usein vasta alemmilla 

suunnittelutasoilla kun osatekijät muuttuvat 
konkreettisiksi ja helposti ymmärrettäviksi. 

Tavoitteiden ja keinojen tasapainoisuutta pyritään 
varmistamaan noudattamalla vakioituja suunnittelu-
menetelmiä kuten esimerkiksi käyttämällä vakioi-
tua tehtävähierarkiaa kuvattujen skenaarioiden, 
konseptien ja käyttötapausten kanssa. Näiden 
tietojen hallintaa voidaan tukea tietokantoja ja 
niiden visualisointia tukevilla ohjelmistoilla. 
Tavoitteiden ja erityisesti uusien ja innovatiivisten 
keinojen määrittämisessä sotataidolla ja strategisen 
ajattelun kyvyllä on keskeinen rooli. Vakioidut 
tehtävähierarkiat muodostavat yhteisen kielen 
suunnittelijoiden kesken ja toimivat eräänlaisena 
tarkistuslistana siitä, että mikään tärkeä kokonai-
suus ei unohdu. 
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Konsepteilla kuvataan miten tavoitteet saavute-
taan sekä kustannustehokkaimpien resurssien 
valintaa päämäärien saavuttamiseksi. (Auvo Viita-aho) 

Ylätason tavoitteisiin liittyvät tehtävät pysyvät 
muuttumattomina vuosikymmeniä, jopa vuosi-
satoja, joten niiden uudelleen keksimiseen on turha 
käyttää energiaa. Sen sijaan keinoja kuvaavia 
konsepteja tulee jatkuvasti kehittää sodankäynnin 
kuvan tai muun toimintaympäristön muutoksen 
taklaamiseksi. 

Rajallisista resursseista johtuen, keinojen ja välinei-
den tasapainottaminen on haastavaa. Jotta tämä 
olisi lainkaan mahdollista, tulee kyetä määrittämään 
käytössä olevat joukot ja järjestelmät. Järjestelmien 
ja materiaalin pitkistä elinjaksoista johtuen 15 
vuoden kuluttua on puolustusvoimien resursseilla 
käytössä edelleen selvästi yli puolet nykyisistä 
järjestelmistä ja materiaalista. Tämän ”legacyn” 
hahmottamiseksi tarvitaan konfiguraation hallinnan 
ja arkkitehtuurinhallinnan kautta saatavaa tietoa 
kokonaisjärjestelmän rakenteesta sekä ajantasaisia 
elinjaksosuunnitelmia.  Lisäksi tarvitaan verifioin-
tiin ja validointiin perustuvaa ylläpidettyä tietoa 
kyseisten järjestelmien ja materiaalin suoritus-
kyvystä. Kun nämä ovat tiedossa, voidaan verrata 
tulevaisuudessa olemassa olevien ”future legacy” 
järjestelmien suorituskykyä keinoista ja niitä 
kuvaavista konsepteista johdettuihin vaatimuksiin. 
Tätä analyysia voidaan tukea erilaisilla moni-
kriteeripäätöksentekomenetelmillä (MCDA), esi-
merkiksi. analyyttisellä hierarkiaprosessilla (AHP). 
Havaittujen suorituskykyvajeiden täyttämiseksi on 
suunniteltava uusia välineitä, eli joukkoja ja 
järjestelmiä. Tässä vaiheessa on keskeistä kyetä 
arvioimaan sekä vanhojen, että kehitettävien 
järjestelmien elinjaksokustannuksia, jotta strategia 
on tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen. 

Kattavuus ja holistisuus 

Strategia laaditaan strategiseen tilanteeseen ja 
ympäristöön liittyvästä perusteellisesta tiedosta ja 
analyysistä. Tätä kutsutaan usein strategiseksi 
tilannearvioksi. Tämän tarkoituksena on tunnistaa 
sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka auttavat määrittä-
mään tai voivat vaikuttaa tavoitteisiin, konsepteihin 
ja resursseihin. 

Strategia on kattava. Vaikka yksittäinen strategikko 
saattaakin tarkastella tietystä näkökulmasta, tulee 
erilaisissa analyyseissä huomioida strateginen 
ympäristö kokonaisuutena. Kaikki strategikon 
tekemät valinnat tavoitteissa, keinoissa sekä 
resursseissa että välineissä muuttavat ympäristöä, 
johon strategiaa ollaan laatimassa. Tämän vuoksi 
strategikon tulee kyetä ajattelemaan holistisesti, 
kokonaisvaltaisesti. On ymmärrettävä kokonais-
kuva, omat suorituskyvyt ja resurssit sekä niiden 
käytön vaikutus ympäristöön. Hyvä strategia ei 
synny eriössä. Yhdessä tekemisen mahdollistami-
seksi tarvitaan yhteisiä prosesseja menetelmiä, työ-
kaluja, käsitteitä ja määritelmiä sekä käsitemalleja. 

Suunniteltavan kokonaisuuden ja ympäristön 
vuorovaikutuksia voidaan mallintaa hyödyntämällä 
systeemianalyyttisiä menetelmiä, esimerkiksi 
erilaisia järjestelmän rakennetta ja osien vuoro-
vaikutuksia kuvaavia kaavioita. Erilaiset arkkiteh-
tuuriviitekehikot tarjoavat tähän valmiita malleja. 
Mallintamisen tekee haastavaksi järjestelmän ja 
erityisesti ympäristön monimuotoisuus ja moni-
mutkaisuus. Vaikka yksikään malli ei kykene 
kuvaamaan todellisuutta, auttaa se kuitenkin 
suunnittelijoita ymmärtämään kokonaisuuden 
luonnetta ja kommunikoimaan keskenään. 

Strategian riskit 

Strategiassa on aina riskejä. Parasta mitä strategia 
voi tarjota, on epäonnistumiselta suojaava tasa-
painoisuus. Strategia epäonnistuu joko siten, että 
tavoitteita ei saavuteta tai strategia antaa vastusta-
jalle merkittävää etua. 

 
Lykken strategiamalli. Tavoitteet, konseptit ja 
resurssit ovat Lykken jakkaran jalat. Strategian 
epätasapainoisuus näkyy eripituisina jakkaran 
jalkoina. Tämä pituusero jakkaran jaloissa on 
riski, joka kasvaessaan liian suureksi aiheuttaa 
jakkaran kaatumisen - samoin tapahtuu myös 
strategialle. 
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Riski kuvaa tavoitteiden ja niiden täyttämiseen 
käytettyjen keinojen ja saatavissa olevien resurssien 
välistä vajetta. Parhaassakaan tapauksessa toiminta-
tavat eivät ole niin nerokkaita eikä resursseja ole 
koskaan niin paljon, että todellisessa tilanteessa 
strategiaan ei jäisi riskiä. Strategikon haastava 
tehtävä onkin minimoida riski tasapainottamalla 
tavoitteet keinot ja resurssit. 

Teknisestä näkökulmasta esimerkkeinä riskeistä 
voidaan mainita vaikkapa resurssien, eli joukkojen 
ja järjestelmien, perustuminen toteuttamiskelvotto-
miin teknologisiin ratkaisuihin. Teknisen ratkaisun 
voi tehdä toteuttamiskelvottomaksi esimerkiksi 
odotetusta poikkeava hinnankehitys, odotettua 
heikompi suhteellinen suorituskyky tai yliarvioitu 
oma kyky hyödyntää teknologiaa. Tällaisia riskejä 
voidaan pienentää laatimalla jokaisella suunnittelu-
tasolla vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä puolestaan 
edellyttää strategioiden ja suunnitelmien pysymistä 
omalla tasollaan, jolloin kullekin suunnittelutasolle 
jää riittävä liikkumavara ja ratkaisut tehdään siellä 
mihin niiden tekemiseen on parhaat edellytykset. 
Teknologisesta näkökulmasta riskien pienentämistä 
strategioissa ja suunnitelmissa tukee vaihtoehtoisia 
teknologian kehityskulkuja kuvaavat latukartat. 
Nämä auttavat myös tunnistamaan ajankohdat 
erilaisten teknologiaan liittyvien päätösten 
tekemiselle. 

Järjestelmällisesti rakennettu suunnitelmien koko-
naisuus (design flow) tukee riskienhallintaa. Esi-
merkiksi vaatimusten avulla rakennettu yhtenäinen 
ketju puolustusvoimien ylimmän tason tehtävistä 
teknisiin järjestelmiin auttaa ymmärtämään 
suunnittelun eri tasoilla tapahtuvien haluttujen tai 
yllättävien muutosten seurannaisvaikutuksia. Tämä 
puolestaan tukee erilaisten valintojen tekemistä 
sekä johtamisen ja resursoinnin painottamista. 

Johtopäätökset 

Edellä kuvattu strategiamalli on sovellettavissa 
monen tyyppisten strategioiden rungoksi. Kirjalli-
suudessa esitetty väite siitä, että Lykken strategia-
malli soveltuu mihin tahansa strategiaan on varsin 
uskottava. Ensin määritetään mitä halutaan, sitten 
miten aiotaan toimia ja lopuksi määritetään mitä 
resursseja käytetään. Edellä olevat esimerkit 
erilaisten teknisten, tai sellaiseksi miellettyjen, 
näkökulmien linkittymisestä strategiaan osoittavat, 
että sotataidollinen ja tekninen näkökulma 
täydentävät toisiaan. Voisi väittää, että asetelmaa 
voidaan kuvata ”jakkaramallilla”: osaaminen, taide 
ja tiede. Luultavasti epäsuhta näiden kesken 
muodostaa riskin, joka kasvaessaan johtaa 
kokonaisuuden kaatumiseen. 
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Pentagonin uusi teknologiaohjelma 
- Insinöörieverstiluutnantti Jaakko Jurvelin - 

 
Yhdysvaltain puolustushallinto on laatimassa uutta 
teknologiaohjelmaa, jonka avulla se pyrkii säilyttä-
mään nykyisen teknologisen etumatkansa tulevina 
vuosina. Ohjelman laadinta osuu ajankohtaan, 
jolloin puolustushallinnon taloudellinen liikku-
mavara on rajallinen eikä puolustusteollisuuskaan 
uskalla sijoittaa riittävästi omia resurssejaan 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Samaan aikaan 
muut sotilasmahdit Kiinan ja Venäjän johdolla kas-
vattavat omia panostuksiaan puolustusteknologiaan 
ja käyttävät kaupallisesti saatavilla olevaa huippu-
teknologiaa. Yhdysvallat on haasteiden edessä. 

Aiemmat teknologiaohjelmat 

Yhdysvalloissa uutta teknologiaohjelmaa kutsutaan 
nimellä "Third Offset Strategy". Sillä viitataan 
kahteen aiempaan teknologiaohjelmaan 1900-luvun 
jälkipuoliskolla, joiden avulla Yhdysvallat vastasi 
teknologisella ylivoimalla Neuvostoliiton määrällis-
tä ylivoimaa vastaan. Teknologiaohjelmat ja niiden 
avulla luodut suorituskyvyt perustuivat 
pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan 
puolustushallinnossa, yliopistoissa ja teollisuudessa. 

Presidentti Dwight D. Eisenhower käynnisti 1950-
luvulla teknologiaohjelman nimeltä "New Look", 
jolla pyrittiin vastaamaan Neuvostoliiton ylivoi-
maan konventionaalisissa aseissa toisen maailman-
sodan jälkeisessä Euroopassa. Tavoitteena oli löytää 
sellainen teknologinen ratkaisu, joka olisi myös 
taloudellisesti mahdollinen samalla kun puolustus-
budjetit olivat laskussa sodan jälkeen. Ratkaisuksi 
valittiin voimakas panostaminen ydinaseisiin, joissa 
amerikkalaisilla oli vielä teknologinen johtoasema. 

Uutta lähestymistapaa tarvittiin jälleen 1970-
luvulla, kun Neuvostoliitto oli saavuttanut ydin-
aseissa länsimaat ja sen ylivoima tavanomaisissa 
aseissa oli edelleen olemassa. Puolustusministeri 
Harold Brown käynnisti ohjelman, joka tunnettiin 
nimellä "Offset Strategy". Tavoitteena oli jälleen 
vastata teknologialla määrälliseen ylivoimaan. 
Ohjelman avulla kehitettiin muun muassa täsmä-
aseet, verkostokeskeinen sodankäyntitapa ja häive-
teknologia. Niiden ylivoima osoittautui ilmeiseksi 
ensimmäisessä Persianlahden sodassa 1991.   

Suorituskykyvajeet 

Yhdysvallat on jälleen lähestymässä tilannetta, jossa 
muut maat ovat kaventamassa sen etumatkaa 
aseteknologiassa. Yhdysvallat on siirtämässä turval-
lisuuspoliittista painopistettään terrorisminvastaises-
ta sodasta Tyynellemerelle. Tyynenmeren alueella 
etenkin Kiina on kehittänyt aseteknologiaansa 
nopeasti. Yhdysvallat ei voi enää luottaa teknologi-
sen ylivoimansa jatkuvan ilman uusia toimenpiteitä. 

 

Kiina on kehittänyt omaa häivehävittäjäänsä 
vuosia. Kuvassa paljon ristiriitaisia kommentteja 
herättänyt Shenyang J-31 prototyyppi.  

Yhdysvallat haluaa säilyttää kykynsä maailman-
laajuiseen sotilaallisen voiman projisiointiin. Se 
kokee tämän kyvyn olevan uhattuna tulevaisuudessa 
muun muassa seuraavista syistä: 

1. Eteen työnnetyt tukikohdat, lentokentät ja 
satamat ovat yhä haavoittuvampia vihollisen ase-
vaikutukselle. 

2. Suuret pinta-alukset ja lentotukialukset ovat uhat-
tuina yhä suuremmilta etäisyyksiltä vihollisen 
rannikolta. 

3. Yhä käytössä olevat, ilman häivetekniikkaa 
varustetut lentokoneet ovat haavoittuvia uusia ilma-
torjuntajärjestelmiä vastaan. 

4. Yhä useammalla maalla on kyky vaikuttaa kierto-
radalla oleviin satelliittijärjestelmiin. 
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Yhdysvallat kokevat suurten lentotukialustensa 
olevan uhattuina entistä pidemmältä etäisyydeltä, 
mikä vaikeuttaa niiden toimintaa rannikoiden 
läheisyydessä. (U.S. Navy) 

Edellä mainituista syistä johtuen Yhdysvallat kokee 
menettävänsä toiminnanvapauttaan voiman proji-
soinnissa teknologisesti kehittyneitä vastustajia 
vastaan etenkin Tyynenmeren alueella. Näihin 
haasteisiin vastaaminen ei ole taloudellisesti järke-
vää hankkimalla lisää nykyisenkaltaista kalustoa. 
Ratkaisuksi haetaan ylivoimaista teknologiaa, joilla 
määrällisiin puutteisiin voida jälleen vastata.  

Suorituskykyvajeiden poistamisen 
vaihtoehtoja 

Yhdysvalloissa harkitaan ratkaisuja suorituskyky-
puutteisiin keskittymällä niihin ydinosaamisaluei-
siin, joissa heillä on vielä etumatka ja jotka ovat 
relevantteja voiman projisoinnin kannalta. Tällaisia 
teknologia-alueita ovat esimerkiksi miehittämättö-
mät järjestelmät, häivetekniikka, vedenalainen 
sodankäynti ja monimutkaisten järjestelmien 
rakentamis- ja integrointiosaaminen. Puolustushal-
linto on laatimassa uutta pitkän aikavälin tutkimus-
ohjelmaa, jolla resursseja tullaan ohjaamaan 
kriittisille teknologia-alueilla. 

Miehittämättömillä järjestelmillä nähdään olevan 
yhä merkittävämpi rooli etenkin ilma- ja 
merioperaatioissa. Miehittämättömiä ilma-aluksia 
on käytetty jo vuosia tiedustelu- ja valvonta-
tehtävissä. Niiden käyttö taistelutehtäviin kasvaa. 
Yhdysvaltojen valmistautuessa operaatioihin tekno-
logisesti kehittyneitä vastustajia vastaan siirrytään 
yhä enemmän häivetekniikan käyttöön. Saman-
aikaisesti kehitetään niiden autonomiaa, koska 
tietoliikenneyhteydet ilma-aluksiin ovat alttiita 
häirinnälle.  

 

Miehittämättömillä ilma-aluksilla on jo ominai-
suuksia, joihin miehitetyillä aluksilla ei enää kyetä 
vastaamaan. Merkittävänä etuna on muun muassa 
erittäin pitkä toiminta-aika. Miehitettyjen lentoko-
neiden tapaan miehittämättömissä ilma-aluksissa 
on suuntaus häivetekniikan käyttöön. (IHS Jane's) 

Miehittämättömien ilma-alusten etuja miehitettyihin 
lentokoneisiin nähden ovat miehistötappioiden 
puuttuminen, erittäin pitkät toiminta-ajat ja -matkat 
ilmatankkausten avulla sekä häivetekniikan 
helpompi soveltaminen ohjaamon puuttuessa. 
Pitkän toiminta-ajan miehittämättömiä ilma-aluksia 
suunnitellaan käytettävän myös satelliittien 
varajärjestelmänä tiedustelussa ja valvonnassa sekä 
tietoliikenteen releoinnissa. 

 

Uusi LRS-B-pommikone korvaa kuvan B-52 
Stratofortressin ja ainakin osan B-1 Lancer -
koneista ja täydentää maan kahdenkymmenen B-2 
pommikoneen laivastoa.  

Häivetekniikkaa sovelletaan yhä enemmän maalla, 
merellä ja ilmassa. Miehittämättömien ilma-alusten 
tapaan miehitetyissä lentokoneissa ollaan siirty-
mässä häivekoneiden suuntaan. Yhdysvallat korvaa 
tulevina vuosina hävittäjiään kiihtyvään tahtiin 
perinteisistä lentokoneista häivehävittäjiin F-35-
hävittäjäperheen käyttöönoton myötä. Ilmavoimilla 
on kilpailutuksessa myös uusi strateginen 
pommikone LRS-B, jossa tavoitellaan hyviä 



Insinööriupseeri 2015 
 

14 

häiveominaisuuksia monella taajuusalueella ja joka 
korvaa vuosien myötä perinteiset pommikoneet, 
kuten B-52- ja B-1-pommikoneet. Yhdysvallat 
näkee häivetekniikan yhtenä keskeisenä elementtinä 
ilmaoperaatioiden toiminnanvapauden säilyttämi-
sessä myös vahvasti puolustetussa ilmatilassa. 

Sitä mukaa kun pinta-alusten haavoittuvuus ilmasta 
ja veden alta tulevaa uhkaa vastaan lisääntyy, 
kasvaa kiinnostus vedenalaisten järjestelmien 
kehittämiseen merisodankäynnissä. Vedenalainen 
toiminta on aina perustunut akustisen alueen 
häivetekniikkaan ja siten vaikeaan havaittavuuteen. 
Yhdysvaltain merivoimilla on vahva miehitettyihin 
sukellusveneisiin perustuva pelote, jota edelleen 
kehitetään mittavilla investoinneilla. Sitä tullaan 
jatkossa täydentämään erilaisilla miehittämättömillä 
vedenalaisilla aluksilla ja hyötykuormilla. 
Vedenalaisten miehittämättömien alusten avulla 
voidaan vedenalaista toimintaa ulottaa yhä lähem-
mäksi rannikoita ja matalia vesiä riskeeraamatta 
miehitettyjä sukellusveneitä. Sukellusveneisiin 
kehitetään uusia hinattavia ja meren pohjaan 
laskettavia hyötykuormia, jotka voidaan sijoittaa 
toiminta-alueelle jo rauhan aikana ja aktivoida 
kriisin syttyessä. Yhdysvaltojen merivoimien kiin-
nostus merimiinojen käyttöä kohtaan on 
lisääntymässä perinteisen miinatorjunnan rinnalla. 
Kaiken kaikkiaan kiinnostus vedenalainen 
sodankäynnin kehittämistä kohtaan on kasvamassa 
sen vaikean havaittavuuden ja torjunnan vuoksi. 

 

Pinta-alusten haavoittuvuus siirtää merellisen 
sodankäynnin painopistettä vedenalaiseen sodan-
käyntiin teknisesti kehittynyttä vihollista vastaan. 
(IHS Jane's) 

Monimutkaisten järjestelmien rakentaminen ja 
integrointi on erittäin vaikea tehtävä. Järjestelmien 
verkottuessa toisiinsa enemmän kokonaisjärjestel-
män monimutkaisuus kasvaa nopeasti. Samalla 
virhemahdollisuudet ja haavoittuvuudet lisääntyvät. 

Järjestelmät ovat yhä alttiimpia esimerkiksi 
elektroniselle sodankäynnille ja kyberhyökkäyk-
sille. Vain muutamilla suurvalloilla on osaaminen ja 
resurssit tällaisen verkottuneen järjestelmän 
itsenäiselle kehittämiselle ja rakentamiselle. 
Yhdysvallat haluaa säilyttää ylivoimansa tällä 
alueella ja pyrkii varmistamaan osaamisensa riittä-
vällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla sekä 
huolehtimalla puolustusteollisen pohjansa elin-
voimaisuudesta. 

 

Järjestelmät ovat yhä alttiimpia elektroniselle 
sodankäynnille. Kyky hallita sähkömagneettisen 
spektrin käyttöä on kriittinen.  (Signal) 

Kolmannen teknologiaohjelman 
haasteet 

Yhdysvaltain menestys kahdessa aiemmassa tekno-
logiaohjelmassa 1950- ja 1970-luvuilla perustui 
ennen muuta sen ylivoimaisiin taloudellisiin resurs-
seihin ja teknologiseen osaamiseen. Tilanne tänä 
päivänä ei ole enää yhtä helppo. Yhdysvallat on 
velkaantunut voimakkaasti ja samalla esimerkiksi 
Kiinan talous on voimakkaasti kasvanut. Yhdys-
valtain puolustushallinnon kehittämis- ja hankinta-
resurssien ylivoima pahimpiin kilpailijoihin on 
kaventumassa. Amerikkalainen puolustusteollisuus 
on aiempaa varovaisempi investoimaan omia 
resurssejaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
puolustushallinnon pienentyvien hankintabudjettien 
vuoksi. Amerikkalaisten aiemmin ylivoimainen 
taloudellinen etumatka on kaventumassa. 

Taloudellisen ylivoiman lisäksi Yhdysvaltain 
puolustushallinto oli aiemmin teknologisen kehityk-
sen moottori ja kykeni kontrolloimaan tehokkaasti 
teknologian leviämistä. Nykyisin kaupallinen 
sektori johtaa monilta osin teknologian kehittämistä 
ja suorituskykyistä teknologiaa on kaupallisesti 
saatavilla kaikkialla maailmassa. 
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Taloudellisen ja teknologisen näkökulman lisäksi 
myös uhkat ovat kylmän sodan aikaan verrattuna 
aiempaa moninaisempia, jolloin resursseja 
joudutaan jakamaan erilaisten uhkien torjumiseen. 
Niinpä ei ole itsestään selvää, että Yhdysvalloilla 
olisi yhtä hyvät edellytykset onnistua kolmannen 
teknologiaohjelman avulla kuin aiemmissa kahdessa 
ohjelmassa. Haasteet ovat suurempia ja edellyttävät 
puolustushallinnolta määrätietoista ja pitkäjänteistä 
panostamista tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
myös taloudellisesti vaikeina aikoina. 

Yhdysvaltojen keskeinen suorituskykyvaatimus on 
kyky projisoida voimaa maailmanlaajuisesti. Se 

poikkeaa merkittävällä tavalla niistä vaatimuksista, 
joita pienillä mailla tyypillisesti on alueensa 
puolustamisessa omalla maaperällä. Siksi monet 
Yhdysvalloissa kehitettävät järjestelmät ja operatii-
viset konseptit eivät sovellu pienille maille, eikä 
niillä ole edes sellaiseen resursseja. Uusissa tekno-
logiaohjelmissa kehitettäviä teknologioita kannattaa 
kuitenkin seurata tarkasti, koska niitä voidaan usein 
soveltaa pienemmässä mittakaavassa myös oman 
alueen puolustamiseen käytettävissä olevien resurs-
sien puitteissa. Se kuitenkin edellyttää realististen 
tavoitteiden asettamista ja innovatiivista omaa 
toimintatapaa.
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Puolustusvoimat julkaisi tutkimusagendansa 
- Insinöörieversti Jyri Kosola - 

Julkinen ulostulo 

Puolustusvoimat on osin avannut julkisuuteen 
tutkimuksensa keskeisiä sisältöalueita julkaisemalla 
Internetissä tutkimusagendansa. Siinä kuvataan 
Puolustusvoimien toimintaympäristön muutoksesta 
sekä Puolustusvoimiin kohdistuvista uusista haas-
teista johtuvia tutkimustarpeita. Se on samalla 
kuvaus niistä tutkimusteemoista, joissa nähdään 
kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuk-
sia ja joissa haetaan myös Puolustusvoimien ulko-
puolisia innovaatioita. Tutkimusagenda kuvaa 15 
vuoden aikajänteellä tärkeimmiksi arvioidut ilmiöt: 

- toimintaympäristön ja kriisin kuvan muutos 

- ihminen osana järjestelmää ja joukkoa 

- informaatio-operaatiot 

- verkostoituminen 

- toimintakyky sähkömagneettisessa spektrissä 

- autonomisia piirteitä omaavat järjestelmät 

Tutkimusagendan teemoiksi on tietoisesti valittu 
keskenään eritasoisia ilmiötä, joita yhdistää se, että 
niillä arvioidaan olevan keskeinen merkitys 
Puolustusvoimille. Toimintaympäristön ja sodan 
kuvan muutos, ihminen osana järjestelmää ja 
joukkoa sekä informaatio-operaatiot ovat hyvin 
laajoja kokonaisuuksia. Verkostoituminen ja auto-
nomia ovat jonkin verran rajallisempia. Toiminta-
kyky sähkömagneettisessa spektrissä on selkeästi 
teknologiapainotteinen. 

Toimintaympäristön ja kriisin kuvan 
muutos 

Globaalissa toimintaympäristössä tapahtuvat 
muutokset yhdessä kiihtyvän teknologisen kehityk-
sen kanssa haastavat käsitystämme sodasta ja 
sodankäynnistä vaikuttaen samanaikaisesti siihen, 
miten ymmärrämme asevoimien tarkoituksen sekä 
toimintamallien ja käyttöperiaatteiden kehittämisen. 
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Nykyiselle toimintaympäristölle on tunnusomaista 
globaalien keskinäisriippuvuuksien kasvu ja niiden 
syventyminen sekä uudet toimijat. Informaatiovirrat 
sekä kaupan ja talouden verkostot sitovat toisiinsa 
maantieteelliset alueet, valtiot, ei-valtiolliset 
toimijat ja kansalaiset. Kansainvälisen järjestelmän 
muutoksessa ei-valtiolliset toimijat ovat globaaleja 
verkostoja hyödyntämällä haastaneet perinteisen 
valtiokeskeisen kansainvälisen järjestelmän ja sen 
perinteiset rakenteet.  

Uusista toimijoista ja turvallisuusympäristössä 
tapahtuneista muutoksista huolimatta sotilaallinen 
voimankäyttö säilyttää asemansa eräänä määrää-
vänä tekijänä kansainvälisessä järjestelmässä. 
Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset 
yhdessä teknologian kiihtyvän kehityksen kanssa 
kuitenkin haastavat käsitystämme sodasta ja sodan-
käynnistä. Konfliktien monimutkaistuminen sekä 
uudet toimijat ja keinovalikoimat hämärtävät sodan 
ja rauhan välistä rajaa.  

 

Operaatioissa käytetään korkean teknologian ase-
järjestelmiä, jotka mahdollistavat täsmävaikuttami-
sen hakeutuvin ampumatarvikkein kaukaa operaa-
tioalueelta. Operaatioille on luonteenomaista 
korkea operaatiotempo ja epäsymmetriset taktiikat, 
jotka kaikki asettavat uusia vaatimuksia niin 
sotilaan kuin sotilasryhmän toiminnallekin. 
Taistelija on kiinteä osa tätä järjestelmien ja 
verkostojen muodostamaa taistelutilaa, jossa nopea 
tilanteeseen adaptoituminen, päätöksentekokyky ja 
taktisen ajattelun luova soveltaminen ovat keskeisiä 
menestystekijöitä. Sodankuvan ja sodankäynnin 
uudet muodot ja taistelutilan uudet vaatimukset 
asettavat uusia vaatimuksia sotilaan fyysiselle ja 
psyykkiselle toimintakyvylle; nämä on huomioitava 
niin koulutuksessa kuin valintamenetelmissäkin.  

 

Puolustusvoimien toimintaympäristö kehittyy 
kaikilla tasoilla edellyttäen sodan ja taistelun kuvan 
tutkimusta strategisella, taktisella ja 
taisteluteknisellä tasolla. Tulevaisuuden toiminta-
ympäristössä ennakoinnilla, trendien tunnistamisel-
la ja innovaatioilla on kriittinen asema puolustus-
kyvyn ja suorituskykyjen kehittämisessä. Kehitystä 
ei voi ymmärtää eikä hyödyntää ellei sitä tarkastele 
laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti. Puolustus-
voimien tutkimustoiminnassa on tarvetta entistä 
laajemmalle kansalliselle ja kansainväliselle 
verkostoitumiselle yliopistojen, tutkimuslaitosten, 
teollisuuden ja muun valtionhallinnon kanssa. 

 

Ihminen osana järjestelmiä ja joukkoja 

Taistelija toimii yhä monimutkaisemmassa, seka-
sortoisessa ympäristössä, joka on sekä fyysisesti 
että psyykkisesti hyvin kuormittava. Kriisin kuvan 
muuttumisen johdosta sotaa ei käydä vain toista 
osapuolta vastaan, vaan yhä kasvavassa määrin 
myös mielikuvatasolla ja mediapaineen alla. 
Taistelijalta vaaditaan kykyä toimia vastuullisesti 
muuttuvissa, monimutkaisissa, kuormittavissa ja 
ennalta arvaamattomissa tilanteissa ja 
ympäristöissä.  

 

Päätöksenteko muuttuvassa toimintaympäristössä 
yhä kiihtyvällä operaatiotempolla edellyttää hyvää 
eettistä toimintakykyä. Eettisesti toimintakykyinen 
taistelija tuntee kulttuurien, uskontojen ja 
sopimusten merkityksen sekä osaa hyödyntää 
sotilaspedagogiikkaa. Kulttuurien tuntemus sivuaa 
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myös sosiaalista toimintakykyä, jonka osa-alueita 
ovat mm. vuorovaikutuskäyttäytyminen, ryhmä-
kiinteys, sosiokulttuuriset normit sekä arvot ja 
asenteet.  

Koneiden toiminnallisuuksien ja älykkyyden 
kehittymisen myötä korostuu ihmisen ja koneen 
kyky tukea toisiaan. Inhimillisten tekijöiden 
huomioiminen sekä koneen että ihmisen osalta on 
avaintekijä toimivalle järjestelmälle. Ihminen-
kone -rajapinnassa tärkeätä ovat ergonomia, 
sulautettu tietotekniikka, puettava elektroniikka ja 
älykkäät vaatteet, lisätty tai laajennettu todellisuus, 
ihmisen tilan seuraaminen ja siihen reagointi sekä 
koneen ja ihmisen välinen vuorovaikutussuhde.  

 
Tutkimuskokonaisuuden keskeisiä teemoja ovat 
ihmisen toimintakyky, ihmisen ja koneen rajapinta 
sekä oppiminen.  Tavoitteena on näihin teemoihin 
liittyen luoda tietopohjaa ja osaamista sekä etsiä ja 
tuottaa uusia ratkaisuja. 

Informaatio-operaatiot 

Informaatio-operaatiot ovat valtion yhteiskunnal-
liseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toiminta-
kykyyn sekä kansalaisten mielipiteisiin vaikutta-
mista ja tältä suojautumista. Informaatio-operaatioi-
ta käydään yhteiskunnallisin, poliittisin, psykolo-
gisin, sosiaalisin, taloudellisin ja sotilaallisin 
keinoin strategisella, operatiivisella tai taktisella 
tasolla. Informaation merkitys toiminnan kohteena 
korostuu.  

Informaatio-operaatioissa puolustusvoimat on yksi 
toimija muiden tahojen kanssa: valtion kyky 
toimeenpanna informaatio-operaatioita ja suojautua 
niiden vaikutuksilta edellyttää tehokasta yhteistyötä 
viranomaisten ja yhteiskunnan infrastruktuurista 
vastaavien tahojen kesken sekä mielipideympäris-
töön vaikuttavan median ja muun viestinnän 
kanssa. 

Informaatio-operaatioiden keinovalikoimaan kuulu-
vat mm. tietoverkoissa tapahtuva tiedustelu, val-
vonta ja vaikuttaminen, sähkömagneettisen spektrin 
kautta tapahtuva elektroninen tiedustelu, valvonta, 
sekä elektroninen häirintä ja elektroniikan lamautta-
minen, psykologinen vaikuttaminen sekä fyysinen 
vaikuttaminen erityisesti vastustajan tiedustelu-, 
valvonta- ja johtamisjärjestelmiin. Omaa toimintaa 
pyritään suojaamaan tiedustelulta ja valvonnalta 
ylläpitämällä operaatioturvallisuutta ja harhautta-
malla vastustajaa.  

Verkostoituminen 

Informaatioteknologian kehittyminen on mahdol-
listanut erilaisten palveluiden tuottamisen muualla 
kuin missä niitä käytetään. Tämä mahdollistaa 
toimintojen hajauttamisen ja niiden käyttämisen 
tietoverkkojen välityksellä. Samalla verkon kautta 
voi käyttää lähes mitä tahansa palveluja, jopa 
sellaisia joiden olemassaolosta ei edes ollut 
tietoinen 

Sensori-, ase- ja johtamisjärjestelmien verkostoi-
tuminen mahdollistaa kattavan tilannekuvan 
muodostamisen ja monipuolistaa voimankäytön 
mahdollisuuksia. Yhteiskäyttöisillä sensori- ja 
asejärjestelmillä voidaan toteuttaa puolustus-
haarojen voimavarat yhdistäviä, keskitetysti koordi-
noituja operaatioita, joita voidaan johtaa mistä 
tahansa johtokeskuksesta. Tilannekuvan muodosta-
minen, päätöksenteko ja voimankäyttö eivät ole 
paikkaan sidottuja. 

  

Verkoston luoma entistä tarkempi ja ajantasaisempi 
tilannekuva mahdollistaa tehtävätaktiikan sovelta-
misen. Toisaalta kattavampi ja tarkempi tilanne-
kuva, joka vielä ajantasaisuusvaatimuksen myötä 
muuttuu entistä nopeammin, aiheuttaa uudenlaisia 
vaatimuksia henkisille kyvyille. Verkostoitumisen 
täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää sen 
mahdollistamien kyvykkyyksien hyväksikäyttöä 
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sekä taktiikassa ja johtamisessa että järjestelmien ja 
joukkojen organisoinnissa ja käytössä. Tällä voi 
olla vaikutusta myös puolustushaarojen sekä ase-
lajien tehtäviin ja rakenteisiin. 

Toimintakyky sähkömagneettisessa 
spektrissä 

Liikesodankäynnissä informaation kerääminen ja 
siirtäminen perustuu sähkömagneettisen spektrin 
käyttöön. Sodankäynnin keinovalikoimien laajen-
tuminen perinteisestä maa-, meri- ja ilmaympäris-
töstä myös avaruuteen ja tietoverkkoihin tuo sekä 
haasteita että keinoja sähkömagneettisen spektrin 
hallintaan. Avaruus tarjoaa mahdollisuuden näky-
mättömään valvontaan ja tiedonvälitykseen tavalla, 
jolla voi olla sekä teknologisia että psykologisia 
vaikutuksia. Lisäksi tietoverkkoihin voidaan vaikut-
taa sähkömagneettisen säteilyn keinoin. Liikkuvan 
taistelutavan ja verkostotoiminnan vaatimusten 
täyttäminen edellyttää uudenlaista kykyä hallita 
taajuuksia ruuhkaisessa spektrissä. 

 

Kuvantavan tutkateknologian pienentyminen ja 
tarkkuuden kasvaminen sekä laser- ja moni- sekä 
hyperspektriteknologiat edellyttävät joukkojen 
häiveteknisen suojan parantamista. Vastasensori-
teknologioita kehittämällä sekä uusien materiaali- 
ja rakenneteknologioiden käyttöön ottamisella 
pyritään osaltaan vastaamaan sensoriteknologioiden 
kehittyvään uhkaan. 

Sodankäynnin verkottuminen ja monimutkaistu-
minen takaavat sen, että jatkossa sähkömagneetti-
sen spektrin käyttömahdollisuuksia ja käytöstä 
aiheutuvia uhkia ei voi arvioida vain yksittäisten 
teknisten järjestelmien kautta. Järjestelmäominai-
suuksien lisäksi on arvioitava myös ihmisen 
toimintaa, joukon käyttöperiaatteita ja verkottuneen 
taistelukentän kokonaisuutta maaston, kasvillisuu-
den, rakennusten ja muiden kohteiden muodostama 
herätetausta mukaan lukien.  

Autonomisia piirteitä omaavat 
järjestelmät 

Tietojenkäsittely-, sensori- ja elektroniikkateknolo-
gioiden kehittymisen myötä koneiden älykkyys ja 
tietoisuus ympäristöstään kasvavat merkittävästi. 
Eläinmaailman ja ihmisen rakenteiden ja toimin-
tojen syvällisempi ymmärtäminen mahdollistaa 
nykyisten ajoneuvopohjaisten miehittämättömien 
järjestelmien valikoiman täydentämisen uudentyyp-
pisillä hajautetuilla ratkaisuilla. 

 

Ihminen pyritään korvaamaan koneella erityisesti 
riskialttiissa tehtävissä, kuten tiedustelussa ja 
vastustajan vaikutuspiirissä operoimisessa. 
Koneiden väsymättömyyden johdosta ne ovat 
omiaan myös pitkäkestoisiin valvontatehtäviin. On 
huomattava, että autonomisia piirteitä omaavia 
järjestelmiä on kaikissa toimintaympäristöissä: 
maalla, merellä, ilmassa ja tietoavaruudessa. 

Ihmisen siirtäminen koneessa istuvasta käyttäjästä 
sen ulkopuolelle mahdollistaa koneen pienentämi-
sen ja keventämisen, toiminta-ajan ja toiminta-
säteen pidentämisen sekä sallii uudenlaisia ominai-
suuksia, joita ihminen ei kestä. Ihmisen toiminta-
kykyisenä pitämiseen tarvittavien järjestelmien 
poistaminen tuo kustannussäästöä ja mahdollistaa 
entistä keveämmät, nopeammat ja toimintakykyi-
semmät ratkaisut.  

Ei ole nähtävissä että koneet kykenisivät toimimaan 
täysin autonomisesti. Myös kansainvälisen 
oikeuden periaatteet, asevalvontasopimukset ja 
humanitaarisoikeudelliset valtiosopimukset 
edellyttävät ihmistä jossakin päätöksenteon 
vaiheessa. Tämä voi rajoittaa koneiden suoritus-
kyvyn käyttämistä ainakin niiden maiden kohdalla, 
jotka noudattavat kansainvälistä oikeutta. 



Insinööriupseeri 2015 
 

20 

Koneet kykenevät kommunikoimaan sekä ihmisten 
että toistensa kanssa. Ihminen on tällöin enemmän-
kin ihmis- ja konejoukon johtaja kuin koneenkäyt-
täjä. Koneet kykenevät myös yhteiseen päätöksen-
tekoon. Se mahdollistaa parveilutaktiikan, jossa 
konejoukko esimerkiksi sopii keskenään havaitse-
mansa uhkan perusteella, miten se ryhmittyy 
puolustamaan suojattavaa kohdetta. 

 

Koneiden ja ihmisten roolien muutoksilla voi olla 
merkittäviä vaikutuksia ryhmädynamiikkaan ja 
joukon koheesioon. Luottamus koneeseen edellyt-
tää sekä ihmisen ymmärtämistä että koneen ominai-
suuksista varmistumista ja sen kommunikointi-
kyvyn kehittämistä.  

Useimmat sodankäyntiin liittyvät turvallisuusasiat, 
kuten kelpuutukset ja turvallisuusmääräykset, 
perustuvat oletukseen, että niiden kohteena on 

ihminen ja ihmisten muodostama joukko. 
Miehittämättömien järjestelmien käyttöönotto 
edellyttää lukuisten määräysten kehittämistä. 
Autonomisten järjestelmien yleistymisen myötä on 
ratkaistava sallittu autonomian aste myös maa-, 
meri-, ilma- ja informaatioympäristöissä. Tähän 
liittyy kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön 
lisäksi useita näkökulmia, kuten turvallisuus, 
toimivaltuudet ja sotajoukon toimintakyky. 

Toimeenpano osana normaalia 
toimintaa 

Tutkimusagendaa toimeenpannaan mm. puolustus-
voimien tutkimusohjelmina, erillistutkimuksina 
sekä kansallisena ja kansainvälisenä tutkimus-
yhteistyönä. Puolustusvoimien tutkimusohjelmat 
ovat monivuotisia pääosin tilausvaltuusvaroin 
toteutettavia tavoitteellisia tutkimuskokonaisuuksia, 
joissa tutkimus ja kehittäminen toteutetaan pääosin 
puolustusvoimien ulkopuolella. Erillistutkimukset 
ovat tyypillisesti kertaluontoisia ja tarkasti rajattuja 
tutkimustehtäviä.  
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Hyperspektrikuvaus - menetelmä kätkettyjen 
kohteiden etsimiseen 

-  Diplomi-insinööri Ilkka Rajakallio - 

 
Hyperspektrijärjestelmä UAV:ssa. Hyperspektrikamera (musta) sijaitsee lentolavetin alla ja kuvaa 
suoraan alaspäin. Kuvassa mukana on myös digikamera (valkoinen).    (Ilkka Rajakallio) 

 
DI Ilkka Rajakallio toimii tutkijana Puolustus-
voimien tutkimuslaitoksessa Asetekniikkaosastolla. 
 
Hyperspektrikuvausta voidaan tehdä tiedustelu-
tarkoituksessa satelliitista, lentokoneesta tai 
lennokista. Alla on esimerkki hyperspektrijärjestel-
mästä UAV:ssa. Nykyään hyperspektrikamerat ovat 
passiivisia, eli ne näkevät kohteiden heijastamaa 
auringonvaloa. Tulevaisuudessa myös aktiiviset, 
laservalaisua käyttävät, järjestelmät ovat mahdol-
lisia. 

Hyperspektrikameroiden maaresoluutio, eli kuva-
alkioiden koko, vaihtelee kymmenestä sentti-
metristä metreihin käyttötarkoituksen mukaan. 
Oleellisinta on kuitenkin spektraalinen tieto, eli 
hyperspektrikameralle saapuva säteily aallonpituu-
den funktiona. Kuva-alkiot sisältävät tietoa jopa 
sadoilta kapeilta aallonpituuskaistoilta. Voidaan 
sanoa, että hyperspektrikamera näkee satoja eri 

värejä. Kaikilla materiaaleilla on yksilölliset 
heijastusominaisuudet, jotka määräävät, miltä 
materiaalit näyttävät hyperspektrikuvissa. Näiden 
heijastusominaisuuksien avulla on mahdollista 
tutkia kuvatulla alueella olevien kohteiden 
materiaalien spektrisiä sormenjälkiä. Alla oleva 
kuva havainnollistaa valokuvan ja hyperspektri-
kuvan yhden kuva-alkion sisältämän spektrisen 
informaation eroa. 

 

Valokuvan ja hyperspektrikuvan yhden kuva-
alkion sisältämä spektrinen informaatio.  (Ilkka 
Rajakallio) 
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Materiaalien tunnistamiseksi hyperspektrikuvat 
käsitellään laskennallisesti.  Spektristen sormen-
jälkien avulla voidaan erottaa erilaiset materiaalit 
toisistaan. Tehokkaimmat menetelmät edellyttävät 
etukäteistiedon etsittävän materiaalin spektrisestä 
sormenjäljestä. Taustastaan poikkeavia materiaaleja 
voidaan etsiä myös ilman etukäteistietoa. Hyper-
spektrikuvaus mahdollistaa esimerkiksi kasvilajien 
ja mineraalien tunnistamisen. Alla olevassa kuvassa 
on esimerkkejä hyperspektrikameralla kuvatuista 
spektrisistä sormenjäljistä. 

 

Esimerkkejä spektrisistä sormenjäljistä. Soratie, 
puunlatvus ja pensas ovat erotettavissa toisistaan 
erityisesti aallonpituusvälillä 700 - 900 nm. (Ilkka 
Rajakallio) 

Puolustusvoimien kannalta on kiinnostavaa tuntea 
sotilasmateriaalien havaittavuus metsämaastossa ja 
muissa toimintaympäristöissä. Vuonna 2015 järjes-
tettiin kaksi hyperspektri-ilmakuvauskampanjaa. 
WIHURI 2015 -harjoituksessa suoritettiin kuvauk-
sia UAV-järjestelmällä ja elokuussa järjestettiin 
mittavampi kampanja lentokoneesta tapahtunutta 
hyperspektrikuvausta varten. Ilmakuvauskampan-
joiden avulla kehitetään ymmärtämystä tiedustelu-
uhkasta ja siltä suojautumisesta. Alla on kuva 
esimerkkilentokoneesta kuvatusta hyperspektri-
kuvasta ja sen sisältämästä spektraalisesta tiedosta. 
Hyperspektrikuva sisältää ohessa esitetyt tiedot 
materiaalien spektrisistä sormenjäljistä. 

Hyperspektrikuvauksen etu muihin 
kuvaustiedustelumenetelmiin nähden on kyky 
erottaa lähes samankaltaisia materiaaleja toisistaan 
niiden spektristen sormenjälkien perusteella. 
Tiedustelumenetelmänä hyperspektrikuvauksen 
haasteita ovat riippuvuus valaistuksesta ja säästä. 
Tulevaisuudessa valaistuksen tarve voi poistua 
aktiivisten järjestelmien kehittyessä. 

 

Hyperspektrikuvan kolmella aallonpituuskaistalla piirretty kuva (valittu punaista, vihreää ja sinistä väriä 
vastaavat aallonpituuskaistat) ja kuvassa esiintyvien materiaalin spektritietoja.  Hyperspektrikuva sisältää 
tiedon materiaalien spektrisistä sormenjäljistä. (Ilkka Rajakallio) 



Insinööriupseeri 2015 
 

23



Insinööriupseeri 2015 
 

24 

Joukkue matemaattisena oliona – insinööriupseerien 
luoma mahdollisuus puolustustutkimukseen 

- Insinöörieverstiluutnantti Esa Lappi - 

 
Insevl Esa Lappi palvelee Pääesikunnan suunnit-
teluosastolla strategisen suunnittelun sektorilla. 
 
Suomessa kehitettiin uusi laskentatapa maataistelun 
simulointiin. Siinä joukkue mallinnettiin matemaat-
tisena oliona Markovin ketjuina, taistelijan tila-
koneina ja alueellisesti jakautuneina laskenta-
pisteinä. Jokainen näistä osista oli entuudestaan 
tunnettua, mutta yhdistelmä uutta. Luodun laskenta-
mallin avulla saatiin luotua simulointityökaluja, 
jossa pelinappulana on taistelijan tai ajoneuvon 
sijasta on ryhmä tai joukkue, mutta siitä huolimatta 
asejärjestelmien vaikuttavuutta voitiin arvioida 
tarkasti tykistön sirpalevaikutuksena ja suoran tulen 
etäisyydestä ja asejärjestelmästä riippuvina osumis-
todennäköisyyksinä. 

Tarve uudelle taistelumallille 

Uudet taistelutavat ja asejärjestelmät muuttavat 
taistelukenttää.  Vaikuttavuuden arviointia tarvitaan, 
kun tehdään päätöksiä puolustusjärjestelmän kehit-
tämisestä tai yksittäisten hankintojen vaatimuksista, 
järjestelmien käyttöperiaatteista tai kentällä 
tehtävistä taktisista ratkaisuista. Taistelun lasken-
nallinen simulointi on muodostanut yhden työkalun 
näiden päätösten teon tueksi. 

Taistelunmallinnuksessa yksittäisten lavettien ja 
taistelijoiden simulointi ja vaikutuksen arviointi 
aseparametrien perusteella on ollut tapana jo vuosi-
kymmeniä, ja suurempien joukkojen vertailuun on 
käytetty voimasuhteiden laskentaa, jossa on joko 
vertailtu suoraan joukkojen vahvuuksia tai laskettu 
jonkinlaiset vahvuuspisteet eri asejärjestelmien 
oletetun suhteellisen tehokkuuden perusteella. 
Simuloinnista esimerkkeinä ovat konstruktiivinen 
simulointimalli FLAMES ja pelaamista edellyttävä 
koulutussimulaattori KESI, voimasuhdelaskentaa 
edustaa esimerkiksi Dupoin QJM ja TNDM sekä 
Lanchesterin taisteluyhtälöiden käyttö. 

Yksittäisten lavettien laskenta vaatii kunkin lavetin 
toimintalogiikan tarkkaa ohjelmoimista ja usein 
käytännössä yksittäisten miesten tai partioiden 
liikkeen syöttämistä reittipisteinä tai tavoitteina 
järjestelmään. Tämä sopii hyvin ilmataistelun tai 

meritaistelun simulointiin, jossa käytössä olevin 
yksittäisten simuloitavien lavettien määrä on koh-
tuullinen, esimerkiksi kaikkien Suomessa olevien F-
18 hävittäjien lukumäärä on vain 60.  

Vertailuna koko Suomen Ilmavoimien hävittäjä-
torjuntaan jalkaväkipataljoonassa on 1000 taisteli-
jaa, eli yksittäisten simulointilavettien määrä on 
moninkertainen. Esimerkiksi ATCOM -simulaatto-
rilla jokaisen oman ja vihollisen taistelijan 
kulkureitti pitäisi etukäteen napsuttaa kartalle 
reittipisteinä, mikä on erittäin aikaa vievä työmäärä 
jo sellaisenaan. Tämän työmäärän jälkeen 
simuloinnin käynnistyttyä ei voisi muuta kuin 
toivoa, että simuloinnin kulku ei osoita näitä 
reittivalintoja satunnaisten tappioiden jälkeen luon-
nottomiksi, yhteen sovitettuina muuten älyttömiksi 
tai vihollisen toiminta huomioon ottaen itsemurha-
tehtäviksi, joissa joukkueen johtaja olisi vaihtanut 
toimintatapaa vihollisen kohtaamisen jälkeen. 
Tällainen tulos olisi tarkoittanut sitä, että luonnoton 
osa pitäisi ensimmäisten simulointien napsutella 
käsin reittipisteinä uudestaan malliin, ja toivoa, että 
pahimmat virheet olisivat karsiutuneet pois. Siten 
pelkkä perustilanteen syöttövaihe iteraarioineen 
olisi huikea työ.   

Simulointihaastetta lisää se, että lentokoneet lentä-
vät ilmassa ja laivat kulkevat merellä tai saaristossa, 
joten näiden havainnointia voidaan arvioida teknis-
fysikaalisesti sensorien resoluution, tutkapoikki-
pinta-alojen ja tehotasojen avulla ilman pienipiir-
teistä karttatietoa.  Yksittäiset jalkaväkitaistelijat 
kulkevat pienipiirteisessä maastossa, joka antaa 
suojaa tulelta ja tähystykseltä. Jokaisen yksittäisen 
lavetin välisen näkymän laskeminen vie myös 
paljon aikaa. Kun vielä suoja voi riippua hyvinkin 
pienistä muutoksista sotilaiden reitinvalinnassa, 
1000 yksittäisen taistelijan simulointi on hyvin 
vaikeaa. 

Siten paradoksaalisesti monimutkainen tekninen 
järjestelmä kuten satojen miljoonien hävittäjälento-
kone taipuu päätöksentekoa tukevaan simulointiin 
helpommin kuin mitä perinteisin jalkaväkiyksikkö. 
Tämä loi tarpeen luoda jalkaväen taistelun 
simulointiin suurempaa yksikköä kuvaava malli, 
jossa vielä asejärjestelmien tekniset suureet vaikut-
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tavat tappioennusteiseen, mutta pelinappulana on 
usean hehtaarin alueelle ryhmittynyt joukkueen tai 
ryhmän kokoinen yksikkö. 

Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitokset 
aikana insinööriupseerit Esa Lappi ja Bernt Åkesson 
tutkimusryhmineen kehittivät ratkaisuja. Tuloksena 
on saatu asevaikutusmallit ja joukkueen laskenta-
mallit, joiden avulla voidaan tarkastella joukkuetta 
tai ryhmää taistelukentän laskennallisena oliona. 
Siten kolmen komppanian nelijoukkueisessa patal-
joonassa on vain hallittavissa olevat 12 pelinappulaa 
(joukkuetta) pelattavana ja reittipisteiden osalta 
käsin napsuteltavana.  

Laskennallisen mallinnuksen vaiheet ja 
joukkueen mallinnus 

Laskennallisen mallinnuksen syklissä ovat yleensä 
seuraavat vaiheet:  

1) Asiaan perehtyminen ja aiempi tutkimus. 

2) Yksinkertaistetun ajatusmallin 
rakentaminen. 

3) Ajatusmallin muuttaminen laskennalliseen 
muotoon. 

4) Mallin ohjelmointi, joko itsenäiseksi tai 
osaksi laajempaa laskentaohjelmistoa. 

5) Mallin ja ohjelmiston testaus (verifiointi = 
koodi laskee kuten laskentamalli edellyttää, 
validointi = malli antaa realistisia tuloksia 
päätöksenteon edellyttämällä tarkkuudella) 

6)  Mallin käyttö päätöksenteon tukena . 

Näistä ensimmäinen vaihe eli joukkueen taisteluun 
tutustuminen on suomalaisille tutkijoille ja erikois-
upseereille monin verroin helpompaa kuin ulko-
maalaisille tutkijoille yleisen asevelvollisuuden 
vuoksi. Jalkaväen taisteluun perehtyminen on 
jokaisella jollain tasoilla lihasmuistissa ja tekninen 
koulutus antaa pohjan nähdä matemaattiset 
perusteet, joita tarvitaan joukkueen toiminnan 
ajatusmallin rakentamisen tukena. 

Ajatusmallin ja joukkueen laskentamallin perustan 
kehittäminen ja alustava testaamiseen tapahtui 
vuosina 2002-2004 ja siihen kuuluivat myös 
kansainvälisten verrokkien testaaminen ja aiemman 
tutkimuksen analysointi. Lisäksi työssä osallistuttiin 
silloin ye-majurin arvossa palvelleen Jari Sormusen 
komppanian menestystekijöiden kokeelliseen 
tutkimukseen. 
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Markov- mallit tilasiirtoineen tulivat taistelu-
mallinnukseen 1960 – luvulla. Kolmen maalin 
Vastaava mallinnus mahdollistaa joukkueen 
toiminnan analysoinnin. Joukon tappiot 
pienentävät tulivoimaa ja vaikuttavat liikkeeseen. 
Tämä on toteutettu joukkueen vahvuutta 
kuvaavalla tilakoneella (ks kuva Markov –malli, 
jossa tappiot pudottavat joukon vahvuutta), johon 
on sisään sijoitettu taistelijan tilakone 
keskimääräisen toiminnan kuvaajana.   tilasiirrot 
esimerkkinä. Usein malleissa on sallittu vain yksi 
siirtymä aika-askeleessa (vasen kuva). Sandiksessa 
siirtymiä voi olla useita (oikeanpuoleinen 
tilakone). (Kuva väitöskirjasta Lappi, Computational methods for 
tactical simulations) 

Kun joukkueen toiminta piti pelkistää 30 ihmisen 
pienoisyhteiskunnasta yksinkertaistetuksi ajatus-
malliksi ja siitä edelleen laskennaliseksi olioksi, jo 
1960 –luvulla tehdyt Markov -mallit antavat hyvän 
laskennallisen pohjan analyysille. Tässä mallinnuk-
sen onnistumisen edellytys on molempien osien – 
sekä tekniikan että joukkueen sotimisen toiminnan 
osaaminen. 

 

Taistelijan tilakone. Tappiot kuluttavat taistelu-
kykyä, kun haavoittuneiden ensiapu ja evakuointi 
vaativat aseveljien panosta. Tuli myös pakottaa 
suojautumaan ja estää liikkeen. 

Perinteisesti lavettipohjaisissa malleissa on käytetty 
tiloja kuvaamaan yksinkertaistettuna laitteiden 
toimintaa. Esimerkiksi ajoneuvoille on määritelty 
simuloinneissa asevaikutuksen tuloksina esimerkik-
si täystuhon (katastrofic kill) lisäksi viestiyhteyk-

sien menetys (communication kill), asejärjesrtelmän 
vioittuminen (weapon kill), liikkuvuuden menetys 
(mobility kill) ja miehistön tuhoutuminen (crew 
kill). 

Lavettisimuloinnissa lavetti on tietyssä paikassa 
tiettynä aikana, mutta joukkue hajoaa usean 
hehtaarin alueelle ja sen tulivaikutus muodostuu 
usean aseen yhdistetystä tulivaikutuksesta usealta 
eri etäisyydeltä kohti toista joukkoa, joka on myös 
hajaantunut laajalle alueelle. Tähän maalien ja 
ampujien vaikutusetäisyyksien jakauman ratkaisuun 
oli tarjolla jatkuvan jakauman konvoluutiointegraali 
tai diskreettien laskentapisteiden käyttö joukon 
sijoittumisen ja tulivoiman approksimaationa. 
Näistä lähempänä todellisuutta ja monipuolisten 
tutkimuskysymysvariaatioiden kannalta kätevämpä-
nä pidettiin laskentapisteiden käyttöä, joka mahdol-
listi tarvittaessa yksittäisen taistelijan tarkkuudella 
tehtävät tarkastelut. 

Laskentapisteiden etäisyyden vuoksi yksittäiseen 
joukon osaan keskittyvä tuli ei aiheuta tappioita 
kauemmalle osalle joukkoa. Näin pelissä toimiva 
pelinappula joukkue vastaa tulittamisen ja tappioi-
den osalta paremmin todellisuutta. 

 

500m*700m alueelle syntyvät kunkin maali-
hehtaarin tappiot, kun kolme heittimistön maali-
pistettä keskellä. Jos ammutaan kolme iskua 
peräkkäin hyökkäyksen tukemiseksi, tappiot 
keskittyvät samalle alueelle. Aaltosuluilla merkityn 
joukkueen ryhmityksessä leskellä oleva ryhmä 
tuhottu, viereiset taistelukykyisiä.  Joukkueen 
laskentamalli ottaa huomioon ryhmityksen 
laskentapisteinä, eikä keskiarvoista suoraan 
tappioita. 

Kuitenkin joukkue tappioiden jälkeen yrittää 
palauttaa taistelukykynsä koko vastuualueellaan. 
Siten sen tappioita kärsineelle alueelle siirtyy 
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taistelijoita ja ryhmitys harvenee tappioiden myötä. 
Taistelijoita palaa koko joukon alueelle laskenta-
mallissa vähentämällä muiden laskentapisteiden 
keskimääräistä vahvuutta ja lisäämällä tappion 
kärsineiden pisteiden vahvuutta. Tätä ryhmityksen 
palauttamisaikaa kuvataan tällä hetkellä eksponen-
tiaalisella mallilla. Siten joukkueolio automaattisesti 
kärsii tappiot asevaikutuksen mukaisesti, mutta jos 
tappioiden synnyttämää tilannetta ei käytetä 
hyväksi, palauttaa ryhmityksensä ohentuneena.    

Edelleen laskentamalliin ohjelmoidun algoritmin 
mukaan laskentapiste keskittää oman tulensa ensi-
sijaisesti siihen vastustajajoukon maalipisteeseen, 
johon vaikuttamatta jättäminen aiheuttaa suurimmat 
tappiot laskentapisteen taistelijoille. Tämäkään ei 
varmaan tarkalleen vastaa todellisuutta, mutta on 
hyvä approksimaatio tulen käytölle, kun tulialueella 
on useita maaleja. Usean maalin tilanne voi syntyä 
esimerkiksi, kun puolustavan joukon edessä on 
ylläkössä lyöty joukkue ja uusi hyökkäävä joukko. 
Nyt tuli keskittyy uhkaavaan vaaraan, eikä jakaannu 
esimerkiksi tasan jo taistelukyvyttömän ja taistelu-
kykyisen joukon kesken. Idea toteutus vaati numee-
risesti nopeaa optimointialgoritmia, jollaisten 
kehittäminen onnistui erikoisupseerikunnalta. 

Epäsuoran tulen osalta joukkueen mallinnus 
laskentapisteisiin mahdollistaa tarkat ammusten 
sirpaleviuhkoihin perustuvat analyysit. Nämä 
sirpaleviuhkoihin perustuvat mallit todennettiin 
koeammunnoilla, jotka samalla osoittivat vaikutus-
säteeseen perustuvat mallit käyttökelvottoman 
epätarkoiksi. Näin ollen laskentamalli mahdollistaa 

muun muassa tykistön erikoisampumatarvikkeiden 
vaikuttavuuden arvioinnin samalla, kun sotapelissä 
voidaan käyttää pelinappulana joukkueen suuruista 
yksikköä. Tykistön mallien kehittämisestä TkT 
inskaptl Bernt Åkesson sai Suomen operaatio-
tutkimusseuran palkinnonkin.  

Mallin ohjelmointi osaksi toimivaa simulointiohjel-
mistoa tapahtui vuosina 2005-2006, jolloin saatiin 
Sandis ohjelmisto ensi kertaa käyttöön. Ohjelmistoa 
on käytetty PVTT:n aikana vaikuttavuuden 
arviointia edellyttäviin tutkimuksiin vuosina 2006-
2009 ja mm. teknologiaennakointiin 2010-2012. 
Lisäksi sillä on tuettu lukuisia epäsuoran tulen 
analyysejä. Mallinnusta kuvaava Esa Lapin 
väitöskirjakin julkaistiin vuonna 2012 MPKK:n 
taktiikan laitoksella, josta tämän artikkelin kuvat on 
lainattu..  

Laskentamallia on testattu myös historiallisilla 
taisteluilla. Malli toimi kohtuullisen hyvin vuonna 
2007 Mika Laitisen tekemässä tutkimuksessa 
vuoden 1940 talvisodan taistelusta: Kollaa kesti 
myös simuloituna. Mallia soveltavaa Sandis –
ohjelmistoa testattiin kesän 1944 torjuntataisteluihin 
Loimalan kylän lähellä kansainvälisessä simulointi-
harjoituksessa kesällä 2013. Simuloinnin tulokset 
eivät olleet mitenkään ristiriidassa verrattuna 
sotahistorialliseen kuvaukseen taistelun kulun tai 
syntyneiden tappioiden osalta. Tämä tutkimus 
julkaistiin vuoden 2014 Tiede ja ase -julkaisussa.

 

 

 

 

               Tilintarkastus – Veroneuvonta – Koulutus ‐ Konsultointi   
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Kuitenkin tehdyn mallintamistyön soveltamisesta ja 
siten vaikuttavuudesta ei voi antaa täysiä pisteitä. 
Esimerkiksi vilkaisu MPKK:lla tehtyihin melko 
tuoreisiinkin opinnäytteisiin osoittaa, että vanhentu-
neita, vääriksi osoitettuja epäsuoran tulen laskenta-
malleja on käytetty tutkimuksissa ja kokonaan 
ilman laskentaa tehtyjä analyysejä on runsaasti.  
Näiltä osin syynä voi olla se, että maavoimien 
simulointitutkimuksen perinne on erittäin ohut eikä 
tällä hetkellä kesäkuussa 2015 MPKK:n opettaja-
kunnassa ei ole yhtään kokenutta insinööriupseeria 
tuomassa laskennallisen tieteen osaamista 
opetukseen. Onneksi MPKK:n sotilasprofessoreista 

eversti Mika Hyytiäinen edustaa dosenttien lisäksi 
taistelun laskennallisen käsittelyn osaamista, 
vaikkei insinööriupseerin virassa enää olekaan. 

Vaikkeivät talous- ja henkilöstöresurssit tähän 
helppoa mahdollisuutta antaisikaan, laskennallisen 
tieteen ja taistelumallinnuksen osalta on näiden 
havaintojen perusteella nähtävissä tarvetta 
insinööriupseerien ja siviilitutkijoiden urapoluille, 
jotka risteilisivät puolustushaaroissa, Maanpuo-
lustuskorkeakoululla, Puolustusvoimien tutkimus-
laitoksella, Pääesikunnassa ja Logistiikkalaitok-
sessa, ja varmistaisivat parhaiden käytäntöjen ja 
toimintatapojen leviämisen koko puolustusvoimiin.   
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Laserkeilaus tuo uusia mahdollisuuksia tiedusteluun 
- Diplomi-insinööri Tomi Parviainen - 

 
DI Tomi Parviainen toimii tutkijana Puolustus-
voimien tutkimuslaitoksessa Asetekniikkaosastolla. 

Laserkeilauksessa lennokista, helikopterista tai 
lentokoneesta lähetetään maastoon tuhansia laser-
pulsseja, joista kustakin mitataan optisten kaikujen 
etäisyys. Lisäksi tarvitaan paikka- ja liiketieto-
sensorit, jotta maastosta saadaan muodostettua 
kolmiulotteinen georeferoitu korkeusmalli. 
Pistetiheydet vaihtelevat 0,8 pistettä per neliömetri 
jopa 80 pisteeseen neliömetriltä, jos yhdistetään 
matalalla lennettyjä ristikkäisiä linjoja. 

Keilaimia on olemassa pienistä muutaman sadan 
gramman painoisista suorituskykyisiin noin 20 kg 
painaviin laitteisiin saakka. Tyypillinen lentokoneen 
lentokorkeus on 2500 m maksimin ollessa 3500 m. 
Lennokeilla voidaan operoida matalammalta, mutta 
hitaammin. 

 

Laserkeilain, GPS ja inertiayksikkö siviilihelikop-
terin ulkoisena kuormana.    (Tomi Parviainen) 

Laserkeilauksesta saadaan siis maaston muodon 
mukainen kolmiulotteinen pistepilvikuva. Piste-
pilvestä voidaan luokitella maanpinta jälkiana-
lyysissa ja vaikkapa poistaa kuvasta kolme metriä 
korkeampi puusto, jolloin metsään kätketyt kohteet 
voidaan havaita. 

 

 

Metsäisen maaston pistepilvikuvia. orkeimmat pui-
den latvat ovat keltaisia tai punaisia värikartassa, 
matalampi kasvillisuus vihreää ja maanpinta 
sinistä. Myötäpäivään käännetyssä ja kallistetussa 
kuvassa korkea puusto on poistettu, ja mustat 
alueet ovat puiden varjoja. Metsän alta paljastuu 
ajoneuvon kokoinen siirtolohkare. (Anttoni Jaakkola)  

Esimerkkikuvissa on suuri pistetiheys, jolloin 
puiden oksiston läpi maanpintaan pääsee runsaasti 
laserpulsseja. Korkeammalta lennettäessä piste-
tiheys harvenee, jolloin kohteet eivät erotu aivan 
yhtä hyvin. Kysymys kuuluu, millä pistetiheydellä 
sotilaallinen kohde voidaan havaita, luokitella ja 
tunnistaa metsäisestä maastosta? Tätä selvitetään 
laserkeilaustutkimuksessa. 

Metsän läpäisevyyden lisäksi laserkeilaus muodos-
taa merkittävän uhkan muutostulkinnan kautta. 
Suomen pinta-alasta suurin osa on keilattu ja 
aineisto on vapaasti ladattavissa. Jos alue keilataan 
uudestaan, voidaan kahden kuvan erotuksena nähdä 
muuttuneet rakennelmat, uudet kaivaumat ja 
vaikkapa ajoneuvojen ryhmittyminen. Vapaasti 
saatavilla oleva aineisto on kuitenkin verrattain 
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harvaa, joten voidaan kysyä, kuinka merkittävä 
uhka aineisto on muutostulkinnan näkökulmasta.  
Suuren pistetiheyden tai avoimen maaston muutos-
tulkintakuvista on sitä vastoin helppo erottaa 
maaston muuttunut muoto tai paikkaa vaihtaneet 
kohteet. 

 

 

 

Siirtolohkareen muotoa muutettiin verkolla peräk-
käisten kuvauspäivien välillä. Suurennoksessa 
muutoskuva. (Anttoni Jaakkola ja Tomi Parviainen) 

Vuonna 2015 laserkeilauksen uhkia ja mahdolli-
suuksia on tutkittu kahdesti: Wihuri-harjoituksessa 

ja elokuun maastoajoharjoituksessa, jossa maasto-
kuorma-autojen lisäksi alueella oli runsaasti 
erilaista kalustoa käyttöperiaatteiden mukaisesti 
maastoutettuna. Osa kalustosta oli referenssinä 
ilman maastoutusta. Aineiston käsittelyn valmistut-
tua laserkeilauksesta on runsaasti tutkimuksellista 
dataa, jonka pohjalta voidaan vastata yllä oleviin 
kysymyksiin ja tehdä muita päätelmiä laserkeilauk-
sen muodostamasta uhkasta sekä mahdollisuuksista 
suojautua laserkeilausta vastaan. 

Laserkeilaus on yksi kuvaustiedustelumenetelmä 
muiden joukossa. Sen etuna on, että jokainen 
etäisyysmittauspiste on samalla paikkatietopiste. 
Periaatteessa keilaus voidaan suorittaa yöaikaan, jos 
se on ilmalavetin puolesta mahdollista. Automaatti-
algoritmit voivat etsiä sotilaallisia kohteita tieto-
massasta joko muutostulkinnan avulla tai ilman, ja 
saatu maalitieto voidaan käyttää hyväksi sellaise-
naan tai varmentaa muilla sensoreilla saatavalla 
tiedolla. Haittapuolena on riippuvuus säästä. Pilvien 
yläpuolelta keilaus ei onnistu ja kova tuuli voi 
vaikeuttaa lennokkien käyttöä. Menetelmä sopii 
vain lyhyille etäisyyksille tai matalille korkeuksille. 
Voitaisiinkin ajatella, että maastotieto tarkentuu, 
kun edetään satelliittikuvauksesta, tutkakuvauksen 
ja optisen tai lämpöalueen ilmakuvauksen kautta 
laserkeilaukseen.  

Kaupunkimiljööstä on jo olemassa 3D-malleja, 
joissa laserkeilauksen pistepilvimalli on yhdistetty 
kamerakuviin pelimoottorissa ajettavaksi virtuaali-
malliksi. Ehkä tulevaisuudessa kolmiulotteista 
mallintamista voidaan käyttää apuna taistelu-
taktisessa suunnitellussa. 

 

 

 

Porin Teknillinen Seura ‐ TekniskaKlubben i Björneborgr.y.  on itsenäinen, Tekniikan akateemisten TEK:n 
alajaosto. Seura toimii jäsentensä yhdyssiteenä, edustaa teknillistä asiantuntemusta sekä toimii 
paikkakunnan teollisuuden ja talouselämän yleisten edellytysten kehittämiseksi. Seura on yksi vanhimmista 
suomalaisista teknillisistä seuroista: seuran 100‐vuotisjuhlia vietetään vuonna 2018. 
 
Tule mukaan seuran toimintaan ja liity jäseneksiwww.porinteknillinenseura.fi 
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Käänteinen kilpailutus - tehokkuutta hankintoihin? 
- insinöörieversti Olli Klemola - 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja palvelee Puolustusvoimien tutkimus-
laitoksella tutkimusjohtajana. 

Puolustushankintojen haasteita 

Monille lienee tuttua sotavarusteiden kallistumisen 
aiheuttamat haasteet puolustuskyvyn ja siihen 
liittyvän rahoituksen suunnittelussa. On puhuttu, 
että puolustusmateriaali kallistuu jopa seitsemän 
prosenttia vuodessa. Suorituskykyperusteisessa 
suunnittelussa - johon puolustusvoimatkin nykyisin 
oman toimintansa perustaa - on haasteellista luoda 
pitävää budjettia pitkälle aikavälille. Pitkän 
tähtäimen suunnitelmat eli kehittämisohjelmat kun 
eivät enää onneksi ole pelkkiä materiaalihankinta-
listoja. Tässä mielessä materiaalin kallistumisen 
vaikutusta voi olla hankalaa ottaa huomioon 
kehittämisohjelmabudjetoinnissa, kun suoritus-
kyvyn toteuttamisen ilmentymää (doktriinin, 
organisaation, koulutuksen, materiaalihankintojen 
jne. toteuttaminen) ei välttämättä lyödä lukkoon 
pitkän aikavälin rahoituskehyksiä valmistellessa. 
Kun suorituskyvyn kehittäminen aikanaan realisoi-
tuu materiaalihankkeeksi muiden kehittämistoimen-
piteiden ohella, saattaa hankinnan toteutusvaiheessa 
käytettävissä oleva budjetti jäädä liian pieneksi. 

Oma lukunsa puolustushankinnoissa ovat ns. 
siirtyvät erät. Niitä syntyy, kun hankintayksikkö ei 
syystä tai toisesta kykene toteuttamaan hankintaa 
suunnitellussa aikataulussa. Tällöin kyseiselle 
toimintavuodelle budjetoidut varat joudutaan siirtä-
mään seuraavan vuoden budjettiin. Viestinnälli-
sessä mielessä siirtyvät erät ovat ongelmallisia, kun 
yhtäältä valitetaan rahoituksen riittämättömyydestä 

ja toisaalta taas puolustushallinnolta jää vuosittain 
rahoitusta käyttämättä useita satoja miljoonia. 
Kaikki asiaan vihkiytyneet tietävät, että ongelma ei 
ole niin suoraviivainen, kuin mitä ensivaikutelman 
mukaan saattaisi luulla. Siirtyvä raha saattaa olla 
sopimuksellisesti sidottu joltakin toimittajalta 
hankittavaan järjestelmään, jonka toimitusaikataulu 
on syystä tai toisesta viivästynyt. Yhtä lailla 
vapaana siirtyvä raha on pääsääntöisesti korvamer-
kitty jo ennalta käsin johonkin puolustushankinta-
yksikölle toimeksiannettuun hankintaan, vaikka 
sopimusta ei vielä budjettivuoden vaihtuessa olisi-
kaan ehditty solmia. 

Valtiontalouden kannalta siirtyvä erä on ongelma 
silloin, jos velkarahalla rahoitettavan hankinnan 
pääomaa makuutetaan tuottamattomalla tilillä 
pitkään. Asian voi ymmärtää myös oman talouden-
pidon näkökulmasta: ”löysä” pääoma kannattaisi 
sijoittaa korkeamman tuotto-odotuksen mukaisesti 
sen sijaan, että rahaa pidettäisiin käytännössä 
nollakorkoisella tilillä. 

Suorituskykyä kilpailuttamisesta 

Hankintalain mukaisia hankintamenettelyitä ovat 
avoin ja rajoitettu menettely, neuvottelumenettely, 
kilpailullinen neuvottelumenettely ja suorahankinta. 
Mittavissa puolustusmateriaalihankinnoissa on 
totuttu käyttämään neuvottelumenettelyitä, jotka 
tyypillisesti ovat kestäneet useita kuukausia, joskus 
jopa vuosia. Leimaa antava piirre näissä hankin-
noissa on yleensä se, että hankintabudjettia ei avata 
toimittajien suuntaan. Tällöin on saattanut syntyä 
tilanne, jossa ostaja ylispesifioi hankittavan 
materiaalin suorituskyvyn ja yllättyy, kun hankin-
taan varattu budjetti ylittyy. Sama tilanne voi 
syntyä myös silloin, kun toimittajan käsitys 
hankintabudjetista on ylioptimistinen. Niin tai näin, 
lopputuloksena voi olla usea iterointikierros 
sopivan balanssin saamiseksi suorituskyvyn ja 
budjetin välille. Tämä prosessi on kallis sekä 
ostajalle että toimittajalle, sillä esimerkiksi 
tarjousten tekemiseen voi kulua merkittäviä 
rahasummia niihin sitoutetun työvoiman johdosta. 
Ostajalle voi vastaavasti syntyä siirtyviä eriä pitkän 
neuvotteluprosessin aikana. 
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Allekirjoittanut on usein miettinyt, miten amerikka-
laisten käytäntö ilmoittaa materiaalihankintojen 
budjetti julkisesti hankinnan alkuvaiheessa sopisi 
Suomeen. Loogisesti ajatellen tämä menettely voisi 
säästää sekä toimittajan että tarjoajan aikaa ja 
resursseja, koska tällöin hankinnassa voitaisiin 
keskittyä olennaiseen eli suorituskyvyn kilpailutta-
miseen. Suomen oloissa voitaisiin ajatella, että 
hankinnan alkuvaiheessa siirtyvien erien syntymistä 
voitaisiin ehkäistä ainakin jossain määrin. 

On totta, että amerikkalaiset käytänteet eivät aina 
sovi sellaisenaan Suomeen. Puolustusmateriaali-

hankintojen pohjalla olevaa, kuvassa esitettyä 
JCIDS-prosessia (Joint Capability Integration and 
Development System) on kritisoitu myös 
kotimaassaan liian kankeaksi ja byrokraattiseksi 
menettelytavaksi. Esimerkiksi JCIDS-prosessin 
alkuvaiheeseen liittyy aina teknologian kehittämis-
vaihe, josta erilaisten päätöksentekopisteiden kautta 
edetään varsinaiseen materiaalihankkeeseen asti. 
Suomessa pääperiaatteena on pidetty valmiin 
materiaalin hankkimista, jolloin lähtökohtaisesti 
hankintaa ei aloiteta uuden teknologian kehittämi-
sellä. Olisiko meillä silti opittavaa amerikkalaisten 
toimintakulttuurista?

 

 
JCIDS-prosessi. 

Design to Cost 

Design to Cost (DTC) on menetelmä, joka kehitet-
tiin vuonna 1971 USA:n puolustushallinnossa 
(Department of Defense, DoD). Menettelyllä 
haluttiin varmistaa, että materiaalihankinnan kulut 
pysyvät niille allokoiduissa rajoissa. Samalla halut-
tiin asettaa hankittavan järjestelmän suorituskyvylle 
tietyt minimiarvot, jotta se kykenisi sille 
suunniteltuun tehtävään. Menetelmän alkuperäinen 
tarkoitus on ollut hankittavien järjestelmien 
yksikkökustannusten pienentäminen siten, että 
järjestelmiä kyettäisiin hankkimaan riittävä määrä. 
DTC:n kehittyneempi versio tunnetaan nimellä 
Cost As an Independent Variable eli CAIV, jossa 
korostetaan hankinnanaikaisten yksikkökustannus-
ten hallinnan sijasta koko elinjaksonaikaisten 
kustannusten hallintaa osana tilaus-toimitusketjua. 

Kuten jo menetelmän nimikin kertoo, pitäisi DTC:n 
avulla kyetä rakentamaan kustannustehokkuus-
ajattelu järjestelmän ”sisälle”. Menettely istuu 
luonnollisesti amerikkalaiseen JCIDS-prosessin 
mukaiseen hankintamenettelyyn, joka perustuu 
suorituskykyhankkeen alkuvaiheessa toteutettavaan 
teknologiakehitykseen. Kun järjestelmäkehityksen 
projektivaiheet voidaan purkaa yksityiskohtaiseen 
WBS-rakenteeseen (Work Breakdown Structure), 
saadaan jokaiselle elementille määriteltyä erikseen 
omat kustannustavoitteet. Tällöin kustannusten 
hallintaa on helpompi toteuttaa myös ostajan 
päässä. Voidaan tietysti argumentoida, miten 
menetelmän käyttö sopii tilanteeseen, jossa 
tavoitteena on hankkia valmista ja muualla testattua 
sotamateriaalia. 
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Cost Reimbursement -sopimus 

Cost Reimbursement -tyyppisellä menettelyllä 
tarkoitetaan sitä, että toimittajalle korvataan 
sopimuksessa määriteltävät järjestelmän tuottami-
seen liittyvät kulut, jonka lisäksi maksetaan 
erillisillä perusteilla korvaus, jolla toimittaja saa 
katteen työlleen.  

Cost Reimbursement -sopimuksia on neljää eri 
tyyppiä: 

- Cost plus fixed fee (CPFF) 

- Cost plus incentive fee (CPIF) 

- Cost plus award fee (CPAF) 

- Cost plus percentage of cost (CPPC) 

Kuvattua menetelmää käytetään USA:ssa yleisesti 
puolustusjärjestelmähankinnoissa. Ominaista tälle 
hankintamenettelylle on se, että osa hankintaan 
liittyvästä riskistä siirtyy ostajalle. Menetelmä 

soveltuu eritoten hankintoihin, joissa hankittavaa 
tuotetta ei kyetä riittävällä tavalla määrittelemään 
ennalta (esimerkiksi tutkimuspalveluhankinnat ja 
pitkät tuotekehityshankkeet). 

Käänteinen kilpailutus eli ranskalainen 
urakka 

Käänteisellä kilpailutuksella tarkoitetaan avointa 
hankintamenettelyä, jossa hankinnan kohteelle 
ilmoitetaan ennalta kiinteä hinta. Varsinainen 
kilpailutus kohdistuu siten hankinnan kohteen 
laadulliseen arviointiin. Tämänkaltainen hankinta-
menettely on prosessimielessä huomattavasti yksin-
kertaisempi kuin perinteinen neuvottelumenettely. 
On selvää, että hankinnan valmistelijoilla on oltava 
selkeä kustannustietoisuus hankittavan kohteen 
osalta. Lisäksi etenkin 
puolustusjärjestelmähankinnoissa ostajalla on 
oltava riittävä tekninen kompetenssi, jotta 
laadulliset arviointikriteerit osattaisiin määrittää 
aukottomasti.
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Käänteisessä kilpailutuksessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota tarjouspyynnön sisältöön ja 
eritoten tarjousten arviointikriteereihin. Arvioinnin 
vertailuperusteet on osattava ilmaista 
yksikäsitteisesti ja niille on annettava paino-
kertoimet. Pisteytyksessä käytettävät laskukaavat 
on ilmaistava tarjouspyynnössä. On huomattava, 
että käänteisessä kilpailutuksessa tarjoajan valinta 
on tehtävä tarjousten arvioinnin perusteella. 
Varsinaisia sopimusneuvotteluita ei hankinta-
päätöksen tekemisen jälkeen enää voida käydä. 

Käänteinen kilpailutus on täysin hankintalain 
mukainen menettelytapa ja sitä on sovellettu 
Suomessa jo verraten pitkään, esimerkiksi sosiaali- 
ja terveyspalveluiden hankinnoissa. Rakennusalalla 
menettelyä kutsutaan ranskalaiseksi urakaksi. 
Puolustusvoimien materiaalihankinnoissa 
menettelyä ei ole juuri sovellettu; tosin 

Puolustusvoimien teknologiaohjelman 2013 
Toimintaympäristötietoisuushankkeessa toteutettiin 
käänteinen kilpailutus. 

Johtopäätökset 

Puolustusvoimien materiaalihankintoihin liittyvässä 
hankintaohjeistuksessa voisi olla päivittämisen 
varaa. Esimerkiksi käänteisellä kilpailutuksella 
saatettaisiin säästää hankinnan alkuvaiheessa aikaa 
ja resursseja sekä toimittajan että ostajan puolella, 
kun aikaa ei enää kuluisi entisessä mitassa 
hankintabudjetin ja tarvittavan suorituskyvyn 
väliseen balansointiin. Puolustusvoimat voisi tällä 
menettelyllä helpottaa siirtyvien erien ongelmaansa 
ainakin hankinnan alkuvaiheessa. 
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Puolustusvoimien toimintakäsikirja - laadunhallinnan 
näkökulmia  

- Insinöörieverstiluutnantti Matti Rantanen - 

 
Puolustusvoimien toimintakäsikirja on normi-
kokoelmaan kuuluva ohje, joka kuvaa Puolustusvoi-
missa käytettäviä toimintatapoja. Käsikirjan pää-
sisällön muodostavat Puolustusvoimien toiminnan 
ja toimijoiden kuvaukset. Käsikirja on laadittu 
kokoamalla siihen normaaliolojen toimintaa 
säätelevien keskeisimpien normien pääsisältö. 
Toimintakäsikirja vastaa ennen kaikkea kysymyk-
seen; miten? Käsikirjan kohderyhmänä on Puolus-
tusvoimien henkilöstö ja sen käyttötarkoitus on ensi-
sijaisesti koulutuksellinen. Tässä artikkelissa 
tarkastellaan yleisemmin toimintakäsikirjaa ennen 
kaikkea sen käyttökelpoisuuden kannalta. Asiakirja-
muotoisen dokumentin vaihtoehtona toimintakäsi-
kirjalle - tai toimintajärjestelmän kuvaukselle - on 
myös muita toteuttamistapoja, jotka voisivat täyttää 
saman tarkoituksen. 

Mikä on toimintakäsikirja? 

Laatukeskuksen mukaan toimintajärjestelmä on 
yhdessä sovittujen toimintatapojen kooste, jota 
jatkuvasti parannetaan palautteet ja arvioinnit 
hyödyntäen. Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan 
prosessit, mittaamisen, organisaation periaatteet ja 
toiminnan kehittämisen. Edelleen Laatukeskuksen 
mukaan toimintajärjestelmä on rakennettavissa 
esimerkiksi EFQM -mallin tai CAF -mallin 
mukaiseksi tai haluttaessa SFS-ISO EN 9001:2008 
(jatkossa ISO9001) standardin mukaisesti.  

ISO9001-standardi ei aseta vaatimuksia toiminta-
järjestelmän tai -käsikirjan muodolle, itse asiassa 
ao. termiä ei siinä edes käytetä. Standardissa 
puhutaan laadunhallintajärjestelmästä, jonka tulee 
olla dokumentoitu. Järjestelmään sisältyvässä laatu-
käsikirjassa on kuvattu itse järjestelmä, sen 
soveltamisala ja rajaukset, menettelyohjeet tai viit-
taukset sekä kuvaus prosessien välisestä vuoro-
vaikutuksesta.  

Puolustusvoimien toimintakäsikirja 2015 on 
dokumentti, johon on koottu Puolustusvoimien 
prosesseissa tapahtuva kokonaistoiminta, toimiala-
ohjaus ja hallinnollinen rakenne eli linjaorgani-
saatio. Toimintakäsikirja pyrkii siten kytkemään 
toisiinsa toiminnan ja toimijat. Pääprosessit 

kulkevat läpi koko hallinnollisen rakenteen ja ne 
kuvaavat Puolustusvoimien kokonaistoiminnan. 
Toimialat ohjaavat prosessien sisällä tapahtuvia 
toimintoja; miten yksittäiset toimenpiteet tulee 
tehdä. Hallinnollinen linjaorganisaatio pitää huolta 
siitä, että prosessien mukainen toiminta ja toisaalta 
toimialaohjaus tulee tehdyksi. 

 
Kuvassa oikealla Puolustusvoimien ohjauksen ja 
johtamisen kolmijako. 

Monilta osin laadunhallintajärjestelmälle asetetut 
vaatimukset voidaan löytää Puolustusvoimien asian-
hallintajärjestelmästä. Niitä vaan ei ole dokumen-
toitu laatukäsikirjan nimellä. Puolustusvoimien 
toimintakäsikirja ei sellaisenaan täyttäisi laatukäsi-
kirjalle standardissa asetettuja vaatimuksia. Ristiin 
tarkastelulle olisi tarve; mitkä asianhallintajärjestel-
män osat jo täyttävät laadunhallintajärjestelmälle 
standardissa asetettuja vaatimuksia? Kokonaan eri 
asia on, pitäisikö Puolustusvoimilla olla ISO9001 -
standardin mukainen laadunhallintajärjestelmä vai 
ei. 

Asiakirjasta ja asianhallinnasta 

Viranomaistoiminnassa syntyvä keskeinen doku-
mentti on asiakirja. Kansainvälisen arkistoneuvos-
ton arkistosanaston mukaan asiakirja on mille 
tahansa tietovälineelle tallennettua informaatiota, 
jonka on tuottanut, vastaanottanut ja jota ylläpitää 
virasto, laitos, organisaatio tai yksilö hoitaessaan 
lainsäädännöstä johtuvia velvoitteitaan tai muuten 
tehtäviensä hoidossa. Asiakirja voi siten olla 
pysyväisluonteinen normi (laki, asetus, määräys, 
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ohje), verrattain lyhytaikaista merkitystä omaava 
anomus, päätös, pöytäkirja jne. tai muu dokumentti. 
Sen lisäksi asiakirja voi Arkistolain (831/1994) 6§ 
mukaan olla myös”sähköisesti tai muulla vastaa-
valla tavalla aikaansaatu esitys, joka on luettavissa, 
kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä 
teknisin apuvälinein”. 

Toimintakäsikirjan ei siten tarvitse välttämättä olla 
tekstinkäsittelyohjelmalla tuotettu tulostettavissa 
oleva dokumentti. Se voi olla myös HTML-doku-
mentti, jossa on hyperlinkkejä, jotka mahdollistavat 
asiakirjan eri osissa navigoinnin. Keskeisin HTML-
dokumenttien ominaisuus on käytetyn standardin 
avoimuus, mikä mahdollistaa järjestelmäriippu-
mattomuuden. 

Suomessa asiakirjaa lähestytään käsitteellisesti 
arkistojen kautta. Arkistojen muodostajia ovat 
viranomaiset ja niihin rinnastettavat toimijat, kuten 
liikelaitokset. Luonnollisesti yksityisiäkin arkiston-
muodostajia on, mutta niihin ei kohdistu säilyttä-
misvelvoitteita samaan tapaan kuin julkishallintoon. 
Puolustusvoimien arkistonmuodostusta koskevassa 
määräyksessä arkistonmuodostus on määritelty 
suunnitelmalliseksi toimintojen kokonaisuudeksi, 
jonka tuloksena arkisto syntyy. Arkistonmuodostus 
kohdistuu kaikkiin asiakirjoihin ja muihin asia-

kirjallisiin tietoaineistoihin, joita Puolustusvoimien 
toiminnassa syntyy.  Arkistonmuodostussuunnitel-
masta käytetään nykyään myös nimiä tiedon-
ohjaussuunnitelma, tiedonhallintasuunnitelma tai 
sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma.  

Edellä esitetystä seuraa luonnollisesti se, että asia-
kirjahallintoon tarvitaan asianhallintajärjestelmä. 
Puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän ja ennen 
kaikkea asianhallinnan perustana on edellä mainittu 
arkistonmuodostussuunnitelma. Kuvassa  on vasem-
malla roolitettu asianhallintajärjestelmä Puolustus-
voimien toiminnan tuki- ja ohjausjärjestelmänä. 

Asianhallintajärjestelmä ei muodostamistapansa 
perusteella välttämättä kovin hyvin sovi toiminta-
järjestelmän käyttöliittymäksi tai toimintakäsi-
kirjaksi, mitä voidaan pitää varsin harmillisena. 
Toki asianhallintaan se on tarkoitettu, mutta 
arkistonmuodostussuunnitelma ei välttämättä vastaa 
arkitoiminnan todellisuutta sellaisena kuin yksittäi-
nen työntekijä sen näkee. Sen lisäksi perusyksiköis-
sä (kouluttava komppania/patteri) asianhallinta-
järjestelmä on osoittautunut raskaaksi päivittäis-
käytössä; kaikilla kouluttajilla ei ole omaa 
hallinnollista työasemaa ja jatkuvaa pääsyä asian-
hallintajärjestelmään. 
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Työntekijän maisemassa ensimmäinen kiinnekohta 
on toiminta, siis prosessit. Tässä ei tarkoiteta 
Puolustusvoimien pääprosesseja vaan niitä toimin-
toketjuja, joiden kanssa hallintoyksikön arkipäiväs-
sä eletään. Tällaisia ovat tyypillisesti koulutuksen 
suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin liittyvät 
kokonaisuudet tai työajan suunnitteluun, seurantaan 
ja palkanmaksuun liittyvät kokonaisuudet. 
Toimintajärjestelmän kuvauksen pitäisi olla jäsen-
netty ja kirjoitettu siten, että se vastaa työntekijän 
tarpeita. Sen pitäisi olla riittävän tehokkaasti 
linkitetty asiakirjoihin, joilla prosesseja ja toimintaa 
ohjataan. Siellä pitää olla mahdollisuus navigoida 
dokumenttien välillä. Intranet -sivulta tehty linkki 
asianhallintajärjestelmän asiakirjakortille tai siitä 
tulostetulle MS WORD -dokumentille ei liene kaik-
kein sofistikoitunein tapa tehdä toimintajärjestelmä. 
Mikä sitten on? 

Millainen voisi olla toimintakäsikirja 

Kuten jo alussa todettiin, Puolustusvoimien 
toimintakäsikirja on pysyväisasiakirja, jossa on 
koottu yhteen normaaliolojen toimintaa säätelevien 
keskeisimpien normien pääsisältö. Sellaisena se 
täyttää tehtävänsä, mutta ei välttämättä tue laajem-
paa päivittäistä hyödyntämistä. 

 

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toimintakäsi-
kirjaa ylläpidetään Puolustusvoimien asianhallin-
tajärjestelmässä. 

Puolustusvoimien tutkimuslaitos on toteuttanut 
oman toimintakäsikirjansa Puolustusvoimien asian-
hallintajärjestelmään. Toimintakäsikirja on Lotus 
Notes -tietokanta, jossa asiakirjakortteihin on koottu 
menettelyohjeet ja linkit asianhallintajärjestelmään 
taltioituihin määräyksiin ja ohjeisiin, jotka kuhunkin 
asiaan liittyvät. Yllä olevassa kuvassa on näkymä 
toimintakäsikirjan sisällysluettelosta. Järjestelmän 
vahvuus ja heikkous on siinä, että se on toteutettu 
asianhallintajärjestelmään. Vahvuutena voidaan 

todeta tiedon ylläpidon helppous ja linkitykset. 
Heikkous on taas siinä, että järjestelmän vaihtuessa 
tai korvautuessa muulla kuin Lotus Notes -sovelluk-
sella koko käsikirja joudutaan kirjoittamaan 
uudelleen.  

Voisiko toimintakäsikirja olla HTML -dokumentti 
intranetissä? Maanpuolustuskorkeakoulu on toteut-
tanut oman toimintakäsikirjansa osin sillä tavoin. 
Käsikirja sisältää toimintaan liittyvät teksti-
kuvaukset sekä niihin linkitetyt prosessikuvaukset 
ja normit. Toimintakäsikirja on osa Maanpuolustus-
korkeakoulun laadunvarmistuksen dokumentaatiota, 
mutta sen ensisijainen tarkoitus on olla jokaisen 
maanpuolustuskorkeakoululaisen arkipäivää hyö-
dyntävä sähköinen manuaali. Käsikirjan sisällön 
perusteiden muuttuessa teksti pitää ainakin osin 
päivittää myös intranet-dokumenttiin, mikä taas 
kerran tarkoittaa kaksinkertaista työtä. Hyper-
linkeillä toteutettu viittaus asianhallintajärjestel-
mään on verrattain hidas ja sekin on päivitettävä 
aina asiakirjan päivittyessä. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja on 
Internetissä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun ratkaisua voisi ajatuk-
sellisesti kehittää edelleen. Mitä, jos asian-
hallintajärjestelmässä olisi aina perusasiakirja, joka 
olisi arkistokelpoinen ja muokkaukselta lukittu 
sähköinen taltio. Sen rinnalla olisi esimerkiksi 
pysyväisasiakirjoista aina julkaisumuodossa 
(HTML) oleva dokumentti, joka olisi julkaistavissa 
intranetissä, Puolustusvoimien tapauksessa Torni-
portaalissa. Edellä esitetty ei ole tekninen ratkaisu-
esitys vaan periaatteen kuvaus. Tavoitteena olisi 
myös julkaistujen dokumenttien mahdollisimman 
korkea tekninen versioriippumattomuus, joka 
voitaisiin saavuttaa käyttämällä avoimia standar-
deja.Työtä lisää tällöin se, että asiakirjat olisi 
erikseen julkaistava intranetissä. Tämän tyyppisen 
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ratkaisun voisi toteuttaa mobiilikäyttöliittymänä, 
joka olisi käytettävissä myös perusyksiköissä. 
Oman haasteensa tämän tyyppisissä ratkaisuissa 
aiheuttaa myös korkeamman suojaustason asia-
kirjojen suojaaminen oikeudettomalta käytöltä. 

Joka tapauksessa hyvänä tulevaisuuden tavoitteena 
voidaan pitää sitä, että toimintakäsikirja ei olisi 
käsikirja vaan aidosti työntekijöiden helposti 
saatavilla, ajantasainen, riittävän kevyesti toteutettu 
ja ajan hammasta kestävä toimintajärjestelmän 
kuvaus sähköisessä muodossa. 
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Grenadier–sotilastaitokilpailu Itävallan Alpeilla 
- Luutnantti Eemeli Lappalainen - 

 

Kirjoittaja osallistui kansainväliseen Grenadier 
2014–sotilastaitokilpailuun Itävallassa elokuussa 
2014. Kilpailuun osallistui yli 60 ammattisotilasta, 
poliisia ja reserviläistä kymmenestä eri maasta. 
Kirjoittaja toimii siviilissä tuotekehitysinsinöörinä 
ja harrastaa aktiivisesti maanpuolustustoimintaa. 

Kilpailun luonne 

Vuosittain järjestettävä Grenadier-sotilastaitokil-
pailu edellyttää osallistujalta hyvää fyysistä ja 
psyykkistä kuntoa, vankkaa sotilaallista tietämystä, 
sekä käytännön sotilas- ja ryhmätyöskentelytaitoja. 
Kilpailun neljästä päivästä yksi päivä on omistettu 
alppimarssille ja muut kolme päivää kilpailijat 
suorittavat sotilastaitoja mittaavia kilpailutehtäviä 
kolmen hengen pienpartioina. 

Suorituspaikka ja tehtävät vaihtelevat vuosittain, 
mikä osaltaan houkuttelee kilpailijoita osallistu-
maan kilpailuun vuodesta toiseen. Tehtävät jakau-

tuvat karkeasti kolmeen osioon: ammuntaan, alppi-
marssiin ja sotilaallista taitotasoa mittaaviin 
tehtäviin. 

Kilpailevat partiot tulevat lähinnä Euroopasta ja 
Yhdysvalloista. Vaihtamalla aktiivisesti kokemuk-
sia ja tekniikoita muiden maiden sotilaiden kanssa, 
oppii ja opettaa paljon myös kilpailutehtävien ulko-
puolella. Kansainvälinen ilmapiiri luo loistavat puit-
teet oman taitotason arviointiin.Eri maiden sotilai-
den toimintamallien näkeminen käytännössä auttaa 
ymmärtämään paremmin käytäntöjen monimuo-
toisuutta. Esimerkiksi oman paikan koordinaattien 
määrittäminen on suomalaiselle sotilaalle perus-
taito, kun se toisessa maassa voi olla sotilaalle 
erityisosaamista, jota ei kouluteta kaikille. 

Saunomista, syömistä ja verkottumista 

Ennen ensimmäistä kilpailupäivää kilpailijat ilmoit-
tautuivat järjestäjälle, majoittuivat alueelle jatekivät 



Insinööriupseeri 2015 
 

41

tuttavuuttamuiden kilpailijoiden kanssa.Suomalaiset 
ovat vuosien varrella onnistuneet juurruttamaan kil-
pailuun oman perinteen, jota kilpailun järjestäjätkin 
osaavat jo vaatia – saunan. 

Telttasauna rakennettiin kolmen kilpailuun ilmoit-
tautuneen suomalaispartion ja suomalaisten järjestä-
jien toimesta ja se vihittiin käyttöön myöhään tulo-
päivän iltana. Se saavutti oitis suuren suosion sekä 
järjestäjien että kilpailijoiden keskuudessa. 
Telttasauna oli oivallinen paikka suomalaisille 
kertoa löylyjen ja vihtomisen lomassa asioita 
Suomesta, suomalaisuudesta ja saunomiskulttuu-
rista. 

 

Tervetuloillallisella tarjoiltiin possua vartaassa. 
(Bundesheer) 

Kilpailu alkoi rastitehtävillä 

Ensimmäisen kilpailupäivän ohjelmassa oli terve-
tulopuhuttelun jälkeen tiivistahtista juoksemista 
tehtävärastilta toiselle. Osa rasteista oli arvioitavia 
kilpailusuorituksia ja osassa kilpailijoita perehdytet-
tiin kilpailun kannalta oleelliseen kalustoon ja 
taitoihin. 

Päivän aikana partiot pääsivät osoittamaan kyvyk-
kyytensä muun muassa ensiaputaidoissa, 9-line-
evakuointipyynnössä, johtamistaktiikassa, taistelu-
taidoissa, todistusaineiston keräämisessä ja paikan 
määrityksessä. Ampuma-aseista tutuiksi tulivat 
Itävallan asevoimain käytössä olevat Steyr AUG 
(rynnäkkökivääri) ja MG 74 (kevyt konekivääri). 

 

Ensiapurastilla mitattiin partioiden kykyä toimia 
tilanteessa, jossa usea taistelija haavoittuu saman-
aikaisesti. (Bundesheer) 

Rynnäkkökiväärin kaksitoiminen liipaisin aiheuttaa 
vuosittain haasteita siihen tottumattomille kilpaili-
joille. Siinä missä suomalainen on koulutettu 
pitämään liipaisin pohjassa laukauksen jälkeen, 
Itävallan palvelusaseella se tarkoittaa lippaan 
tyhjenemistä liukkaasti sarjatulella. 

MG 74 voi niin ikään olla suomalaissotilaalle vähän 
oudompi ase käsitellä. Suomessa lähin vastaavuus 
löytyy Leopard 2 panssarivaunuista - MG3. Molem-
pien edellä mainittujen konekiväärien kehitys-
historia juontaa juurensa toisessa maailmansodassa 
käytössä olleeseen MG 42 konekivääriin. 

 

MG 74 konekiväärin koulutusrastilla vuorossa 
Hollannin partion kilpailijat. (Bundesheer) 
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Brittisotilas suojaamassa haavoittuneen evakuoin-
tia. (Bundesheer) 

Odotettu alppimarssi 

Kilpailun yhtenä kohokohtana voidaan pitää alppi-
marssia, jonka annetussa aikamääreessä hyväksy-
tysti suorittaneet kilpailijat saavat tunnustuksena 
vuoristojääkärin Edelweiss-merkin. Toinen kilpai-
lupäivä antoi esimakua tulevasta alppimarssista ja 
kartan korkeuskäyrien syvällisestä merkityksestä, 
kun partiot saivat tehtäväkseen suunnistaa vuoris-
toisessa maastossa sijaitseviin päämääriin. 
Suunnistuksen lomassa suoritettiin sotilastaitoja 
mittaavia tehtäviä, joihin lukeutui muun muassa 
kaluston tunnistusta, vuoristopunkkerin vyörytys ja 
kanjonin ylitys köysien varassa. 

Päivän päätteeksi partioille jaettiin pienet palaset 
telttakangasta, joista taistelupareittain sai väsättyä 
pienen kahden hengen sateensuojan yön ajaksi. 
Yöunet jäivät tosin vähälle, sillä partiot lähetettiin 
yölliselle tiedustelutehtävälle hankkimaan lisätietoja 
mahdollisista vihollishavainnoista. 

 

Yötiedustelussa käytettiin apuna valonvahvistimia. 
(Bundesheer) 

Kolmantena kilpailupäivänä oli vuorossa odotettu 
alppimarssi. Kohteena oli Kosiak-vuori, jonka 
huippu nousee 2024 metriin merenpinnasta. Aamun 

yhteislähdön jälkeen yltynyt sade muutti maaston 
mutaiseksi ja liukkaaksi, mikä toi liikkumiseen 
vuorenrinteellä omat haasteensa ja vaaransa. 
Kilpailu jouduttiin jopa keskeyttämään, kun 
kilpailujärjestäjät pohtivat marssin jatkamisen 
turvallisuutta. Säästä huolimatta marssia kuitenkin 
päätettiin jatkaa ja keskipäivällä aurinkokin pääsi 
pilvien lomasta pilkottamaan.  

Kaikki marssille osallistuneet onnistuivat suoriutu-
maan marssista annetussa aikamääreessä ja illalla 
järjestetyssä Edelweiss-merkkien jakoseremoniassa 
oli silminnähden tyytyväisen näköisiä taistelijoita – 
eikä syyttä. Marssi ei ole läpihuutojuttu ja montaa 
taistelijaa suorituksesta muistutti vielä pitkään 
marssin jälkeen lukuisat jalkoihin tulleet rakot, 
lihasvenähdykset ja irronneet varpaankynnet. 

 

Yksittäisen taistelijan kantamukset mahtuivat 30 
litran reppuun. (Bundesheer) 

Kranaatin heittoa ja vangiksi joutumista 

Viimeisenä kilpailupäivänä partiot ottivat mittaa 
toisistaan harjoituskranaatin pituus- ja tarkkuus-
heitossa, sekä yksilösuorituksena arvioitiin partioi-
den jäsenten sotilastaitoja ja toimintaa rakennetussa 
ympäristössä. Nopeat suoritteet ja tarkat laukaukset 
olivat avainasemassa taistelussa rakennetulla 
alueella. 

 

Kilpailijat jäivät vangeiksi partio kerrallaan. 
(Bundesheer) 
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Rakennetun alueen tehtävärata oli suunniteltu 
kilpailijoiden kannalta epäkiitolliseksi, sillä 
jokaisen kilpailijan suoritus oli tuomittu lopulta 
epäonnistumaan. Näin kilpailijat päätyivät viha-
mielisen aseellisen ryhmittymän vangeiksi partio 
kerrallaan. Kilpailijoiden onneksi pakoreitti yli 
muurien ja talon kattojen oli järjestäjän toimesta 
suunniteltu valmiiksi – ei tarvinnut kuin suorittaa. 

 
Edelweiss-merkki on Saksassa ja Itävallassa 
perinteinen vuoristojääkärien symboli. 

Kilpailu mittauttaa taistelijan taitotason 

Grenadier-sotilastaitokilpailu on loistava paikka 
mittauttaa ja kehittää omia sotilastaitoja, sekä saada 
kansainvälistä perspektiiviä oman taitotason 
arviointiin. Tehtävien aikana kilpailijat ovat sekä 
fyysisen että psyykkisen paineen alla, mutta mikään 
supersotilas ei tarvitse olla tehtävistä selviytyäk-
seen. 

Kilpailun lomassa jää myös aikaa uusien ystävyys-
suhteiden luomiseen muiden maiden ammatti-
sotilaiden ja reserviläisten kanssa. Suosittelen 
lämpimästi osallistumista Grenadier-sotilastaito-
kilpailuun kaikille hyväkuntoisille insinööriupseeri-
liiton jäsenille, jotka haluavat mittauttaa taitojaan 
mielenkiintoisessa kansainvälisessä kilpailussa. 

 

 

 
 

Palvelut 
 
Tuki AQAP sopimusvelvoitteen 
täyttämisessä. 
 
Tuki suunnitelmien (QP, RP, CMP) 
kirjoittamisessa ja toteutuksessa. 
 
Tuki toimittajalle, kun GQAR toteuttaa 
GQAta. 
 
Koulutusta ja ohjausta kustannus-
tehokkaaseen AQAP toteutukseen. 

 
 

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

 
John Schultz 

+358 40 808 5646 
schultz@aqap.fi 
www.aqap.fi 
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Insinööriupseerit linnakesaarella  
- Insinöörimajuri Pertti Virtanen - 

 

 

Vuoden 2014 insinööriupseeripäivien pitopaikaksi 
olimme valinneet Rauman. Osallistuja oli 
tähänastisista tapahtumista eniten, 50 osallistujaa, 
joista 14 oli lapsia. Lautta lähti Poroholman 
leirintäalueen laiturista Kuuskajaskarin saarelle. 
Puolen tunnin merimatkalla oli hyvä tutustua ja 
yhteishenki löytyi helposti. Matkalla ”paikallinen 
oppaamme” Mikael kertoi ympäröivistä saarista ja 
näkymistä. Laiturilta kasarmirakennukselle näimme 
paikallisen karun, jylhän linnoitusmaiseman ja mm 
tyrnipensaan.  Aluksi oli keittolounas entisen 
kasarmirakennuksen ruokalatiloissa. Kuulimme 
puheenjohtajan esittelyn linnakkeen historiasta, elä-
mästä linnakesaarella ja varuskunnan sulkemisesta.  

Osa meistä vaelsi etelä kärjen suuntaan, mutta 
meidän joukkomme meni pohjoiskärkeen vanhan 
polttouunin ohi ja peikonpolun reittiä pohjoiselle 
tykille. Lähdimme kokojoukolla tutustumaan 6 
tuuman rannikkotykin suuntaus ja latauskoneistoon 
osaavien kiltalaisten esittelemänä. Tapahtuma 
huipentui tykin laukaukseen, jota seurasimme 
ulkona tykin sivuilla ja takana. Majoituimme 

entisiin henkilökunnan rivitaloasuntoihin ja 
kasarmirakennukseen. 

 

Perinteinen herrasmieskilpailu oli kiinnostava ja 
hauska, aikuiset ja lapset kisasivat innostuneesti. 
Tilvisten perhe voitti tämänkertaisen kilpailun. 
Maittavan illallisen kakkukahvien kanssa päätti 
päivän ”virallisen” ohjelman. Illalla kokoonnuimme 
itärannan sataman grillauspaikalle makkaroita 
paistamaan ja keskustelemaan. Aamupalan jälkeen 
seurasi merimatka Raumalle. 

Viimeisenä kohteena oli Rauman vesitorni. 
Maisemat olivat huikeat ja hissipojan asu ja käytös 
jäivät mieleen, tosin osa meistä halusi käyttää 
portaita. Tornin kahvilassa pidimme päätöstilai-
suuden palkinnon jakoineen. Keräsimme palautteet 
arvosteluineen ja ehdotukset seuraavalle vuodelle. 
Lopuksi  hajaannuimme Raumaan ja kotimatkalle.  

Oli mielenkiintoista ja kivaa! 
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Insinööriupseerit Kaakonkulmalla 2015 
 

- Anne Valtonen - 

 

Kokoonnuimme lauantaina puolenpäivän aikoihin 
Miehikkälän Salpalinjamuseoon, jossa nautimme 
lounaspöydästä todella maistuvan aterian. Salpa-
linjamuseo on perustettu jo vuonna 1987, mutta 
uusin osa eli kahvilarakennus on valmistunut vuon-
na 2008. Elokuun viikonloppu Kaakonkulmalla 
näytti parhaimmat puolensa – sää oli loistava ja 
järjestelyt onnistuneita - ensin lauantaina Miehikkä-
lässä, sitten sunnuntaina Haminassa. 

Lounaan jälkeen päivien osallistujat siirtyivät 
naapuritaloon katsomaan Salpalinjaa käsittelevää 
esittelyvideota, jonka loputtua oli vuorossa tunnin 
mittainen kävely paikallisen Salpalinjan 
linnoitteissa ja maastossa. Näin pääsi parhaiten 
tunnelmaan hyvän oppaan johdolla. Huono-
jalkaisten oli parasta pysytellä pihapiirissä, sen 
verran suuria korkeuserot linnoitteissa olivat. 
Hehtaarien laajuinen järeästi linnoitettu museoalue 
oli alun perin tarkoitettu komppanian puolustus-
keskukseksi.  

 

Salpalinjan rakentaminen on ollut mittavin työmaa 
Suomessa kautta aikojen. Linnoitustyöt tehtiin 
vuosina 1940 - 41 ja 1944 Suomen itärajan lähei-
syyteen Virolahdelta aina Savukoskella saakka. 
Betonisia tai kallioon louhittuja kantalinnoitteita oli 
yli 700, pääasiassa Salpalinjan eteläosassa. 
Työmaalla ahersi noin 35 000 miestä ja huolto-
tehtävissä toimi noin 2 000 lottaa. Miehikkälässä 
oli tuolloin muun muassa oma betonitehdas. 
Vahvimmat linnoitteet oli mitoitettu siten, että ne 
olisivat kestäneet aikansa suurimmat lentopommit.  

Tosiasiassa Salpalinjalla ei taisteltu koskaan ja 
Salpa-asema välillisesti vähensi Neuvostoliiton 
haluja koko maan miehittämiseen. 

Salpalinjamuseossa olleet onnistuivat näkemään 
myös Virolahden Pyterlahdesta liikkeelle lähteneen 
64 pappamopon (Solifer) kavalkadin. Mopedistit 
viettivät omaa retkipäiväänsä Kaakonkulman 
maisemissa ja lounastivat Salpalinjan kahvilassa.  

Miehikkälästä ajettiin takaisin Haminaan. 
Jamilahden opisto eli entinen Poitsilan kartano 
sijaitsee pari kilometriä Haminan keskustasta 
länteen. Viehättävä kartanomiljöö on jäänyt tiiviin 
kerrostalorakentamisen jalkoihin, mutta pääraken-
nuksen viereen on pystytetty matalaa tyyliä 
noudatteleva majoitusrakennus, jossa mekin 
yövyimme. 

Herrasmiehiä kisailemassa 

Iltapäiväkahvien jälkeen oli herrasmieskisan aika. 
Joukkueissa oli 2 – 6 henkilöä ja muodostaminen 
vapaata. Harri Tilvis perheineen oli organisoinut 
kisan, joka oli monipuolinen ja yllätyksellinen. Oli 
pelikorttitehtäviä, paperilennokin rakentamista, 
sillanrakennus paperista ja perinteinen tieto-
kilpailuosio. Ulkopeleistä mukana olivat petanque, 
golf ja ketjunheitto rei’itettyyn laatikkoon. Tehtävät 
olivat ilmeisen innostavia ja uudenlaisia kilpailun 
kuluessa pusikoista ja ranta-alueelta kantautuneista 
huudahduksista päätellen.  

Kilpailun jälkeen tuomaristo teki ehdottoman 
oikeita arvioita ja säännöt selvisivät lopullisesti 
vasta kisan jälkeen. Lopuksi kaikki saivat palkin-
non oman valinnan mukaan.  
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Lauantain illallinen nautittiin Jamilahden kartanos-
sa, josta nopeimmat kiirehtivät vielä saunaan ja 
myöhemmin nuotiomakkaraa paistamaan. Muutama 
illanvirkku ehti käydä myös maistelemassa lähi-
pubin mallasjuomia. 

Sunnuntaiaamu aloitettiin Jamilahdessa aamiaisella, 
jonka jälkeen hakeuduimme Haminan keskustaan 
entisen ns. pikkusotilaskodin luo Kadettikoulun-
kadulle, jossa meille oli tiedossa opastettu kierto-
käynti RUK-museossa.  

Kapteeni Vallittu kertoi erinomaisen selkeällä 
äänellä Reserviupseerikoulun historiasta ja oppi-
laista vajaan kahden tunnin mittaisella kierto-
käynnillä ympäri museoalueen. Viimeisin RUK-
kurssi on järjestysluvultaan 246 ja jokainen kurssi 
on huomioitu museon näyttelyssä. Myös Hamina 

varuskuntakaupunkina sekä sisätiloissa että ulkona 
oleva sotakalusto ovat tutustumisen arvoisia. 
Reserviupseerikoulun kurssit ovat tällä hetkellä 95-
vuotias perinne, sillä ensimmäinen kurssi alkoi 
1.4.1920. Museossa käy vuosittain noin 6 000 
vierasta. 

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä otettiin suunta 
kohti Haminan Keskussotilaskotia, jossa meille oli 
tarjolla päiväkahvit ja jännittävän herrasmieskisan 
palkintojenjako.  

Kiitos kaikille päivien järjestelyihin osallistuneille 
ja kiitokset paikalle olleille. Näytti, että lapset 
viihtyivät erinomaisen hyvin, samoin eläkeläiset 
kuin myös yhteiskunnan ylläpitäjät eli työssäkäyvät 
kansalaiset. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tavataan 
ensi vuonna!  
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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) 

 2013 insevl Matti Rantanen (PE) 

Vuoden insinööriupseeri 2014 

Insinööriupseeriliitto valitsi vuoden 2014 insinööri-
upseeriksi insinöörieverstiluutnantti Antti Karvan 
(MAAVMATLE). Vuoden Insinööriupseerin valin-
nan perusteena on näin palkitun osoittama erin-
omainen kyky sotateknillisen kehittämistehtävän tai 

ongelman ratkaisussa ja/tai edellä mainittuja tehtä-
viä suorittavan tiimin vetäjänä, innostavana ja 
tuloksellisena johtajana. Lisäksi Vuoden Insinööri-
upseerin tulee nauttia työyhteisönsä arvostusta 
maapuolustustahtoisena ja puolustusvoimien tavoit-
teisiin sitoutuneena. 

Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnan huolto-
osaston kunnossapitosektorin johtaja insinööri-
everstiluutnantti Antti Karva on määrätietoisella 
asenteella ja vahvalla ammattitaidolla kehittänyt ja 
ohjannut Maavoimien materiaalilaitoksen kunnos-
sapitojärjestelmää. Hän on ollut keskeinen henkilö 
kunnossapidon kumppanuuden käytännön toteutuk-
sessa ja toimintatapojen jatkuvassa parannuksessa. 
Hän on antanut myös merkittävän panoksen valta-
kunnallisen logistiikkajärjestelmän rakentamiseen. 

Antti Karva on hoitanut vastuullisesti tehtävänsä. 
Hän on työssään esimerkillinen ja edustava sekä 
innovatiivinen. Hän osaa hyödyntää oman 
organisaationsa osaamisen. Hän on tiukka, mutta 
asiallinen asiakkaan, eli Puolustusvoimien, etujen 
puolustaja. Hänellä on työtovereiden sekä 
kumppanien varaukseton kunnioitus luotettavana ja 
osaavana työtoverina, joka auttaa ja avustaa 
asioiden selvittämisessä yli organisaatiorajojen. 

Insinöörieverstiluutnantti Antti Karvan virka- ja 
työhistoria puolustusvoimissa:  

 varikkoinsinööri VAMASEV 1.10.1988 -
31.12.1992  

 lataamoinsinööri PVMATLE 1.1.1993 -
31.12.1995  

 vanhempi teollisuusinsinööri PVMATLE 
1.1.1996 - 31.12.2002  

 vanhempi osastoinsinööri PVMATLE 
1.1.2003 - 31.12.2007  

 sektorijohtaja MAAVMATLE 1.1.2008 - 

 

Vuoden 2015 Insinööriupseerin valinta julkistetaan 
marraskuun syysliittokokouksessa. 
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Insinööriupseeriliiton toimihenkilöt 2015 
 
 
 
Puheenjohtaja 
 
Insinöörikapteeniluutnantti 
Mikael Kaskelo 
Särkän rantatie 4 as 4 
21160 MERIMASKU 

PVLOGL JÄRJK 
 
työ 0299 578 623 
koti 040 522 2840 
kaskelo01@gmail.com 
 
- jäsenet  
- tiedotus 

 
Varapuheenjohtaja 
 
Insinöörikomentajakapteeni evp 
Raimo Kaipiainen 
Varikontie 16 
28600 PORI 
 

TVONS 
 
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 

 
PVLOGLE 
 
työ 0299 570 988 
arto.eerola@mil.fi 
 
- tuotteet 

 
Jäsen 
 
Insinöörieverstiluutnantti  
Tero Solante 
 

 
PEKANSLIA 
 
työ 0299 500 512 
Tero.solante@mil.fi  
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Jäsen 
 
Insinöörimajuri 
Harri Tilvis 
Voimakatu 1 B 52 
33100 TAMPERE 

 
PVLOGL 
 
työ 0299 577 114 
harri.tilvis@pp.inet.fi 

 
Jäsen 
 
Insinöörieversti 
Jyri Kosola 
 
 

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

 

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 

 
PVLOGL JÄRJK  
 
työ 0299 578 430 
oma 044 329 4117 
 
jari.viuho@mil.fi 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 


