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Lukijalle
Arvoisa lukija, pitelet käsissäsi Insinööriupseeriliiton yhdeksännen vuo-
sikymmenen täyttymisen kunniaksi koottua tuhtia tietopakettia. Olem me 
koettaneet muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden kuvaa maan kaik-
kea sitä, millä alueilla insinöörikunta tekee työtä maam me sotilaallisen 
puo lustamisen eteen. Tämä sarka alkaa strategisen osaamisen tunnistami-
ses ta, osaamisen hallinnan taustalla olevien kriittisten teknologioiden 
mää rittämisestä sekä kaikkeen tähän tarvittavan insinööriosaamisen ku-
vaamisesta. Näistä meille kertovat insinöörieversti Tapio Halkola ja insi-
nööriprikaatikenraali Kari Renko. 

Uusi osaaminen luodaan sodankäynnin, operaatiotaidon, sotilaan ja 
sotateknologian tutkimuksella. Puolustusvoimien tutkimus on pitkälti 
tulevaisuuden ennakointiin ja suorituskykyjen kehittämiseen liittyvää 
tavoitteellista ongelmanratkaisua. Tätä edeltävä kauas tulevaisuuteen 
kurkottava korkeariskinen ideasiemeniä kylvävä tutkimus on Maan-
puolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan heiniä. Lupaavimmat tä-
män tutkimuksen tuottamat oraat kasvatetaan suorituskykytaimiksi 
Puo lustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa. Tärkein 
in strumentti tässä on nelivuotinen Puolustusvoimien tutkimusohjelma. 
Teknologian kehityksen ja sodan kuvan muutoksen myötä sotilas- ja 
siviiliteknologian ero samoin kuin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden 
välinen raja on hämärtymässä. Siten on välttämätöntä koordinoida puo-
lustustutkimusta turvallisuustutkimuksen kanssa. Näitä asioita meil le 
valottavat Professori Pekka Appelqvist, Insinöörikapteeni Sami Sund-
ström ja erityisasiantuntija Elina Saarimaa.

Muodostetun osaamisen turvin käynnistetään suorituskykyjen ra-
kentaminen, joka voi tarkoittaa valmiin järjestelmän ostamista tai ko-
timaisen tuotekehitysprosessin käynnistämistä. Vaikka valmiin jär jes tel män 
ostamiseenkin vaaditaan paljon monipuolista osaamista (os tajalle tun netusti 
myydään vain niin hyvää kuin tämä ansaitsee), niin tuoteke hi tysprojektin 
ohjaaminen ja toteuttaminen vaatii erityisen syvällistä osaa mista. Tätä 
osaamista kotimaisella teollisuudella kyllä on, ja sen hyö dyntäminen voi 
tuoda merkittäviä hyötyjä kotimaan puolustukseen. Ko timaiset innovaatiot 
ja niihin perustuva toiminnan kehittäminen tarjoa vat mahdollisuuden suo-
malaisen korkeatasoisen perussivistyksen sekä ase velvollisuusjärjestelmän 
kautta syntyvän laajan puolustusosaamisen hyö dyntämiseen maamme 



sotilaallisessa puolustamisessa. Näistä meitä va listavat kaksi esimerkkiä, 
joista kertovat insinöörimajuri Jari Viuho, tohtori Pekka Honkavaara sekä 
Puolustusvoimien laatu- ja ke hitysjohtaja insinöörieverstiluutnantti Matti 
Rantanen.

Huoltovarmuutta ja suomalaisia innovaatioita ei olisi ilman koti-
maista puolustusteollisuutta. Sen kyky ylläpitää Suomen puolustuksen 
kan nalta kriittistä teknologista osaamista ja varmistaa operatiivisten 
jär jestelmien kriisiaikainen kunnossapito on kansallinen välttämättö-
myys. Joskus tämä edellyttää Puolustusvoimien ja yrityksen välistä 
stra tegista kumppanuutta. Tähän liittyvää osaamista luodaan paitsi 
omal la tutkimus- ja kehittämistoiminnalla, myös teollisen yhteistyön 
avulla. Näitä usein vähälle huomiolle jääviä asioita avaavat valmius-
johtaja Heikki Härtsiä, insinööriprikaatikenraali Markku Ihantola, 
joh tava tutkija Aslak Siljander sekä pääsihteeri Tuija Karanko.

Kaikki hauska loppuu aikanaan, samoin materiaalin elinkaari, joka 
päät tyy käytöstä poistoon. Sitä seuraa myynti, museointi tai hävittämi-
nen. Näissäkin asioissa vaaditaan korkeatasoista osaamista, jotta asiat 
kye tään hoitamaan turvallisesti, ympäristöystävällisesti ja taloudelli ses-
ti. Tästä kokonaisuudesta meille kertoo Insinöörieversti Hannu Kihlman.

Kirjassa käydään läpi esimerkkien avulla sotilaallisen suoritusky-
vyn kehittämiseen liittyviä asioita kriittisten teknologioiden tunnista-
mi sesta materiaalin hylkäämiseen sen elinjakson lopussa. Insinööri-
up seerien osuus kaikessa tässä on merkittävä. Insinööriupseeriliitto on 
omalta osaltaan ollut tämän osaamisen luomisen, ylläpitämisen ja tun-
nustamisen tukena, kuten Insinööriupseeriliiton kunniapuheenjohta-
jan insinöörikomentaja Stig Landén artikkelissaan hyvin tuo esiin.

Toivon tästä kirjasta muodostuvan lukijalle johdonmukainen, vaik-
kakin vain esimerkinomainen, kertomus siitä, mistä insinööriupseeriu-
dessa on kyse. Tätä insinööriupseereiden historiaa taltioivaa kirjaa ei 
olisi ilman omaa rajallista vapaa-aikaansa uhraavia artikkeleiden kir-
joit tajia, kirjan kokoamisesta ja taittamisesta huolehtinutta insinööri-
everstiluutnantti Eino Laihoa, toimintaamme tukevia mainostajia sekä 
mainoshankintakoordinaattoriamme insinöörikomentajakapteeni Rai-
mo Kaipiaista. Kiitos teille kaikille, te teitte mahdolliseksi jakaa tä-
män sotilasperinteen sekä tallentaa sen jälkipolville.

Antoisia lukijanautintoja!
Insinöörieversti Jyri Kosola



Puolustusministerin tervehdys

Puolustusministeri Jussi Niinistö



Teknologian kehitys on vaikuttanut kouriintuntuvalla tavalla myös so dan käyn tiin, 
ja puolustusjärjestelmien teknistyminen on viime vuo sina eden nyt kiih ty väl lä vauh-
dilla. Teknistyvät järjestelmät ovat asettaneet niin järjestelmien suunnit telijoille, 
rakentajille kuin käyttäjälle merkittäviä teknologiseen tietoon ja osaamiseen koh-
distuvia vaatimuksia. 

Teknistyvässä sodankäynnin ympäristössä osaamisen merkitys on ko   rostu nut. 
Keskeinen elementti Suomen puolustamisessa on kyky it senäiseen toimintaan jär-
jestelmien käytössä, ylläpidossa, huollossa se kä korjaamisessa kaikissa oloissa.

Perinteisesti sotilaallinen huoltovarmuus on nähty tarvittavan ma te ri aalin 
saatavuuden turvaamisena myös poikkeusoloissa. Yhä ene nevässä mää rin kriit-
tiseksi osatekijäksi maanpuolustuksessa on kui tenkin muodos tu nut osaaminen. 
Puolustusvoimien teknisten järjes telmien takana on insi nööriupseerien korkean 
tason sotilastekninen osaaminen ja ymmärrys. 

Sotilasteknillisillä erikoisaloilla insinööriupseerit ovat maamme par haita 
asiantuntijoita. Teknologian kehityksen ja järjestelmien teknis ty mi sen myötä 
vaatimukset osaamiselle ja sen jatkuvalle kehittämi selle ovat kas vaneet. Liiton 
työ insinööriupseerien koulutuksen kehittämiseksi ja arvostuksen kasvattami-
seksi on ollut ensiarvoisen tärkeää. 

Sotilasteknisen osaamisen merkitys puolustuksessa korostuu Suomen 
kaltaisessa maassa, jossa puolustusteollinen ja -teknologisen pe rus ta on ra-
jallinen ja moni kriittinen järjestelmä on ulkomaista alku pe rää. Näiden jär-
jestelmien syvällinen ymmärrys on ensiarvoisen tär keää ja tämä ymmärrys 
tulee olla kotimaassa. Insinööriupseerien rooli tässä on ollut – ja tulee vast-
edeskin olemaan – keskeinen.

Kyky ymmärtää uuden teknologian suomat mahdollisuudet, kuten 
myös sen asettamat vaatimukset, ovat avainasemassa suunniteltaessa uu-
sien suorituskykyjen hankintaa. Näin strategisten hankkeiden aikana tä-
män kyvyn merkitystä tuskin voi korostaa liikaa.

Osaaminen ja teknis-teknologinen ymmärrys ovat välttämättömiä, jotta 
pysytään mukana kansainvälisessä teknologiakehityksessä. Vaikka Suomel-
la ei nyt eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa tule olemaan teknoar-
meijaa, ei teknologian tarjoamille mahdollisuuksille tule eikä voi kääntää 
selkäänsä. Pienelle maalle kyky omaksua ja soveltaa uutta teknologiaa on 
ensiarvoisen tärkeää. Insinööriupseerien panos uuden teknologian tunnus-
telijoina ja omaksujina on erityisen merkittävä. 

Hyvät insinööriupseerit,
Onnittelen teitä näin merkkipäivänä ja kiitän teitä arvokkaasta työs-

tänne maanpuolustuksen hyväksi.



Puolustusvoimain komentajan tervehdys

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Jarmo Lindberg



Insinööriupseerien historia on Puolustusvoimien historiaa. Sotilasinsi-
nöörien asema virallistettiin puolustuslaitoksessa yli 90 vuotta sitten, 
mistä tuolta ajalta periytyvä insinöörien erikoismerkki, insinöörimiek-
ka meitä edelleen muistuttaa. Itsenäisen Suomen aamunkoitossa oli ta-
vanomaista järjestäytyä ammatillisaatteellisiin yhdistyksiin sekä puo-
lus tamaan ja parantamaan yhdistyksiin kuuluvien jäsenien työehto ja, 
et tä samalla tukemaan jäsenistön aatteellisia pyrkimyksiä. Sotilasinsi-
nöörit perustivat vuonna 1926 oman yhdistyksensä, Suomen Insinööri-
upseeriyhdistyksen edistämään jäsenistönsä asemaa ja samalla tukemaan 
insinöörien tiedoilla Puolustusvoimien kehittämistä. Aikojen saa tossa yh-
distysten ammattijärjestölliset asiat siirtyivät erillisiin am mat  tiliittoihin, 
kun taas aatteellinen toiminta jäi alkuperäisiin yhdistyksiin. Insinöö-
riupseereilla tämä muutos tapahtui 1960-luvun alussa. 

Aatteellisilla yhdistyksillä on edelleen tärkeä merkitys sekä niiden jä-
senistöille, että myös Puolustusvoimille. Yhdistykset muun muassa vaa-
livat jäsenistönsä ammatillista ja aatteellista yhtenäisyyttä ja yllä pitävät 
jäsenistönsä ammattilista osaamista erilaisin koulutustapahtu min. Yhdis-
tykset voivat niin ikään edustaa omaa jäsenkuntaansa eri laisissa ei-am-
mattijärjestöllisissä kysymyksissä sekä Puolustusvoi mien että laajemmin 
yhteiskunnan piirissä. Insinööriupseeriliiton jäsenmäärän kasvu läpi sen 
historian kertoo yhtäältä sotilasinsinöörien vahvasta identiteetistä, mutta 
toisaalta myös siitä, että Insinööriupseeriliiton tarkoitusperät on koettu 
jatkuvasti niin tärkeiksi, että kasvava määrä sotilasinsinöörejä on halun-
nut käyttää vapaa-aikaansa liiton toimintaan. 

Teknologian voimakkaan kehityksen myötä yhteiskuntamme on tul lut 
riippuvaisemmaksi teknisistä järjestelmistä ja informaatiover kois ta. Sama 
kehitys koskee myös puolustusvoimia. Tukeudumme toi minnassamme 
enenevissä määrin laajoihin, monimutkaisiin ja verkot tuneisiin tieto- ja 
taistelujärjestelmiin, joiden hallinta asettaa kor keat osaamisvaatimukset 
ja koulutustavoitteet henkilöstölle. Kehitys korostaa insinööriupseerien 
merkitystä, joilla on teknis-luonnontieteellinen peruskoulutus ja ongel-
manratkaisutapa, mutta joilla on myös riittävä sotilaskoulutus sotatekno-
logian ja puolustusjärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja operoinnin 
tukemiseen. 

Turvallisuusympäristön muutokset, kriisien monimuotoisuus sekä 
yhteiskunnalliset kehityssuuntaukset edellyttävät Puolustusvoimilta ja 



sen henkilöstöltä jatkuvaa uudistumista ja osaamisen ylläpitoa ympä-
ristön vaatimuksia vastaavasti. Erikoisupseerit, joista insinööriupsee-
reita on lähes 80 %, rekrytoidaan puolustusvoimiin peruskoulutuksen 
hankkineina. Osaamista täydennetään Puolustusvoimien täydennys- 
ja jatkokoulutuksella. Erikoisupseereille luotu mahdollisuus hakeutua 
sotatieteellisiin jatko-opintoihin silloin, kun tehtävä sitä edellyttää, on 
erinomainen esimerkki organisaatiomme uudistumiskyvystä tarpeiden 
mukaisesti. Samalla se on selvä signaali henkilöstöllemme sotilaspu-
kua ja sen mukaista vastuuta kantavien henkilöstöryhmien välisten 
raja-aitojen kaatumisesta. 

Yhteistyövaraisuuden ja puolustusyhteistyön merkitys Suomen puo-
lustukselle ja sen kehittämiselle on tänään suurempi kuin koskaan. Kansain-
väliset tehtävät ovat osa henkilöstön ammattitaidon kehittämistä kai kissa 
henkilöstöryhmissä. Kansainvälisen sotilaallisen yhteistyön li sään tyminen 
edellyttää myös insinööriupseereilta oman toimialan ammat titaidon lisäksi 
hyvää kielitaitoa sekä kansainvälisen yhteistyön tuntemusta.

Onnittelen 90. juhlavuottaan viettävää Insinööriupseeriliittoa. Toi-
vo  tan liitolle ja sen jäsenistölle menestystä myös tulevaisuudessa. 

Puolustusvoimain komentaja
Kenraali Jarmo Lindberg





Puolustusministeriön kansliapäällikön 
onnittelut 90-vuotiaalle Insinööriupseeri-
liitolle

Kansliapäällikkö Jukka Juusti



Lämpimät onnittelut 90-vuotisjuhliaan viettävälle Insinööriupseerilii-
tolle. Työnne maanpuolustuksen tukemisen saralla on ollut kautta his-
to rian erittäin merkittävää. Tekninen osaaminen on aina ollut tärke äs sä 
roolissa puolustusjärjestelmän kehittämisen, asejärjestelmien han kinnan, 
ylläpidon sekä koulutuksen osalta. 

Järjestelmien jatkuva teknistyminen korostaa entisestään syvällisen 
teknisen tiedon merkitystä. Voidaan jopa sanoa, että kyky käyttää teknistä 
järjestelmää ja sen ominaisuuksien laaja hyödyntäminen on eräänlainen 
force multiplier. Eli kompleksista järjestelmästä saadaan moninkertainen 
hyöty, kun sen kaikki ominaisuudet osataan ja kyetään hyödyntämään. 
Tähän rooliin insinöörikoulutus antaa erinomaiset lähtökohdat.

Omissa tehtävissäni olen päässyt vertailemaan monenlaista kansain vä listä 
osaamista. Erityisesti materiaaliyhteistyön ja hankintojen neuvotte luissa ovat 
kunkin maan insinööriupseerit usein edustettuina. Oman ’puo lueettoman’ 
arvioni mukaan Suomen puolustusvoimien insinööriupseerit ovat tässä jou-
kossa aina pärjänneet erinomaisesti. Suomalaisen in sinööriupseerin asian-
tuntemus, kielitaito, esiintyminen sekä neuvottelu taidot ovat poikkeuksetta 
auttaneet hyvän lopputuloksen saavuttamisessa.

Meri- ja ilmavoimien tulevat suurhankkeet ja niiden menestykse-
käs läpivienti ovat teknisessä mielessä erittäin haastavia projekteja. 
Samaten maavoimien monien hankkeiden ja järjestelmien yhteenso-
vittaminen on myös teknisesti erittäin monimutkaista työtä. Haasteita 
siis riittää tulevaisuuden suorituskykyjen rakentamisessa myös insi-
nöö riupseerien tehtäväkentällä.

Omalta osaltani toivotan 90-vuotiaalle Insinööriupseeriliitolle hy-
vää juhlapäivää! Olette juhlanne ja juhlapäivään kuuluvat kiitokset 
ansainneet.



Puolustusvoimien pääinsinöörin tervehdys

Insinööriprikaatikenraali Kari Renko



Minulla on ilo onnitella Insinööriupseeriliittoa juhlistaessanne nyt yh-
dek sättäkymmenettä toimintavuottanne. Merkkipäivinä on tapana kat soa 
menneeseen, mutta samalla on myös hyvä arvioida mitä eväitä historiasta 
voi saada tulevaan. Insinööriupseeriliitto on kehittynyt noin kymmenen 
sotilasinsinöörin ammatillisesta ja aatteellisesta yhteenliittymästä puo lus-
tusvoimissa palvelevien insinöörien edunvalvontajärjestöksi ja edel leen 
ny kyiseksi riippumattomaksi, aatteelliseksi, valtakunnalliseksi maan puo-
lus tusjärjestöksi. Insinööriupseeriliitto yhdistää puo lustusvoimien ja puo-
lustusteollisuuden palveluksessa olevia sekä reser vissä insinööriupseerin 
tai upseerin arvon omaavia insinöörejä ja vastaavan luonnontieteellisen 
tut kinnon suorittaneita.

Insinööriupseeriliiton edeltäjä, Suomen insinööriupseeriyhdistys, aloit-
ti toimintansa itsenäisyytemme alkuvuosina ja on kulkenut pitkän tien seu-
raten puolustusvoimia lukuisissa muutoksissa, joita vuosien saa tossa puo-
lustusjärjestelmäämme on tehty. Yhdeksänkymmenen toi mintavuotensa 
ai kana Insinööriupseeriliitto on merkittävästi edistänyt puolustusvoimien 
insinöörikunnan asemaa ja arvostusta.

Yhdistyksen nykyisen aatteellisen toiminnan ytimessä on ammatil-
li sen tiedon jakaminen julkaisutoiminnalla ja tilaisuuksia järjestämäl lä. 
Vuoden insinööriupseerin nimittäminen ja palkitseminen on arvokas 
traditio, joka tuo näkyvyyttä ja arvostusta puolustusvoimien sotilasin-
sinööreille. Insinööriupseeriliiton tarjoama foorumi on avoinna myös 
in sinöörikoulutetuille reservin upseereille. Liiton jäsenmäärän nopea 
kasvu viime vuosien aikana on konkreettinen osoitus toiminnan mer-
kityksestä ja vaikuttavuudesta.

Kiitän Insinööriupseeriliittoa arvokkaasta työstänne maanpuolus-
tuksen ja puolustusvoimien teknisen toiminnan hyväksi ja toivotan 
vireitä vuosia sekä voimaa jatkaa arvokasta työtänne.



Puheenjohtajan katsaus

IUL ry:n puheenjohtaja insinöörieversti Jyri Kosola



Insinööriupseeriliitto täyttää kunnioitettavat 90 vuotta. Liitto perustettiin 
5.12.1926 aatteelliseksi Puolustusvoimien insinöörit yhdistäväksi järjes-
töksi, joka edistäisi insinöörikunnan pyrkimyksiään tukea osaami sellaan 
ja työllään Suomen puolustuksen kehittämistä. Liiton taustoista kiinnos-
tuneelle tässä julkaisussa on insinöörikomentaja Stig Landénin var sin kat-
tava kirjoitus Insinööriupseeriliiton mielenkiintoisesta histori asta. Myös 
Puolustusvoimien pääinsinööri, insinööriprikaatikenraali Kari Renko ku-
vaa hyvin suomalaisen sotilasinsinööriprofession historiaa ja tulevaisuut-
ta omassa artikkelissaan. 

Tämän päivän Insinööriupseeriliitto on moderni ja ajassa mukana 
oleva aatteellinen maanpuolustusjärjestö, joka ei puutu ammattiyhdis-
tystoimintaan. Jäsenmäärän tasainen kasvu noin neljään sataan on osoi tus 
siitä, että liitto on onnistunut saamaan mukaan huomattavan suu ren osan 
maanpuolustuksen parissa työskentelevistä upseerikoulu te tuista insinöö-
reistä. Siinä missä ammattiyhdistysrintamalla jako in si nööreihin ja diplo-
mi-insinööreihin voi olla voimakaskin, Insi nöö riupseeriliitto on kaikkien 
insinööriupseereiden yhteinen maanpuo lustusaatteellinen koti. Meitä yh-
distää tekniikkapainotteinen työsarka Suomen sotilaalli sen puolustuksen 
parissa. Suurin osa jäsenistöstämme palvelee Puolustus voimissa, osa on 
jäänyt eläkkeelle pitkän elämäntyön tehtyään tai siirty nyt muun yhteis-
kunnan palvelukseen. Ilahduttavasti jäseneksi on liitty nyt myös puolus-
tusteollisuudessa maamme puolustuksen eteen töitä te keviä insinöörejä. 
Tämä on hyvä osoitus siitä, että koemme maamme puo lustuksen olevan 
yhteinen asiamme. Sitä voi tehdä myös siviilivaatteissa.

Liiton vuosittainen toiminta on saanut 2000-luvun alussa vakiintu neet 
muodot käsittäen ammatillista koulutusta maanpuolustusseminaa rien 
merkeissä sekä tutustumista puolustuksen ja turvallisuuden kannal ta tär-
keisiin kohteisiin. Ammatillisten valmiuksien luomisen ja yllä pitämisen 
li säksi liitto järjestää yhteisöllisyyttä tukevat ja varsin suo situt insinööri-
upseeripäivät kerran vuodessa sopivasti kesälomien jälkeen. Insinööriup-
seeri-lehti alkoi ilmestyä 2009, joten parin vuoden kuluttua saamme juh-
listaa sen kymmenvuotista taivalta. Lehti tarjoaa liitolle mahdollisuuden 
kertoa jäsenille tärkeistä asioista sekä tuoda esiin insinööriupseerikunnan 
kokemuksen, osaamisen ja tehtävien moninaista kirjoa tavoitteena roh-
kaista insinööriupseereita kehittämään itseään koulutuksella ja monipuo-
lisella työkokemuksella. 



Osana yhteisöllisyyden kehittämistä ja itsensä kehittämisen kannus-
ta mista liitto valitsee vuosittain vuoden insinööriupseerin. Valinnan te-
kee Insinööriupseeriliiton hallitus kuultuaan Puolustusvoimien organi-
saatioita, joissa insinööriupseerit palvelevat, sekä sotateknisen osaamisen 
se nioriteettiä edustavaa sotilasyli-insinöörikuntaa. Esimiesten ja vertais-
ten tekemien esitysten perusteella hyvin moni ansaitsisi tulla tunnustetuk si 
hyvänä työtoverina, johtajana ja sotateknisen ongelman ratkaisijana. Kui-
tenkin vain yksi voidaan kerrallaan valita. Vaikka tunnustusta seuraakin 
rahallinen stipendi, mistä kiitos Yrjö Pirilä OY:lle, lienee valinnan suurin 
merkitys vertaisten tekemä päätös vuoden parhaasta insinööriupseerista.

Me insinööriupseerit rakennamme ja ylläpidämme puolustusjärjes-
telmää sekä luomme tähän tarvittavaa osaamista tutkimalla sotaa ja so-
tatekniikkaa. Tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Maailma kehittyy ja 
tekniikka kehittyy sen mukana. Melkeinpä voisi sanoa, että tekniikka 
kehittyy nopeammin kuin ihmiset ja yhteiskunnat ovat valmiita tä tä ke-
hitystä nielemään. Meidän tulee olla mukana kehityksessä ja sa malla 
kehitettävä omaa osaamistamme vastaamaan tulevaisuuden haas teisiin.

Puolustusjärjestelmät tulevat koko ajan monimutkaisemmiksi ja 
mo niteknologisemmiksi. Ne verkottuvat keskenään muodostaen moni-
mutkaisen järjestelmien järjestelmän. Digitalisaation johdosta kaikki 
jär jestelmät ovat liitettävissä kaikkiin toisiin järjestelmiin. Tässä kehi-
tyksessä yksittäisten laitteiden ja varusteiden ymmärtäminen ei enää rii tä 
kokonaisuuden hallitsemiseksi. Osan hallitsemiseksi on ymmärret tä vä 
kokonaisuus, johon se liittyy. Tekniikan kehitykseen kuuluu myös suo-
rituskykyjen siirtyminen yhä enemmän ohjelmistoilla toteutettavik si. 
Ohjelmistopohjaisuus puolestaan merkitsee usein laitteiden virtualisoi-
tumista. Esimerkiksi meille kaikille tuttu sanomalaite katoaa ja ilmes-
tyy palveluna kaikkiin tietokoneisiin ja päätelaitteisiin. Siten laitteen si-
jasta kyse onkin palvelun tai ohjelmiston kehittämisestä, hankinnasta ja 
ylläpitämisestä. Tähän vaadittava osaaminen ei liity konkreettisiin koh-
teisiin, kuten elektroniikkaan tai mekaniikkaan, vaan abstrakteihin asi-
oihin, kuten käsitemalleihin ja sanomarakenteisiin. Siten insinöörikun-
nan kyky abstraktiin ajatteluun ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan 
nousee yhä tärkeämpään rooliin. Järjestelmien jatkuva teknistyminen ja 
monimutkaistuminen korostavat yhtäältä syvällisen ja toisaalta laajan 
teknisen tietotaidon tärkeyttä. Meille insinööriupseereille tämä tarkoit-
taa jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä omalla erityisosaamisalueella että 



sitä laajemmin muillakin sotatieteiden alueilla. 
Uskon niin Insinööriupseeriliiton kuin insinööriupseerikunnankin 

kykenevän vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.



Sotilaallisen maanpuolustuk-
sen strateginen osaaminen ja 
kriittiset teknologiat 
Insinöörieversti (evp) Tapio Halkola

Teknologinen osaaminen on tärkeä osa maanpuolustuksen 
kokonaisuutta

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä ”Suomen puolustuksen teknologi-
sen ja teollisen perustan turvaaminen” (7.4.2016) todetaan:  

”Suomi vastaa itsenäisesti kansallisesta puolustuksesta ja turvalli-
suudesta. Se määrittelee omat turvallisuuspoliittiset etunsa ja vastaa 
tarvittavista keinoista niiden turvaamiseksi.

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Suomen puolustusratkai-
su perustuu koko maan kattavaan alueelliseen puolustusjärjestelmään 
ja yleiseen asevelvollisuuteen. Kansainvälinen puolustusyhteistyö tu-
kee maanpuolustusta.

Suomi asettaa erityistä painoarvoa sotilaallisen huoltovarmuuden tur-
vaamiseen. Suomi on riippuvainen Itämeren kautta tapahtuvasta tuon nista 
ja on syrjässä sisämarkkinoiden ydinalueista sijaitessaan EU:n itärajalla. 
Edellä mainitusta syystä kriittisten järjestelmien toi mintakyky turvataan 
Suo messa monin eri keinoin. Keskeisenä toimijana on kotimaassa toimiva 
puolustusteollisuus, joka osana kokonaismaanpuolustusta on tärkeä mo-
nen keskeisen asejärjestelmän ylläpidossa. Sen toiminta ulottuu normaa-
lioloista sodan aikaan. Puolustusteollisuus on monilla tavoin integroitu 
osaksi Suomen puolustusjärjestelmää.”

Edelleen samaisessa periaatepäätöksessä kuvataan sotilaallisen huol-
tovarmuuden merkitystä, teollisuuden ja tutkimustoiminnan roolia maan-
puolustukselle sekä määritetään maanpuolustuksen kannalta kriit tisimmät 
suorituskykyalueet sekä erityisen merkitykselliset tekno logia-alueet. Periaa-
tepäätös määrittää myös yleisiä periaatteita materiaali- ja hankintapolitiikalle.

Valtioneuvoston periaatepäätös on merkittävä valtion johdon linjaus 
huoltovarmuuden ja erityisesti teknologisen osaamisen sekä teollisuuden 



merkityksestä kansalliselle turvallisuudelle ja sotilaalliselle maanpuo lus-
tukselle. Sodankäynnissä korostuu huoltovarmuuden näkökul masta mate-
ri aali- ja palvelutuotannon lisäksi kansallisen teknologi sen osaamisen yl-
läpito ja kehittäminen valikoiduilla aloilla.

Edellä mainitun Valtioneuvoston periaatepäätöksen lisäksi sotilaal-
lista huoltovarmuutta ja sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää kansal-
lista teknologista osaamista on korostettu Juha Sipilän hallituksen halli-
tusohjelmassa (Vn tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015), missä mai nitaan: 
”Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin 
liittyvää kansallista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puo-
lustusteollisuutta.” Edelleen on edellisen hallituksen tekemässä pää-
töksessä huoltovarmuuden tavoitteista (5.12.2013) otettu kantaa myös 
teknologiseen osaamiseen ja puolustusteollisuuden merkitykseen osana 
kansallista huoltovarmuutta.  

Periaatepäätösten ja poliittisten linjausten ohella on lainsäädännös sä huol-
tovarmuutta ja turvallisuutta koskevia säädöksiä. Mm. laki huol to varmuudesta, 
laki puolustus- ja turvallisuushankinnoista, laki puo lus tus tarvikkeiden vien-
nistä, laki yritysostojen seurannasta sekä val mius- ja puo lustustilalait antavat 
perusteita kansallisille toimille stra tegisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehit-
tämiseksi sekä kriittisten tek nologioiden ylläpitämiseksi.

Säädökset ja kansalliset poliittiset linjaukset antavatkin periaattees-
sa riittävän perustan hallinnon toimenpiteille pitkäjänteisen teknologi-
sen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Toki haasteena on 
tun nistaa teknologioiden joukosta kulloinkin sotilaallisen maanpuolus-
tuksen kannalta kriittisimmät ja edelleen valmiudet ohjata voimavaro-
ja teknologioiden ja osaamisen hallintaan.

SOKT – mitä ovat strategiset osaamiset ja kriittiset teknologiat

Puolustusjärjestelmän toiminnan ja kehittämisen tavoitteet asettavat vaa-
ti mukset tarvittavalle osaamiselle. Strategiset osaamisalueet määrit tävät 
puolustusjärjestelmän tutkimukseen, suunnitteluun, rakenta miseen, yllä-
pitoon ja käyttöön liittyvän tärkeimmän osaamisen kirjon. Osaaminen on 
perustana sodankäyntiin ja sotatekniikkaan liittyvien ilmiöiden ymmär-
tämiselle, toiminnan kehittämiselle sekä eri teknologioiden hyödyntämi-
selle. Teknistyneessä maailmassamme on lukuisa joukko teknologioita, 
joiden avulla kehitetään jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluita. Teknolo-



gioilla ja teknisillä ratkaisuilla on olennainen merkitys puolustusjärjes-
telmän suorituskykyyn ja elinjaksokustannuksiin. Sotilaskäytössä olevat 
tekniset järjestelmät sisältävät useita eri teknologioita, joiden hallinta on 
tärkeää. Laajan teknologiakirjon ja rajallisten resurssien vuoksi kriittisik-
si teknologioiksi voidaan määrittää vain muutama merkittävin. Kriittiset 
teknologiat tukevat puolustuksen strategisten osaamisalueiden edellyttä-
män osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.

Kotimaisella teknologiaosaamisella on merkittävä vaikutus puolus-
tusjärjestelmän kokonaistoimintaan sekä sotilaalliseen huoltovarmuu-
teen. Kriittisiä suorituskykyalueita ovat johtaminen ja verkostotoimin-
ta, tiedustelu, valvonta ja maalittamistuki, vaikuttaminen sekä suoja. 
Näiden osalta tulee varmistaa, että Suomessa säilyy tarvittava teknolo-
gi nen osaaminen, järjestelmien elinjakson hallinta, tuotanto tutkimus ja 
kehitys, suunnittelu, integraatio-, huolto-, ylläpito- sekä kriisiajan vau-
riokorjauskyky. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (7.4.2016) määritetään kriit-
tisiksi teknologioiksi
1)  Johtamisen ja verkostotoiminnan- sekä tiedustelun, valvonnan ja 

maalittamistuen teknologiat (C4ISTAR) sisältäen:
-  ohjelmistoteknologiat, mukaan lukien tiedon käsittelyn sovellus-

alueet, vaativa ohjelmistotuotanto sekä ohjelmistotuotannon turval-
li suuden varmistaminen

- tietoliikenne, erityisesti radiotiedonsiirto sekä tietoliikenneverk-
kojen teknologiat

- tiedon salaukseen ja suojaukseen sekä kyber-toimintaympäristös-
sä toimimiseen liittyvät teknologiat

- elektronisen vaikuttamisen järjestelmien teknologiat ja muut sähkö-
magneettisen spektrin käyttöön liittyvät teknologiat

- sensorijärjestelmien sekä sensoritiedon käsittelyn (signaalinkäsit-
tely) ja yhdistämisen teknologiat

2) Materiaali- ja rakenneteknologiat sisältäen:
- häiveteknisen ja ballistisen suojan materiaaliteknologiat sekä he-

rätteiden hallinnan teknologiat 
- erikoismateriaalien teknologiat ja -materiaalien vauriokorjauskyky
- sotilaskäyttöön tarkoitettujen energeettisten materiaalien teknologiat
- Itämerellisen tai Suomen pohjoisen sijainnin erityisolosuhteiden 

materiaali- ja rakenneteknologiat



- rakenteiden mekaniikka ja niihin liittyvä mallinnus- ja simuloin-
tikyky.

3) Moniteknologisten järjestelmien sekä järjestelmähallinnan tekno-
logiat sisältäen:

- laajojen järjestelmäkokonaisuuksien teknistoiminnallisen määritte lyn, 
suunnittelun, integroinnin, ylläpidon ja elinjakson hallinnan tar vitsemat 
ja hallinnan liittyvät insinöörityön teknologiat ja menetel mät

- autonomisten ja autonomisia piirteitä sisältävien järjestelmien tek-
nologiat

4) Bio- ja kemian teknologiat sisältäen:
- kemiallisten aseiden vaikutuksilta sekä biouhkalta suojautumisen 

sekä suojelutiedustelun teknologiat
- energeettisten materiaalien teknologiat erityisesti ruuti-, räjähde- 

ja ampumatarviketuotantoon ja räjähdeturvallisuuteen liittyen.

Osaaminen ja teknologian saatavuus – hallinnon keinot

Kansallista teknologista ja teollista osaamista on toki selvitetty ja poh-
dittu vuosien varrella osana kulloistakin suunnitteluvaihetta, kuten ohei-
sesta kuvasta käy ilmi. Vuosien varrella on teknologia, ja osaamis tarpeet 
sen myötä, kehittynyt aimo harppauksin. Samoin on sekä teollisessa ra-
kenteessa että puolustusvoimien organisaatiossa ja toimintamallissa ta-
pahtunut muutoksia.



Tarvittavan teknologisen osaamisen ja teollisen kyvyn varmistami sek-
si voidaan hallinnon toimenpiteet jaotella seuraaviin toimenpidealu eisiin:
- teknologioiden strateginen ennakointi ja teknologiakehityksen tie-

karttojen ylläpito
- puolustusvoimien tutkimusohjelman teknologiakokonaisuuksien suun-

taaminen kansallista osaamista rakentamaan
- kansalliselta teollisuudelta toteutettavat teknologiahankintojen koh-

dentaminen kriittisten teknologioiden ja huoltovarmuuden kan nalta 
olennaisille alueille

- immateriaalioikeuksien hallinta 
- teknologisen tiedon tarkoituksenmukainen suojaaminen
- kumppanuuksien sekä kansallisen että kansainvälisen yhteistyön edis-

täminen
- Puolustusvoimien teknologiaan liittyvät tutkimus- ja kehittämisre-

surssit kohdentaminen alueille, joissa osaamisen on oltava puolus-
tusvoimien hallussa, teknologiaa tai palveluita ei salattavuussyistä 
voida hankkia muualta, tai halutaan säilyttää muista riippumaton 
kyky tuottaa tietoa, materiaalia tai palveluita

- teknologiaosaamisen pitkäjänteinen kehittäminen
Luonnollisesti toimenpidealueiden yksityiskohtaiset toimenpiteet ovat 
osa suorituskykyjen suunnittelua, kehittämistä ja rakentamista.

Puolustusteollisuus, teollinen yhteistyö sekä tutkimus ja kehitys

Kansallinen teknologinen osaaminen on keskeisiltä osiltaan teollisuu-
dessa sekä tutkimus- ja tiedeyhteisössä. Teknologisen osaamisen yllä-
pito ja kehittäminen edellyttää kilpailukykykyistä ja uusiutumiseen 
ky kenevää teollisuutta sekä uusia mahdollisuuksia luovaa tutkimusta. 
Pienenä maana on Suomen puolustus- ja turvallisuusteknologian mark-
kina varsin pieni, joten myös teollisuuden puolustusmateriaalivien nillä 
on merkittävä roolinsa teollisuuden osaamisen ylläpidossa. Tärkeä osa 
teollisuuden kilpailukyvylle on myös kahtaiskäyttöön (sekä si viili että 
sotilaskäyttö) soveltuvilla tuotteilla ja palveluilla. Eurooppa laisten yh-
tenäisen puolustusmateriaalimarkkinan toimivuudessa on myös mer-
kittäviä haasteita. Osa haasteista liittyy toki eurooppalaisten teollisten 
toi mijoiden kokoeroihin ja osaltaan myös eri maiden turvallisuuspoliit-
ti set ratkaisut vaikuttavat maiden mahdollisuuksiin ja haluun toimia yh-



teismarkkinassa. Ei ole kovinkaan vaikea ennustaa, että EU:n komis sio 
tullee lähivuosina olemaan aktiivinen toimija puolustusmateriaalimark-
kinan toiminnan tulkitsijana. 

Tutkimuksella ja kehityksellä luodaan pohja teolliselle uusiutumisel-
le ja osaamisen kehittämiselle.  Puolustusteollisuuden yleisenä piirteenä 
on varsin yleisesti se, että tutkimus- ja kehityspanostus, ja siten myös 
kehitysriski, on isolta osin puolustushallinnoilla. Varsinainen tuot teistus 
tapahtuu sitten teollisuudessa, usein sekin asiakasprojektina. Teollisuu-
den roolin ja osaamisen kehittämisen kannalta olisikin hy vä tarkemmin 
tutkia, miten puolustusmateriaalialan kehityspanostus ja kehitysriskin 
hallinta mahdollisesti poikkeaa muusta teknologiateollisuudesta.

Merkittävien isojen hankkeiden yhteydessä myös teollisen yhteis-
työn merkitys korostuu. Teollinen yhteistyö voi parhaimmillaan olla 
edistämässä kansallisen kriittisen teknologisen osaamisen kehittämis-
tä ja osaamisen syventämistä. Erityisesti valmistelussa olevien puo-
lustuksen strategiin suorituskykyhankkeisiin liittyvään teolliseen yh-
teistyöhön kohdistuu isoja odotuksia. Jotta teollinen yhteistyö isoissa 
hankkeissa onnistuu, edellyttää se huolellista valmistelua paitsi hallin-
nolta, niin myös teollisuudelta. Teollinen yhteistyö ei varmasti ratkai-
se teollisuuden kehittämisen haastetta, mutta se voi hyvin kohdennet-
tuna tukea teollisuuden uusiutumista.



Tutkimusohjelmat 
Puolustusvoimissa
Insinöörikapteeni Sami Sundström
Pääesikunnan suunnitteluosasto

Tutkimuksen merkitys

Don Quijotessa (1605) tuulimyllyjen vastustamisen sanottiin olevan toi-
votonta taistelua kuviteltuja vastustajia kohtaan (luullen harhoissa niitä 
jättiläisiksi). Silloin tylsempi selitys ilmavalvontatutkien tutkaho risontin 
kaventamisesta ei vielä ollut saavuttanut laajempaa hyväksyntää. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta sotketaan usein ajatuksissa sotilaal listen 
suorituskykyjen, siis puolustusmateriaalin kehittämiseen. Tutkimuk sen tär-
kein tehtävä on tuottaa tietoa ja osaamista kehitysohjelmissa käytet täväksi. 
Silloin kysymyksessä on useimmiten muut tutkimukset, kuin olemassa ole-
van suorituskyvyn viilailu pienillä käytön aikaisilla kehittelyillä.

Toinen virhekäsitys on oletus materiaalin kehittämisestä alusta alka en 
Puolustusvoimissa virkatyönä. Nämä näkemykset johtavat mones ti tor-
juvaan suhtautumiseen T&K-toimintaa kohtaan. Tämän asenteen kyl lä 
ymmärtää, sillä Suomen sotahistoria pitää sisällään surullisia esi merk kejä 
sotamateriaalihankinnoista, joissa puutteellisin lähtökohdin on lähdetty 
kehittämään liian kunniahimoista ratkaisua.  Osa näistä epäonnistumisista 
on johtunut puutteellisista resursseista (ei ollut rahaa kehittää riittävän hy-
vää ratkaisua), osa taas virheellisestä doktriinista hankinnan taustalla (us-
komuksia tutkitun tiedon sijaan). Yhteisiä nimittäjiä ovat kuitenkin ai na 
olleet puutteet edeltävässä tutkimustoiminnassa tai tutkimustulosten huo-
miotta jättäminen, jolloin on ostettu ”valmista” tuotetta, joka ei kenties 
sovi lainkaan käyttötarkoitukseensa.

Puolustusvoimien T&K-toiminnalla ei ole tarkoitus kaapata koti- ja 
ulkomaisen puolustusteollisuuden tuotekehitystä, vaan kehittää Puo lus-
tusvoimia käsillä olevan ilmiön ja oman käyttöperiaatteensa osaavana 
ostajana.

Tutkimus tulee nähdä aktiivisena riskinhallintamenetelmänä. Mitä 



isommasta hankkeesta on kysymys, sitä laajemmin ja tarkemmin on ym-
märrettävä, mihin käyttötapaukseen ollaan etsimässä ratkaisua ja mi tä 
kaikkea ratkaisussa käytettävään ilmiöön liittyy. Kun vaikuttava ilmiö, 
oma ratkaisumalli siihen ja käytettävissä oleva teknologian (osaa misen, 
resurssien, jne.) taso tunnetaan riittävän hyvin, kyetään vä hentämään 
epäonnistumisen mahdollisuuksia, siis laskemaan hankkeen riskitasoa. 
Tutkimuksen merkitys korostuu hankkeen koon kasva essa, sillä epäon-
nistumisesta seuraavat taloudelliset menetykset kas vavat. Tutkimuksella 
saavutettu osaaminen muodostaa perustan toi mimiselle osaavana ostaja-
na. Vuosisata ostettua puolustusmateriaa lia on osoittanut Puolustusvoi-
mien saavan juuri niin hyvää, kuin se osaa ostaessaan vaatia ja vastaanot-
taessaan todentaa. Ei yhtään parempaa.

Hierarkkinen organisaatiomalli ei ole omiaan vahvistamaan riskin-
ottohalua. Tämän vuoksi T&K-toimintaan tarvitaankin instrumentti, jol la 
voidaan epäonnistua hallitusti. Epäonnistuminen sanana kuulostaa pahal-
ta, siksi sitä vältetään organisaatioissa kuin ruttoa. Kyseessä on kuiten-
kin enemmänkin viestinnällinen haaste. Tutkimuksessa epä onnistuminen 
voi olla itse asiassa suurempi voitto kuin kehnosti toi miva lopputulos. 
Epäonnistuminen voi esimerkiksi kertoa teknolo gian olevan vielä niin 
kypsymätöntä, ettei tavoiteltu suorituskyky tai toi minta ei ole mahdol-
lista toteuttaa reunaehtojen puitteissa (hinta, aika jänne, koko, paino). 
Tämän tuloksen löytäminen tutkimuksesta ei ole epäonnistumista, vaan 
ratkaisevaa resurssien säästöä varmuudella epä onnistuvasta hankkeesta. 
Yleisesti on tunnettua, että mitä varhaisem massa vaiheessa ongelmakoh-
dat löydetään, sitä halvemmaksi niiden kor jaaminen, tai valintapäätöksen 
muuttaminen tulee.

Tutkimuksella voidaan kasvattaa merkittävästi investoinnista saata via 
hyötyjä. Tutkimustiedolla voidaan tuottaa sama suorituskyky hal vem-
malla, jolloin säästetään rahaa joko muihin investointeihin tai voi daan 
hankkia useampia tai tehokkaampia kyseisiä suorituskyvyn ele menttejä.

Tutkimustoiminta Puolustusvoimissa
Sotavarusteiden kehittäminen ja ylläpito

Tutkimustoiminnassa vaikuttavat melko vakiintuneet aikavakiot. Ilmiön 
tunnistamisesta valmiin sotavarusteen käyttöönottoon kuluu 10 – 15 vuotta.



Koko puolustusjärjestelmää kehitetään strategisen suunnittelun oh jaa-
mana. Tätä suunnittelutyötä tukemaan tarvitaan erilaisia tutkimustuotteita, 
esimerkiksi toimintaympäristöanalyysit ja teknologioiden kehitysennusteet 
(ns. roadmapit). Strategisen suunnittelun viitoittamaan suun taan kohdenne-
taan ko keellista, korkeariskistä tutkimusta. Silloin yri tetään löytää täy sin uu-
sia, radikaaleja ja kenties olemassa olevia raken teita ravistelevia rat kaisuja. 
Osa tästä tutkimuksesta tehdään Puolustusvoimien Tutkimus oh jelmien 
(PVTO) puitteissa. Tutkimusohjelmien lupaavimmat löydökset viedään 
suorituskykyjen kehittämisohjelmien kehittämiskohteiksi. Lopputuotteena 
saattaa olla täysin uusi sotavaruste, doktriini tai käyttöperiaate. Sotamateri-
aalin ylläpidossa tutkimusta voidaan hyödyntää esimerkiksi huo lellisen elin-
kaaren aikaisen kulumisen ja rasituksien mittaamisessa ja mal lintamisessa. 
Näin käytössä olevan materiaalin käyttöikää on kyetty pi dentämään mones-
sa tapauksessa. Näiden lisäksi tarvitaan ketterää, ajassa elävää tutkimusta. 
Tällaisen nopean elementin pitää pystyä täyttämään pitkiltä tutkimuksilta 
jääneitä aukkoja tai vastata nopeasti nouseviin tietotarpeisiin.

Tutkimusohjelmien tarkoitus on nimenomaan kotimaisen osaami-
sen kehittäminen puolustusvoimiin, tiedeyhteisöön ja puolustustarvi ke-
teollisuuteen. Erityisesti pyritään tuottamaan käyttökelpoista osaa mista 
seuraavaan kehittämisohjelmasykliin. Tutkimusohjelma on nelivuotinen 
ajassa muuttuva rakenne. Se kootaan ohjelman laatimisen aikana vai-
kuttavien painopisteiden perusteella. Seuraavan tutkimusohjelman (2017) 
ideointivaiheeseen osallistettiin kotimaista teollisuutta ja tutki mus lai tok-
sia tutkimusaiheiden ja teemojen tuottamisessa. Ohjelman raken ne muo-
dostaa kokonaisuuden, jossa tarvitaan erilaisia tutkimuksia sopivassa suh-
teessa keskenään. Kestoltaan pitkiä ja lyhyitä, korkean ris kin ja varmoja 
voittoja tarjoavia. Koska osa tutkimuksista tulee väistä mättä kohtaamaan 
vastoinkäymisiä, tarvitaan niiden vastapainoksi menestystarinoita, joilla 
ohjelma selviytyy vastoinkäymisistä.

Puolustusvoimien tutkimusohjelma 2017 on jaettu kolmeen hank-
keeseen, jotka koostuvat projekteista. Kukin projekti alkaa toteutetta-
vuustutkimuksella (feasibility study), jota mahdollisesti seuraa yksi tai 
useita optioita varsinaisesta tutkimuksesta. Kullekin projektille valitaan 
kokonaiskoordinaattori (prime contractor), joka jakaa työpaketit itsel-
leen ja alihankkijoilleen. Projektit (sisältäen kaikki työpaketit ja optiot) 
kilpailutetaan ranskalaisena urakkana. Se tarkoittaa sitä, että tilaaja ker-
too pääpiirteisen tutkimusaiheen ja käytettävissä olevan rahasumman. 



Tähän toimittaja vastaa kertomalla mitä kyseisellä rahalla voidaan toi-
mittaa. Tällöin tarjouksien käsittelyssä voidaan keskittyä laa dulliseen 
vertailuun siitä kumpi tutkimussuunnitelma on parempi, kiinnostavam-
pi, lupaavampi/vähäriskisempi/potentiaalisempi todelliseen disruptioon 
jne. pelkän hinnan vertailun sijaan. Tarjouspyynnöissä on kerrottu, mitä 
asioita tarjousten vertailussa painotetaan ja minkä verran.

Osa PVOT2017-projekteista on niin kokeellisia (suuririskisiä), että 
niissä on sovellettu vielä neuvottelumenettelyä kaupallisen hankinnan 
osana. Tällöin alustavien tarjousten jälkeen lupaavimpien kokonaistar-
jousten tekijöiden kanssa käydään neuvottelut, joissa yhteistyössä toi-
mittajan kanssa pyritään tarkentamaan tarjouksia ja kohdentamaan nii-
tä halutulla tavalla. Tämä on erittäin kuormittava hankintatapa, mut ta 
sen on todettu johtavan parempaan lopputulokseen haettaessa jo tain, 
mitä ei varsinaisesti vielä tunneta.

Puolustusvoimien tutkimusohjelman 2013 jokainen työpaketti kil-
pai lutettiin erikseen. Siitä aiheutunut hallinnollinen ja kaupallinen työ-
kuorma oli liian suuri käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Vas-
taavasti vuonna 2010 kilpailutettiin vain hankkeet, jolloin tarjous ten 
hinnat karkasivat käsistä ja tämä johti pitkällisiin ja vaikeisiin jatko-
neuvotteluihin.

Tutkimuksen jatkon optimoinnin on tarkoitus kannustaa sen tekijää 
pyrkimään parhaaseen mahdolliseen tulokseen koko ohjelman ajan. 
Täl löin kukaan soveltuvuustutkimusta tekemään valituista ei voi olla 
var ma koko optio-ohjelman lunastamisesta omalta kohdaltaan. Toden-
näköisesti tämä ohjaa toimittajia hinnoittelemaan liiketoimintavoiton 
ja kiinteät kustannukset toteutettavuustutkimukseen. Painopisteen lie-
västä vääristymästä huolimatta valitun kilpailutustavan edut arvioitiin 
suuremmiksi kuin siitä aiheutuva haitta.

PVTO2017 on nyt kaupallisessa vaiheessa, jossa vuoden 2016 lo-
pussa suoritetaan saatujen tarjousten käsittely ja vuoden 2017 alussa 
allekirjoitetaan projekteja koskevat sopimukset.

Puolustusvoimien käytettävissä olevat rahoitusinstrumentit sopivat 
huonosti tutkimustoimintaan. Ne eivät mahdollista ketteriä muutoksia 
törmättäessä tutkimuksellisiin umpikujiin. Tämän kiertämiseksi tutki-
musohjelman rahoitus on muunnettu puolustusmateriaalin tilausval-
tuudelta kertahankintavaroiksi, jotka mahdollistavat optioiden lunas-
tamisen myötä painopisteen muuttamisen ohjelman edetessä.



Tutkimuksen haasteet

Puolustusvoimien tutkimustoiminnan suurin haaste ei yllättäen ole itse 
varsinaisen tutkimustoiminnan onnistuminen. Leikillisesti voidaan sa-
noa, että tavoitteet mitoitetaan käytettävissä olevien resurssien mu kai-
sesti. Suurin haaste on tutkimuksessa syntyneen tiedon hyödyntä mi nen. 
Haasteena on mm. kestävän ja laadukkaan asiakassuhteen ke hit täminen 
ja ylläpitäminen. Tiheän virkakierron vuoksi tulokset vas taanottaa lähes 
varmuudella joku muu kuin tutkimuksen tilaaja. Täl löin tutkimuksen 
kuluessa täytyy toistuvasti ”myydä” käynnissä ole vat tutkimukset uu-
sille viranhaltijoille. Toisaalta tämä takaa ikuisuus tutkimusten ja ”suo-
jatyöpaikkojen” nopean hävittämisen.

Virkakierrosta aiheutuu myös strategisena lyhytnäköisyytenä tun-
nettu ilmiö. Kunkin viranhaltijan omalle urakehitykselle on suotuisaa 
saada aikaiseksi oman 2-3 vuoden kautensa aikana mahdollisimman 
näyttäviä tuloksia. Kaikki sen jälkeen valmistuva sataa seuraajan laa-
riin. Pitkät tutkimukset eivät ole haitta sinänsä, mutta tilanne voi joh taa 
painopisteen vääristymiseen koko tutkimuspaletissa. Tilanne edel lyttää 
strategiselta johdolta erityistä kaukokatseisuutta ja pitkäjän teisen työn 
arvostamisen tarvetta.

Toinen suuri haaste on heikko tuntemus tutkimuksen aikajänteestä. 
Tyypillinen kehittämisohjelma keskittyy vain käsillä oleviin hankintoi-
hin. Ne suorituskyvyt, jotka on päätetty hankkia, saavat lähes kaiken 
huo mion. Juuri nyt kamiinoita ja kenttälapioita hankkiva henkilö ei ole 
kiinnostunut kuulemaan ARM-prosessorilla toimivasta taistelijan rei-
tittimestä. Kun todellisuus sitten realisoi tutkimustiedon tarpeen, tu lok-
sia tarvittaisiin heti, ei vasta kolmen-viiden vuoden päästä. Jos ilmiö 
on uusi ja vaatii osaamisen kehittämistä ennen tutkimustoimintaa, ti-
laus tutkimukselle pitäisi tehdä vähintään viisi – kymmenen vuotta en-
nenkuin tuloksia tarvitaan. Tämän johdosta tutkimus- ja osaamisenke-
hittämistarpeet tulisi tunnistaa 10-15 vuotta ennen kuin tutkimustuloksia 
kaivataan.



EU:n yhteinen puolustus- ja 
turvallisuustutkimus
Elina Saarimaa
Puolustusministeriö

Euroopan unioni (EU) toimii aktiivisesti tutkimuksen alalla jäsenval ti-
oiden tutkimuspanostusten lisäksi. Tutkimus nähdään osana kasvun, ke-
hityksen ja työllisyyden tukemista. Turvallisuustutkimusta on rahoi tettu 
yhteisöbudjetista 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja se oli yh tenä tee-
ma-alueena tutkimuksen 7. puiteohjelmassa (2007–2013). Ny kyisessä 
v. 2014–2020 käynnissä olevassa tutkimuksen ja innovaa ti oiden Hori-
sontti 2020 -ohjelmassa, jonka kokonaisrahoitus on 80 mrd. euroa, tur-
valliset yhteiskunnat muodostavat vuosittain n. 200 milj. euron koko-
naisuuden. Lisäksi mm. tieto- ja viestintäteknologian ICT-teeman alla 
ra hoitettavista hankkeista löytyy yhtymäkohtia turval lisuuden alalle.

Puolustuksen alalla ratkaiseva askel otettiin joulukuussa 2013, jolloin 
valtion tai hallitusten päämiehet sisällyttivät Eurooppa-neuvoston päätel-
miin osana yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) kehittä-
mistä aloitteen valmistelutoimesta YTPP-alan tutkimuksessa (CSDP-re-
lated research). Lisäksi tunnustetaan siviili- ja puolustus alan tutkimuksen 
vahvistavan toisiaan ja kaksikäyttötutkimuksen mer kitys. Euroopan 
puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan (EDTIB) vahvistaminen 
tukee puolustusvoimavarojen kehittämistä ja li sää myös Euroopan strate-
gista autonomisuutta ja valmiutta toimia kump panien kanssa. Tällä myös 



varmistetaan operatiivinen tehokkuus ja huoltovarmuus.
Aloite valmistelutoimen käynnistämisestä on periaatteellisesti mer-

kittävä, koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni ja 
komissio ovat sitoutuneet rahoittamaan puolustustutkimusta. Valmistelu-
toimi on keskeinen osa kehitystä, jossa EU-instrumentteja hyödynnetään 
kokonaisvaltaisemmin eurooppalaisen puolustusyhteistyön edistä miseksi. 
EU:n yhteisestä budjetista voitaisiin rahoittaa sotilaallista tut ki musta tuot-
teiden ja teknologioiden osalta, mikä puolestaan tukevat suo rituskykyjen 
kehittämistä. Sitoumus valmistelutoimen perustamiseksi vahvistettiin vie-
lä kesäkuun 2015 Eurooppa-neuvoston päätelmissä. 

Kolmivuotisen (2017–2019) valmistelutoimen tavoitteena on testa-
ta ja osoittaa YTPP-tutkimuksen tuoma lisäarvo EU:n puitteissa. On 
teh tävä uudentyyppistä YTPP-tutkimusta, joka käsittää myös puolus-
tuksen, jotta sen tarpeellisuudesta vakuututaan ja jotta se voisi jatkua 
laajempana uudella EU:n rahoituskaudella vuodesta 2021 eteenpäin. 
Valmistelutoimi on lyhyt ohjelma, mutta valmistelee mahdollista tule-
vaisuuden puolustusalan tutkimuksen ja teknologian rahoitusohjelmaa 
unionitasolla ja on siten laajempi merkitykseltään sekä vaikutuksil-
taan. Ohjelman läpiviennissä Euroopan puolustusvirastolla (EDA) on 
merkittävä rooli komission apuna. 

Komission asettama jäsenvaltioista riippumaton korkean tason Group 
of Personalities -ryhmä antoi helmikuussa 2016 sisämarkkinoista ja te ol-
lisuudesta vastaavan komissaari Elzbieta Bienkowskan johdolla raport-
tinsa ”European Defence Research. The case for an EU-funded defence 
R&T programme. Catalysing cooperation, enabling capabilities, sustai-
ning competitiveness.” Ryhmän jäsenet edustivat teollisuutta (mm. Airbu-
sin Tom Enders), poliitikkoja (mm. Carl Bildt, KE Mogherini) ja akatee-
mista maailmaa (mm. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen).



Raportissa kuvataan EU:n turvallisuuspoliittista muuttunutta toi-
mintaympäristöä ja turvallisuustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä tu-
levaisuudessa. Valmistelutoimella pyritään vastaamaan laskeneiden 
tutkimusinvestointien haasteeseen, sillä innovaatioiden merkitys unio-
nille turvallisuuden tuottamisessa tunnistetaan. Puolustustutkimusoh-
jelmiin investointi on keskeistä kaikkien tarvittavien välineiden, myös 
sotilaallisten suorituskykyjen, saavuttamiseksi. 

Raportissa korostetaan, että Euroopan puolustuksen teollisen ja tek-
nologisen perustan on oltava riittävä ja tarvitaan yhteistyötä. EU-rahoit-
teinen tutkimusohjelma tukee yhteisten strategisten tavoitteiden saa-
vuttamista ja lisää myös puolustusyhteistyötä, mitä kautta saavutetaan 
EU-tason lisäarvoa. Tutkimuksen halutaan johtavan konkreettisiin tu-
loksiin ja tuotteisiin. Riittävänä rahoituksena valmistelutoimen testaa-
miseksi raportissa pidetään 75–100 milj. euroa kolmen vuoden ajalle ja 
jatko-ohjelmalle olisi hyvä osoittaa 3,5 mrd. euroa yhteensä seitsemäksi 
vuodeksi, jotta se olisi kooltaan verrattavissa nykyisiin suurten maiden 
tutkimusbudjetteihin.

Jäsenvaltiot ovat antaneet tukensa valmistelutoimelle, jonka tulee 
tuottaa lisäarvoa nykyiseen verrattuna, kun tutkimusta tehdään halli-
tustenvälisesti Euroopan puolustusvirasto EDA:ssa sekä siviilipuolen 
osalta Horisontti 2020-ohjelmassa. Valmistelutoimen tulee myös täy-
dentää kansallisia ohjelmia etsien synergioita, eikä se voi korvata niitä 
tai johtaa kansallisen puolustustutkimusrahoituksen vähenemiseen. 

Valmistelutoimi liittyy myös komission valmistelemaan puolustus alan 
toimintasuunnitelmaan ja heinäkuussa 2016 hyväksytyn EU:n ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisen globaalistrategian toimeenpanoon.  Globaalistrate gia 
luo pohjaa unionin toiminnalle muuttuneessa ympäristössä määritellen 
yhteiset tavoitteet ja toimintalinjat niiden saavuttamiseksi. Euroopan tur-
vallisuus ja unionin vastuu sen ylläpitämisessä nostetaan tärkeälle si jalle. 
Puolustusyhteistyön syventäminen, sisäisen ja ulkoisen turvallisuu den yh-



teys, yhteiskuntien kriisinsietokyvyn tukeminen sekä yhteistyö kump pa-
nien kanssa korostuvat. EU:n puolustusulottuvuuden vahvistaminen antaa 
työkaluja myös Suomen puolustuksen kehittämiseen. 

Suorituskykylähtöisyys on tutkimustarpeiden määrittelyssä keskei-
nen lähtökohta ja valmistelutoimen tutkimusrahoituksella vastataankin 
tunnistettuihin suorituskykypuutteisiin. Aiheista esillä ovat olleet mm. 
miehittämättömät järjestelmät ja kyberteema. Kuitenkin myös pit kän 
aikavälin teknologialähtöiset tarpeet on huomioitava, jotta voidaan vas-
tata 2030-luvulla edessä oleviin haasteisiin.  

Aloite tarjoaa mahdollisuuksia puolustuskyvyn kehittämiseen, in-
novaatioihin, osaamisen ylläpitoon ja liiketoimintaan myös teollisuu-
den (ml. PK-yritykset) kannalta. Keskeisenä tavoitteena on yhteistyön 
ja yhteishankkeiden lisääminen, myös rajatylittävän markkinoillepää-
syn tukemiseksi, jäsenvaltioiden suorituskykyjen kehittämisessä, mi kä 
on hyvin tärkeää ottaen huomioon rahoituksen laskevan trendin Eu-
roopassa. 

Valmistelut jatkuvat parhaillaan keskusteluilla erityisesti Euroo-
pan parlamentin kanssa ensi vuoden EU-budjettiehdotuksesta, jossa 
ra hoitukseksi esitetään 25 milj. euroa. Puolustuskysymykset herättä-
vät tunnepitoistakin keskustelua, joten puolustustutkimuksen tarve on 
perusteltava päätöksentekijöille riittävän tuen saamiseksi aloitteelle.  

Vuoden 2016 lopussa käynnistyy kolme pienimuotoisempaa pilot ti-
hanketta, joiden kautta testataan komission ja puolustusvirasto EDA:n 
yhteistyötä ja hankkeiden hallinnoimista. Haku valmistelutoimen han-
ke-ehdotusten keräämiseksi avautunee ensimmäisen kerran kesällä 2017 
ja sen jälkeen vuosittain kolmen vuoden valmistelutoimen ajan. Neuvot-
teluissa EU:n seuraavasta rahoituskehyskaudesta 2021–2027 on jo oltava 
tutkimuksen hyödyt, saavutetut tulokset ja EU-lisäarvo osoi tettavissa, 
jotta voidaan perustella tarve entistä laajamittaisemmal le puolustustutki-
muksen jatko-ohjelmalle ja rahoitukselle.



MATINE puolustus-
tutkimuksen tuottajana

Professori Pekka Appelqvist
MATINEn pääsihteeri
Puolustusministeriö

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) on laaja-alai-
nen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, joka rakentaa toimin-
nallaan omalta osaltaan puolustustutkimuksen kokonaisuutta. MATINEn 
tehtävä puolustustutkimuksen kentässä ajoittuu tutkimustoiminnan elin-
kaaren alkupäähän, jossa tieteellisillä tutkimushankkeilla pyritään erityi-
sesti tietopohjan luomiseen, ennakointiin ja uusiin avauksiin sekä inno-
vaatioihin. 

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti MATINEn ensisijaisena teh-
tävänä on sotilaallista maanpuolustusta tukeva tutkimus, joka käsittää 
tuen kaikille Puolustusvoimien lakisääteisille tehtäville. Lisäksi huo-
mioidaan myös laajempi turvallisuustutkimus yhteiskunnan turvalli-
suusstrategian (YTS) kattamalta kriittisten toimintojen ja huoltovar-
muuden alueelta. MATINEn tuottaman tutkimuksen pääasiakkaana on 
siten puolustushallinto kokonaisuudessaan.

Keskeinen työväline tässä tehtävässä on MATINEn oma vuosittai nen tut-
kimusrahoituksen avoin hakukierros. Asiantuntijalausuntoihin pe rustuvan 
valintaprosessin pohjalta saadaan käytettävissä olevan ra hoitustason puit-
teissa vuosittain toteutetuksi noin 20 erillistä tutkimus ta. Tutkimusten pro-
fi ilina tavoitellaan erityisesti toteutettavuustutkimuksia (feasibility study) 
tai konseptitason toimintaperiaatteen osoittamista (proof-of-concept). Tu-
lokset muodostavat osaltaan pohjaa alan tutkimus- ja kehittämistoiminnal-
le, esimerkiksi puolustusvoimien teknologiaohjelmille. Toisaalta tutkimus 
tuottaa kohdennettua tietoa päätöksenteon ja strategisen suunnittelun tuek-
si. Tutkimuksen ja verkoston ajatushautomon kautta pyritään tunnistamaan 
uusia uhkia ja mahdollisuuksia nopeasti muuttuvassa kompleksisessa ym-
päristössä, sekä kehittämään toimintatapoja, välineitä ja järjestelmiä erilais-
ten häiriötilanteiden ja kriisien hallintaan. MATINEn tukema tutkimus on 



pääsääntöisesti julkista ja tulokset julkaistavissa; tieteellisen tutkimuksen 
pe riaatteiden mukaisesti MATINE suosittaa tutkimustulosten julkaisua kan-
sainvälisesti arvostetuissa referoiduissa lehdissä ja konferensseissa.

Tutkimuksen tematiikkaa ja painopisteitä tarkastellaan MATINEssa 
toimikausittain, kolmen vuoden jaksoissa. Suhteellisesti varsin pie nin re-
surssein toimittaessa on huolehdittava siitä, että rahoitetaan hank keita, jot-
ka ovat onnistuessaan aidosti uutta pohjaa luovia ja innovatiivisia. Haas-
tavat ja ennakkoluulottomat tutkimushankkeet sisältävät usein harkit tua 
riskinottoa tai poikkitieteellisen lähestymistavan. Kompleksista toiminta-
ympäristöä voi parhaiten yrittää ymmärtää ja ennakoida laaja-alaisen 
asian tuntijuuden sekä poikkitieteellisen tutkimuksen kautta; pelkkä tek-
nologian hallinta ei useinkaan vielä ratkaise ongelmaa. 

MATINEn rooli tutkimushankkeiden tuottamiseksi on pelkkää rahoi-
tusta ja hallintoa monipuolisempi. MATINElla organisaationa sekä kaikilla 
toimintaan osallistuvilla asiantuntijoilla on verkoston kautta mah dollisuus 
vaikuttaa aktiivisesti tutkimusaiheiden määrittelyyn, hank keiden valmis-
teluun ja toteutukseen, tai tulosten hyödyntämiseen ja jatkojalostamiseen.

Puolustushallinnon tutkimushenkilöstö osallistuu MATINEn toimin-
taan merkittävällä työpanoksella. Verkoston toiminta mahdollistuu ak-
tiivisella osallistumisella dialogiin tutkimustarpeista ja -mahdollisuuk-
sista; uusien tai erilaisten näkökulmien saaminen rikastuttaa aina myös 
omaa ajattelua sekä ammatillista osaamista. Onkin tärkeää ymmärtää, 
et tä kansallisen tieto- ja osaamispohjan tukeminen verkostoituneen tut-
kimuksen ja asiantuntijapoolin kautta on osa huoltovarmuutta ja puo-
lustuskykyämme.

Kuten tutkimustoiminnassa yleensäkin, MATINEn tutkimusten vai-
kuttavuus rakentuu paitsi suoraan yksittäisten hankkeiden tuottamien tu-
losten kautta, myös välillisemmin useiden eri vaikutuskanavien kautta. 
Ins titutionaalisella tutkimuskulttuurilla luodaan tietojohtamisen edelly-
tyksiä päätöksenteon tueksi. Tutkimus on keskeinen väline asiantuntijuu-
den kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi niin yksilön kuin organisaationkin 
tasoilla. Tutkimukseen pohjautuva toimintakulttuuri edistää toimintatapo-
jen kehittämistä, ennakoi tulevia kehityskulkuja ja ehkäisee siten myös 
virheinvestointeja. Tutkimus on luonteva toimintamuoto yhteistyön aloit-
ta miseksi tai syventämiseksi eri toimijoiden välillä. Kansainvälisesti ver-
tailukelpoinen, korkeatasoinen tutkimustieto ja -osaaminen toimivat toisi-
naan myös vaihtovaluuttana, jota ei voisi edes rahalla korvata. 



MATINEn toiminta on luonteeltaan varsin pitkäjänteistä; ns. sovelle tun 
perustutkimuksen vaikutukset ovat yleensä arvioitavissa vasta 10-15 vuo-
den kuluttua. Näyttönä MATINEn rahoittamien ja oikea-aikaisesti alul le 
saattamien tutkimusten vaikuttavuudesta ja tuotteistettavuudesta voi daan 
mainita esimerkkejä seuraavilta aloilta: taktiset radiojärjestelmät (ohjel-
mistoradio), suojelualan (CBRN) sensoriteknologiat ja analy saattorit, bal-
listiset suojamateriaalit, simulointiosaamista meri- ja ilmavoimien tarpei-
siin tai vaikkapa sotilaslääketieteen kylmätutkimukset. 

Tutkimustulosten jatkokehitys ja polku tuotteeksi tai sellaisen osak si 
edellyttää luonnollisesti aina muuta jatkorahoitusta, mutta kaiken tutki-
muksen ei tarvitse eikä pidäkään MATINEn tapauksessa tähdätä mate ri-
aalisen suorituskyvyn kehittämiseen. Strategista tietopohjaa luovat tut-
ki mukset ovat vähintään yhtä tarpeellisia, mutta niiden vaikuttavuuden 
osoittaminen on usein vaikeaa. Toisinaan hyödyntämisen viive voi ve nyä 
pidemmäksikin, tai tutkittava asia tai ilmiö muuttaa olemustaan tai ilme-
nee jossain muualla sellaisessa muodossa, että alkuperäistä tutki musta 
on enää vaikea yhdistää myöhempään sovelluskohteeseensa. Eräänä teh-
tävänä MATINElla onkin parhaillaan työn alla tutkimustoimintansa vai-
kuttavuuden tarkempi analyysi.



Maavoimien M18-johtamis-
järjestelmän kehittäminen
Insinöörimajuri Jari Viuho
Pyolustusvoimien logistiikkalaitos
Järjestelmäkeskus
Maajärjestelmäosasto

Maavoimien M18-johtamisjärjestelmän kehittäminen on ollut pitkä ja 
varsin monivaiheinen prosessi, jota on jo tähän mennessä tehty yli 
kym menen vuoden ajan ja työ jatkuu kehittämismielessä vielä ainakin 
kahden vuoden ajan ja rakentamismielessä ehkä 4-5 vuotta. Pyrin täs-
sä artikkelissa kuvaamaan yleisluontoisesti ja teknistä kikkailua vält-
täen tämän kehittämistyön kulkua sekä työssä kohdattuja haasteita ja 
ongelmia. Oma roolini tässä työssä on ollut alussa usean vuoden ajan 
hankintaprojektin päällikkönä ja myöhemmin lähinnä hallinnollisena 
esimiehenä sekä eräänlaisena koordinaattorina ja henkisenä tukena 
toi miminen. Näin ollen en enää edes omaa kovin syvää teknistä tunte-
musta kokonaisuuden kaikkiin osa-alueisiin.

Hanke- ja hankintaprojektirakenne

Jo työn alkuvaiheessa noin 2006–2007 maavoimien tulevan johtamis-
järjestelmän kehittäminen ja rakentaminen jaettiin kolmeen eri hank-
keeseen ja tätä kautta myös kolmeen eri hankintaprojektiin; maavoi-
mien tietojärjestelmän kehittämiseen, maavoimien johtamispaikkojen 
kehittämiseen ja maavoimien tiedonsiirtojärjestelmän kehittämiseen. 

Maavoimien tietojärjestelmän kehittäminen

Aluksi näitä kolmea hanketta vietiin eteenpäin varsin erilaisella 
ajoituk sella ja esimerkiksi maavoimien tietojärjestelmän (MATI) han-
kinnasta tehtiin ensimmäinen vaihe jo varhain 2000-luvulla. Tällöin 
sel keänä tavoitteena oli löytää markkinoilta jo valmiiksi tuotteistettu 
johtamisen tietojärjestelmä, joka ainoastaan sovitettaisiin suomalai-



seen käyttöympäristöön ja -periaatteisiin. Tavoitteena oli tätä kautta 
vält tää pitkä ja työläs kehittämis- ja tuotteistamisvaihe. Ja toki jotain 
han kittiinkin, mutta jo varhaisessa vaiheessa hankinnan aikana tuli 
sel väksi, ettei tässä vaiheessa käytetyn määrittelyn mukainen ”valmii-
na” hankittava ohjelmistotuote soveltuisi maavoimalaajuisen koko-
naisuuden johtamissovellukseksi. Markkinoilla olleet järjestelmät oli-
vat liian raskaita ja keskitettyjä soveltuakseen esimerkiksi perinteis ten 
kenttäradioiden kapeilla tiedonsiirtokaistoilla käytettäväksi. Jatkoke-
hittämisen johtavaksi ajatukseksi muodostui se, että kaikkien ohjel-
mistojen on oltava käytettävissä liikkuvissa joukoissa toimivilla käyt-
täjillä saarekkeisessa ja yhteydettömässä käyttöympäristössä, jonka 
tie donsiirtojärjestelmä perustuu maavoimien tiedonsiirtohankkeen 
ra kentamiin tuotteisiin.

Näiden havaintojen seurauksena jo meneillään ollut hankinta rajat-
tiin huomattavasti alkuperäistä suppeammaksi ja hankittu tuote koh-
dennettiin vain kansainvälisissä operaatioissa suhteellisen pienillä 
joukoilla ja käyttäjämäärillä käytettäväksi. Samassa yhteydessä tehtiin 
myös päätös siitä, että laajan johtamissovelluskokonaisuuden määritte-
leminen ja uuden hankinnan käynnistäminen vaatisi ensin laajan käsite-
mallityön tekemistä, jotta kaikilla toimijoilla olisi yhtenevä käsitys sii-
tä, mitä tietoa järjestelmän tulisi kyetä käsittelemään ja esittämään sekä 
millä tavoin. Näitä tietoja ovat esimerkiksi joukon omaan sijaintiin, teh-
tävään ja kulloisenkin tilaan sekä toimintakykyyn liittyvät tiedot.

Tällä hetkellä työn vaihe on se, että varsinaista johtamisohjelmistoa 
jatkokehitetään ja ylläpidetään, hankitaan taistelunjohtojärjestelmän 
oh jelmistoa sekä aloitetaan epäsuoran tulenkäytön ohjelmistokompo-
nentin kehittämistä ja hankitaan samalla päätelaitteita näiden edellä 
mai nittujen ohjelmistojen käyttöön. Samaan aikaan tehdään luonnolli-
sesti kaikkien tarvittavien auditointien ja hyväksyntöjen valmistelua.

Maavoimien johtamispaikkojen kehittäminen

Maavoimien johtamispaikkojen tarvitseman materiaalin määrittely ja 
kehittäminen tunnistettiin konkreettisimmaksi ja näin ollen helpoim-
min määriteltäväksi osa-alueeksi kokonaishankkeessa. Tältä osin oli 
var maankin myös eniten kehitettävää, koska vuosikymmenien ajan 
maa voimien eritasoisten joukkojen johtamispaikat olivat olleet telttoi-



hin perustettavia toimitiloja, jotka parhaimmillaankin vaativat aina 
mel koisen rakentamis-, purkamis- ja pakkaamistyön johtamispaikan 
siir tyessä varsin taajaan. 

Vuosien 2007 ja 2008 aikana maavoimien esikunnan johtamis-
järjestelmäosaston johdolla järjestettiin useita työkokouksia, joissa 
hank keen ja hankintaprojektin henkilöstö senaikaisten maavoimien 
ala johtoportaiden edustajien kanssa tekivät tätä määrittelytyötä ja vaa-
timusten koostamista. Syksyllä 2008 kyettiin etenemään eri yrityksille 
suunnattuun tietopyyntövaiheeseen, jolla selvitettiin lähinnä kotimai-
sen teollisuuden kiinnostusta ja kyvykkyyttä määritellyn mukaisen 
joh tamispaikkakokonaisuuden materiaalin tuotteistamiseen. Samalla 
haettiin yrityksiltä palautetta ja mahdollisia uusia ajatuksia tähän men-
nessä tuotettuihin määrittelyihin. Halutuksi tuotekokonaisuudeksi oli 
tässä vaiheessa määrittynyt kaksi erilaista johtamisajoneuvototeutusta 
sekä kaksi erilaista johtamispaikkamoduulia, joista laajempi sisälsi 
kak si erilaista maastoon sijoitettavaa johtamistilakonttia oheismateri-
aaleineen ja suppeampi sisälsi yhteen varastokonttiin sijoitetun johta-
misvälineistön, jonka avulla jokin olemassa oleva rakennus voidaan 
koh tuullisen helposti varustaa joukon johtamispaikaksi. Molemmat 
joh tamispaikkamoduulit sisältävät myös johtamispaikan sähköistämi-
sessä tarvittavat vedettävät sähkövoimakoneet.

Tämän tietopyyntökierroksen yhteydessä yritykset muodostivat 
jo erilaisia ”konsortioita”, jotka usean eri toimijan yhteistyönä olivat 
suun nitelleet halutun kokonaisuuden tuotteistamista ja valmistusta. Tä-
män palautteen avulla määrittelyjä vielä täsmennettiin ja vuoden 2009 
keväällä kyettiin julkaisemaan varsin hyvin valmisteltu tarjouspyyn-
tö, joka johti hankintasopimuksen solmimiseen vuoden 2010 alus sa ja 
konkreettinen tuotteiden suunnittelu ja rakentaminen kyettiin käynnis-
tämään. Tarjouspyyntökierroksen kautta tuotteiden vastuulliseksi pää-
toimittajaksi valikoitui silloinen Oricopa Oy, nykyinen Senop Oy.

Syksyllä 2010 päästiin toteuttamaan esisarjatuotteiden kenttäkoe ja 
hakemaan sitä kautta tarvittavia viimeisiä täsmennyksiä sarjatuotan-
non käynnistämistä varten. Sarjatuotantolupa kyettiin antamaan kesäl-
lä 2011 ja varsinainen käyttöönotto käynnistyi vuoden 2011 lopulla.

Tällä hetkellä johtamispaikkatyö jatkuu erilaisiin ajoneuvoihin va-
rusteltavilla komentopaikkavarusteluilla. Käytettäviä ajoneuvoalustoja 
ovat esimerkiksi Bv2061-telaerikoisajoneuvot, MTLB-panssarivaunut 



ja XA-202-johtamisajoneuvot. Näiden pääasiallinen käyttökohde tulee 
olemaan taisteluosastojen komentopaikkoina sekä osittain myös alem-
man tasoisina joukkoyksikön tai perusyksikön komentopaikkoina.

Maavoimien tiedonsiirron kehittäminen

Edellinen suuri hankinta maavoimien liikkuvien joukkojen tiedonsiir-
toverkkoihin liittyen oli ollut 1990-luvulla aloitettu ja 2000-luvun 
alus sa varustelun osalta loppuun saatettu YVI 2 -järjestelmän hankin-
ta. Tällöin hankinnan tavoitteena oli ollut löytää markkinoilta valmis 
tuot teistettu tiedonsiirtojärjestelmä, joka sisältäisi myös tietoliikenne-
verkon suunnittelussa ja valvonnassa tarvittavat työkalut. Valinta pää-
tyi tällöin italialaisen Marconin, myöhemmin Selex Communications, 
tuotteeseen, jonka valmiusaste ei ollut kuitenkaan kuvitellulla tasolla 
ja järjestelmän saattaminen suomalaista käyttötapaa ja -ympäristöä 
vas taavaksi vaati huomattavan paljon asiakkaan henkilöstön työpa-
nosta ja alun perin suunniteltu käyttöönottoaikataulu ylitettiin useil-
la vuo silla. Tosin lienee syytä todeta, ettei alkuperäinen aikataulu 

Johtamispaikkakontti linnoittamiskokeilussa syksyllä 2011.



perustunut minkäänlaiseen re-
aalimaailman ajatteluun. Tässä 
vaiheessa myös toteutettiin laa-
ja uusien ajoneuvojen ja laite-
suojien hankinta vies tiasemien 
asennusalustoiksi pääosin ko-
timaisilta toimittajilta. YVI 2 
-järjestelmä oli ja on kuitenkin 
Eurocom D/1 -standardin mu-
kai nen tiedonsiirtojärjestelmä, 
joka on perusrakenteeltaan pe-
rin teinen piirikytkentäinen pää-
osin puheensiirtoon tarkoitet tu 
tie donsiirtojärjestelmä, johon on 
to teutettu hyvin rajalliset kyvyk-
kyydet datan siirtämiseen. Tämä 
havaittiin ongelmaksi itse asias-
sa jo 1990-luvun lopulla.

M18-tiedonsiirtojärjestelmän 
perusvaateiksi muodostui rakenteen 
IP-pohjaisuus ja siviilitekno lo gian ja 
-standardien mahdolli sim man suu-
ri hyö dyntäminen. Suo mi oli liitty-
nyt 2008 mukaan yh teiseuroop pa-
laisen oh jelmistora dioaaltomuodon 
kehittämiseen, jos sa kansalliseksi 
teolliseksi toi mijaksi oli valikoitu-
nut Ele k trobit Wireless Communi ca-
tions Oy, nykyisin Bittium Wi re less 
Oy. Tähän pohjautuen Pää  esikunta 
antoi Maavoimille vuonna 2010 teh-
tä väksi aloittaa kotimaisen oh jel mis-
to radiotuo te per heen tuotteistaminen 
ja täs tä muodos tui olen nainen osa 
uu  den M18 -tie don siirtojärjestelmän 
tuotteistami selle, rakentamiselle ja 
käyttöönotolle. 



Tiedonsiirtojärjestelmän laitteiden määrittelyjen tekeminen aloi-
tettiin 2010 ja ensimmäinen han kintasopimus suunnittelusta ja esi-
sarjatuotteiden rakentamisesta solmittiin syksyllä 2011. Tällä kertaa 
lähtökohtana jo alun perin oli uuden järjestelmän määritteleminen, 
tuotteistaminen ja rakentaminen kehityshankkeena, jonka ymmärret-
tiin olevan pitkä ja varmasti työläskin tie. Tavoitteeksi asetettiin se, 
että järjestelmä kykenisi palvelemaan maavoimien uutta taistelutapaa, 
joka edellyttää kykyä hajautettuun ja itsenäiseen toimintaan, joka puo-
lestaan edellyttää, että tais telukentällä kehittyvää tilannekuvaa kyetään 
muodostamaan ja jakamaan tätä tietoa läpi organisaation. Teknisessä 
mielessä tämä edellyttää kasvavan datamäärän hallintaa laajakaistai-
sen IP-tiedonsiirron avulla. Lisäksi edellytetään sitä, että tämä liikku-
va verkko kyetään liit tämään kiinteisiin tie donsiirtoverkkoihin ja pe-
rinteisiin puhelinlinjoihin. Liikkuvien joukkojen ja johtamispaikkojen 
yhteydessä tiedonsiirto perustuu luonnollisesti langattomien yhteyksien 
käyttöön useilla eri taajuusalueilla, mutta pitempiaikaisessa asematoi-

Taktinen reititin M18-viestiasemaan asennettuna.



minnassa viestiverkon solmut voidaan liittää toisiinsa myös kupari- tai 
kuitukaapeleil la. Näin ollen myös perinteisen kenttäparikaapelin käyttö 
jatkuu edelleen ja sen kautta voidaan siirtää suh teellisen laajakaistaista 
dataa SHDSL-yhteyksinä.

Tuotteistuksen yhteydessä tämä Langattoman Runkoverkon nimel-
lä kulkeva kokonaisuus rakentui Taktisista reitittimistä sekä kolmen 
eri taajuusalueen radiotaajuusosista ja näissä tarvittavista aaltomuo-
to- ja muista ohjelmistoista. Käytettävä reititintoteutus mahdollistaa 
myös digitaalisten kenttäradioiden liittämisen verkkoon.

Eräänä keskeisenä teemana M18 -johtamisjärjestelmää määritet tä-
es sä oli johtamisjärjestelmän palveluiden ulottaminen aiempaa alem-
mille organisaatiotasoille. Käytännössä myös komppanioiden sisälle 
tar vitaan viestiasemia, joka kasvattaa viestiverkon solmujen määrää 
olen naisesti aiempiin järjestelmiin verrattuna. Tästä taas seuraa ongel-
ma na tarvittavien alustaratkaisujen vaatima suuri pääoma ja niiden 
han kala ylläpidettävyys.

Nykyaikainen autokalusto soveltuu erittäin huonosti pitempiaikai-
seen varastointiin, joten huomattava osa alimman tason viestiasemista 

M18-järjestelmän eräs viestiasemaversio Toyota HiLuxiin asennettuna.



päädyttiin varustelemaan perävaunuihin, jotka alustansa osalta ovat 
va rastoinnin kannalta yksinkertaisia ja joita voidaan vetää periaattees-
sa millä tahansa ajoneuvolla alkaen pakettiautoista ja päätyen keski-
raskaisiin maastokuorma-autoihin. Tätä perusyksikkötason johtamis-
välineistöä asennetaan myös kulloisenkin joukon käyttämiin pyörä- ja 
tela-alustaisiin ajoneuvoihin.

Integroimisen ihanuus

Hankkeita käynnistettäessä jotkut tahot esittivät johtamisjärjestelmä-
ko konaisuuden integroimisen ulkoistamista jollekin kotimaiselle te ol-
liselle toimijalle. Käytännössä minkään hankkeen hankintaprojek tien 
henkilöstön mielestä tätä ei nähty hankkeiden laajuuden ja mo-
nimuotoisuuden takia uskottavaksi vaihtoehdoksi ja Maavoimissa teh-
tiin päätös siitä, että integrointivastuu jää puolustusvoimille. Aina kin 
omasta mielestäni tämä on ollut käytännössä ainoa realistinen vaih-
toehto hankkeiden toteuttamiselle, vaikka se työllistääkin puolustus-
voi mien määrältään hyvin rajoitettua hankehenkilöstöä raskaasti. 

Viestiasemaperävaunu.



Kol men eri hankkeen tuotteiden valmistaminen edellyttää niin paljon 
toi sistaan poikkeavien tekniikkojen ja teknologioiden hallintaa, ettei 
mikään mukana olevista yrityksistä voi todellisuudessa hallita halut-
tua lopputulosta kokonaisuuden osalta, koska tämä edellyttää teknis-
ten kykyjen lisäksi myös melko syvällistä maavoimien toimintaympä-
ristön ja toimintatapojen ymmärtämistä. 

Integrointityössä joudutaan joka tapauksessa aina tilanteisiin, jois-
sa vastuukysymykset ongelmatilanteissa eivät ole yksiselitteisiä, joten 
asiakastaho joutuu kuitenkin lopulta kantamaan vastuun näiden ongel-
mien selvittämisestä ja kokonaisuuden hallinnasta.

Erilaisten johtamispaikka- ja viestiasemavarustelujen osalta on jär-
jestetty useita tarjouskilpailuja, joiden perusteella M18 -johtamisjärjes-
tel män rakentamis- ja varustelutyöhön on tullut mukaan lukuisia koti-
mai sia yrityksiä. Näiden kilpailutusten toteuttaminen ilman omaa 
in te grointivastuuta olisi tuskin ollut mahdollista. Tai ainakin riski eri-
laisiin eturistiriitoihin olisi ollut huomattavan suuri.

Oman lisänsä ongelmakenttään tuo se, että huomattava osa johta mis-
paikka- ja viestiasemavarusteluista tehdään jo kertaalleen asennet tui hin 



ajoneuvoihin ja laitesuojiin, joista ensin puretaan vanhaa varus telua tar-
vittavissa määrin ja jatketaan sitten uuden varustelun to teut tamisella hyö-
dyntäen osittain aiemmin tehtyä perusvarustelua. Täs sä uusiovarustelussa 
hyödynnetään yleensä esimerkiksi sähkönsyöttöjärjestelmää ja aiemman 
varustelun laitekehikkoja sekä peruskaapelointia niin paljon kuin mah-
dollista.

Tilanne kesällä 2016

Kuten alussa todettiin, on työtä tässä artikkelissa kuvatun johtamisjär jes-
telmäkokonaisuuden osalta tehty jo noin 10 vuotta ja rakentamis vai he jatkuu 
vielä useita vuosia. Järjestelmäkokonaisuuden integroin nis sa merkittävän 
työpanoksen ovat antaneet Maasotakoulun in te groin ti henkilöstö ja Kai-
nuun Prikaatin kenttätestaus- ja käyttöönottohenkilöstö, jotka ovat jo 3-4 
vuoden ajan ansiokkaasti testanneet eri hankintaprojektien tuottamaa mate-
riaalia ja vastaavasti tuottaneet mää rittelyissä tarvittavaa dokumentaatiota. 
Niin M18 -järjestelmän kuin vanhempienkin johtamisjärjestelmien osalta 
tämä joukoissa tehtävän testaus- ja käyttöönottotyön osuus jää usein aivan 
liian vähälle huomiolle. Halu-
ankin tässä yhteydessä kiittää 
vuosin varrella niin YVI -jär-
jestelmien kuin tässä käsiteltä-
vän M18 -johtamisjärjestelmän 
käyt töönottoon osallistuneita ja 
sitä tukeneita kol legoja. M18 
-järjestel män laajem pi käyt-
töönotto tulee tapah tumaan vuo-
den 2017 aikana ja sa malla sen 
varustelutyöt jatkuvat ainakin 
vielä vuonna 2018 alkavan ti-
lausvaltuuskauden ajan.



Pellon terveyskeskus on 
hapen suhteen omavarainen
Pekka Honkavaara, LT
anestesiologian ja tehohoidon dosentti

Pellon terveyskeskus teki päätöksen lääkkeellisen hapen omavalmis tuk seen 
siirtymisestä ensimmäisenä Suomessa. Laitteisto otettiin käyt töön tämän vuo-
den elokuussa. Sen valmisti ja asensi kankaanpää läinen Laser Gas Oy

Terveydenhuollossa kuluu tuhansia tonneja lääkehappea

Terveydenhuolto kuluttaa Suomessa vuositasolla n. 11 000 tonnia lääk-
keel listä happea. 1500 tonnia hapesta toimitetaan kaasumaisena ja loput 
nesteenä. Suurin osa suomalaisista terveyskeskuksista käyttää kaa su verk-
kojensa syöttölähteenä kaasumaista happea, jota ne ostavat useimmiten 50 
litran pul loissa 200 bariin paineistettuna. Painoa happipullolla on yli 80 ki-
loa, jos ta it se kaasun osuus on kuudennes. Pienessäkin terveyskeskuksessa 
ku luu hel posti pullo tai kaksi päivässä. Erityisesti Lapin alueen terveyskes-
kuk sil le happi on ollut logistinen ongelma. Niille on tullut eteen ti lanteita, 
jois sa happi on joko loppunut kokonaan tai käynyt vaarallisen vähiin. 

Potilasturvallisuutta ja kustannussäästöä omavalmisteisella hapella

Terveyskeskuksissa lääkkeellisen hapen kulutus on verrattain pientä. 
Ra haa siihen kuluu kuitenkin kymmeniä tuhansia euroja vuodessa, sillä 
Suomessa lääkkeellisen hapen hinta on moninkertainen Keski-Euroop-
paan verrattuna. Terveyskeskukset maksavat lääkehapesta jopa 7 €/kg. 
Generaattorijärjestelmä kuluttaa sähköä alle yhden kilowattitunnin tuo-
tet tua happikiloa kohden. Pullokaasuihin nähden generoidun hapen hin-
ta on siis noin sadasosa.  

Pellossa merkittävin hankintapäätökseen vaikuttanut tekijä olikin ge ne-
raattorin aikaansaamat kustannussäästöt. Laitteiston takaisinmak su  aika on noin 



yksi vuosi. Kus tan nustehokkuuden 
ohella vaa kakupissa painoi myös 
se, et tä ge ne raattorin käyttöön-
oton myö tä terveyskeskus pää si si 
eroon rutiininomaisis ta pul lo kaa-
sutoimituksis ta. Käy   tän nös sä tä mä 
tarkoitti po  tilas tur vallisuuden ko-
hentu mista pa r an tuneen toimitus-
varmuuden kaut  ta. Enää ei olisi pel-
koa sii tä, et tä happi joko kokonaan 
loppui si tai kä visi niin vähiin, että sen annos telua potilaille jouduttaisiin ra-
joittamaan.

Kolmas generaattorihankintaa puoltava tekijä oli teknisen henki lö kunnan 
työmäärän vähentyminen. Jäljellä olevan kaasumäärän seu raa minen, uusien 
pullojen tilaaminen ja niiden vaihto työllisti henkilö kun taa tarpeettomasti. 
Kontrasti generaattorijärjestelmään on suuri, sillä käyt täjälleen generaattori 
on liki huomaamaton. Se ei vaadi toimenpitei tä, vaan tuottaa happea au-
tomaattisesti ohjainlogiikan ohjaamana sitä mu kaa kun happea potilaskäy-
tössä kuluu. Laitteisto huolletaan kerran vuo dessa, ja käytännössä huolto 
käsittää suodattimien vaihdot ja varmistusanalyysit.

Yksinkertaista ja koeteltua tekniikkaa

Vaikka Suomen terveyskeskuksissa hapen tuottaminen PSA-menetel-
mällä onkin uutta, mistään uudesta keksinnöstä ei silti ole kysymys, sil-
lä PSA-generaattorit ovat olleet teollisuuden käytössä jo 1960-luvulta 
lähtien. PSA on lyhenne sanoista pressure swing adsorption, ja suomek-
si sitä voisi nimittää paineenvaihtelumenetelmäksi. 

Pohjois-Amerikassa generaattoreita on käytetty lääkkeellisen hapen 
tuottamiseen jo liki 30 vuotta, mutta Euroopassa ilmakaasuteolli suu den 
vahva lobbaus piti ne poissa lääkemarkkinoilta aina vuoteen 2011 asti. 

Pellon happigeneraattori. 
Laitteisto painaa vain hieman 
enemmän kuin 50 litran kor-
keapainepullo



Silloin Euroopan farmakopeaan tuli monografi a generaattoril la tuo-
tetulle hapelle. Ainoa eroavaisuus ilmakaasutehtaiden toimittamaan, 
kryogeenisella tislauksella tuotettuun happeen oli ero pitoisuus vaa-
timuksessa: kryogeenisen hapen tulee olla puhtaudeltaan 99,5 %, kun 
generoidulle hapelle puhtausvaatimus on 93±3 %. Asialla ei käytän nön 
potilastyön kannalta ole merkitystä, sillä ennen potilaalle an tamista 
happi yleensä laimennetaan.

Pelloon toimitettuun järjestelmään kuuluu öljytön paineilmakomp-
ressori, ilmankuivain sekä itse generaattori. Generaattorin ytimen muo-
dostaa kaksi zeoliitillä täytettyä rosterisäiliötä. Tämä nk. molekyy lipeti 
adsorboi itseensä rosterisäiliöihin johdetusta paineilmasta typen ja an-
taa hapen virrata läpi. Molekyylipetiin sitoutunut typpi johdetaan pois-
toputkea myöten ulkoilmaan, ja happi taas kerätään varastosäiliöön. 
Sieltä happea virtaa rakennuksen happiverkkoon automaattisesti sitä 
mukaa kun kaasua kulutetaan potilaspisteissä. 

Tuotetun kaasun puhtautta mitataan jatkuvatoimisesti paramagneett-
ti sella sensorilla. Mikäli puhtaus laskee alle Euroopan farmakopeassa 
mää ritellyn raja-arvon, kaasu alkaa automaattisesti virrata varasyöttö-

Laser Gasilla on valmisteilla liikuteltavan lääkehappigeneraattorin 
prototyyppi



lähteenä käytettävistä korkeapainepulloista. Varasyöttölähde kytkey-
tyy päälle myös sähkökatkon tai laiterikon sattuessa. 

Kotikaupungin terveyskeskuksen happiasiat kuntoon seuraavaksi

Vaikka Suomen ensimmäinen lääkkeellisen hapen tuotantoon rakennet-
tu järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Pellossa, niin se ei suin-
kaan ollut ensimmäinen Suomeen asennettu lääkehappigeneraattori. 
En simmäisen asennuksen yritys nimittäin teki kotikaupunkinsa Kankaan-
pään terveyskeskukseen jo vuonna 2013. Laitteistoa ei kuitenkaan ole 
vieläkään otettu käyttöön. Syynä viivytykseen on Satakunnan sairaanhoi-
topiirin lääkehuollosta vastaavan SataDiag liikelaitoksen dokumentaatio-
vaatimukset.”Meidän olisi pitänyt tuottaa lääkehuollolle puolen met rin 
pino laadunhallintamateriaalia. SataDiagin sairaala-apteekkari to tesi 
ykskantaan, että hän ei tiedä Suomesta ketään, jolla olisi kompetens sia 
materiaalia laatia”. Rauno Hakala Laser Gasista kertoo.

SataDiagin kanta oli siinä mielessä erikoinen, että vastaavia dokumen-
taatiovaatimuksia ei ole generaattorivalmistajille esitetty missään muu alla 
Euroopassa. ”Haastattelimme viime vuonna Saksassa MEDICA-messuilla 
useita generaattorivalmistajia, ja kukaan ei koskaan ollut törmännyt vas-
taavaan”, Hakala jatkaa.

Hakalalle lääkehappigeneraattorin pilotointihankkeen aiheuttama vas-
tustus ei tullut yllätyksenä. Kokemusta markkinahäirikön kohte lus ta Haka-
la sai jo 90-luvulla. ”Talloimme silloin kaasuyhtiöiden var paille alkamalla 
toi mittaa typpigeneraattoreita urheilijoiden käyttämiin alppi majoihin. Sii-
hen aikaan alppimajat pääsääntöisesti käyttivät pullotyppeä. Yhtenä päivä-
nä sainkin sitten lukea lehdestä erään kaasuyhtiön kimppaan lyöttäytyneen 
ur heiluprofessorin kommentin, että Hakala tekee alppimajoissaan ruumii-
ta. Asiakkaistani ei loppuviimein tullut ruumiita, vaan olympiavoittajia.”

Laser Gasin tavoitteena on saada käynnistyslupa Kankaanpään gene-
raattorille vielä vuoden 2016 aikana. Tilanne näyttää tällä hetkel lä hyväl-
tä, sillä Hakala pääsi sosiaali- ja terveysministeriöön neuvonpitoon loka-
kuussa. ”Pääsimme keskustelemaan Fimean edustajan kanssa kasvok kain. 
Keskusteluissa kävi ilmi, että Satakunnassa lääkehuolto on tulkinnut viran-
omaisvaatimuksia liian tiukasti, mikä taas on estänyt laitteiston käyttöön-
oton. Tämä on siinä mielessä harmillista, että terveyskeskus on ollut jo yli 
kahden vuoden halukas ottamaan laitteiston käyttöön. 



Generaattorihappi on pullokaasuja puhtaampaa

Kaasuyhtiöt ovat esittäneet julkisesti väitteitä siitä, että generaattorilla tuo-
tettu lääkehappi olisi laadullisesti huonompaa kuin niiden toimit ta ma, kryo-
geenisella tislauksella valmistettu happi. Tämä ei pidä paik kaansa. Asia on 
itse asiassa päinvastoin. Kaasuyhtiöt toimittavat tuot teensa terveydenhuol-
lolle teräspulloissa, joista merkittävä osa on kymmeniä vuosia vanhoja. Kos-
ka pulloissa on aina jonkin verran kos teutta, pullojen si säpinta on ruostees-
sa. Ruostepartikkelit ovat ongelma paitsi potilaiden ter veyden, niin myös 
kaasukeskusten venttiilistöjen toiminnan kannalta. Pahimmillaan ruostepar-
tikkelit saattavat aiheuttaa kaasukeskuksessa happipalon. 

Huolena huoltovarmuus

Laser Gasillla on tällä hetkellä valmistumassa liikuteltava laitteisto, jo ka 
generaattorijärjestelmän lisäksi sisältää paineenkorotuskompres so rin. 
Se mahdollistaa happipullojen täytön aina 200 bariin asti. Liikutel tava 
laitteisto sopisi erityisen hyvin kriisiajan happihuollon turvaa miseen, 
sillä se voidaan siirtää nopeasti paikkaan, jossa lääkehappea tarvitaan. 

Hakala on odotellut Huoltovarmuuskeskuksen kiinnostuksen herää mistä 

Laser Gas on keskittynyt ultrapuhtaan typen tuottamiseen eri maiden 
armeijoille



käyttökohteessa tapahtuvan lääkehapen generoimista kohtaan, mutta toistai-
seksi turhaan. ”HVK:lla on suunnitelma käydä hakemassa lääkkeellistä hap-
pea Keski-Euroopasta, mikäli muutamat Suomessa toimivat il makaasutehtaat 
on tuhottu tai niiden henkilökunta pelästynyt telaketjujen ryskettä. Doktriini 
on varmasti ollut perusteltu vielä 60 vuotta sitten, mutta näin generaattoriai-
kakaudella se herättäisi lähinnä hilpeyttä, mikä li panoksena ei olisi niinkin 
vakava asia kuin kriisiajan potilashuollon toimintaedellytysten turvaaminen.”

Laser Gasilla pitkä historia kaasugeneroinnissa

Laser Gas perustettiin vuonna 1999 kehittämään Lillbacka Oy:n val-
mis tamiin levytyökeskuksiin soveltuvaa typpigeneraattoria. Generaat-
to rin piti tuottaa kaupallista typpeä puhtaampaa kaasua hyvän leikkaus-
jäljen saamiseksi. Hyvin nopeasti nuoren yrityksen resurssit kuitenkin 
suuntautuivat toisaalle, sillä Suomen ilmavoimat esitti pyynnön alkaa 
kehittää Hornet-hävittäjien ohjusjärjestelmän typpilähteeksi soveltu-
vaa laitteistoa. 

Ohjuksissa typpeä tarvitaan jäähdyttämään infrapunahakupäätä, ja sii-
nä kaasun puhtaus on ykköskriteeri. Kehityshanke onnistui, ja sen myö tä 
Laser Gas sai asiakkaakseen ilmavoimat, joka yhä edelleen käyttää Laser 
Gasin generaattoreita ohjusten jäähdytyskaasujen tuottamiseen.

Ilmavoimien jälkeen asiakkaiksi tulivat myös maa- ja merivoimat. 
Vahvojen kotimaisten referenssien avulla aukesi lopulta myös kansain-
välinen militaarimarkkina. Kaukaisin asiakas on tällä hetkellä Malesian 
il mavoimat, joka tuottaa Laser Gasin typpigeneraattoreilla ohjusten jääh-
dytystyppeä ja happigeneraattoreilla lentäjien happea.

”Olemme toimittaneet generaattoreita sekä eri maiden armeijoil-
le, että teollisuuteen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa tasaiseen tahtiin. 
Suomessa olemme puhuneet generoidun hapen sairaalakäytön puolesta 
90-luvulta lähtien. 25 vuoden työ alkaa tuottaa nyt tulosta. Viidentois ta 
vuoden yhteistyö eri maiden puolustusvoimien ja sekä lukuisten teollisuu-
denalojen kanssa antaa hyvät edellytykset lähteä hoitamaan myös tervey-
denhuollon happituotantoa.” Hakala toteaa.

Hakalan mukaan kysyntää Laser Gasin puhdaskaasuosaamiselle pi-
täisi terveydenhuollon puolelta löytyä, sillä lääkkeellisten kaasujen puh-
tausongelmat ovat eräänlainen sairaanhoitopiirien julkinen salaisuus. Hy-
vää perehdytystä sairaanhoitopiirien ongelmiin Hakala sai Sa ta kunnan 



sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkarilta syksyllä 2012, kun en simmäinen 
palaveri Kankaanpään terveyskeskuksen happigeneraatto rin pilotoinnis-
ta järjestettiin. ”Hämmästyin kun sairaala-apteekkari kertoi, et tä ympäri 
Suomea terveydenhuollon käyttämän, paineilmakompresso reil la valmis-
tetun lääkkeellisen paineilman kosteuspitoisuus on yli sallit tujen arvojen, 
sillä sen laskemiseen ei ole kustannustehokkaita rat kaisuja. Koska koke-
muksesta tiesin, että kuivan kaasun tuottaminen ei ole mikään kustannus-
kysymys niin en voinut kuin ihmetellä välinpitämättömyyttä, jolla asiaan 
potilashuollossa suhtauduttiin.”

Hakala kertoo, että kostean kaasun syöttäminen verkostoon luo 
edellytykset mikrobien kasvulle.  

”Mikäli me sanoisimme joko teollisuuden tai militaaripuolen asiak-
kaillemme, että valitettavasti kaasumme nyt vain ovat epäpuhtai ta, op-
pikaa elämään seurausten kanssa, niin saisimme käydä keräilemässä 
laitteistomme välittömästi pois ja hakeutua muihin töihin.”

Tavoitteena Ruotsin lääkehappimarkkinat

Happivaunuun asennetulla g ene-
raattorilla voidaan täyttää ter-
veyskeskuksen lääkehapen tarve





Teollisen yhteistyön ja 
tutkimuksen mahdolli-
suuksista ja tarpeista

Aslak Siljander
Johtava tutkija
Defence (Maavoimat, Ilmavoimat)
VTT Oy 

Teollisella yhteistyöllä (ennen vastakaupat, nyt IP – Industrial Parti ci-
pation) tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista suomalaista kehitystyö tä, 
joka edistää ulkomailta hankittavien puolustusjärjestelmien kansal lis ta 
huoltovalmiutta ja -varmuutta kaikissa olosuhteissa. Teollisen yh teis-
työn päätavoitteena on parantaa näiden järjestelmien huoltoval miut ta 
ja edistää suomalaisen puolustusvälineteollisuuden täysipainois ta osal-
listumista mm. hankittavan tuotteen osavalmistukseen, kokoonpanoon 
ja testaukseen hankittavan järjestelmän elinkaarella.

Strategisiin suorituskykyhankkeisiin liittyy teollisen yhteistyön suo-
ra ja epäsuora IP-velvoite: Suora IP on puolustustarvikkeiden huol to-
varmuuden kannalta välttämätöntä osaamista, joka tukee hankit ta vaa jär-
jestelmää, eli ylläpitoon liittyvä huoltovarmuusosaaminen (sus tain ment).  
Epäsuora IP liittyy keskeisten turvallisuusetujen kannal ta tärkeisiin tek-
nologioihin ja osaamisiin, jotka siirretään Suomen puolustus- ja turvalli-
suusteollisuudelle (tuotannollinen / teknologinen yhteistyö).

Oleellista IP-kokonaisuudessa on se, että kaiken IP-tekemisen on edes-
autettava Suomen puolustusta. Tämän vuoksi, tarpeet on perustel ta va kansal-
lisen intressin suunnasta. IP:n tarpeellisuus ja laajuus arvi oi daan viimeistään 
en nen strategisten suorituskykyhankkeiden tarjouspyyn töjen lähettämistä. 
Tark ka kuvaus IP -velvoitteista on esitetty Työ- ja elinkeinoministeriön teolli-
sen yhteistyön säännöissä. Samassa yhteydessä on myös tarpeen määritellä 
ns. strategiset osaamiset ja kriittiset teknologiat (SOKT), jotka on yleisellä 
ta solla määritelty Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen puolustuk-
sen teknologisen ja teollisen perustan turvaaminen (7.4.2016): Johtamisen ja 
verkostotoiminnan sekä tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen teknolo-
giat; Materiaali- ja rakenneteknologiat; Moniteknisten järjestelmien sekä jär-



jes telmähallinnan teknologiat; sekä Bioteknologiat ja kemian teknologiat.
Kukin Puolustusvoimien strateginen suorituskykyhanke on jo itses-

sään sangen monimutkainen järjestelmien järjestelmä, jossa on in te-
groi dusti useita em. SOKT-asioita. Kutakin hankittavaa järjestel mää on 
osat tava käyttää siten, että sen tarjoamasta suorituskyvystä saa daan tarvit-
taessa kaikki tehot irti. Tämän vuoksi kunkin strategisen suorituskyky-
hankkeen kohdalla on tarpeen ”palastella” mitä em. SOKT-asiat tarkoit-
tavat konkreettisesti kyseisen strategisen suorituskykyhankkeen kohdalla, 
ja miten ne liittyvät Puolustusvoimien kokonaissuorituskykyyn.

Puolustusvoimien kokonaissuorituskyvystä ja sen ylläpidosta

Puolustusvoimien kokonaissuorituskykyä havainnollistetaan yksin ker tai-
sella palapelimallilla (kuva alla). Kukin palapelin pala edustaa täs sä mal-
lissa Puolustusvoimien suorituskykyjä tai suorituskykyalueita, esimerkiksi 
kriittisiä suorituskykyalueita (johtaminen ja verkostotoi minta, tiedustelu, 
valvonta, maalittamistuki, vaikuttaminen, suoja). Kuvan pa la pelissä tule-
vat olemaan myös strategiset suorituskykyhankkeet HX (Hornetin seuraa-
jahanke) ja LV 2020 (Laivue 2020 -hanke). 

On huomattava, että strategi-
set suorituskykyhankkeet HX ja 
LV 2020 ovat merkityksestään 
huo limatta vain osia Puolus tus-
voi mien koko nais suo ri  tus  ky vys tä. 
Toisaalta, HX ja LV 2020 ovat os-
tettaessa vasta ”nip pu hard warea 
ja softwarea”, eli ne eivät vie  lä ole 
kansallisiin tarpeisiin rää tä löi tyjä 
Puo lustusvoimien suo  ritus ky ky jä 
– ne tulevat sel lai  siksi vas ta kun 

Puolustusvoimien koko nais suo ri tus kyvyn pa la peli mal li. Malli on reu noil  taan 
re paleinen, koska siihen kuuluu muutakin.  Strategi set suo ri tus kykyhankkeet 
HX ja LV 2020 ovat osa Puolustus voi mien kokonais suo  rituskykyä, jo hon 
kuu luu myös ym päröivä siviiliyhteiskunta eri toi mi joineen (harmaat pa lape-
lin palat).  Puolustusvoimien kokonaissuori tuskyvyn on oltava kansainväli-
sesti yhteensopiva (oranssit palapelin palat). 



ne on inte groitu Puo   lus tusvoimien suo  rituskyky ko ko naisuuteen.
Joka tapauksessa, HX ja LV2020 - palasetkin on pys tyttävä integroi-

maan Puo lus tusvoimien muihin kokonaissuorituskykyihin, jotka siis ovat 
eri valmistajien ja eri tuotesukupolvien (osa)järjestelmiä.

Palapeliin kuuluu myös siviiliyhteiskunta eri toimijoineen. Puolustus-
voimien integroituminen ympäröivään yhteiskuntaan on korostunut Puo-
lustusvoimauudistuksen seurauksena. Siviiliyhteiskunnan eri toi mi joita 
on palapelimallissa kuvattu harmaina paloina. Edellisen li säksi, suomalai-
sella yhteiskunnalla on näkemys kansainvälisestä yh teisöstä, johon Suomi 
haluaa kuulua. Tähän liittyen, Puolustusvoimien kokonaissuorituskyvyn 
on oltava kansainvälisesti yhteensopiva (esim. NATO-yhteensopivuus eri 
tasoilla). Palapelimalli ei vieläkään ole täydellinen, eikä ehkä sellaiseksi 
tulekaan, koska palapelimallin reunojen repaleisuus ku vas taa mm. keski-
näisriippuvuutta, johon vaikuttaa moni seikka (mm. omat ja kumppani-
maiden vaalikaudet).

Eräs esimerkki palapelimallin alemman tason sovelluksesta eli Ilmavoi-
mien pääkaluston rakenteiden eliniän hallinnasta on esitetty kuvassa seu-
raavalla sivulla.

Teollisen yhteistyön ja tutkimuksen konkretisoinnista

Edellä sanotusta voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä:
Johtopäätös 1: Uusien strategisten suorituskykyjen integrointia Puo-
lustusvoimien muihin kokonaissuorituskykyihin eivät voi muut kuin 
suomalaiset itse tehdä. Perusteluina ovat sotilaalliset huoltovarmuus-
vaatimukset sekä kyky ylläpitää ja päivittää valtakunnallisesti keskeisen 
infrastruktuurin elementtejä kaikissa olosuhteissa.
Johtopäätös 2: Puolustusvoimien suorituskykyjen integrointia sivii li-
yhteiskunnan järjestelmiin eivät voi muut kuin suomalaiset itse teh dä. 
Perusteluina tähän havaintoon riittää, kun katsotaan ko. siviiliyhteis kunnan 
toimijoita ja mistä kukin vastaa, esimerkiksi seuraavat:

Maantieverkosto (ml. Ilmavoimien varatukikohdat ja varalaskupai-
kat, joihin liittyy Ilmavoimien esikunta, joka vastaa, ja Sotilasilmailu vi-
ranomaisyksikkö, joka valvoo), rautatieverkosto, vesiväylät ja kana vat 
sekä meriliikenteen ohjaus kuuluvat kaikki Liikenneviraston alai suuteen.

Satamat (vrt. Merivoimien tukeutuminen) ovat kuntien alaisuudessa.
Lentoasemat ja lennonjohto (Finavia tuottaa ja vastaa, Trafi  antaa 



osan vaatimuksista; sotilasilmailupuolella Finavia ”ostaa” Ilmavoimien 
esikunnalta lennonjohtopalveluja. Kuopion, Tampereen, Rovaniemen ja 
Jyväskylän yhteistoimintakentillä on siviilejä ja sotilaita, Hallin ja Utin 
sotilaskentillä on molempia, mutta sotilaita enemmän) ovat Finavian ja 
Trafi n alaisuudessa.

Edellisiin liittyy mm. muita viranomaisia (esim. Rajavartiolaitos, 
Po liisi, Pelastustoimi) vaikkapa viranomaisverkon kautta.

Kaikessa edellisessä myös teollisuudella on roolinsa (esim. kansalli-
nen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuus ja nousevat 
uu den teknologian yritykset), sekä opetuksella (esim. yliopistot) ja tut-
kimuksella (esim. eri ministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset).  

Tutkimuksen osalta haasteena on mm. se, että tutkimuslaitoksiin 

Palapelimalli Ilmavoimien pääkaluston rakenteiden eliniän hallin-
nasta (fokus F/A-18 C/D Hornet).  Monenlaista osaamista tarvitaan 
kokonaisuudessa.  Kukin palapelin pala edustaa jotakin tiettyä tekno-
logista osaamista, jonka fokuksena on riittävä määrä tehtäväkelpois-
ta kalustoa rivissä haluttuun käytöstä poistumaan saakka. Tarkemmin 
asiaa on kuvattu viitteessä: http://www.vtt.fi /inf/julkaisut/muut/2015/
ICAF_Doc_No_2432_FinlandReview_2015_issue_1_21May15.pdf.



syn tynyt kriittinen osaaminen näivettyy ilman riittävää toimeksiantovo-
lyymiä eikä uusia osaajia kasva ilman toimeksiantoja. Seurauksena saat-
taa olla dominoefekti: tutkimusosaajat siirretään muiden toimialojen 
töihin, jolloin tutkimuslaitosten tarjoama puolustussektorille heikkenee, 
jolloin kansallinen osaaminen ohenee ja lopulta kansallinen huoltovar-
muus kärsii. Tällä hetkellä tilanne eri kansallisissa tutkimuslaitoksissa 
(ainakin VTT:ssä) on se, että niiden osaamispohjaisessa huoltovarmuu-
dessa on paljon sellaisia puolustusteknologia-alueita, joiden tilausten 
ny kyvolyymi on riittämätön. Tämän seurauksena kriittinen osaaminen 
on vaarassa näivettyä eikä sitä ole sitten kun sitä tarvitaan. Joillakin tek-
nologian aloilla tarvittavan osaamisen uudelleen pystyttäminen kiireel-
lä on aina kalliimpaa kuin olemassa olevan osaamisen ylläpito. Se voi 
joissakin tapauksissa olla jopa mahdotonta.

Koulutuksen osalta voidaan kysyä, missä ovat ne kansalliset oppi-
laitokset, joista saataisiin uusia osaajia eläköityvien tilalle? Jos ei ole 
kansallista opetuspohjaa, ei ole pysyvää kansallista osaamispohjaa-
kaan. Eräänä konkreettisena haasteena on se, että sotilaalliseen huol-
tovarmuuteen ja SOKT–asioihin liittyvät osaamistarpeet eivät välttä-
mättä näy esim. yliopistojen agendalla. Toisena haasteena on se, että 
SOKT-keskeisille teknologian aloille ei tule uusia opiskelijoita ilman 
tulevaisuudennäkymiä. Seurauksena on pahimmillaan se, että yhteis-
kunnan eri toimijat eivät saa uusia osaajia, jolloin sotilaallinen huol-
tovarmuus kärsii.
Johtopäätös 3: Puolustusvoimilla ei ole kokonaissuorituskykyä ilman 
ympäröivää suomalaista yhteiskuntaa. Perusteluna tälle johtopäätök-
selle ovat seuraavat seikat: Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, 
että strategisiin suorituskykyhankkeisiin mennään suorituskyky edellä ja 
että Puolustusvoimille hankitaan vain sotakelpoiseksi tositettua hardwa-
rea ja softwarea, joista Puolustusvoimien uusia suorituskykyjä muodoste-
taan. Puolustusvoimilla ei kuitenkaan tule olemaan suorituskyvyn omaa 
integrointi-, ylläpito- ja päivityskykyä ilman kansallista teollisuutta ja 
teollisuuden toimintaa tukevaa omaa SOKT-liitännäistä tutkimustoimin-
taa; Puolustusvoimathan on Puolustusvoimauudistuksen myötä keskitty-
nyt ydintoimintoihinsa ja integroitunut entistä vahvemmin ympäröivään 
yhteiskuntaan. Toisin sanoen ja kärjistäen, Puolustusvoimien uusien suo-
rituskykyjen rapautuminen alkaa hankintapäivästä alkaen, jollei hanki-
tuille suorituskyvyille ole omaa integrointi-, ylläpito- ja päivityskykyä. 



Puolustusvoi mien suorituskyvyn 
yl läpito on riip pu vainen ympäröi-
västä yhteiskun nasta (esim. tukeu-
tu miskon septit, logistiset konsep-
tit) eri alojen osaajineen.

Kansallisena tavoitteena pitää 
ol la se, että strategisten suoritus ky -
kyhankkeiden yhteydessä maahan 
luodaan tarvittava osaaminen, jot ta 
hankittavia suorituskykyjä voi daan 
ja osataan ylläpitää ja päivit tää Suo-
messa, kaikissa olo suh  teissa, tarvit-
taessa 100 % te hoil la ja suoritusky-
vyn koko elinkaa ren ajan. Vaikka 
strategisten suo  rituskykyhankkeiden 
en sitavoite ei olekaan työllistää, ilman 
kansallis ta työllistämistä ei ole suori-
tuskyvyn yl läpitoa. Jollei ympäröiväs-
sä yh teis kunnasta olevilla toimijoilla 
ole lii ketoiminnallisia edellytyksiä, ne 
kuihtuvat, ja tarvittavan osaami sen uu-
delleen pystyttäminen on sen yl läpitoa 
kalliimpaa, tai osin jo pa mahdotonta. 
Tällöin olisimme ul ko mai  sen toimit-
ta jan ja niihin liittyvien toimitus-
ai  kojen ja hintalappujen ar moilla. 
Stra tegisten suorituskyky hank keiden 
tar jouspyynnöissä on osattava vaatia 
ne osaamiset / tek nologiat, mitkä Puo-
lustusvoimien kokonaissuoritus ky vyn 
yl lä pitäminen, sotilaallisen huol to-
var  muustavoitteiden tavoitteet se kä 
SOKT-kokonaisuus edellyttävät. Nä-
mä pitää saada tarjouspyyntöasiakir-
jois  sa näkyviin ”shall” ja ”should”-
vaa timuksina.



Teollisuuden yhteistyön 
mahdollisuuksista 
Insinööriprikaatikenraali
Markku Ihantola

Ennen yhteiskunnassa puolustusmateriaalihankinnat koettiin välttämät-
tömäksi pahaksi, jotka hyväksyttiin vain, jos niistä muu yhteiskunta hyö tyi 
työllisyyden ja teknologian kautta. Siis puolustusbudjetista hankin tojen 
sivutuotteena edellytettiin rahoitettavan teollisuuden toimintaedellytyk-
siä ja kilpailukykyä. Nykykielellä puhuisimme ehkä teollisuustuista. Tie-
tenkään emme olleet kompensaatiovaateinemme yksin, laajat kompen-
saatiot olivat maailmanlaajuinen sääntö ja ovat sitä usein vieläkin. On 
selvää, että yleisen teollisuustuen sisällyttäminen hankintaan ja voi johtaa 
puolustuksen kannalta epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Myös 
on totta, että niillä on kiistatta lisätty huoltovarmuutta, Suomen teollista 
kilpailukykyä, teknologista osaamista ja maamme työllisyyttä.

Euroopan Unionin perusteisiin kuuluva vapaa kilpailu ja kilpailun ra-
joitusten poistaminen koskee myös puolustusmateriaalihankintoja. Pe rinteinen 
vastaostovaatimus on nyt menneisyyttä. Hankinnoissa on nou datettava niistä 
annettua direktiiviä (PUTU 2009/81/EY), ellei poik keuksellisesti ja hanke-
kohtaisesti perustellen kyseessä ole keskeisen tur vallisuusedun turvaamisesta. 
Tällöin hankintaan voidaan sisällyt tää eksoottisiakin ehtoja, mutta vain jos ne 
lisäävät turvallisuut ta. Siis hankekohtaisesti, erikseen perustellen ja mahdolli-
simman yksi tyiskohtaisesti kuvattuna jo tarjouspyynnössä.

Uusiin EU-sääntöihin perustuvat ”Suomen puolustustarvikehan kin-
toja koskevat teollisen yhteystyön säännöt” tulivat voimaan 1.1.2012. 
Sääntöjä noudatetaan niissä tulevissa puolustusmateriaali han kinnoissa, 
joissa on perustellusti erikseen päätetty toimia EU:n perussopimuksen 
SEUT 346 artiklan 1 antaman poikkeuksen mukaisesti. Suomen sään-
nöissä edellytetään teollisuuden osallistumisen tuottavan omaa puolus-
tustamme tukevaa sotilaallista huoltovarmuutta, osaamista tai tuotan-
toa. Painopiste on Puolustusvoimia tukevassa kotimaisessa ylläpidossa 



ja alan PK-teollisuudessa. Näin luotu suorituskyky ja osaamisen on 
oltava Puolustusvoimien käytössä myös poikkeusoloissa.

Asiaa vahvistaa kaikkia puolustusmateriaalihankintoja koskeva, puo-
lustusministeriön valmisteleva valtioneuvoston päätös ”Suomen puo-
lustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaaminen” vuodelta 2016. 
Päätöksen perusta on kriisinsietokyvyn varmistaminen kotimai sella yh-
teistyöllä, huoltovarmuudella, infrastruktuurilla ja kriittisellä osaamisella.

Näin puolustusvoimahankkijalle on luotu uusi työkalu elinjakson 
mittaisen ylläpito-osaamisen rakentamiseen. Vaikka osaaminen olisi-
kin hankinnan yhteydessä ostettavissa, vaatimus tarjoaa teollisuuden 
osallistumisesta oivan kammen, jolla vaikeasti saatavaa osaamista on 
vi vuttavissa. Vipu voi olla merkittävä apu nyt, kun kansainvälisen sota-
varusteteollisuudenkin ansaintalogiikka on siirtymässä valmistukses ta 
elinkaaren kattavaan ylläpitoon. Samalla ostaja voitaisiin näppärästi 
pakottaa vain omien tuotteiden ja komponenttien käyttöön.

On selvää, että itse haluamme päättää riittävässä määrin hankitun ka-
luston käytettävyydestä ja mahdollisuudesta integroida järjestelmiim-
me tarvitsemiamme osia ja komponentteja myös eri valmistajilta ja 
maista. Myös puolustusjärjestelmäämme soveltuvat koulutusvälineet 
ja simulaattorit saattavat olla vaikeasti hankittavissa ulkomailta. Tätä 
tar koitusta varten tarvitaan kovan tavaran lisäksi osaamista, ohjeita, 
oh jelmistoja, lisenssejä ja lähdekoodeja.  Myös kyberuhkiin vastaami-
nen edellyttää järjestelmiemme syvällistä tuntemista – on syytä tietää 
mitä olemme ostaneet.

Teollisuuden osallistumisella luotava ylläpito-osaaminen edellyttää 
kotimaisilta osallistujilta pitkäaikaista sitoutumista työhön myös poik-
keusoloissa. Tämä luonnollisesti merkitsee yritykseltä uskottavuut ta 
osana puolustusjärjestelmää ja näkyy poikkeusolot kattavana sopimus-
suhteena Puolustusvoimiin.

Puolustusteknologian siirto omalle teollisuudellemme luo juuri sitä 
osaamista, mitä puolustuksemme pitkäjänteinen kehittäminen edellyt-
tää. Onnistunut teknologian siirto edellyttää jo olemassa olevaa osaa-
mista ja sen tulee perustua myös molemminpuoliseen hyötyyn. Oma 
osaaminen edellyttää omaa tutkimuspanostusta mm. tutkimuslaitoksis-
samme, yliopistoissa, VTT:llä ja ehkä myös ammattikorkeakouluissa. 
Ta voitteena tulisi olla pitkäjänteiset tutkimushankkeet, jotka ideaalita-
pauksissa voisivat johtaa kansainväliseen yhteistyöhön myös tekno-



logiassa ja sitten kotimaisessa tuotannossa. Kaikkeen tähän teollinen 
yhteistyön järjestelyt antavat tukea.

Teollisen yhteistyön lähtökohdat - päätös vaatimuksen asettamises-
ta hankkeelle, siitä sopimisesta ja tehtyjen sopimusten toteuttamisen 
seuranta ja päätöksenteko työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa kom-
pensaatiotoimikunnassa - antaa edellytykset, mutta ei sisältöä te ol liselle 
yhteistyölle. Sisältö syntyy Puolustusvoimien Logistiikka lai toksen teke-
mässä työssä hankittavan materiaalin kotimaisen ylläpi don rakentamisek-
si kotimaiseen teollisuuteen. Siinä työssä täytyy so pimusten mu kaisten 
kumppaniyritysten olla täysipainoisesti mukana. Ylläpito-osaaminen 
teollisuuteen ei siirry ilman kotimaisen ostajan toimenpitei tä, joko suo-
raa hankintana tai teollisuuden osallistumis vivun avulla.

Parhaimmillaan teknologian siirron taustalla on hyvä oma osaami-
nen, joka on myös maailmalla tiedossa ja tunnustettu. Siihen taas pääs-
tään muutoinkin aktiivisessa kanssakäymisellä ulkomaailman kanssa. 
Puolustusvoimien rooli on pitää tutkimusyhteisö tietoisena puolustuk-
sen mahdollisista pitkänajan tarpeista, osallistua tutkimukseen ja sen 
rahoittamiseen sekä huolehtia tarvittavista turvallisuustoimis ta. Osaa-
misen markkinointi ja kehittäminen on luonnollisesti ensisijassa tut-
kimusyhteisön ja teollisuuden tehtävä. Teknologian sisällyttäminen 
käyn nissä oleviin tai suunniteltaviin teollisuuden osallistumisen sopi-
muksiin tapahtuu kuitenkin puolustusministeriön ja puolustusvoima-
hankkijan kautta.

Teollisuuden osallistuminen antaa puolustusvoimaostajalle oivan 
työ kalun huoltovarmuutemme turvaamiseen. Työkalun käyttö on help-
poa, mutta edellyttää selkeää kokonaisuuden hahmottamista jo han kin-
taa valmisteltaessa. Insinöörityötä siis.

Teollisuuden osallistumisen säännöt löytyvät työ- ja elinkeinominis-
te riön kotisivuilta (www.tem.fi /vastakaupat) ja Suomen puolustuksen 
ja teollisen ja teknologisen perustan turvaaminen löytyy puolustusmi-
nisteriön sivuilta (www.defmin.fi ). Kehotan tutustumaan.



PIAN hommia
Tuija Karanko
PIA:n pääsihteeri

Suomessa toimii yli sata yritystä puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja/tai tur-
vallisuusteknologioiden toimialoilla. Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA 
ry on näiden yritysten etujärjestö. 

PIA:n jäsenyritykset ovat kiinteä osa Suomen kokonaisturvallisuut-
ta ja sotilaallista huoltovarmuutta. Ne tuottavat korkeatasoisia suori-
tuskykyjä kustannustehokkaasti toimien verkostoituneesti kotimaassa 
ja kansainvälisesti. 

Suomalainen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuus-
teollisuus

PIA:n yli sadasta jäsenestä suurin osa on yksityisessä omistuksessa ole-
via PK -yrityksiä. Yli puolella huomattava osuus liikevaihdosta koos tuu 
puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja/tai turvallisuustoimialojen ul ko puolelta, 
mikä selittää yritysten suuren lukumäärän. Yritykset toi mivat eri puolil-
la Suomea ja ovat usealla paikkakunnalla suurimpia yksityisiä työnanta-
jia. Suurimmat keskittymät ovat Pirkanmaalla, Kes ki-Suomessa ja Ou-
lun seudulla. Yritysten toimintaa kuvaavat tunnusluvut em. toimialoilta 
viime vuodelta ovat:
- liikevaihto 1,2 mrd. euroa
- vienti 487 milj. euroa, josta luvanvaraista puolustustarvikkeiden vien-

tiä 99 milj. euroa
- suora työllistävyys 6300
- T&K osuus liikevaihdosta yli 15 % 

Viennin osuus liikevaihdosta on vaihdellut huomattavasti vuosit-
tain. Suurinta vienti oli vuonna 2013, jolloin kokonaisvienti oli lähes 
700 milj. euroa, n. 50 % alan liikevaihdosta.  Suomalainen teollisuus 
on erittäin korkeatasoista high-tech teollisuutta. T&K -toiminnan osuus 



liikevaihdosta on suurempi kuin Euroopassa alalla keskimäärin. 
Kaiketi tunnetuimpia suomalaisen puolustusteollisuuden tuotteita 

ovat ajoneuvot ja kranaatinheittimet. Näiden lisäksi huippuosaamis-
ta ja -tuotteita on ennen kaikkea johtamisjärjestelmäalalla, erilaisissa 
suojaratkaisuissa sekä tietyillä niché -ratkaisuissa. 

Hornet -hankinta vauhditti etujärjestön syntyä  

PIA ver 1.0, eli puolustustarviketeollisuuden toimialaryhmä perustettiin 
silloiseen Metalliteollisuuden Keskusliittoon vuoden 1995 alussa. Taus-
talla oli teollisuuden omien intressien lisäksi puolustushallinnon tar ve 
luoda yhteys tasapuolisesti suomalaiseen puolustusteollisuusuu teen. 
Asia oli ajankohtaista erityisesti Hornet-hankinnan sekä kansain vä li sen 
yhteistyön lisääntymisen takia. Ilmailu-, avaruus- ja turvallisuus te ol-
liset toimijat tulivat mukaan toimintaan 2005. PIA on nykyään itsenäi-
nen yhdistys, joka toimii osana Teknologiateollisuus ry:tä.

Lähtökohtaisesti jokaisessa maassa on vastaava etujärjestö, mikä hel-
pottaa teollisuuden kansainvälistä yhteistyötä ja edunvalvontaa. PIA:l la 
on yhteistoimintasopimus usean muun maan yhdistyksen kans sa. Lisäk-
si pohjoismaisesti on luotu erityisjärjestely, jonka kautta pohjoismaiset 
yhdistykset toimivat NORDEFCO:ssa sekä ajavat pohjoismaisten yri-
tysten etua eri yhteyksissä. Euroopan kattojärjestömme, Aerospace and 
Defence Industries Association of Europe (ASD) toimii Brysselissä. PIA 
edustaa suomalaista teollisuutta myös Euroopan puolustusvirastossa ja 
Natossa. 

Mihin tarvitaan etujärjestöä? 

PIA:n tehtävä on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, kilpailu-
kykyä ja verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Työ on pitkäjän-
teistä ja sitä tehdään proaktiivisesti eri keinoin mm. vaikuttamalla yri tys ten 
toimintaympäristön kehitykseen niille myönteiseksi. Tätä on huo mattavasti 
helpompi ja kustannustehokkaampi tehdä yhdessä kuin jo kainen yritys 
erikseen. Luonnollisesti yhteinen etujärjestö antaa myös kasvot edunval-
vontatyölle. Haastavia kysymyksiä on helpompi ajaa ja ottaa esille yhdessä 
PIA:na kuin yksittäisten yritysten toimesta. 

Tärkeä osa PIA:n etujärjestötehtävää on myös jäsenten verkostoitu-



mi sen edistäminen sekä erilaiset jäsenpalvelut. Keskeinen osa PIA:n 
toimintaa ovat PIA:n eri työryhmät, jotka mm. tuovat jäsenistön yhteen 
loppuasiakkaan sekä toistensa kanssa. Työryhmillä on erilaisia yh teisiä 
hankkeita, kuten erilaiset selvitykset ja jo usean vuoden ajan jär jestetty 
PIA:n ja Maavoimien seminaari sekä Johtamisjärjestelmäpäi vät. PIA:n 
jäsenistö osallistuu erittäin aktiivisesti työryhmien toimintaan. 

Puolustusteollisuuden kansainvälistymisen edistäminen on haasta-
vaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Markkinat ovat erittäin protektionistiset ja 
markkinoille pääsy siten vaikeaa. Vientiponnistelut eri maihin edellyt-
tä vät yhteistyötä paikallisen puolustusteollisuuden ja -hallinnon kanssa. 
PIA:lla ja puolustushallinnolla on erittäin kustannustehokas ja toimiva 
malli, jolla yritysten kansainvälistä verkostoitumista on kyetty edistä-
mään. Moni PIA:n PK-yrityksestä on jäsen juuri PIA:n vahvan kansain-
välistymisagendan takia. 

Kuten todettiin, PIA:n syntyhistoriaan vaikutti myös puolustushal-
linnon tarve teollisuuden yhteenliittymälle. PIA:sta ja PIA:n toiminnas-
ta onkin suuri hyöty puolustushallinnolle. PIA edustaa lähes koko puo-
lustusteollista kenttää Suomessa ja kaikkia merkittäviä yrityksiä alalla. 
PIA:n kautta puolustushallinto tavoittaa koko teollisuuden oli kyse sit-

Pohjoismaisten yhdistysten yhteistoimintapöytäkirjan allekirjoitusti-
laisuus 2012



ten lainsäädäntövalmistelusta, 
strategiatyöstä, T&K -toimin-
nasta, kan sain vä li sestä yhteis-
työstä, tietojen vaih dosta tai 
vas taavasta. PIA:n avulla puo-
lus tus hallinto voi varmistau-
tua sii tä, et tä teollisuuden nä-
kemykset tulevat esille. PIA 
kykenee avus tamaan puo lus-
tushallintoa ver kostoitumaan 
ko  ti maiseen teollisuuteen ja 
tunte maan sen kyvykkyydet. 
Tästä on suur ta hyö tyä mm. 
T&K -toimin nas sa. Lisäksi 
PIA on lisännyt suo ma  laisten 
viranomaisten yh teis työtä mm. 
johtamisjärjestel mä alalla sekä 
saat tanut viranomai siamme yh-
teen uu sien kansainvälisten vi-
ranomaistahojen kanssa. PIA:l-
la on myös tärkeä tehtävä auttaa 
yrityksiä ja julkishallintoa ym-
märtämään toisiaan ja toistensa 
toimintaa. 

Ei PIA kaikkeen kykene

Vuosien saatossa PIA:sta on tul lut 
puolustusvoimille oiva kumppani 
mo nessakin mieles sä. Läheinen 
yhteistyö on toi si naan vaikutta-
nut siihen, et teivät PIA:n rooli ja 
toiminta mahdollisuudet ole puo-
lustushallinnolle aivan selviä. 

Jäsenten tasapuolinen kohtelu 
on yksi yhdistystoiminnan keskei-



nen periaate ja PIA:lle äärimmäisen tärkeää. Lisäksi PIA:aa ja sen toi mintaa 
säätelee mm. kilpailulainsäädäntö. Sen mukaisesti yritykset eivät saa olla kes-
kenään minkäänlaisessa suorassa tai epäsuorassa yhteydessä, jonka tarkoituk-
sena tai vaikutuksena olisi kilpailuolosuhteiden muuttuminen markkinoilla. 
PIA toimialan etujärjestönä ei saa mi tenkään myötävaikuttaa yritysten kielle-
tyn yhteistyön syntymiseen. Siten PIA:lta on turha kysyä: ”Milloin te konsoli-
doitte suomalaisen yrityskentän?” tai pyytää PIA:aa rakentamaan konsortioita 
puolustus voi mien hankkeita varten. Tällaiset asiat ovat yritysvetoisia, eivät 
PIA:n rooliin sopivia.

PIA ei voi puuttua jäsentensä toimintaan. Yritykset kantavat siitä 
itse vastuun. PIA:n säännöt mahdollistavat jäsenen erottamisen, mut-
ta vain tietyissä rajatuissa tapauksissa, jotka lähinnä liittyvät jäsenen 
toimintaan PIA:ssa. Toki PIA voi toimia puolustushallinnon tyytymät-
tömänkin viestin välittäjän yrityksille, mutta PIA ei voi määrätä jäse-
nistönsä toimintaa.  

Yhteisiä intressejä

Puolustusteollisuus on integroitu osa puolustusvoimien suorituskykyä. 
PIA toimii erittäin läheisessä yhteistyössä puolustushallinnon kanssa. 

Vaikka PIA:n tehtävänä on jäsentensä edunvalvonta ja vaikuttami nen, 
on PIA:lla ja puolustushallinnolla monia yhteisiä päämääriä. Yk si keskei-
sin niistä on ollut jo PIA:n perustamisesta alkaen puolustus määrärahojen 
ja erityisesti puolustusmateriaalihankintamomentin riit tä vyys ja taso. Tä-
mä korostuu nyt puolustusvoimien suurten strategis ten hankkeiden alla. 
PIA:lla ja puolustushallinnolla on asiassa selkeästi yhteinen agenda. 

Jatkuva keskustelu kotimaisen pääasiakkaan kanssa ja asiakkaan 
tarpeiden tunteminen on teollisuudelle elintärkeää. Tästä keskustelus ta 
on hyötyä myös puolustusvoimille ja väitän, ettei kaikkia hyöty jä ole 
vielä kotiutettu. Kannustan Puolustusvoimia haastamaan teolli suut-
ta voimakkaammin tulevaisuuden suorituskykyjen hahmottamises sa, 
ymmärtämisessä ja suunnitellessa. Läheinen yhteistyö jo kehittämisoh-
jelmavaiheen alussa hyödyttää molempia osapuolia. Puolustusvoimil-
le se toisi säästöjä ja antaisi teollisuudelle mahdollisuuden sekä aikaa 
vastata puolustusvoimien tuleviin suunnitelmiin ja vaatimuksiin.



Strateginen kumppanuus
lähtökohta, nykytila ja tulevaisuus

Heikki Härtsiä
Valmiusjohtaja 
Millog Oy

Olin syksyllä 2004 toimialajohtajana Instrumentointi Oy:ssä, vastuu alu-
eenani oli yhtiön puolustusväline-liiketoiminta. Syyskuussa sain kut-
sun Pääesikunnan tiedotustilaisuuteen, kutsujana silloinen eversti Juha 
Mäkipää ja aiheena maavoimien kunnossapidon järjestelyt. Tä mä kutsu 
muutti koko myöhemmän työurani.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Pääesikunta johtaa maavoi-
mien kunnossapidon selvitystä, jossa etsitään kolmen eri vaihtoehdon 
pohjalta kehityspolkua maavoimien materiaalin kunnossapitoon. 

Vaihtoehdot olivat:
1. oman toiminnan kehittäminen ja ostopalveluiden käytön laajentaminen,
2. osittainen kumppanoittaminen,
3. täysi ulkoistaminen, yhtenä kokonaisuutena. ”Yhden luukun periaate”.

Tarkastelun tavoitteena oli etsiä kustannustehokas ja myös poik-
keusolojen vaatimukset täyttävä kunnossapitojärjestelmä. Tarkastelu 
kattoi kaiken maavoimien käyttämän teknisen materiaalin, polkupyö-
ristä BUK-ohjusjärjestelmään.

Konsortion synty

Joulukuussa 2004 Aarne Nieminen Patrialta soitti ja sovimme kunnos-
sa pidon RFI-vaiheeseen liittyvästä kokouksesta. Kokouksessa hah-
mottelimme teollisen konsortion, jolla olisi tekniset, kaupalliset ja 
teol lisuuspoliittiset mahdollisuudet toteuttaa kunnossapito pääesikun-
nan vaatimukset täyttävästi. Tietopyynnön tullessa tammikuussa 2005 
teollinen konsortio oli valmis vastaamaan kyselyyn, konsortion vas-
tuullisena jäsenenä oli Patria, muita konsortion jäseniä olivat Insta 
Group, Raskone, Sisu Auto ja Oricopa.

Keväällä 2005 Pääesikunta arvioi konsortion vastauksen riittäväksi 



hankintaneuvotteluiden käynnistämistä varten. Varsinaiset hankinta-
neuvottelut käynnistettiin elokuussa 2005 hotelli Petäyksessä Hämeen-
linnassa. Neuvotteluiden tavoitteena oli määrittää puolustusvoimien 
te kemien selvitysten pohjalta tarjouspyynnössä esitettävä kunnossapi-
don kokonaisuus ja määrittää mahdollisen kumppanuuden perustana 
oleva sopimuskokonaisuus – siis menettelyt kumppanuuteen etenemi-
seksi ja vaatimukset kumppanuuden toiminnalle. Työ jakautui useaan 
työ ryhmään, kuten toimintamalli, henkilöstö ja sopimukset. Työhön 
käy tettiin useiden kymmenten asiantuntijoiden työpanosta.

Puolustusvoimien tavoitteet

Neuvotteluja varten Puolustusministeriö ja Pääesikunta asettivat seu-
raavat tavoitteet ja reunaehdot: 
- yhden luukun periaate palvelutuotannossa,
- normaaliolojen palvelutasovaatimukset,
- sodan ajan vaatimukset,
- kansainvälinen yhteensopivuus,



- toimintojen tehostumistavoite,
- Puolustusvoimien henkilöstöstrategian 2005 mukaisten hyvän työn-

antajan periaatteiden noudattaminen siirtyvän henkilöstön osalta,
- turvallisuussopimukset.

Konsortion tarjous – Millog Oy:n perustaminen

Neuvotteluiden lopputuloksena konsortio antoi 31.1.2006 tarjouksen 
maavoimien varikkojen kunnossapitotoiminnat ja maavoimien jouk-
ko-osastojen korjaamot käsittävästä ratkaisusta. Tämän jälkeen työ jat-
kui tarkentavina neuvotteluina Pääesikunnan ja Puolustusministeriön 
kanssa sekä konsortion jäsenten välisinä osakassopimusneuvottelui-
na. Neuvotteluiden perusteella teollisuus päätti kesällä 2006 perustaa 
yh tiön toteuttamaan jatkoneuvottelut sekä tuottamaan tulevaisuuden 
kun nossapitopalvelut. Yhtiölle löydettiin nimeksi Millog Oy, ja se 
hy väksyttiin kaupparekisteriin 5.9.2006.  Yhtiö toimi vuokraamalla 
asian tuntijoita omistajatahoiltaan. Yhtiön ainoina lähes kokopäivätoi-
misina työntekijöinä olivat Aarne Nieminen ja Heikki Härtsiä. 

Millog Oy antoi tarkennetun tarjouksen kunnossapitopalveluista 
joulukuussa 2006. Tarjousta ja oman toiminnan kehittämisen vaihto-
ehtoa arvioitiin keväällä 2007 seuraavien kriteerien mukaan:
- sodan ajan kunnossapitojärjestelmälle asetettujen vaatimusten täyt-

tyminen,
- kunnossapidon tuki rauhan ajan koulutusjärjestelmälle,
 toimintamallin tehokkuus, palveluntuottokyky ja kehittämismallit,
- kunnossapidon hinta,
- kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden perustamisen ja purka-

misen tuki.

Puolustusvoimien ratkaisu

Vertailun perusteella Pääesikunta päätti maaliskuussa 2007 hylätä esi-
te tyn teollisen ratkaisun. Tämän jälkeen ratkaisua muutettiin siten, et-
tä kumppanuuteen rajattiin vain varikkojen kunnossapitotoiminnat ja 
annettiin rajaukseen perustuva tarjous 29.6.2007. Syksyllä 2007 teol-
lista vaihtoehtoa sekä saman toiminnallisen kehyksen mukaista oman 
toi minnan kehittämisen vaihtoehtoa vertailtiin. Vertailussa arvioitiin 



eri tyisesti:
- kummankin vaihtoehdon kustannus-hyötyanalyysi ja herkkyysana lyysi,
- toiminnalliset hyödyt,
- riskianalyysi.
Kaikkien vaatimusten analysoinnin, useiden vertailujen ja sopimus ten 
kehitysversioiden jälkeen puolustusministeri teki maaliskuussa 2008 
päätöksen kumppanuuteen siirtymisestä. Siirtosopimus allekirjoi-
tettiin ke säkuun 2007 alussa ja kumppanuussopimus 19.6.2008. 

Toiminnan alkuvaiheet

Sopimuksen mukainen toiminta käynnistyi vuoden 2009 alussa. Ko ke-
muksia kumppanuudesta ja toimintamallista sekä kumppanuuden eduis-
ta ja haasteista alkoi kertyä jokapäiväisessä työssä nopeasti. Maa voimien 
materiaalilaitos arvioi vuonna 2011 kumppanuuden posi tii visia vaikutuk-
sia omaan toimintaansa seuraavasti:
- selkeä tilaaja-toteuttaja –malli sekä toiminnan läpinäkyvyys,
- Millog Oy:llä selkeä tavoite tehostaa omaa toimintaansa,
- reagointikyky ja mukautuminen toimintaan,
- asiakkaan kustannustietoisuuden kehittyminen,
- huollon toimialan (kunnossapito, materiaalihallinto) profi ilin nouseminen,
- kunnossapidon tilannetietoisuuden kehittyminen (mm tieto vara-

osatilanteesta, teknisestä käytettävyydestä),
- yhteistyön lisääntyminen MAAVMATL:n sisällä = toimiminen laitok-

sena ja esikuntana (aiemmin ”itsenäisinä” varikkoina ja osastoina)



Kumppanuuden arviointiprosessin yhteydessä Eduskunta velvoitti Puo-
lustusministeriötä seuraamaan ja raportoimaan vuosittain kumppa nuu den 
kehittymistä. Tämän seurauksena toteutettiin vuodesta 2010 al kaen vuotui-
nen kumppanuuden arvio, jossa käytettiin ulkopuolista ar vioijaa kokoamaan 
toiminnan tunnusluvut ja arvioimaan annettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Kumppanuuden arvioinnin perusteella voi daan todeta että kumppanuus on 
ylittänyt toiminnan taloudellisten ta voitteet ja saavuttanut myös muut toi-
minnalliset tavoitteensa.

Vastuualueen laajentaminen

Osana puolustusvoimauudistusta Pääesikunta käynnisti vuonna 2012 
maavoimien joukko-osastojen korjaamoiden, materiaalin varastoin nin 
kumppanuustarkastelun. Toiminnan kehittämisen tavoitteena oli siirtyä 
tavoitetilassa käyttövarmuusperusteiseen kunnossapitoon.

Selvitystyössä arvioitiin seuraavia toiminnan kehittämismalleja:
1. Toimintojen vastuunjako kuten vuonna 2011 (joukko-osastot – 

huoltorykmentit – Maavoimien materiaalilaitos – Millog Oy),
2. Kunnossapitäjä vastaa käytettävyydestä ja ohjaa varuskuntakorjaa-

moiden toimintaa,
3. Kunnossapitäjä tuottaa järjestelmien käytettävyyttä omilla resurs-

seillaan maavoimille.
 Materiaalin varastointi rajautui tarkastelusta nopeasti pois, mutta 

tarkasteluun liitettiin myös merivoimien kunnossapitotoimintojen tar-
kastelu. Vaatimuksia selvitystyölle esitettiin seuraavasti:



- selvitystyö toteutetaan yllä esitettyjen kunnossapidon kehittämis-
vaihtoehdon pohjalta,

- selvitystyössä otetaan huomioon puolustusvoimauudistuksen vaa-
timukset ja vaikutukset,

- työssä on selvitettävä yksityiskohtaisesti eri vaihtoehtojen vaiku-
tukset poikkeusolojen kunnossapidon järjestelyihin,

- selvitystyössä on olennaista saada selville mahdollisimman tarkas-
ti eri vaihtoehtojen vaikutukset toimintamalliin sekä henkilöstö-, 
rahoitus- ja infrastruktuurin rakenteisiin.

Myös tämä tarkastelu oli mutkikas ja monivaiheinen. Tarkastelussa 
ar vioitiin kumppanuusvaihtoehtoa ja laajuudeltaan saman sisältöistä 
oman toiminnan kehittämisen vaihtoehtoa. Puolustusministeriö pää-
tyi syyskesällä 2014 kumppanuuden laajentamiseen ja siihen liittyvät 
so pimukset allekirjoitettiin 26.9.2014. Vuoden 2015 alussa Millog 
Oy:öön liitettiin maavoimien joukko-osastojen korjaamot, Meri voimien 
kunnossapitokeskuksen toiminnot sekä kaksi materiaalin va ras -
tointitoimintoa. Nykyisellään Millog Oy vastaa kunnossapitovastuul-
lisena organisaatio na maavoimien ja merivoimien materiaalin kun-
nossapidosta sekä ilmavoimien tutkakaluston kunnossapidosta ja ko. 
materiaaliin liittyvästä va raosalogistiikasta. Työtä tehdään 22 paikka-
kunnalla ja työhön on päivittäin sitoutunut yli 1000 Millog Oy:n asian-
tuntijaa sekä merkittävä mää rä alihankkijoiden henkilöstöä.

Miten on onnistuttu

Nykyhetkellä kumppanuuden toteutumista sekä kumppanuuden stra-
tegista kehittämistä arvioidaan puolustusvoimien, Puolustusministeriön ja 
Millog Oy:n johdon välisen kumppanuusryhmän ohjaamassa kumppanuu-
den arvioinnissa. Arvioinnin toteuttavat Puolustusvoimien logistiikkalai-
toksen ja Millog Oy:n johdon välisen kehittämisryhmän ohjaamat asiantun-
tijat.  Heidän tehtävänään on tunnistaa toiminnan vaa timustenmukaisuus, 
kehittämiskohteet ja onnistumiset ennalta mää riteltyjen kriteerien mukaan. 
Arvioitavat osa-alueet ovat: 
- Kumppanuus
- Laatu
- Toimitus
- Tuotetiedot ja tietojärjestelmät



- Valmiussuunnittelu ja sotaharjoitusten tuki
- Asiakastyytyväisyys
- Reklamaatiot ja palautteet
- Kokonaiskustannukset
Vuonna 2016 toteutetussa arvioinnissa tunnistettiin onnistumisia ja ke-
hityskohteita. Kehityskohteet eivät ole epäonnistumisia vaatimusten 
suh teen, vaan alueita, joissa toiminnalle on annettu nykyhetken toi min-
taa huomattavasti korkeampi tulevaisuuden tavoitetaso.

Yhteisen arvion mukaan strategisessa kumppanuudessa on tuotettu 
kumppanuuden palvelut hyvällä tasolla. Työssä on kyetty täyttämään 
normaaliolojen kunnossapidon vaatimukset ja poikkeusolojen toimin-
taan liittyvät suunnittelu- ja harjoitusvaatimukset.

Vastaavasti lähitulevaisuuden kehitysohjelmia kohdennetaan:
- käyttövarmuuspohjaisen kunnossapidon kehittämiseen,
- kunnossapidon palveluiden kokonaissuunnitteluun,
- reklamaatioprosessin kehittämiseen,
- valmiussuunnitteluun.
Yhteenvetona voidaan todeta, että nyt rakennetun tyyppisen kumppa-
nuuden kehittäminen perustuu toimintojen ja prosessien jatkuvaan pa-
rantamiseen sekä yhteisesti tunnistettujen kehityspolkujen mukaisiin 
suunnitelmallisiin kehitysohjelmiin.





Materiaalin käytöstä poisto
Insinöörieversti evp. Hannu Kihlman
Toimi viimeksi Järjestelmäkeskuksen maajärjestel-
mäosaston teknisen toimialan toimialapäällikkönä

Perusteita materiaalin käytöstä poistoon

Pääesikunnan Logistiikkaosaston normi ”PVHSM – PE Puolustusvoimi-
en materiaalihallinto” ohjeistaa puolustusvoimien irtaimen omaisuuden 
hylkäämiseen, poistamiseen, jälkikäsitte lyyn ja museointiin liittyvät ylei-
set menettelyt. Normi määrittelee hylkäämi sen seuraavasti: Hylkäämisellä 
tarkoitetaan olemassa olevan loppuun kuluneen, käyttökelvottomaksi rik-
koutuneen, vanhentuneen, muu toin käyttöarvonsa menettäneen tai uusimis-
tarpeessa olevan materi aalin käytöstä poistamiseen liittyviä hallinnollisia 
toimenpiteitä, elinjakson kustannukset huomioiden. 

Normimääritelmässä mainittuja syitä ja perusteita hylkäämiseen (käy-
töstä poistoon) voidaan kuvata myös toisilla termeillä, kuten
- Materiaalin tai järjestelmän suorituskyky ei enää riitä nykypäivän 

ke hittyviä uhkia vastaan.
- Tekninen vanhentuminen asettaa rajat materiaalin käytölle tai käytet-

tävyydelle eikä modifi ointi tai modernisointi ole teknisesti tai kustan-
nuspohjaisesti kannattavaa.

- Edellisestä johtuen materiaalin ylläpito tulee liian kalliiksi siitä saa-
tavaan hyötyyn nähden.

- Joukkorakenteen muutokset johtavat siihen, että kyseistä suoritus-
kykyä tai materiaalia ei enää tarvita eikä sille ole tarpeen kouluttaa 
uusia käyttäjiä.

- Ympäristö- ja muut ulkoiset vaatimukset asettavat rajoituksia käy-
tölle tai suorastaan kieltävät sen, esimerkkeinä jalkaväkimiinat, ry-
päleaseet ja elohopeaa sisältävät ammukset.

- Puolustusvoimien omien käyttöturvallisuuskokemusten ja -havain-
tojen perusteella asetetut rajoitukset tai -kiellot rajoittavat materi-
aalin käyttöä merkittävästi.
Edellä mainitut perusteet johtavat käytännössä koko suorituskyvyn, jär-



jestelmän tai materiaalityypin (sotavarustenimikkeen) käytöstä poistoon 
laajassa mittakaavassa. Tämän lisäksi materiaalia hylätään luon nollisesti 
yksittäisinä kappaleina (esim. aseita, ajoneuvoja) tai materi aalierinä (esim. 
räjähteitä valmistuserittäin) perustuen niiden vikaantumiseen, vaurioitumi-
seen, loppuun kulumiseen tai vanhentumiseen. 

Yleiset menettelyt ja ratkaisuoikeudet

Järjestelmän tai koko sotavarustenimikkeen hylkäyksen toimenpiteet voi-
daan aloittaa vasta, kun operatiivisesta käytöstä luopumises ta on olemassa 
päätös. Ratkaisuoikeuksien perusteella päätöksen an taa suorituskykyvas-
tuullisena joko pääesikunta tai puolustushaara esi kun ta materiaalivastuun 
jaon mukaisesti kuten em. normi määritte lee: ”Suo ri tus kyvyn omistaja 
(PVOPPÄÄLL, PVSTALPÄÄLL, PVHENK PÄÄLL, PVSTRATPÄÄLL, MAAV-
KOM, MERIVKOM, ILMAVKOM) te kee päätöksen operatiivisesta käytöstä 
poistamisesta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että materiaalia ei enää 
ole tarkoitus käyttää jouk kotuotanto-, AKV/AKT- tai sodan ajan tehtäviin 
tai niiden tukemiseen.” On huomattava, että tässä kirjoituksessa esitetyt 
rat kaisuoikeudet ja muut menettelyt perustuvat nykyisin voimassa ole-
vaan ohjeistuk seen ja saattavat jossain määrin muuttua tulevaisuudessa.

Järjestelmävastuullinen organisaatio vastaa käytännössä materiaali-
sen suorituskyvyn ja logististen järjestelyiden purkamisesta materi aa lisen 
osatekijän elinjakson päättyessä suorituskykyvastuulliselta saa man sa toi-
meksiannon mukaisesti. Käytöstä poisto -päätöksen pe rus teella Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja ratkaisee maa-, meri- ja il mavoimien 
materiaalin hylkäämisen järjestelmävastuul lisen esittelystä. Esimerkiksi maa-
voimien materiaalin osalta järjestelmävas tuullinen on Jär jestelmäkeskuksen 
maajärjestelmäosasto. Hallintoyksi köille, joihin myös kriisinhallintajoukot 
rinnastetaan, on määritetty myös hylkäysoikeus perustuen euromääräiseen 
materiaa lin uushankinta-arvoon. Tämän het kinen arvo on enintään 30.000 
euroa. Strategisen kumppanin tai muun kump panin hallussa oleva puolustus-
voimien omistama materiaali hylä tään järjestelmävastuullisen ohjeistuksen 
mukaisesti. Pääsääntöisesti tä mä tarkoittaa perustellun hylkäysesityksen te-
kemistä järjestelmävastuul liselle, joka ratkaisee asian itse tai pyytää päätök-
sen suorituskykyvastuulliselta.

Hylkäyspäätökseen perustuen materiaali hylätään ja poistetaan ma te-
riaalikirjanpidosta. Hylkäyspäätöksen lisäksi on laadittava erilli nen hyl-



käyspöytäkirja, jossa tarkennetaan mm. hylättävän materiaalin nimike-
tietoja, kappalemääriä ja jälkikäsittelytapaa, mikäli näitä ei ole pystytty 
määrittelemään hylkäyspäätöksessä. Varsinaisen sotavarus teen lisäksi 
täytyy huolehtia kokonaisuuteen liittyvän materiaalin ku ten koulutus- 
ja harjoitusvälineiden, varaosien ja -komponenttien, eri koistyökalujen, 
erilaisten käyttö- ja huolto-ohjeiden, teknisten normien sekä mahdol-
listen valmistus- ja korjauspiirustusten käytöstä pois tamisesta ja hävit-
tämisestä kuitenkin siten, että käyttökelpoista ma teriaalia säilytetään 
tarvittavassa määrin. Lisäksi dokumentaatiosta tar peelliseksi katsottava 
osuus siirretään sota-arkistoon tallennettavak si. Järjestelmä- tai materi-
aalityyppikohtaisia käytöstä poistoon liittyviä ohjeita voidaan antaa jo 
elinjakson alkuvaiheessakin esimerkiksi jär jestelmäkohtaisissa tekni-
sissä ohjeissa (PVTOK). Näitä voivat olla esi merkiksi materiaalin mah-
dollinen uusiokäyttö, räjähtävän ja muun vaa rallisen materiaalin käsit-
tely, akkujen ja muiden ympäristölle vaaral listen jätteiden käsittely tai 
atk-materiaalin ja ohjelmistomedioi den käsittely. On myös selvitettävä, 
liittyykö järjestelmään loppukäyttä jätodistuksia, jotka tulee huomioida 
jälkikäsittelymenetelmää valittaessa.

Hylätyn materiaalin käyttäminen on kielletty ja se on varastoitava 
erilleen käytössä olevasta materiaalista. Tämän vuoksi on erityisen tär-
keää, että hylkäyspäätös ja tieto suunnitelluista jatkotoimenpiteistä saa-
vuttaa kaikki mahdolliset kyseisen materiaalin käyttäjät. 

Hylätyn materiaalin jälkikäsittely

Hylätyn materiaalin ensisijainen jälkikäsittelytapa on myynti tai koko-
naistaloudellisesti muutoin edullisin vaihtoehto. Hylätyn materiaalin 
jäl kikäsittelymenettelynä voidaan myös käyttää materiaalin luovutta-
mista vastikkeetta toiselle valtion virastolle tai laitokselle. 

PVLOGL:n johtaja päättää hylätyn materiaalin myynnissä nouda-
tettavat periaatteet sekä keskitetysti tehtävän, usean tulosyksikön pit-
käaikaisen myyntisopimuksen. Hän hyväksyy myös ampumatarvikkei-
den myynnin viranomaiselle. Räjähteiden myynnissä muualle kuin 
vi ranomaiskäyttöön päätöksentekijänä on kuitenkin Puolustusministe-
riö. Puolustustarvikkeiden maastavientilupaa edellyttävän materiaalin 
myynnin ulkomaille ratkaisee myös Puolustusministeriö. 

Käytännössä sellainen käytöstä poistettu materiaali, jota ei romu te-



Telakanuunojen paloittelussa syntynyttä rautaromua. 
Kuva: Tuomo Ali-Vehmas 2015)

ta tai hävitetä kokonaan, myydään nykyään joko Millog Oy:n SA-myy-
mälöissä tai huutokaupoissa, joita Millog Oy järjestää vuosit tain useita 
eri puolella Suomea. Puolustusvoimien hylkäämän materi aa lin huuto-
kauppa- ja myymälätoimintaa johtaa PVLOGLE, joka hy väksyy myyn-
tiin liittyvät käytännön toimenpiteet, SA-kauppojen myyn tihinnat sekä 
huutokaupoissa käytettävät arviohinnat. Ostajan on huo mattava, että 
hylätyn materiaalin käyttöönottaminen saattaa vaatia kunnostusta tai 
viranomaisen hyväksyntää. Vastuu näistä toimenpi teis tä on aina ma-
teriaalin ostajalla tai hänen edustamallaan organisaati olla, kuten huu-
tokaupoissa yleensäkin, eli ”Tavara myydään siinä kunnossa kuin se 
myyntihetkellä on…”

Aseiden myynnissä on muutamia omia erityispiirteitään. Aseiden 
myyjänä on aina puolustusvoimat, vaikka ne olisivat myynnissä Mil lo-
gin myymälöissä ja PVLOGL määrittää niiden myyntihinnat. Toimin-
ta kuntoisia käytöstä poistettuja kertatuliaseita myydään ainoastaan 
po liisiviranomaisen myöntämän hankintaluvan perusteella Sisäminis-
te riön hyväksymille aseiden keräilijöille sekä puolustushallinnon ja ra-
javartiolaitoksen henkilöstölle. Toimintakuntoisia sarjatuliaseita ei sen 
sijaan myydä lainkaan. Deaktivoituja aseita (ml tykit) voidaan myy-
dä ostotarjousten perusteella. Millog Oy vastaa osana kunnossapi don 
kumppanuussopimusta siitä, että asemateriaalin deaktivoin nit suori te-
taan Suomessa kulloinkin voimassa olevien lakien ja säädösten mukai-
sesti, laatii deaktivointipiirustukset ja -ohjeet sekä tarvittaessa hyväk-



syttää ne asianomaisella viranomaisella, esimerkiksi poliisihallituksella.
Romutettava materiaali myydään PVLOGLE:n solmimien romumyyn-

tisopimusten mukaisesti alan yrityksille, jotka erottelevat tarvittaessa eri 
metallilaadut sulattamista ja jatkokäyttöä varten. Osa ar kaluonteisemmasta 
materiaalista, kuten aseet, romutetaan puolustus voimien valvonnassa ja 
hyväksymänä. Edellisellä sivulla olevassa ku vassa  on esimerkki telaka-
nuunojen paloittelussa syntyneestä rauta ro musta. Sitä edeltänyttä proses-
sia on kuvattu esimerkinomaisesti tarkemmin kirjoituksen lopussa.

Käyttöarvonsa menettäneet räjähteet jälkikäsitellään Räjähdekeskuk-
sen toimenpitein materiaalityypistä riippuen joko purkamalla ne osiin, 
jolloin esimerkiksi osa hylsyistä voidaan uusiokäyttää ja ruudit hävittää 
polttamalla, tai hävittämällä koko räjähde (ampumatarvik keet, miinat, 
ohjukset) tai sen osia massaräjäytyksellä vuosittain jär jes tettävän mas-
saräjäytysleirin yhteydessä Kittilän Pokassa. Massa rä jäytys on erittäin 
tehokas hävittämistapa ja nykymittakaavasta kertonee jotain oheinen 
yhden päivän panoksen eli ”kasan” valmistelukuva vuoden 2016 leiriltä. 
Kuvassa näkyvällä lisäräjähdysaineella varmistetaan räjähteiden täydel-

Räjäytyspanoksen valmistelua massaräjäytysleirillä Kittilän Pokassa. 
(Kuva: Leo Salmela 2016)



linen hävittäminen.
Osa käytöstä poistettavasta materiaalista voidaan myös museoida. 

Maan puolustuskorkeakoulun sotamuseon tehtävänä on mm. koota ja pi-
tää näytteillä sellaisia valmiita sotavarusteita ja muuta materiaalia, jotka 
kuvaavat eri puolustushaarojen ja aselajien kehitystä. Museoon kootaan 
käytössä olevien lisäksi hylättyjä, vanhentuneina käytöstä pois tettavia 
sekä kehittämisvaiheessa kokeilukäyttöön valmistettuja esi neitä. Mikäli 
hylättävällä materiaalilla voidaan olettaa olevan muse aalista arvoa, tu-
lee olla yhteydessä Sotamuseoon ennen hylkäyspro sessin aloittamista. 
Suorituskykyvastuullisten tulisi ottaa yhteys Sotamuseoon aina myös 
sil loin, kun niiden johdolla aloitetaan jonkin keskeneräisen sotavarus-
teen kokeilukäyttö, jolloin Sotamuseo voi selvittää, mikä kokeilua var-
ten hankittu materiaali on tarpeen siirtää kokeilun jälkeen Sotamuseon 
kokoelmiin.

Esimerkki käytöstä poiston prosessista (telakanuuna)

Maavoimien esikunnan suunnitteluosasto teki 9.1.2014 kirjallisen päätök-
sen telakanuunakaluston käytöstä poistosta. Päätöksen perusteluna todet-
tiin, että telakanuunakalustoa (152 TELAK 91) ei tulla sitomaan sodan 
ajan joukoille jatkossa eikä tykkien suorituskykyä voida enää täysipainoi-
sesti hyödyntää, koska tämä tykkikalusto on käyttöiältään elinkaarensa lo-
pussa. Telakanuunoista luovutaan vuoden 2015 alussa. Lisäksi todettiin, 
että silloinen järjestelmävastuullinen eli MAAVMATLE voi ryhtyä suun-
nittelemaan toimenpiteitä telakanuunoiden jälkikäsittelystä vuoden 2014 
ai kana. Päätöksen perusteella MAAVE:n materiaaliosasto laati asiakirja-
hal linnon ohjeistuksen mukaisesti materiaalin käytöstä poisto -normin 
MATKÄP – MAAVE B008 152 TELAK 91, jossa määritettiin hylättävä ma-
teriaali sotavarustekoodeittain (pääjärjestelmä, patteri- ja patteristovarus-
teet) sekä järjestelmään kuuluvat varaosat. Normissa todettiin myös, että 
te lakanuunoiden jatkokäsittely toteutetaan MAAVMATLE:n koordinoimin 
toi menpitein. MAAVMATLE:n tuli määrittää myös järjestelmään kuuluvat 
osa kokonaisuudet sekä varaosat, joilla voidaan olettaa olevan jatkokäyttöä 
se kä selvittää mahdolliset tarpeet tykin museokäyttöön. Lisäksi tuli laatia 
il moitus aseiden loppukäsittelyn toteutumisesta hankeohjausmallin mukai-
sesti. Tämä normi toimi siten varsinaisena toimeksiantona käytännön toi-
menpiteiden käynnistämiseksi.



Valmistelevien toimenpiteiden jälkeen MAAVMATLE:n järjestel-
mäosaston päällikkö allekirjoitti voimassa olleiden ratkaisuoikeuksien 
mu kaisesti materiaalin hylkäyspäätöksen loppuvuodesta 2014 tykistö-
asesektorin johtajan esittelemänä ja ammusaseiden vastuullisen tekni-
sen päällikön puoltamana. Organisaatiomuutoksen myötä vastuu käy-
tännön toteutuksesta siirtyi vuoden 2015 alussa Järjestelmäkeskuksen 
maajärjestelmäosastolle, joka ohjeisti jälkikäsittelytoiminpiteet erilli-
sellä asiakirjalla vielä hylkäyspäätöstä tarkemmin.

Elokuussa 2015 toimenpiteet oli suoritettu ja Järjestelmäkeskus 
saat toi julkaista suorituskykyvastuullisen pyytämän ilmoituksen, joka 
toi mi samalla yhteenvetona jälkikäsittelytoimenpiteiden loppuun saat-
ta misesta. Yhteenvedossa todettiin mm. tykkien romuttaminen, kah den 
tykin museointi sekä tykkien poisto käyttöomaisuudesta ja SAP-kir-
janpidosta. Asiakirjan liitteenä oli kuvia jälkikäsittelytoimenpi teistä 
sekä Kuusakoski Oy:n laatimat tuhoamistodistukset jokaisesta käsitel-
lystä tykistä. Seuraavassa kuvassa on esimerkki tykin putken paloitte-
lus ta polttoleikkaamalla. Kaikki jälkikäsittelyyn liittyneet asiakirjat 

Telakanuunan putken polttoleikkaus Kuusakoski Oy:llä.
(Kuva: Tuomo Ali-Vehmas 2015)



lii tettiin sitä varten perustetulle asialle Puolustusvoimien asianhallin-
tajärjestelmässä (PVAH), josta ne ovat tarvittaessa löydettävissä myö-
hemminkin.

Käytöstä poisto toimenpiteineen on osa materiaalin elinjakson hal lin-
nan kokonaisuutta ja sen toteuttaminen tulee suunnitella tarkasti etu käteen. 
Se vaatii monenlaisia resursseja, jotka ovat riippuvaisia ma teriaalityypistä, 
mutta myös esimerkiksi jälkikäsittelymenetelmän va linnasta. Yleisenä 
haasteena on myös käytöstä poiston ajankohdan mää rittäminen siten, että 
materiaalin jäljellä olevan eliniän edellyttä mät välttämättömät toimenpi-
teet, siis ennen varsinaista hylkäystä, saa daan optimoitua materiaalin tais-
telukunnon säilyttämiseksi ilman yli määräistä panostusta ja kustannuksia. 
Lähtökohtaisesti joukkojen tai järjestelmien purkamisvaiheen ajankohta 
tulisikin pyrkiä määrittä mään jo materiaalihankinnan suunnitteluvaiheessa 
laaditussa ja viimeistään ylläpitovaiheessa tarkennetussa elinjaksosuunni-
telmassa.



90-vuotias 
Insinööriupseeriliitto 
–  aatetta ja toimintaa teknisen 
maanpuolustuksen hyväksi

Insinöörikomentaja evp
Stig Landén
Insinööriupseeriliiton kunniapuheenjohtaja

Insinööriupseeriliiton toiminta on aina kohdistunut maanpuolustuk sen 
tu kemiseen. Insinööriupseerien aseman kohottajana sekä heidän yhdys-
siteenään ja edustajanaan liitto tekee arvokasta työtä. Sen jä sen  kuntaa 
elähdyttää isänmaallinen henki ja vakava pyrkimys oman so tilastekniikan 
kehittämiseen ja ylläpitoon. Sotilasteknillisillä erikoisaloilla liiton jäse-
net ovat olleet ja ovat yhä maamme parhaita asiantuntijoita.

Liiton nykyinen toiminta

Nykyisenä, yhä materialistisempaan suuntaan kehittyneenä aikana In si-
nööriupseeriliiton toiminta on edelleenkin merkityksellistä. Ammat ti järjestöt 
ovat – roolinsa mukaisesti – keskittyneet jäseniensä pal ve lus   suhteiden edun-
valvontaan. Insinööriupseeriliitto on luonteeltaan am   ma tillisaatteellinen 
yhdistys. Siten se toimii eri järjestöihin kuulu vat insinöörit yhdistävänä 
maanpuolustusaatetta vaalivana ja tukevana liit tona, jonka merkitys puolus-
tusvoimissa laajasti tunnetaan ja tunnus tetaan.

Liiton toiminnan tarkoitukseksi linjattiin vuoden 1974 sääntöteks tin 
mukaisesti jäsenten yhdistäminen maanpuolustustahtoiseksi teknisten 
erikoisalojen upseerikunnaksi sekä heidän kehityksensä edistäminen, 
taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman kohottaminen ja 
aineellinen tukeminen. Tarkoitusten saavuttamiseksi liitto osallistuu jä-
senistöään koskeviin neuvotteluihin, toimittaa tutkimuksia, antaa lausun-
toja, tekee esityksiä sekä järjestää koulutus-, esitelmä- ym. samantapai-
sia tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toiminta on painottunut 
insinööriupseeriston maanpuolustus-aatteellisten arvojen ylläpitoon sekä 
siviili- ja sotilasteknisen sektorin yhteyksien kehittämiseen.   



Insinööriupseeriliitto ry (IUL) on viime vuosien aikana kirjannut 
toimintasuunnitelmiinsa seuraavia aktiviteetteja:
1. Pidetään kaksi sääntömääräistä liittokokousta, joihin liitetään 

ekskursio- ja jatkokoulutustilaisuuksia.
2. Osallistutaan ja vaikutetaan insinööriupseerien koulutuksen ke-

hittämiseen sekä aseman ja arvostuksen kohottamiseen.
3. Jatketaan jäsenhankintatoimintaa ja suunnataan toiminta muihin-

kin kuin palveluksessa oleviin insinööriupseereihin.
4. Järjestetään IUL:n 90 -vuotisjuhlatilaisuudet.
5. Järjestetään ”Insinöörien maanpuolustusseminaari”.
6. Selvitetään insinööriupseeripäivän järjestämistä.
7. Toimitetaan ”Insinööriupseeri 2016” 90 -vuotisjuhlajulkaisu.
8. Valitaan Vuoden insinööriupseeri ja valitulle myönnetään stipendi.
9. Kehitetään jäsenistölle suunnattavaa tiedottamista, toimitetaan kak-

si tiedotetta/tiedostuslehteä vuosittain ja viestitään sidosryhmille.
10. Lähetetään merkkipäiväonnitteluja jäsenistölle.
11. Kehitetään IUL:n tulevaisuuden visiota.

Mitä muuta Insinööriupseeriliitto on ja miten siihen on tultu, ker-
rotaan tässä historiikissa. 

Insinööriupseerikunnan synty   

Suomen valtion palveluksessa insinöörit olivat vuoteen 1887 saakka 
sotilaallisesti järjestäytyneitä. Insinöörien aseman muutos siviilivirka-
kunnan mukaiseksi tapahtui tämän jälkeen.

Suomalainen insinööristö oli erittäin ponnekkaasti isänmaan asial-
la jo vuonna 1915. Silloin alkaneeseen jääkärikoulutukseen Saksassa 
osal listui Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnasta 62 henkilöä ja 
26 suomalaista teknillisen opiston oppilasta. Lopulta Jääkäripataljoona 
27:n kokonaisvahvuudesta oli 6,6 % insinöörikoulutuksen aloittanut ta 
nuorukaista. Heistä jäi upseereina puolustusvoimien palvelukseen 120 
jää käriä, jotka antoivat voimakkaan panoksena nimenomaan teknillis-
ten aselajien kehittämisessä.  Tampereen teknillisen opistosta lähtenei-
den joukossa oli myöhemmin jääkärikenraaliksi ylennyt Väinö Valve. 
Marine ingenieur -koulutuksen sai kaksi henkilöä, jotka ylennettiin 
re servin insinööriluutnanteiksi Suomen armeijassa 1919.  

Suomen armeijan uudestijärjestelyssä vuonna 1919 jäi insinöörien 



ase ma useaksi vuodeksi järjestämättä. Tämä olotila ja epähyväksyttä vä 
arvostustilanne ei tyydyttänyt palveluksessa olevia diplomi-insi nöö rejä, 
mikä kärjistyi virkapukukysymyksessä. Autopataljoonassa oli määrätty 
1925 insinööriupseerit käyttämään heidän asemaansa hei ken tävää soti-
lasvirkapukua, joka johti jopa eroihin palveluksesta. Tämän seuraukse-
na tehtiin esitys erityisen insinööriupseerikunnan perus tamiseksi ja sen 
mukaisen koulutuksen käynnistämiseksi.

Itsenäisen Suomen puolustuslaitoksen virkapukuisten sotilasinsi-
nöö rien asema järjestettiin ja vahvistettiin Puolustusministeriön käsky-
lehti n:ro 5:llä 11.5.1925. Järjestely selkeytti ja tyydytti insinööriup-
seerikuntaa. Tällöin puolustuslaitoksessa oli vain 30 insinöörin virkaa 
ja tointa. Puolustuslaitoksen diplomi-insinöörit jaettiin insinööriup-
seereihin ja reservinupseerin arvoa omaamattomat armeijainsinöörei-
hin. Reservi-insinööriupseerin arvon saattoi saada Reserviupseerikou-
lun suorittanut diplomi-insinööri tai kemian maisteri. Muun muassa 
vuonna 1930 ylensi Tasavallan Presidentti linnassaan 93 koulutettua 
reservin insinööriupseeriksi. Aktiivipalveluksessa olevalta vaadittiin 
li säksi aktiivi-insinööriupseeritutkinto. Tuolta ajalta on säilynyt insi-
nööriupseerien erikoismerkki, insinöörimiekka.

Reservi-insinööriupseerin virkapuvuksi vahvistettiin aselajien mu-
kainen reserviupseerin virkapuku, sillä erotuksella, että kauluksessa ruu-
sujen edessä tuli olla kullanvärinen insinööritunnus, joka kiinnitettiin 
myös olkaimiin leijonan asemasta. Aktiivi-insinööriupseerin virkapuku 
oli vastaavasti aktiiviupseerin virkapuku em eroavaisuuksin. Armeijain-
sinöörien virkapuku oli aselajin mukainen reserviupseerin vir kapuku 
yliupseerin olkaimilla varustettuna, mutta ilman ruusuja ja kaulus- ja 
hihanauhoja. Kauluksiin ja olkaimiin tuli kiinnittää insinööritunnus.

Insinööriupseerien yhdistyksen perustaminen ja sääntökehitys

Liiton perustamispäätös tehtiin kokouksessa 5.12.1926, jossa hyväksyt-
tiin säännöt ja laadittiin rekisteröimistä varten perustamiskirja. Yhdis-
tyksen nimeksi tuli SUOMEN INSINÖÖRIUPSEERIYHDISTYS.  
Yh distyksen tarkoituksena oli liittää yhteen puolustusvoimien insinöö-
rit ja edistää heidän pyrkimyksiään tukea teknillisillä tiedoillaan maan 
sotavoimien kehittämistä. Yhdistys rekisteröitiin sääntömuutoksineen 
Sosiaaliministeriössä 27.9.1930.



Sosiaaliministeriö hyväksyi 20.1.1954 sääntömuutokset, jotka sisälsi-
vät mm. nimen muuttamisen INSINÖÖRIUPSEERIYHDISTYS ry:ksi. Jä-
senkelpoisuus rajattiin vakinaisessa palveluksessa oleviin tai ol leisiin insi-
nöörin tai diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneisiin up seerikoulutuksen 
saaneihin henkilöihin. Yhdistys toimi jäsentensä vi rallisena edunvalvojana 
kokonaisvaltaisesti sisältäen sekä ammatilli set että aatteelliset alueet. Yh-
distys liittyi vuonna 1954 AKAVA:an ja sai kin siten aikaan parannuksia 
palkkauksessa ja sotilaallisessa jatkokoulutuksessa.

Vuonna 1963 yhdistyksen ammattijär-
jes töllinen toimenkuva muut tui, kun sen 
myötävaikutuksella perustettiin Maanpuo-
lustuksen Diplomi-insinöörit ry ajamaan 
työ markkina- ja palkkausasioita ja insi nöö-
rien liityttyä vastaavasti Valtion Insi nöö rien 
Liitto VIL ry:een sekä vuon na 1967 perus-
tettuun VIL:n jäsenyhdistykseen Maanpuo-
lustuksen Insinöörit MPI ry:een. Sotilasin-
sinöörikunnan yhtenäisyyden luo mi nen ja 
säilyttäminen jäi suuresti Insinööriupseeri-
yhdistyksen hoi det tavaksi. Tällöin vuosiker-
tomuksessa todettiin: ”On toi vottavaa, että ja-
kautuminen palkka-asioissa kah teen joukkoon 
ei vähennä opisto- ja kor kea koulutettujen in-

sinöörien yhteishenkeä sotilasinsinööreinä. Insinööriupsee ri yhdistyksen pää-
tehtäväksi jääneekin nyt juuri sotilasinsinöörikunnan yhtenäisyyden luominen 
ja ylläpitäminen sekä yhteisten etujen valvominen. Näi tä ovat mm. asema-, 
virkapuku- ja koulutuskysymysten käsittely ja esitysten tekeminen niistä, esi-
telmätilaisuudet, ekskursiot, kerhoillat ja juhlat sekä sotilasinsinöörikunnan 
edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa.”

Jo 1958 alettiin kehittää ajatusta yhdistyksen muuttamisesta liitto-
pohjaiseksi arvovallan ja järjestövoiman kohottamiseksi. Yhdistys muu-
tettiin liittopohjaiseksi vuosikokouksessa 20.3.1974 vahvistettaes sa 
INSINÖÖRIUPSEERILIITTO ry:n uudet säännöt, jotka Oikeusminis-
teriö sitten hyväksyi 4.10.1974.

Liiton sääntöjä uudistettiin uuden vuosituhannen tilannetta vastaa-
vaksi vuonna 2000. Jäsenyys on mahdollista mm. insinööritutkinnon 
suorittaneille opistoupseereille. 



Jäsenistö

Insinööriupseeriliiton jäsenmäärän kehittyminen:
1926-29 10 - 30 jäsentä 1974-76 130 - 190 jäsentä
1930-45 70 - 90      ” 1977-96 180 - 210       ”
1946-52 30 - 40     ” 1997-2000 200 - 185       ”
1953-55 40 - 70     ” 2001-2008 177 - 241       ”     .
1956-73 100 – 120  ” 2009-2015   304 - 381       ” .

Alkuvuosikymmeninä jäsenyys koski vain palveluksessa olevia, joi-
den määrä oli pienehkö. Vuoden 1976 liiton 50-vuosijuhlien näkyvyys 
edesauttoi jäsenmäärän merkittävään kasvuun. Samoin voidaan to deta 
seuraavienkin juhlien ja juhlajulkaisujen kasvattavan jäsenmää rää. Ny-
kyisin puolustusvoimissa ja reservissä on jäseneksi oikeutettu ja merkit-
tävä määrä. Jäsenmäärä pysyi 200 tuntumassa 30 vuoden ajanjaksona, 
mutta kasvoi merkittävästi vuodesta 2010 lähtien. Erittäin tuloksellinen 
jäsenhankkija on ollut Mikael Kaskelo.

 Luottamustehtävät

Liiton puheenjohtajina ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat (nimike 1. puheenjohtaja vuosina 1974-1999)
1926 – 31  ins-ev  A HUURI  
1932   ins-evl  T ELOVAARA 
1933   inskapt            MÄKI-MATTILA
1934   ins-evl  J VALJAKKA
1935 - 37  ins-ev  A HUURI
1938 - 47  ins-evl  H SANDSTRÖM    
     toiminta keskeytyneenä vuosina 1942-45
1948 - 53  ins-evl  K LÖFSTRÖM  
1954 - 55  insmaj  E PERIÄINEN
1956 - 58  ins-evl  K LÖFSTRÖM 
1959   inskomkapt K ELORANTA
1960 - 62  ins-evl  K NOROVIITA
1963   inskom  K ELORANTA
1964   insmaj  J HILEVAARA
1965 - 68  ins-evl  K NOROVIITA
1969   inskomdri K ELORANTA



1970 - 72  ins-evl  N SILTAMAA
1973 - 76  ins-evl  S POUTANEN
1977 - 78  ins-ev  L PIIPPO
1979 - 81  ins-evl  E JÄSKE
1982 - 84  ins-ev  E SCHALIN
1985 - 87  inskaptl  S LANDÉN
1988 - 90  kapt  O LEHTO
1991 - 94  inskomkapt S LANDÉN
1995   ins-evl  O-P SARVARANTA
1996 - 98  inskomkapt S LANDÉN
1999 – 2001    inskomkapt J LEPPÄNEN
2002 – 2004  insk-amir A VAPPULA
2005 – 2006  inskom  S LANDÉN
2007   inskomkapt R KAIPIAINEN
2008    inskaptl  M KASKELO
2009 - 2010   ins-evl  J KOSOLA
2011 - 2015  inskaptl  M KASKELO
2016    ins-ev  J KOSOLA.

Varapuheenjohtajat (ja 2. puheenjohtajat 1974-1999)
1926 – 29  komkapt I REWELL
1930 - 31  insmaj  J VALJAKKA
1932 - 34  insmaj  Y HONGISTO
1935 - 36  ins-evl  J VALJAKKA
1937   inskom  I REWELL
1938 - 47  insltn, prof P PERO  
 toiminta keskeytyneenä 1942-45
1948 - 52  ins-evl  H NUMMINEN
1953   insmaj  E PERIÄINEN
1954   insmaj  H PAASILINNA
1955   ins-evl  K LÖFSTRÖM
1956   ins-ev  A HARRI
1957   ins-evl  I AHO
1958 - 59  ins-evl  U TULOISELA
1960   insmaj  H RAEVAARA
1961   inskomkapt T KAREOJA
1962 - 63  insmaj  H RAEVAARA



1964 - 66  inskom  K ELORANTA
1967 - 69  insmaj  E JÄRVINEVA
1970   inskapt  R AHLBERG
1971 - 72  ins-evl  H RAEVAARA
1973 - 76  insmaj  E JÄSKE
1977    insmaj  R MOILANEN 
1978   kapt  O LEHTO 
1979   ins-evl  T KALISTAJA
1980   insmaj  K UKKOLA
1981   ins-evl  E SCHALIN
1982 - 83  insmaj  T NUPPONEN
1984   insmaj  H HÄNNINEN
1985   ins-evl  K RÄSÄNEN
1986 - 87  kapt  O LEHTO
1988 - 90  insmaj  L NOVARI
1991 - 93  maj  O LEHTO
1994   ins-evl  O-P SARVARANTA
1995   inskomkapt S LANDÉN
1996 - 98  inskaptl  J LEPPÄNEN
1999 - 2003  inskaptl  R KAIPIAINEN
2004    ins-evl  H NURMI
2005 – 2006   inskaptl     R KAIPIAINEN
2007 - 2008  ins-evl  J HAKULINEN.
2009 – 2010  inskaptl  M KASKELO
2011 – 2015  inskomkapt R KAIPIAINEN 
2016   inskomkapt M KASKELO

Palkitut

Liiton palkitsemisohjesäännön mukaisesti on palkittu liiton toiminnas-
sa ansioituneita jäseniä ja liiton tarkoitusperiä edistäneitä henkilöjä seu-
raavasti:

Kunniapuheenjohtajat
1. inskenrm Karl Gunnar LÖFSTRÖM 25.09.1976  FT (kuollut)
2. ins-evl Eros JÄSKE 26.04.1983 opetusn.(kuollut)
3. inskomdri Klaus Olli ELORANTA 04.10.1986  (kuollut)



4. ins-ev Niilo SILTAMAA 12.12.1991  (kuollut)
5.   maj Ossi LEHTO 05.12.1996  (kuollut)
6 inskom Stig LANDÉN 13.12.2001.

Kunniajäsenet
1. inskenrm Karl Gunnar LÖFSTRÖM 16.05.1963  FT (kuollut)
2. insmaj Ilmari Harting HARKI 25.09.1976  (kuollut)
3. inskomdri Klaus Olli ELORANTA 25.09.1976  (kuollut)
4. ins-ev Kurt Hugo NOROVIITA 25.09.1976  (kuollut)
5. ins-ev Leo Lennart PIIPPO 25.09.1976  (kuollut)
6. ins-ev Matti Sakari POUTANEN 04.10.1986  (kuollut)
7. ins-ev Niilo  SILTAMAA 04.10.1986 (kuollut) 
8. ins-ev Eric Walter SCHALIN 04.10.1986  (kuollut)
9. Luk, kapt Ossi  Matti LEHTO 12.12.1991  (kuollut)
10. ins-evl Ragnar Alfred ÅHLBERG 12.12.1991
11.  inskom Stig Lennart LANDÉN 05.12.1996
12. insmaj Larmi NOVARI 05.12.1996
13 inskomkapt Jukka LEPPÄNEN 11.04.2002 .
14. insk-amir Auvo VAPPULA 26.04.2005 . 
15. ins-ev Olli-Pauli SARVARANTA 13.10.2006  
16. ins-evl Hannu NURMI 13.10.2006.

Vuoden Insinööriupseeri
IUL on valinnut ja palkinnut vuodesta 2002 alkaen Vuoden insinööri-
upseerin. Valitulle on IUL myöntänyt stipendin, johon on saatu viime 
vuo sina lahjoitusvaroja.

Palkitsemisen perusteena on palkinnon saajan osoittama erinomainen 
kyky sotateknillisen kehittämistehtävän tai ongelman ratkaisussa ja/tai 
edellä mainittuja tehtäviä suorittavan tiimin (vast.) vetäjänä, innos ta vana 
ja tuloksellisena johtajana. Lisäksi Vuoden Insinööriupsee rin tu lee naut-
tia työyhteisönsä arvostusta maapuolustustahtoisena ja puo lustusvoimien 
tavoitteisiin sitoutuneena. 
Vuoden Insinööriupseeriksi on valittu vuosina: 
 2002    inskom  Jari Junttila   (MERIVTL), 
 2003    inskaptl  Seppo Lahti   (PVMATLE), 
 2004    insmaj  Kari Renko   (ILMAVE), 
 2005    inskomkapt Risto Hellgren   (MERIVTL), 
 2006    insmaj  Risto Lehtomäki  (HELLSLE) 



 2007    ins-evl  Jyri Kosola   (PVMATLE)
 2008    inskapt  Timo Pulkkinen   (PVTT)    
 2009    ins-evl  Raimo Siltanen   (LSHR)
 2010 inskaptl  Björn Ehnroth   (MERIVE)
 2011 insmaj  Jaakko Jurvelin   (PVTT)
 2012    insmaj  Riku Lahtinen   (ILMAVMATL)
 2013    ins-evl  Matti Rantanen   (PE)
 2014    ins-evl Antti Karva  (MAAVMATLE)
 2015    ins-ev Hannu Kihlman  (JÄRJK)

Ohjelmatoiminta

Yhdistyksen alkuvuosina jäsenistön välinen kanssakäyminen tapahtui 
esitelmä- ja kerhoiltojen muodossa. Nykyisen toiminnan rungon muo-
dostavat kevät- ja syysliittokokoukset, joista ensimmäinen on ns. ti-
linpäätöskokous ja jälkimmäinen vaalikokous. Nämä kokoukset ovat 
si sältäneet kokousesitelmän, seminaarin ja/tai ekskursion.

Vuosina 1942-45 oli yhdistyksen toiminta olosuhteiden pakosta 
kokonaan keskeytynyt. 

Liitto on tehnyt vuosittain kaksi ekskursioita Puolustusvoimien ja 
siihen jollain tavoin liittyviin kohteisiin.

Liitolta oli suuri ponnistus ja laaja esiintyminen, kun se osallistui 
omalla osastolla ensimmäisille Maanpuolustusmessuille 15-17.5.1992. 
Avausparaatissa liiton lippu oli arvokkaalla paikalla. Muilla teknillisillä 
henkilöjärjestöillä ei ollut osastoa messuilla. 

IUL:n johto teki 1998-99 laajan idea- ja kehittämisprojektin ”IUL:n 
2000-luvulle” toiminnan visioinnin ja laati siitä raportin. Sitä päivitet-
tiin 2010-luvulla.

Vetovoimaisina vuosittaisina tilaisuuksina jäsenille perheineen ovat 
olleet vuodesta 2008 alkaen ”Insinööriupseeripäivät”. Ne on järjestet-
ty yleensä kaksipäiväisinä jäsenten painopistealueella lähinnä eteläises-
sä Suomessa.

Juhlat

Vuosi oli 1936 yhdistyksen 10. toimintavuosi, minkä johdosta vuosi-
kokous antoi hallitukselle tehtäväksi huolehtia merkkipäivän vietosta.



Insinööriupseeriyhdistys vietti 30-vuotisjuhlaansa 13.10.1956 Helsingis-
sä kolmella tilaisuudella: käynti sankarihaudoilla, juhlakokous päiväjuhlana 
ja iltajuhla yhdistyksen jäsenille. Ulospäin merkitykselli sin oli päi väjuhla, 
jota arvovaltainen kutsuvieraskunta kunnioitti läsnäolollaan. Juhlatilaisuus 
arvokkaine puheineen antoi laajalle kuulijakunnalle ja mm. teknillisten jär-
jestöjen edustajille tietoisuuden insinööriupseerikunnasta, sen toiminnasta 
ja tehtävistä. Eri tilaisuuksista otetut valokuvat julkaistiin päivälehdissä ja 
maaseudun lehdissä laajoine kirjoituksineen. 

Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali KA Heiskanen lä-
hetti tilaisuuteen seuraavan tervehdyksen: ”Insinööriupseeriyhdistyk sen 
30-vuotisjuhlaan osallistuville, Valaiskoon ja lämmittäköön miel tän  ne 
tyydytyksen tunne hyvin suoritetusta työstä, joka on voimakkaas ti myö-
tävaikuttanut kansamme pelastumiseen sodan raskaina vuosina. Olkoon 
rauhanaikainen työnne edelleenkin kansamme tulevaisuuden rakenta-
mista yhdessä puolustusvoimain muun henkilökunnan kanssa niin, että 
pysymme kehityksen tasalla yhä enemmän teknillistyvässä maa ilmassa.”

Samoin Insinööriupseeriliitto juhli 50-vuotista toimintaansa 25.9.1976 
erittäin juhlavasti Katajanokan Kasinolla. 

Liiton 60-vuotisjuhlat järjestettiin 25.09.1986 järjestön perinteises-
sä perustamispaikassa Katajanokan Kasinolla. Päivän juhlatilaisuudet 

Kevätliittokokouksen 25.4.2008 yhteydessä tutustuttiin Helsinki-Van-
taan lennonjohtoon. Lasiseinän takaa, ettei häirittäisi toimintaa.



noudattivat aiempaa juhlavaa muotoa sisältäen juhlakokouksen, kun-
nianosoituksen, onnittelujen vastaanoton, päiväjuhlan ja päivän päät-
teeksi iltajuhlan.

12.12.1991 pidettiin 65-vuotisjuhlakokous Pääesikunnassa. 
IUL:n 70-vuotisjuhlissa 5.12.1996 oli Katajanokan Kasinolla run-

sas ja arvovaltainen osanotto. 
IUL:n 80-vuotisjuhlat järjestettiin 13.10.2006 Finlaysonin Palat-

sissa Tampereella. Juhlassa oli neljä tilaisuutta: käynti sankarihaudoil-
la, maanpuolustusseminaari, juhlakokous ja iltajuhla.

Huurin rahasto

Insinööriupseeriyhdistyksen tarmokas pitkäaikainen puheenjohtaja in-
si nöörieversti A Huuri kuoli 18.7.1937. Yhdistyksen vuosikokouk sen 
antaman evästyksen mukaan päätti hallitus 15.3.1938 perustaa in si-
nööri A Huurin nimeä kantavan muistorahaston, jonka tarkoituksena 
oli jakaa palkintoja parhaista maamme aikakauslehdistössä julkaistuis-
ta sotatekniikkaa tai sotavalmiutta käsittelevistä kirjoituksista ja siten 
elvyttää kirjallista toimintaa näillä aloilla. Hallitus ryhtyi samalla suo-
rittamaan rahankeruuta jatkaen sitä sotavuosina 1939-40. Vuosikoko-
us 1941 hyväksyi insev A Huurin muistorahaston säännöt ja valtuutti 
hallituksen saattamaan loppuun rahankeräyksen.

Liiton yhteydessä toimivan ”Huurin rahaston” pääoma on liikeosak-

Insinööriupseeri-
päi villä  23.8.2008 
Niini salossa pää-
siin tutustumaan 
puhallusputkeen ja 
jouseen. Pertti ja 
Maritta Virtanen 
ampumassa, Jyri 
Kosola valvoo ja 
ohjaa suorituksia.



keissa. Rahasto on toiminut juhlajulkaisujen rahoitustilinä, jakaen tar-
koituksensa mukaisesti kirjoitusstipendejä. Rahasto on jakanut jokai-
selle insinööriupseerikurssille stipendejä.

Julkaisutoiminta

Insinööriupseeriliiton eräs ulospäinnäkyvimmistä toiminnoista on ol lut 
julkaisutoiminta. Jo vuonna 1929 herätettiin ajatus yhdistyksen omas ta 
lehdestä, mutta tyydyttiin julkaisemaan alan kirjoituksia Teknil lisessä 
aikakausilehdessä. 

Yhdistys on julkaissut tätä ennen yhteensä viisi korkeatasoista ”In-
sinööriupseeri”-kirjaa juhlajulkaisusarjana seuraavasti:

Insinööriupseeriyhdistys toimitti vuonna 1956 30-vuotisjuhlajulkai-
sun, joka oli kooltaan A5 ja 64-sivuinen. Se käsitteli yhdistyksen histo-
riaa, insinööriupseerien koulutusta ja seitsemässä artikkelissa sota tek-
niikkaa. Kannet olivat oranssin väriset. Sitä painettiin n 500 kpl, mm 
Tek nilliselle korkeakoululle ja teknillisille oppilaitoksille.

Insinööriupseeriliitto toimitti vuonna 1976 50-vuotisjuhlajulkaisun, 
jossa oli viininpunaiset (symbolisoi insinööriväriä) kannet ja A5-ko-
koisia sivuja 164. Kirja käsitteli laajasti liiton ja sotilasinsinöörien his-
toriaa, koulutusta, tehtäviä, arvostusta ja asemaa. 50-vuotisjuhlien lä-
piviennistä painettiin ja jaettiin jäsenistölle 26 sivuinen, A4-kokoinen 
moniste. Sitä painettiin 1500 kpl.

Liiton 60-vuotisjuhlajulkaisu julkaistiin vuoden 1986 juhlien yhtey-
dessä. Kirja sisälsi tummansinisissä kansissa (merivoimien väri) A5-ko-
koisia sivuja 192. Sisältö muodostui 23 artikkelista: puolustus voimien 
johdon tervehdyksistä, liiton toiminnasta, sotatekniikan tilasta ja kehi-
tyksestä, insinöörietiikasta, IPATE:sta ja MATINE:sta. Julkaisun mah-
dollistivat hankitut ilmoitukset ja apurahat Maanpuolustuksen Tuki ry:l-
tä sekä Matinen yhteistyötuki. Juhlakirjan painos oli 1000 kpl. 

Liiton 70-vuotisjuhlajulkaisu julkaistiin vuoden 1996 juhlien yhtey-
dessä. Kirja sisälsi tummanvihreissä kansissa (maavoimien väri) A5-ko-
koisia sivuja 227. Sisältö muodostui 23 artikkelista: puolustusvoimien 
johdon tervehdyksistä, liiton toiminnasta, sotatekniikan tilasta ja kehityk-
sestä, insinöörietiikasta, IPATE:sta ja MATINE:sta. Julkaisun mahdollis-
tivat hankitut ilmoitukset. Juhlakirjan painos oli 800 kpl. 

Liiton 75-vuotisjuhlajulkaisu julkaistiin vuonna 2001. Kirja sisälsi 



vaa leansinisissä kansissa (ilmavoimien ja huollon värit) A5-kokoisia 
sivuja 191. Sisältö muodostui 21 artikkelista: puolustusvoimien joh-
don tervehdyksistä, liiton 75 v-historiikista, Aleksanteri Huurista, sota-
tekniikan tilasta ja kehityksestä, sotilasinsinöörimuisteloista, IPATE:sta 
ja MATINE:sta. Julkaisun mahdollistivat hankitut ilmoitukset.

Liiton 80-vuotisjuhlajulkaisu julkaistiin vasta vuonna 2008. Siten 
siihen voitiin sisällyttää kuvaus liiton 80-vuotisjuhlallisuuksista. Kirja 
oli sidottu mustiin kansiin (panssariaselajin väri). Se sisälsi 28 artik-
kelia, puolustusvoimien johdon tervehdyksiä, historiikin, insinööriup-
seerien koulutusta ja sotatekniikkaa. A5-kokoisia sivuja oli nyt 184. 
Julkaisu rahoitettiin jälleen ilmoituksilla.

Liiton 90-vuotisjuhlajulkaisu on kädessäsi. Se julkaistiin vuonna 
2016. Kirja on sidottu punaisiin kansiin (tykistön väri). Tervehdysten 
lisäksi se sisältää artikkeleita tulevaisuuden ennakoinnista, tutkimuk-
sesta, kehittämisestä, rakentamisesta, teollisesta yhteistyöstä, ylläpi-
dosta, purkamisesta, historiasta ja tulevaisuudesta sekä insinööriup-
seeriudesta.

IUL:n silloisen puheenjohtajan insk-amir Auvo Vappulan aloittees-
ta ja johdolla vuonna 2004 liitto toimitti ”Suomen Insinööriupseerit 
1918-2004” –historiikkimatrikkelin. Kirja sisältää insnööriupseeriston 
his toriaa ja noin 850 insinööriupseerin tiedot. Kirjan tutkimus-, kirjoitus- 
ja toimitustyön teki inskom evp, FM Raimo Purhonen. Kirjan painos-
määrä oli 500 kpl. Matrikkeli julkistettiin 30.11.2004. Sivuja kirjassa on 
171 ja kovakantisena violetin värinen. Historiamatrikkeli on kulttuuri- ja 
sotahistoriallinen teko, josta sen toimittajat voivat olla ylpeitä.

Liitto on julkaisut korkeatasoista vuosittaista Insinööriupseeri-leh-
teä 2009 alkaen. Sen toimittamisessa päävastuu on ollut ins-ev Jyri 
Kosolalla. Lehti on kohottanut merkittävästi liiton tunnettavuutta ja ar-
vostusta. Sekin on kustannettu ilmoitustuloilla.

Liiton sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja näkyvyyttä varten liitolle 
perustettiin vuonna 2009 omat internet-sivut osoitteessa www.iul.fi .

Asema ja arvostus

Insinööriupseeriyhdistys teki mittavan työsuorituksen puolustusvoimien 
henkilörakenteiden monivaiheisten muutosten yhteydessä valvo essaan 
sotilasinsinöörikunnan etuja. Puolustusvoimat järjestettiin rauhanajan ko-



koonpanoon 1947 ja varsinainen uudelleenjärjestely toi meenpantiin vuon-
na 1952 sekä insinööriupseerivirat muutettiin sotilas insinöörien toi miksi 
1963. Kaikissa näissä tilanteissa insinööriupseeristo jäi ponnis te luista huo-
limatta osittain tavoitteistaan ja etenkin 1963 toteutettu muu tos koettiin 
pitkään merkittävänä heikennyksenä sotilasinsinöörien ase maan. Tällöin 
poistettiin vaihtoehtoiset virat upseerien ja insinööri upseerien kesken.

Viimeisenä kolmena vuosikymmenenä on sotilasinsinöörikunnan työs-
sä ja asemassa tapahtunut monivaiheista ja -vivahteista kehitystä, pää-
asiassa myönteistä. Insinöörien (dipl.ins. ja ins.) määrä on kasvanut puo-
lustusvoimien teknillistymisen myötä.

Teknillisen henkilökunnan tarvetta kartoitti laaja-alaisesti 24.11.1966 
mietintönsä jättänyt ”Puolustusvoimien teknillisen ja sotateknillisen hen-
kilökunnan selvittelykomitea” (PUTEKO), jota on nimitetty myös ”Jau-
hiaisen komiteaksi”. Komitea työskenteli yli neljä vuotta pitäen 200 ko-
kousta sekä lisäksi noin 100 työryhmäkokousta. Työ hidastui kahden 
jä senen tultua nimitetyksi jopa ministeriksi. Eräs loppupäätelmä oli, että 
dip lomi-insinöörien ja insinöörien lisätarve oli 153. Esityksiä oli myös 
ase ma-, koulutus-, palkkaus- ja eläkejärjestelyjen osalta. Arvovaltaisen 
ko mitean synnyttämä mietintö oli erittäin myönteinen puolustusvoimien 
teknillisen henkilöstön kehittämiselle. Se oli ehkä niin radikaali, että siksi 

Insinööriupseeripäivillä Utissa 1.9.2013 halukkaat pääsivät kokeile-
maan laskuvarjohyppyä harjoitustornista.



siinä esitetyt toimenpiteet ja muutokset voitiin leimata liian suuriksi ja si-
ten jättää suurelta osin toteuttamatta.

Uusi kattava teknillisen henkilökunnan tarveselvitys valmistui 21.9.1990 
”Insinööri- ja teknikkotyöryhmän” (INSTEK) laatimana muis tiona. Työs-
kentely kesti puoli vuotta. Tarkastelu perustui edellise nä vuonna tehtyyn 
puolustusvoimien henkilöstö 2000 -työryhmän esittämän erillisen kaikki 
teknilliset ryhmät käsittävän kokonaissel vi tyk sen tarpeeseen. Muistion mu-
kaan sotilas- ja tss-insinöörien lisätarve oli merkittävä: diplomi-insinöörejä 
+53 (+33 %) ja insinöörejä +54 (+17 %). Selvityksen mukaista tarvetta vas-
taava teknillisen henkilöstön ripeä lisäys ja kehittäminen kilpistyi pahaksi 
onnekseen valtiontalou den nopeaan heikkenemiseen ja siitä johtuviin puo-
lustushallinnon alan säästövaateisiin.

Liitto on tehnyt useampia tuloksellisia kunniamerkki-, ylennys- ja ar-
vo nimiesityksiä jäsenistöstään. 1964 yhdistys käsitteli mm. ylennyspe-
rusteita ja pukukysymyksiä. Yhdistys esitti, että vanhemmat opiston 
käyneet insinöörit voisivat tulla ylennetyiksi insinöörieverstiluutnantin 
arvoon. 1975 IUL kiinnitti pääinsinöörin huomiota insinööriupseerien 
jälkeenjääneisyyteen ylennyksissä virkaupseereihin verrattuna. Merkit-
tävä tulos saavutettiin, kun liiton esityksestä ja muiden tahojen tuke-
mana kunniapuheenjohtaja, ins-evl Eros Jäskelle myönnettiin 8.6.1990 
opetusneuvoksen arvonimi ja liitto tuki ins-evl Esko Mälköselle myön-
nettyä järjestöneuvoksen arvonimeä.

Tunnelmaa 80-vuotisjuhlissa



Sotilasinsinöörit sotilaseläkejärjestelmään

Insinööriupseeriston eräs merkittävimmistä ja pitkäaikaisemmista ke-
hi tystavoitteista on ollut erikoisupseerien sisällyttäminen sotilas elä-
kejärjestelmään. Sen ajamisen Insinööriupseeriyhdistys aloitti jo vuon na 1937 
neuvotellessaan asiasta lakimiehen kanssa. Yhdistyksen hal litus otti 7.6.1946 
yhteyden muihin erikoisupseerikuntiin ja laati Puo lustusministeriölle esityk-
sen, että 17.1.1941 annettu eläkelaki ulotettaisiin myös insinööriupseerei-
hin. Vuoden 1952 puolustusvoimien uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja sen 
jälkeen 50-luvulla sekä 1963 insinööriupseerien virkojen toimiksi muutta-
missa eläkeasiat olivat myös voimakkaasti esillä, mutta vailla toivottua tu-
losta. Aihe oli esillä korostetummin esillä 1970-luvun puolivälissä. Viime 
vuo sikymmeninä eläkeasiaa ajoivat varsinaisesti erikoisupseerien ammatti-
järjestöt. Insinööriupseeriliitolla oli 80-luvun lopulla eräitä toimivia suhteita 
puolustushallinnon korkeimpaan johtoon ja niinpä liitto teki vuonna 1982 
aloitteen kaikille erikoisupseerijärjestöille sotilaseläkeasian yhteisesti esille 
ottamisesta. Sillä kertaa asia vaimeni valtion yleisen eläkelain uudistukseen. 
Viime vuosikymmeninä asiaa ovat ajaneet varsinaisesti erikoisupseerien am-
mattijärjestöt. 

Lopulta 1.1.1997 alusta astui voimaan sotilaseläkelain myönteinen 
muutos erikoisupseereille. Siinä noin 80 % erikoisupseerien toimista, 
sotilasinsinööreistä jopa 96 %, muutettiin erikoisupseerien viroiksi, 
jotka sisältyvät sotilaseläkejärjestelmän piiriin. Sen myötä eriarvoisuus 
sotilaspukua ja sen mukaista vastuuta kantavilta sotilashenkilöryh mil-
tä osittain poistui. Uudistuksessa sotilasinsinöörien määrä väheni hie-
man ja valmiudellisesti tärkeissä sotilasinsinöörien tehtävissä. 

Koulutus

Alkuajan vähäisestä palveluksessa olevien insinöörien määrästä huo-
limatta koulutettiin paljon insinööriupseereita reserviin. Vuoteen 1938 
mennessä oli Kadettikoulussa koulutettu aktiivi- ja vapaaehtoisilla re-
servi-insinööriupseerikursseilla yli 400 insinööriä. Jatkosodan aikana 
insinöörejä ylennettiin ja nimitettiin eri asteisiin insinööriupseerivir-
koihin ja siten insinööriupseerikunta yhdenmukaistui. Vuonna 1946 
oli puolustuslaitoksen insinöörien määrä vain 60 ja korkein saavutet-
tavissa oleva arvo everstiluutnantti.



Vuoden 1929 aikana järjestettiin kolme insinööriupseerikurssia, 
joista kaksi diplomiinsinööreille ja yksi kemian maistereille. Helsin gin 
teknillisille seuroille lähetettyjen osanottokehotusten jälkeen ilmoit-
tau tui kursseille 140 osanottajaa, joista kurssin suoritti 93. Vuoden 
1931 aikana käsiteltiin reservi-insinööriupseerien jatkokoulutusmah-
dollisuuksia. Yleisesikunta suhtautui asiaan myönteisesti ja ilmoitti 
jatkokoulutusta annettavan vuoden 1932 kertausharjoituksessa ja eri-
koisesti kemisteille Kaasusuojelukoulussa. Vaikean pula-ajan vuok-
si 1932 siirtyivät suunnitellut kertausharjoitukset ja samoin estyivät 
kaikki insinööriupseerien palkkojen parannukset ja uusien vakanssien 
perustamiset.

Insinööriupseeriyhdistyksen hallitus asetti 1933 keskuudestaan työ-
ryh män laatimaan ehdotusta insinööriupseerien jatkokoulutuksesta. Tätä 
koskeva kirjelmä jätettiin 8.1.1934 puolustusministerille sekä sotaväen 
ja yleisesikunnan päällikölle. Jatkokoulutuskysymyksissä ei päästy tyy-
dyttäviin ratkaisuihin. Saman kohtalon sai 1938 ehdotus insinöörien 
halusta suorittaa reservin upseerin tutkinto erikoisohjelman mukaisesti.

1941 yhdistys tiedusteli Pääesikunnan koulutusosaston päälliköltä, 
järjestetäänkö vielä insinööriupseerikursseja, koska maaseudulta oli tul lut 
asiasta kyselyjä. Vastauksena ilmoitettiin, että kesäksi 1941 on suunni-
teltu Kankaanpäähän kuuden viikon kurssi insinööreille, jotka eivät ole 
saaneet reservi-insinööriupseerin arvoa. Tapahtumien nopea kehitys 1941 
esti kuitenkin suunnitelmien toteuttamisen. Sodan aikana ei erikoiskurs-
seja järjestetty. Monet ansioituneet insinöörin koulutuksen saaneet upsee-
rit saivat kuitenkin insinööriupseerin arvon ilman erikoiskoulutusta.

Vuonna 1954 yhdistys teki esityksen AKAVA:n kautta erikoisupsee-
rien sotilaallisen jatkokoulutuksen kehittämisestä, joka johtikin tulok-
siin. 1956 järjestettiin insinööriupseerikurssi I.

Nykyisin sotilasinsinöörin ammattikoulutusvaatimuksena on diplo-
mi-insinöörin tai insinöörin tutkinto. Heidän sotilaskoulutusvaatimuk-
sena on reservinupseeritutkinto ja myöhäisempinä sotilasammatillisina 
täydennyskoulutuksina ovat erikoisupseeri- ja insinööriupseerikurssit, 
erikoisupseerien täydennyskurssit sekä osallistumismahdollisuus up-
seerien koulutusjärjestelmään sisältyvään opetukseen aina korkeimpia 
kursseja myöten.  Erikoisupseerien koulutusjärjestelyt on tarkistettu 
vuosina 1975, 1993, 1996 ja 2003. 

Vuonna 2000 aloitettiin puolustusvoimien päällystön koulutusjär-



jestelmän perustavaa laatua oleva uudistus. Siinä erikoisupseeriston ja 
-henkilöstön koulutus ja asema sotilaspäällystössä heikkenee edelleen-
kin. Insinöörijärjestöjen edustajat tulivat kuulluksi eduskunnan puo-
lustusvaliokunnassa aihetta koskevassa lakimuutosvalmistelussa.  Edus-
kunta edellytti tutkittavan mahdollisuutta etenkin insinööriupseerien 
koulutuksen liittämisestä upseerien koulutus- ja tutkintojärjestelmään. 
Työ jatkuu ja edellyttää jälleen insinöörijärjestöjen aktiivisuutta ja val-
veutuneisuutta. 

Liitto teki pääinsinöörille jo vuonna 1985 esityksen sotilasinsi nöö rien 
ja tutkijoiden neuvottelupäivistä. Pääinsinööri nimesi liiton toi mihenkilöitä 
26-27.1.1988 laatimaan suunnitelman neuvottelu- ja kou lutuspäivien to-
teuttamisesta. Vuonna 1992 pääesikunta pyysi liiton puheenjohtajaa laa-
timaan yksityiskohtaisen tekniikan päivien ohjel man. Määrärahojen niuk-
kuudesta johtuen puolustusvoimat sai jär jestetyksi ”Tekniikan päivät” 
vasta syksyllä 1996. Liiton kantava idea toteutui lopulta hyvin korkeata-
soisena ja noin 120 kuulijan voimin. 

Vuonna 1991 liitto järjesti kokouksensa yhteyteen koulutusseminaa rin 
Vammalassa. Tällainen koulutus olisi laajemminkin liitolle omi nais ta toi-
mintaa. IUL on tukeutunut IPATE:n korkeatasoiseen semi naaritarjontaan. 
Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutusorganisaa tioon ei liitolla ole ollut 
resursseja osallistua, vaikka se palvelisi hyvin teknillisen reservin kou-
lutustarvetta.

Insinööriupseeriliiton 80 vuotisjuhlien yhteyteen liitto järjesti en-
simmäisen ”Insinöörien maanpuolustusseminaarin”. Siihen kutsuttiin 
osallistujiksi insinööriupseerien lisäksi työsopimussuhteisia insinöö-
rejä puolustusvoimista ja puolustusteollisuudesta. Seminaarin sisältö 
oli onnistunut ja osallistujamäärä menestys.

Kurssimerkit

Insinööriupseerikursseja järjestettiin 16 ker taa vuo sina 1956-95 ja sen suorit-
taneille myön nettiin kurssimerkin kanto-oikeus. Jo insinööriupseeri kurssi 1, 
vuonna 1956, teki esityksen insinööriupseerikurssin merkistä.

Insinööriupseerikurssin merkkien työka lut siir tyivät liiton omistuk seen 
vuonna 1990, jonka jäl keen liitto on toimittanut kurssilaisille mer kit. Se on 
ollut hyvin sopiva toimintamuoto liiton aatteelliseen roo liin ja on selvästi vah-
vistanut liiton asemaa sekä lisännyt jäsenmää rää.



Erikoisupseerien koulutusjärjestelmän muu tuttua 
1990-luvun lopulla insinööriupseeri kurs sikin korvat-
tiin lyhyemmillä maanpuolustuksen opintokokonai-
suuksilla. Sen jälkeen ei ole insinööriupseerikurs se ja 
toimeenpantu, eikä kurssimerkkejä jaettu. Pääesikun-
ta ei ole mää rittänyt insinööriupseerikurssimerkille 
mitään kurssivastaavuuksia eikä jaettavuusohjeita.

Liitto antoi lausunnon suunniteltuun eri-
koisupseerikurssin merkkiin vuonna 1994. 
Merkkiä ei ole toteutettu.

Liitto teki 2015 esityksen Pääesikunnalle Insinööriupseerikurssin 
mer kin palauttamiseksi jälleen jaettavaksi ja virallistettavaksi, joskin ny-
kyisen Puolustusvoimien täydennyskoulutustilaisuuksia suorittaneille. 

Lippu

Vuonna 1929 yhdistyksen kokouk ses  sa päätettiin aikaansaada yhdis tyk  sel -
le oma lippu, joka sitten no peasti to teutuikin. Edellisenä vuo te na in si nöö-
riupseeritutkinnon suo rittaneiden to distusten jako tapah tui Kata janokan up-
seerikerholla 30.5.1930. Välittömästi tämän jälkeen ta pahtui ylentä mi nen 

Insinööriupseeriliiton toinen lip pu, 
otettiin käyttöön 20.4.1995 juh-
lallisessa naulaustilaisuudessa.

Tasavallan Presidentin linnas sa, 
jolloin Tasaval lan Pre sidentti vih-
ki myös yhdistyksen lipun. Tämä 
sai ”sotalipun” ar von, jo ta todistaa 
seuraava Puolustusministeriön kir-
jelmä 2966/30. Sot.1. yh distykselle: 
”Puolustusministeriö tie  dot taa täten, 
että Ta savallan Pre si dentti on, poi-
keten käskylehtimääräyksistä n:o 
212/48/1919 ja n:o 67/11/1921, puo-
lustusministeriön esityksestä kuluvan 
toukokuun 16 p:nä nähnyt hyväksi 
insinööriupseeriyhdistyksen 12 p:nä 
huhtikuuta 1930 te kemän esityksen 
johdosta, myöntää insinööriupseeri-
kunnalle, vaikka kaan se ei muodos-
ta joukkoyksikköä, oikeuden saa da 



sotalipun veroinen lippu, jonka käytöstä ja 
säi lyttämisestä on toistaiseksi voimassa, mitä 
puolustusministeriö siitä erikseen määrää. 
Samalla on Tasavallan Presidentti vahvista-
nut puheenaolevalle lipulle yhdistyksen ano-
mukseen liitetyn piirustuksen mukaisen muo-
don”.

Lipun suunnittelijasta ei ole varmaa 
tietoa, mut ta puolustusvoimien heraldik-
ko Juhani Vepsäläinen tutki asiaa ja hä-
nen mukaansa lipun on erittäin todennä-
köisesti suunnitellut ja piirtänyt silloisen 
Polyteekin eli Teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtuurin ja koristetaiteen opettaja, 
arkkitehti ja professori Carolus Lindberg.

Sotamuseo kehotti uusimaan jo ikääntyneen Insinööriupseeriliiton li-
pun. Niinpä vuonna 1991 uuden lipun teettämiseen ryhdyttiin. Tällöin 
pe rustettiin lippurahasto lahjoitusvarojen hankkimiseksi. Koska IUL:n 
lippu oli sotalippu, niin sen muodon ajanmukaistamisen suoritti puolus-
tusvoimain heraldikko Juhani Vepsäläinen. Lippurahaston varoin IUL 
val mistutti uuden lipun vuoden 1995 alkuun mennessä. Lipun tangon uu-
si kärkikappale valmistui vuoden 1996 marraskuussa.

Lipun heraldinen selvitys kuuluu seuraavasti:
’Sinivioletissa lippukentässä valkoisen hammasrattaan sisällä puo lus-

tusvoimien vaakunaleijona; tunnus keltaisen tyylitellyn yläpääs tään avoi-
men laakerilehväseppeleen ympäröimänä, jonka lehvät yhdis tettynä sol-
mitulla valkoisella nauhalla.’

Lipun nykyinen muoto on määritelty näin:
’Lippu rykmenttilippukokoa; pi tuus 142 cm ja leveys 120 cm. Tan-

gon puoleinen lipun reuna katkaistu viidesti siten, että tanko on paljaana 
kahdesti.’

IUL:n uuden lipun juhlallinen nau  laustilaisuus pidettiin 20.4.1995 
Sie mens Oy:n tiloissa Leppävaaras sa. Tilaisuus oli arvokas ja juhlava. 
25:lle lipunnaulaajalle jaettiin erilliset lipunnaulaustodistukset. Naula-
ustilaisuudessa lipulle perustettiin lip pukirja, johon on taltioitu lipun 
historia. 

Lipun kärkikappale



IUL:n lipun ohjesääntö

1. Vuonna 1930 vihitty Insinööriupseeriliiton lippu säilytetään muse-
oituna Sotamuseossa. Vuonna 1995 uusittu liiton lippu säilytetään 
lii ton hallituksen erikseen päättämässä turvallisessa paikassa.

2. Lippua käytetään yhdessä Suomen lipun kanssa valtakunnallisissa 
juhla- ym. tilaisuuksissa. Lippua voidaan käyttää liiton hallitukses-
sa toimineen tai muutoin liiton toimintaan merkittävästi vaikutta-
neen jäsenen hautajaisissa liiton hallituksen päätöksellä.

3. Lippuvartiota käytetään lippua juhlatilaisuuteen tuotaessa ja esiin-
nyttäessä kulkueessa.

4. Pienoislippua voidaan käyttää mm. kokoustilaisuuksissa pöytälip-
puna yhdessä pienikokoisen Suomen lipun kanssa.

5. Pienoislippu voidaan myöntää liiton jäsenelle tunnustuksena an-
siokkaasta toiminnasta liiton ja insinöörikunnan hyväksi hallituk-
sen yksimielisellä päätöksellä. 

Mitalit

Liitto sai myös toisella tavalla tunnustetun aseman, 
kun vuonna 1974 tasavallan presidentti hyväk syi 
Insinööri upseeriliiton ansiomitalin sotilaspu vussa 
kannettavaksi kunniamerkiksi. 

lUL:n ansiomitalien arvoa vahvistettiin merkit-
tä väs ti 12.12.1990 Tasavallan Presidentin antamal la 
asetuk sella 1152/1990. Samalla perustettiin mitalin 
ylempi luok ka IUL:n ansiomitali soljen kera. Solki on 
insinööri upseerimiekka.

Perinnemarssi

Insinööriupseeriliitto sai vuonna 1995 perinne mars sik  seen ”Hal lin-
port  ti marssin”.  Marssin on säveltänyt sä vel täjä Aimo Mustonen 1980 
ja sovittanut kapt Esa Koponen 1991. Liiton käyttöön asianomaisin lu-
vin marssin järjesti kunniapuheenjohtaja, opetusneuvos, ins-evl Eros 
Jäske.





Innovaatioista ja toiminnan 
kehittämisestä
Matti Rantanen
Laatu- ja kehitysjohtaja
Pääesikunnan materiaaliosasto

Innovaatio on uusi idea, joka on viety käytäntöön. Pelkkä idea il man 
käytännön sovellutusta ei ole oikea innovaatio. Innovaation tarkoituk-
sena on tuottaa hyötyä, joka yleensä lähtee liikkeelle ke hittäjään omasta 
halusta, mutta joka on arvokasta myös organi saatiolle. Aktiivisella inno-
vaatiotoiminnalla on positiivisia vai kutuksia koko organisaatiolle – se 
kannustaa muitakin. Miten innovaatio siis oikeastaan poikkeaa toimin-
nan kehittämisestä?

Yritysten kannalta innovaatiot ovat usein ehdoton, joskaan ei välttä-
mättä ainoa edellytys yrityksen kannattavuudelle ja tuloksen tekemi-
selle. Innovatiivinen yritys löytää oman sinisen valtamerensä, jossa 
in novaatioille ei ole – ainakaan ensimmäisessä vaiheessa – kilpailevia 
pal veluita tai tuotteita tarjolla. Innovaatiot ovat usein keksinnöllisiä, 
nii hin liittyvät oikeudet voivat olla suojattavissa patentilla tai muutoin 
re kisteröimällä (Patenttilaki (550 / 1967). Tavoitteena on siis täl löin 
suojata innovaatioon liittyvät taloudelliset oikeudet ja saada si tä kaut-
ta yrityksen tutkimukseen ja kehittämiseen uhratut panokset ta kaisin, 
yleensä sijoitettavaksi uudelleen tutkimukseen ja kehittämiseen. Paten-
toinnin kautta rojaltien muodossa saatava hyöty voi siten muo dostaa 
yrityksen tutkimukselle ja kehittämiselle oman kannattavan tulosalu-
eensa. Suomessa paras esimerkki tästä lienee Nokian patent tisalkku, 
joka vielä matkapuhelintoiminnasta luopumisen jälkeenkin on yrityk-
selle tuottoisaa.

Jos tarkastellaan valtionhallinnossa ja erityisesti puolustusvoimis-
sa tutkimusta ja kehittämistä sekä muuta innovaatiotoimintaa, mieleen 
nou see väistämättä kysymys siitä, voiko innovointi tuottaa julkishallin-
nolliselle organisaatiolle hyötyä. Onko se mitattavissa rahalla tai muil-
la keinoin? Miten se hyödyttää organisaatiota itseään? Pitäisikö silloin 



tarkastella mieluummin koko kansantaloutta ja sille koituvaa hyötyä 
– varsinkin, kun otetaan huomioon verotuksen kautta siihen ohjattava 
rahoitus?

Puolustusministeriön materiaalipoliittisen osastrategian mukaan im-
ma teriaalioikeudet jäävät puolustusvoimille puolustusvoimien rahoit-
tamissa hankkeissa aina, kun kyseessä on kriittinen teknologia, jo ka on 
salassa pidettävä tai välttämätön uuden teknologian integroimisessa osak-
si puolustusjärjestelmää. Muilta osin immateriaalioikeudet luovutetaan 
te ollisuudelle tapauskohtaisesti kuitenkin siten, että puolustusvoimien va-
paa käyttöoikeus varmistetaan. Harkinta on aina tehtävä tapauskohtaises-
ti ja puolustusvoimien edut turvaten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
et tä puolustusvoimien tutkimuksen ja kehittämisen voidaan katsoa olevan 
kannattavimmillaan silloin, kun se hyödyttää sekä puolustusvoimia että 
teollisuutta. Tarkoituksena on suojata puolustusvoimien etua rahoittajana 
niin, ettei jo kertaalleen maksettua tutkimusta ja kehittämistä uudelleen 
maksateta puolustusvoimille tuotteen hinnassa.

Tutkimus- ja tuotekehityssopimuksissa edellä esitetty tarkoittaa si tä, 
että immateriaalioikeuksista on aina sovittava ottaen huomioon myös sen, 
että projektissa voi syntyä patentoitavissa olevia innovaatioita. Toi saalta 
kokonaisuuden kannalta ei ole tarkoituksen mukaista, että tutkimuksen 
toisen osapuolen oikeutta edelleen kehittää tai muutoin hyödyn tää kehi-
tystyön tuloksia tarpeettomasti rajoitetaan. Tämä vastannee ai em min aset-
tamaani kysymykseen koko kansantalouden näkökulmasta. Luonnollisesti 
voidaan kysyä omien innovaatioiden patentoinnin merkityksestä puolus-
tusvoimille. Patentoinnin ja muiden suojamuotojen ensisijainen mer kitys 
on taloudellisten oikeuksien suojaaminen, joten asia ei siten ole puolustus-
voimien kannalta ensisijainen. Patentoiminen edellyttäisi jat kossa patent-
tisalkun hallintaa, mitä ei voitane pitää puolustusvoimien ydintoimintana. 
Mitä tulee taas kriittisten teknologioiden salassa pidettävyyteen, se on hal-
littavissa paremmin julkisuuslakiin perustuen.

Onko innovaatiotoiminnalla muita ulottuvuuksia kuin tutkimukses-
sa ja kehittämisessä? Mitä hyötyjä sillä voidaan saavuttaa? Onko vain 
pa tentoitavissa olevat keksinnöt todellista innovaatiotoimintaa? Julki-
sen palvelun innovaatio on uusi palvelu, toimintatapa tai ratkaisu, joka 
on otettu käyttöön ja joka hyödyttää kansalaisia tai muuta julkisen pal-
velun käyttäjää. Hyöty on mitattavissa kustannussäästöinä, parempina 
palveluina tai vaikkapa toiminnan tehostumisena. 



Puolustusvoimien toiminnassa on jo kohtuullisen pitkään ollut käy tössä 
aloitepalvelu, jonka avulla pienet innovaatiot pyritään tuomaan ideoista 
käytäntöön. Aloitetoiminnan haasteena on kuitenkin ol lut menettelytapo-
jen jäykkyys, joka on osittain syönyt tehoja aloite toi minnalta. Haasteena 
on tunnistettu myös se, että aloitetoiminta on ol lut irrallinen komponent-
ti suhteessa laadunhallintaan. Itse asiassa aloi tetoiminnan kautta saatujen 
ideoiden vienti käytäntöön on osoittau tunut varsin hankalaksi. 

Aloitetoiminnan vaikuttavuuden lisääminen edellyttää jatkossa siihen 
liittyvien toimintatapojen kehittämistä ja muuttamista paremmin vas taamaan 
nykyaikaa. Siinä yhteydessä kannattaa vakavasti harkita aloi tetoiminnan 
lakkauttamista ja korvaamista toiminnan kehittämistä paremmin palvele-
valla palautemekanismilla, jonka puitteissa vähintään henkilökunta voi an-
taa palautetta sisäisistä palveluista tai tehdä ke hittämisehdotuksia toiminnan 
parantamiseksi. Tarkoituksellisesti vältän tässä sanan ”järjestelmä” käyttöä, 
koska itse toiminnan on oltava keskiössä eikä tietojärjestelmän. Laajennet-
tuna palautemekanismi voi si olla kaikkien kansalaisten käytettävissä. 

Innovaatiotoiminnalla on edellä esitetyllä tavalla useita polkuja jär-
jestelmällisestä ja tavoitehakuisesta tutkimuksesta ja kehittämisestä nor-
maaliin arkisen toiminnan kylkiäisenä syntyviin pieniin kehittämis as keliin. 
Tavoitteena onkin haastaa koko organisaatio ja sen henkilöstö yh teiseen 
kehittämiseen, jonka kohteena ei ole vain teknologiat ja niihin liit tyvät in-
novaatiot vaan kokonaistoiminta.

Porin Teknillinen Seura - Tekniska Klubben i Björneborg  r.y.  on itse-
näinen, Tekniikan akateemisten TEK:n alajaosto. Seura toimii jäsen tensä 
yhdyssiteenä, edustaa teknillistä asiantuntemusta sekä toimii paikka-
kunnan teollisuuden ja talouselämän yleisten edellytysten kehittämisek-
si. Seura on yksi vanhimmista suomalaisista teknillisistä seuroista: seu-
ran 100-vuoti sjuhlia vietetään vuonna 2018. 
Tule mukaan seuran toimintaan ja liity jäseneksi 
www.porinteknillinenseura.fi  





Insinööriosaamisen 
tulevaisuus Puolustusvoimissa

Insinööriprikaatikenraali Kari Renko
Puolustusvoimien pääinsinööri
Apulaisjohtaja
Puolustusvoimien logistiikkalaitos

Insinöörikunta on palvellut Suomen puolustusta koko sen ajan, kun Suo men 
alueella on ollut olemassa toimivaa valtionhallintoa - tai insi nööriprofessiota. 
Suomalaisen insinööriprofession eräänä tärkeänä al kutekijänä on Ruotsin 
armeijan tykistöstä vuonna 1719 virallisesti omaksi aselajikseen erotettu 
linnoitusaselaji.

Sotilasininsöörikunnan synty

Suomen linnoittaminen 1600- ja 1700-luvuilla kehitti insinööriosaa-
mista myös Suomeen. Kaikki linnoitushallinnon johtajat saivat tekni sen eri-
koiskoulutuksen. He vaativat koulutusta ja osaamista myös alai siltaan. Lin-
noitushallinto määritteli henkilöstölleen muodolliset päte vyysvaatimukset. 
Luutnantin arvoisen upseerin oli osattava lukea ja kirjoittaa sekä ruotsia 
että latinaa, kirjoittaa raportteja ja kirjeitä sekä selostaa asioita (Michel-
sen, K-E., Viides sääty - insinöörit suomalaisessa yh teis kunnassa. Helsin-
ki, 1999). Hänen tuli hallita desimaalilasku ja trigonometri set laskut sekä 
käytännön geometriaa niin paljon, että kykeni piirtämään karttoja sekä 
laa timaan taso- ja perspektiivikuvia eri mittakaavoissa. Hänen piti tuntea 
Ruot sin ja muiden maiden maantiede sekä ruotsalaisten linnoitusten topo-
grafi a. Hänen piti osata koneoppia sekä osattava konstruoida pumppuja, 
ark himeedeenruuveja, ja myllyjä, patoja, kaivoja, vesijohtoja, akvedukteja 
ja vesivarastoja. Hänen oli osattava paitsi piirtää kaikenlaisia sotilaallisia 
rakennuksia ja laitteita, myös ampua kaikenlaisilla aseilla ja rakentaa kent-
tälinnoitteita sekä harjoittaa erilaisia joukkoja. Hänen tehtäväkenttäänsä 
kuuluisi myös laatia linnoitusten piirustuksia, malleja ja työohjeita sekä 
kus tannusarvioita. Lisäksi hänen tuli hallita käsityötaitoja kuten sepäntyö-
tä, kivenhakkausta, muurausta, puusepäntyötä, rakennustyötä erityisesti 
katontekoa laudoista, turpeesta, tiilestä tai kuparilevystä ja työnjohtoa.



Jos tarkastellaan puolustusvoimien insinöörikunnan osaamisvaati-
muksia nyt tai nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, voitaisiin asia kui-
tata pitkälti vaatimalla samaa kompetenssia kuin 1700-luvun alkupuo-
len linnoitusluutnantilta.

Varhaiset linnoitusupseerit eivät vielä edustaneet insinööriprofessio-
ta siinä mielessä, että heidän sosiaalinen kehityksensä eteni kohti aate-
lis toa. Insinöörikunnan erillisenä ammattikuntana on Suomessa kat-
sottu saaneen alkunsa 1700-luvun kuninkaallisista maanmittareista ja 
muo toutuneen erilliseksi ammattikunnakseen 1800-luvun teollisuuden 
ja valtiollisen infrastruktuurin rakentamistehtävissä.

Suomen puolustusvoimien alkutaipaleella Mannerheim perusti yleis-
esikuntansa tammikuussa 1918. Yleisesikunnan alaisuudessa toimi rin-
ta mantakaisia asioita hoitanut etappiesikunta, jossa yhtenä osasto na In-
sinööriesikunta aloitti toimintansa helmikuussa 1918. Vaasaan sijoitetun 
Insinööriesikunnan päällikkönä aloitti insinööri, vapaaherra Gustaf Aminoff , 
varapäällikkönä insinööri H. Gronström ja neuvottelevana jäsenenä pääin-
tendentti, tirehtööri Gösta Serlachius. Insinööriesikuntaan kuului seit semän 
osastoa (koneosasto, rakennusosasto, puhelin- ja sähkölennätin osasto, säh-
köosasto, tehdasosasto, auto-osasto sekä talous- ja hankintaosasto).

Puolustuslaitoksen organisoinnissa vuonna 1919 insinöörien ase-
ma jäi järjestämättä ja virkapukuisten sotilasinsinöörien asema vahvis-
tettiin vasta vuonna 1925.

Laajimmillaan insinöörikunnan vaikutus Suomen puolustukseen on 
ollut sotien aikana. Talvisodan aikana kopioitiin sotatalouden opit Sak-
sasta. Päämajassa toimi sotatalousosasto, jonka tehtävänä oli täyttää 
puo lustusvoimien materiaalitarpeet. Sotatalousosastolla oli suuret val-
taoikeudet ohjata kotimaista tuotantojärjestelmää. Järjestelmä saatiin 
kun nolla toimivaksi vasta välirauhan aikana, jolloin se organisoitiin 
eril liseksi, suoraan ylipäällikön alaiseksi sotatalousesikunnaksi. Sota ta-
louden tarkastaja ja sotatalouspäällikkö saivat oikeudet hyväksyä han-
kintoja ja tehdä tilauksia. Teknillisiä asiantuntijoita ei lähtökohtai sesti 
komennettu rintamalle, vaan heidät rekrytoitiin sotatalousesikun nan tai 
sotatarviketeollisuuden tehtäviin. Sotatalousorganisaation johto tehtävät 
miehitettiin pääsääntöisesti teollisuuden johtotehtävissä toimineilla in-
sinööreillä, alkaen sotatalouspäällikkönä ja yleisesikunnan päällikön 
toi sena sijaisena toimineesta Halla Oy:n isännöitsijästä, insinöörieversti 
Runar Bäckströmistä (Suomen sota 1941 -1945 - sotatalous. Sotatieteen 



lai toksen sotahistorian toimiston julkaisuja IX11. Helsinki, 1975).
Tänä päivänä insinöörikunnan tehtävät puolustusvoimissa liittyvät 

karkeasti jaotellen kolmeen alueeseen: huoltovarmuus-ja sotatalous, 
ma teriaalin hankinta ja kunnossapito sekä tutkimus- ja teknologiatoi-
minta. Insinöörikuntaa palvelee sekä siviilitehtävissä että sotilasvirois-
sa erikoisupseereina. Pääosa insinöörikunnasta työskentelee puolus-
tusmateriaalin hankinta- ja kunnossapitotehtävissä.

Tulevaisuudennnäkymiä

Tarkasteltaessa puolustusvoimien tulevia tarpeita insinöörikunnalle ja 
sen osaamiselle on ensin tarkasteltava puolustusvoimien ja sen toi-
mintaympäristön kehitysnäkymiä. 

Puolustusvoimien yleisinä kehityspiirteinä ovat viime vuosina olleet val tion 
budjettitalouden piirissä työskentelevän henkilöstön määrän vä hen  täminen ja 
siitä seurannut tukitehtävien ulkoistaminen, kustannustietoisuuden kasvu sekä 
tietotekniikan roolin kasvu. Tämä kehitys tulee to dennäköisesti jatkumaan, el lei 
valtion rahoituskyvyssä tai turvallisuus ympäristössämme tapahdu merkittäviä, 
ennakoimattomia muutoksia. Puo lustusmateriaali koostuu kasvavassa määrin 
monimutkaisista ohjelmis topohjaisista järjestelmistä. Puolustusjärjestelmän osat 
verkottuvat ja koko puolustusjärjestelmä muodostaa monimutkaisen järjestelmi-
en järjestelmän.

Insinöörikunta tuottaa puolustusvoimille teknistieteellistä erikoisosaa-
mista, sekä tietoa ja metodeja, joihin yleensä liittyy myös vahva ta loudellisten 
reunaehtojen ja lainalaisuuksien ymmärrys. Tämän pe rus insinööriosaamisen 
merkitys ei tulevaisuudessa häviä. Suomen kou lutusjärjestelmässä tapahtu-
neet muutokset johtavat kuitenkin siihen, että nykyisin voimassa olevasta 
tutkintojärjestelmästä valmistuvil la insinööreillä on suoritettuna vähemmän 
ammattiopintoja kuin ”aikaisemmilla sukupolvilla”. Perehdytyksen ja työs-
sä oppimisen merkitys siis korostuu. 

Toinen insinöörikunnan perustaitojen oppimiseen liittyvä haaste liit tyy 
puolustusvoimien organisaatio- ja virkarakenteen muutokseen. Pää osa puo-
lustusmateriaalin kunnossapitotyöstä on siirtynyt teollisuu teen puolustusvoi-
mien strategisten kumppaneiden hoidettavaksi. Samalla puo lus tushaarojen 
insinööritehtävät ovat vähentyneet. Aikaisempaan ver rattuna suh teellisesti 
pienemmällä osalla puolustusvoimien insinööri kuntaa on mah dollisuus pal-
vella puolustushaaroissa ja saada kokemusta puolustushaa rojen toiminta-



kulttuureista sekä sotavarustuksen käytöstä ja käytännön kunnossapidosta. 
Puolustusvoimien insinöörikunnan erityispiirre on sotilasvirassa pal-

velevat insinöörit, erikoisupseerit. Erikoisupseerit ovat upseereihin kuulu-
va henkilöstöryhmä, joka suorittaa teknistä erikoiskoulutusta edel lyttäviä 
tehtäviä. Erikoisupseerit rekrytoidaan sen jälkeen kun he ovat suorittaneet 
yliopisto- tai korkeakoulututkintonsa. Erikoisupseerit toimivat pääsään-
töisesti erilaisissa toiminnan johto- ja ohjaustehtävissä. 

Erikoisupseereiden pakollinen eroamisikä on pääsääntöisesti 55 vuot-
ta, tulevaisuudessa 57 vuotta, kun sotilaseläkejärjestelmään tehdyt muu-
tokset tulevat täysimääräisesti voimaan. Jotta erikoisupseerin virassa 
pal veleva henkilö ehtii saada täyden eläkekertymän, tulisi hänen saada ni-
mitys virkaan hyvin varhaisessa uransa vaiheessa. Tämä ai heuttaa pitkäl-
lä aikavälillä sen, että erikoisupseerikunnassa palvele villa on vain vähän, 
tai ei ollenkaan, kokemusta puolustusvoimien ulko puolelta. Kun suurin 
osa sellaista tehtävistä, joissa erikoisupseeri ke räsi käytännön kokemusta 
puo lustusmateriaalista, on ulkoistettu kump paneille, tätä käytännön koke-
mus ta ei kerry myöskään puolustus voimissa. Tällainen johtotehtävissä 
toi mivan henkilöstöryhmän yksipuolinen kokemustausta ei luonnollises-
tikaan voi olla organisaation etu.

Puolustusvoimauudistuksen jälkeen valtaosa insinöörien tehtävistä on 
pääesikunnan alaisissa laitoksissa. Puolustusvoimien teknisen osaa misen 
kannalta olisi tärkeää, että erikoisupseerit saisivat kokemus ta myös puolus-
tushaarojen toiminnasta.  Puolustusvoimien järjestämän jat ko koulutuksen 
merkitys on erityisen suuri erikoisupseereille. Esimerk ke jä tällaisesta jat-
kokoulutuksesta ovat esiupseerikurssit, toimialapäällik kökurssit sekä yleis-
esikuntaupseerikurssi. Insinööriupseerikurssien loppuminen jätti insi nöörien 
koulutukseen aukon, jota ei ole osattu täysin paikata. Insinööri up seerikurssit 
antoivat tiedollisia valmiuksia ja samalla myös lisäsivät in sinöörikunnan yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. Puolustusvoimien tarvitseman osaamisen kehit-
tämiselle tuo oman piirteensä se, että henkilöstöstrate gian lähtökohtana on 
henkilöstörakenne eikä puolustusvoimien osaamistarve (Puolustusvoimien 
henkilöstöstrategia palkatulle henkilöstölle ja asevelvol lisille, PVOHJEK - 
PE HK1027. Pääesikunta, Helsinki, 2014.).

Taloudellisten tekijöiden merkitys puolustusvoimien toiminnan oh-
jauksessa on viime vuosina korostunut. Mikään valtion rahoitusnä ky-
missä ei viittaa siihen, etteikö tämä kehitys jatkuisi. Taloudelliset vai ku-
tukset järjestelmien käytössä ja kunnossapidossa on osattava tun nistaa 



ja jakaa järjestelmien osille ja elinjakson vaiheille niin, että ta loudellisia 
vaikutuksia voidaan käyttää luotettavasti hankintojen ja toi minnan oh-
jauksessa ja vaihtoehtojen priorisoinnissa. Kumppaneille ulkoistettujen 
palveluiden tuottamisen ohjaus edellyttää, että myös os taja ymmärtää 
palvelutuotannon, esimerkiksi materiaalin kunnossa pi don, prosessin ja 
siihen liittyvien kustannusten muodostumisen meka nismit. Myös tämä 
korostaa sitä, että puolustusvoimien teknisessä henkilöstössä tulisi olla 
henkilöitä, joilla on työkokemusta myös teollisuudesta.

Puolustusjärjestelmän osien verkottuminen ja teknisten järjestelmi-
en monimutkaistuminen johtavat kasvavaan tarpeeseen osata käsitellä 
kompleksisia systeemejä systemaattisesti ”järjestelmien järjestelminä”. 
Tämä koskee sekä yksittäisiä teknisiä järjestelmiä että koko puolus-
tusjärjestelmää. Asia ei sinällään ole puolustusvoimissa uusi, mutta tarve 
on kasvava. Kuvaavaa on, että puheena olevan tekniikan alan englannin-
kieliselle nimelle ”systems engineering” ei vielä ole edes vakiintunutta 
suomenkielistä nimitystä.

Suomalainen insinööriosaaminen on korkealla tasolla eikä mikään 
viittaa siihen, että tämä tilanne olisi tulevaisuudessa merkittävästi huo-
no nemassa. Puolustusvoimien kehitysnäkymät johtavat siihen, että tek-
nistaloudellisen osaamisen tarve on tulevaisuudessa yhtä merkittävä, tai 
jopa merkittävämpi, kuin tänään. Mikäli puolustusvoimat pystyy pitä-
mään teknisen henkilöstönsä sisäisen koulutuksen ja urasuunnittelun 
tu levaa kehitystä vastaavana, tulee puolustusvoimien insinöörikunta 
myös varmasti täyttämään puolustusvoimien tulevaisuuden tarpeet.

Onnittelemme Insinööriupseeriliittoa!
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Insinööriupseeriliitto ry:n säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Insinööriupseeriliitto ry, ja sen kotipaikka on Hel-
singin kaupunki sekä toiminta-alueena Suomen valtakunnan alue. Yh-
distyksessä käytetään seuraavassa nimitystä liitto.

2. Tarkoitus ja toiminta

Liitto on riippumaton, aatteellinen maanpuolustusyhdistys, joka yhdis-
tää jäsenensä teknisten erikoisalojen upseerikunnaksi ja toimii jäsen-
tensä kehityksen edistämiseksi sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen 
aseman kohottamiseksi.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi liitto osallistuu jäsenistöään koske-
viin neuvotteluihin, toimittaa tutkimuksia, antaa lausuntoja, tekee esi-
tyksiä sekä järjestää koulutus-, esitelmä-, ym. samantapaisia tilaisuuk-
sia ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi liitto kerää jäsenmaksuja ja voi lisäksi 
harjoittaa kustannustoimintaa sekä asianomaisen luvan saatuaan toi-
meenpanna keräyksiä ja arpajaisia. Liitto voi vastaanottaa lahjoituksia 
ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenyys

Liiton jäsenryhmiä ovat:
1) varsinaiset,
2) kannattavat,
3) kutsutut jäsenet,
4) kunniajäsenet sekä
5) kunniapuheenjohtajat.

Varsinaisena jäsenenä voi olla liiton hallituksen hyväksymä insinöö-
riupseeri tai upseerin arvon omaava diplomi-insinööri, arkkitehti, insi nöö ri 
tai rakennusarkkitehti tai korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö pääai-
neenaan matemaattisluonnontieteellinen aine.

Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä liiton toiminnan tu-



kemisesta kiinnostuneen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.
Kutsutuksi jäseneksi voi liiton hallitus kutsua henkilön, joka on an-

siokkaasti edistänyt liiton toimintaa
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi liittokokous kut-

sua hallituksen yksimielisestä esityksestä varsinaisen jäsenen, joka on 
erityisen ansiokkaasti toiminut liiton tarkoitusperien hyväksi. 

4.   Jäsenyydestä eroaminen

Jäsen on vapaa liiton jäsenyydestä sen kalenterivuoden päätyttyä, jonka 
aikana hän on kirjallisesti ilmoittanut eroamisesta hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai sanellut ilmoituksen siitä liiton kokouksen pöytä-
kirjaan.

Jäsen, joka on kahden peräkkäisen vuoden aikana laiminlyönyt jäsen mak-
sunsa suorituksen, katsotaan hallituksen päätöksellä liitosta eronneeksi.

Jäsenen erottamisesta muussa tapauksessa päättää liittokokous.

5.   Toimielimet   

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanevina eliminä ovat 
liiton hallitus ja sen valitsema johtoryhmä.

6.   Liittokokoukset 

Varsinaisia liittokokouksia ovat ohjelmoidut kevätkokous, joka pide-
tään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. 
Kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokous-
päivää kirjeellä.

Kokouksiin saavat ottaa osaa kaikki jäsenet. Äänioikeus ja vaali kel-
poisuus on varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä sekä kunniapu heen joh-
tajilla. Äänestäminen nimellä annetulla valtakirjalla on mah dollista. Yh-
delle henkilölle älköön kuitenkaan sallittako viittä valta kirjaa enempää.

Kevätkokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin,
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ään-

tenlaskijoina,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,



4) esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus,
5) esitetään liiton edellisen vuoden tilit ja tilintarkastuskertomus,
6) päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin,
2) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat äänten-

laskijoina,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma,
5) käsitellään tulevan vuoden talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen 

suuruus,
6) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi liiton hallituksen puheenjoh ta-

ja ja varapuheenjohtaja sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten tilal-
le uudet jäsenet, 

7) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja varatilin-
tarkastaja,

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Liittokokouksessa käsitellään lisäksi periaatteellista merkitystä si-

säl tävät asiat kuten yhteistyön laajuus muiden yhteisöjen kanssa. Asiat, 
jotka halutaan ottaa liittokokouksissa käsiteltäviksi, on ilmoitet tava 
hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräisiä liittokokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeel-
liseksi tai kun 1/20 jäsenistä sitä esittämiensä asioiden käsittelyä varten 
hallitukselta kirjallisesti vaatii. 

7.   Hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä paril-
linen määrä, vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut jä-
senet kahdeksi vuodeksi, puolet joka toinen vuosi. Erovuoroiset voidaan 
valita uudelleen. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa älköön valit tako 
useammin kuin viisi kertaa peräkkäin.

Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä ainakin puolet muista 
hal lituksen jäsenistä tulee olla Puolustusvoimien vakinaisessa palveluk-
sessa. Hallituksen kokoonpanon ehdokasasettelussa tulee nou dattaa pe-
riaatetta, että eri tutkinto- ja puolustushaarat tulevat edustetuiksi.



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään puo-
let hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estynee-
nä varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. 
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.    

8.   Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa sekä sen yhteisiä asioita.
Tässä tarkoituksessa hallitus:

1) panee täytäntöön liittokokouksen päätökset,
2) edustaa liittoa, tekee liiton puolesta sitoumuksia yms. Sekä esiintyy 

liiton puolesta kantajana ja vastaajana,
3) valitsee liitolle sen tarvitsemat toimihenkilöt sekä liiton edustajat 

muihin järjestöihin liittokokouksen määrittämin laajuuksin,
4) päättää jäsenasioista kuten niistä on erikseen sanottu, 
5) laatii liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset,
6) laatii ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

sekä valmistelee muutkin liittokokousasiat.

9.   Toiminta- ja tilikausi

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit ja muut hallin-
toa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle ennen helmi kuun 
15. päivää. Tilintarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa halli-
tukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätliittokokousta.

10.     Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä 
tai toinen heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

11.    Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähin-
tään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vah-



vistaminen aikaisintaan kuukauden kuluttua samanlaisella äänten enem-
mistöllä seuraavassa liittokokouksessa.

Päätökseen, jolla liitto puretaan, vaaditaan vähintään ¾ kaikista ää-
nestyksessä annetuista äänistä ja päätöksen vahvistaminen aikaisintaan 
kuukauden kuluttua seuraavassa liittokokouksessa äänimäärällä, joka 
on vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

12.    Liiton omaisuuden luovutus 

Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat jollekin liiton 
tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle järjestölle. Päätös varojen luo-
vuttamisesta tehdään viimeisessä liittokokouksessa.

13.    Muut mahdolliset asiat

Muissa, näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa noudatetaan 
yhdistyslain säännöksiä.

Suomen Insinööriupseeriyhdistyksen perustamisasiakirja on allekir-
joitettu Helsingissä 5 p:nä joulukuuta 1926.

Suomen Insinööriupseeriyhdistys r.y:n säännöt on hyväksytty Sosiaa-
liministeriössä 27 p:nä syyskuuta 1930.

Insinööriupseeriyhdistys r.y:n säännöt on hyväksytty Sosiaaliministe-
riössä 20 p:nä tammikuuta 1954

Insinööriupseeriliitto r.y:n säännöt on hyväksytty Oikeusministeriössä 
4 p:nä lokakuuta 1974

Insinööriupseeriliitto r.y:n säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa 12 p:nä joulukuuta 2001




