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Suurempien puolueiden vaaliväitte-
lyssä ei juurikaan ollut radikaaleja ir-
tiottoja. Jopa hallitusneuvotteluissa 
tunnutaan sopineen, että väistyvien 
Hornettien suorituskyky korvataan 
täysmääräisesti. Toivottavasti sen 
ymmärretään koskevan myös hankit-
tavien hävittäjien lukumäärää.

Ilmastoasiat olivat odotetusti aika 
pinnalla. Yleensä tuntuu olevan kon-
sensus muutoksen hillitsemiseksi, 
mutta konkreettisista toimenpiteistä 
tuntuu olevan vaikeaa tehdä päätök-
siä. Koska nuoret ovet ottaneet tä-
män kärkiteemakseen on heitä syytä 
kuunnella. Tämän päivän nuoriso on 
huomispäivän äänestäjä- ja vaikutta-
jajoukko.

Pienempien puolueiden vaalikes-
kustelussa tuli erikoisia näkemyksiä. 
Tähän joukkoon oli pudonnut myös 
entinen keskustan voimahahmo Paa-
vo Väyrynen.

EU:n puolustus puhutti paneeliin 
osallistujia. Väyrysen mukaan mei-
dän ei pitäisi sitoutua kriiseihin Eu-
roopan ulkopuolella. Taitaa vain olla 
niin, että ne ”kriisit” kyllä sitovat mei-
dät laajemminkin, haluttiin tai ei.

Väläytettiin sekä pehmeiden että 

kovien keinojen käyttöä lähinnä Af-
rikassa. Jos EU:n sotilasvoimaa ei voi 
käyttää EU:n ulkopuolella, niin kuka-
han niitä keinoja käyttää?

Jotkut kommentit olivat täysin har-
haisia, kuten ”pakolaisten sulkemi-
nen Tornion lähellä olevaan leiriin”. 
Kommentoijalla (en mainitse nimeä) 
ei historian tuntemus tuntunut ole-
vat vahvimpia puolia.

Kommunistisen puolueen edustaja 
väitti aatteensa velvoittamana, että 
”NATO on hyökkäysorganisaatio”.Täs-
säkään kohtaa historia ei tue väitöstä. 
Tosin valitettavan usein eri kommen-
toijat lehtien kommentointipalstoilla 
liittävät NATO:n milloin Irakin sotiin 
ja milloin muihin konflikteihin. Kyllä 
se päätöksenteko sujuu järjestössä 
edelleenkin demokraattisesti kon-
sensusperiaatteella, ei edes Yhdys-
vallat kykene sanelemaan päätöksiä.

Kaikki käynnissä olevat yhteistyö-
hankkeet eri organisaatioiden ja 
valtioiden välillä ovat Suomelle hyö-
dyllisiä. Koska liittoutuminen NATO:n 
kanssa tuntuu laajemminkin olevan 
pois suljettu ratkaisu, tulee meidän 
kehittää suorituskykyjämme kaikilla 
muilla mahdollisilla keinoilla.
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Puheenjohtaja - Kaikki tikut laudalla

Kesä on tuloillaan ja lämpöä on 
jo mukavasti ilmassa. Lämpöä on 
havaittavissa myös politiikan alal-
la. Huawei- keskustelu lämmittää 
Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä. Asian 
taustalla voidaan nähdä ”kyber-
ajan kilpavarustelua” ja kilpailua 
tiedon herruudesta.  Kotimaassa 
on eletty kuumaa vaalikevättä, joka 
vielä jatkuu tulevilla euro-vaaleilla. 
Käydyt eduskuntavaalikeskustelut 
ja eritoten niiden aiheet antoivat 
jo viitteitä tulevasta. Ehkä yllättäen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheet 
eivät nousseet odotettuun rooliin. 
Tunnustelut ja puolueiden väliset 
neuvottelut käyvät vilkkaana ja ovat 
median huomion keskiössä. Kaikki 
”tikut olivat laudalla”, kuten hallitus-
tunnustelija asian vaalien tulosten 
jälkeen ilmoitti. Tilanne on nyt kui-
tenkin muuttunut siltä osin ja tule-
vaa hallituskokoonpanoa odotetaan 
mielenkiinnolla. Mielenkiintoista on 
sekin, että juuri nyt kaksi suosituinta 
puoluetta (Almamedian mielipi-
demittaus 15.5.2019) on jäämässä 
oppositioon. Eduskunnan istumajär-
jestys kuitenkin uudistettiin, joten 
siitäkin päätelleen uusia tuulia on 
odotettavissa. 
Kolme vuosikymmentä sitten ”tikku-
ja sinkoili laudalta”. Vuotta 1989 on 
kutsuttu hulluksi vuodeksi, jolloin 
maailmanpolitiikan mannerlaatat 
vavahtelivat niin, että tärinä ei ole 
laantunut kokonaan vieläkään. 

Suomessa elettiin tuolloin Holkerin 
johtamaa ensimmäistä sinipunahal-
lituksen aikaa Keskustapuolueen 
ollessa oppositiossa. Meillä koettiin 
Gorba-huumaa Neuvostoliiton 
korkeimman neuvoston puheenjoh-
tajan Mihail Gorbatsov ensivierailun 
johdosta. Lehdistö herkutteli muun 
muassa hänen Mobira Cityman 
puhelullaan Moskovaan. Merkittä-
vää oli, että juhlapuheessaan hän 
varauksettomasti tuki Suomen 
puolueettomuutta. Vierailun aikana 
he presidentti Koiviston kanssa alle-
kirjoittivat julistuksen, jossa Suomi 
julistettiin puolueettomaksi maaksi. 
Suomi liittyi Euroopan neuvostoon 
ja solmi vapaakauppasopimuksen 
EFTA:n kanssa, ottaen selkeitä aske-
lia kohti yhdentyvää Eurooppaa.
Mitä muuta sitten siihen aikaan 
tapahtuikaan maailmalla? Ehkä 
ensimmäisenä mieleen tulee kylmän 
sodan symbolina tunnetun Berliinin 
muurin murtuminen. DDR avasi syk-
syllä rajansa ja salli kansalaistensa 
matkustaa vapaasti länteen. Jo seu-
raavana päivänä alettiin repiä alas 
Berliiniä jakanutta yli 155 kilometrin 
mittaista muuria. Tapahtumia seurasi 
Berliinissä myös silloinen 39-vuoti-
as KGB:n upseeri everstiluutnantti 
Vladimir Putin samalla kun osallistui 
operaatioon, jossa kiireessä poltet-
tiin kaikki arkaluonteinen aineis-
to. Sen sijaan tuolloin 35-vuotias 
Itä-Berliinin tiedeakatemian fyy-

sikko Angela Merkel ei osallistunut 
juhlintaan vaan seurasi tapahtumia 
televisiosta ja meni saunaan.
Baltiassa neuvostomiehitys oli 
murtumassa kansan vastustukseen. 
Baltian itsenäistymispyrkimyksien 
yhtenäisyyttä ja voimaa kuvasi Balti-
an maiden muodostama ihmisketju. 
Yli kaksi miljoona Balttia tarttui 
toisiaan käsistä ja muodostivat lähes 
700 kilometrin mittaisen ihmisket-
jun Tallinnasta Vilmaan. Tallinnan 
laululavasta ja sen tapahtumista tuli 
virolaisen vastarinnan symboli. En-
simmäistä kertaa 44 vuoteen vapaan 
Viron sini-musta-valkoinen lippu 
nostettiin liehumaan Pikk Herman-
nin lipputorniin.
Kesäkuussa Kiinan hallinto tukah-
dutti Taivaallisen rauhan aukion 
mielenosoitukset väkivalloin. Puo-
lassa edettiin rauhanomaisemmin. 
Kommunistihallitus ja Solidaari-
suus-ammattiyhdistysliike sopivat 
ensimmäisten vapaiden, tai ainakin 
melko vapaiden, vaalien järjes-
tämisestä. Leipäjonot vaihtuivat 
vaalijonoiksi ja punavalkoiset värit 
hulmusivat muutoksen merkkinä. 
Romaniassa diktaattori Nicolae 
Ceausescu menetti dramaattisesti 
valtansa ja tullen teloitetuksi yhdes-
sä vaimonsa Elenan kanssa. Unkari 
avasi länsirajansa DDR:stä länteen 
lähteneille ihmisille. Tsekkoslova-
kiassa valta vaihtui maltillisemmin ja 
verettömästi. 
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Afganistanissa liehuivat puolestaan 
punaliput, kun Neuvostojoukot ve-
täytyivät kotiin helmikuussa. Viimei-
senä sotilaana poistui 40. armeijan 
komentaja kenraaliluutnantti Boris 
Gromov. Kymmenen vuoden sota-
retken hinta oli kova ja sen loppu-
tuloksesta on monia näkemyksiä. 
Neuvostoliittoa ei enää ole, mutta 
ääri-islamin heijasteet näkyvät ja vai-
kuttavat monimuotoisesti edelleen. 
Paljon on tapahtunut myös vii-
meisen kolmen vuosikymmenen 
aikana. Aivan kuin kymmenen 
tikkua laudalla leikkiin kuuluu - tikut 
kerätään aina uudelleen laudalle ja 
peli jatkuu… 
Arvoisat lukijat, yhdistyksen jäsenet

Keväinen seminaari oli onnistunut. 
Ansiokkaat esitykset digitalisaa-
tiosta, automaatiosta ja kyberistä 
ohjasivat ajatuksia vuoden teemaan 
- logistiikan kehittämiseen. Kiitokset 
vielä kerran Nixu oy:lle tilaisuuden 

tukemisesta sen mahdollistamisesta.
Syyskaudella jatkamme seminaa-
risarjaa, sillä syyskokouksen yh-
teydessä Orionilla Espoossa 7.10. 
2019. Aiheena on lääkintähuollon ja 
lääkintälogistiikan kehittäminen.

Perinteistä huoltotapahtumaa ei 
tänä vuonna ole, mutta sen sijaan 
1.12.2109 tarjoutuu mahdollisuus 
tutustua KAAKKO19 harjoituksen 
logistiikkaan sekä kenttähuoltoon 
Kouvolassa ja Kuusankoskella 1.Lo-
gistiikkarykmentin isännöimänä. 

Kannustan merkitsemään päivät 
kalenteriinne. Ilmoitukset tapah-
tumista tulevat lehteen sekä aina 
ajankohtaisin päivitetty tieto löytyy 
nettisivuiltamme.

Yhteistoiminnan käynnistäminen 
Suomen Sotataloudellisen seuran 
kanssa etenee kevätkokouksessa 
hyväksytyllä tavalla. Seuraavassa 

vaiheessa laadukkaan lehtemme 
jakelua laajennetaan kattamaan 
myös heidän jäsenistönsä. Yhdistys-
ten tilaisuuksia avataan molempien 
jäsenien hyödynnettäväksi.

Yhteistoiminta Sveitsin logistiikka-
veljien kanssa jatkuu. Perinteinen 
matka tutustumaan Sveitsin logis-
tiikkaan myytiin loppuun ennä-
tysajassa. Syyskuiselle matkalle on 
lähdössä 30 yhdistyksen jäsentä. 

Seuratkaa ilmoituksia lehdessä ja 
yhdistyksen sivuilla (www.logistiik-
kaupseerit.fi). 

Maanpuolustus kuuluu kaikille! 

Toivotan kaikille lukijoille Hyvää 
ja Aurinkoista Kesää!

Kerberos ottaa kantaa
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Luottamus – muotitermien muotitermi

Kapteeni Markus Järvinen pohtii Maanpuolustuskorkeakoululla järjestetyillä Sota-
tieteiden päivillä 24.-25.5.2018, kuinka luottamus rakentuu hankeorganisaatiossa. 
Luottamus koostuu rakenteellisista ja toiminnallisista tekijöistä.
Jokainen tunnistaa sanan luotta-
mus. Päivittäin kerrotaan uutisissa 
luottamuksesta hallitukseen tai 
yritys kehuu asiakkaiden luotta-
muksen olevan kaikki kaikessa. 
Tutkimuksissa selvitetään kansa-
laisten luottamusta poliisiin tai 
Puolustusvoimiin. Yhteistoimin-
nasta ei voida kirjoittaa yhtään 
virkettä mainitsematta luottamus-
ta vähintään kolmesti, ja varsin-
kaan tykkimiehiin ei luota kukaan. 

Luottamuksen määritteleminen 
tai edes kuvaaminen on kuitenkin 
äärimmäisen hankalaa. Lähtökoh-
taisesti oletetaan, että toisen ym-
märrys luottamuksesta on täysin 
sama kuin oma, tai se sujuvasti 
sotketaan ennustettavuuteen. 
Luottamukseen liittyvien piirtei-
den ymmärtäminen on erittäin 
tärkeää, koska muutoin seilataan 
tuurilla.

Luottamuksesta puhuttaessa on kol-
me peruslähtökohtaa. Ensimmäinen 
on luottamuksen olemassaolon tar-
koitus. Jokainen ihminen tai orga-
nisaatio tarvitsee ennustettavuutta. 
Ennustettavuus puolestaan voi pe-
rustua valtaan (toimintavaihtoehto-
jen rajoittaminen; esim. sopimukset) 

tai luottamukseen. Luottamusta on 
siis oltava, koska ennustettavuus ei 
voi yhteistyössä perustua pelkästään 
valtaan. 

Toinen lähtökohta on luottamuksen 
tilannesidonnaisuus. Ikinä ei voi-
da puhua pelkästä luottamuksesta, 
vaan täytyy kysyä, mitä jonkun voi-
daan luottaa tekevän. Esimerkiksi 
sähkömiehen käynnin jälkeen valot 
eivät välttämättä toimi kuten oli so-
vittu, mutta laskun hän muistaa lä-
hettää täysin varmasti. Sähkömies on 
siis luotettava yhdessä asiassa, mutta 
ei toisessa. 

Kolmas lähtökohta on luottamuk-
sen perusluonne. Denise Rousseaun 
mukaan lähtökohta luottamuksen 
tarkastelussa tulisi olla, että ei tarkoi-
teta suoraan käyttäytymistä (kuten 
yhteistyö) tai valintaa (kuten riskinot-
to), vaan tarkoitetaan psykologista 
tilaa, joka johtuu käyttäytymisestä ja 
valinnoista. Toisin sanoen kokemus-
ten kautta ihminen menee ”tilaan”, 
jossa hänen käyttäytymisestä luotta-
mus tai epäluottamus heijastuu. 

Luottamus voidaan määritellä kym-
menillä eri tavoilla. Jokainen ihminen 
painottaa eri asioita ja jokainen tutki-

ja määrittää termin omaan tutkimus-
asetelmaansa sopivaksi. Eri määritel-
mistä on havaittavissa yhtäläisyyksiä, 
jotka kuvaavat tilaa nimeltä luotta-
mus. 

Ensimmäinen näistä on riskin hy-
väksyminen. Toisen osapuolen käyt-
täytymisestä ei voi ikinä olla täysin 
varma, mikä muodostaa riskin. Luot-
tamuksen ydin on tämän potentiaali-
sen riskin arviointi ja hyväksyminen. 
Esimerkiksi yritysmaailmassa on aina 
riski, että yhteistyön toinen osapuo-
li varastaa immateriaalioikeuksia tai 
ei kykene toimittamaan lupaamiaan 
tuotteita. 

Toinen yhtäläisyys on näkemys osaa-
misen merkityksestä. Aikaisemman 
esimerkin sähkömiestä tuskin pidet-
täisiin kokonaisuutena kovin luotet-
tavana, koska hän ei kykene täyttä-
mään hänelle asetettuja odotuksia. 
Kolmantena tärkeänä tekijänä on 
halun osoittaminen. Jokaisen toimi-
jan pitää osoittaa halua täyttää vel-
voitteensa, koska se on olennainen 
osa riskin analysointia. Luottamus ei 
voi esiintyä, jos esimerkiksi pieni yri-
tys tekee yhteistyötä ison yrityksen 
kanssa, mutta iso yritys ei osoita min-
käänlaisia merkkejä halusta tehdä 
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niin kuin on sovittu. 

Kaiken kaikkiaan luottamus voidaan 
määritellä subjektiiviseksi näkemyk-
seksi toisen osapuolen kyvystä ja 
halusta täyttää velvoitteensa. Näin 
saadaan yhdistettyä vaikuttavat teki-
jät yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi, 
jonka avulla voidaan tarkastella luot-
tamuksen esiintymistä.

Luottamus voidaan luokitella eri ta-
voin. Usein käytettyjä ovat toisen 
osaamiseen perustuva luottamus tai 
hyvän tahdon osoittamiseen perus-
tuva luottamus. Toinen vaihtoehto 
jaottelulle on jako laskelmointiin, 
tuntemiseen sekä samaistumiseen 
perustuviin luottamuksiin. Laskel-
mointiin perustuvaa luottamusta 
esiintyy suhteen alkuvaiheessa, kun 
osapuolet arvioivat, että toisen on 
kannattavampaa pitää lupauksensa 
kuin rikkoa ne. Toisin sanoen oletus 
rangaistuksen pelosta mahdollistaa 
luottamuksen. 

Tuntemiseen perustuvaa luotta-
musta on, kun osapuolet tuntevat 
esimerkiksi toistensa arvot, käyttäy-
tymismallit, ihmiset, prosessit, jne. 
Luottamuksen korkein taso saavu-
tetaan, kun ihmiset ja organisaatiot 
tuntevat olevansa esimerkiksi arvoil-
taan, tavoitteiltaan, odotuksiltaan 
sekä toiminnaltaan hyvin samankal-
taisia. 

Logistiikkajärjestelmän kannalta kat-
sottuna luottamus voi olla hyvinkin 
alkutekijöissään. Kaikenlainen siilou-
tuminen heikentää toisten organi-
saatioiden ja ihmisten tuntemusta, 
mikä johtaa luottamuksen perustu-
misen lähinnä laskelmointiin. Tosin 
harvoin toiminnan jarruttamisesta 
kukaan saa minkäänlaista rangais-
tusta, eli laskelmointikin epäonnis-
tuu usein. Toisaalta yksilöt voivat 
tuntea toisensa yli siilorajojen ja näin 
rakentaa luottamusta, mistä pääs-
tään eri tarkastelutasojen asettamiin 
ongelmiin.

Luottamusta esiintyy eri tasoilla. Kai-
kille tutuin on varmasti yksilöiden 
välinen luottamus. Tämä vaikuttaa 

suoraan esimerkiksi käyttäytymi-
seen tai tiedon jakamiseen. Toinen 
taso on organisaatioiden välinen 
luottamus. Siinä yksilöillä on samat 
odotukset toista organisaatiota koh-
taan. Tällöin siis yksilö- ja organisaa-
tiotasojen luottamukset muokkaavat 
toisiaan. Tosin prosessi on hidas ja 
erään japanilaistutkimuksen mukaan 
yksilötason luottamus muuttuu or-
ganisaatiotason luottamukseksi 25 
kuukauden yhteistyön jälkeen. 

Tärkeässä roolissa tässä luottamuk-
sen levittämisessä ovat ns. rajoja 
ylittävät yksilöt, eli sellaiset henkilöt, 
jotka toimivat linkkeinä organisaa-
tioiden välillä. He voivat omalla toi-
minnallaan vaikuttaa yhteistoimin-
nan onnistumiseen ja sitä kautta 
kokemusten muodostumiseen hyvin 
ratkaisevasti. Kolmantena luotta-
muksen tasona on instituutiotaso. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi valtiota 
tai Puolustusvoimia, mitkä omal-
la sääntelyllään, kulttuurillaan tai 
laeillaan vaikuttavat yksilöiden ja 
organisaatioiden toimintaan. Jos 
esimerkiksi Puolustusvoimat edistää 
siilouttavaa kulttuuria, vaikeutuu 
luottamuksen kehittyminen, koska 
ihmiset eivät opi tuntemaan toisiaan.

Luottamusta voidaan rakentaa useil-
la eri tavoilla. Rakentuminen tapah-
tuu vähän kerrallaan, eli pikavoit-
tojen lunastus on hyvin hankalaa. 
Tietenkin se on mahdollista, jos esi-
merkiksi yksilö auttaa toista ja siten 
todistaa osaamisensa ja hyvät aiko-
mukset, mutta varsinkin organisaa-
tioiden välillä se on hankalaa. Joka 
tapauksessa rakentamisen lähtö-
kohta on toistuva kanssakäyminen, 
eli kaikenlainen tutustumista lisäävä 
toiminta on eduksi. 

Toinen täysin kriittinen vaatimus 
on, että yhteistoiminnassa täytyy 
olla erittäin selkeät roolit ja vastuut. 
Ilman näitä toimijat usein suojaa-
vat omaa etuaan, jotta muut eivät 
saa vahingossa saa perusteetonta 
hyötyä. Tilannekuva on seuraava ää-
rimmäisen tärkeä tekijä. Jos tietoa 
vaihdetaan aktiivisesti ja kaikilla on 
samanlainen ymmärrys tilanteesta, 

on paljon helpompi uskoa erityisesti 
toisen haluihin täyttää velvoitteensa. 
Johtamisen näkökulmasta erilaiset 
viestimisfoorumeilla voidaan vaikut-
taa luottamukseen. 

Mikäli kaikki toiminta pakotetaan 
esimerkiksi yhden välikäden kautta 
hoidettavaksi, vähenee toisten toi-
mijoiden tuntemus. Toisaalta oikein 
fasilitoituna ja toimijoita osallista-
malla voidaan foorumeja käyttää 
luottamuksen rakentamiseen. 

Muita eri tutkimuksissa mainittuja 
tekijöitä ovat rutiinit, prosessit, stan-
dardit ja organisaatiorakenteet. Näis-
tä erityisesti vanhat ja huonosti toi-
mivat organisaatiorakenteet voivat 
heikentää luottamusta, koska niihin 
hukkuu ihmisten osaaminen ja ne 
vaikeuttavat kaikkien työtä. 

Yhteistä näille kaikille tekijöille on, 
että niissä korostuvat osaaminen ja 
hyvä tahto, tai ne välittävät tietoa 
osaamisesta ja hyvästä tahdosta. 
Voidaan siis lyhyesti todeta, että kun 
osoittaa osaamista ja hyväntahtoi-
suuden, muodostuu luottamus ja 
kaikki yhteistoiminta helpottuu.

Luottamus on paljon monimutkai-
sempi kokonaisuus kuin arkikielessä 
äkkiä voisi olettaa. Se muodostuu eli-
nehdoksi nykyisessä globalistuvassa 
maailmassa, jossa kukaan ei pärjää 
omillaan, vaan yhteistyötä on pakko 
tehdä. Yhteistyö ilman luottamusta 
on täysi mahdottomuus, koska pel-
killä sopimuksilla tai vallankäytöllä 
ei kyetä luomaan toiminnan vaativaa 
ennustettavuutta. 

Näin ollen luottamus ja sen rakenta-
minen eivät ole pelkästään Puolus-
tusvoimien tai logistiikan toiminnan 
edellytys, vaan koko yhteiskunnan 
ja maailman. Kaikki lähtee siitä, että 
tiedetään mistä puhutaan, kun pu-
hutaan luottamuksesta. Ymmärrys 
mahdollistaa luottamuksen rakenta-
misen – ehkä jopa tykkimiehiin.
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Logistiikkajärjestelmän 
kehittämisen linjauksia

Laitoksen toiminta on vakiintu-
nut viime vuosien aikana ja asia-
kastyytyväisyyden perusteella 
vastaamme tällä hetkellä hyvin 
asiakkaiden palvelutarpeisiin. 
Toimintaympäristö on kuitenkin 
jatkuvassa muutoksessa. Se edel-
lyttää myös asiakkaiden muuttu-
vien tarpeiden ja palveluiden to-
teutusmahdollisuuksien jatkuvaa 
tarkastelua.

Toimintaympäristön muutokseen 
liittyen julkaistiin vuoden 2018 alus-
sa uusi logistiikkastrategia, jossa 
käsitellään logistiikkajärjestelmän 
kehittämisen periaatteita tuleville 
vuosille. Nostan tässä artikkelissa 
esille strategian linjauksia, jotka mei-
dän tulisi huomioida omassa toimin-
nassamme lähivuosina.

Strategian päämäärä 

Logistiikkastrategian päämääränä on 
ohjata puolustusvoimien logistiikan 
kehittämistä. Kehittämisen tavoittee-
na on taistelunkestävä, resurssitietoi-
nen ja kansainvälisesti yhteensopiva 
järjestelmä, joka mahdollistaa ope-
raatioiden tukemisen kaikissa turval-
lisuustilanteissa. 

Toimintaympäristön muutos

Kehittämisen yhtenä lähtökohta-

Logistiikkajärjestelmän kehittyminen oli esillä myös Pääesikunnan tarkastuskäynnillä laitoksen esi-
kuntaan maaliskuussa 2019. Kuvassa laitoksen johtaja kenraalimajuri Timo Kakkola, Pääesikunnan 
päällikkö kenraaliluutnantti Timo Kivelä, Pääesikunnan henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Ilkka 
Korkiamäki ja laitoksen apulaisjohtaja insinöörikenraalimajuri Kari Renko.

Logistiikkalaitoksen johtaja kenraalimajuri Timo Kakkola
Artikkeli on aiemmin julkaistu Mahdollistaja-lehdessä, kuvat: Puolustusvoimat
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na on arvioida toimintaympäristön 
muutosta ja sen vaikutusta logis-
tiikkajärjestelmään. Kuten hyvin 
tiedämme, osana globaalia turvalli-
suustilanteen muutosta kriisien en-
nakkovaroitusajat ovat lyhentyneet 
ja uhkien muodot moninaistuneet. 

Sotilaallisen turvallisuusympäristön 
muutos edellyttää entistä korkeam-
paa valmiutta sekä kykyä toimia eri 
uhkien (esim. hybridiuhat) edellyttä-
missä toimintaympäristöissä. 

Toimintaympäristön muutos edellyt-
tää logistiikkajärjestelmältä erityises-
ti:
• taistelunkestävyyttä eri toimin-
taympäristöissä,
• kykyä hyödyntää siviilikomponen-
tin suorituskyvyt,
• kykyä hyödyntää kustannustehok-
kaita ratkaisuja 
• suorituskykyjen rakentamisessa ja 
ylläpidossa,
• kykyä hyödyntää kansainvälisen yh-
teistyön mahdollisuudet, 
• kykyä hyödyntää uusia teknologioi-
ta sekä
• kykyä varmistaa riittävä omavarai-
suus ja huoltovarmuus.

Logistiikkajärjestelmän kehittä-
minen

Logistiikkajärjestelmää kehitetään 
kansainvälisesti käytössä olevan lin-
ja-ajattelun mukaisesti, jossa toimin-
ta jakautuu kolmeen kokonaisuu-

teen:
• suorituskyvyn rakentaminen ja elin-
jakson ylläpito (linja 4),
• puolustusjärjestelmän logistiikan 
tukeutumisverkoston muodostami-
nen (linja 3) ja 
• taistelujärjestelmän huollon tuki 
(linjat 1-2).

Linjalla 4 rakennetaan ja ylläpidetään 
puolustusjärjestelmän tarvitsema 
materiaalinen suorituskyky. 

Linjalla 3 ylläpidetään puolustusjär-
jestelmän suorituskyvyt ja tuetaan 
logistiikkalaitoksen muodostamasta 
tukeutumisverkostosta puolustus-
haarojen joukkoja (linjalla 1-2). 

Linjalla 1-2 puolustushaarojen huol-
tojoukoilla varmistetaan joukko-
tuotannon ja operaatioiden edellyt-
tämä välitön huollon tuki. 

Suorituskykyjen rakentaminen

Rakennettavien suorituskykyjen 
ajallinen kestävyys varmistetaan 
tutkimustoimintaan perustuvalla 
laadukkaalla ja tehokkaalla kehitty-
vien teknologioiden hyödyntämisel-
lä. Suorituskykyjen rakentamisessa 
huomioidaan suorituskyvyn suun-
nittelun ja käytön vaatimukset sekä 
varmistetaan kansainvälinen yhteen-
sopivuus ja operatiivisen käyttäjän 
tarpeet. Tavoitetilassa rakentamis-
prosessi tuottaa uudet suoritusky-

vyt täsmällisesti ja suunnitellulla 
rahoituskehyksellä kaikissa valmius-
tiloissa. Samalla se tuottaa puolus-
tusvoimien johdolle tilannekuvan 
suorituskykyjen elinjakson kokonais-
rahoitustarpeesta.

Seurannaisvaikutuksia hallitaan huo-
lellisesti valmistelluilla elinjaksoau-
ditoinneilla, joissa painopisteenä 
ovat strategiset suorituskykyhank-
keet ja kalleimmat järjestelmät sekä 
palvelut. Elinjaksoauditoinneilla val-
votaan erityisesti näissä hankkeissa 
tuotettujen suorituskykyjen kunnos-
sapidon ja tilahallinnan elinjakso-
kustannuksia sekä ylläpidon tukeu-
tumiskonseptia.

Tukeutumisverkosto

Tukeutumisverkosto hyödyntää yh-
teiskunnan logistiset voimavarat 
sekä kansainvälisen yhteistoiminnan 
mahdollisuudet. Logistiikkajärjes-
telmän sotilas- ja siviilikomponentin 
kiinteällä integraatiolla ja kumppa-
nuuksien hallinnalla varmistetaan 
tukeutumisverkoston kyvykkyydet 
sekä edistetään sotilaallista huolto-
varmuutta ja taistelunkestävyyttä. 
Taistelunkestävyys perustuu laajaan 
yhteen toimivaan verkostoon.

Kattava tukeutumisverkosto perus-
tuu sotilas- ja siviilikomponentin 
sekä puolustusyhteistyön voima-
varoihin, jossa verkoston palvelut 
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kohtaavat tuettavan tukitarpeet. 
Tuettavan asiakastyytyväisyyttä ana-
lysoidaan säännöllisesti ja palvelujen 
kehittäminen toteutetaan tuettavan 
tukitarpeiden vaatimusten mukai-
sesti.

Kohtaavalla tukeutumisverkostolla 
vastataan kattavasti puolustushaaro-
jen tukeutumisvaatimuksiin kaikissa 
turvallisuustilanteissa. Logistiikka-
laitoksen tukeutumisverkostossa 
korostuvat kustannustehokas elin-
jakson ylläpito, kumppanuuksien 
hallinta, siviili ja sotilaskomponentin 
palvelujen integrointi sekä tuettavan 
tarpeet kohtaavat palvelut

Taistelujärjestelmien huollon tuki

Taistelujärjestelmien huollon tuki 
varmistetaan kestävillä puolustus-
haarojen huoltojärjestelmillä. Taiste-
lujärjestelmän välitön tukemiskyky 
ja taistelunkestävyys varmistetaan 
laadukkaalla joukkotuotannolla.
Joukkojen koulutusta tehostetaan 
hyödyntämällä yhteiskunnan osaa-
mista, digitalisaatiota ja simulaatto-
reita. Puolustushaarojen huollossa 
korostuvat kenttähuoltojoukkojen 
liikkuvuus, suoja, omavaraisuus, ver-
koston taistelunkestävyys sekä itse-

näinen operointikyky.

Huoltovarmuus

Valtioneuvoston joulukuussa 2018 
tekemän päätöksen mukaisesti huol-
tovarmuus turvataan niin normaali-
oloissa kuin häiriötilanteissa ja krii-
seissäkin.

Tämä tarkoittaa, että siviiliyhteis-
kunnan ja sotilaallisen maanpuolus-
tuksen logistiset tarpeet sovitetaan 
yhteen siten, että molemmille var-
mistetaan riittävät toiminnan edel-
lytykset Puolustusvoimien valmiutta 
kohotettaessa ja poikkeusoloissa. 
Tämä suunnittelutehtävä tulee to-
teuttaa koordinoidusti.

Logistiikan visiona on olla operaati-
oiden mahdollistaja, joka on taiste-
lunkestävä, resurssitietoinen, kattava 
sekä asiakkaan vaatimukset ja tar-
peet kohtaava.
Visio saavutetaan aiemmin esitetyillä 
kolmen osakokonaisuuden kehittä-
misellä:

• suorituskyvyn rakentaminen,
• integroitunut tukeutumisverkosto 
ja
• taistelujärjestelmien tuki.

Kestävä ja resurssitietoinen logis-
tiikkajärjestelmä kestää kulutusta, 
iskuja, aikaa ja väliaikaiset talousti-
lanteen heilahtelut. Lisäksi kestävä 
järjestelmä hyödyntää uusien tekno-
logioiden mahdollisuudet.

Kattava logistiikkajärjestelmä huo-
mioi kaikki puolustusvoimien teh-
tävät ja niihin tarvittavan tuen koko 
toiminta-alueella sekä hyödyntää 
laajasti sekä kansallista että kansain-
välistä sotilas- ja siviilikomponenttia.
Kohtaava logistiikkajärjestelmä huo-
mioi tuettavan tukitarpeet, järjestää 
logistiikan tuen huomioiden toimin-
taympäristön ja valmiustilan muu-
tokset sekä vastaa puolustusjärjes-
telmän kehittämisen vaatimuksiin.

Lopuksi

Laitoksen toiminta ja kehittämistoi-
menpiteet tukevat strategian lin-
jauksia. Nopeasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä meidän kaikkien 
on kuitenkin jatkuvasti tarkkailtava 
toimintaympäristön muutosta, jotta 
vastaamme asiakkaiden muuttuviin 
tukitarpeisiin luotettavasti myös jat-
kossa.
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Varastoinnin tasonnosto vie 
kohti valmiutta

TEKSTI: Everstiluutnantti Mikael Laine, materiaalialan toimialapäällikkö, Logistiikkaosasto, Lo-
gistiikkalaitoksen esikuntaInsinöörieverstiluutnantti Seppo Jarva, VARTNT23 projektipäällikkö, 
Logistiikkaosasto, Logistiikkalaitoksen esikunta 
KUVAT: Puolustusvoimat 

Räjähdevarastoinnin kehittämi-
nen on ollut varastoinnin kehittä-
mistyön ensimmäinen painopis-
tealue Puolustusvoimissa. Tänä 
vuonna on käynnistynyt pitkään 
valmisteltu, kaikkea muuta va-
rastointia koskeva koko Puolus-
tusvoimat kattava kehittämistyö, 
Varastoinnin tasonnosto -projekti 
(VARTNT23). Sen myötä kaikissa 
toimipisteissä saadaan vuoteen 
2023 mennessä käyttöön yhden-
mukaiset varastoinnin ohjeet, 
järjestelyt ja tekniset ratkaisut. 
Varastoinnin kehittäminen mah-
dollistaa entistä tarkemman ti-
lannekuvan varastoidusta ma-
teriaalista ja tehokkaamman 
varastotilojen käytön, mikä tukee 
Puolustusvoimien kykyä tukea 
operatiivista valmiutta.

Käynnistyneen projektin toteutus on 
kiinteä osa laajempaa kehitystyötä, 
Puolustusvoimien varastointisuunni-
telman 2017 (PVVARSU17) toimeen-
panoa, jossa on määritelty varastoin-
nin kehittäminen tavoitetiloineen 
aina 2020-luvun loppuun asti. 

Seuraavien neljän vuoden aikana 
tasonnostoprojekti toteutetaan kai-
kissa Puolustusvoimien hallintoyksi-
köiden varastoissa sekä Millog Oy:lle 

vuonna 2009 siirtyneiden toimipis-
teiden varastoissa.

Suunnitelmallinen yhdenmukais-
taminen

Projektille on asetettu kolme pää-
tavoitetta, jotka ovat valmiuden ke-
hittäminen, varastojärjestelyjen ke-
hittäminen ja parempi tilannekuva 
varastoinnista ja varastoidusta mate-
riaalista. 

Valmiuden kehittämiseksi materi-
aalia tullaan siirtämään eri toimipis-
teisiin operatiivisten vaatimusten 
mukaisesti ja varastoinnin haavoittu-
vuuksien vähentämiseksi. Loppuase-
telmassa kehittämistoimenpiteiden 
myötä Puolustusvoimien logistiik-
kalaitos kykenee nykyistä tilannet-
ta varmemmin toimeenpanemaan 
Puolustusvoimien tuen joukkojen 
perustamiseen ja operaatioiden tu-
kemiseen.

Varastojärjestelyiden kehittämisen 
myötä kaikkialla Puolustusvoimissa 
saadaan käyttöön yhdenmukaiset 
varastoinnin järjestelyt sekä niitä 
koskevat toimintaohjeet ja varasto-
tekniikka. Kehittämistoimenpiteillä 
mahdollistetaan viivakoodijärjestel-
män laaja käyttöönotto sekä stan-
dardoidaan tiettyjen materiaalien 

pakkaukset palvelemaan nykyistä 
paremmin asiakkaiden tarpeita. 
Projektin avulla saadaan entistä tar-
kempi kokonaiskuva varastokapa-
siteetista, minkä pohjalta voidaan 
optimoida tilojen käyttö ja tarkentaa 
varastotilojen tarpeen suunnittelua. 
Lisäksi varastojärjestelyjen tavoittee-
na on varmistaa materiaalin varas-
tointi olosuhdevaatimusten mukai-
sesti.

Kehittämistyön perustana tilanne-
tietoisuus

Projektin jalkautuessa kaikille va-
rastoille kartoitetaan käytössä ole-
vat varastoinnin tilat ja laitteet sekä 
erikseen määritettyjen materiaalien 
määrätiedot. Tilannetietoisuus luo 
perusteet kehittämistoimenpiteil-
le lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä 
sekä mahdollistaa tietosisältöjen 
paikkansapitävyyden tarkistamisen 
toiminnanohjausjärjestelmässä. Ti-
lannekuvan ajantasaisuus on myös 
perusedellytys oikeille johtamistoi-
menpiteille varastointia ja varastoi-
dun materiaalin järjestelyjä kehitet-
täessä.

Varastoinnin tasonnostoprojekti on 
jo jalkautettu varastokenttään. En-
simmäisissä kohteissa tasonnosto-
työt käynnistyivät helmikuussa 2019. 
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Vuosien 2019-2020 kuluessa projekti 
toteutetaan kaikilla Puolustusvoimi-
en logistiikkalaitoksen varastoilla ja 
Millog Oy:n toimipisteissä. Vuosina 
2021–2022 tavoitteena on projektin 
toimeenpano kaikkien Puolustusvoi-
mien joukko-osastojen varastoilla. 
Projektin kokonaistyötuntimääräksi 
on suunniteltu Puolustusvoimilla ja 
Millog Oy:llä yhteensä kymmeniä 
tuhansia tunteja, ja kohteena on yh-
teensä yli 1500 varastorakennusta.

Menetelmänä jatkuva parantami-
nen

Yksittäisen varastokohteen osalta 
projekti kestää noin vuoden. Toi-
minta käynnistyy ennakkotehtävillä 
ja esiarvioinnilla, jonka perusteella 
määritetään yksityiskohtaisesti ta-
sonnoston todelliset työt kohteessa. 
Tasonnostotöiden arvioidaan kes-
tävän kullakin kohteella muutamia 
viikkoja, jolloin varaston oman hen-
kilöstön rinnalle kohdennetaan pro-
jektin järjestämä lisätyövoima mää-
ritettyjen kehittämistoimenpiteiden 
suorittamiseksi. Tasonnostotyöt pää-
tetään kohteessa suoritettavalla lop-
pukatselmoinnilla. 

Sen jälkeen kohteissa jatkuu ta-
sonnostoa palveleva vuosittainen 
kehittämistyö, joka sisältää materi-
aalisiirtoja ja materiaalivalvonnan 
toimenpiteitä. Tavoitteena on tunnis-
tettujen kehittämistoimenpiteiden 
tekeminen tasonnostotöiden jälkeen 
noin vuoden kuluessa, minkä jälkeen 
työn toteuma arvioidaan projektin 
johdon tekemällä seurantatarkastuk-
sella. Varastoinnin tasonnostoprojek-
ti toteutetaan jatkuvan parantami-
sen menetelmällä. Toimenpiteiden 
tarkoituksenmukaisuutta ja kustan-
nustehokkuutta arvioidaan jokaisen 
kohteen jälkeen.

Tasonnosto toteutetaan Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen ja 
Millog Oy:n yhteisprojektina, jota 
johtaa Puolustusvoimien logistiikka-
laitoksen esikunnan logistiikkaosas-
ton materiaaliala. Millog Oy järjestää 
tarvittavan henkilöstön lisäresurssin 
työn toteuttamiseksi. Tasonnosto-

projektiin osallistuvat tulevien vuo-
sien aikana vuorollaan kaikki Puolus-
tusvoimien hallintoyksiköt.

Yleisnäkymä
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PRAESTANTIA PER SCIENTIAM – 
OPISKELU US NAVAL POSTGRADUATE 

SCHOOLISSA
US Naval Postgraduate School 
(NPS) sijaitsee Kalifornian Mon-
tereyssa. Koulu tarjoaa lukuisia 
postgraduate koulutusohjelmia 
sekä tohtorikoulutusta Yhdysval-
tojen asevoimien, Coast Guardin 
ja muun valtionhallinnon henki-
löstölle sekä kansainvälisille opis-
kelijoille. NPS perustettiin vuon-
na 1909 alun alkaen Marylandin 
Annapolisiin, US Naval Academyn 
yhteyteen, mutta vuonna 1951 se 
siirrettiin länsirannikolle Navyn 
ostettua luonnonkauniilla paikal-
la sijaitseva Del Monte lomahotel-
li aivan Tyynenmeren rannikolta 

Montereyn niemimaalla. 

Koulussa opiskelee noin 1500 pää-
toimista opiskelijaa ja tutkijaa sekä 
lähes 1000 monimuoto-opiskelijaa 
etäopiskeluoikeudella. Opiskelijoista 
noin 75% on US Air Force, Navy, Army 
tai Marine Corpsin sotilaita, noin 10% 
US DoD:n tai muun valtion hallinnon 
siviilejä ja noin 15% on kansainvälisiä 
opiskelijoita. 

Naval Postgraduate School tarjoaa 
koulutusta ja tutkimusta kolmessa 
erillisessä koulussa:
- Graduate School of Business 

INSEVL Timo Kokotti
Kirjoittaja suorittaa MBA -opin-
toja NPS:n GSBPP:ssa (Graduate 
School of Business and Public 
Policy)
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& Public Policy
- Graduate School of Enginee-
ring & Applied Science
- Graduate School of Opera-
tional & Information Sciences.

Edellä mainittujen lisäksi School of 
International Graduate Students toi-
mii erillisen koulun statuksella ja ko-
koavana linkkinä tarjoamalla yhteen 
sovitettuja kurssiohjelmia ja joitakin 
räätälöityjä opintoja kansainvälisille 
opiskelijoille.

NPS on US Navyn alaisuudessa toi-
miva oppilaitos, mutta koulun aka-
teemista ilmapiiriä on pyritty edistä-
mään muun muassa pukeutumiseen 
liittyvillä vapauksilla. Opiskelijoiden 
pukukoodi on normaalisti business 
casual, paitsi tiistaisin, jolloin pu-
kukoodi on Navy ”khakis” eli tut-
tavallisemmin kevyt palveluspuku 
puolustushaaran tai kansallisuuden 

mukaisesti. Joka kuukauden en-
simmäinen tiistai on lisäksi ”Warrior 
Day”, jolloin on mahdollista pukeu-
tua myös maastopukuun, lentohaa-
lariin tai vastaavaan.

BISNESTÄ JA JULKISHALLINTOA

Logistikolle merkittävin NPS:n kou-
luista on GSBPP eli Graduate School 
of Business & Public Policy, tuttaval-
lisemmin vain Business School. Sen 
antama opetus ja tutkimus on rankat-
tu Yhdysvalloissa sijalle 52 kaikkiaan 
272:sta vastaavalla tutkimusalueella 
olevien yliopistojen joukossa. Koulu 
yhdistää uniikilla tavalla perinteisen 
businessajattelun julkishallinnon 
tarpeisiin ja valmentaa näin opiske-
lijoita tulevaisuuden kansallisiin ja 
globaaleihin haasteisiin puolustus-
suunnittelussa ja johtamisessa.

GSBPP:ssa MBA -tutkinnon voi suo-
rittaa 13 erilaisessa kurssiohjelmassa 
mm. puolustusjärjestelmän johtami-
sen, hankinnan, talouden ja budje-
toinnin sekä logistiikan osa-alueilta. 
Kaikkien oulutusohjelmien tavoit-
teena on kehittää opiskelijoiden ana-
lyyttistä ajattelua, ongelmanratkai-
sukykyä sekä päätöksentekotaitoa.

Muiden yliopistojen tapaan, lähes 
kaikilla opetuksesta vastaavilla opet-
tajilla on PhD tasoinen tutkinto, 
useimmiten kursseja johtavat profes-
sorit tai apulaisprofessorit. Osa hen-
kilökunnasta on eläköityneitä up-
seereita, jotka ovat jo uransa aikana 
tai sen jälkeen erikoistuneet alaansa 
jatko-opintojen kautta ja voivat siten 
avartaa asioita tuomalla sotilasnäke-
mystä mukaan opetukseen.

18 kuukauden MBA-opinnot muo-
dostuvat kuudesta akateemisesta 

Yksinkertaista kun sen osaa
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kvartaalista, joiden pituus on noin 
12 viikkoa. Tutkinnon läpäistäkseen 
kokonaisopintomäärän on oltava vä-
hintään 80 opintokrediittiä sisältäen 
lopputyön. Laskennallisesti yksi kre-
diitti on tunti opetusta ja kaksi tuntia 
kotityötä viikossa, mutta käytäntö on 
osoittanut kotitöiden määrän olevan 
ainakin neljä tuntia viikossa krediittiä 
kohden.

Opiskelu businesskoulussa on hy-
vin matemaattispainoitteista ja heti 
opintojen alussa sitä prepataankin 
paljon, jotta myöhempien kurssi-
en soveltavissa osuuksissa ei olisi 
haasteita. Artikkelin kirjoittajan cur-
riculum eli kurssiohjelma on ”Puo-
lustusjärjestelmän johtaminen”, joka 
käsittää pakolliset ja valinnaiset kurs-
sit. Pakolliset opinnot muodostuvat 
GSBPP:n kurssivalikoiman kaikkia 
osa-alueita koskevista peruskursseis-
ta talouden, kustannusanalyysin, las-
kentatoimen, organisaatioiden joh-
tamisen sekä optimoinnin alueilta. 
Valinnaiset aineet käsittävät laajalla 
skaalalla globaalia taloutta ja sen 
kehitysnäkymiä, organisaatioiden 
strategista johtamista ja muutoksen 
hallintaa sekä erilaisia kustannushyö-
tyanalyysejä ja resurssien hallintaa.

Erityisen hyödyllisiä kursseja ovat 
niin ikään olleet perehtyminen US 
liittovaltiotason eri toimintoihin, 
budjetin laadintaan sekä DoD:n toi-
mintamalleihin. Kansainvälisille opis-
kelijoille on lisäksi erillinen Yhdysval-
tojen yhteiskuntaa, lainsäädäntöä 
ja kulttuuria koskevat kurssi, joka 
myöskin on ollut erittäin antoisa. Tä-
hän kurssiin liittyvä viikon mittainen 
ekskursio Washington D.C:ssa ja hal-
linnon avainvirastoissa oli myös hie-
nosti järjestetty.

ELÄMÄ KALIFORNIASSA

Kalifornia on 36 miljoonalla asuk-
kaallaan Yhdysvaltojen väkirikkain 
ja myös taloudellisesti merkittävin 
osavaltio. Se on jo itsessään maail-
man viidenneksi suurin talous, missä 
vetureina toimivat maailmanlaajui-
sen teknologiaosaamisen kannalta 

merkittävä Silicon Valley ja toisaalta 
viihdeteollisuuden napana toimiva 
Hollywood. Lisäksi osavaltio tuottaa 
esimerkiksi noin 15% Yhdysvaltojen 
markkinoiden maataloustuotteista.

Kalifornia on myös suuri ”sulatusuu-
ni”; esimerkiksi Yhdysvaltojen lähes 
40 miljoonasta meksikolaisesta lähes 
kolmannes asuu osavaltiossa. Kalifor-
nia on erittäin riippuvainen etelära-
jan yli tulevista työläisistä, joita ilman 
monikaan tuotanto tai palvelu ei toi-
misi. Tässä valossa ei ole yllätys, että 
osavaltion hallinto ei jaa presidentti 
Trumpin hallinnon ajatuksia muun 
muassa etelärajalle rakennettavasta 
muurista. Liittovaltion nykyhallin-
non suosio ei ole muutenkaan silmin 
nähden kovin korkealla Kaliforniassa. 

Montereyn niemimaalla ja etenkin 
rannikkokaistaleella on pitkät pe-
rinteet suosittuna lomanvietto- ja 
virkistysalueena. Muun muassa 19 
golfkenttää, kymmenet suositut lo-
mahotellit ja viinitilat takaavat tu-
rismille vankan jalansijan alueella. 
Tämän kääntöpuolena on luonnolli-
sesti se, että alueen asumisen ja elä-
misen hintataso on verrattain korkea. 

Joku saattaa ajatella, että koska ol-
laan Kaliforniassa, on ilmasto luon-
nollisesti aina helteinen tai vähin-
täänkin lämmin. Tämä ei kuitenkaan 
pidä paikkaansa – oikeampi luon-
nehdinta on, että läpi vuoden sää 
muistuttaa Suomen kesää. Talviai-
kaan tammi-helmikuussa lämpötila 
saattaa öisin käydä lähes nollassakin. 
Tyyni valtameri on tällä korkeudella 
noin 12-15 asteinen ja se viilentää 
rannikkoa. Kevytuntuvatakin käyt-
täminen on oikein toimiva ratkaisu 
täällä eikä yhtään liioittelua.

OPISKELUN ANTI

Noin vuoden kokemuksen perus-
teella on todettava, että opiskelun 
kokonaisanti on jo tässä vaiheessa 
selkeästi plussan puolella. Opetta-
misen ja opiskelun logiikka on Yh-
dysvalloissa hieman erilainen kuin 
Suomessa, mutta itse oppimisen 
vastuu on täälläkin kuitenkin opiske-

lijalla itsellään. Opetushenkilöstö on 
hyvin korkeatasoista ja opiskelijoi-
den oppiminen on keskiössä. NPS:n 
fasiliteetit ja alueen muut elämisen 
edellytykset edesauttavat opiskelua 
huomattavasti. 

Kansainväliset opiskelijat ovat huo-
mattavan pieni osa kokonaisjouk-
koa, mutta samalla muodostamme 
myös oman tiiviin vertaisryhmän, 
josta saa tarvittaessa tukea ja apua. 
Lukuisia uusia ystävyyssuhteita ym-
päri maailmaa ja verkosto, joka taa-
tusti on tarvittaessa käytettävissä, 
olipa kyseessä ammatillisia tai muita 
tarpeita. Eikä suinkaan voi vähätellä 
sitä kokemusta, mitä täällä asuminen 
ja eläminen muuten antaa. Yhdysval-
tojen lomamatkojen tai Suomesta 
luettavien uutisten perusteella saatu 
näkemys tästä maasta muuttuu aika 
paljon ajan mittaan. Oma käsitykseni 
on muuttunut pysyvästi – hyvässä ja 
pahassa.

NPS:n opinnot tarjoavat runsaasti 
sellaisia näkemyksiä ja työkaluja, joi-
ta olemme jo kohdanneet ja taatusti 
tulemme kasvavassa määrin kohta-
maan myös kotimaisessa puolustus-
suunnittelussa. Globaalit haasteet 
kasvavan ihmisten liikkuvuuden, 
tiukentuvan ympäristöön liittyvän 
regulaation sekä kehittyvien talouk-
sien lisääntyvästä merkityksestä vai-
kuttavat Suomenkin puolustusjär-
jestelmän kehittämiseen. Niukkojen 
resurssien hallinta ja kilpailu osaajis-
ta on entistä tärkeämmässä roolissa 
jo nyt ja erityisesti jatkossa.

SINULLA ON 
TEHTÄVÄ. 
MEILLÄ ON 
RATKAISU.

Traktori on todellinen monikäyttöajoneuvo. Yksilöllisesti valituilla 
ominaisuuksilla, huippuluokan ohjattavuudella ja tehokkaalla veto- 
ja kuormituskapasiteetilla varustetut Valtra Unlimited -traktorit ja 
-laitteet saavat työt tehtyä haastavissakin olosuhteissa.

> www.valtra.fi

Valtra is a worldwide brand of AGCO. 
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LOGISTIIKKAUPSEERIN ENSIASKELEET

Teksti ja kuvat: Kadetti Olavi Hämeen-Anttila

Puolustusvoimien palkatusta henkilöstöstä joka neljäs työskentelee jollain tapaa logistiikan parissa. Koko-
naisuus on iso, ja osaajia tarvitaan. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen alainen Logistiikkakoulu kouluttaa 
kolmannen vuoden kadeteista tulevia sotilaslogistiikan ammattilaisia.

Kun olin opiskellut Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa puoli vuotta, 
eikä todellisuus vastannut sitä, 
mitä luulin kadetin opintojen ole-
van. Koin jopa tulleeni huijatuk-
si – hakuvaiheessa infolehtiset 
antoivat ehkä paremman kuvan 
opinnoista. 

Jotain kuitenkin tapahtui – hyvää 
kannatti odottaa. Kun opintosuun-
tia valittiin Kadettikoulun pääaudi-
toriossa alkutalvesta 2017, pääsin 
valitsemaan kuuden muun kadetin 
kanssa logistiikkaopintosuunnan. 
Siitä hetkestä lähtien olen ollut tyy-
tyväinen siihen, että olen tämän ura-
polun valinnut kuljettavaksi. Ilman 
Logistiikkakoulua olisin hyvin toden-
näköisesti keskeyttänyt opintoni.

 Minä ja kuusi muuta kadettia 
olimme valinneet siis logistiikkaopin-
tosuunnan kadettikoulun viimeisen 
vuoden opintojen sisällöksemme. 
Jokainen meistä todellakin halusi ja 
pääsi – kukaan ei lähtenyt opintoi-
hin mieli mustana ja motivaatio hu-
kassa. Meillä oli intoa ja halua päästä 
Logistiikkakoululle mahdollisimman 
nopeasti. Jo ennen opintosuunnan 
valintaa silloiset logistiikkakaaderit 
tulivat vapaaehtoisesti kertomaan 
ja mainostamaan opintosuuntaansa 
Santahaminaan, jossa vuoden 2017 
lopussa olimme. Ensikohtaaminen 
oli positiivinen kokemus ja osoit-
ti, että Logistiikkakoululla vallitsee 
hyvä ilmapiiri – sellainen, johon 
meistä seitsemästä jokainen halusi 
päästä osalliseksi.

 Maasotakoulu tarjosi maa-
voimien kadeteille keväällä 2018 
viimeiset yhteiset eväät ennen eri-
koistumista eri opintosuuntiin. 
Maasotakoululla tapasimme maa-
voimien huoltopäällikön, joka piti 
opinnoistamme yleisesittelyn, minkä 
perusteella tajusimme ensimmäisen 
kerran opintojemme erilaisuuden 
ja merkityksen. Tämähän olisi jotain 
aivan muuta kuin mitä kadettikoulu 
on tarjonnut ensimmäisten kahden 
vuoden aikana. Oli aika alkaa tarkas-
tella kaikkea logistikon silmin. 

 Viimeinen päivä koitti Maa-
sotakoululla ja tiesimme, että nyt 
alkavat opinnot, joista olimme haa-
veilleet jo pitkään. Kesäkuussa aloi-
timme C-ajokorttikoulutuksella, 
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mikä olikin iloinen alku meille jokai-
selle – luonnollisesti autot ja kaik-
ki pyörillä kulkevat menopelit ovat 
meille mieluisia. Mikäpä sen parem-
paa kuin Scania R480 sekä lämmin 
kesäsää Parolannummella. Jokainen 
sai päivitystä vaaleanpunaiseen kort-
tiinsa heti ensimmäisellä yrityksellä. 
 
Kesäloman jälkeen elokuun puo-
lessa välissä alkoivat opintomme 
Riihimäellä. Tunnelma oli odottava 
ja innostunut, aivan kuin kaikki olisi 
alkanut täysin alusta. Vastaanotto oli 
hyvä: kurssinjohtaja, kouluttajat ja 
muu Logistiikkakoulun henkilökun-
ta koulun johtajaa myöten tuntuivat 
olevan meidän tukenamme. Opinto-
jen alku oli myös todellista herkkua 
meille: pääsimme ajamaan trakto-
reilla, kuorma-autoilla, mönkijöillä ja 
siirtämään kontteja sekä materiaalia 
ensimmäisten viikkojen aikana.

 Opintoja on leimannut ope-
tuksen vuorovaikutteisuus. Opetus-
tilanteet ovat mielekkäitä ja usein 
keskustelua on syntynyt paljon ka-
dettien ja henkilökunnan välillä. 
Opiskelijoiden aktiivinen osallistu-
minen opintoihin ja oppitunteihin 
onkin ollut tärkeää oppimistulosten 

parantamisessa. Tämän mahdollistaa 
opettajien oikeanlainen suhtautumi-
nen kadetteihin - opetus pohjautuu-
kin ajatukseen siitä, että kadeteista 
koulutetaan työkavereita. Ilmapiiri 
on virheisiin salliva, ja virheiden kaut-
ta oppiminenhan syntyy. Virheisiin 
pitää vain suhtautua sekä opettajien 
että kadettien osalta siten, että op-
pimista tosiasiallisesti syntyy - vir-
heiden pakonomainen etsiminen ja 
niiden korostaminen eivät edesauta 
oppimista, päinvastoin.

Syksyn opinnot keskittyivät jääkäri-
komppanian huoltojoukkueeseen. 
Sen toimintaa tarkasteltiin sen ryh-
mien kautta: ensihoito, täydennyk-
set, kunnossapito sekä muonitus. 

Opetuksessa onnistuttiin liittämään 
teoria ja käytäntö toisiinsa, ja oppi-
mistulokset ovat olleet hyviä. Oppi-
tuntien ja luokkaopetuksen suhde 
käytännön harjoituksiin verrattuna 
on onnistunut, ja teoreettisen osaa-
misen lisäksi kadetit ovat päässeet 
harjaantumaan huoltojoukoille 
tyypillisissä käytännöntaidoissa: 
kädet pääsevät tositoimiin mönki-
jän tekniikkaa tutkittaessa, aseita 
purettaessa palasiin tai vaikkapa 

kenttämuonaa valmistettaessa kent-
täkeittimellä.  Miellekyyttä lisäävät 
ammattitaitoiset opettajat, jotka 
ovat erikoistuneet omaan alaansa 
syvällisesti. Varsinkin lääkinnän ope-
tuksessa kouluttajien siviiliosaami-
nen on ollut merkittävässä roolissa 
oppimistulosten saavuttamisessa.
.
Varsinaisia esitieto- tai muita erityis-
vaatimuksia meille logistiikkaopin-
tosuunnan kadeteille ei ole, vaikka-
kin työkalujen käsissä pysyminen 
helpottaa opintoja. Aseiden purka-
minen, erilaisten ajoneuvojen huolto, 
parikaapelin korjaustyöt, kuormaus- 
ja lastaustoimenpiteet vaativat kä-
dentaitoa ja toisinaan tarkkaa sekä 
vakaata sormityöskentelyä. 

Onneksi logistiikkaopintosuunnal-
le hakeutuu yleensä juuri tällaisista 
kädentaidoista kiinnostuneita ka-
detteja, joilla on valmiudet harjaan-
tua huoltojoukkojen johtamisen ja 
toiminnan suunnittelun lisäksi myös 
konkreettisissa huoltotoimenpiteis-
sä. Tämä on koettu opintojen aikana 
tärkeänä, jotta pystymme todellisuu-
dessa ymmärtämään, mitä meidän 
tulisi tulevaisuudessa osata johtaa. 
Ilman käytännöntason ymmärrystä 
johtaminen olisi tahmeaa. Tarkoitus 
ei missään nimessä ole tehdä logis-
tiikkaopintosuunnan kadeteista ajo-
neuvoasentajia, asemestareita tai 
kokkeja – huollon toiminnan johta-
minen ja suunnittelu ovat tärkeim-
mät tavoitteet matkalla SA-komppa-
nian päälliköksi.

 Logistiikkakoulun opinnot 
kattavat laajasti huollon eri toi-
mintoja. Saamamme oppi mah-
dollistaa osaamisen kehittämi-
sen työelämässä. Vuoden aikana 
kenestäkään ei tehdä täydellistä 
ammattilaista eikä se ole tarkoi-
tuskaan. Logistiikan alan tehtävä-
kenttä on todella laaja ja jatkuvasti 
kehittymässä – oppiminen jatkuu 
vahvasti myös työelämässä läpi 
uran.

Mönkijällä ajettiin hyvinkin haastavissa paikoissa. 
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MERIVOIMIEN UUDEN SUKELLUSLAITTEEN (JJ-CCR) 
SUKELLUSLÄÄKETIETEELLISTÄ ARVIOINTIA

Vedenalaisen toimintakyvyn tur-
vaamiseksi on tärkeää säilyttää 
mahdollisuus lähettää sukeltaja 
syvälle aluevesirajojemme sisäl-
lä. Uudet suljetunkierron sukel-
luslaitteet tarjoavat tähän mah-
dollisuuden. Merivoimat onkin 
Ruotsin puolustusvoimien kanssa 
testannut uuden sukupolven sul-
jetunkierron sukelluslaitteiden 
soveltuvuutta sotilaskäyttöön 
pohjoismaisissa olosuhteissa. 
Näillä laitteilla kyetään sukelta-
maan syvemmälle, pidempään ja 
tehokkaammin samalla parantaen 
myös sukellusturvallisuutta. Uu-
sien sukelluslaitteiden käyttöön-
otto vaatii asiantuntemusta, hyvin 

SYVEMMÄLLE, PIDEMPÄÄN JA 
TURVALLISEMMIN

LT Wuorimaa Tomi1, SH Mäkitalo Harri1, LL Tikkinen Janne2, SH Sopanen Pia1 ja KAPTL Pekkala 
Petri3.
1Sukelluslääketieteen keskus, Sotilaslääketieteen keskus, Upinniemi.
2Upinniemen terveysasema, Sotilaslääketieteen keskus, Upinniemi.
3Merisotakoulu, Helsinki
Valokuvat ottanut Harri Mäkitalo.

suunniteltua koetoimintaa ja tu-
kiorganisaation. Osana tätä koe-
toimintaa Sukelluslääketieteen 
keskus on tukenut Merivoimia lait-
teen toiminnan arvioinnissa sukel-
luslääketieteen kannalta. Tästä 
koetoiminnasta on valmistunut 
tuore raportti joulukuussa 2018.

Ulkona on -28 oC ja kylmä viima, hyy-
tävät olosuhteet rasittavat avannon 
reunalla jäällä seisovaa turvasukelta-
jaa. Sen sijaan vedessä olevalla sukel-
tajalla ovat olosuhteet suotuisammat 
miinus -4 oC virtaavassa vedessä. 
Suljetun kierron laite mahdollistaa 

kaasun kierrättämisen vähentäen su-
keltajan lämpöhukkaa. Testipaikkana 
on Pohjois-Ruotsin Boden tammi-
kuun kovimmilla pakkasilla. 

Suomi ja Ruotsi testasivat yhdessä 
sukelluslaitteita Puolustusvoimien 
käyttöön. Samaa testitoimintaa suo-
ritettiin kesällä Ruotsin Skredsvikis-
sä, jossa sukellussyvyydet vastasivat 
Suomenlahden syvyyksiä ja jossa 
sukeltajan taudin riski on todellinen. 
Sukeltajan tautia edeltää verenkier-
rossa kuplan muodostusta, joka kye-
tään toteamaan sydämen ultraäänel-
lä jo ennen taudin ilmenemistä. 

ECCR-sukeltajat valmistautuvat sukellukseen Ojamon avolouhoksella.

20



Mikäli koesukelluksilla ilmenee huo-
mattavaa oireetonta kuplanmuodos-
tusta, niin sukelluslaitteen valmista-
jan suosittamia asetuksia säädetään 
turvallisemmaksi. Uusien sukellus-
laitteiden käyttöönotto edellyttääkin 
käyttöönottotestausta niissä olosuh-
teissa, joissa sotilassukeltajat aikovat 
laitteita käyttää.
 
TAUSTAA

Sukeltaessaan sukeltaja hengittää 
ylipaineista kaasuseosta, josta liuke-
nee kaasuja elimistöön. Sukeltajan 
noustessa takaisin pintaa kohti ym-
päröivän paineen alentuessa kudok-
sista vapautuu kaasua kulkeutuen 
verenkierron kautta keuhkoihin. Mi-
käli kudoksen tai nesteen kyky pitää 
kaasu liuenneessa muodossa ylittyy, 
niin muodostuu kuplia, jotka puoles-
taan saattavat aiheuttaa sukeltajan-
taudin. 

Välttääkseen kuplien ja sukeltajan-
taudin syntymistä sukeltajat käyt-
tävät sukellustaulukoita, jotka mää-
rittävät pintaan nousunopeudet ja 
tarvittavat etappipysähdykset sekä 
mahdolliset rajoitukset uusintasukel-
luksille. 

Maailmassa on useita eri pai-
neenalennuslaskentamalleja ja siten 
erilaisia sukellustaulukoita (muun 
muassa DCIEM, DCAP, Buhlmann 
ZHL16, USNavy, RGBM ja VPMB). Käy-
tettävä sukelluskaasu voi olla muun 
muassa paineilma, nitrox (hapella 
rikastettu ilma), trimix (hapen, typen 
ja heliumin seos) ja heliox (hapen ja 
heliumin seos). Hengityslaiteena voi 
olla avoimen (OC; open circuit), puo-
lisuljetunkierron (SCR; semi closed 
rebreather) ja suljetun kierron laite 
(CCR; close circuit rebreather).

TURVALLISUUS VAI OPERATIIVI-
NEN TEHOKKUUS

Sukellustaulukoiden turvallisuutta 
voidaan parantaa tekemällä niistä 
konservatiivisempia. Kun sukellus-
taulukosta tehdään konservatiivi-
sempia, niin käytännössä annetaan 
kaasuille pintaan nousun aikana 

enemmän aikaa poistua kudoksis-
ta ilman merkittävää kuplan muo-
dostusta. Tämä tapahtuu lisäämällä 
etappipysähdysten määrää johtaen 
veden alla vietetyn kokonaisajan 
kasvuun. 

Operatiivisessa ajattelussa etapeissa 
vietetty aika vähentää operatiivista 
tehokkuutta. Tämän vuoksi on pyrit-
tävä suunnittelemaan sukellustaulu-
kot siten, että mahdollistetaan paras 
mahdollinen operatiivinen tehok-
kuus ilman sukeltajan turvallisuuden 
ja terveyden vaarantamista.

Sukellustaulukot tulee suunnitel-

la käyttötarkoitustaan vastaaviksi. 
Nämä voidaan suunnitella yksilölli-
sesti eri henkilöille, eri kaasuseoksil-
le, eri sukelluslaitteille, eri tehtäviin 
ja eri olosuhteissa tapahtuvien su-
kellusten vaatimuksia (esimerkiksi 
kylmäsukeltaminen, raskas työsukel-
taminen) vastaaviksi. 

Buhlmannin paineenalennusmallin 
mukaisesti tämä tapahtuu ensisijai-
sesti säätämällä Gradient Factor-ase-
tuksia eli ”konservatiivisuus”-asetuk-
sia. Gradient Factor (GF) tarkoittaa 
eniten kaasua sisältävän kudoksen 
oletettua kykyä (tai kyllästyneisyys-

Kuva märkäkammion monitorista. ECCR-sukeltajat sukeltavat märkä-
kammiossa 70 metrin syvyyttä vastaavassa paineessa. Lyhenne ECCR 
(elektronisesti ohjattu suljetun kierron sukelluslaite)
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astetta) pitää kaasu liuenneessa 
muodossa ulkoisen paineen alen-
tuessa. 

Kun GF on 0 %, niin kudoksessa 
olevan kaasun paine on sama kuin 
kehoa ympäröivä paine. Tällöin pai-
neolosuhteet ovat siis tasapainossa 
ja kudoksista ei vapaudu kaasua. Ke-
hoa ympäröivän paineen alentuessa 
GF nousee ja kaasua poistuu kudok-
sista pääosin nesteeseen liuenneena 
ilman merkittävää kuplimista. 

Kun GF on 100 %, niin kudoksen teo-
reettinen maksimikyky pitää kaasu 
liuenneena (Buhlmannin M-linja) on 
saavutettu ja kaasu poistuu kudok-
sista myös kuplina. Todellisuudessa 
pieniä kuplia syntyy jo aikaisemmin-
kin, mutta M-linjan saavuttamisen 
jälkeen kuplien määrä kasvaa oleel-
lisesti ja riski sairastua sukeltajan-
tautiin suurenee merkittävästi. Näin 
ollen pintaan nousun aikana tavoit-
teena on pitää kudosten GF selvästi 
alle 100%.

SUKELLUSTAULUKOIDEN OPTI-
MOINTI

Paras menetelmä taulukoiden suun-
nitteluun ja testaamiseen on sukel-

luksen jälkeen ilmenevien kuplien 
todentaminen sydämen ultraääni-
tutkimuksella. Kuplien määrä sydä-
men oikeassa kammiossa kertoo pai-
neenalennusstressin suuruudesta ja 
riskistä sairastua sukeltajantautiin. 

Tällä menetelmällä voidaan vertailla 
eri GF-asetuksilla tapahtuvien sukel-
lusten turvallisuutta. Ruotsin puolus-
tusvoimissa uusien sukelluslaitteiden 
turvallisuutta ja sukellustaulukoita 
onkin näin kehitetty jo useita vuosia 
yhteistyössä muiden pohjoismaiden 
(Norja ja Tanska) puolustusvoimien 
kanssa. 

Vuonna 2015 elokuussa Ruotsin puo-
lustusvoimat järjesti kansainvälisen 
seminaarin (International Meeting 
on Ultrasound for Diving Research) 
sukeltajien sydämen ultraäänitutki-
muksesta Karlskronassa (Dyk och Na-
val Medicinska Centre, DNC). 

Seminaarissa valmistettiin uusi kan-
sainvälinen suositus ultraäänimene-
telmän käytöstä sukeltajien kuplien 
todentamiseen. Suomesta seminaa-
riin osallistui Sukelluslääketieteen 
keskuksen ylilääkäri Tomi Wuorimaa. 
Kouluttajina toimivat alan asian-
tuntijat Yhdysvalloista, Kanadasta, 

Iso-Britanniasta, Norjasta ja Ruotsis-
ta. Suositus julkaistiin maaliskuussa 
2016 sukelluslääketieteen alan jul-
kaisusarjassa.

PUOLUSTUSVOIMIEN SYVÄSUKEL-
TAMISEN NYKYTILA

Tyypillinen sukellussyvyys Suomen 
Puolustusvoimissa vaihtelee 5 - 50 
metrin välillä ja käytettävä hengitys-
kaasu on paineilma, nitrox tai heliox. 
Nykyisin maksimisukellussyvyys on 
80 metriä. 

Operatiivisesti on tarvetta sukeltaa 
syvemmälle ainakin 100 metriin asti 
sekä tehdä ajallisesti pidempiä sukel-
luksia. Sukelluslaitetekniikan kehitty-
minen antaa tähän mahdollisuuden.

Puolustusvoimissa on käytössä sy-
väsukelluksia varten puolisuljetun-
kierron (vakiovirtausmenetelmään 
perustuva) Viper plus -sukelluslaite, 
joka hyödyntää heliox-kaasua. 

Heliumin suurimpina etuina ovat sen 
keveys (helpompi hengittää ja vähäi-
sempi virtausvastus hengitettäessä) 
ja vähäinen narkoottinen vaikutus. 
Näin ollen vältytään muun muassa 
sukeltajan operatiivista toimintaa 
haittaavalta typpihumalalta. 

Heliumin käyttöön ainoana happea 
laimentavana kaasuna liittyy kuiten-
kin muutamia haasteita. Helium on 
typpeä nopeammin kudoksiin liuke-
neva ja kudoksista poistuva kaasu. 
Näin ollen helium vaatii tarkemmat 
välietappipysähdykset kuin typen 
käyttö ja virhemarginaalit etappipy-
sähdyksissä ovat pienet. Sen käyt-
töön liittyy myös sukeltajan nopea 
kylmettyminen ja pidemmissä sukel-
luksissa hypotermian riski. 

Helium on lämmönjohtavuudeltaan 
kuusinkertainen ilmaan verrattuna. 
Puolustusvoimissa on otettu koetoi-
mintaan myös JJ-CCR sukelluslaite, 
jolla voidaan turvallisemmin sukel-
taa pidempään ja syvälle. JJ-CCR 
laitteella on myös useita käytännön 
etuja, esimerkiksi pitkä toiminta-aika 
ja hyvä toimintavarmuus. Etuna on 

Lääkäri mittaa ultraäänilaitteella ECCR-sukeltajan sydämestä typpi-
kuplia Ojamon avolouhoksella sukellusten jälkeen.
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myös hapen osapaineen säilyminen 
aina vakiona työkuormasta riippu-
matta.

KOETOIMINTA

Ennen uusien sukelluslaitteiden käyt-
töönottoa Puolustusvoimissa näiden 
toiminta ja käyttö suomalaisissa olo-
suhteissa ja suomalaisilla sukeltajilla 
on testattava. 

Merivoimissa onkin koetoimintaa 
suoritettu vuodesta 2013 alkaen. 
Toiminnan tavoitteena on ollut kou-
luttautua uusien laitteiden käyt-
töön ja parantaa Puolustusvoimien 
sukeltajien palvelusturvallisuutta 
samanaikaisesti mahdollistaen par-
haimman mahdollisen operatiivisen 
toimintakyvyn eri syvyyksillä. Tämän 
on tapahtunut muun muassa vertai-
lemalla ja määrittämällä sukeltajille 
turvalliset GF-asetukset.

Koetoiminnassa JJ-CCR laitteella 
tehtyjen syväsukellusten yhteydes-
sä suoritettiin palvelusturvallisuu-
den valvomiseksi kuplamittauksia. 
Mittauksilla varmistettiin, että koe-
käyttöjen yhteydessä verenkiertoon 
ilmenevien kuplien määrä ei ylitä 
kansainvälisesti suositeltuja tasoja. 
Samalla saatiin alustavaa tietoa näi-
den laitteiden turvallisuudesta suo-
malaisessa ympäristössä. 

Sukellukset tapahtuivat vakioiduis-
sa olosuhteissa Sukelluslääketieteen 
keskuksen märkäkammiossa, avo-
merellä Suomenlahdella ja Ruotsin 
Skredsvikissä. Sukellussyvyydet ovat 
olleet 60 - 100 metriä ja alttiinaoloai-
ka 15 - 20 minuuttia. Seoskaasuna on 
käytetty trimix 15/50 (15% 02 / 50% 
He / 35% N2) ja trimix 10/70. Koetoi-
mintaan liittyneet kuplamittaukset 
sydämen ultraäänellä suorittivat Su-
kelluslääketieteen keskuksen ja UPI-
TERVAS sukelluslääkärit.

TULOKSIA

Tämän koetoiminnan perusteel-
la voitiin todeta, että käytettäessä 
koulutuksessa annettuja valmista-
jan yleisiä GF-tasoja JJ-CCR sukelta-

miseen liittyy huomattavaa kuplan 
muodostusta. 

Tätä kuplan muodostusta voitiin 
merkittävästi vähentää lähemmäk-
si hyväksyttävää tasoa alentamalla 
GF-tasoja ja lisäämällä hapen osa-
paineita etapeissa. Sukeltajien yksi-
lölliset erot olivat kuitenkin suuria. 
Yksi sukeltaja saattoi tuottaa vain vä-
häisiä määriä kuplia, kun taas muut 
sukeltajat tuottivat kuplia enemmän. 
Samoin sukeltajilla ilmeni myös päi-
vittäistä vaihtelua. Lisäksi voitiin 
todeta, että fyysinen rasitus, pon-
nistelu ja välikorvan paineentasaus 
Valsalvan menetelmällä sukelluksen 
jälkeen lisäsivät merkittävästi kup-
lien määrää. 

Tämän perusteella voidaan sukeltajia 
ohjeistaa välttämään muun muas-
sa sukeltamisen jälkeen tapahtuvaa 
fyysistä rasitusta. Koetoiminnan ai-
kana sukeltajilla ei esiintynyt erityi-
sen vaaralliseksi pidettyä valtimove-
ren kuplimista eikä sukeltajan tautia. 
Mielenkiintoisena ja hieman huolta 
herättävänä havaintonakin todettiin, 
että suomalaiset sotilassukeltajat 
vaikuttavat kuplivan enemmän kuin 
ruotsalaiset sukeltajat. Mikäli yhteis-
pohjoismaista sukellustoimintaa olla 

suunnittelemassa, niin kyseistä ilmi-
ötä on tutkittava perusteellisemmin.

YHTEENVETO

Uusien sukelluslaitteiden käyttöön-
otto vaatii asiantuntemusta, hyvin 
suunniteltua koetoimintaa ja eri alo-
jen saumatonta yhteistyötä. Uusien 
laitteiden käyttöön liittyy aina riske-
jä, vaikka niitä käytettäisiin valmista-
jan ohjeiden mukaan. Tämän vuoksi 
laitteita ja niiden säätöjä on testatta-
va suomalaisessa ympäristössä suo-
malaisin sukeltajin. 

Lisäksi voidaan todeta, että uusien 
sukelluslaitteiden testaustoiminnan 
edellytyksenä ovat hyvin toimiva pai-
nekammiokeskus märkäkammioi-
neen. Samoin sydämen ultraääni ja 
sen käyttöön liittyvä erikoisosaa-
minen ovat sukellusturvallisuuden 
kehitystyössä erittäin tärkeitä työ-
välineitä ja näiden hyödyntäminen 
parantaa oleellisesti palvelusturval-
lisuutta.

ECCR-sukeltajat valmistautuvat märkäkammiosukellukseen, avustaja 
auttaa sukelluslaitteiden kanssa.
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Logistiikkaupseeri aloittaa teemasarjan Tallinnan Vanhakaupungin kirkoista. Ensim-
mäisenä Tallinna Toomkirik. Teksti ja kuvat: Toimitus

Tallinnan tuomiokirkko 
Tämä kirkko on Tallinnan kirkoista 
vanhin. Se on evankelis-luterilai-
nen ja omistettu Neitsyt Marialle. 
Kirkon sisällä on runsaasti bal-
tiansaksalaisten aatelisten epi-
tafeja. Kirkossa on myös Pontus 
De la Gardien hautamonumentti. 
Vanhimmat kirkon osat ajoittuvat 
1200-luvulle.

Tämän Tallinnan (tuolloin kapupun-
gin nimi oli Reval) vanhimman kirkon 
rakensivat alun perin tanskalaiset. 
Alussa se oli puukirkko. 1240 kirkko 
muutettiin rakenteiltaan kiviseksi. 
Tanskalainen kuningas Vaidemar II 
halusi laajentaa kirkon suureksi kat-
edraaliksi.

 Alussa kirkko oli katolilainen. Domi-

nikaanimunkit Tanskasta tulivat ra-
kentamaan kirkkoa kiviestä. Saksalai-
set tulivat kuitenkin 1233 ja tappoivat 
luostarin puolustajat. Tanskalaiset 
kuitenkin valtasivat kirkon takaisin. 
Koska taistelussa kuolleita ritareita 
ei haudattu kirkollisin menoin vaan 
ruumiit pinottiin alttarille, lähetettiin 
Roomaan kirje jossa pyydettiin kir-
kon pyhittämistä uudelleen. 

Näkymä Tuomiokirkon tornista
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Tämän jälkeen tulevina vuosisatoina 
kirkko on muuttanut alkuperäistä 
muotoaan. Kirkosta puutui alun pi-
täen torni. On arveltu, että se johtui 
dominikaanisesta rakennustyylis-
tä. Toinen olettamus on, että koska 
Toompean mäellä oli jo torni, mikään 
ei olisi saanut olla sitä korkeampi.

1561 valta vaihtui ruotsalaisille ja 
kirkko muuttui luterilaiseksi. Tämän 
jälkeen alettiin merkkihenkilöitä 
hautaamaan kirkon sisälle. Kirkossa 
oli runsaasti arvokkaita taide-esinei-
tä mutta valitettavasti 1684 Toom-
pealla oli suuri tulipalo ja paljon 
näitä taide-esineitä tuhoutui. Jo 
Toompean mäen tulipalo 1433 oli 
ollut tuhoisa, mutta nyt tämä palo 
oli pahempi. Vain kirkon seinät jäivät 
jäljelle. Kirkon puiset sisukset sekä 
kirjasto paloivat. 

Kirkon kunnostus osoittautui hyvin 
vaikeaksi. Sen takia Ruotsin kuningas 
Kaarle XI sääti erikoisveron koko val-
takuntaan, johon nykyisen Suomen-
kin alueet kuuluivat ja kirkko kun-
nostettiin kahden vuoden kuluessa. 
Jouluna 1686 kirkossa vietettiin 
jälleen jumalanpalvelus. Korjaukset 
kuitenkin jatkuivat vielä vuosisadan 
loppuun asti.

Korjausten jälkeen Cristian Acker-
mann, jota pidettiin erittäin lahjak-
kaana, rakensi kirkkoon barokkityy-
liset puisen alttarin ja saarnastuolin. 
Ne ovat vieläkin nykyisessä kirkossa. 
Hän rakensi myös eräitä perhevaa-
kunoita kirkkoon, myös ne ovat vielä 
jäljellä. 

Nykyinen torni rakennettiin Katariina 
II:n (Katariina Suuri) aikana. Kupoli 
valmistui 1779 ja se on vielä paikal-
laan. Tornissa on neljä pronssista kel-
loa. Kaksi 1600- ja kaksi 1700-luvulta. 
Muualla sijainneet kellot nostettiin 
nyt kirkon valmistuneeseen torniin.

Historialliset dokumentit aina 
1300-luvulta asti kuvaavat kirkolle 
myönnetyistä erityisoikeuksista, lah-
joituksista ja erilaisten omistusten 
siirroista. Katedraali on aina ollut ri-
kas ja tärkeä kirkko eri aikakausina.

Tallinna toomkirik

                  Kirkossa on runsaasti aateliston vaakunoita
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N KEVÄTKOKOUS 2019

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N KE-
VÄTKOKOUS 2019

Pidetrtiin 18.3.2019 Nixu Oyj, Keila-
niemi , isännöimänä.

Kokoukseen osallistui yhteensä 47 
henkilöä (valtuuskunta, yhdistyksen 
hallitus ja yhdistyksen jäsenistö). (Se-
minaariin osallistui 51 henkilöä)

Logistiikkaupseerit ry:n puheenjoh-
taja, eversti Timo Saarinen avasi ko-
kouksen klo 17.14 ja toivotti kokou-
sedustajat tervetulleiksi. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit-
tiin evl evp Timo Vilkko ja kouksen 
sihteeriksi kutsuttiin kapteeni Henri 
Pitkäkoski.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kap-
teenit Harri Vire ja Ville Nokipi

Vuoden 2018 toimintakertomus ja 
tilinpäätös.

Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2018 
toimintakertomuksen.

TYhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2018 
tilinpäätök-sen ja taseen.

Toiminnan tarkastaja Jukka Salminen 
esitteli kokoukselle toiminnantarkas-
tajien lausunnon.

Vahvistettiin tilinpäätös 2018 ja 
myönnettiin yhdistyksen hallituksel-
le vastuuvapaus.

Hallituksen puheenjohtaja ev Timo 
Saarinen esitteli Logistiikkaupseerit 
Ry:n ja So-tatalouden seura Ry:n yh-
teistyösuunnitelman.

Suunnitelman toteuttamista kanna-
tettiin ja hallitukselle annettiin tuki 
suunnitelman toteuttamiseen.

Muut asiat, palkitsemiset

Kokouksessa palkittiin hallituksen 
päätöksen mukaisesti seuraavat hen-
kilöt:

- Komentaja Vesa Aalto, vuoden lo-
gistiikkaupseeri

- Kapteeni Harri Vire, vuoden kirjoit-
taja

Kirjoituskilpailun osalta palkittiin 
seuraavat kirjoitukset:

- Kapt Raimo Ruokonen: OPERAATIO 
WACHT AM RHEIN 1944 – HUOLLOL-
LIS-TA UHKAPELIÄ?

- FM Uula Neitola, Ltn Tuukka Timo-
nen: Kohti suurta tuntematonta! – 
Logistiikan merkitys Aleksanteri Suu-
ren ja Napoleonin sotaretkillä

-  Evl evp Jukka Salminen: NAR-
VAN-SINIMÄKIEN SUURTAISTELU 
1944

- Evl evp Tuomo Hirvonen: Kuuden 
päivän sota osoitti: Tuli ja liike luo-
daan logistii-kalla

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOI-
MINTAKERTOMUS VUODELTA 
2018

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 68. 
toimintavuosi.
Yhdistyksen puheenjohtajana toi-
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mi eversti Timo Saarinen. Valtuus-
kuntaa johti valmiusjohtaja Heikki 
Härtsiä.

Vuoden teemana oli ”PUOLUS-
TUSVOIMAT JA PV:N LOGISTIIKKA 
100 VUOTTA”.

Toimintavuosi toteutettiin suun-
nitelman mukaisesti. Huoltota-
pahtuman pitopaikka muuttui 
suunnittelun myötä.

Yhdistyksen taloudellinen tila on 
pysynyt vakaana. Tilanne on mah-
dollistanut tarkoituksen mukai-
sen tuen alueelliselle toiminnalle 
sekä muun suunnitellun toimin-
nan. 

Johdon neuvonantaja Esa Salminen (vas) ja maajoh-
taja Valtteri Peltomäki toivottivat Logistiikkaupseerit 
tervetulleiksi, kertoivat päivän ohjelmasta ja esittelivät 
Nixun toimintaa.
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YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin Vuosaaren 
satamassa Containerhips Oyj:n 
isännöimänä 12.3.2018. Paikalla 
oli 37 yhdistyksen jäsentä. 

Syyskokous järjestettiin Meriso-
takoululla 8.9.2018.  Kokoukseen 
osallistui 24 yhdistyksen jäsentä.

Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen 
edellyttämät asiat. 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Hallitus

Hallituksessa ovat toimineet:

Puheenjohtaja EV Timo Saarinen
Varapuheenjohtaja MAJ res C a j 
Lövegren
Jäsen MAJ res Ulf Dahlman
Jäsen EVL evp Aarne Veijalainen
Jäsen MAJ Mika Pyykkö
Jäsen INSEVL  Harri Saarinen
Jäsen KOM Jussi Hietaniemi
Jäsen KAPT   Lauri Mukka
Jäsen KOMKAPT Juha Seppä-
nen 
Jäsen KAPT Henri Pitkäkoski
Jäsen LTN res Hans Gabrielsson
  
Hallituksen valitsemana sihteeri-
nä on toiminut kapteeni Henri Pit-
käkoski. Taloudenhoitajana on ol-
lut Tero Blomster (Tmi TeeSaBee). 
Logistiikkaupseeri-lehden päätoi-
mittajana on toiminut eversti evp 
Risto Gabrielsson.

Hallituksen toiminta

Hallitus on kokoontunut toimin-
tavuonna viisi kertaa. 

Hallitus on tehnyt yhdistystä tun-
netuksi järjestämällä esittelytilai-
suuksia sotilasopetuslaitoksissa 
eri kursseilla sekä rohkaissut jäse-
nistöään aluetoiminnan järjestä-
misessä. 

Verkottumista Ruotsin kanssa 
on tunnusteltu. Viron kanssa yh-
teistyö on käynnistynyt molem-
minpuolisin vierailuin Huoltota-
pahtumissa/vast sekä erillisellä 
suunnitteluvierailulla Virossa. Vi-
roon on syntynyt ”veljesyhdistys”, 
jonka kanssa yhteistyötä jatke-
taan.

Hallitus selvittää yhteistyömah-
dollisuuksia Suomen sotatalou-
dellisen seuran kanssa (SST), hei-
dän aloitteestaan. Aiheesta on 
erillinen esitys kevätkokouksessa. 
Hallitus odottaa vuosikokouksen 
ohjausta asiassa. 

Hallitus on valmistellut syyskuulle 
2019 Sveitsin matkan, joka varat-
tiin loppuun nopeasti.

Sihteeri on lähettänyt jokaiselle 
jäseneksi hyväksytylle tiedotteen 
sähköpostilla hyväksymiskokouk-
sen jälkeen. 

Valtuuskunta

Yhdistyksen valtuuskuntaan on 
kuulunut 26 Suomen elinkeino-
elämän ja puolustusvoimien lo-
gistiikan johtotehtävissä toimivaa 
jäsentä sekä neljä kunniajäsentä. 
Valtuuskunta on tukenut yhdis-
tyksen toimintaa koko valtakun-
nan alueella yhteistoiminnassa 
hallituksen kanssa.

Joonatan Henriksson kertoi digitalisoinnin roolista nykyi-
sessä tietoturvassa.
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Valtuuskunnan puheenjohtajak-
si valittiin valmiusjohtaja Heikki 
Härtsiä Tampereelta. Varapuheen-
johtajana on toiminut liiketoimin-
nan kehitysjohtaja Pentti Mietti-
nen.

Valtuuskuntaan ovat vuonna 
2018 kuuluneet 

Valmiusjohtaja Heikki Härtsiä
Johtaja Thomas Doepel
Toimitusjohtaja Harri Hentunen
Toimitusjohtaja Markku Hentti-
nen
Prikaatikenraali Janne Jaakkola
Kenraalimajuri Timo Kakkola
Toimitusjohtaja Olavi Kuusela
Ketjujohtaja Paavo Käsmä
Toimitusjohtaja Kari-Pekka Laak-
sonen
Johtaja Virve Laitinen
Johtaja Matti Mettälä
Liiketoiminnan kehitysjohtaja     
Pentti Miettinen
Toimitusjohtaja Henry Nieminen
Hallintojohtaja Ari Nikkinen 
Toimitusjohtaja Ritva Paavonsalo
Toimitusjohtaja Jarmo Puputti
Toimitusjohtaja Mika Rantanen
Toimitusjohtaja Jari Rautjärvi
Insinöörikenraalimajuri  
Kari Renko
Kenttäjohtaja  Tapani Riihijärvi
Kenraaliluutnantti Timo Rotonen
Toimitusjohtaja Manu Salmi
Johtaja Ilkka Seppänen
Lääkintäprikaatikenraali  
Simo Siitonen
Toimitusjohtaja Antti Sippola
Kauppias Rauno Törrönen 
  
 
Hallituksen nimeämänä valtuus-
kunnan sihteerinä on toiminut 
majuri Timo Hesso.

Valtuuskunta on kokoontunut 
vuoden aikana kaksi kertaa: 12.3. 
ja 8.9. yhdistyksen vuosikokous-
ten yhteydessä. Valtuuskunnan 
toimintaa on kehitetty edelleen 

puheenjohtajan aktiivisella joh-
dolla. Valtuuskunta on toiminut 
aktiivisesti lehden artikkeleiden 
tuottamisessa sekä yhdistyksen 
taloudellisessa tukemisessa. Val-
tuuskunnan aktiivinen toiminta il-
moitushankinnoissa on tuottanut 
merkittävää taloudellista tulosta.

Valtuuskunta on osallistunut 

RUK:n päätöstilaisuuksiin ja pal-
kinnut huoltolinjan priimukset.

Toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitsemina toi-
minnantarkastajina ovat toimi-
neet evl evp Matti Paasivaara ja 
evl evp Jukka Salminen. 

EVL evp Timo Vilkko on jo kokenut kokouksen puheenjohtaja, myös nyt 
asiat sujuivat joustavasti.

Kunniajäsenet (oikealta vasemmalle) EV evp Kari Suvanto, yritysjoh-
don konsultti MAJ res Seppo Laalo ja kauppaneuvos MAJ res Arto 
Arvonen
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Everstiluutnantti Vilho Wäiniön 
Huoltoupseerisäätiön hallitus

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön 
Huoltoupseerisäätiön hallituk-
sessa yhdistyksen nimeäminä 
edustajina ovat toimineet evl Jari 
Virolainen ja evl Mika Multanen. 
Everstiluutnantti evp Timo Vilkko 
on toiminut säätiön asiamiehenä.

 YHDISTYKSEN TOIMINTA

Kevätkokouksen yhteydessä 
järjestetty logistiikkaseminaari 

onnistui hienosti. Jäsenistöä oli 
paikalla 37. Järjestely oli toimiva 
ja sitä päätettiin jatkaa tulevana 
vuonna.

Toimintasuunnitelmasta poiketen 
Huoltotapahtuma suunniteltiin 
toteutettavaksi Merisotakoululla 
Suomenlinnassa. 
Kokeilu syyskokouksen järjestä-
misestä Huoltotapahtuman yh-
teydessä oli toimiva. Näin voidaan 
menetellä jatkossakin. Huoltota-
pahtuma oli onnistunut ja mu-
kava tapahtuma. Järjestelyt on-
nistuivat hienosti. Mukana olivat 

virolaisesta juuri perustetusta vel-
jesyhdistyksestä puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja jäsen. Osal-
listujia oli yhteensä 42.

Yhdistys osallistui aktiivisesti 
MPKK:lla 24. – 25.5.2018 järjestet-
tyjen Sotatieteiden päivien val-
misteluun ja läpivientiin. Tapahtu-
ma oli menestyksekäs, yleisöä oli 
runsaasti ja logistiikan aiheet ke-
räsivät mukavasti osallistujia mo-
nien muiden aiheiden joukossa. 

Yhdistys osallistui PV 100- tapah-
tumaan Tampereen keskustorilla 
6.6.2018. Tilaisuus onnistui hyvin 
ja toimintaamme tutustui sata-
määrin ihmisiä. 

Maanpuolustuskorkeakoululla on 
esitelty yleisesikuntaupseerikurs-
sille ja esiupseerikurssille yhdis-
tyksen toimintaa.   

Logistiikkakoululla on järjestetty 
toimialapäällikkökurssilla, huol-
totaktiikan seminaarissa sekä ka-
dettikurssilla LOGU:n toiminnan 
esittely- ja rekrytointitilaisuuksia. 

Logistiikkarykmentit ja RUK ovat 
pitäneet yhdistyksen toimintaa 
esitteleviä tilaisuuksia kertaushar-
joitusten ja kurssien yhteydessä.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat 
Viron ”veljesyhdistyksen” ensim-
mäiseen vuosikokoukseen mar-
raskuussa.

Jäsenmaksujen postitus uuden 
painotalon kanssa lehden muka-
na ei onnistunut. Jakelu hoidet-
tiin omin toimin. Jäsenmaksujen 
kirjanpitoa selkeytettiin ja mak-
samattomista laskuista lähetettiin 
maksumuistutus.

Yhteistoiminta uuden talouden-
hoitajan Tero Blomsterin kanssa 
käynnistyi hyvin.

Logistiikkalaitoksen johtaja KENRMAJ Timo Kakkola seuraa kokouksen 
kulkua.
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ALUETOIMINTA
 seuraa kokouksen kuljuaYhdistys 
on tukenut aluetoimintaa kadet-
ti skokoukseneuraaen logistiik-
kaopintosuunnan, maistereiden 
logistiikkaopintosuunnan sekä 
logistiikkaupseerikurssien kautta.

Yhdistys on tukenut lisäksi sota-
koulujen huollon opetusta osallis-
tumalla huollon opettajien neu-
vottelupäivien järjestelyihin.

Valtuuskunta on palkinnut RUK:n 
huoltolinjan oppilaita suunnitel-
lun mukaisesti kahdessa RUK:n 
kurssin päättäjäistilaisuudessa.

LOGISTIIKKAUPSEERI-LEHTI JA 
TIEDOTTAMINEN

Logistiikkaupseeri-lehti ilmestyi 
perinteiseen tapaan neljä kertaa. 
Korkeatasoinen lehti on yhdistyk-
sen näkyvin ja keskeisin osa toi-
mintaa.

Lehden päätoimittajana on toi-
minut eversti evp Risto Gabriels-
son ja toimittajana luutnantti res 
Hans Gabrielsson. Ilmoitushan-
kinnan on hoitanut JTH Markki-
nointi. Lehden on painanut Waa-
sa Graphics OY. Alkuvaikeuksien 
jälkeen taitto, paino ja postituk-
set on saatu toimimaan hyvin. 
Lehden painokulut ovat pienen-
tyneet noin 20% kilpailutuksen 
tuloksena. Ilmoitushankinta (mai-
nos) tulot ovat kehittyneet positii-
viseen suuntaan.

Yhdistyksen www-sivut (logistiik-
kaupseerit.fi) sivut ovat toimineet 
hyvin tiedottamisen ja tiedonvä-
lityksen apuna. Sivut ovat olleet 
jatkuvasti ajan tasalla.

WWW-sivujen käyttö näyttää vä-
hentyneen jonkin verran vuonna 
2018. Tilastojen mukaan sivuilla 

Kokouksessa palkittiin komentaja Vesa Aalto, vuoden logistiikkaup-
seeri (yllä) ja kapteeni Harri Vire, vuoden kirjoittaja.
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oli kävijöitä 11015 kpl, kaikkiaan 
16104 eri ip-osoitteesta. Katsottu-
ja sivuja oli 21821 ja sivuille teh-
tiin hakuja (hits) 115676 kpl.

Lehden jakelulistat tarkistettiin 
painotalon muutoksen ohessa.  
Lehden painosmäärä on noin 
1400 kappaletta.

JÄSENISTÖ

Kunniajäsenet

Yhdistyksellä oli neljä kunniajä-
sentä:

.- eversti evp Kari Suvanto
- yritysjohdon konsultti majuri res 
Seppo Laalo  
- kauppaneuvos majuri res Arto 
Arvonen sekä
- ev evp Leo Puustinen.
  
Jäsenistö

Vuoden aikana uusia jäseniä hy-
väksyttiin 16 henkilöä. 

Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden 
2018 lopussa yhteensä 996 henki-
löä, joista jäsenmaksunsa maksa-
neita oli 798.

Jäsenrekisteri on tarkistettu ja sen 
ylläpito on ollut sihteerillä. Järjes-
tely on ollut toimiva. 

PALKITSEMISET, HUOMION-
OSOITUKSET JA TUKEMISET

Vuoden logistiikkaupseerina pal-
kittiin kapteeni Jussi Partanen Lo-
gistiikkakoululta. 
 
Vuoden kirjoittajana palkittiin 2. 
Logistiikkarykmentin komentaja 
kommodori Auvo Viita-aho.
 
YHDISTYKSEN TALOUS  
 
Yhdistyksen tuotot muodostuivat 

jäsenmaksuista, ilmoitus- ja sijoi-
tustuotoista sekä huoltopäällik-
kökirjan myynnistä ollen yhteen-
sä 53 256,00 euroa. 
 
Menot koostuivat lähinnä Logis-
tiikkaupseeri-lehden ja aluetoi-
minnan sekä hallinnon kuluis-
ta. Menojen yhteismäärä oli 38 
218,72 euroa. 
 .
Yhdistyksen talous osoittaa toi-
mintavuodelta ylijäämää 12 
149,39 euroa.

Yhdistyksen omistamien arvopa-
pereiden kirjanpitoarvo on 20 931 
€. Osakkeet on arvotettu ostohin-
taan. Osakkeiden markkina-arvo 
on joulukuun arvion mukaan 176 
827,20 euroa.

Kassavarat tilikauden päättyessä 
31.12.2018 olivat 21 888,71 euroa 
Yhdistyksellä ei ole vakuuksia.
 
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 
euroa. 
 
Hallitus esittää, että tilikauden yli-
jäämä 12 149,39 siirretään edellis-
ten tilikausien yli-/alijäämään. 

ARVIO YHDISTYKSEN TOIMIN-
NASTA

Yhdistyksen toiminta vastaa jä-
senkunnan toiveita. 

Yhdistyksen talouden suurin 
menoerä on lehti. 

Hallituksen järjestelmällinen työ 
toimintakulujen karsimisessa on 
tuottanut tulosta. Lehden mai-
nosmyynti ja jäsenmaksuista 
saatavat tuotot ovat kasvaneet. 
Lehden kulut ovat vähentyneet, 
johon yksi syy on ollut lehden 
taittotyön siirtäminen päätoimit-
taja Risto Gabrielssonille. 

Lehti on edelleen koko yhdistyk-
sen keskeisin ja näkyvin toimin-
nan muoto, mistä syystä siihen 
tulee edelleenkin kaikin tavoin 
panostaa.

Yhdistyksen toimintaa on kehi-
tetty edelleen seminaarien suun-
taan, koska perinteiset alueta-
pahtumat huoltotapahtumaa ja 
kurssien huoltoveli-iltoja lukuun 
ottamatta vetävät huonosti jäse-
niä. 

Lisääntyneet kertausharjoitukset 
ja huollon joukkotuotanto näh-
dään mahdollisuutena aktivoida 
yhdistyksen alueellista toimintaa. 
Tätä tukee myös nuorten perus-
koulutettujen huoltoupseerien 
innostunut omaehtoinen ko-
koontuminen. Yhdistyksen toi-
minnan aktivoinnissa alueellisesti 
korostuu logistiikkarykmenttien 
rooli alueellisena toimijana. Huol-
totapahtuman toteutusta ja sen 
tilausta on arvioitu ja se koetaan 
edelleen arvokkaaksi tapahtu-
maksi. Jäsenistön innostaminen 
osallistumiseen on tärkeää.

Valtuuskunnan toiminnan akti-
vointia tulee edelleen jatkaa ja 
toimintaan tulee saada lisää sisäl-
töä. 

Yhdistyksen toiminnalle on sel-
keä tilaus puolustusvoimien ja 
elinkeinoelämän logistiikan yh-
teydenpitoa lisättäessä sekä logis-
tiikkaupseeritoimintaa ja maan-
puolustustoimintaa tukevana 
muotona. 
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Kyberturvayhtiö Nixu tarjosi 
logistiikkaupseereille kiehtovan ja 
kattavan esitelmän tietoturvan uusim-
mista tuulista huhtikuussa 2019. Nixun 
kyberturva-asiantuntijat  jakoivat vii-
meisimmät tietonsa digitaalisaation 
vaikutuksista, esineiden internetistä 
sekä ajankohtaisista kyberuhista.

Teksti: Joonatan Henriksson, Matti 
Suominen, Sanni Koskela

Kyberturvan uudet tuulet
Digitalisaation kiihtyessä tieto-
turva ei enää tarkoita jälkikäteen 
tehtävää tarkastusta, jonka läpäis-
tyään palvelu voi elää elämänsä 
onnellisena loppuun asti. ”Uusia 
järjestelmiä kehitetään ja vanhoja 
muutetaan sellaisella tahdilla, että 
kyberturva on pakko huomioida 
tekemisessä alusta alkaen”, sanoo 
Nixun digitaalisen liiketoiminnan 
johtaja Joonatan Henriksson.

Esimerkiksi datatalous sekä dataa 
massoittain tuottavat internetiin 
kytkettävät laitteet voivat tuottaa 
yllätyksiä. Kun yhden palvelun tuot-
taman datan yhdistää toiseen, voi 
syntyä ennakoimattomia vaikutuksia 
esimerkiksi yksityisyydensuojaan tai 
kyberturvaan.

Digitalisaation hyötyjen tavoitte-
lussa pitäisi pystyä ymmärtämään 
organisaation toiminnan kannalta 
tärkeimmät palvelu- ja tukiprosessit. 
Vasta sitten voidaan lähteä arvioi-
maan näihin kriittisiin prosesseihin 
liittyvien, yksittäisten järjestelmien 
toiminnasta syntyvät riskit ja uhat. 

Tällä tavoin kyberturvan kehitystä 
voidaan ohjata kustannustehok-
kaimmin. ”Kaikkea ei ole mahdollista 
lähteä suojaamaan, ja perinteisillä 
maailmaa syleilevillä kontrollilistoilla 
ja tietoturvatarkastuksilla saatetaan 
myös ajautua suojaamaan vääriä 
asioita”, Henriksson huomauttaa. Sik-
si yrityksellä tulisi olla ajantasainen 
kokonaiskuva digitaalisesta tilan-
teestaan ja siihen liittyvistä riskeistä. 
Kun kokonaiskuva ja prioriteetit ovat 
selkeitä, kyberturvan kehityksessä 
otetaan huomioon sekä suojattavan 
kohteen sisältö sekä hyökkääjän mo-
tiivit. Kun nämä ymmärretään, voi-
daan mallintaa hyökkäyspuita, joista 
tunnistetaan myös tehokkaimmat 
tavat estää kyseinen hyökkäys.

Koska hyökkääjän näkökulmasta 
polku tavoiteltuun hyödykkeeseen 
harvoin kulkee vain yhden järjestel-
män kautta, on suojautuessa myös 
tärkeää huomioida järjestelmien ja 
prosessien väliset kontrollit. ”Tämä 
onnistuu vain, jos organisaatiossa 
digitalisaatiota ja kyberturvaa mie-
titään yhtenä kokonaisuutena, ei 

yksittäisinä projekteina”, Henriksson 
muistuttaa.

Esineiden internet ja logistiikka

Nixun tuotetietoturvajohtaja Matti 
Suominen esitteli paljon puhutun 
esineiden internetin (IoT, Internet 
of Things) ja logistiikan trendejä. 
Ennusteet IoT:n ympärillä pyörivän 
markkinan arvosta vaihtelevat, mut-
ta varovaistenkin arvioiden mukaan 
summa pyörii 500 miljardin dollarin 
vuosiluokassa. Tämä on noin kaksi 
kertaa Suomen bruttokansantuo-
teen suuruinen summa. ”IoT on löytä-
nyt tiensä kaikkeen – kodinkoneisiin, 
teollisuuteen, autoihin ja jopa jokai-
sen kansalaisen taskuun”, Suominen 
sanoo. ”Samaan aikaan tietoturvaa 
pidetään yrityksissä kaikista suurim-
pana esteenä teknologian käyttöön-
otolle uusissa kohteissa.”

Hankinnan ammattilaiset ovat IoT:n 
käyttöönotoissa ja hyödyntämisessä 
avainroolissa. Kun olemassaolevaa 
tai uutta teknologiaa kytketään in-
ternettiin, suuri osa komponenteis-
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ta ja laitteista hankitaan valmiina. 
Siksi niiden tietoturvaan vaikuttavat 
päätökset on tehty jo paljon ennen 
hankintaa. Ostavan organisaation 
tietoturvaan liittyvillä kehitysvaati-
muksilla ei ole merkitystä, ellei niitä 
osata edellyttää hankintahetkellä 
myös toimittajalta. ”Valitettavan 
usein näin ei käy, jolloin hankinnasta 
tulee tosiasiallisesti tapa kiertää or-
ganisaation omia tietoturvakontrol-
leja”, Suominen huomauttaa.

Lainsäädäntö tai muut vaatimukset 
eivät ole pysyneet IoT:n nopean nou-
sun perässä. ”Ongelma vaivaa erityi-
sesti kuluttajia, joiden on vaikea ver-
tailla eri tuotteita ja todentaa niiden 
tietoturvan taso”, Suominen sanoo. 
Tilanne aiheuttaa ongelmia myös or-
ganisaatioille. Useampi maa on ryh-
tynyt viimeisen parin vuoden aikana 
laatimaan lakeja, joissa edellytetään 
laitteilta perustason tietoturvaa. Tyy-
pillisiä vaatimuksia ovat päivitettä-
vyys, tietoturvalliset vakioasetukset 
sekä vaatimus tarjota tukea laitteen 
tietoturvalle myös ostohetken jäl-
keen. Yhdysvalloissa prosessissa ollut 
Internet of Things Cybersecurity Imp-
rovement Act of 2017 on esimerkki 
laista, joka alun perin luotiin julkisen 
puolen hankintojen pohjaksi. Pidem-
män aikavälin tavoite on nostaa koko 
markkinan tietoturvan tasoa ja siten 

vyöryttää samat hyödyt myös kulut-
tajille. Euroopassa on työn alla vas-
taavia vaatimuksia.

Puolustusvoimien kannalta myös 
kuluttajapuolen IoT on tärkeässä 
roolissa, vaikkei kuluttajalaitteita sel-
laisenaan ostettaisikaan käyttöön. 
Tutkimuksien mukaan keskimää-
räinen nuori omistaa nykyisin yli 5 
verkkoon kytkettyä laitetta. Näistä 
parhaiten tunnettu etenkin Suomes-
sa on kännykkä. Erilaiset kuntoiluun 
ja terveyteen liittyvät laitteet ovat 
kuitenkin nousseet sen rinnalle suo-
siossa. Näiden laitteiden kyky tehdä 
paikannusta, nauhoittaa kuvaa ja 
ääntä sekä kerätä muuta tietoa ym-
päristöstä on tärkeä huomioida. Kun 
riittävä määrä tällaista tietoa kerä-
tään taustalla olevaan palveluun, se 
voi paljastaa runsaasti asioita yksilöi-
den tai joukkojen toiminnasta. 
”Tietoturvan huomioiminen IoT:n 
maailmassa koostuu väistämättä 
monesta elementistä. Kunhan mah-
dolliset riskit huomio ja niihin va-
rautuu kattavasti, esineiden internet 
tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia 
myös maanpuolustuksessa”, Suomi-
nen uskoo.

Tämänhetkisiä kyberuhkia

Vanhempi tietoturvakonsultti Juha 

Leivo seuraa kyberuhkia tarkalla sil-
mällä. Kyberhyökkäyksillä on uusi 
suunta kuluttajaverkkolaitteissa. 
”Haittaohjelmat kohdistavat hyök-
käyksensä kuluttajien reitittimiin, 
joita päivitetään harvoin. Siispä hait-
taohjelma pysyy laitteessa pitkään”, 
Leivo sanoo. ”Viime vuonna löytyi 
uusi aivan eri luokan hirviö, VPNfilter. 
Sen arvioidaan parhaimillaan olleen 
yli 500 000 kuluttajan reitittimessä. 
Sen kyvykkyys ja vaikutukset arvi-
oitiin niin pahoiksi, että FBI ohjeisti 
kansalaisia reitittimien päivittämi-
seen. Kyseinen haittaohjelma kyke-
ni muokkaamaan verkkoliikennettä 
sekä rajatuissa tapauksissa kuunte-
lemaan salattuja yhteyksiä. Ohjelma 
kykeni myös tuhoamaan reitittimen. 
FBI otti haltuun VPNFilterin keskite-
tyn hallinnan.

Kalastussähköpostiviestit ovat tut-
tu kyberuhka ja ne jatkavat kehit-
tymistään yhä hienostuneemmiksi. 
Mahdollisesti helpoin ja kannattavin 
tapa tehdä rikollista rahaa, on laatia 
huolellinen kalasteluviesti. Yrityksen 
laskutustoimintaa ja keskustelua 
seurataan kohtalaisen pitkään, jotta 
ymmärretään, miten laskutus toimii 
ja minkälaisia laskuja yrityksellä voisi 
olla. 
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Vuonna 2018 nähtiin luottokortti-
teollisuudessa uusi hyökkäyskulma, 
virtuaaliset luottokorttiskimmerit. 
Näissä uranuurtajina on MageCart 
-nimellä tunnetut ryhmät, jotka ke-
hittivät uuden hyökkäystavan. He 
muokkaavat kolmannen osapuolen 
koodia, jolloin varsinaiseen kohdesi-
vustoon ei tule muutoksia ja hyökkä-
ystä on hyvin vaikea havaita.
Kyberrikollisuus on levittäytymässä 
enenevässä määrin mobiiliympäris-
töihin. Etenkin kännyköiden pankki-
palveluissa on nähty pankkihuijauk-

sia, erilaisia troijalaisia ja esimerkiksi 
kloonattuja pankkiohjelmia.

Kyberrikollisuuden alalla on viime 
aikoina puhuttu paljon cryptojac-
kingista. Cryptojacking tarkoittaa, 
että joku käyttää toisen tietokonetta 
salaa louhiakseen kryptovaluuttaa. 
Vuonna 2018 tällaiset louhintahui-
jaukset oli yleisti kuormittava haitta-
ohjelma. Kryptovaluuttojen parhaat 
päivät ovat jo takanamme, esimer-
kiksi Bitcoin iski maksimiarvoonsa 
joulukuussa 2017, ja tätä seurasi pian 

toisen kryptovaluutan Moneron ar-
von piikki. Tänä päivänä esimerkiksi 
Moneron arvo on noin 80% vähem-
män kuin mitä se oli tammikuussa 
2018. ”Tämä tuskin tarkoittaa sitä, 
että cryptojacking häviäisi, mutta se 
todennäköisesti vähenee kannatta-
mattomuuden takia”, Leivo arvioi.
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Kirja-arvostelut

Suomen armei-
jan venäläiset 

juuret
Seppo Simola

Itsenäisen Suomen puolustusvoi-
mien juuret ovat tsaarin ajan Ve-
näjällä sekä Euroopan ja Aasian 
sotatantereilla. Keisarillisen Venä-
jän sotaväki oli suurvalta-armeija, 
joka saattoi komentaa upseerinsa 
vaikka Kauko-itään sotimaan. Siel-
lä sekä Euroopassa Gustav Man-
nerheimkin kartutti rintamako-
kemustaan, jota hän myöhemmin 
hyödynsi palvellessaan itsenäis-
tynyttä syntymämaataan avain-
rooleissa.

Kirjan ensimmäinen puolisko kes-
kittyy henkilöihin, niihin ryssänup-
seereiksi kutsuttuihin, ja toinen 
venäläisperäiseen kalustoon. Hen-
kilöhistoriat antavat monia kiinnos-
tavia näkökulmia maamme puolus-
tuslaitoksen syntyyn ja kehitykseen. 
Monien pintapuolisesti tuttujen ni-
mien takaa löytyy kiinnostavia ura-
polkuja. Esimerkiksi Enckellin veljek-
set Carl ja Oscar osoittautuvat erittäin 
monialaisiksi taustavaikuttajiksi.

Myös venäläiskalustomme moninai-
set lähteet ja kirjavuus valottuvat. 
Mittava sotasaaliimme tunnetaan 
venäläisperäisen kalustomme run-
saudensarvena, mutta hämmästellä 
täytyy sitä monenlaisten kansain-
välisten ase- ja patruunakauppojen 
määrää, joilla aseistustamme pyrit-
tiin yhtenäistämään. Kirja ulottaa ve-
näläiskaluston kaaren aina 2000-lu-
vulle asti. Kokenutkin sotahistorian 
lukija löytää kirjasta runsaasti uutta 

tietoa laajoista kokonaisuuksista 
mielenkiintoisiin detaljeihin asti.

Tsaarin armeijassa palveli noin 4 000 
suomalaista upseeria joista lähes 
500 kohosi kenraalikuntaan. Mistäpä 
muualta lähes tyhjästä perustettavil-
le nuoren Suomen puolustusvoimil-
le olisi yhtäkkiä keksitty ylin johto? 
Saksassa koulutetuilla jääkäreillä oli 
sotakokemusta, mutta se oli tyypilli-
sesti komppaniaportaasta. Harvalle 
jääkärille muodostui kokonaisval-
taista käsitystä pataljoonan toimin-
nasta rykmentistä puhumattakaan. 
Merkittävää rintamakokemusta sai-
vat myös ne noin 500 suomalaista 
upseeria, jotka osallistuivat ensim-
mäiseen maailmansotaan Venäjän 
asevoimissa.

Niinpä keskeiset sotaoppimme mot-
titaktiikasta ja sissisodasta alkaen 
ovat tsaarin Venäjällä oppinsa ja so-
takokemuksensa saaneiden suoma-
laisupseerien käsialaa. Myös Karjalan 
kannaksen puolustus talvisodassa 
sekä jatkosodan alun Itä-Karjalan val-
loitus oli visioitu jo ennen jääkäriup-
seerien nousua keskeisiin asemiin 
puolustusvoimissamme.

Monen aselajin synnyn ja kehityksen 
takanakin olivat venäjällä koulutetut 
upseerit. Kenraali V.P. Nenosen rooli 
kenttätykistön ja ilmakuvauksen ke-
hittäjänä on tunnettu, mutta eräät 
hänen kollegansakin olivat merkit-
tävissä rooleissa kenttätykistössä ku-
ten myöhempi kenraalimajuri Väinö 
Svanström. Kenttätykistötausta oli 
alkujaan myös ilmatorjunnan kehit-
täjäksi nousseella kenraaliluutnantti 
Frans Helmisellä. 

Viime sotien sotatoimia selostetaan 
välillä tarpeettoman perusteellisesti, 
ja joskus teksti puuroutuu runsaisiin 
detaljeihin. Kuvat ovat kiinnostavia, 
mutta usein harmittavan pieniä. Jäin 
kaipaamaan esittelyä tsaarin ajan 
kunniamerkeistä, joihin toistuvasti 
viitataan. Käännös venäjästä suo-
meen on sujuva.

Suomen armeijan venäläinen pe-
rintö
Viacheslav Nikitin (suom. Mirko 
Harjula)
Minerva, 449 s.

36



Kirja-arvostelut

Sota-ajan sivii-
lirikoksia

Seppo Simola

Sotavuosia 1939–1945 on käsi-
telty kirjallisuudessa hyvinkin 
runsaasti eri näkökulmista, mutta 
vielä löytyi harvemmin esillä ollut 
näkökulma. Tuore kirja kertoo so-
tavuosien rikoksista kotirintamal-
la.

Siviiliyhteiskunta toimi sotavuosina 
niin normaalisti kuin se sodan oloissa 
oli mahdollista. Tämä tarkoitti sitä-
kin, että sillä välin kun suuri joukko 
miehiä ja naisia palveli isänmaataan 
rintamalla niin rikolliset ahkeroivat 
kotirintamalla. Kirjaan on poimittu 
vajaat parikymmentä hyvin erilaista 
rikostapausta. Jotkut niistä ovat am-
mattikonnien tekosia, mutta mukaan 
mahtuu myös perhesurma, jossa ty-
tär kyllästyi väkivaltaisen isän terro-
riin.

Sota-aika antoi kasvupohjaa rikok-
sille, jotka eivät rauhan oloissa olisi 
olleet mahdollisia. Pula-aika loi puit-
teet keinottelu- ja säännöstelyrikok-
sille. Pari vakoilujuttuakin kirjaan 
on poimittu, ja Tampereen seudulla 
toimineen sabotaasiryhmän tekosia 
selvitellään. 

Sota-aika muodosti otolliset olosuh-
teet huhujen ja valeuutisten levittä-
miselle, mihin suhtauduttiin silloin 
varsin tiukasti. Huhut ja valeuutiset 
ovat levinneet jo kauan ennen sosi-
aalista mediaa oman aikansa keinoil-
la. Myös ihmissuhteilla huijaamista 
lienee tapahtunut niin kauan kuin ih-

miset ovat maapalloa kansoittaneet. 
Tästäkin rikostyypistä kirjassa on esi-
merkki. Liian hyväuskoiset pääsivät 
helposti rahoistaan ennen kuin net-
tideittipalveluista nähtiin edes unta. 

Kirja on mainio ikkuna lähimennei-
syyden rikoshistoriaan. Varsin paljon 
ainakin rangaistusasteikolla mitattu 
tekojen paheksuttavuus on vuosi-
kymmenten myötä lieventynyt. En-
nen häkki heilahti rötöstelijälle sel-
västi herkemmin. Kirjassa esiintyy 
monille nykylukijoille osin jo vieraita-
kin käsitteitä. Mikä tarkoitti tuomit-
seminen kuritushuoneeseen? Entä 
mitä merkitsi kansalaisluottamuksen 
menetys?

Kuritushuonerangaistus poistui Suo-
men laista vuonna 1975. Alun pe-
rin se tarkoitti vangin velvollisuutta 
työskennellä valtion hyväksi – erään-
laista pakkotyötä siis – sekä vangin 
tiukempaa eristämistä. Ennen kuri-
tushuonerangaistuksen poistumista 
se oli jo käytännössä yhdenmukais-
tunut tavallisen vankeusrangaistuk-
sen kanssa.

Kansalaisluottamuksen menettä-
minen kokonaan tai määräajaksi oli 

vuoteen 1969 asti lisärangaistukse-
na mahdollinen riittävän törkeästä 
rikoksesta. Tuomittu ei saanut ää-
nestää eikä asettua ehdolle vaaleissa 
eikä häntä voitu nimittää julkiseen 
virkaan. Todistajaksikaan hän ei kel-
vannut. Kansalaisluottamuksen me-
nettäminen rajoitti myös mahdolli-
suuksia harjoittaa eräitä elinkeinoja.

Kirjan rikokset on poimittu Helsingin 
Sanomien palstoilta ja niihin on haet-
tu runsaasti lisätietoja arkistoiduista 
oikeudenkäyntidokumenteista. Kir-
jan kuvitus liittyy kyllä aikakauteen, 
mutta ei käsiteltyihin rikostapauk-
siin. Valokuvat dokumenteista jäävät 
puolestaan niin pieneksi tihruksi, 
ettei niistä valitettavasti juurikaan 
saa selvää. Kunkin tapauksen lopus-
sa on hyvä yhteenveto. Kaikkinensa 
kyseessä on kiinnostava aikaikkuna 
sota-ajan siviilirikoksiin ja rikoshisto-
riaan yleisemminkin.

Sota-ajan rikokset – kotirintaman 
rötökset
Mikko Ylikangas
Crime Time, 364 s.
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Viron logistiikkakadettien 
vierailu Suomessa

Viron Logistiikkakoulun kadetit 
vierailivat Logistiikkakoulussa 
Riihimäellä 3. - 4.4.2019. Vierailun 
isännöi Logistiikkakoulun johtaja 
everstiluutnantti Mika Sepling. 
Kadettien vierailu Suomessa oli 
ensimmäinen vuosiin, vaikka vielä 
vuonna 2008 virolaiset logistiik-
kakadetit istuivat suomalaisten 
kadettien kanssa samoilla op-
pitunneilla, samoilla penkeillä. 
Yhteistyö maiden välillä on siis 
lähtökohtaisesti tuttua. Suomen 
logistiikkaopintosuunnan kade-
teille virolaisten logistiikkaka-
dettien vierailu oli ensimmäinen 
varsinainen kansainvälinen 
yhteistyötapahtuma aselajiopin-
tojen aikana.

Heti ensikohtaamisesta alkaen 
yhteistyö oli helppoa ja molemman 
osapuolet olivat halukkaita tutustu-
maan toisiinsa. Keskustelun sorinaa 
kantautui varuskuntaravintolan 
pöydästä, missä kadetit ruokailivat 
lounaansa. Melko nopeasti kävi ilmi, 
että sekä virolaisten että suoma-
laisten kadettien koulutusjärjestel-
mät ovat varsin samanlaiset. Myös 
varusmiespalvelus on rakennettu 
hyvin samankaltaisiksi molemmissa 
maissa.

Virolaisten vierailun ohjelma oli 
tarkoin suunniteltu ennen heidän 
tuloaan. Lounaan jälkeen virolaisille 
pidettiin huolellisesti valmisteltuja 
oppitunteja Suomen puolustus-

voimista, varusmiespalveluksesta, 
kadettikoulusta sekä logistiikka-
opintosuunnan opintojen sisällös-
tä. Yllättävää oli se, kuinka aidon 
kiinnostuneita kadetit olivat koulu-
tusjärjestelmästämme. Varsin mie-
lenkiintoisia kysymyksiä sateli pitkin 
iltapäivää. Oppituntien päätteeksi 
päivällinen syötiin Riihimäen varus-
kunnan kerholla, josta matka jatkui 
illanviettoon Hämeenlinnaan. 

Toinen päivä sisälsi suomalaisten ka-
dettien opetusohjelman mukaisen 
kouluttajakoulutuksen virtuaalisessa 
koulutusympäristössä. Osalle viro-
laisista VBS3 (Virtual Battle Space 3) 
oli tuttu ja peliin osallistuminen oli 
helppoa. Osalle kokemus oli astetta 

Virolaisten logistiik-
kakoulutus
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uudempi, mikä vaati totuttautumis-
ta ja harjaantumista näppäintekniik-
kaan sekä perustoimintoihin pelissä. 
Vaikka virolaiset ovat aikanaan olleet 
Suomessa kenttähuollon opeissa, 
erot opintojemme sisällöissä tänä 
päivänä vaikuttavat melko suurilta. 

Suurin yksittäinen ero on siinä, että 
Suomessa annetaan huomattavasti 
käytännönläheisempää koulutus-
ta – opetellaan ajamaan erilaisia 
kuorma-autoja, käyttämään voima-
koneita ja polttoaineenjakokontteja, 
harjaannutaan ensihoitotaidoissa ja 
tutkitaan aseiden toimintaperiaat-
teita -muutamia esimerkkejä maini-
takseni. 

Suomalaisten tapa kouluttaa logis-
tiikkakadetteja herätti mielenkiintoa 
virolaisissa, jotka taas ovat kaivan-
neet käytännönläheisempää opetus-
ta logistiikan ja huollon tehtävistä. 
Eräs heistä taisi jopa mainita, että 
virolaisten olisi syytä ottaa mallia 
suomalaisten koulutuksesta.
Virolaisten logistiikkakadettien 
opetus painottuu yhtymätasan 
huoltotaktiseen opetukseen. Heidän 
kolmivuotisesta koulutusajastaan 
vain kuusi kuukautta jyvitetään 
logistiikalle, ja siitäkin kuudesta 
kuukaudesta kaksi vietetään toisen 
yliopiston tiloissa oppimassa mikro- 
ja makrotaloutta. 

Vierailun aikana virolaisilla oli 
meneillään pataljoonan huollon ja 
logistiikan opintoja. Huomionarvoi-
nen ero suomalaisen ja virolaisen 
logistiikkakoulutuksen välillä on 
myös opintosuunnan kadetien 
määrä suhteutettuna koko kadetti-
kurssin kokoon – virolaisista kade-
teista 25 prosenttia on logistiikan 
kadetteja. Vastaava luku Suomen 
kadettikurssin keskuudessa on noin 
5 prosenttia.

Jotain samalaista molempien mai-
den logistiikkakoulutuksessa kuiten-
kin on. Molemmat maat järjestävät 
koulutuksen viimeisen vuoden 
kadeteille ja ylipäätään logistiikan 
rooli ja asema kummankin maan 
puolustusvoimissa on samanlainen: 

Logistiikka ei ole tunnustettu omaksi 
puolustushaarakseen, vaikka onkin 
itsenäinen komponentti koko puo-
lustusjärjestelmässä.

Virolaisten kadettikoulu

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka 
paljon yhtäläisyyksiä suomalaisilla 
ja virolaisilla logistiikkakadeteilla on. 
Molempien kadettikoulutus vaatii 
noin vuoden kestävän varusmies-
palveluksen, jonka jälkeen kadetti-
kouluun pitää erikseen hakeutua. 
Erikoista oli myös havaita se tosiasia, 
että molempien varusmiespalveluk-
setkin noudattelivat varsin saman-
laista kaavaa. 

Kadettikoulun kaksi ensimmäistä 
vuotta ovat molemmille pohjimmil-
taan samankaltaiset: opitaan jääkä-
ri- ja jalkaväkitaitoja, harjaannutaan 
jääkärijoukkueen ja -komppanian 
johtamisessa sekä toiminnassa. 

Opinnot ovat yhteisiä kaikille, eikä 
erikoistumista vielä ole. Viimeinen 
vuosi antaa eväät omalle aselajille 
tai erikoistumiselle.

Arki virolaisten Logistiikkakoululla 
on myös varsin samanlaista kuin 
Suomessa. Arkipäivät ovat palve-
lusta ja oppituntien tai harjoitusten 
jälkeen jokainen on vapaa tekemään 
mitä haluaa. Kolmen vuoden kou-
lutuksen jälkeen valmistutaan ja 
yletään luutnantin arvoon. 

Ensimmäiset työtehtävät ovat mo-
lemmilla kouluttajan työtehtäviä. 
Virolainen nuori logistiikkaupseeri 
päätyy helposti kouluttamaan 
jalkaväkeä, koska perusyksiköiden 
työvoimatilanne on heidän kerto-
mansa mukaan heikko monessa 
paikassa. Virossa kadettikoulu onkin 
pyrkinyt olemaan esillä enemmän ja 
rekrytoimaan voimallisemmin uusia 
kadetteja kouluun. 

Virolainen kadetti ja loppusanat

Nopealla silmäyksellä virolaiset 
kadetit ovat hyvin suomalaisten 
kaltaisia, vaikkakin ikäjakauma on 

suurempi. Tyypillinen ikä on kui-
tenkin sama kuin Suomessa, 23-25 
vuotta. 

Oli hienoa havaita, että englanti 
on täysin toimiva kieli molemmille, 
eikä viestin välittäminen tuottanut 
ongelmia. Siinä missä suomalai-
nen kadetti saattaisi osata ruotsia, 
virolainen osaa venäjää. Syy on 
ilmeinen. 

Virolaiset ovat iloista ja aktiivista 
kansaa ainakin tämän otannan pe-
rusteella. Virolaisten kansainvälinen 
osaaminen on paremmalla tasolla, 
mikä selittynee heidän NATO-jäse-
nyydellään. Suomalaisille tapaami-
nen oli ensimmäinen varsinainen 
kansainvälinen kohtaaminen, mutta 
virolaisille tällaiset matkat ovat jo 
tuttua puuhaa.

Virolaisten vierailu kesti vain kaksi 
päivää. Ehdimme kuitenkin tutustua 
toisiimme sillä tasolla, ettei kukaan 
varmastikaan sanoisi vastaan, jos 
voisimme tavata vielä uudelleen. 

Puhumme melkein samaa kieltä, 
opiskelemme samoilla periaatteilla 
ja samankaltaisilla koulutusjärjes-
telmillä. Karkeasti sanoen meitä 
erottaa vain 80 kilometrin levyinen 
kaistale itämerta. Kiitos vierailusta ja 
tervetuloa uudelleen!

Teksti ja kuva 103. kadettikurssi, 
logistiikkaopintosuunta
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Majuri Kari Salonen 
in Memoriam

Majuri Kari Salonen kuoli vaikeaan sairauteen 22.4.2019.  Hän oli syntynyt 11.10.1945. Punkalaitumella. 
Lapin sota oli päättynyt huhtikuussa samana vuonna. Kari tuli silloin mukaan Suomen jälleenrakentajien 
joukkoon maan alkaessa toipua sodan rasituksista.

Reserviupseerikoulussa Kari suunnitteli upseerin uraa, mutta kohtalo vei kuitenkin toisaalle. Hänestä tuli korkeata-
soinen liha-alan huippuosaaja, jolla alalla hän elämäntyönsäkin suoritti, viimeisimmäksi Yrjö Wigren Oy:n omistaja-
na ja hallituksen puheenjohtajana Tampereella.

Karin isä oli Talvisodassa komppanianpäällikön lähettinä Taipaleen rintamalohkolla. Veren perintönä Kari sai vahvan 
maanpuolustustahdon. Vaikka leipätyö yritteliäällä miehellä vaati lähes kaiken ajan, liikeni maanpuolustustyölle 
kuitenkin aina aikaa, kun miestä milloin tarvittiin. Kari oli aktiivinen reservinupseeri.

Kari Salonen toimi Läntisen Maanpuolustusalueen Logistiikkayksikön päällikkönä vuosina 1998 – 2005. Siihen 
kuului 22 logistiikan ammattilaista. Tämä joukko oli sodanajanjoukko, joka koulutettiin ja harjoitettiin vastaamaan 
Maanpuolustus-alueensa kriisiajan huollosta elintarvike- ja materiaalisektoreilla. Silloisessa  Logistiikkayksikössä 
noudatettuja toimintaperiaatteita näemme nykyisen Logistiikkalaitoksenkin toiminnassa.

Kari Salosen päällikkökautena Logistiikkayksikön kouluttamiseen ja harjoittamiseen saatiin kertausharjoitusmää-
rärahoja niukasti. Kari korvasi puuttuvat koulutukset vapaaehtoisilla harjoituksilla, joiden järjestämiskustannukset 
maksoi hänen oma yrityksensä. Reserviläiset eivät nostaneet näissä harjoituksissa päivärahoja tai muita kulukorva-
uksia. Erinomaisen aktiivisen toimintansa avulla Kari Salonen piti johtamansa logistiikkayksikön Puolustusvoimien 
vartiovuoronsa aikanakin toimintavalmiina. Mikäli Logistiikkayksikköä olisi silloisessa kriisitehtävässä tarvittu, olisi 
se varmasti täyttänyt sille käsketyt tehtävät.

Kari Salonen ylennettiin majuriksi vuonna 2002 ja valittiin vuoden 2003 Huolto-upseeriksi. Huollon ansioristi hä-
nelle myönnettiin vuonna 2009.  Ei hän töitä tehnyt saadakseen ylennyksiä tai huomionosoituksia, vaan ainoana 
pontimena oli voimakas maanpuolustustahto ja halu tehdä oma osuutensa, jonka velvollisuudekseen tunnisti.
Karin maanpuolustustyötä jatkavat hänen kaksi reservinupseeripoikaansa.

Kari Salonen teki vahvan päivätyön Suomen maanpuolustuksen hyväksi. Hän oli reilu aseveli ja hyvä ystävä. Nyt työt 
on tehty.  Kari Salonen ansaitsee työstään suuren kiitoksen.

Juhani Haapanen, Pasi Alho, Kari Suvanto ja Seppo Laalo
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KAAKKO19- harjoitus ja 
logistiikan järjestelyt 1.12.2019

1 Logistiikkarykmentti kutsuu yhdistyksen jäsenet (perheineen) tutustumaan KAAK-
KO19 harjoitukseen ja logistiikan järjestelyihin

Aika: 1.12.2019 klo 1100- 1500.

•         Esiteltävät logistiikkajoukot (LOGPE, EHK ja LOGK) toimivat Voikkaan tehtaan 
alueella Kuusankoskella

•         Alustava aikataulu:
o   Saapuminen ryhmitysalueelle 11.00
o   Maastolounas 
o   Harjoituksen ja Logistiikkapataljoonan esittely (LOGRKOM ja LOGPKOM)
o   Tutustuminen logistiikkajoukkoihin (LOGKPÄÄKOUL ja LOGKPÄÄLL)
o   Yhteenveto ja paluumatka 15.00 mennessä
•         Osallistujatiedot pyydetään 25.11. kuluessa osoitteella henri.pitkäkoski@mil.fi 
 
Tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumisesta lehdessä 3/2019 sekä syksyllä löytyvät 
nettisivuilla!

Kuva: Maavoimien KAAKKO16-harjoitus
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Logistiikkaupseerit Ry:n ja 
Valtuuskunnan sääntömää-
räinen syyskokous ja semi-

naari

 
Aika:                                           7.10.2019 
                                                    
Paikka:                                       Orion Oyj, Orionintie 1A, 02200 Espoo (Orionin pääkonttori)
 
Tapahtuman ohjelma:
 
13:00 – 13:30                            Ilmoittautuminen

13:30 – 16:45 (sis. kahvitauon)

                             Orion Oyj:n yritysesittely sisältäen esityksen lääkkeiden jakeluketjun  
    haasteista, trendeistä, riskeistä, laadusta ja siitä millaiset lääketeolli- 
    suuden mahdollisuudet ovat reagoida haasteisiin
                                                     
    Lääketeollisuus Ry:n esitys – Miten lääkkeiden valmistus ja logistiikka  
    turvaavat lääkkeiden saatavuuden 
    
    Puolustusvoimien esitykset lääkehuoltoon, huoltovarmuuteen ja niiden  
    logistiikkaan liittyen

16:45 – 17:30                             Orion Oyj:n ohjelmaa niille, jotka eivät osallistu Valtuuskunnan 
    kokoukseen

17:00 – 17:30                             LOGUY Valtuuskunnan kokous

17:30 – 18:30                             LOGUY Syyskokous 

18:30 – 20:00                             Iltapala 

Ilmoittautumiset 27.9.2019 mennessä (sis. etunimi, sukunimi ja ruoka-aine allergiat) sähköposti-
osoitteeseen logury@gmail.com otsikolla SYYSKOKOUS. 
Ilmoitathan myös, jos et osallistu koko ohjelmaan.
Ohjelman tarkemmat tiedot päivittyvät kesän ja syksyn aikana logistiikkaupseerit.fi -internet 
sivuille.
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KASVIKSIA?
viime kuussa enemmän

”

”

 OSTINKOHAN 
KASVIKSIA?

Lataa uudistettu S-mobiili 
sovelluskaupastasi.

S-mobiili kertoo, mitä todella ostat.


