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Puolustusvoimien ylipäällikkö presi-
dentti Sauli Niinistö on muistuttanut 
otsikon sanoilla eri osapuolia tästä 
uhasta. Huoli on varmasti aiheelli-
nen. Mustan hiilen vaikutus ilmaston 
muutokseen saattaa olla dramaatti-
nen.
Arktiseen Neuvostoon kuuluu kah-
deksan maata; Islanti, Kanada, Norja, 
Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Yh-
dysvallat. Jäsenmaiden lisäksi järjes-
töllä on isohko liuta tarkkailijamaita. 
Perinteisesti neuvoston agendalle ei 
ole tuotu poliittisia tai sotilaspoliitti-
sia aiheita.
Viime aikoina ilmaston lämpenemi-
nen on kuitenkin lisännyt kiinnos-
tusta tähän alueeseen. On odotettu, 
että koillisväylä ja luoteisväylä avau-
tuvat laivaliikenteelle korvaamaan 
etelässä olevia erittäin riskialttiita 
Kaakkois-Aasiassa Malakan salmen 
ja Lähi-idässä Afrikan sarven reittejä.
Aikaisemmin USA on ollut suhteelli-
sen passiivinen arktiseen suuntaan. 
Maalla on kiistakysymyksiä Kana-
dan kanssa koskien lähinnä vapaata 
merenkulkua alueella. Kanada taas 
haluaa hallinnoida kaikkea meren-
kulkua omalla merialueellaan. Nyt 
näyttää siltä, että USA:n mielenkiin-
to tähän suuntaan on viriämässä. 
Presidentti Trump heitti ajatuksen, 
ehkä hieman varomattomasti, osto-
halukkuuden Grönlannista. Ajatuk-

sen takana on varmasti paitsi suuren 
saaren maaperän rikkaudet myös 
Grönlannin geopoliittinen sijainti 
arktisen alueen läheisyydessä.
Venäjä on jo jonkin aikaa voimista-
nut sotilaallista läsnäoloaan arkti-
sen alueen tuntumassa. Maa viestii 
olevansa sotilaallisesti valmis puo-
lustamaan etujaan sillä suunnalla. 
Venäjä haluaa myös kontrolloida ja 
tienata kaikesta laivaliikenteestä me-
rialueensa kautta.
Suhteellisen uusi tulokas on Kiina, 
joka laskee itsensä ”melkein arktisek-
si maaksi”. Maalla on sekä poliittisia 
että taloudellisia intressejä tähän 
suuntaan. Kuten USA Kanadan kans-
sa myös Kiina edellyttää vapaata me-
renkulkua koillisväylän kautta. Tässä 
Kiinan ja Venäjän intressit ei välttä-
mättä kohtaa.
Jos palataan Suomen osaan, miten 
on suhtauduttava ns. pohjoiseen ra-
tahankkeeseen, jota ministeri Anne 
Berner voimakkaasti puolsi? Olisiko 
se pohjoisen ”silkkitien” osa ja mitä 
se merkitsisi maallemme? Huolto-
varmuuskeskuksen mukaan tavarali-
ikenne siltä suunnalta on niin pientä, 
että sillä ei ole merkitystä Suomen 
huoltovarmuudelle. 
Mitkä olisivat hankkeen muut vaiku-
tukset Suomelle?
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Kolmen K:n logistiikkajärjestelmä 

Arvoisat lukijat, yhdistyksen     
jäsenet

Kesä on kääntymässä syksyyn. Vuosi 
sitten kirjoittelin historiallisen kuu-
man kesän tuntoja, hellepäivistä ja 
lämpöennätyksistä. Sama suunta-
us näyttää jatkuvan sääoloissa, sillä 
vuodelta 1945 mitattu aikaisempi 
31,6 astetta rikkoutui heinäkuussa 
Porvoossa mitatulla 33,7 asteen lu-
kemilla.  

Samoin on jatkunut suuntaus ulko- 
ja turvallisuuspolittikan toimintaym-
päristön muutoksessa niin Suomen 
lähialueilla kuin maailmanlaajuisesti. 
Ominaista on muutoksen nopeus ja 
ennustamattomuus, kuten on myös 
säätilan kanssa. Muutoksen vaikutuk-
set yhteiskunnan varautumiseen ja 
puolustamiseen ovat moninaiset. Pe-
rinteiset sotilaalliset uhkamallit säi-
lyvät taustalla, mutta niiden rinnalle 
on noussut uusia uhkia. Sotilaallisen 
toiminta on lisääntynyt Itämeren 
alueella ja mahdollinen konfliktin ris-
ki on kasvanut. Sotilaallisten kriisien 
ennakkovaroitusaika on lyhentynyt 
ja myös kynnys voimankäyttöön on 
alentunut. Sodan kuva on monipuo-
listunut, jonka vuoksi kohdistuva kei-
novalikoima olisi laaja ja se sisältäisi 
sotilaallisia ja ei-sotilaallisia keinoja. 

Puolustusjärjestelmän on kyettävä 
vastaamaan hybridiuhkan eri muo-
toihin ja perinteisiin uhkamalleihin. 
Kaikkiin uhkiin vastattaessa koros-
tuvat kokonaisturvallisuus ja viran-

omaisyhteistyö sekä entistä kor-
keampi valmius.

Logistiikka -  operaatioiden mah-
dollistaja

Toimintaympäristön muutos edel-
lyttää logistiikkajärjestelmältä mm 
taistelunkestävyyttä, kykyä hyödyn-
tää siviilikomponentin suoritusky-
vyt sekä kykyä puolustushaarojen 
ja yhteisoperaatioiden tukemiseen. 
Logistiikan on kyettävä hyödyntä-
mään kustannustehokkaita ratkaisu-
ja suorituskykyjen rakentamisessa ja 
niiden ylläpidossa sekä uusien tek-
nologioiden mahdollisuudet. Lisäk-
si tarvitaan kykyä ulkomaisen avun 
vastaanottamiseen sekä kansainvä-
lisen ulottuvuuden hyödyntämiseen. 
Logistiikkajärjestelmää kehitetään 
vuonna 2018 julkaistun logistiik-
kastrategian (LOGSTRA 2018) mukai-
sesti. Tässä esittämäni suuntaviivat 
ovat otteita siitä.

Tehtävien täyttämiseksi logistiikka-
järjestelmä hyödyntää puolustus-
voimien omia logistiikkatoimintoja, 
yhteiskunnan julkisilta ja yksityisiltä 
toimijoilta saatavia palveluita sekä 
sopimuksiin perustuvia kansallisia ja 
kansainvälisiä toimintoja. Yhteinen 
varautuminen yhteiskunnan ja kan-
sainvälisten yhteistyökumppanien 
kanssa on keskeinen osa taistelun-
kestävyyttä, huoltovarmuuden tur-

vaamista sekä strategisen selustan 
varmistamista.

Kestävä - kattava - kohtaava

Logistiikan visiona on olla taistelun-
kestävä ja resurssitietoinen, kattava 
sekä asiakkaan vaatimukset ja tar-
peet kohtaava. Logistiikkajärjestel-
mältä toimintaympäristön kehitys 
edellyttää operaatioiden välitöntä 
tukemiskykyä jo normaaliolojen ra-
kenteilla. Logistiikkajärjestelmän 
kehittämisen kulmakivet ovat: Suo-
rituskyvyn rakentaminen ja ylläpito, 
integroitu tukeutumisverkosto ja 
tuki puolustushaarojen taistelujär-
jestelmille.

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 kansal-
lista että kansainvälistä sotilas- ja si-
viilikomponenttia. 

Kohtaava logistiikkajärjestelmä 
huomioi tuettavan tukitarpeet, jär-
jestää logistiikan tuen huomioiden 
toimintaympäristön ja valmiustilan 
muutokset sekä vastaa puolustus-
järjestelmän kehittämisen vaatimuk-
siin. Logistiikkajärjestelmältä toi-
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mintaympäristön kehitys edellyttää 
operaatioiden välitöntä tukemisky-
kyä jo normaaliolojen rakenteilla.

Arvoisat logistiikkaupseerit,

Toimintavuoden 2019 on logistiikan 
tulevaisuus. Teeman mukaisesti sy-
vennyimme digitalisaation vaikutuk-
siin ja mahdollisuuksiin Nixu oyj:n 
asiantuntijoiden kanssa. Kiitokset 
vielä kerran esiintyjille, tukijoille, jär-
jestäjille sekä osallistujille.

Syksyn seminaarissa aiheena on 
lääkintähuollon ja lääkelogistiikan 
kehitysnäkymät. Seminaari järjeste-
tään Orionin pääkonttorilla Espoossa 

7.10. klo 13 alkaen ja jatkuu vuosiko-
kouksella klo 17.30 alkaen. 

Huoltotapahtuman sijaan yhdistys 
tarjoaa Kuusankoski-Kouvola suun-
nalla 1.12.2019 mahdollisuuden tu-
tustua KAAKKO-19 harjoitukseen ja 
logistiikan järjestelyihin. Tilaisuus on 
avoin myös perheille.

Ohjeet ilmoittautumisista ovat tässä 
lehdessä sekä nettisivuilla.

Muusta toiminnasta mainittakoon 
käynnistynyt yhteistyö Suomen so-
tataloudellisen seuran kanssa sekä 
yhdistyksen Sveitsin matka. Matka 
on toteutettu vuodesta 1990 lähtien 

aina kolmen vuoden välein vuorotte-
luperiaatteella. Syyskuiselle matkalle 
osallistui 29 jäsentä. Matkan annista 
on tarjolla luettavaa myös tulevissa 
lehdissä. 

Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmää kehitetään logistiikkastrate-
gian mukaisesti - mahdollistamaan 
tulevaisuuden operaatiot! 

Toivotan kaikille lukijoille aurin-
koista syksyä!

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

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY – SYYSKOKOUS JA      
SIIHEN LIITTYVÄ SEMINAARI

Aika:  Maanantai 7.10.2019 klo 13:30 – 20:00
Paikka:                Orionin pääkonttori, Orionintie 1A, 02200 Espoo PL 65, 02101 Espoo Vaihde 010 4261.
Ohjelma:

13:30 – 13:40 Tilaisuuden avaus
- Logistiikkaupseerit ry:n hallituksen puheenjohtaja Eversti Timo Saarinen ja Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Pentti Miettinen
13:40 – 14:00 Orionin yritysesittely 
- Virve Laitinen, Senior Vice President, Orion Pharma, Auditorio (2. krs)
14:00 -14:20 Orion / Globaalit lääkkeiden toimitusketjut
14.20 – 15.00 Miten lääkeyritykset turvaavat lääkkeiden laadun ja saatavuuden? Sirpa Rinta, Lääkepoliittinen joh-
taja, Lääketeollisuus Ry,  Auditorio (2. krs)
15:00 – 15:30 Kahvitauko, auditorion edustalla oleva aula
15:30 – 16:10 Poikkeusolojen kenttälääkintäketjut ja niiden suorituskyvyt. 
- Jouko Peltomaa, Lääkintäeversti, Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta
16:10 – 16:50 Lääkkeisiin liittyvä jakelu ja huoltovarmuus rauhan ajasta sodan aikaan sekä yhteistyö teollisuuden 
kanssa. 
- Jarkko Kangasmäki, Sotilasapteekin johtaja, proviisori, Puolustusvoimien logistiikkalaitos/Sotilaslääketie-
teen keskus/Erityisasiantuntijayksikkö/Sotilasapteekki
17:00 – 17:30 Orionin järjestämää ohjelmaa (samaan aikaan Valtuuskunnan kokous), - auditorio
17:00 – 17:30 LOGUY Valtuuskunnan kokous, - neuvotteluhuone 8
17:30 – 18:30 LOGUY syyskokous, - auditorio
18:30 – 20:00                             Iltapala 

Ilmoittautumiset 27.9.2019 mennessä (sis. etunimi, sukunimi ja ruoka-aine allergiat) sähköpostiosoittee-
seen logury@gmail.com otsikolla SYYSKOKOUS. 

Ilmoitathan myös, jos et osallistu koko ohjelmaan.

Sähköpostiin on suotavaa, että ilmoittautuja laittaa otsikoksi: SYYSKOKOUS. Jos olet jo ilmoittautunut 
nettisivujen ohjeistuksen mukaan, niin se riittää. Jokaista osallistujaa pyydetään lisäksi ottamaan henkilö-
todistus mukaan.
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”Dzala ertobasia voima on yhtenäisyydessä” - 
kokemuksia LOGDEV19-harjoituksesta

Monikansallinen logistiikkaharjoi-
tus LOGDEV19 järjestettiin Geor-
giassa 6.-17.5.2019. Harjoituksen 
tavoitteena oli kouluttaa osallistu-
jamaille kansainvälisen logistiikan 
suunnittelua ja toteuttamista NA-
TO-yhteensopivalla tavalla. 

LOGDEV- harjoitus on jatkumo 
LOGEX-harjoituksista, joita on jär-
jestetty vuodesta 2007 alkaen ja 
tämänkertainen harjoitus oli järjes-
tyksessään seitsemäs. Harjoitukseen 
osallistui henkilöstöä yhteensä 16:sta 
eri maasta, Suomi mukaan lukien.

Miksi Suomi oli mukana?

LOGDEV-harjoitukset kuuluvat kan-
sainväliseen Logistics Development 
-yhteistoimintaohjelmaan. Ohjelman 
virallisena tavoitteena on karkeasti 
suomennettuna osallistujamaiden 

yhteistoimintakyvyn lisääminen mo-
nikansallisten joukkojen perustami-
sen sekä toimintakyvyn ylläpidon 
suunnittelun ja toteutuksen suhteen. 

Lisäksi tavoitteena on arvioida ny-
kyistä logistiikan roolia peilaten NA-

TO:n suorituskykyjä sekä NATO:n 
kumppanimaiden tavoitteita. Ta-
voitteena on saada osallistujamaat 
harjoittelemaan toimintaa yhteisil-
lä toimintatavoilla ja tunnistamaan 
mahdollisia haasteita yhteistyön 
välillä. Monikansallinen yhteistyö 

Tbilisin kaupunkikuvaa vuorelta katsottuna. Näkymää hallistee kaupungin läpi virtaava Mtkvari-joki.
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voisi tulla kyseeseen esimerkiksi jos-
sain NATO-johtoisessa operaatiossa, 
jossa voisi olla mukana jäsenmaita, 
tai myös rauhankumppanuusmaita 
(Partnership for Peace, eli PfP-maat).

Kansainvälisellä harjoituksella kehi-
tetään valmiuksia Puolustusvoimien 
päätehtäviin. Neljästä päätehtävästä 
kahdessa korostuu kv-osaaminen: 
osallistuminen kansainvälisen avun 
antamiseen ja osallistuminen kan-
sainväliseen sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan.

Suomi on osallistunut LOGEX- LO-
GDEV-ohjelmaan pitkällä aikavälillä. 
Suomen näkökulmasta on ollut tär-
keää hankkia osaamista etenkin isän-
tämaatukeen ja RSOM-toimintaan 
liittyen. 

Edellä mainitut liittyvät toimintaan, 
jossa ulkomainen joukko saapuu kan-
sainväliseen tehtävään operaatio-
kohteen maahan (isäntämaa). RSOM 
(Reception, Staging, Onward Mo-
vement) on henkilöstön ja kaluston 
vastaanottoon ja operaatioalueelle 
viemiseen liittyvää toimintaa. Nämä 
asiat tulevat kyseeseen aina, kun 
jonkin maan joukko siirtyy toisen 
valtion alueelle. Tällainen voisi tulla 
käytännössä kyseeseen silloin, jos ul-
komainen joukko saapuisi Suomeen 
sotaharjoitukseen tai jos Suomesta 
lähetettäisiin joukkoja kansainväli-
seen operaatioon. 

Järjestelyt tulee suunnitella hyvin 
ennen mahdollista toimintaa, minkä 
vuoksi osaamisen hankkimiselle löy-
tyy hyvä perustelu. Harjoitus tuottaa 
kansainvälisen näkyvyyden, uskotta-
vuuden ja kahdenvälisten yhteistyö-
suhteiden lisäksi paljon osaamista, 
joka nykyisillä harjoitus- ja toimintas-
kenaarioilla tukee suoraan kansallis-
ta toimintaamme maanpuolustuk-
sen osalta.

Harjoituksessa harjoiteltiin operaa-
tion suunnittelua eri vaiheissa, NA-
TO:n johtamisrakennetta, toimiala-
työskentelyä, RSOM-prosessia sekä 
huoltotilannekuvan ylläpitämistä. 
Lisäksi tarkasteltiin jokaisen valtion 

kansallista suorituskykyä sekä suo-
rituskykyjen yhteensovittamista eri 
kansallisuuksien kesken. Yhtenä vah-
vana painopisteenä harjoituksessa 
oli LOGFAS-ohjelmiston kouluttami-
nen henkilöstölle. 

Kyseessä on NATO-maiden käyttä-
mä erittäin monipuolinen logistiikan 
tietokoneohjelmisto, jolla voidaan 
muun muassa seurata joukkojen lo-
gistista virtaa, raportoida huollon 
tilannekuvaa ja suunnitella sekä toi-
meenpanna kuljetuksia. Suomeen 
ohjelmisto on rantautumassa lähi-
aikoina ja järjestelmän laajemmasta 
käyttöönotosta odotetaan päätöksiä.

Suomesta harjoitukseen osallistui 
yhteensä 10 henkilöä. Henkilöstöä 
osallistui Pääesikunnasta, Puolus-

tusvoimien logistiikkalaitoksen esi-
kunnasta, 1.Logistiiikkarykmentis-
tä, 2.Logistiikkarykmentistä sekä 
Maanpuolustuskorkeakoulusta. 
Kansallisena vanhimpana toimi 
everstiluutnantti Juha Kylä-Harakka 
(1.Logistiikkarykmentin komentaja). 
Suomi osallistui harjoituksessa sekä 
harjoitusjoukkoon että johto- ja pe-
liorganisaatioon. 

Harjoitus toteutettiin Vazianin va-
ruskunta-alueella (n. 20 km Tbilisis-
tä) ja harjoituksen johti Mr Steven 
Matson/US Joint Staff, J7. Suomen 
lisäksi harjoitukseen osallistui henki-
löstöä Albaniasta, Azerbaidzhanista, 
Bosnia-Hertsegovinasta, Georgias-
ta, Kroatiasta, Montenegrosta, Poh-
jois-Makedoniasta, Ruotsista, Ser-
biasta ja Ukrainasta yhteensä noin 

Tbilisin tunnetuin nähtävyys on Äiti Georgia -patsas, jolla on korkeutta 
vaikuttavat 34 metriä. Äiti Georgia tarjoaa vieraille viiniä ja vihollisille 
miekkaa.   
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100 henkilöä. 

Harjoituksen johto- ja peliorgani-
saatioon osallistui Suomen lisäksi 
henkilöitä Albaniasta, Bosnia-Hert-
segovinasta, Georgiasta, Kroatiasta, 
Montenegrosta, Pohjois-Makedo-
niasta, Ruotsista, Saksasta, Serbiasta, 
Italiasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysval-
loista yhteensä noin 30 henkilöä. 
 

Harjoitus tekee mestarin ja mesta-
ri tekee harjoituksen

LOGDEV19-harjoitus on käytännössä 
lähes kaksi vuotta kestävä harjoitus-
kokonaisuus, joka huipentuu kaksi-
viikkoiseen esikuntaharjoitukseen. 
Harjoituksen suurin hyöty saavute-
taankin juuri valmisteluvaiheessa, 
jossa logistiikan järjestelmäosaajat 
(LOGFAS) pääsevät toimimaan ope-
raation keskittämiseen ja ylläpitoon 
liittyvissä tehtävissä muiden maiden 
edustajien kanssa kontrolloidusti ja 
ohjatusti. Järjestelmiä oppii käyttä-
mään vain käyttämällä, ja käyttöä 
voi harjoitella vain koordinoidus-
sa, järjestelmällisessä yhteistyöym-
päristössä. Järjestelmäosaaminen 
ulosmitataan kokonaisuudessaan 
harjoituskokonaisuuden päättävässä 
varsinaisessa harjoituksessa.

Koska harjoitus oli logistiikkaan kes-
kittyvä, keskeisimpiä harjoitusjou-
kon teemoja olivat monikansallisten 
joukkojen siirtäminen ja sijoittami-
nen toiminta-alueelle, varusteiden 
ja toimitusten saaminen toimin-
ta-alueelle, erilaisten logististen 
haasteiden ratkaiseminen sekä logis-
tisen ketjun luominen, seuraaminen 

ja varmistaminen. Kaikki toimintata-
vat harjoiteltiin NATO:n toimintamal-
lein. Tämä takasi toiminnan yhteen-
sopivuuden eri maiden välillä. 

Harjoitusrytmi oli nopea. Pelitilanne 
kehittyi päivittäin niin sanotuilla ai-
kahypyillä, eli tilanne saattoi siirtyä 
edellisen ja seuraavan päivän välil-
lä kuvitellusti kymmeniäkin päiviä. 
Tämä mahdollisti sen, että skenaario 
kehittyi harjoituksen edetessä olen-
naisiin kohtiin, eikä toiminta keskey-
tynyt odotuksen vuoksi.

Harjoituksen maukkainta antia olivat 
erilaiset pelisyötteet, kuvitellut tilan-
teet, joissa joukon tuli pohtia ratkai-
suja järjestelyihin liittyviin haastei-
siin. 

Syötteissä olleita tapahtumia oli-
vat esimerkiksi maahan saapuvien 
varustekuljetuksien viivästyminen 
ylimääräisten rajatarkastusten tai 
tullimuodollisuuksien vuoksi, toimin-
ta-alueella olleen tietyn huoltoreitin 
käytön estyminen uhkan tai muun 
syyn vuoksi, isäntämaan palveluiden 
saatavuuden vaihteleminen epä-
varmuuksista johtuen tai joidenkin 
operaatiomaiden poisvetäytymisen 
aiheuttamat toimenpiteet. Syötteet 

Kapteeni J-P Koskelo työskentelemässä LOGFAS-järjestelmän kimpus-
sa. NSE-päällikkö majuri Pylvänäinen johtaa toimintaa.

everstiluutnantti evp. Vesa Kouhia punomassa pelijuonia vuosien        
kokemuksella.
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olivat monipuolisia, kiinnostavia ja 
sopivan haastavia. 

Harjoituksen aikana vaadittiin eri 
tahojen yhteistoimintaa. 

Yksi harjoituksen tavoite olikin yh-
teistyön sujuvoittaminen sekä eri 
vastuiden jakautumisen tarkastelu. 

Harjoituksessa perustettiin Joint Lo-
gistics Support Group (JLSG) operaa-
tiotason logistiikan johtoesikunnaksi, 
kaksi monikansallista prikaatitason 
taisteluosastoa (Multinational Task 
Force, MNTF) ja 12 kansallista tu-
kielintä (National Support Element, 
NSE). 

Tietysti harjoituksella oli myös joh-
to- ja peliorganisaatiot, jotka pitivät 
huolen harjoituksen järjestelyistä, 
syötteistä ja etenemisestä. Harjoi-
tukseen osallistunut henkilöstö 
paransi yhteistoimintakykyä moni-
kansallisessa esikunnassa oppimalla 
työskentelyrutiineja, syventämällä 
osaamistaan operaatio- ja suunnit-
telukeskuksissa sekä pelitoiminnan 
suunnittelussa ja koulutuksellisessa 
ohjaamisessa.

Osallistujien aikaisemmasta koke-
muksesta riippumatta voidaan to-
deta, että vain harjoittelemalla oppii 
taitavammaksi. Koimme harjoituksen 
hyvänä foorumina oppia kansainväli-
sen logistiikan suunnittelua ja joh-
tamista sekä harjoitella yhteistyötä 
eri kansallisuuksien kesken. LOGDEV 
harjoituskokonaisuus on erinomai-
nen kansainvälinen toimintaympä-
ristö nuoremmille ja kokemattomille 
henkilöille päästä sisään monikansal-
lisen joukon toimintatapoihin ja esi-
kuntatehtäviin kokeneempien hen-
kilöiden ohjauksessa.

Harjoitus sujui kokonaisuudessaan 
hyvin ja sen pohjalta luotiin palaut-
teet sekä kattava harjoituskertomus. 
LOGDEV19 oli kiinnostava harjoitus, 
joka antoi hyvää kokemusta ja oppia 
jokaiselle osallistujalle aikaisemmas-
ta kv-kokemuksesta riippumatta. 
LOGDEV21 yhteistoimintaohjelma 
on käynnistetty ja Suomi on jälleen 

mukana keskeisessä roolissa tulevan 
harjoituksen valmisteluissa.  

Ihanaa leijonat ihanaa!

Suomalaiset olivat harjoituksessa 
edustettuina kaikilla toimintatasoilla 
niin johtajina kuin järjestelmäope-
raattoreina. Harjoitusjohdon palaut-
teen perusteella voidaankin tode-
ta, että Suomen kymmenhenkinen 
harjoitusjoukko (harjoitusjoukon 
kokonaisvahvuus 130) käytännössä 
mahdollisti harjoituksen läpiviennin 
toteuttamisen kaikilla tasoilla. 

Erityisesti everstiluutnantti Juha Ky-
lä-Harakan raudanluja kansainväli-
nen osaaminen JLSG:n komentajana/ 
esikuntapäällikkönä mahdollisti har-
joituksen sujuvan käynnistämisen. 
Samoin Logistiikkakoulun henki-
löstön (Koskelo ja Koponen) vahva 
osaaminen LOGFAS-järjestelmässä 
tuki kiitettävästi harjoitustavoittei-
den saavuttamista. Tuliaisina toimme 

kotiin erinomaisten georgialaisten 
viinien lisäksi arvokasta osaamista, 
joka on ulosmitattavissa myös kan-
sallisissa harjoituksissa ja opetusteh-
tävissä. 

Esimerkiksi Logistiikkakoulun ja FIN-
CENT:n henkilöstö kykenee siirtä-
mään harjoitusoppeja henkilökun-
nan ja reserviläisten koulutukseen. 
Kevään muotitermiä lainatakseni 
suomalaiset tekivät ”mörkömäisen 
hyvän suorituksen”. Kiitos kuuluu 
koko joukkueelle. 

Georgia matkakohteena

Georgia (entinen Gruusia) sijaitsee 
Kaukasuksella Venäjän, Turkin, Ar-
menian ja Azerbaidzanin välissä. 
Georgialaiset itse laskevat maansa 
kuuluvan Eurooppaan, ja ovat ylpei-
tä pitkästä historiastaan sekä oma-
laatuisesta kulttuuristaan. 

Maassa on esimerkiksi käytössä ai-
van omat, koukeroiset kirjaimensa 

Suomen delegaation vanhin everstiluutnantti Juha Ky-
lä-Harakka puhumassa päätöstapahtumassa.
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eikä georgian kieli ole sukua naapuri-
maissa puhutuille. Georgia oli ensim-
mäisiä maita, jossa omaksuttiin kris-
tinusko, ja valtaosa georgialaisista 
kuuluu maan omaan ortodoksiseen 
kirkkoon.

Georgian viinikulttuuri ulottuu mo-
nen tuhannen vuoden taakse ja 
maan viljelmien sanotaankin kuu-
luvan koko maailman vanhimpiin. 
Arkeologisten kaivausten perus-
teella maassa on tuotettu viiniä jo 8 
000 vuotta sitten. Ruokakulttuuria 
leimaavat tuoreet leivät, juustot ja 
runsas vihannesten sekä hedelmien 
käyttö. 

Matkan aikana kannattaa maistaa 
ainakin hatsapuria eli juustolla täy-
tettyä leipää, hedelmämehusta ja 
pähkinöistä tehtyjä churchela-tanko-
ja ja paikallisia pelmeneitä eli khinka-
leja. Pääsimme harjoituksen lomassa 
nauttimaan useita tunteja kestäneen 
perinnepäivällisen (supran), joka 
osoitti meille Georgian ruokakult-

tuurin olevan maineensa veroinen. 
Tamadat suoriutuivat kiitettävästi 
pöydän esimiesten tehtävistä ja ke-
nenkään ei tarvinnut mennä grillin 
kautta nukkumaan.

Georgia on turvallinen matkakohde, 
jossa normaalilla maalaisjärjellä pää-
see pitkälle ja liikkumista ei tarvitse 
pelätä. Englantia osataan tyydyttä-
västi pääkaupungin kaupoissa, ho-
telleissa ja muissa turistikohteissa. 

Turisteja on jo paljon katukuvassa ja 
erityisesti pääkaupunki Tbilisi tarjoaa 
monipuolisia palveluita vaativam-
mallekin logistiikkaupseerille. Länsi-
maistuminen näkyy autokannassa ja 
keskustan valtavissa kauppakeskuk-
sissa. 

Onneksi kaupungista löytyy myös 
valtavasti vanhaa rakennuskantaa, 
josta saa hyvän aikaleikkauksen 
maan historiasta. Lenkkeilyä kaipaa-
ville matkailijoille vuoren rinteitä 

portaineen riittää kovempikuntoisil-
lekin logistiikkaveljille ja -siskoille.

Mikäli olet kyllästynyt perinteisiin 
ranta- tai kaupunkikohteisiin, niin 
suosittelemme Georgiaa lämpimästi 
monipuolisena luonto- ja kulttuuri-
kohteena. 

Lennot onnistuvat kätevästi Istanbu-
lin uuden lentokentän kautta Tbilisiin 
ja majoitusvaihtoehtoja löytyy huip-
puhotelleista majataloihin. Hintataso 
on Suomeen verrattuna edullinen ja 
tekemistä riittää vaativammallekin 
matkaajalle.

Kirjoittaja:
Majuri Mika Pyykkö
Etelä-Suomen varasto-osaston 
päällikkö
1. Logistiikkarykmentti

Suomen delegaatio päätöstapahtumassa. Vasemmalta: maj Teijo 
Kotinurmi, kapt Jari-Pekka Koskelo, ylil Markus Koponen, maj Mika 
Pyykkö, evl evp Vesa Kouhia, evl evp Juha Majala, evl Juha Kylä-Ha-
rakka, evl Lauri Rissanen ja maj Jari Pylvänäinen.
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Pihan perältä: Ajatuksia laadusta
Epävirallinen laatuhistoria

Kirjoituksen motto: Jos jokin voi mennä pieleen niin se menee (Murphy).
Lapsuudessani 50-luvulla (siis 
1950-luvulla) huono laatu oli yhtä 
kuin halpa peltinen leluauto jossa 
luki ”Made in Japan”. Kun päästiin 
60-luvun puoleen väliin, Suomen 
teillä alkoi liikkua Datsun-merkki-
siä autoja (nykyisin Nissan) ja sa-
malla maanteiltä katosi Vauxhall, 
Morris, Hillman, ym. Brexit-maan 
autot. Japanilaiset olivat oppineet 
tekemään laatua – amerikkalaisen 
W. Edwards Demingin johdolla – 
britit ivät.

Toisenlaisen kokemuksen laatuajat-
telusta sain kun toimin Kokkolassa 
rautakauppa Ermon yhdistettynä 
juoksupoika-myyjänä. Eräänä päivä-
nä kauppaan tuli asiakas joka halusi 
ostaa työntömittain – siis tuttavalli-
semmin ”mauserin”. Vein asiakkaan 
hyllylle, otin mauserin esiin ja kerroin 
sen olevan neuvostoliittolainen. Asi-
akas katseli minua tiukasti ja sanoi: 
”No onhan se hyvä silloin”. Tästä opin 
että laadulla voi myös olla poliit-
tis-ideologinen ulottuvuus.

Laadusta ryhdyttiin puhumaan ak-
tiivisemmin 70-luvun loppupuolella. 
Silloin japanilainen laatuajattelu ja  
menetelmät aiheuttivat ihmetystä. 
Varsinkin laaturyhmä-käsite sai suo-
sion länsimaissa ja Japaniin matkus-
tivat toimitusjohtajat ja muut isoken-
käiset oppia ottamaan. 

Kotiin tultuaan he sanoivat työnteki-
jöilleen: ”Istukaan nyt alas laaturyh-
missä – mieluummin työajan ulko-
puolella – ja miettikää mitä voisitte 
tehdä paremmin”. Japanilaisten ker-
tomukset siitä, että laatu on paljon 
muuta kuin laaturyhmiä, ei ollut kiin-
nostanut. Suttahan siitä syntyi mutta 
tulipa Japanin-matka tehtyä.

Puolustusvoimien aktiivisen laatu-
työn ”kick-off meeting” oli 80-luvun 
loppupuolella kun Katajanokan ka-
sinolla järjestettiin seminaari jonka 
pääpuhujana oli brittiläinen (siellä-
hän laatua osattiin) laatusertifioijien 
sertifioija – organisaatiota tai miehen 
nimeä en muista. 

Tilaisuuden järjestäjänä taisi olla 
Pääesikunnan aseteknillisen osaston 
osastoinsinööri (osaston tekninen 
johtaja silloisessa nomenklatuuris-
sa). Tämän seurauksena päätettiin 
perustaa puolustusvoimien laaturyh-
mä. Innokkaimmat sanoivat että nyt 
syntyy säästöä kun opetetaan teolli-
suutta tekemään laatua ja kalliit sekä 
aikaa-vievät vastaanottotarkastukset 
jäävät historiaan.

Taidettiin unohtaa Lenin oppi ”Luot-

tamus hyvä, valvonta parempi”.
Idänkaupan menetys ja pankkien 
hölmöilyt johtivat 90-luvun lamaan. 
Julkista sektoria ryhdyttiin karsi-
maan kovalla kädellä ja tämä tuntui 
puolustusvoimissakin. 

Organisaation laatunormien puuttu-
essa tehtiin sama virhe kuin monissa 
yrityksissä: Karsittiin matalapalk-
kaisia sihteerejä ym. tukihenkilöitä. 
Kallispalkkainen johtoporras sai itse 
hoitaa välttämättömät aputyöt. Sel-
lainen oli eräs esittely kutsuvierail-
le Pääesikunnan pihalla. Edellisenä 
yönä satoi rankasti ja aamulla Kes-
kuspaviljongin ympäristö lainehti. Ti-
laisuudesta vastannut kenraali ja hä-
nen kommodoriapulaisensa yrittivät 
luutien kanssa saada piha kuivaksi 
ennen vieraiden tuloa. 

Esimerkkinä helikopteriprojekti

Into ja hyvä tahto eivät välttämättä 
riitä laadukkaaseen lopputulokseen. 
Keskustelut pohjoismaisesta puolus-
tusmateriaaliyhteistyöstä käynnistyi-
vät vuonna 1993. Heti ensimmäisissä 
neuvotteluissa selvisi, että kaikki nel-
jä maata suunnitteli keskiraskaiden 
kuljetushelikoptereiden hankintaa. 
Tuli kova poliittinen tahto tehdä täs-

Datsun Bluebird oli 60-luvun japanilainen menestys.                   
(Kuva: Wikipedia Creative Commons)

Neuvostoliittolainen laatumerk-
ki. (Kuva: Wikipedia)
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tä yhteispohjoismainen esimerkki-
projekti. 

Kesti vuosikymmenen loppuun en-
nen kuin NSHP-projekti (Nordic Stan-
dard Helicopter Program) käynnistyi 
Tukholman Gärdetissä sijaitsevassa 
projektikonttorissa. Ajatus oli, että 
kaikki hankkisivat saman perusheli-
kopterin jolle tehtäisiin pieniä, kan-
sallisten vaatimusten mukaisia viri-
telmiä. 

Ensimmäinen ongelma oli kun Norja 
ei voinut hyväksyä liian isoa heliko-
pteria koska ne sijoitettaisiin Espan-
jasta tilattuihin fregatteihin joiden 
hangaarien koko oli lyöty lukkoon. 

Tanska sen sijaan halusi isoa heliko-
pteria Grönlannin vesien meripelas-
tustoiminnan takia. Näissä merkeis-

sä se jatkui ja kun tilaukset oli tehty, 
olivat maat ostaneet viisi erilaista 
helikopteria. Joku irvileuka keksi että 
NSHP tarkoittikin Non-Standard Heli-
copter Program.

Päätöstä hankkia NH90-helikopteri 
on haukuttu innolla Ruotsissa – maa 
ostikin myöhemmin amerikkalaisia 
Black Hawk helikoptereita ”jotta oli-
si millä lentää tosipaikan tullen”. Ja 
totta, NH90:n kanssa on ollut ongel-
mia. Keskeinen syy on, että ostettiin 
kehitysvaiheessa oleva helikopteri. 
Lisäksi toimittaja, NH Industries, oli 
luvannut räätälöidä erilaisia versioita 
eri asiakkaille eivätkä fi rman resurssit 
riittäneet tällaisen projektirykelmän 
laadukkaaseen hallintaan. 

Tästä voi johtaa puolustusvoimien 
hankintatoiminnalle ensimmäinen 
laatusääntö: ”Älä osta piirustus-
pöydällä olevia järjestelmiä tai laittei-
ta”. Se on tunnettu totuus, mutta jota 
toistuvasti rikotaan koska halutaan 
saada moderneinta kalustoa ”kun 
nyt vihdoin on saatu rahaa”. Köyhän 
maan kannattaisi kuitenkin harkita 
toisissa EU-maissa operatiivisessa 
käytössä olevia ratkaisuja, kuunnella 
käyttäjien kokemuksia, ja antaa tois-
ten tuskailla lastentautien kanssa.  

Kvartaalitalouden realiteetit

Nyt ollaan 10-luvulla (siis 2010-luvul-
la) ja suurelta maailmalta kantautuu 
tietoa Diesel-huijauksesta, pankkien 
valuuttapesusta ja maassa seisovista 
737MAX-lentokoneista. Mikä mät-
tää? Yksinkertaisesti se, että laatu 

NH90 maavoimien väreissä. (Kuva: Wikipedia Creative Commons)

Ruotsilla on sotajuhta ”jolla voi lentää tosipaikan tullen”.                
(Kuva: Wikipedia Creative Commons

Vuonna 2010 Volkswagen mainosti puhdasta Diesel-teknologiaa. 
(Kuva: Wikipedia Creative Commons)
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häviää jouduttuaan kehään kvartaa-
litalouden realiteettien kanssa. 

Kun toimitusjohtajan bonukset on 
kiinni yrityksen rahallisesta tulokses-
ta niin laadun mutkat pannaan tar-
vittaessa suoriksi – ihmishenkienkin 
uhalla. Ja mitä nyt muutaman miljar-
din korvaukset jos firman vuosittai-
nen voitto on kymmen miljardia tai 
enemmän.

Monissa kansainvälisissä vertailuissa 
Suomi kuuluu Top-10 joukkoon, oli-
pa kysymys lehdistön vapaudesta, 
luottamuksesta viranomaisiin, perus-
koulutuksen tasosta, yleisestä tyyty-
väisyydestä, jne. 

Ja onhan meillä hyvä maa vaikka 
emme osakaan hehkuttaa ja käyttää 
ylistyssanoja kuten amerikkalaiset. 
”This great nation”, ”Our brave men 
and women in uniform” ym. koru-
lauseet jäävät meiltä käyttämättä. 
Ehkä siksi olen muuttumassa pessi-
mistiksi kun kuulen yhteiskuntamme 
laatuongelmista kuten hometaloista, 
vanhustenhoidon puutteista, pro-
jektien kustannusylityksistä, selvittä-
mättä jääneistä rikoksista, jne. ad in-
finitum. Eikä Suomen teollisuuskaan 
pärjää kansainvälisissä laatuvertai-
luissa. 

Laatusertifikaatti ei ole paperinsa 
arvoinen jos laatuajattelua ei ole 
omaksuttu koko organisaatiossa, 
juoksupojasta johtajaan. Sain tästä 
esimakua kun talomme terassiovi 
oli vaihdettava. Ostimme oviparin 
myyjältä joka ylpeänä kehui: ”Me 
olemme ainoa ovivalmistaja jolla on 
sertifioitu asennusjärjestelmä”. Kun 
ovi oli paikallaan ja asentajien auton 
perävalo sumeni, huomasin, että toi-
nen ovipuolisko oli useita senttimet-
rejä kallellaan. Vesivaa’an käyttö taisi 
unohtua kun urakkaan varattu aika 
oli loppumassa.

Sinisilmäisyys

Ahneus on laadun eräs uhka, idealis-
tinen sinisilmäisyys on toinen – vaih-
toehtoisesti voisi puhua toiveajat-
telusta. Se tuhosi monen länsimaan 

puolustuskykyä Neuvostoliiton ro-
mahduksen jälkeen. 

Esimerkkinä on länsinaapurimme, 
jonka laadukas kylmän sodan ajan 
puolustusjärjestelmä lähdettiin hur-
miossa purkamaan 90-luvulla. Sama 
virhe siellä tehtiin jo 20-luvulla kun 
Kansainyhteisö oli perustettu ja us-
kottiin huolehtivan maailmanlaajui-
sesta rauhasta. 

Vuosituhannen alussa Ruotsista oli 
tullut ”maa jossa on enemmän ken-
raaleja kuin tykkejä”. Nykyisin pieni-
kin laadun parannus näyttää olevan 
heille kovin tuskaista jopa Venäjän 
kasvavan aggressiivisuuden edessä.

Kunpa Ruotsissa olisi 2000 kenraalia 
kuten Venezuelassa, niin maan tykki-
kanta olisi pysynyt kohdallaan.

Suomikaan ei ole säästynyt sinisil-

mäisyyden tuhoamisvoimasta. Tar-
vittiin vain yksi idealistinen pasifisti 
ja liityttiin Ottawan miinankieltoso-
pimukseen. Halpa, yksinkertainen ja 
tehokas puolustusase vaihtui harva-
lukuisiin ja kalliisiin järjestelmiin joi-
den kokonaisvaikutusta sopii epäillä. 
Voi ymmärtää erään korkea-arvoi-
sen evp-henkilön tuskainen tokaisu: 
”Maanpetturuus!”. 

Uraputkessa olevat eivät uskalla sel-
laista sanoa – laatupuute sekin.

Laatua tappavat yhdistelmät

Sinisilmäisyys ja puuttuva uhka-ana-
lyysi (siviilitermein riskianalyysi) 
näyttää olevan yhdistelmä joka 
väistämättä johtaa huonolaatuisiin 
poliittisiin päätöksiin. Ajatelkaam-
me vaikka EU-poliitikkojen mehuk-
kaampia mokia: Schengen-sopimus 
vapaasta liikkuvuudesta ja avoimis-

Ottawa-sopimuksen maat. Venäjä ym. tärkeät maat eivät kuulu niihin. 
(Kuva: Wikipedia - Public Domain)

EU parlamentin komeat puitteet eivät takaa laadukkaita päätöksiä. 
(Kuva: Wikipedia Creative Commons)
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ta rajoista, euro ilman yhtenäistä fi-
nanssipolitiikkaa, itälaajennus sekä 
jaetun Kyproksen hyväksyminen jä-
seneksi. Puhumattakaan tehokkaan 
sanktioaseen puutteesta joka estää 
nyrkin heilauttamista yhteisiä sään-
töjä rikkoville jäsenmaille. 

Ei tarvitse mennä sen pidemmälle 
löytääkseen syitä Brexit-intoon ja oi-
keistopopulismin nousuun. Jos Lon-
too on ampunut itsensä jalkaan niin 
kyllä on Brysselkin.

Sotahistoria tuntee esimerkkejä 
puuttuvan uhka-analyysin ja liiallisen 
itseluottamuksen tuhoisista seurauk-
sista: Japani lähti valloittamaan Man-
churian vuonna 1931 ja sota laajeni 
1937 koko Kiinaan (paitsi että Japa-
nin resurssit eivät riittäneet sisämaan 
valloittamiseen). 

Kesällä 1941 Yhdysvallat jäädytti Ja-
panin varat ja asetti maalle tiukat 
taloudelliset sanktiot. Japanin öljyre-
servit uhkasivat loppua ja nurkkaan 
ahdettuna koira hyökkäsi joulukuus-
sa 1941. 

Trumpin tämän päivän Iran-politii-
kassa on samoja piirteitä.

Vuonna 2003 Bush nuorempi läh-
ti tekaistuin syin heittämään Sad-
dam Husseinin ulos Bagdadin val-
taistuimelta. Eräät amerikkalaiset 
sotilasjohtajat – etupäässä kenraali 
Eric Shinseki – huomauttivat tehtä-
vään varattujen maavoimien joukko-
jen määrän olevan liian pieni. 

Bush, Cheney, Rumsfeld & Co pilk-
kasivat Shinsekin näkemyksiä. Irak 
vallattiin ja Bush piti puheen USS 
Abraham Lincoln lentotukialuksen 
kannella ”MISSION ACCOMPLISHE-
D”-banderollin alla. Mutta kun tien-
varsipommit alkoivat räjähtää, Bush 
ja kumppanit joutuivat toteamaan 
että on eri asia vallata maa kuin saa-
da se hallintaansa. 

Siinä vaiheessa ”more boots on the 
ground” ei enää toiminut. Eikä Shin-
seki tainnut saada ansaittua anteek-
sipyyntöä. 

Ennen oli paremmin

Jos jokin oli paremmin nuoruudes-
sani niin se on asiakaspalvelu. Silloin 
pankeissa sai nostaa rahaa ja mak-
saa laskuja, kun soitti yritykseen niin 
”Sentraali-Santra” vastasi, lääkärit te-
kivät kotikäyntejä, ja minä kärräsin 
mopollani ruuvipaketteja asiakkaille 
(laskuja vein niille myös). 

Asiakas oli tekemisissä palvelevien 
ihmisten kanssa eikä tarvinnut kuun-
nella ”Jos haluatte sitä, painakaa 1. 
Jos haluatte tuota, ...”-nauhoituksia 
joiden jatkoksi tulee ”Valitettavasti 
kaikki asiakaspalvelijamme ovat nyt 
varattuja...”. 

On totta, että nyt kaupat palvelevat 
jopa läpi yön kun ne 60-luvulla ne 
menivät kiinni viideltä ja lauantaisin 
yhdeltä. Mutta määrä ei tarkoita laa-
tua ja ennen ihmiset osasivat suun-
nitella tekemisiään eivätkä olleet 
riippuvaisia tässä-ja-nyt palveluista 
kuten nykyajan uusavuttomat.

Johnny Heikell

Kirjoittaja on TkT, INSEV evp ja So-
tataloudellinen seura ry:n jäsen 
joka nykyisin toimii omakotitalon 
rakentajana-remontoijana-talon-
miehenä-puutarhurina.

Mission accomplished - Tehtävä olikin vasta alkutekijöissään.         
(Kuva: YouTube kuvakaappaus)

Kirjoittaja nykytoimessaan
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Suomen postilaitos syntyi 1600-lu-
vulla Pietari Brahen toimesta. Se 
on ollut tärkeä yhteiskunnan ja 
talouselämän kehittymiseen vai-
kuttava tekijä. Postilta on vaadittu 
luotettavuutta ja täsmällisyyttä. 
Samat asiat ovat tärkeitä nykyisin-
kin, vaikka sähköinen tiedonvä-
litys on haastanut myös Suomen 
Postin eli Posti Group Oyj:n kehit-
tämään toimintojaan.

Kirjesalaisuus on ehdoton ja sen rik-
kominen on rikos. Paperinen kirje 
onkin käytännössä parhaiten suo-
jattu tapa viestiä. Sähköinen viestin-
tä on turvatonta, sillä kuka tahansa 
sopivilla taidoilla varustettu henkilö 
voi päästä käsiksi sähköpostien tie-
toihin. Hakkerointi ja kyberiskut ovat 
tätä päivää. Postin olisi kyettävä toi-
mittamaan kirjeet luotettavasti pe-
rille koko maassa 2-3 päivässä. Tämä 
olisi tärkeää myös kansallisen turval-

lisuuden vuoksi.

Postin toiminnassa on aihetta kri-
tiikkiin. Lähetin kaksi ikimerkillä va-
rustettua korttia yhtä aikaa samasta 
postilaatikosta kahdelle eri henkilöl-
le täsmälleen samaan osoitteeseen 
pääkaupunkiseudulla. Kortit viipyi-
vät matkallaan toinen viisi ja toinen 
11 päivää. Pieni paketti Savonlinnasta 
Espooseen oli matkallaan niinikään 
11 päivää. Epäilen myös, että jotkut 
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lähetykset ovat olleet matkalla hyvin 
pitkään tai kadonneet. Samanlaisista 
kokemuksista olen kuullut usealtakin 
kansalaiselta. Postin logistiikka ei toi-
mi ja sen epäluotettavuus aiheuttaa 
mieliharmia, väärinkäsityksiä sekä ta-
loudellisia tappioita. Muutokselle on 
ehdottomasti tarvetta.

Pitkäaikaisin logistiikka-alan koke-
mus Suomessa on Puolustusvoimilla. 
Organisaatio ja käskyvaltasuhteet 
ovat selkeät ja hyvät johtamistaidot 
ovat itsestäänselvyys. Armeijan lo-
gistiikka-osaaminen on nykyisin kan-
sainvälisestikin huipputasoa ja sen 
järjestelmiin kuuluu kustannusteho-
kas yhteistyö siviiliorganisaatioiden 
kanssa. Toimiva logistiikka tarvitsee 
avukseen myös tiedustelukykyä; 
tässäkin taitolajissa armeija pärjää 
hyvin. Puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmät pohjautuvat Valtioneu-
voston tekemään päätökseen, jonka 
mukaan huoltovarmuus turvataan 
normaalioloissa, häiriötilanteissa ja 
kriiseissä. 

Armeijan logistiset kyvyt, kokemus 
ja halu kehittyä vaikuttavat selvästi 
paremmilta kuin Posti Group Oyj:n 
. Postin toiminta voitaisiinkin antaa 
Puolustusvoimien tehtäväksi. Yhdis-
tämällä osia nykyisestä postiorgani-
saatiosta Puolustusvoimiin löytyisi 

tehokkuutta, luotettavuutta ja kus-
tannussäästöjäkin varmaan syntyisi. 
Postin johtajan nykyisellä noin mil-
joonan euron vuosipalkalla voitaisiin 
palkata kymmenen kenraalia (ken-
raalin vuosipalkka on noin 100.000 
euroa) organisoimaan ja hoitamaan 

Heinäkuu 2019, Eero Timgren

luotettavaa postipalvelua. Luotetta-
vuuden takeena olisi myös se, että 
Puolustusvoimien palveluksessa 
olevat toimivat sotilasvalan velvoit-
tamina. Lisäksi suomalaiset luottavat 
Puolustusvoimiin. Tämä on todettu 
monissa tutkimuksissa.

Tässä yhteydessä on aiheellista mai-
nita, että paikallinen Savonlinnan 
Miekkoniemen Shellin posti on pal-
vellut aina erinomaisesti. Samanlai-
sen palveluhengen toivoisi ulottu-
van koko postitoimintaan. Yrityksen 
hengen ja luotettavuuden luominen 
kuuluu johtamistaitoihin.

Logistiikalla tarkoitan kykyä so-
vittaa yhteen ja hyödyntää pää-
määrätietoisella tavalla tietoja, 
inhimillisiä ja materiaalisia resurs-
seja, kuljetuksia, jakelua, huolto- 
ja korjaustoimintaa sekä varas-
tointia. Aikaisempi huolto-käsite 
on Puolustusvoimissakin korvattu 
laajemmalla logistiikka-käsitteel-
lä.

Kenttäposti saapunut kenttäsairaalaan. Sonkaja 1941.07.21 SA-kuva
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JOUKKO-OSASTON HUOLLON VALMIUS               
KÄSITTEIDEN JA KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMASTA

Artikkeli perustuu kirjoittajan 
yleisesikuntaupseerikurssilla 59:n 
laatimaan diplomityöhön ”Maa-
voimien joukko-osaston huollon 
valmiuden kehittäminen”. Diplo-
mityö on turvaluokiteltu, joten 
artikkelissa esitellään rajoitetusti 
ja yleisesti vain osaa työssä käsi-
tellyistä kokonaisuuksista. 

Artikkelin ensimmäisessä osuudessa 
perehdytään tutkimusasetelmaan 
sekä tutkimuksen taustalla vaikutta-
neisiin tekijöihin. Toisessa osuudes-
sa syvennytään yleisesti käsitteiden 
taustalla olevaan termistöön ja sii-
hen mitä käsitteet ylipäätään ovat. 
Kolmannessa osuudessa esitellään 
erilaisia käsitejärjestelmiä ja havain-
nollistetaan miten niitä hyödynnet-
tiin tutkimustyössä. Neljännessä ja 
viidennessä osuudessa pureudutaan 
valmiuteen yleisterminä sekä tur-
vallisuuskontekstin näkökulmasta. 
Viimeisessä osuudessa pohditaan 
tutkimuksen kautta esiin nousseita 
kysymyksiä ja arvioidaan mitä ”jouk-
ko-osaston huollon valmius” on.

Tutkimuksessa selvitettiin mitä käsi-
te ”joukko-osaston huollon valmius” 
tarkoittaa ja miten sitä voidaan tul-
kita. Tämä toteutettiin perehtymällä 
dokumenttiaineistoon ja selvittämäl-
lä haastatteluilla kahdessa Maavoi-
mien joukko-osastossa, miten niiden 
huollon eri organisaatiotasojen toi-
mijat ymmärtävät ja tulkitsevat kä-
sitteitä ”valmius” ja ”joukko-osaston 
huollon valmius”. 

Seuraavaksi selvitettiin, minkälaisista 
kokonaisuuksista ja toiminnallisuuk-
sista Maavoimien joukko-osaston 
huollon valmius muodostuu. Näitä 
kokonaisuuksia olivat esimerkiksi 
huollon aloihin, infrastruktuuriin, 
harjoitteluun, informaatioon, organi-
saatiorakenteisiin tai työjärjestyksiin 
liittyvät käytännön toiminnallisuu-
det tai muut erityisesti huomioitavat 
asiat.

Tutkimuksen tärkeimpänä tulok-
sena oli konkreettisten keinojen ja 
mahdollisuuksien löytäminen jouk-
ko-osaston huollon valmiuden ke-
hittämiseksi. Käytännön esimerkkinä 
tutkimustuloksista on kokonaisval-
taisen joukko-osaston huollon val-
miuden tarkastuslistan laatiminen. 
Sen avulla joukko-osaston huollon 
valmiuden nykytila ja kehittämistar-
peet ovat arvioitavissa kokonaisval-
taisesti.

Tutkimusasetelman ja valmiuden 
taustalla on nykyinen turvallisuuspo-
liittinen ja sotilaallinen toimintaym-
päristö. Sen muutosta on kuvattu 
esimerkiksi vuoden 2017 puolustus-
selonteossa. Toimintaympäristön 
muutosten seurauksena erilainen 
uhkakirjo on monipuolistunut ja eri-
laiset uhat voivat realisoitua hyvinkin 
nopeasti. 

Selonteossa puolustusjärjestelmän 
yhtenä kehitettävä osa-alueena mai-
nitaan valmiuden parantaminen. 
Valmiuden parantaminen on konk-
retisoitunut esimerkiksi Maavoimissa 
käytännön toimenpiteinä ja uusina 
joukkoina. 

Maavoimien komentaja kenraaliluut-
nantti Petri Hulkko kirjoitti Kadetti-
kunnan Kylkirauta-lehden vuoden 
2019 ensimmäisessä numerossa 
Maavoimien valmiuden kehittämi-
sestä. Hulkon mukaan yhtenä kehit-
tämisen osa-alueena vuonna 2017 
aloitettua valmiusyksikkötoimintaa 
laajennetaan kasvattamalla valmius-
yksiköitä valmiuspataljooniksi. 

Edellä mainitut ja muut valmiuteen 
liittyvät velvoitteet vaikuttavat myös 
siihen että joukko-osastoa huoltoa 
ja sen valmiutta on analysoitava ny-
kyistä kokonaisvaltaisemmin.

Kuten edellisistä esimerkeistä on 
huomattavissa, Puolustusvoimat 

Kapteeni Tuukka Koski
Osastoesiupseeri (huolto)
Operatiivisen suunnittelun sektori 
/ Suunnitteluosasto / Maavoimien 
esikunta

Kirjoittaja on opiskellut yleisesi-
kuntaupseerikurssi 59:llä 2017–
2019. Tällä hetkellä Koski palvelee 
Maavoimien esikunnassa. Artik-
kelin lähdeaineisto on kirjoittajan 
hallussa. 

käyttävät useissa asiayhteyksissä 
yleistermiä ”valmius”. Termiä käyte-
tään sekä sisäisessä että ulkoises-
sa viestinnässä. Valmiutta luodaan, 
kehitetään ja testataan. Käsitteenä 
valmius esiintyy sekä yleiskäsitteenä 
että käsiteparina, joista esimerkkeinä 
ovat käsitteet materiaalinen valmius 
tai perustamisvalmius.

Joukko-osaston huollon valmiuden 
kehittämiseksi oli siis relevanttia 
muodostaa kokonaiskuvakäsitteestä 
joukko-osaston huollon valmius. Mi-
ten organisaatio voi muuten pyrkiä 
luomaan tai saavuttamaan jotakin 
sellaista, jonka organisaation eri ta-
sojen toimijat ymmärtävät ja tulkit-
sevat mahdollisesti eri tavoin? 

Käsitteiden täsmällinen määrittely 
edistää myös organisaation toimijoi-
den keskinäistä viestintää. Mitä orga-
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nisaatio siis oikeastaan kehittää, jos 
se kehittää joukko-osaston huollon 
valmiutta?

Mitä käsitteet ovat?

Käsitteiden taustalla on terminolo-
gia, joka on oppi käsitteistä ja niitä 
kuvaavista termeistä. Terminologian 
avulla pyritään järjestämään tietoa. 
Se tarkoittaa käsitteen käyttämistä 
keskeisenä elementtinä. Terminolo-
giaan perustuvassa sanastotyössä 
keskitytään käsitteiden analysointiin 
ja selvittämään niiden välisiä suhtei-
ta.

Käsitteen merkityksen ymmärtämi-
seksi on tarkasteltava tarkoitteita, 
määritelmiä, termejä sekä niiden 
suhteita. Tarkoitteet ovat reaalielä-
män eli todellisuuden ilmiöitä. Ih-
misen ajattelu pyrkii luonnollisesti 
luokittelemaan ja jäsentelemään tar-
koitteita. 

Pohdittaessa tiettyä tarkoitetta, ku-
ten joukko-osaston huollon valmius, 
jäsentelemme sitä valitsemalla omi-
naisuuksia, jotka henkilö¬kohtaisen 
mielipiteemme mukaan kuvaavat 
sitä. Näistä ominaisuuksista tallen-
tuu mieleemme tiedonosasia, joita 
kutsutaan käsitepiirteiksi. Tarkoitetta 
vastaava käsite muodostuu kun käsi-

tepiirteet yhdistyvät mielikuvaksi. 

Käsitteet ovat siis abstrakteja ja hen-
kilökohtaisia mielikuvia. Jotta käsit-
teistä voidaan kirjoittaa tai puhua, 
tarvitaan termejä ja määritelmiä. 
Käsitteisiin viittaavat nimitykset ovat 
termejä ja käsitteen sanalliset ku-
vaukset määritelmiä. 

Termi on erikoisalalla käytettävä 
yleiskäsitteen nimitys ja sen avul-
la voidaan lyhyesti viitata käsitteen 
koko sisältöön. Käsitteen kuvauksen 
tulee vastaavasti erottaa käsite sen 
lähikäsitteistä.

Käsitteet voidaan jakaa yksilö- tai 
yleiskäsitteiksi sen mukaan liittyvät-
kö ne yhteen tiettyyn tarkoitteeseen 
vai joukkoon toisiaan muistuttavia 
tarkoitteita. 

Tutkimustyössä yksilökäsitteiksi tul-
kittiin esimerkiksi Maavoimien val-
mius ja Karjalan prikaatin huollon 
valmius. Näin tutkitut käsitteet eli 
valmius ja joukko-osaston huollon 
valmius olivat yleiskäsitteitä.

Käsitejärjestelmät

Käsitteet liittyvät aina määritelmien-
sä kautta tai muutoin muihin käsit-
teisiin ja muodostavat käsitejärjes-

telmiä. 

Käsitejärjestelmät luokitellaan käsit-
teiden välisten suhteiden mukaan. 
Yleensä erotetaan kolme erilaista 
käsitesuhdetta: hierarkkinen suhde, 
koostumussuhde tai funktiosuhde. 
Käytännössä käsitejärjestelmät ovat 
usein eri suhteiden yhdistelmiä, eli 
sekakoosteisia järjestelmiä. 

Käsitejärjestelmiä voidaan kuvata kä-
sitekaavioina. Käsitekaavio havain-
nollistaa hyvin eri käsitteiden välisiä 
suhteita. Tämän voidaan nähdä tuke-
van käsitteisiin liittyvää viestintää ja 
vuorovaikutusta.

Käsitejärjestelmä on hierarkkinen kä-
sitejärjestelmä kun kahden käsitteen 
välillä on hierarkkinen suhde silloin, 
kun niillä on yhteiset käsitepiirteet, 
mutta toisella käsitteellä, alakäsit-
teellä, on vähintään yksi erottava li-
säpiirre. 

Koostumussuhteinen käsitejärjestel-
mä tarkoittaa sitä, että alakäsite pe-
rustuu yläkäsitteen muodostaman 
kokonaisuuden osaan. Yläkäsitteen 
muodostama kokonaisuus voi olla 
suljettu, joka tarkoittaa sitä, että sen 
muodostama kokonaisuus vaatii eh-
dottomasti kaikki osat. 

Käsitteen, tarkoitteen, termin ja määritelmän suhde
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Koostumussuhteinen käsitejärjestel-
mä voi olla myös avoin, jolloin siihen 
kuuluu yksi tai useampi määräävä 
osa ja muut osat voivat vaihdella. 
Erona hierarkkiseen järjestelmään on 
se, että ylä- ja alakäsitteiden välisille 
suhteille ei voida määrittää yhtenäi-
siä kriteerejä.

Edellä esiteltyjä käsitejärjestel-
miä tulkittiin ja havainnollistettiin 

tutkimustyössä muodostamalla 
joukko-osaston huollon valmiu-
desta koostumussuhteinen käsite-
järjestelmä. Näin kyettiin muodos-
tamaan mahdollisimman laaja ja 
kattava kokonaisuus joukko-osaston 
huollon valmiudesta. 

Hiearkkisen käsitejärjestelmän mu-
kainen näkökulma olisi vaatinut yk-

sittäisen huollon alan tai toiminnon 
erittäin yksityiskohtaista tarkastelua. 
Tällöin tutkimus olisi pureutunut 
osin myös funktiosuhteiseen käsite-
järjestelmään. 

Siihen kuuluvilla funktiosuhteilla 
tarkoitetaan esimerkiksi syyn ja seu-
rauksen välistä suhdetta tai edeltä-
vän ja seuraavan ilmiön välistä suh-

Esimerkki kokonaisturvallisuuden sanaston (2017) käsitekaavio varautumisesta.
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detta.

Valmius terminä ja yleiskäsitteenä

Valmiuden korostumisen myötä voi-
daan väittää sanan valmius olevan 
sotilaallisessa kielenkäytössä muo-
tisana. Kielenhuollon tiedotuslehti 
Kielikello vuodelta 1981 toteaa sa-
nan valmius olevan yleiskielen näkö-
kulmasta muotisana. 

Samalla todetaan myös se, että sana 
on monimerkityksellinen sana. Tästä 
syystä se on jatkuvasti esillä eri teks-
teissä ja kielenkäytössä. Monimerki-
tyksellisyyden koetaan aiheuttavan 
tulkintavaikeuksia. Tämä johtuu siitä, 
että lauseympäristö, jossa sanaa käy-
tetään vaikuttaa oleellisesti siihen, 
mitä sana valmius milloinkin tarkoit-
taa. 

Myös Kielitoimiston sanakirja kuvaa 
esimerkeissään sanaa valmius mo-
nitulkintaiseksi. Valmius voi kuvata 
jonkin objektin tilaa, valmiutta tai 
kykyä tiettyyn toimintoon tai mah-
dollisuutta. 

Käytännön esimerkkinä sanan käy-
töstä on: ”Puolustusvoimien ydin-
toimintaa tuetaan kumppanuus-
toiminnalla, jolla varmistetaan ja 
mahdollistetaan valmiuksien luo-

minen, ylläpito sekä sotilaallisen 
suorituskyvyn tehokas käyttö nor-
maalioloissa, normaaliolojen häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa.” 

Edellisen esimerkin valmius tarkoit-
taa siis kyvykkyyttä, joka mahdollis-
taa kumppanuuden onnistumisen 
eri tilanteissa. Valmius ei ole siis aina 
sama valmius, kuten sen voi sotilaal-
lisessa kontekstissa ymmärtää.

Englannin kielessä valmiutta vas-
taavat käännöstermit sotilaallisessa 
kontekstissa ovat readiness ja pre-
paredness. Sanakirjan tarkat kään-
nökset englanninkielisistä sanoista 
ovat: Readiness: valmius johonkin, 
valmiina (in readiness) tai halukkuus, 
helppous, ripeys, kekseliäisyys tai 
neuvokkuus. Prepadreness: valmius, 
korkea valmiusaste (a high level of 
prepadreness).

Kansainvälisen ulottuvuuden näkö-
kulmasta ja NATO:ssa termiä prepad-
reness ei ole määritelty sotilaallisessa 
kontekstissa AAP-06 sanastossa. 

Myöskään termiä readiness ei ole 
määritelty sellaisenaan, vaan se 
esiintyy käsiteparina, kuten esimer-
kiksi ”operational readiness. Termi 
”prepadneness” kuvaa siis hyvin val-
miuteen liittyvää varautumista, kun 

taas ”readiness” on siis varautumisen 
kautta saavutettua valmiutta. 

Valmius turvallisuuskontekstissa

Tutkimuksessa havaittiin se, että 
valmius terminä on kaikkialla. Tämä 
kuvastaa hyvin valmiuden merkityk-
sen korostumista ja roolia. Termin 
valmius käyttö on kuitenkin haja-
naista. Hajanaisella tarkoitetaan ter-
min käyttöä enemmänkin tehoste-
sanana, kuin varsinaisen valmiuden 
ilmentymänä.

Kokonaisturvallisuuden sanastossa 
valmius on määritelty seuraavasti: 
”Varautumisen tuloksena saavutettu 
tila, jossa kyetään vastaamaan erilai-
siin uhkiin. Valmiuden alalajeja ovat 
mm. johtamisvalmius ja materiaali-
nen valmius.” 

Vastaavasti Varautumisen ja väes-
tönsuojelun sanasto määrittelee 
valmiutta seuraavasti: ”Valmiussuun-
nittelun tuloksena saavutettu tila, 
jossa kyetään vastaamaan erilaisiin 
uhkiin. Valmiuden yhteydessä käyte-
tään yleensä asteikkoa perusvalmius, 
tehostettu valmius ja täysvalmius, 
mutta eri aloilla ja eri organisaatiois-
sa nämä tasot eivät ole keskenään 
samanlaisia.”
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Analysoitaessa yllä olevia määritel-
miä, voidaan väittää valmiuden ole-
van kronologisesti suunnittelun ja 
varautumisen perusteella syntyvä 
tila. Suunnittelulla tarkoitetaan nor-
maalioloissa tehtävää valmiussuun-
nittelua. 

Valmiussuunnittelun perusteella laa-
dittava valmiussuunnitelma ei ole 
kuitenkaan valmiussuunnittelun ai-
noa tuote. Sen lisäksi tarvitaan konk-
reettisia toimenpiteitä ja järjestelyjä 
toiminnan varmistamiseksi. Valmius-
suunnittelun perusteella toimeen-
pannaan varautuminen, eli edellä 
mainitut käytännön toimenpiteet 
riittävän valmiuden takaamiseksi. 

Varautuminen on kokonaisturvalli-
suuden sanaston mukaan toimintaa, 
jolla varmistetaan tehtävien mah-
dollisimman häiriötön hoitaminen ja 
mahdollisesti tarvittavat tavanomai-
sesti poikkeavat toimenpiteet häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa.

Joukko-osaston huollon valmius

Tutkimuksen lähdeaineisto toi sel-
keästi esiin terminologisen kolmi-
naisuuden suunnittelu-varautumi-
nen-valmius. Tämä jatkumo ei ole 
kuitenkaan välttämättä selvä esimer-
kiksi huollon alojen valmiuden ke-
hittämisen parissa työskentelevälle 
henkilöstölle. 

Valmius tulkitaan helposti suoraan 
tavoiteltavaksi tilaksi, eikä hahmote-
ta erityisesti suunnittelun perusteel-
la tehtävän varautumisen ja harjoit-
telun yksityiskohtaisuuden tarvetta 
ennen valmiuden rakentumista.

Jatkopohdittavaksi jää se, että onko 
valmius käsitteenä vain joustava kyky 
siirtyä normaalioloista poikkeusoloi-
hin? Käsitteen valmius käytössä olisi 
mahdollista luoda painopiste tähän. 

Tämä joustava kyvykkyys (valmius) 
mahdollistaisi eri suorituskykyjen 
käytön poikkeusolojen tilanteessa. 
Käsitteen valmius hajanainen käyttö 
nykyisellään ei siis tue sitä, että va-
rautumisen kautta tehtäisiin täysin 
oikeita asioita. 

Mihin tutkimuksessa päädyttiin jouk-
ko-osaston huollon valmiudesta? 
Joukko-osaston huollon valmius on 
laaja ja moniulotteinen kokonaisuus. 
Joukko-osaston huolto ei tästä näkö-
kulmasta enää nykyisellään muodos-
tu vain joukko-osaston johtamasta 
huoltopataljoonasta tai huoltokes-
kuksesta. 

Yhä vieläkin välillä käytettävä termi 
”joukko-osaston huoltokeskus” on 
harhaanjohtava, mikäli sillä yritetään 
tarkoittaa kaikkia huollon eri toimi-
joita joukko-osaston alueella. Logis-
tiikkalaitoksen perustamisen myötä 
paikallinen terveysasema on Sotilas-
lääketieteen keskuksen alaisuudessa, 
varuskuntaravintola Leijona Catering 

Oy:n johdossa ja varuskunnassa 
mahdollisesti oleva korjaamo on Mil-
log Oy:n johdossa. 

Joukko-osaston orgaaninen huolto 
on nykyisellään joko huoltopataljoo-
na tai huoltokeskus ja joukko-osas-
ton esikunnassa oleva huolto-osasto. 
Huolimatta useista eri toimijoista ja 
johtosuhteista on kaikkien eri toi-
mijoiden resurssit, yhteistoiminta ja 
yhteisvaikutus tekijöitä, jotka muo-
dostavat joukko-osaston huollon 
valmiuden kokonaisuuden.

Lisäksi vaikka kyse on huollon val-
miudesta, sen rakentajina päätöksil-
lään tai toimillaan ovat joukko-osas-
ton huollon orgaanisen henkilöstön 
lisäksi operatiivisen- ja koulutusalan 
henkilöstö sekä esimerkiksi muiden 
joukkoyksiköiden johto ja käyttö-
huoltoa johtava henkilöstö. 

Joukko-osaston huollon valmius on 
kokonaisuus, jossa kaikki on tärkeää, 
mutta toisaalta tärkeistä asioista 
tulee kyetä tunnistamaan toimin-
nallisia kokonaisuuksia ja niitä muo-
dostavia yksityiskohtia kehittämisen 
perustaksi. Tässä kokonaisuudessa 
tietty yksittäinen järjestely ei luo toi-
mivaa kokonaisuutta, vaan kyse on 
kokonaisuudesta, jonka tulee olla yh-
teen sovitettu siten, että yksittäiset 
tekijät ja toiminnot mahdollistavat 
tavoitteiden saavuttamisen.

Kapteeni Tuukka Koski

Kun kaiken on 
pakko toimia.
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Kun kaiken on 
pakko toimia.
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Rutiinit Puolustusvoimien kumppanuuksissa
Artikkeli: Kapteeni Markus Järvinen, Opettaja (logistiikka), Sotatieteen Laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu

Rutiinit helpottavat yhteistoi-
mintaa. Rutiineiksi muodostu-
neet toimet vaativat esimerkik-
si vähemmän aikaa, resursseja, 
kommunikaatiota ja johtamista. 
Tällöin voidaan toiminnassa kes-
kittyä muihin kuin rutiinien mu-
kaisiin toimintoihin. Rutiinilla tar-
koitetaan organisaation vakioitua 
toimintatapaa. 

Tutkin rutiinien muodostumista 
osana väitöskirjaani. Olen tutkinut 
väitöskirjassani Puolustusvoimien 
kumppanuuksien hallintaa ensin 
luottamuksen näkökulmasta ja nyt 
rutiinien muodostumisen näkökul-
masta. Rutiinitutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittää, kuinka rutiineja 
voidaan muodostaa ja näin tehostaa 
Puolustusvoimien muodostaman 
kumppanuusverkoston toimintaa. 
Seuraavassa esitellään tutkimuksen 
tärkeimmät tulokset. 

Tutkimuskysymykset

Tutkimuksessa rutiineja käsitellään 
vakioinnin kautta, koska oletettavas-
ti asiat pitää ensin vakioida, ennen 
kuin niistä voi ajan myötä muotou-
tua organisaation toimintatapoja. 
Tutkimuksessa näin ollen selvitettiin
1) Mitä kokonaisuuksia Puolustusvoi-
mien ja kumppaneiden välillä vakioi-
daan?
2) Miten vakiointia tehdään? 
3) Mitkä tekijät edistävät vakiointia?
4) Mitkä tekijät haittaavat vakiointia?

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusta varten haastateltiin 17 
ihmistä URHO18 ja PVOPJOHT19 
harjoituksissa. Näistä seitsemän oli 
kumppaneiden ja 10 Puolustusvoi-
mien henkilökuntaa. Haastatteluista 
13 oli yksilöhaastatteluja ja kahdessa 
haastateltavia oli kaksi kerralla. Kes-
kimääräinen haastatteluaika oli noin 
26 minuuttia.

Haastatteluiden jälkeen aineisto lit-
teroitiin ja analysoitiin aineistoläh-
töisesti. Aineistosta etsittiin väitteitä, 
joita löytyi 347 kappaletta. Väitteet 
jaoteltiin ensin sen mukaan, mitä 
tutkimuskysymystä väitteen nähtiin 
edustavan. Seuraavaksi väitteitä yh-
disteltiin tutkimuskysymysten sisällä 
yhteisten koodien alle. Tämän jäl-
keen koodit yhdisteltiin eri teemojen 
alle. Viimeiseksi tuloksista koostettiin 
teemoja noudattaen vastaukset tut-
kimuskysymyksiin.

Tulokset

Tutkimuksen lopputuloksena syntyi 
kaavio asioiden vakiointiin liittyvistä 
tekijöistä (Kuva 1). Tekijät esitellään 
tutkimuskysymysten mukaisessa jär-
jestyksessä. 

Mitä vakioidaan?

Vakioitavat kokonaisuudet jakau-
tuvat kahteen. Puolustusvoimien ja 
kumppaneiden suhteissa vakioidaan 
prosesseja sekä rakenteita ja rooleja. 
Prosesseilla tarkoitetaan erilaisia toi-
mintaan, viestintään sekä dokumen-
taatioon liittyviä kokonaisuuksia. 

Esimerkkejä toimintaan liittyvät kaik-
ki yhteistoimintaan liittyvät kokonai-
suudet, kuten tilaus-toimitus-ketju, 
laskutus, johtamisprosessit tai tar-
kastustoiminta. Viestintä puolestaan 
tarkoittaa sitä, että osapuolet tietä-
vät, kuinka asioita viestitään sekä 
verkoston sisällä että ulospäin. 

Rakenteet ja roolit sisältävät erilaisia 
kumppanuuteen toimijoiden kaut-
ta vaikuttavia tekijöitä, kuten vas-
tuut, tehtävät, valta tehdä päätöksiä, 
kumppanuusryhmien koostumuksia, 
yhteyshenkilöiden rooleja, yms.

Miten vakioidaan?

Vakiointi tapahtuu erilaisten toi-

mintojen sekä rajojen asettamisen 
kautta. Erilaisia toimintoja haastatte-
luaineistossa olivat vuorovaikutus ja 
koulutus. 

Vuorovaikutus on tärkein tekijä, kos-
ka siten toimijat kykenevät yhdes-
sä määrittämään toimintatapoja. 
Vuorovaikutusta esiintyy useilla eri 
foorumeilla, kuten kokouksissa, neu-
votteluissa, yhteistyöryhmissä sekä 
harjoituksissa. Vuorovaikutusta voi 
olla sekä virallista että epävirallista. 

Vuorovaikutukseen liittyy myös pa-
laute. Se nähtiin myös hyvin tärkeä-
nä, koska sitä kautta saadaan tietoa 
toiminnan kehittämisestä. Palautetta 
pitäisi kerätä mahdollisimman laajas-
ti ja riittävän usein, koska muuten va-

Kirjoittaja opettaa Maanpuolus-
tuskorkeakoululla huoltotaktiik-
kaa kadeteille ja maistereille. Hän 
tekee työn ohella myös väitöskir-
jaa Puolustusvoimien kumppa-
nuuksien hallinnasta Johtamisen 
ja sotilaspedagogiikan laitoksella.
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kioinnin kannalta oleellinen tieto jää 
helposti pimentoon. Esimerkiksi ker-
ran vuodessa tapahtuva palautteen 
kerääminen nähtiin liian harvaksi. 
Palautteeseen liittyvät myös audi-
toinnit, joilla kyetään testaamaan 
esimerkiksi turvallisuusasioiden va-
kioinnin onnistuminen.

Toinen useissa haastatteluissa esiin 
noussut tekijä on koulutus. Erilaiset 
koulutukset auttavat vakioimaan, 
koska tieto esimerkiksi toimintata-
voista jakaantuu laajemmalle. Kou-
lutukseen liittyy myös henkilöiden 
perehdyttäminen verkoston toi-
mintaan. Usea haastateltava näki, 
että perehdyttäminen pitäisi tehdä 
mahdollisimman laajasti, eli pereh-
dyttämiseen pitäisi osallistua työn-
antajaorganisaation lisäksi myös 
kumppaneiden edustajat. 

Rajojen kautta tapahtuva vakioin-
ti tarkoittaa ulkoisen tekijän kautta 

tapahtuvaa vakiointia. Toisin sanoen 
tietyntyyppinen toiminta pyritään 
kieltämään tai sitä pyritään korosta-
maan. Rajojen asettaminen tapahtuu 
yleisimmin ylemmän johtoportaan 
ohjauksen kautta, mutta myös esi-
merkiksi lait ja asetukset asettavat 
omat vaatimuksensa. Rajoja asetta-
vista tekijöistä toinen erittäin tärkeä 
on toimijoiden välinen sopimus. Se 
määrittää erittäin paljon pelisääntöjä 
yhteistoimintaan, mikä puolestaan 
pakottaa tietynlaiseen toimintaan. 
Ulkoisista tekijöitä haastatteluissa 
nousi esiin myös kalenteri. Hyvin 
usein asiat tapahtuvat tiettyyn ai-
kaan vuodesta, jolloin kalenteri mää-
rittää toimintaa. Esimerkiksi tiettyjen 
suunnitelmien tai ilmoitusten pitää 
olla tehtynä tiettyyn aikaan, jolloin 
toimijoiden on suunniteltava toimin-
tansa sen mukaan. 

Vakiointia tukevat tekijät

Moni haastateltava nosti esiin ajan 
ja kokemuksen merkityksen vakioin-
nissa; mitä pidempään yhteistyö on 
kestänyt, sitä helpompaa on uusien 
asioiden vakiointi. Aika ja kokemus 
opettavat toimijat tuntemaan toi-
sensa, jolloin kommunikointi helpot-
tuu. Myös muutoksien tekeminen ja 
muutostarpeisiin reagointi nähtiin 
helpottuvat kokemuksen myötä.

Toimintaympäristöllä on merkitystä 
rutiinien muodostumisessa. Toimin-
taympäristön vallitseva kulttuuri ja 
tapa toimia voivat tukea tai haitata 
vakioimista. Kulttuuri voi tukea mo-
nessa tapauksessa. Esimerkkejä täl-
laisista ovat tilanteet, joissa organi-
saatioiden suhtautuminen toisiinsa 
on luontevaa, ne pyrkivät mukau-
tumaan toistensa kulttuureihin tai 
niiden kulttuurit ovat jo valmiiksi lä-
hellä toisiaan sekä organisaatiot pyr-
kivät yhteiseen päämäärään. 

Vakiointi kumppanuusverkostossa
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Erityisesti pyrkimys ns. win-win ti-
lanteeseen nähtiin todella usein 
auttavan vakioinnissa. Lisäksi usein 
mainittiin turvallisuuskulttuurin 
merkitys. Tietynlainen turvallisuus-
kulttuuri voi helpottaa asioiden va-
kioimista, koska toimijat ymmärtävät 
jo valmiiksi, miksi asioita halutaan 
tehtävän tietyllä tavalla. Muutamia 
kertoja mainittiin myös toisen orga-
nisaation kulttuurin havainnointi ja 
siitä saatava hyöty. 

Yritykset voivat oppia toisiltaan, jol-
loin toisen organisaation kulttuurista 
siirtyy osia, jotka hyödyttävät toimin-
taa jatkossa.

Osa rutiinien muodostumista hel-
pottavista tekijöistä luokiteltiin 
toimijoihin liittyviksi. Tällaisia ovat 
ensinnäkin päätoimijaan, eli Puolus-
tusvoimiin liittyvät tekijät. Haastatte-
lijat mainitsivat, että toiminnan pitää 
olla Puolustusvoimien sisällä hyvin 
koordinoitua, jotta kumppaneiden 
toiminta on selkeää. 

Lisäksi toiminnan pitää olla pitkäjän-
teistä. Puolustusvoimien tulee myös 
olla aloitteellinen sekä tuntea yrityk-
set, jolloin yhteistoiminta helpottuu. 
Toinen toimijaryhmä verkostoissa 
ovat kumppanit. Esimerkiksi pienien 
yritysten ominaisuus on ketteryys, 
jolloin ne voivat vakioida toimin-
taansa helpommin verrattuna isoihin 
yrityksiin. Kolmas ryhmä ovat yksilöt, 
joihin liittyvät myös henkilösuhteet. 

Yksilöt vaikuttavat vakiointiin osaa-
misensa kautta. Hyvien henkilösuh-
teiden puolestaan nähtiin usein hel-
pottavan asioiden vakiointia, koska 
kommunikaatio ja asioiden hoitami-
nen helpottuu. Neljäntenä ja viimei-
senä vakiointiin vaikuttavat instituu-
tiotason toimijat erilaisten lakien ja 
asetusten kautta. Ne aiheuttavat tar-
vetta vakioida, koska muutoin asioi-
taan joutuu selvittämään esimerkiksi 
markkinaoikeudessa. 

Osa vakiointiin vaikuttavista tekijöis-
tä liittyy toimintaan. Toiminnan pitää 
olla ennakoitavaa sekä edistää en-

nakoitavuutta. Nämä voidaan jakaa 
johtamiseen, kommunikointiin ja yh-
teistoimintaan sekä pysyvyyteen liit-
tyviksi. Johtaminen tarkoittaa selkei-
tä johtamismalleja ja johtamisotetta, 
joissa tieto jakaantuu tarvitsijoille ja 
toimijoita käsitellään jämäkästi. 

Muutamat haastateltavat nostivat 
esille johtamisen tärkeyden vakioin-
nille, koska tieto tuo verkostoon 
selkeyttä ja jämäkkä johtaminen 
esimerkiksi vähentää oman edun 
tavoittelua. Kommunikointi ja yh-
teistoiminta nousivat esiin lähes kai-
kissa haastatteluissa. Toimiva kom-
munikaatio muun muassa vähentää 
yllättäviä tilanteita sekä helpottaa 
asioiden sopimisia ja tilannekuvan 
ylläpitoa. 

Yhteistoiminta nousi esiin pääasiassa 
ryhmätasolla tehtävänä yhteistyönä, 
joka on erittäin tärkeä tekijä koko 
verkoston tehokkuuden kannalta. 
Yhteistoiminta opettaa toimijat tun-
temaan toisensa, mikä esimerkiksi 
helpottaa kommunikaatiota, koska 
opitaan tuntemaan yhteyshenkilöt ja 
organisaatiot. 

Erityisesti yhteyshenkilöiden rooli 
korostuu kommunikaatiossa ja yh-
teistoiminnassa, koska he toimivat 
tulkkeina organisaatioiden välillä. 
Viimeisenä toimintaan liittyvänä ko-
konaisuutena on pysyvyys. Asioiden 
sitominen esimerkiksi vuosikelloon 
helpottaa vakiointia merkittävästi, 
koska silloin kyetään toimintaa suun-
nittelemaan pitkäjänteisesti. Lisäksi 
vuosikello auttaa toimintojen yh-
teensovittamisessa.

Vakiointia haittaavat tekijät

Haittaavat tekijät voidaan jakaa tu-
kevien tekijöiden tapaan toimin-
taympäristöön, toimijoihin ja toimin-
taan liittyviksi. Toimintaympäristön 
tekijöistä tärkein on kulttuuri ja sen 
ymmärtäminen. Lähes kaikki haasta-
teltavat painottivat, että toimijoiden 
on tunnettava toistensa toiminta-
kulttuurit. 

Nyt esimerkiksi PV ja yksityisen sek-

torin välille aiheutuu haasteita, koska 
PV:n edustajat ovat tottuneet teke-
mään asioita lyhyellä varoitusajalla. 
Tämä ei kuitenkaan aina onnistu, 
koska kumppaneiden edustajat ovat 
täyttäneet kalenterinsa kuukausia 
etukäteen. Näin ollen tällainen eri 
aikajänteillä eläminen voi aiheuttaa 
haasteita, jos toimijat eivät tunne 
toistensa toimintakulttuureita. Haas-
teita voi tulla myös esimerkiksi tur-
vallisuuskulttuuriin tai valmiusasioi-
hin liittyen, jos ne eroavat toisistaan 
merkittävästi.

Toimijoihin liittyvät haasteet ovat 
usein henkilömuutoksiin ja yksilösi-
donnaisuuteen liittyviä. Yksilösidon-
naisuutta esiintyy varsinkin yhteis-
työn alkuvaiheessa, koska asioita ei 
ole vielä ennätetty vakioida. Tällai-
nen yksilösidonnaisuus voi vaikeut-
taa vakiointia, mikäli henkilö vaihtuu. 

Erityisesti PV:n organisaatiossa hen-
kilömuutoksia tapahtuu jatkuvasti, 
jolloin saattaa muodostua hetkellistä 
osaamisvajetta. Toimijoihin liittyvät 
haasteet voivat olla myös olemassa-
olon tarkoitukseen ja tavoitteisiin liit-
tyviä. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden on 
toimittava omistajiensa etujen mu-
kaisesti, mitkä eivät välttämättä aina 
ole linjassa PV:n etujen kanssa. Näin 
ollen ristiriitaisten asioiden vakiointi 
voi olla mahdotonta. 

Muita tavoitteisiin liittyviä haasteita 
voi tuoda PV:n sisällä eri hallintoyk-
siköiden tavoitteet, kun Pääesikunta 
omistaa kumppanuudet, PVLOGL 
hallinnoi niitä ja joukko-osastot voi-
vat käyttää kumppanuuksien palve-
luita. Näiden eri toimijoiden tavoit-
teiden ymmärtäminen on tärkeää, 
jotta asioita saadaan vakioitua.

Toimintaan liittyvät tekijät voivat hai-
tata vakiointia, mikäli tiedon välitys 
ja johtaminen eivät onnistu. Yli puo-
let haastateltavista mainitsi jonkin 
näihin liittyvän haasteen. Haasteet 
liittyivät esimerkiksi PV:n sisäiseen 
tiedon vaihtoon, tiedon ymmärrettä-
vyyteen, tietojärjestelmien kommu-
nikaatioon, johtajien tilannetietoi-
suuteen, toimijoiden siiloutumiseen, 
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epävirallisten tahojen ristiriitaisiin 
ohjeisiin, johtajuuden sirpaloitumi-
seen sekä laajojen kumppanuuksien 
aiheuttamiin haasteisiin. 

Lopuksi

Tutkimuksen tarkoituksena oli sel-
vittää, kuinka rutiinit muodostuvat 
kumppanuusverkostoissa sekä mi-
ten muodostumista voidaan tukea. 
Rutiinien muodostumiseen vaikutta-
vien tekijöiden tunnistaminen auttaa 
tehostamaan kumppanuusverkos-
ton toimintaa. Toiminta on tehokasta 
silloin, kun toiminnan puitteet ovat 
kunnossa ja toiminta organisoitua. 
Toimijoiden on ensin yhdessä sovit-
tava selkeät rajat, joiden sisällä toimi-
taan. 

Rajoissa tärkeintä on luoda toimijoil-

le selkeät roolit ja vastuut. Toiminta 
puolestaan tapahtuu sovittujen rajo-
jen sisällä. Rutiinien muodostumista 
edistävää toimintaa on kaikenlainen 
tiedon vaihto ja palaute, koska täl-
löin mahdollistuu oppiminen, enna-
kointi ja asioiden kehittäminen.

Tämä tutkimus auttaa kumppanuus-
verkostoissa toimivia ennen kaikkea 
kartoittamalla kokonaisuutta. Tutki-
mukseen haastateltiin useita eri ta-
sojen ja eri taustojen ihmisiä, ja he 
selkeästi katsoivat asioita omasta 
näkökulmastaan. Näin ollen rutiinien 
muodostumista kumppanuusver-
kostossa ei voi katsoa vain yhden or-
ganisaation tai pienen ihmisryhmän 
näkökulmasta, koska silloin olennai-
sia asioita jää huomaamatta. 

Erityisesti johtajien tulisi laajentaa 

perspektiiviään ja ottaa huomioon 
laajasti myös muiden verkostojen 
toimijoiden näkemykset, koska sil-
loin asioita kyetään vakioimaan ja 
näin muodostamaan rutiineja tehok-
kaammin. 
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Korkea suomalainen kunnia-
merkki eversti Ulrich Meyerille

Ansioitunut Suomen ystävä, lähes 
90-vuotias (7.8.2019) sveitsiläi-
nen eversti Ulrich Meyer oli poik-
keuksellisen huomionosoituksen 
kohteena Sveitsin Montreux Terri-
tet’ssä kesäkuun 8. päivänä 2019, 
jolloin hän sai vastaanottaa Suo-
men Leijonan komentajamerkin 
(SL K) prikaatikenraali Pentti Ai-
rion tuomana. 

Marsalkka Mannerheimin muisto-
merkillä Geneve-järven rannassa 
Montreux’ssa järjestetty perintei-
nen kunnianosoitus sai arvokkaan 
lisän kesäkuun 8. päivänä 2019, kun 
eversti Ulrich Meyerille luovutettiin 
Suomen Leijonan komentajamerk-
ki. Suomalainen vuoden 2019 up-
seeristipendiaatti Klaus Luotola (ei 
sukua toiselle allekirjoittaneelle) sai 
samassa tilaisuudessa vastaanottaa 
stipendikirjansa. Puolustusvoimi-
en edustajana tilaisuuteen oli tullut 
kenraaliluutnantti Esa Pulkkinen, 
joka piti puheen. Puolustusasiamies 
eversti Teemu Nurmela oli myös pai-
kalla.

Edellinen vastaava huomionosoi-
tus tapahtui 30 vuotta sitten vuon-
na 1989, jolloin Schweizerische 
Vereinigung der Freunde Finnland 
(SVFF) -yhdistyksen puheenjohtaja 
sekä Schweizerische Stiftung für Sti-
pendien an Förderer und Bewahrer 
finnischer Kultur -säätiön puheen-
johtaja, arkkitehti Theo Landis sai 
vastaanottaa SL K:n. Edellä mainitut 
yhdistys ja säätiö ovat mahdollista-
neet satojen suomalaisten stipen-
diaattien matkat Sveitsiin. Näiden 
joukossa on yli yhdeksänkymmentä 
upseeria.

Huomionosoitukset ovat merkittä-
viä myös siksi, että Sveitsin perus-
tuslaki estää julkisen viran haltijoita 
ottamasta vastaa ulkomaisia kunnia-
merkkejä.

     
 
Tiivistä ystävyys- ja yhteistoimin-
taa vuosikymmenten ajan

Kiinteää yhteistoimintaa Sveitsin ja 
Suomen puolustusvoimien välillä on 
ollut vuodesta 1948 lähtien upseeris-
tipendiaattien (Mannerheim-stipen-
diaatit) muodossa. Ystävyysyhdis-
tykset Sveitsissä (SVFF) ja Suomessa 
(Sveitsin Ystävät Suomessa r.y.) tar-
josivat oivallisen kasvualustan myös 

huoltoupseereille.

Majuri Hannu Luotola toteutti puo-
lustusvoimain komentajan hy-
väksymän opintomatkan Sveitsiin 
1.4.-1.7.1987 Marsalkka Manner-
heim-stipendiaattina. Matkan yhte-
nä tavoitteena oli solmia yhteyksiä 
sveitsiläisiin huoltoalan upseeriyh-
distyksiin.

Tuolloin Sveitsissä toimivat am-
pumatarvikealan upseeriyhdistys 

Eversti Ulrich Meyer
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(Schweizerische Gesellschaft der 
Offiziere des Munitionsdienstes, 
SGOMD), huoltoalan upseeriyh-
distys (Schweizerische Offiziersge-
sellschaft der Versorgungstruppen, 
SOGV), lääkintäalan upseeriyhdistys 
(Schweizerische Gesellschaft der Of-
fiziere der Sanitätstruppen, SGOS) 
ja kuljetusalan upseeriyhdistys 
(Schweizerische Gesellschaft der 
Offiziere der Mechanisierten, Mate-
rial- und Transporttruppen, SGOM-
MT). Nyttemmin näiden toiminnan 
kattaa yksi huoltoupseeriyhdistys 
(Schweizerische Offiziersgesellschaft 
der Logistik, SOLOG).

Suomalais-sveitsiläinen Upseeriyh-
distys (Finnisch-Schweizerische Of-
fiziersvereinigung; F-SOV) perustet-
tiin 18.8.1989. Yhdistyksen tehtävänä 
on säilyttää ja vaalia ainutlaatuisia, 
institutionaalisia suhteita näiden 
kahden valtion upseereiden välillä. 
Yhdistys toimii yhteistyössä SVFF:n 
kanssa. Yhdistys perustettiin jousta-
voittamaan kahden valtion upseeri-
yhdistysten välistä yhteistoimintaa.

Vuonna 1987 sovittua Sveitsin vie-
railua valmisteltiin siten, että Huol-
toupseeriyhdistyksen matka tehtiin 
14.-20.10.1990. Sveitsiläisten huol-
toupseerien vastavierailu Suomeen 
toteutui 22.-29.5.1993 F-SOV:n ni-
missä.

Tämän jälkeen huoltoupseerien vie-
railunvaihto on toteutettu pääsään-
töisesti kolmen vuoden välein.  Lo-
gistiikkaupseerit matkaavat Sveitsiin 
1.-8.9.2019.
     
 
Monipuoliset urat siviilissä ja milii-
sissä (reservissä)

Ulrich Meyer toimi vuodesta 1955 
lähtien viisi vuotta Argaun kanttoo-
nin johtavissa koulutustehtävissä. Tä-
män jälkeen hän siirtyi Ciba-Geigyn 
kehittämis- ja koulutusjohtajaksi 
vuoteen 1991 asti. Työnsä ohessa 
hän toimi kymmenen vuoden ajan 
luottamushenkilönä kahden eri kou-
lun kouluneuvostossa, 15 vuoden 
ajan Basellandin kanttoonin evan-

kelis-reformoidun kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajana ja talouspääl-
likkönä, 30 vuoden ajan Baselin 
työnantajajärjestön järjestämien 
eläkkeelle jäämiseen liittyneiden so-
peutuskurssien johtajana. Jäätyään 
eläkkeelle Ciba-Geigystä Meyer vuo-
det 1991-97 Basellandin työnanta-
jajärjestön johtotehtävissä. Hän on 
ollut SVFF:n monikymmenvuotinen 
aktiivinen jäsen.

Ulrich Meyer on miliisieversti, jolla 
on noin 1 700 palveluspäivää. Hänen 
viimeinen tehtävänsä oli  Sveitsin ar-
meijan ampumatarvikehuollon pääl-
likkö. Hän oli vuonna 1981 upseeris-
tipendiaattina Suomessa.

Ulrich Meyer on F-SOV:n perustaja-
jäsen ja vuodesta 1989 lähtien mo-
nivuotinen hallituksen jäsen. Hän on 
laskenut noin kaksikymmentä ker-
taa everstin virkapuvussa seppeleen 
marsalkka Mannerheimin muisto-
merkille Montreux’issa. 

Todellinen Suomen tuntija

Ulrich Meyer on Suomen sotahistori-
an erikoisosaaja ja auktoriteetti Sveit-
sissä. Tähän liittyen hän on laatinut 

kotimaassaan lukuisia lehtikirjoituk-
sia ja pitänyt esitelmiä Suomesta, sen 
sotahistoriasta ja kenraaliluutnantti 
K. L. Oeschista. Hän oli ainoana ulko-
maisena esitelmöitsijänä 8.11.2008 
Säätytalolla järjestetyssä Oesch-se-
minaarissa. Meyer tuki taloudellisesti 
K. L. Oeschista julkaistun elämänker-
ran julkaisemista saksan kielelle.

Ulrich Meyer on vieraillut Suomessa 
noin 50 kertaa. Hän on johtanut viisi 
opastettua sotahistoriamatkaa viime 
sotien taistelupaikoille mm. Karjalan-
kannaksella ja järjestänyt sveitsiläi-
sille kymmenen vaellusmatkaa Suo-
men Lapissa.

Eläkevuosinaan hän on jatkanut tii-
vistä yhteydenpitoa Suomeen. Häntä 
voidaan pitää esimerkillisenä Suo-
mi-tietouden levittäjänä Sveitsissä. 
Hänelle on myönnetty Sveitsin Ystä-
vät Suomessa yhdistyksen hopeinen 
ansiomerkki vuonna 1998 ja Huollon 
ansioristi vuonna 2010.

Pentti Airio prikaatikenraali, sota-
tieteiden tohtori
Hannu Luotola prikaatikenraali

Eversti Ulrich Meyer ja prikaatikenraali Pentti Airio ilmeisen tyytyväisi-
nä juhlallisuuksien jälkeisellä lounaalla Hotel Victorian terassilla. Kuva 
Luc Monnier

29



Tallinnan kirkkojen esittelyssä on tällä kertaa 
vuorossa ruotsalainen Pyhän Mikaelin kirkko
Virolla on ollut historiansa aikana 
monta isäntää, venäläisiä, puo-
lalaisia, tanskalaisia, saksalaisia 
ritarikuntia, ruotsalaisia ja taas 
venäläisiä. Toisessa Maailmanso-
dassa lyhyen itsenäisen kauden 
jälkeen maan miehitti ensin Neu-
vostoliitto juuri ennen sotaa, sen 
jälkeen Hitlerin Kolmas Valtakun-
ta ja sodan päätösvaiheissa jälleen 
Neuvostoliitto. Neuvostoliiton ha-
jotessa Viro sai takaisin itsenäisyy-
tensä. Eri valtiaiden jäljet näkyvät 
myös kirkkohistoriassa. Tänään on 
esittelyvuorossa ruotsalainen Py-
hän Mikaelin kirkko.

Vuonna 1249 perustettiin Tallinnaan 
luostari, joka toimi uskonpuhdistuk-
seen asti. Keskiajalla rakennuksessa 
toimi nunnaluostarin sairaala varat-
tomia varten. Ruotsalainen kirkko ra-
kennuksesta tuli vuonna 1631.

Vuonna 1561 Tallinna ja muutamat 
muut osat Viroa päättivät liittyä Ruot-
siin saksalaisten ritarikuntien val-
lan jälkeen. Venäjä ja Ruotsi kävivät 
alueesta sotaa 25 vuoden ajan. Sota 
päättyi Täyssinässä Ruotsin saadessa 
oikeuden Viron pohjoisosaan. Kun 
vielä 1645 Saarenmaa siirtyi Tanskal-
ta Ruotsille, oli koko Baltia Liettuan 
pohjoispuolella Ruotsin hallussa. 
Ruotsin valta-asema päättyi viimein 
Suureen Pohjansotaan 1700 – 1721.

Ruotsin vallan aikaan Tallinnalla oli 
autonomia. Kirkkokuntien pää oli 
kuitenkin Ruotsin kuningas. Karl XI 
teki kirkkoreformin jolloin koko kirk-
kolaitos Virossa alistettiin kuninkaan 
suoraan johtoon. 

Neuvostovallan aikaan kirkko oli 
muussa kuin uskonnollisessa käytös-
sä mutta 2002 kirkko restauroitiin ja 
siellä jatkuivat jälleen kirkon menot. 
Erinomaisen akustiikan takia kirkos-
sa järjestetään usein konsertteja.

Barokkityylisen alttarin ja saarnas-

tuolin suunnitteli Joachim Armbrust. 
Ainutlaatuisen kastekappelin suun-
nitteli Christian Ackermann.  

Kirkon sisätilat (Kuva: Matthias Bolliger, Wikipedia)

Teksti: Toimitus, Lähteet: Wikipe-
dia, ”Visit Estonia” ja ”Visit Tal-
linn” (tietoa turisteille)
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Lääkintävarikko on toiminut Ilmajoella 70 vuotta
Varikkotoiminnalla on Ilmajoella 
pitkät perinteet. Lääkintävarikon 
alue on ollut Puolustusvoimien 
varikkoalueena lähes koko ajan 
vuodesta 1919 alkaen, vain vuosi-
na 1946 - 1948 alue oli valtion vil-
javaraston käytössä. Lääkintävari-
kon alue on alun perin rakennettu 
ase- ja ampumatarvikevarikok-
si. Lääkintävarikko on toiminut 
alueella 1.9.1949 alkaen. Lääkin-
tävarikko oli aina vuoden 2002 
loppuun saakka itsenäinen Pää-
esikunnan alainen laitos. Sen jäl-
keen jatkettiin neljä vuotta mate-
riaalilaitoksen alaisuudessa, jonka 
jälkeen Lääkintävarikko liitettiin 
Sotilaslääketieteen keskukseen. 

Koko tämän historian ajan Lääkin-
tävarikon tehtävät ovat pysyneet 
hyvinkin muuttumattomina, vain or-
ganisaatiot toiminnan ympärillä ovat 
muuttuneet. Viimeisimmän puolus-
tusvoimauudistuksen myötä tapah-
tui ensimmäistä kertaa muutoksia 
myös Lääkintävarikon tehtävissä. 
Kenttälääkinnän Järjestelmävastuu 
siirtyi Ilmajoelta Järjestelmäkeskuk-
selle Tampereelle ja Lääkintävarikos-
ta tuli valtakunnallinen kenttälääkin-
nän kunnossapitovastaava.

Uudet organisaatiot ja uudet haas-
teet ovat vaatineet uudenlaista ta-
paa ajatella asioita. Ennen kaikki 
tehtiin täällä Ilmajoella itse, mutta 
nyt 2. Logistiikkarykmentin esikunta 
Turussa kantaa mm. hallinnollisista 
asioista vastuun. Kenttälääkintäma-
teriaalin osalta toiminnallisesti tär-
keä yhteistyö Järjestelmäkeskuksen 
kanssa toimii hyvin, kuin myös toi-
minta Sotilaslääketieteen keskuksen 
ja Logistiikkakoulun kanssa. 

Tässä uudessa tilanteessa on ollut 
tärkeää, ettei olla rakennettu ra-
ja-aitoja eri organisaatioiden välille. 
Toisaalta on myös unohdettava ne 
vanhat roolit, miten asioita hoidet-
tiin aiemmin ja poimia niistä vain 
helmet, jotka olivat taatusti hyviä ja 
tehokkaita tapoja toimia. Yhteistoi-

minnalla pystytään nopeasti reagoi-
maan ja siirtämään painopiste esim. 
erillisiin toimeksiantoihin (KRIHA). 
Lääkintävarikko haluaa jatkossakin 
pysyä valtakunnallisesti tärkeänä toi-
mijana kenttälääkinnän saralla.

Lääkintävarikko on Puolustusvoimi-
en ainoa kenttälääkintämateriaalia 
tuottava ja kunnossapitoa suorittava 
yksikkö, joka mahdollistaa kenttälää-
kintämateriaalin osalta puolustus-
haarojen toiminnan ja operaatiot ml. 
KRIHA. Lääkintävarikon päätehtävä-
nä on puolustushaarayhteisen lää-
kintä- ja ympäristöterveydenhuol-
to-materiaalin kunnossapitovastuu. 
Kunnossapitovastuu pitää sisällään 
kenttälääkintäjärjestelmien (sis. sai-
rasajoneuvot) ja terveysasemien 
lääkintälaitteiden vuosihuollot, ka-
libroinnit, tarkastukset, korjaukset ja 
sähköturvallisuusmittaukset. Vuosit-
taisista tarkastuksista ja mittauksista 
laaditaan yli 5000kpl mittaus- ja tar-
kastuspöytäkirjaa. Lääkintävarikon 
toisena päätehtävänä on suorittaa 
puolustushaarayhteisen lääkintä- ja 
ympäristöterveydenhuollon mate-

riaalin tehtäviin kuuluvat sotava-
rustetuotanto-, jako-, täydennys-, 
evakuointi-, purkamis-, kierrätys-, 
hylkäämis- ja keskitettyyn varastoin-
tiin liittyvät tehtävät.

Lääkintävarikko kunnossapitovas-
tuullisena käynnistää vuosittain lää-
kintämateriaalien hankinnat yhteis-
työssä Järjestelmäkeskuksen kanssa. 
Lääkintävarikko tukee järjestelmä-
vastuullista Järjestelmäkeskusta 
osallistumalla kenttälääkintämate-
riaalin elinjaksosuunnitteluun tuot-
tamalla tekniset ohjeet (TOK), sekä 
dokumenttien hallinnan ja koodauk-
sen.

Lääkintävarikko juhli 70 vuotta Ilma-
joella oloaan perjantaina 30.8.2019. 
Päivällä esiteltiin avointen ovien 
merkeissä Lääkintävarikon toimintaa 
ja kalustoa yleisölle. Tilaisuus kiin-
nosti, sillä kolmen tunnin aikana kävi 
yli 700 vierasta. 

Lääkintävarikon päällikkö 
Kapteeni Mikko Hölsö

Lääkintävarikon päällikkö Kapteeni Mikko Hölsö puhuu juhlaväelle. 
(Kuva: Marko Mäenpää)
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Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100v suomalaisten panssarivaunujoukkojen koulu-
tuksen aloittamisesta. Tätä satavuotista taivalta juhlittiin Parolannummella Hämeen 
Panssaripataljoonan perinnepäivän merkeissä 12.7.2019.

Kalustoa uutta ja vanhaa oli runsaasti näytillä. 
Tässä ohimarssissa (ylh) jo veteraani T-26 viime 
sotien ajoilta. Oikealla ylhällä tiedusteluvaunu 
PT-76 joka enää ei ole aktiivikäytössä. Oikealla 
käytössä olevaa kalustoa BMP-2. (Kuvat: Aki 
Nybom ja Risto Gabrielsson)

Myös Baltic Defence College Tartossa                                               
      juhli 20-vuotista  
      taivaltaan

Baltic Defence College aloitti toimintansa 
korkeinta sotilasopetusta Baltiassa antava-
na kouluna 1999. Tilaisuuteen oli kutsuttu 
myös ensimmäisen vuosikurssin opetta-
jistoa. Kuvassa (vas - oik) koulun nykyinen 
rehtori kenraalimajuri Andis Dilāns Latvias-
ta, jo reserviin siirtyneitä Andrew Parrot 
Iso-Britanniasta, Risto Gabrielsson Suomes-
ta, Juris Eihmanis Latviasta, Lars Rosander 
Ruotsista (vielä aktiivipalveluksessa) ja Ron 
LaGrone USA:sta.
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HUOLLON ANSIORISTIN MYÖNTÄMINEN 1/2019
Seuraavalle henkilölle myönnettiin solki hänelle jo aiemmin myönnettyyn ristiin (HUAR SK)

Kommodori   Jouni Heikki Sakari Lamminen, PVLOGLE,  n:o 49 ristiin n:o 302
Insinöörieverstiluutnantti  Antti Kalle Karva ,JÄRJK,                n:o 50 ristiin n:o 230

Seuraaville henkilöille myönnettiin Huollon ansioristi (HUAR)

Insinöörieversti   Ari Jaakko Tuominen, JÄRJK.    n:o 595
Kapteeni   Toni Sakari Asunmaa, 1LOGR   n:o 596
Varastomestari   Jarmo Juho Sakari Vuohelainen, 2LOGR  n:o 597
Materiaalisihteeri  Tuula Anneli Jaatinen, 3LOGR   n:o 598
Pelastuspäällikkö   Jussi Pekka Nieminen, PVLOGLE  n:o 599
Everstiluutnantti  Olli Tapani Kivimäki, RÄJK   n:o 600
Insinööri   Heidi Maria Hemmilä, SOTLK   n:o 601
Lääkintämajuri   Jarmo Tapio Skyttä, SOTLK   n:o 602
HTM    Eija Anitta Ortamala, PVLOGLE   n:o 603
Insinöörimajuri   Ahti Matti Auvinen, JÄRJK   n:o 604
Kapteeni   Juha Tapio Rantakupari, 3LOGR   n:o 605
Teknikkokapteeni  Alpo Sakari Pylvänäinen, PVLOGLE  n:o 606
Majuri    Juha Tapani Niinikoski, 2LOGR   n:o 607
Sairaanhoitaja   Anna-Maija Tuohimaa, SOTLK   n:o 608 
Eversti    Juha Tapani Kauhanen, JÄRJK   n:o 609
Majuri    Jari Tapani Malminen, 1LOGR   n:o 610
Majuri    Mikko Ilmari Elo, MAAVE   n:o 611
Kapteeni   Jouko Veli Juhani Oinonen, KARPR  n:o 612
Ylivääpeli   Mika Olavi Lintunen, PSPR   n:o 613
Ylikersantti   Antti Tapio Erämo, MAASK   n:o 614
Asentaja   Ville Pekka Sakari Peltonen, PSPR  n:o 615
Komentajakapteeni  Janne Antero Kuhalampi, MERISK  n:o 616
Sotilasmestari (res)  Veli Ville Railio, RANNLSTO   n:o 617
Sotilasmestari   Mikko Matti Partiainen, RANNLSTO  n:o 618
Tyyppiteknikko   Pentti Kalevi Kinnunen, SATLSTO  n:o 619
Vääpeli     Eero Tapio Mustalahti, KARLSTO  n:o 620
Kapteeni   Erkki Johannes Tuomela, ILMASK  n:o 621
Kapteeni   Ari Petteri Hirvonen, RVLE   n:o 622
Tuotantopäällikkö  Tapio Vainionpää, Nammo Lapua Oy  n:o 623
Turvallisuuspäällikkö  Heikki Horn, Posti Oy    n:o 624
Aluejohtaja   Mari Nurminen, Finavia    n:o 625
Sairaanhoitaja   Kimmo Tapio Topi, MPK Häme   n:o 626
Toimitusjohtaja   Manu Antero Salmi, Nokian Raskaat 
    Renkaat Oy     n:o 627

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö kenraaliluutnantti Timo Rotonen
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KASVIKSIA?
viime kuussa enemmän

”

”

 OSTINKOHAN 
KASVIKSIA?

Lataa uudistettu S-mobiili 
sovelluskaupastasi.

S-mobiili kertoo, mitä todella ostat.
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