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”TAAS ON RUNSAASTI LIIKKUVIA OSIA TURVALLI-
SUUSPOLITIIKASSA

Risto Gabrielsson

Uunituore puolustusministeri Kaik-
konen pohdiskeli julkisesti, että voi-
siko puolustusvoimat ottaa osaa ha-
jasijoittamiseen (HS 17.11.2019). 

Puolustusvoimauudistus on hiljan 
toteutettu ja nyt olisi syytä rauhassa 
keskittyä suorituskyvyn ylläpitämi-
seen ja parantamiseen. Kuten Ruotu-
väkilehti uutisoi 2.11.2016: ”Puolus-
tusvoimauudistuksen tavoitteena oli 
Suomen puolustuskyvystä huoleh-
timinen ja pysyvien kustannussääs-
töjen aikaansaaminen. Uudistuksen 
lähtökohtana olivat kriisiajan puolus-
tusvoimien mitoitus ja tehokas toi-
minta. Uudistus toteutettiin vuosina 
2012–2015.”

On vaikea ymmärtää miten puolus-
tusvoimissa joidenkin osien hajasi-
joittaminen voisi palvella suoritusky-
vyn lisäämistä. Olisi hyvä muistaa, 
että koko maan puolustaminen ei 
suinkaan tarkoita koko maan asuttu-
na pitämistä. Hajasijoittaminen pal-
velee poliittisia päämääriä, ei maan-
puolustuksellisia.

Myös muualla Euroopassa lentelee 
turvallisuuspoliittisia ajatuksia sinne 
tänne. 

Naapurissamme Virossa sisäminis-
teri Helme heitti haastattelussa aja-
tuksen Viron ja Baltien ”suunnitelma 
B:stä” jonka mukaan Viro turvautuisi 
Suomen apuun mikäli NATO:n turva-
takuut pettäisivät. Muu Viron valtio-
johto ampui heti ajatuksen alas.

Ranskassa presidentti Macron pyrkii 
laajentamaan turvallisuuspoliittista 
vaikutusvaltaansa. Presidentti ehti 
jo luonnehtimaan NATO:a aivokuol-
leeksi. Sanotaan, että Macronin lau-
sunto kuvaa sitä kiireellistä tarvetta, 

joka Euroopalla on kehittää määrä-
tietoisesti omaa puolustuskykyään 
voidakseen itse vaikuttaa Euroopan 
turvallisuutta uhkaaviin konfliktei-
hin. Tähän muun muassa liittokansle-
ri Merkel reagoi voimakkaasti koros-
taen NATO:n merkitystä.

Presidentti Trumpin ulostulot eivät 
ole selventäneet tilannetta. Viimeksi 
muistissa on kumppaneiden kurdien 
hylkääminen oman onnensa nojaan.

Lisänsä soppaan tuo NATO:n jäsen-
maa Turkki. Uutistoimisto Reuters 
kertoi 26.11. Nato-lähteisiinsä perus-
tuen, että Turkki pyrkii kiristämään 
muita maita ottamaan tiukemman 
kannan Turkin terroristeina pitämiin 
kurdien YPG-taistelijoihin Syyriassa. 
Reutersin mukaan Turkki on uhannut 
olla hyväksymättä Naton suunnitel-
mia Baltian ja Puolan puolustuksesta, 
jos näin ei tapahdu.

EU:n komission johtaja von der Leyen 
totesi puolestaan Euroopan omasta 
armeijasta, että ”EU ei tule koskaan 
olemaan puhtaasti sotilasliitto. Se 
rooli on varattu Natolle. Molemmat 
täydentävät toisiaan.”

Vaikka erilaisia puolustuspoliittisia 
optioita pidetäänkin yllä, omaa suo-
rituskykyä on kuitenkin syytä vaalia 
ja vahvistaa joka päivä!

Logistiikkaupseeri toivottaa kai-
kille jäsenilleen ja tukijoilleen rau-
hallista Joulua ja entistä parempaa 
Uutta Vuotta 2020!
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We, SOLOG, wish all of you VERY MARRY 
CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR.

 
Regards from Switzerland

 
Lt Col Rolf Häfeli

SOLOG
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Joulu kokoaa yhteen

Joulu on kristikunnan suuri juhla, 
joka hiljentää myös maallistumi-
sen aikana juhlan viettoon ja läm-
pimiin ajatuksiin. Kristillisen joulun 
keskuksessa on perhe. Monet per-
heet kamppailevat arjen paineiden 
keskellä. Työttömyys ja lapsiperhe-
köyhyys ovat monien osana. Synty-
vyyden lasku heijastanee osaltaan 
perheiden kokemaa tilannetta. Siksi 
tarvitaan rohkeutta ja luottamusta 
ottaa vastaan syntyvät lapset. 

Joulun perhe tarjoaa samaistumis-
kohdan tämän ajan perheille sekä 
rohkaisee luottamaan Jumalan läs-
näoloon ja apuun. Jeesuksen per-
he joutui kauas kotoaan kun keisari 
Augustukselta kävi käsky. Samoin 
monet perheet joutuvat tänä päivä-
nä pakenemaan sotien tieltä. Jeesus 
syntyi epävarmoihin oloihin, toivon 
ja Jumalan lupauksen varaan.

Myös veteraanisukupolvelle tuli käs-
ky lähteä kodeistaan puolustamaan 
isänmaata. Se merkitsi 80 vuotta 
sitten monen perheen joutumista 
erilleen. Joulua vietettiin kodeissa ja 
rintamilla. Joulun sanoma toivosta 
ja Jumalan huolenpidosta kantoi eri 
puolilla. Puutteesta ja hädästä huoli-
matta, ja ehkä juuri sen vuoksi,  jou-
lun sanoma kosketti. 

Tänäkin jouluna eri sukupolvet tu-
levat yhteen joulun viettoa varten. 
Mutta joulu kokoaa yhteen myös 
siellä, missä ollaan kaukana perhees-
tä, sairaaloissa ja hoitokodeissa, työ-
paikoilla, varuskunnissa, laivoilla ja 
kriisinhallintajoukoissa. 
 
Tänä jouluna pysähdyn ensimmäi-
seen joululauluun.  Luukkaan evan-
keliumissa Betlehemin paimenet 
kuulivat sen enkeleiltä keskellä yötä, 
raskaan työn ja valvomisen äärellä: 
”Samalla hetkellä oli enkelin ympä-
rillä suuri taivaallinen sotajoukko, 
joka ylisti Jumalaa sanoen: ”Jumalan 
on kunnia korkeuksissa, maan päällä 
rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” 

Joulun evankeliumi kertoo ilosa-
noman. Jumala ei ole hylännyt luo-
maansa maailmaa yksin. Maailmaan 
on syntynyt Vapahtaja. Hän on kans-
samme. Taivas ja maa kohtaavat, 
kirkas ja pimeä, korkea ja alhainen 
koskettavat. Syvä juopa on poissa. 
Jumalan lähettämässä Pelastuksessa 
ja rakkaudessa on toivo uudesta elä-
mästä. Siksi Jumala saa meiltä kun-
nian ja kiitoksen.
 
Tämä joulun ihme on kaikkia var-
ten. Se kutsuu ihmisiä sovintoon ja 
keskinäiseen rauhaan. ”Maan päällä 

rauha ihmisillä” on Jumalan antama 
kehotus, mutta myös lupaus: rauha 
koittaa maailmassa, kun joulun lapsi 
Jeesus saa tilaa ihmissydämissä. 

Miksi joulu hiljentää ja koskettaa 
meitä joka vuosi? Joulussa ja sen sa-
nomassa on sellaista voimaa, joka sy-
tyttää kaipauksen ja saa meissä tilaa. 

Joulun vietossa on tärkeää turvalli-
nen tuttuus. Silloin haluamme py-
sähtyä, pitää yhteyttä lapsuuden 
perheeseen ja viettää aikaa yhteisten 
muistojen äärellä. Silloin syödään 
perinteisiä vanhan ajan ruokia, joi-
ta ei juuri muulloin syödä. Vanhat 
joulukoristeet kelpaavat vuodesta 
vuoteen, eikä uusia koristeita haluta 
ostaa. 

Joulun lapseen on kätkettynä Juma-
lan läsnäolo ihmisten keskellä.  Hän 
on tuonut pelastuksen kaikkien ulot-
tuville. Siksi ei ole syytä pelätä epä-
varmaa tulevaisuutta, pimeyttä tai 
kuolemaa. Jumala on kanssamme. 
 
Toivotan rauhallista joulua kaikille 
Logistiikkaupseerilehden lukijoille 
läheisineen.

Pekka Särkiö
Kenttäpiispa

”Paimenet 
palvovat”

Agnolo 
Bronzino  

(1503–1572) 
Wikipedia
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Puolustusvoimat - logistiikka - logistiikkaupseerit

Arvoisat lukijat, 

Puolustusvoimat ovat hyvässä kun-
nossa. Suomen puolustuskyky, 
valmius ja suorituskyky vastaavat 
vallitsevan turvallisuusympäristön 
vaatimuksia. Puolustusvoimissa on 
ammattitaitoinen, motivoitunut ja 
osaava henkilöstö. Varusmies- ja re-
serviläiskyselyjen sekä palkatun hen-
kilöstön työilmapiirikyselyjen tulok-
set osoittavat perusasioiden olevan 
kunnossa. Asevelvollisuusjärjestelmä 
elää ajassa ja koulutusjärjestelmää 
kehitetään. Asevelvollisuuden kehit-
tämistä selvitetään ja siitä käydään 
keskustelua. Puolustusvoimien suo-
rituskykyjä kehitetään johdonmu-
kaisesti. Ajankohtaisia ja merkittäviä 
kokonaisuuksia ovat päätös Merivoi-
mien korvettihankinnasta sekä val-
misteilla oleva Hornetien korvaami-
nen. Vahva maanpuolustustaho on 
puolustuksen kivijalka.
Edellä kuvattu tilanne pätee täysin 
myös Puolustusvoimien logistiikka-
järjestelmään. Logistiikka kykenee 
mahdollistamaan Puolustusvoimi-
nen toiminnan ja tehtävien toteutta-
misen. Myös logistiikkaa on kehitetty 
pitkäjänteisesti vastaamaan asetet-
tuja vaatimuksia. Puolustusvoimien 
logistiikkalaitos on kyennyt perusta-
misensa jälkeisen viiden vuoden ai-
kana luomaan toimivan, kansallisesti 
ja kansainvälisesti kumppaneiden 
kanssa verkottuneen järjestelmän 
joukkojen tukemiseksi. Tätä todenta-
vat mm tehdyt toiminnan- ja valmiu-
den tarkastukset sekä asiakastyyty-

väisyyskyselyt. Logistiikkajoukkojen 
suorituskyky kehittyy edelleen me-
neillään olevien hankkeiden avulla. 
Rohkenenkin väittää, että Puolus-
tusvoimien logistiikkajärjestelmä ja 
sen valmius on parempi kuin ikinä 
ennen. Logistiikkaa ja sen toteuttajia 
arvostetaan. 
Logistiikkaupseerit ry elää myös ajas-
sa ja voi hyvin. Yhdistys vaalii yhdek-
sänkymmentäkolme vuotta sitten 
käynnistynyttä itsenäisen Suomen 
logistiikkaupseereiden koulutusta ja 
sieltä juontuvia yhtenäisen huolto- ja 
logistiikkaupseerikunnan perinteitä. 
Yhdistyksen rooli ja merkitys ver-
kottuneessa logistiikan kentässä on 
luonteva, yhdistäen Puolustusvoimi-
en ja elinkeinoelämän toimijat sekä 
reserviläiset yhteisen asian äärelle. 
Yhdistyksen tukee verkottuneen 
Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmän toimintaa ja maanpuolustus-
ta.

Kulunut vuosi on toteutunut toimin-
tasuunnitelman mukaisesti. Kevätko-
kous yhdistettynä Nixu oy:n isännöi-
mään sekä syykokous yhdistettynä 
Orion oyj:n isännöimään seminaariin 
olivat onnistuneita tapahtumia. Ilta-
päivän seminaarit ja niiden antoisa 
ohjelma ja tutustumiset yritysten 
toimintaan muodostivat antoisan ja 
opettavaisen ohjelman. Jäsenistöä 
oli paikalla molemmissa tapahtumis-
sa salin täydeltä. Kiitokset vielä ker-

ran isännille.

Yhdistys järjesti tutustumismatkan 
Sveitsiin ja sikäläiseen logistiikkaan. 
Matka myytiin loppuun pikaisesti ja 
29 nopeinta pääsivät upealle matkal-
le mukaan. Kiitokset Jussi Hietanie-
melle ja Lauri Rissaselle ansiokkaista 
matkajärjestelyistä. Hieno perinne 
jatkuu ja kutsu vastavierailulle vuon-
na 2022 on annettu. Yhteistoimintaa 
Suomen Sotataloudellisen seuran 
kanssa on tiivistetty avaamalla yh-
distysten tilaisuuksia. Arvostettu Lo-
gistiikkaupseerit lehden jakelu on 
laajennettu kattamaan molempien 
yhdistysten jäsenistön.

Hyvät logistiikkaupseerit,

Olen saanut johtaa yhdistystä kuusi 
vuotta. On aika vaihtaa vetovastuu-
ta. Ajanjaksoon on mahtunut paljon 
ja monenlaista, kuten esimerkiksi 
kaksikymmentä neljä ”puheenjohta-
jan kynästä” kirjoitusta lehteemme. 
Vuoden 2015 puolustusvoimauudis-
tukseen ja siihen sisältyneeseen lo-
gistiikkauudistukseen liittyen yhdis-
tys profiloitui uudelleen. Yhdistyksen 
säännöt tarkistettiin ja samalla Huol-
toupseeriyhdistyksestä tuli ajan hen-
gen mukaisesti Logistiikkaupseerit 
ry. Samalla hienon lehtemme nimi 
ja ulkoasu uudistettiin. Digitalisaatio 
astui mukaan ja yhdistyksen verk-
kosivut avattiin, jonka avulla myös 
jäsenhakemusten sähköinen lähettä-
minen mahdollistui. 
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Merkittävä tapahtuma oli vuonna 
2016 yhdistyksen 90 v juhlavuosi ar-
vokkaine päivä- sekä iltajuhlallisuuk-
sineen Santahaminassa, yhdistyksen 
oman juhlaviinin kera. Juhlavuoteen 
liittyen julkaisemme Huoltopäällikkö 
2016 kirjan. Samalle vuodelle osui 
myös Sveitsiläisvierailun järjestämi-
nen Suomessa. Kansainvälisyyttä on 
viritelty myös Viron ja Ruotsin kanssa 
ja sen tuloksina on eteläiseen naa-
purimaahamme syntynyt sikäläinen 
veljesyhdistys, joka kanssa yhteistyö-
tä syvennetään. 

Yhdistyksen toimintaa on pyritty 
kehittämään jäsenistön intressien 
mukaisesti. Perinteisen Huoltota-
pahtumien toteutusta on tarkas-
teltu ja uusia ajatuksia on kokeilu 
onnistuneesti. Vuosittain olemme 
järjestäneet 1-2 seminaaria kulloin-
kin vuoden teemaan liittyen. Yhteis-
työ Suomen Sotatieteellisen seuran 
kanssa avattiin ja osallistuimme sota-
tieteiden päivien järjestämiseen, jota 
jatketaan tulevana vuonna. Lisäksi 
aikaisemmin mainitsemaani yhteis-
työtä Suomen Sotataloudellisen 
seuran kanssa jatketaan. Kirjoitus-
kilpailua kokeiltiin viime vuonna ja 

sitä päätettiin jatkaa tulevaisuudes-
sa. Ajanjaksolle on mahtunut myös 
yhdistyksen taloudenhoitajan sekä 
painotalon vaihdokset. Yhdistyksen 
taloudellinen tilanne on vakaa ja 
mahdollistaa tarkoituksenmukaisen 
toiminnan. 
Kiitokset kaikille järjestelyihin ja toi-
mintaan osallistuneille sekä sitä tu-
keneille. Kanssanne on ollut muka-
vaa toimia. Kuusi vuotta on mennyt 
nopeasti ja mukavasti!

Luovutan luottavaisesti puheenjoh-
tajan nuijan hyvälle ystävälleni evers-
ti Mika Multaselle. Mika on hieno ja 
avarakatseinen logistiikkaupseeri. 
Hän tuntee hyvin yhdistyksen, on ol-
lut mukana toiminnassa aktiivisesti 
ja on varmasti oikea mies johtamaan 
ja kehittämään yhdistystä johdon-
mukaisesti ja tuloksellisesti. Toivotan 
Mikalle onnea ja menestystä hienos-
sa tehtävässä.

Kevään seminaari ja kokous on suun-
niteltu järjestettäväksi 16.3.2020 Hel-
singissä. Kannustan merkitsemään 
päivän kalenteriin ja seuraamaan il-
moituksia.

Kädessänne on vuoden viimeinen 

Logistiikkaupseeri- lehti. Kiitokset 
jälleen kerran lehden toimitukselle 
ansiokkaasta työstä. 

Lopuksi haluan vielä kiittää valtuus-
kuntaa ja siihen kuuden vuoden ai-
kana kuuluneita jäseniä, Vilho Wäi-
niön huoltoupseerisäätiötä sekä 
muita tukijoitamme saamastamme 
erinomaisesta tuesta. Lisäksi kiitän 
jäsenistöä panoksesta yhdistystoi-
mintaan, kirjoittajia sekä erityisesti 
yhdistyksen luottamushenkilöitä yh-
distyksen hyväksi tehdystä työstä!

Erityiskiitokset sihteereilleni Jere Per-
kiökankaalle ja Henri Pitkäkoskelle 
sekä valtuuskunnan puheenjohtajille 
Heikki Härtsiälle ja Pentti Miettiselle 
loistavasta yhteistyöstä sekä todella 
ansiokkaasta ja arvokkaasta työstä 
yhdistyksen hyväksi. 

Toivotan Hyvää ja Rauhallista Jou-
lua sekä Menestyksekästä Tulevaa 
Vuotta 2020!

”Logistiikkaupseerit ry - verkottu-
misen mahdollistaja”

Kerberos Joulun tunnelmissa

7



ISÄNTÄMAATUEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
VUONNA 2020 JA 2040

            Kapteeni Ville Nokipii  
  

Tutkijaesiupseeri, ST-opiskelija
LOGK-PVLOGLE

Tämän artikkelin tarkoituksena on 
tarkastella sitä, kuinka isäntämaa-
tuen (Host Nation Support, HNS) 
toimintaympäristön nykytilaa ja 
tulevaisuutta voidaan tutkia. Li-
säksi artikkelissa käsitellään tule-
vaisuuden toimintaympäristöjen 
tutkimusta heikkoja signaaleja 
käyttämällä. 

Artikkeli on osa väitöskirjani kirjalli-
suuskatsausta sotatieteiden tohto-
ritutkinnossa Johtamisen ja sotilas-
pedagogiikan laitokselle MPKK:lle. 
Väitöskirjani tiedollisena tavoitteena 
on antaa vastauksia aikanaan siitä, 
millainen on isäntämaatuen toimin-
taympäristö Suomessa vuonna 2040 
Puolustusvoimien logistiikan näkö-
kulmasta. 

Toisaalta tutkittavan ilmiön nykyti-
la on myös tunnettava, joten tutki-
muksen alkuvaiheessa on tärkeää 
saavuttaa tarvittava esiymmärrys 
isäntämaatuen toimintaympäristös-
tä vuonna 2020. Pitkäkestoisen tut-
kimustyön kannalta resurssit ovat 
myös tärkeitä ja tässä vaiheessa kii-
tän Vilho Wäiniön Huoltoupseerisää-
tiötä, joka on tukenut ST-opintojani 
ja tämän artikkelin kirjoitusta – kiitos!

Ajatuksia toimintaympäristön tut-
kimuksesta

Tietoisuus toimintaympäristöistä on 
kiinnostanut ihmisiä pitkään. Yhteis-
kuntatieteissä on nähty hyötyjä toi-
mintaympäristöjen tutkimuksessa 
esimerkiksi yhteiskunnallisten muu-
tosten ennakoinnissa. Kaupallisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna Michael 
Porterin kilpailuympäristöanalyysit 
lienevät perinteisempiä tapoja hah-
mottaa toimintaympäristöä - joskin 
yrityksen silmin. Keskeistä onkin näin 
ollen huomioida se näkökulma, mis-
tä toimintaympäristön tutkimus ta-
pahtuu. 

Toimintaympäristöjen tutkimus voi-
daan toteuttaa jakamalla toimin-
taympäristö erilaisiin tarkasteltaviin 
osioihin, jotka yhdessä muodostavat 
kattavan kokonaisuuden. Yleisem-
piä tapoja ovat PMESII-, PESTEC- ja 
STEEP-analyysit. 

Näiden analyysitapojen nimet koos-
tuvat poliittisesta, taloudellisesta, 
teknologisesta, sosiaalisesta, kulttuu-
rillisesta ja ekologisesta ulottuvuu-
desta, joskin hieman eri järjestykses-
sä riippuen käytettävästä termistä. 
Lisäksi analyyseihin voidaan tarvit-
taessa liittää sotilasulottuvuus. 

Tällaisilla analyyseillä saavutetaan 
pintapuoleinen, mutta kokonaisval-
tainen näkökulma vallitsevasta toi-
mintaympäristöstä. Kuitenkin tällais-
ten analyysien haasteena on niiden 
yritys kuvata syvällisesti koko yhteis-
kuntaa kerralla, puhumattakaan eri 
osa-alueiden välisten jännitteiden 
tarkastelusta.

Jos ajatellaan Suomea isäntämaa-
tuen toimintaympäristönä vuonna 
2020, on kannattavaa rajattava ana-
lyysin kohdetta tutkimusaiheen laa-
juuden takia. 

Ulkomainen joukko tarvitsee niin 
suoraan kuin välillisestikin tukea, 
josta Puolustusvoimat tuottaa vain 
osan. Isäntämaatuen voidaan nähdä 
koskettavan Suomessa yksittäisestä 
yrityksestä valtion johtoon välillä lä-
hes kaikkia toimijoita. 

Puolustusvoimissa isäntämaatuki 
koskettaa enempi tai vähempi jokais-
ta Puolustusvoimien toimialaa. Täl-
löin on relevantimpaa rajata ilmiön 
tutkimista yhteen näistä toimialoista, 
esimerkiksi logistiikkatoimialaan. 

Tämän lisäksi voidaan tehdä päätös 
siitä, että tarkastellaanko analyysissä 

normaaliolojen vai poikkeusolojen 
toimintaympäristöä.

Sotilaallisesta näkökulmasta tar-
kasteltuna Puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmällä on useita liitty-
mäpintoja muuhun yhteiskuntaan, 
jolloin kokonaisvaltaiset lähestymis-
tavat ovat perusteltuja. 

Näin ollen tutkimuksessa haetaan 
vastausta kysymykseen ”millainen 
isäntämaatuen toimintaympäristö 
on vuonna 2020 Puolustusvoimien 
logistiikan näkökulmasta?” 

Tämän kaltaisella kapealla ja syvällä 
lähestymistavalla on hyvät puolensa. 
Yhdellä tutkimuksella ei yritetä ta-
voitella vastauksia esimerkiksi siihen, 
miten tuki kannattaisi logistisesti jär-
jestellä tai mikä olisi optimaalinen or-
ganisaatiokoko. Ne olisivat kokonaan 
toisen tutkimuksen aiheita.

Toimintaympäristöanalyysia voi sy-
ventää entisestään soveltamalla 
aiemmin mainittuihin analyysitapoi-
hin muitakin tutkimusnäkökulmia. 

Yksi esimerkki on tarkastella sitä, mil-
laisia johtamisen erityispiirteitä liit-
tyy erilaisiin toimintaympäristöihin. 
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Tällainen lähestymistapa tarjoaa jo 
selkeämpiä vastauksia siihen, millai-
silla toimintatavoilla voisi menestyä 
missäkin toimintaympäristössä. 

Mitä ovat heikot signaalit? 

Kansainvälisessä tulevaisuustut-
kimuksessa on viime vuosina li-
sääntynyt mielenkiintoa heikkojen 
signaalien käytölle osana tulevai-
suustutkimusta. 

Näistä nykytilassa havaittavista, oras-
tavista, yllättävistä ja oudolle tuntu-
vista signaaleista voi kehittyä myö-
hemmin suurempikin ilmiö. Tällaiset 
ilmiöt voivat muuttaa aikanaan jopa 
vallitsevien trendien kehityssuuntia. 

Miten heikot signaalit asemoituvat 
tulevaisuustutkimuksessa? 

Jos ajatellaan megatrendeihin pe-

rustavan tulevaisuustutkimuksen 
olevan toinen ääripää, on toinen ää-
ripää heikkojen signaalien tutkimus. 
Väliin jäävät muun muassa erilaiset 
trendianalyysit ja causal layered-ana-
lyysit (monikerroksiset syy-seurausa-
nalyysit).

Sitran (2018) mukaan heikossa sig-
naalissa voidaan ajatella olevan kol-
me osaa:

1. Itse asia tai ilmiö

2. Signaali, eli esimerkiksi uutinen, 
kuva, palvelu, esine tai tapahtuma, 
joka kertoo asiasta

3. Tulkinta, eli miten signaali vastaan-
otetaan, miten se liitetään tulkitsijan 
omaan näkemykseen ja maailman-
kuvaan ja miten sitä käytetään.

Heikkojen signaalien tutkimuksen 

tavoitteena on lisätä, haastaa ja laa-
jentaa ymmärrystä vaihtoehtoisista 
tulevaisuuksista. 

Vastaavasti megatrendeihin perustu-
van tulevaisuustutkimuksen voi ym-
märtää näkyvien ja olemassa olevien 
kehityskulkujen tutkimuksena. 

Ihmisen tekemässä tutkimuksessa 
oma mielemme toimii uusien ilmi-
öiden havainnoijana ja tulkitsijana. 
Tässä suhteessa heikot signaalit ovat 
ihmisten aistittavissa, mutta herk-
kyys näiden signaalien havaitsemi-
seen määräytyy omien arvojen, kou-
lutuksen, maailman katsomuksen ja 
usean muun tekijän summana.   

Miten heikkoja signaaleja voidaan 
käyttää tulevaisuuden toimin-
taympäristöjen tutkimuksessa?

Elina Hiltunen (2010) tutki väitöskir-

Monimutkaisten toimintaympäristöjen toimintatapojen viitekehys ha-
vainnollistaa alkuperäisesti Dave Snowdenin, Cognitive Edgen Cyne-
fin-viitekehystä. 
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jassaan heikkoja signaaleja ja päätyi 
yhtenä tuloksenaan siihen, että hei-
kot signaalit ovat havaittavissa nykyi-
syydestä ja menneisyydestä. 

Sanan mukaisesti heikkojen signaa-
lien vaikutus nykytilassa on vielä 
heikko, mutta heikot signaalit voivat 
voimistua tulevaisuudessa. Tällainen 
piirre tekee ne mielestäni oleelliseksi 
osaksi toimintaympäristöjen tulevai-
suustutkimusta. 

Kun tarkastellaan isäntämaatuen toi-
mintaympäristöä vuonna 2020, on 
siinä havaittavissa melko varmasti 
heikkoja signaaleja. 

Näiden signaalit mahdollinen kehit-
tyminen voi tarkoittaa hyvinkin eri-
laista Suomea isäntämaana vuonna 
2040. Tällöin on loogista täydentää 
perinteisillä tulevaisuustutkimusme-
netelmillä tehtyä toimintaympäris-
tötutkimusta heikkojen signaalien 
tutkimuksella. 

Heikkojen signaalien tutkimus sovel-
tuu myös strategisen suunnittelun 
osaksi.

Johtopäätökset

Tämän artikkelin tavoitteena oli tar-
kastella sitä, kuinka tämän päivän ja 
tulevaisuuden toimintaympäristöjä 
voidaan tutkia. 

Artikkelissa kuvatut analyysimene-
telmät eivät ole aukottomia, eivätkä 
ne kykene tarjoamaan ikuisesti aikaa 
kestäviä vastauksia. 

Tulevaisuutta tehdään omilla va-
linnoilla ja teoilla nykyhetkissä niin 
yksin kuin yhdessäkin. Yllätykset ja 
arvaamattomuus kuuluvat tulevai-
suuden luonteeseen.

Yhtenä oman tutkimusaiheeni haas-
teena ovat ihmisten käyttämät kä-
sitteet. Useat termit ovat englan-
ninkielisiä, eikä niille löydy suoraan 
suomenkielistä vastinetta. 

Toisaalta käsitteet edustavat nykyi-
syyttä, mutta niillä pitäisi kuvata tu-
levaisuuden ilmiöitä. Emme tiedä 
tarkasti sitä, mitä tulevaisuuden il-
miöt ovat. 

Tulevaisuuden toimintaympäristöt 

eivät ole selkeitä ja siksi tulevaisuu-
sorientoituneen tutkimuksen tulisi 
olla jatkuvaa jo yksistään käsitteiden 
päivittymisen näkökulmasta. 

Tulevaisuustiedon avulla lisätään 
organisaatioiden valmiuksia enna-
koida muutoksia – niin sisäisiä kuin 
ulkoisiakin. 

Suomen antama isäntämaatuki koos-
tuu monialaisista ja -tasoista asioista, 
joiden ominaisuudet voivat vuonna 
2040 voi olla huomattavan erilaisia 
kuin vuonna 2020. 

Se, mikä näyttäisi periaatetasolla 
muuttumattomalta niin siviili- kuin 
sotilaslogistiikassakin, on logistiikan 
tehtävä. Logistiikan tehtävä on mah-
dollistaa asiakkaan operatiivinen toi-
minta. Kansankielisesti tämä tarkoit-
taa tuen järjestelemistä tuettavalle 
kaikissa toimintaympäristöissä nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Lähteet ovat kirjoittajalla.

Sitran malli heikkojen signaalien suodattamista, soveltaen Ilmola-Sheppard 2014 & Ansoff 
1984. (Lähde: Sitra 2018).
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Näkökulmia tulevaisuuden logistiik-
kaan ja digitaalisiin toimitusketjuihin

Nykyisin niin yritykset, julkishal-
linnon organisaatiot kuin kulut-
tajatkin edellyttävät logistisilta 
prosesseilta läpinäkyvyyttä ja 
mahdollisuutta vaikuttaa niihin 
reaaliajassa. Organisaatiot pyrki-
vät yhdistämään kysyntäsignaalit 
toimituskykyyn siten, että kaikki 
tapahtumat läpi toimitusketjun 
on sovitettu saumattomasti yh-
teen mahdollistaen saman päivän 
tai jopa tunnin aikana tapahtuvat 
toimitukset suoraan asiakkaan 
ovelle.

Käytännössä toimituskyky ja lop-
puasiakkaiden kokemus kärsivät 
kuitenkin usein puutteellisista pro-
sesseista ja niiden riittämättömäs-
tä yhteensovittamisesta. Teknisenä 
haasteena voi olla esim. fragmentoi-
tunut it-ympäristö ja sen mukanaan 
tuoma master datan kahdentuminen 
useisiin järjestelmiin. Tämä näkyy 
palvelun tai tuotteen käyttäjälle toi-

minnan hitautena.

Samaan aikaan esineiden internet 
(IoT), lohkoketjut ja koneoppiminen 
kiihdyttävät ja luovat pohjaa neljän-
nelle teolliselle vallankumoukselle ja 
tuotannon digitalisoinnille (Industry 
4.0). Tuotannon digitalisoinnilla 
yritykset tavoittelevat organisato-
risten siilojen purkamista, uusia lii-
ketoiminta- ja ansaintamalleja sekä 
paremman läpinäkyvyyden ja asia-
kaskeskeisyyden lisäksi merkittävää 
tehokkuuden lisäämistä. Siirrytään 
laitemyynnistä palvelumyyntiin (Pro-
duct as a Service).

Markkinoiden dynamiikka ja tren-
dit

Samalla, kun yrityksen tuotekehitys 
suunnittelee laadukkaita tuotteita ja 
palveluita asiakkaille, toimitusketjun 
rooli on täyttää asiakkaiden kasvavat 

toiveet näitä tuotteita ja palvelui-
ta sekä niiden laatua kohtaan. Toi-
mitusketjun tehtävänä on hankkia 
raaka-aineet toimittajilta ja jalostaa 
niistä lopputuotteita ja palveluita 
toimitettuina asiakkaille asti. Menes-
tyneissä toimitusketjuissa tiedetään, 
että tuotekokemus on siirtynyt osto-
hetkestä tuotteen käytön aikaiseen 
kokemukseen. Tästä syystä toimitus-
ketjulla pitää olla kyky monitoroida 
tuotteiden todellista käyttöä, josta 
saadaan jatkuvaa palautetta takaisin 
tuotekehitykseen ja koko toimitus-
ketjuun. Näin tuotekehitystä voidaan 
tehostaa. Enää ei siis riitä, että ennus-
tetaan asiakaskysyntä ja reagoidaan 
nopeasti kysynnän vaihteluihin.

Tuotannon digitalisointi näkyy tek-
nologisina investointeina senso-
reihin ja laitteiden liitettävyytenä 
tietoverkkoon sekä toimitusketjun-, 
tuotannon- ja elinkaarenhallinnan 

Kalle Äänismaa
Senior Account Executive,

Public Sector
SAP Finland Oy

Aki Borgström
Senior Solution Sales Executive

Digital Supply Chain & IoT
SAP Finland Oy
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ohjelmistoihin. Erityisesti perintei-
sillä toimialoilla robotiikka ja auto-
matisointi lisäävät paineita työsken-
nellä kustannustehokkaasti. Myös 
tarve koneoppimiselle tulee jatkossa 
kasvamaan, koska digitaalisten kak-
sosten (digital twins) käyttö yleistyy 
tarjoten suuren määrän IoT-dataa 
hyötykäyttöön. 

On selvää, että menestyksekäs toimi-
tusketju ja asiakaskokemus tarvitse-
vat taustalleen älykkään organisaa-
tion ja sitä tukevat järjestelmät.

Visio älykkäästä organisaatiosta

Älykkäät organisaatiot ja niiden toi-
mitusketjut käyttävät tehokkaasti 
dataa pääomanaan saavuttaakseen 
halutut tulokset nopeammin ja pie-
nemmällä riskillä. 

SAP:n tavoitteena on tuoda jokaisel-
le asiakkaalleen älykäs digitaalinen 
alusta, joka mahdollistaa tehok-
kaamman liiketoiminnan sekä ihmi-
siä paremmin palvelevan työympä-
ristön. 

Toimitusketjun osalta tämä tarkoit-
taa asiakaskeskeisyyttä ja kykyä tu-

kea asiakkaan tavoitetta eikä vain 
oman organisaation sisäisiä toimin-
toja tai tavoitteita. Toimitusketjun 
asiakaskeskeisyys vaatii myös täy-
dellistä läpinäkyvyyttä, jolloin kes-
keisessä roolissa on kyky mallintaa 
digitaalinen kaksonen prosesseista 
ja esineistä.  

Digitaalisen kaksosen kautta voidaan 
rakentaa läpinäkyvyyttä ja ennustet-
tavuutta liiketoimintaan reaaliajassa. 
Digitalisuus avaa myös mahdolli-
suuksia uusiin innovaatioihin ja toi-
mintatapoihin, joissa data on merkit-
tävin tuotannontekijä.  
 
Missiona toimitusketjun digitaali-
nen läpinäkyvyys 

Digitaalinen läpinäkyvyys toimitus-
ketjussa vaatii innovatiivisia teknolo-
gioita, kuten IoT, big data ja analytiik-
ka sekä erilaiset sentimenttianalyysit 
koneoppimista ja ennustemalleja 
varten. 

Digitaalisen alustan ekosysteemiin 
kerätyn datan kautta voidaan raken-
taa täydellinen läpinäkyvyys pro-
sesseista ja laitteista. Alusta tarjoaa 
mahdollisuuden hyödyntää erilaisia 

lohkoketjuja datan tietoturvan, luo-
tettavuuden ja läpinäkyvyyden ai-
kaansaamiseksi. 

Lisäksi uusi tuotantoteknologia, 
3d-tulostus, tarjoaa mahdollisuuden 
tehdä nopeasti prototyyppejä tai 
siirtää varaosavarasto digitaaliseen 
muotoon, jolloin valmistus perustuu 
vain kunkin hetken tarpeeseen eikä 
fyysisiä varastoja enää tarvita.

Digitaalinen läpinäkyvyys vaatii siis 
ymmärryksen loppuasiakkaan tar-
peesta, jotta asiakkaan koko toimi-
tusketjua voidaan hallita ja ohjata 
saumattomasti kohti parempaa asia-
kastyytyväisyyttä. Tähän tarvitaan 
älykkäitä teknologioita, kuten ko-
neoppimista, tekoälyä sekä ennakoi-
via malleja integroituna prosesseihin 
alusta loppuun.

Prosesseihin kuuluvat:
• Älykkäiden laitteiden suunnittelu
• Älykkäät tehtaat
• Multimodaaliset ja monikanavaiset 
logistiikkaprosessit
• Kunnossapito ja laitteiden hallinta
• Integroidut suunnitteluprosessit 
läpi koko toimitusketjun

Suomessa ulkomaankaupan kul-
jetukset tehdään lähinnä meritse. 
Vuonna 2015 Suomen ulkomaan-

tuonnista kulki painolla mitattuna 
eli tonneina 77 prosenttia ja vien-

nistä 90 prosenttia meritse.
(Lähde: http://www.logistiikan-

maailma.fi/kuljetus/merikuljetus/
merikuljetukset-suomessa/)
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Prosessien ollessa kunnossa ja pai-
kallaan on mahdollista reagoida re-
aaliaikaiseen dataan perustuen sekä 
tehdä oikeaan osuvia päätöksiä asioi-
den korjaamiseksi ja parantamiseksi.
 
Esimerkkejä digitaalisesta toimi-
tusketjusta

Digitaalinen murros on luonut uu-
denlaisen alusta- ja verkostotalou-
den. Alusta konseptina voi olla yksin-
kertainen mutta tehokas tapa tuoda 
eri tahot (kysyntä ja tarjonta) yhteen 
niin, että alusta luo arvoa molemmil-
le osapuolille. 

Esimerkkinä alustasta voi mainita 
SAP:n Logistics Business Network 
(LBN), jossa toimittajina ovat mm. 
Uber Freight ja asiakkaina tavaran 
lähettäjät. LBN tarjoaa reaaliajassa 
läpinäkyvyyden hintoihin, saatavilla 
olevaan kuljetuskapasiteettiin sekä 
lisäpalveluihin, kuten tapahtumien 
seurantaan ja sensoridataan. Alus-
tan päällä toimivan verkoston kautta 
rahdin varaaminen voidaan muuttaa 
älykkääksi prosessiksi.

Kuljetuksissa tai kaluston seuran-
nassa sensoridatalla voidaan estää 
tuotteiden tai laitteiden hajoaminen. 
Sensorit voivat kerätä tietoa ja infor-
moida esim. lämpötilasta, kosteudes-

ta, valosta, g-voimista ja lokaatiosta. 

Näiden tietojen reaaliaikainen saa-
tavuus mahdollistaa tietomassan 
avulla tehtävät optimoinnit sekä kor-
jaavien toimenpiteiden aloituksen 
ajoissa. Näin voidaan säästää huo-
mattavasti vakuutuksissa ja huolto-
kustannuksissa sekä estää tavaran 
pilaantuminen. 

Lääkkeet, kuten insuliini ja tietyt ro-
kotteet vaativat oikean lämpötilan 
läpi toimitusketjun ja lämpötilahisto-
ria voi kertoa lääkkeen jäljellä olevan 
vaikutusajan luotettavasti. Esimerk-
kinä Swiss Post on ottanut SAP:n 
lohkoketjuratkaisun ja Modumin 
IoT-sensorit lämpötilakontrolloitu-
jen kuljetusten seurantaan ja pystyy 
nyt luotettavasti raportoimaan kaik-
ki kuljetustapahtumat ja lämpötilat 
loppukäyttäjälle asti, vaikka ketjussa 
olisi useampia ulkoisia toimijoita.

Hampurin satama, Hamburg Port 
Authority (HPA), on rakentanut logis-
tisen ohjauksen SAP:n alustan päälle 
hyödyntäen sensoridataa ja täydelli-
sen läpinäkyvyyden ominaisuuksia, 
joista kumuloituvat vuosittaiset hyö-
dyt ovat olleet merkittäviä. 

Ne mahdollistavat lastinkäsittelyka-
pasiteetin kaksinkertaistamisen. Käy-

tännössä logistinen pullonkaula on 
aina tiedossa, ja se voidaan purkaa 
uudelleenohjaamalla ja ajoittamal-
la liikennevirrat sekä toiminnot niin, 
että kapasiteetti on optimaalisesti 
käytössä koko ajan.
 
Esimerkkejä puolustusvoimien lo-
gistiikasta

Tänä päivänä yli 100 000 sotilasta 
ja siviiliä USA:n armeijassa käyttää 
SAP:ia tehtäviään hoitaessaan ja ta-
voitteisiin pyrkiessään. Kun imple-
mentointiprosessi on ohi, henkilö-
määrä on 350 000. 

Valitut SAP:n ohjelmistot luovat in-
tegroidun liiketoimintaympäristön, 
jonka avulla armeija voi luoda pro-
sessit, virtaviivaistaa ja käyttää da-
talähteitä tehokkaasti, vähentää te-
hottomia tai arvottomia operaatioita 
sekä täyttää logistiset, fi nanssi- ja ra-
portointivaatimukset.

US Defence Logistics Agency (DLA) 
käyttää SAP-pohjaista lähestymistä 
(Enterprise Business System, EBS) 
prosessiautomaatioon, mikä mah-
dollistaa DLAn keskittymisen omaan 
ydintoimintaansa ja -tehtäviinsä. 

EBS on luonut integroidun liiketoi-
mintaympäristön, johon kuuluvat 
toimitusketjun, toimittajasuhteiden 
ja polttoaineiden hallinta. EBS pal-
velee taistelijoita globaalisti – sitä 
käyttää yli 25 000 sotilasta ja siviiliä 
48 osavaltiossa USA:ssa ja yli 28 val-
tiossa eri puolilla maailmaa.

Modernissa Logistiikkakeskuksessa on tehokkuus maksimoitu
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Diplomi-insinööri Oula Heikkinen
 toimii Pääesikunnassa logistiik-
kaosastolla ja johtaa puolustus-

voimien laadunvarmistustoimin-
taa

Havainnekuva Pohjanmaa-luokan aluksista. 
Lähde: Puolustusministeriö

PUOLUSTUSMATERIAALIHANKINNOISSA LAATUA EI 
TEHDÄ UMPIOSSA - SITÄ SAAT, MITÄ TILAAT

Laatu itsessään on positiivissä-
vytteinen sana. Se ei missään ta-
pauksessa saa olla sanahelinää 
tai ylimääräinen tilkesana, vaan 
aidosti hyvää tarkoittava termi. 
Laatu ei ole tuotteeseen tai palve-
luun tarkastamalla saatu lisä, vaan 
se on osa jokaisen työtä. Jos et tee 
laatua itse, miten se tulisi siihen 
muualta?

Puolustusmateriaalihankinnoissa 
laatu on määritelty siten, että se 
tarkoittaa vaatimusten täyttymistä. 
”Sitä saat, mitä tilaat.” 

Tämä vastaa hyvin pitkälti 
ISO9000-standardin määritelmää. 
Laadun eli vaatimusten täyttymisen 
voi objektiivisesti osoittaa esimer-
kiksi mittaamalla. Jos tulosten perus-
teella kaikki suorituskykyarvot täyt-
tyvät, on tuote riittävän laadukas. 

Testaaminen on tärkeä, mutta usein 
kovin jälkijättöinen toimenpide. Laa-
dun tulee nimittäin automaattisesti 
sisältyä tuotteeseen sen rakentues-
sa kehitysvaiheista seuraaviin. Suu-

rimmat säästöt voidaan saavuttaa 
ja toisaalta pahimmat virheet tehdä 
tuotekehityksen alkuvaiheissa. 

Jos puolustusvoimien asettamia vaa-
timuksia on jostain syystä tulkittu 
väärin toimittajayrityksen toimesta, 
niin tällöin kumpikaan osapuoli ei 
ole lopulta tyytyväinen. Puolustus-
voimat ei saa haluamaansa suori-
tuskykyä, ja yritykselle aiheutuu tur-
hia kuluja, kun tuotetta joudutaan 
korjaamaan vastaamaan haluttua 
ratkaisua.

Puolustusvoimissa suoritetaan järjes-
telmällisesti hankkeiden laadunvar-
mistusta, jonka tarkoitus on alusta al-
kaen saada aikaan luottamus siihen, 
että vaatimukset täyttyvät. 

Sisäisen seurannan keinona toteu-
tetaan muun muassa elinjaksoau-
ditointeja. Ne ovat ennalta suunni-
teltuja ja määriteltyyn kriteeristöön 
pohjautuvia tarkastelupisteitä ennen 
elinjaksopäätöksiä, joiden perusteel-
la hanke siirtyy kehitysvaiheesta toi-

seen. 

Puolustusvoimissa on suorituskyky-
hankkeissa kuusi erillistä vaihetta: 
Konsepti, määrittely, suunnittelu ja 
kehittäminen, rakentaminen, käyttö 
ja ylläpito sekä purkaminen. 

Hankkeessa vaihtoehtoisten konsep-
tien pohtiminen ja suorituskykyvaa-
timusten kehittäminen ovat merkit-
täviä tehtäviä ennen tarjouspyynnön 
lähettämistä maailmalle. Tämä on 
lopullisen laadunkin kannalta ehdot-
toman tärkeä toimenpide, koska sitä 
sitten saa, mitä on alun perin tilattu. 

Puolustusvoimien hanketoiminnas-
sa käytössä oleva elinjaksomalli ja 
elinjaksoauditoinnit niitä seuraavine 
päätöksineen pitävät hanketoimin-
taa ryhdissä ja ruodussa - ne varmis-
tavat laatua.

Puolustusmateriaalihankintoihin 
liittyen tehdään sopimuksia teol-
lisuusyritysten kanssa. Mikäli han-
kintaa sellaista järjestelmää, jonka 

Viime numerossa käsiteltiin laadunvalvontaa, nyt jatketaan keskustelua
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Diplomi-insinööri Oula Heikkinen
 toimii Pääesikunnassa logistiik-
kaosastolla ja johtaa puolustus-

voimien laadunvarmistustoimin-
taa

toteuttamiseen vaaditaan tuotekehi-
tystä, sisällytetään sopimuksiin myös 
yrityksen laatujärjestelmää koskevia 
vaatimuksia. 

Tyypillisesti tällainen on NATO:n pii-
rissä kehitetty AQAP-2110 (Allied 
Quality Assurance Publication), joka 
sisältää suunnittelua, kehittämistä 
ja tuotantoa koskevia laadunvarmis-
tusvaatimuksia. 

Muistan kuulleeni puolustusvoimien 
tilaisuudessa jokunen vuosi sitten 
esitettyäni AQAP-standardin uuden 
version käyttöönottoon liittyen laa-
dun olevan edelleen ilmaista, kuinka 
teollisuusyritysten edustajat kiivaasti 
väittivät AQAP-vaatimusten aiheut-
tavat yritykselle merkittäviä lisäkulu-
ja. Näin ei asia suinkaan ole. 

Vuoden vaihteessa sotatalouspäälli-
kön tehtävään siirtyvä kenraali Timo 
Kakkola vastasi tähän erinomaisen 

viisaasti lausumalla, että noudatta-
malla AQAP:n vaatimuksia yritykset 
päinvastoin saavat säästöjä. 

Tämä on totta, koska AQAP:n mu-
kaisella järjestelmällisellä työllä ja 
avoimuudella puolustusvoimien 
suuntaan yritykset välttyvät kuluja 
nostavien virheratkaisujen tekemi-
seltä, ja puolustusvoimat saa sen, 
mitä on tilannut.

Laadukas tuote ei synny umpiossa. 
Onnistuneen lopputuloksen kannal-
ta on eduksi, että kaikki osapuolet 
tietävät, mitä on tulossa ja milloin 
tuotos on saatavilla. AQAP-2110 
-standardin mukaisesti asiakkaalla 
on laajat oikeudet seurata pääsopi-
muskumppanin, mutta myös sen ali-
hankintaverkoston toimintaa. 

Puolustusvoimat onkin aktiivisesti 
mukana varmistamassa, että oikean-

lainen tuote syntyy. Lisäksi yrityksiltä 
vaaditaan läpinäkyvyyttä ja avointa 
tiedotuspolitiikkaa koskien sopimuk-
sen piiriin kuuluvia asioita. Koros-
tuksena mainittakoon, että pääsopi-
muskumppanina oleva yritys vastaa 
täysin sopimuksessa määritellyn si-
sällön tuottamisesta.

Puolustusvoimien yrityksiin koh-
distama laadunvarmistustoiminta 
painottuu erityisesti toimittajaeh-
dokkaiden arviointiin ennen sopi-
muksen solmimista. 

Päämääränä on valita sellaisia yrityk-
siä, jotka pystyvät tekemään ”pihvin” 
eli täyttämään järjestelmälle halutut 
tekniset vaatimukset ja joilla on luo-
tettava ja uskottava laadunhallinta-
järjestelmä antamaan toiminnalle 
selkeyttä ja ennakoitavuutta. 

Puolustusvoimissa käytössä olevat hankkeiden elinjaksoauditoinnit (EA) ja niitä seuraavat elinjaksopäätök-
set (EJP). Lähde: Puolustusvoimat.

GQA-toiminta eli puolustusvoimien yrityksiin kohdistama laadunvarmistus. Lähde: Puolustusvoi-
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Laadunvarmistus Laivue 2020 
-hankkeessa

Laivue 2020 -hankkeessa tuotetaan 
Suomen puolustuskyvyn kannalta 
merkittävää ratkaisua. Lopputulos 
on Pohjanmaa-luokka eli neljä mo-
dernia korvettia ja niiden avulla saa-
tu suorituskyky. 

Alukset rakennetaan Raumalla, ja 
niihin tulee paljon tärkeitä osia ko-
timaasta. Hankintoja tehdään myös 
ulkomailta, kuten taistelujärjestelmä 
ja aseistusta. 

Laadunvarmistusta on tässä hank-
keessa jo tehty laajalti puolus-
tusvoimissa sisäisesti ja ulkoisesti 
toimittajiin kohdistuen. Lisäksi puo-
lustusministeriö on tilannut ulkoista 
laadunvarmistusta, joka tarkastelus-
saan tapauskohtaisesti keskittyy joko 
puolustusvoimien oman hankkeen 
tai toimittajayritysten työhön. 

Puolustusministeriö käyttää ulko-
puolista ja riippumatonta asiantun-
tijaorganisaatiota laadunvarmistuk-
seen puolustushallinnon sisäisen 
laadunvarmistuksen ja valvonnan 
lisäksi. 

Esimerkkeinä puolustusministeriön 
hankkimista laadunvarmistuspalve-
luista ovat RMC:n suorituskyvyn arvi-

ointi, jossa tavoitteena oli tarkastella 
Rauman telakan ja merkittävimpien 
alihankkijoiden kykyä suunnitella ja 
lopulta rakentaa alukset ja järjestää 
niiden huoltovarmuus tulevaisuu-
dessa sekä puolustusvoimien han-
kintaprojektissa Laivue 2020 -hank-
keen toimittajavalintaprosesseihin 
liittyvät arvioinnit.

Puolustusvoimien sisäisen laadun-
varmistuksen osalta voidaan tode-
ta, että Laivue 2020 -hankkeelle on 
asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti 
tehty elinjaksoauditointitarkastelut 
ja elinjaksopäätökset. 

Niiden avulla on saatu kattava kuva 
hankkeen valmiusasteesta ja siitä, 
että hankkeen piirissä on tehty oikei-
ta asioita, ja että nämä asiat tehdään 
oikealla tavalla.

Laivue 2020 -hankkeeseen on puo-
lustusvoimien sisällä nimetty kol-
me laadunvarmistusedustajaa eli 
GQAR-roolissa (Government Quality 
Assurance Representative) toimivaa 
henkilöä, jotka valvovat erityisesti 
toimittajien työtä. 

GQAR:n työ on riskiperusteista seu-
rantaa, toimittajien esittämän ob-
jektiivisten näytön arviointia, ha-
vaintojen tekemistä ja tarvittaessa 
poikkeamien raportointia. GQAR ajaa 

yhteistä asiaa eli sitä, että toiminta 
on tehokasta: Puolustusvoimat saa, 
mitä on tilattu ja toimittajilla on sys-
temaattinen toimintatapa tavoittei-
den saavuttamiseksi.

Laivue 2020 -hankkeen laivapro-
jektissa on alkuvuonna 2017 tehty 
puolustusvoimien toimesta RMC:n 
auditointi, jonka avulla saatiin lisä-
vahvistusta sille, että RMC on osaava 
toimija rakentamaan puolustusvoi-
mien haluamat korvetit. 

Tarkastelussa käytettiin viitekehyk-
senä AQAP-2110 -standardin vaa-
timuksia. AQAP-2110 onkin ollut 
alusta lähtien puolustusvoimien vaa-
timuksena telakalle. 

Ennen lopullisen rakentamissopi-
muksen allekirjoitusta RMC on teh-
nyt laajalti suunnittelua. Kaikkiin työ-
vaiheisiin on tehty laatusuunnitelma 
RMC:n toimesta. Puolustusvoimat on 
katselmoinut ja kommentoinut sen 
sisältöä.

Taistelujärjestelmätoimittajan va-
linta oli moniportainen prosessi. Jo 
osallistumispyyntövaiheessa puo-
lustusvoimat edellytti toimittajilta 
AQAP-standardien mukaista laatu-
järjestelmää. 

Ehdottomana vaatimuksena on 

Laivue 2020 –hankintamalli. Lähde: Puolustusministeriö.
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AQAP-2110 -standardin lisäksi AQAP-
2210 -standardin noudattaminen. 
AQAP-2210 asettaa vaatimuksia oh-
jelmistokehitystä sisältävälle hankin-
nalle. 

Ehdokkaita taistelujärjestelmätoi-
mittajaksi on karsittu objektiivisin 
perustein, ja lopulta kolme ehdo-
kasta valittiin jatkoneuvotteluihin 
puolustusvoimien kanssa. Saabin, 
Lockheed Martinin ja Atlas Elektro-
nikin kanssa käytiin useita neuvot-
telukierroksia, joissa myös laatuasiat 
olivat esillä. 

Neuvottelujen aikaan syntyi käsitys, 
että kaikki kolme yritystä ovat erit-
täin päteviä ja hyvin johdettuja. Täs-
tä osoituksena oli puolustusvoimien 
yhden neuvottelutapahtuman osana 
järjestämän kohdennetun auditoin-
nin havainnot, joiden mukaan eroja 
toimittajien laaduntuottokyvyssä oli 
mahdotonta esittää. 

Puolustusvoimien laadunvarmistu-
sedustajat osallistuivat taistelujär-
jestelmätoimittajan lopulliseen va-
lintaan tarkastelemalla toimittajien 
antamaa näyttöä liittyen laatuvaati-
muksiin. Valitun toimittajan eli Saa-

bin kanssa on jatkettu tarkemmin 
yhteistyötä mm. Saabin tekemää laa-
tusuunnitelmaa kommentoimalla. 

Nyt, kun sopimukset kaikkien pää-
toimijoiden välillä on saatu viimeis-
teltyä ja allekirjoitettua, jatketaan 
puolustusvoimien rakentamisvai-
heen laadunvarmistustoimintaa. Toi-
mittajayritysten kanssa järjestetään 
kokoukset, joissa varmistetaan, että 
sopimuksen jälkeinen tekeminen on 
lähtenyt sovitun mukaisesti käyntiin 
ja ettei aukkopaikkoja yhteistyössä 
ole. 

Kaikkien toimijoiden riskienhallin-
taa ja riskien raportointia tullaan 
seuraamaan aktiivisesti. Kun laivan-
rakentaminen Raumalla käynnistyy, 
kohdistetaan tähän vaiheeseen eri-
tyishuomioita myös laadunvarmis-
tuksen osalta.

AQAP-standardin mukaisuuden 
osoittaminen

Puolustushankinnoissa, kuten Lai-
vue 2020 -hanke, puolustusvoimat 
vaatii toimittajiltaan valikoitujen 
AQAP-standardien noudattamista. 
Tämä todennetaan puolustusvoimi-

en laadunvarmistusedustajien toi-
mesta arvioimalla toimittajien anta-
maa objektiivista näyttöä ja tarpeen 
mukaan suorittamalla kohdennettu-
ja laadunvarmistusauditointeja.

NATO ei järjestönä ole millään tavalla 
mukana sertifiointitoiminnassa, mut-
ta se ei myöskään kiellä jäsenvaltioil-
taan eikä rauhankumppanuusmailta 
AQAP-sertifiointitoimintaa. Suomes-
sa ei EU-kilpailulainsäädäntöä nou-
dattaen vaadita tarjouspyynnöissä 
toimittajilta AQAP-sertifikaatteja, 
eikä tämä ole sallittua muissakaan 
EU-maissa. 

Syksyllä 2018 puolustusvoimien te-
kemän kyselyn tulosten perusteella 
moni puolustusteollisuuden paris-
sa toimiva kotimainen yritys (kyse-
lyyn vastanneista yrityksistä 28) on 
hankkinut AQAP-sertifikaatin. Koska 
puolustusvoimat ei AQAP-sertifioin-
tia vaadi, lienee yksi syy sertifikaatin 
hankkimiseen esimerkiksi EU:n ulko-
puolinen kauppa tai muut markki-
nointitarkoitukset. 

AQAP-sertifikaatteja ovat Suomessa 
myöntäneet useat sertifiointilaitok-
set. Tällaisessa kolmannen osapuo-

Pohjanmaa-luokan alusten rakennusaikataulu. Lähde: Puolustusvoimat
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len suorittamassa AQAP-sertifioin-
nissa on NATO:n kannan mukaan 
tärkeää, että puolustushallinto on 
valtuuttanut toimijat. 

Suomessa on tekeillä sopimus, jossa 
puolustushallinto ja FINAS (Finnish 
Accredidation Service, Tukesin alai-
nen kansallinen akkreditointielin) so-
pivat AQAP-akkreditointitoimintaan 
liittyvistä rooleista ja vastuista. 

Sopimuksen mukaan puolustushal-
linnolla on oikeus saada tietoa ser-
tifiointilaitosten tekemistä AQAP-ar-
vioinneista, niiden raporteista ja 
vuositason tilastoista mm. AQAP-ser-
tifioidut yritykset ja AQAP-serti-
fioinneissa tehdyt löydökset. Lisäksi 
puolustushallinnon edustajilla on 
läsnäolo-oikeus AQAP-sertifiointiau-
ditoinneissa.

AQAP-standardit säilyvät jatkos-
sakin puolustusvoimien sopimus-
vaatimuksina

Puolustusvoimissa jatketaan toimit-
tajien projektityön valvontaa AQAP:n 
mukaisella mandaatilla painopistee-
nä asetettujen sopimusvaatimusten 
täyttyminen ja riskienhallinta. Myös 
puolustusvoimien tekemiin siviili-
hankintoihin sovelletaan laadunvar-
mistusta. 

Puolustusvoimat seuraa NATO:n 
AQAP-standardien ja muun laadun-
varmistustyön kehitystä osallistu-
malla NATO:n laadunvarmistustyö-
ryhmään. 

Puolustusvoimat pyrkii syventämään 
ymmärrystä kotimaisen puolustuste-
ollisuuden laaduntuottokyvystä. Ta-
voitteena puolustusvoimilla on, että 

alan yritykset Suomessa ovat paitsi 
huippuosaajia, myös toimintatavoil-
taan luotettavia ja läpinäkyviä. Tämä 
on AQAP:n mukainen malli, jossa ei 
olla umpiossa ja asiakas saa sen, mitä 
tilaa.



Veteraanit kertovat

Lehtemme toimitus sai ilahdutta-
van kutsun osallistua kirjan julkis-
tamistilaisuuteen 20.9. Tampereel-
la. 

Kerroimme Huoltoupseeri-lehdessä 
2/2008 huollon isännöimästä heimo-
veteraanien vierailusta. Artikkelissa 
kerroimme mm. veteraanitunnuksen 
omaavan Aleksandra Lazievan koke-
muksista alue-esikuntamme palve-
luksessa Jatkosodan aikana. Nyt tie-
tokirjailija, FT Jaana Laamanen kertoo 
uusimmassa kirjassaan Aleksadran 

koko tarinan. Kirjan toinen päähen-
kilö Armas Koivisto on kolmen sodan 
veteraani, joka palveli suurimmaksi 
osaksi huollon tehtävissä. Rivimiehen 
kokemukset antavat hieman erilaista 
näkökulmaa elämästä rintamalla.

FT Jaana Laamasen neljäs muistipoh-
jainen tietokirja ”Äyräpään Ärjy ja 
Äänisen Aleksandra” julkaistiin syys-
kuussa 2019. Perusteellisiin haastat-
teluihin ja laajaan lähdemateriaaliin 
rakentuva kirja kertoo kahdesta var-
sin värikkäästä selviytymistarinasta 
aina itsenäisyytemme alkuajoista tä-
hän päivään asti.

Lokakuussa 101 vuotta täyttänyt so-
taveteraani Armas Koivisto osallistui 
Talvisotaan eversti Matti Laurilan ko-
mentaman JR 23:n riveissä täyden-
nysmiehenä.

Jatko- ja Lapinsodassa Koivisto palve-
li huollon puolella kenraali Laguksen 
panssaridivisioonassa.

Koivisto syntyi Helsingissä vuonna 
1918 varsin vaikeisiin olosuhteisiin. 
Kirjan kuvaukset tuon ajan lasten-
kodeista, elämästä huutolaislapsena 
sekä juurettomasta lapsuudesta ker-
tovat korutonta kieltä ajan oloista.

Miestä eivät lannistaneet edes par-
haassa nuoruusiässä vietetyt vuodet 
rintamalla eivätkä sotaa seuranneet 
niukkuuden ankarat ajat. Työtä pel-
käämättömänä ja kekseliäänä miehe-
nä Koivisto on oman selviytymistari-
nansa sankari.

Kunnioitettavan iän saavuttanut ve-
teraani asuu edelleen omassa kodis-
saan. Kirjan perusteella on ilmeistä, 
että aito positiivinen huoltomiehen 
elämänasenne sekä mainio huumo-
rintaju ovat säilyneet Koiviston vah-
voina peruspilareina.

Äänisen Aleksandra

 Aleksandra Lazievan (s.1925) juuret 

vievät kauaksi Itä-Karjalaan. Hänen 
lapsuuttaan ja nuoruuttaan varjosti-
vat Stalinin hallinnon kansalaisiinsa 
kohdistamat summittaiset vainot.

Kohtalo johdatti Lazievan vain 
16-vuotiaana suomalaisten palve-
lukseen Itä-Karjalan Sotilashallinto-
alueella. Tätä pestiä kesti kolme vuot-
ta.

Rintamatilanteen heikentyessä myös 
Lazieva evakuoitiin Suomeen turvaan 
kesällä 1944. Onnellinen pelastautu-
minen muuttui nopeasti lähes liian 
katkeraksi kalkiksi niellä.

Jo saman vuoden joulukuussa hänet 
palautettiin Välirauhansopimuksen 
ehtojen nojalla takaisin Neuvostoliit-
toon. Näin kävi myös kymmenilletu-
hansille muille heimokansojemme 
edustajille.

Tämä väestön pakkosiirto lienee eräs 
häpeällisimmistä tapahtumista koko 
itsenäisyytemme ajalta.

Neuvostoliitossa lähes kansanviholli-
seksi leimattu Lazieva selvisi KGB:n 
koettelemuksista ja muista ajan 
haasteista. Värikkäiden sattumien 
ja hyvän onnenkin avulla Lazievan 
pitkäaikainen toive toteutui ja hän 
päätyi viettämään hyvin ansaittuja 
eläkepäiviään syvästi rakastamaansa 
Suomeen.

Kirjan perusteelliset henkilöhaastat-
telut antavat mielenkiintoisen nä-
kökulman historiamme vaikeimpiin 
vuosiin vaatimattomien veteraani-
polvemme edustajien kertomana.

Kirjaa Äyräpään Ärjy ja Äänisen Alek-
sandra on saatavilla Bookcover verk-
kokaupasta tai tilaamalla lähimpään 
kirjakauppaan. Kirjassa 214 sivua ja 
mielenkiintoinen kuvitus.

Kirja on nyt julkaistu, Jaana Laa-
masella ja Aleksadra Lazievalla on 
hymy herkässä! (Kuva: Sari Gab-
rielsson)

21



Logistiikkaan tehoa yhteistyöllä - 
yhteistyössä on voimamme

Puolustusvoimat on jatkuvassa 
valmiudessa, ja me vastaamme 
Suomen maa-  ja merialueen sekä 
ilmatilan alueellisen koskematto-
muuden valvonnasta ja turvaami-
sesta. Tämän tehtävän täyttämi-
sessä logistiikalla on merkittävä 
rooli. Logistiikan tehtäväreper-
tuaari on kirjava sisältäen mm. 
tilahallinnan, kunnossapidon, ke-
mikaali- ja räjähdeturvallisuuden, 
lääkintä-, vaatetus,-  ja ruokahuol-
lon, täydennykset ja materiaalihal-
linnan. Moniulotteinen tehtävä-
kirjo edellyttää tiivistä yhteistyötä 
ja hyvien käytänteiden jakaminen 
logistiikan alalla helpottaa tavoit-
teiden saavuttamista ja omaa työ-
tä sekä lopulta vahvistaa yhteistä 
puolustusta.

Usein hedelmällisen yhteistyön edel-
lytykset lähtevät hyvistä suhteis-
ta yhteistyökumppaneihin. Vaikka 
omista puolustushaaran eduista ja 
erityispiirteistä pidetään kiinni, niin 
silti on monessa asiassa kyetty kat-
somaan puolustusvoimien kokonai-
setua. JOINT-henki on siis ollut läsnä 

yhteisessä tekemisessä. Hyvät edel-
lytykset yhteisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi on siis luotu, ja olemme 
yhtä mieltä siitä, että parhaat ratkai-
sut syntyvät yhdessä. 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
tukee puolustushaarojen toimintaa 
materiaalisen suorituskyvyn ylläpi-
dolla. Puolustushaarat asettavat lo-
gistiikkalaitokselle vaatimuksia, jotka 
pohjautuvat ylimmän johdon käy-
miin tulosneuvotteluihin. Vaatimuk-
set ja rahoitus eivät kuitenkaan aina 
kohtaa, joten saumaton yhteistyö 
kaikkien osapuolten välillä on tässä-
kin kokonaisuudessa kirjaimellisesti 
kullan arvoista. 

Huolto on operaatioiden mahdol-
listaja

Logistiikan ja huollon tärkeys on 
viimeaikaisissa operaatioissa ollut 
merkittävässä roolissa, mutta on 
sen merkitys tunnistettu aikaisem-
minkin. Esimerkkinä mm. toisessa 
maailmansodassa liittoutuneiden 
Euroopan joukkojen komentajana 

toiminut kenraali (myöh. presidentti) 
Eisenhower on todennut: “You will 
not find it difficult to prove that batt-
les, campaigns, and even wars have 
been won or lost primarily because 
of logistics”. Sitaatti saa pohtimaan 
omaa kykyä ja puolustushaarojen 
välistä yhteistyötä logistiikan näkö-
kulmasta.

Puolustushaarojen tiivis yhteistyö 
logistiikan saralla mahdollistaa toi-
minnan kehittämisen yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Yh-
teisenä päätavoitteena logistiikalla 
on kuitenkin operaatioiden mah-
dollistaminen. Ilmavoimien logistii-
kan painopisteenä on tietenkin il-
maoperaatioille tuotettava tuki aina 
materiaalituesta ja ruokahuollosta 
lentokaluston poikkeusolojen tukeu-
tumisedellytyksiin. 

Puolustushaarat ja Logistiikkalaitos 
”puhaltavat” yhteen hiileen. Tässä 
hiiltä kuvaa Ilmavoimien huollon 
nyrkki. Eräs esimieheni on usein sa-
nonut, että yhteistyössä 1+1+1 on 
enemmän kuin 3 ja logistiikan ta-

Everstiluutnantti (Eversti 6.12. lähtien) Joni Pekka Mahonen 
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pauksessa se pätee täsmällisesti. 

Huoltopäälliköiden tapaaminen

Puolustushaarojen huoltopäälliköt ja 
logistiikkalaitoksen operaatiopäällik-
kö pitivät säännönmukaisen tapaa-
misen Tikkakoskella 23.9.2019. 

Tapaamisen aikana kaikki osallistujat 
nostivat omia ajankohtaisia haastei-
taan ja jakoivat omia hyviä käytän-
teitään. Tältä pohjalta oli hyvä jatkaa 
seuraavana kahtena päivänä järjes-
tettäville Puolustusvoimien logistiik-
kapäiville. Maanantain ohjelmaan 
kuului tutustuminen ilmaoperaatio-
keskuksen toimintaan ja käynnillä 
perehdytettiin kumppanit ilmapuo-
lustuksen tulenkäytön johtamisen 
ketjuun. Seuraavana oli vuorossa 
tutustuminen lentokoulutukseen ja 

simulaattoreihin HÄVLLV41:n tilois-
sa. Laivueen edustajat avasivat LVC 
(live virtual constructive) maailmaa 
ja simulaattoreiden tuomia mahdol-
lisuuksia lentokoulutuksen tukena. 
Huoltopäälliköt saivat kokeilla omia 
pilottitaitojaan uusien Grob-simu-
laattorien ohjaimissa. Tämän jälkeen 
syvennettiin yhteistyötä keskuste-
luilla saunan lauteilla ja illallisen ää-
rellä.

Ohjeistuksen on tuettava tärkeim-
piä painopisteitä

Valmiuden kehittäminen on ollut 
edelliselle ja etenkin tälle suunnit-
telukaudelle puolustusvoimien en-
sisijainen tehtävä. Periaatteet niin 
”harjoittelet kuin sodit” ja ”operoiva 
organisaatio” (onko termi ollut jo 

julkisuudessa?) ohjaavat myös lo-
gistiikan kenttää. Valmiuden lisäksi 
ilmavoimien huollolle on toisena 
merkittävänä tehtävänä tukikohtien 
rakenteellinen kehittäminen, joka 
osaltaan tukee valmiuden ylläpitoa 
ja kehittämistä. Tämän toteuttami-
seen tarvitaan yhteistyökumppanei-
ta. 

Painopisteitä ajatellen on ilmavoimi-
en huolto-osastolla tehtävä ohjeis-
tukset ja suunnitelmat niin, että mah-
dollistetaan ilmavoimien toiminta ja 
operaatiot.  Jälleen palataan puolus-
tushaarojen väliseen yhteistyöhön: 
toimintaa ei ole tarkoitus suunnitella 
”siiloissa”, vaan yhteisiä huollon suo-
rituskykyjä käytetään tehokkaasti. 
Tarkoituksenmukaista ei ole enää 
puhua rajapinnoista vaan pääesikun-

Puolustushaarat ja Logistiikkalaitos ”puhaltavat” yhteen hiileen. Tässä hiiltä kuvaa Ilmavoimien huollon 
nyrkki. Eräs esimieheni on usein sanonut, että yhteistyössä 1+1+1 on enemmän kuin 3 ja logistiikan tapauk-

sessa se pätee täsmällisesti.
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nan, puolustushaarojen ja logistiik-
kalaitoksen välisistä yhdyspinnoista, 
jotka nivotaan yhteen eri aikaväleil-
le keskittyvässä suunnittelussa aina 
ylimmän johtoportaan johtamasta 
pitkän tähtäimen suunnittelusta, ti-
lanteen mukaiseen toimintaan. 

FISE-yhteistyö

Puolustusvoimille uutena tehtävänä 
tullut kansainvälisen avun antami-
nen ja vastaanotto asettavat vaati-
muksia etenkin logistiikalle. Missä, 
miten ja ketkä tämän uuden tehtä-
vän toteuttavat. Suunnitelmat on 
saatettava sellaiseen valmiuteen, 
että tarpeen tullen toteutuksessa on 
mahdollisimman vähän kitkaa. Käy-
tännössähän puolustushaarat ovat 
jo vuosia toteuttaneet yhteistyötä 
ruotsalaisten kanssa mm. omassa 
harjoitustoiminnassaan ja esim. il-
mavoimilla yhteistoiminta pohjoi-
sella crossborder-alueella on lähes 
viikoittaista. 

Kokonaisuutena puolustusvoimien 
tasolla logistiikan yhteistoiminnassa 
on kuitenkin vielä tehtävää. Tämän 
vuoden aikana on jo tehty yhteis-
työtä ja suunnitelmia ruotsalaisten 
kanssa, mutta vielä on monta avoin-
ta asiaa, kuinka yhteisen logistisen 
konseptin tavoitteita saadaan vie-
tyä käytäntöön. Huollon yhteistyötä 
ja yhteensopivuutta suunnitellaan 
kunnianhimoisesti, suunta on selkeä 
ja tiiviillä yhteistyöllä haasteista sel-
vitään. Tulevaisuudessa tämä yhteis-
työ tulee jatkumaan aktiivisena.  

Siviilikumppaneita tarvitaan

Viime vuosina puolustusvoimat on 
ulkoistanut toimintojaan voimak-
kaasti. Logistiikan alalla suurimpien 
toimijoiden, kuten Millogin ja Pat-
rian, kanssa on tehty tiivistä yhteis-
työtä. Strategisten kumppanien on 
kyettävä ylläpitämään kalusto ja jär-
jestelmät operatiivisten vaatimusten 
mukaisessa kunnossa. Toki tämä teh-
dään PV:n ja kumppanien välisenä 
yhteistyönä. Meidän on kuitenkin 
syytä tarkastella omaa toimintaam-
me ja osattava olla mahdollisimman 

hyviä asiakkaita. Hyvä asiakkuus syn-
tyy mm. tietämällä, mitä tarvitsee, 
asettamalla toteutukselle vaikuttavat 
mittarit ja tuntemalla sopimukset ja 
kumppaneiden kyvyt suoriutua teh-
tävistään. 

Kaikki yhden ja yksi kaikkien puo-
lesta

Lopulta kaikki kiteytyy yhteistyön 
vahvuuteen. On sitten kyse puolus-
tushaaroista tai kumppaneista, niin 
vahvalla yhteistyöllä saadaan aikaan 
parhaita tuloksia. Kuten urheilussa-
kin on usein nähty, niin hyvällä yh-
teishengellä voidaan saada ihmeitä 
aikaan ja korvata joskus taidollisia 
puutteita. Jatkamme siis puolustus-
haarojen logistiikan alalla syvien 
henkäysten ottamista ja puhallam-
me yhteen hiileen. 

Miten pääsen mukaan

Logistiikkatoimialalla on tarjolla mo-
nipuolisia ja erinomaisia tehtäviä eri 
henkilöstöryhmille niin Suomessa 

kuin ulkomaillakin. Tälläkin hetkellä 
on avoimena useita mielenkiintoi-
sia logistiikka-alan tehtäviä kaikissa 
puolustushaaroissa. Mikäli vaativat, 
haasteelliset ja mielenkiintoiset teh-
tävät operaatioiden mahdollistajan 
rivissä kiinnostavat kannattaa heit-
tää verkot vesille. 

Oman logistikkouransa voi aloittaa 
helposti esimerkiksi hakeutumalla lo-
gistiikkakoulun järjestämään täyden-
nyskoulutukseen.  Logistiikkakoulun 
toimeenpanema logistiikkaupseeri-
kurssi on erinomainen mahdollisuus 
lisätä omaa tietämystään logistiikka-
järjestelmästä. Kurssin käyminen an-
taa hyvät valmiudet jalkauttaa logis-
tiikan ilosanomaa omaan tehtävään 
liittyen tai se voi toimia henkilökoh-
taisena lähtöaskeleena kohti logistii-
kan monipuolista tehtäväkenttää.  
Everstiluutnantti (Eversti 6.12. läh-
tien) Joni Pekka Mahonen 
Everstiluutnantti (Eversti 6.12. läh-
tien) Joni Pekka Mahonen 
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Liiketoimintamalli luo 
liiketoiminnan perustan

Matti Kautto, KTT. Aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulu

Liiketoimintamallit ovat olleet lii-
ketaloustieteessä aktiivisen tut-
kimuksen kohteena viime vuo-
sina. Tätä teemaa olen tutkinut 
toukokuussa 2019 Aalto-yliopis-
ton kauppakorkeakoulussa hy-
väksytyssä väitöskirjassani. Väi-
töskirjani keskeinen tavoite oli 
konstruoida abduktiivisella tutki-
musotteella, teorian ja empirian 
vuoropuhelulla, liiketoimintamal-
lin viitekehys. Tutkimus perustuu 
K-ryhmän toiminnan analyysiin 
vuosilta 1985-2015. Tässä artikke-
lissa tehdään liiketoimintamallin 
rakenteesta ja sisällöstä tiivis yh-
teenveto keskeisten teoreettisten 
näkökulmien perusteella ja koo-
taan yhteen keskeiset johtopää-
tökset liikkeenjohdon kannalta. 

Yhden teoreettisen näkökulman tai 
strategiakoulukunnan perusteella lii-
ketoimintamallia ei voi muotoilla eikä 
sen arvontuotantoa selittää (Oliver 
1997; Amit & Zott 2001; Hedman & 
Kalling 2001; Morris ym. 2005; Sores-
cu ym. 2011). Kun liiketoimintamallin 
viitekehykseen kuuluvat strategiset 
analyysit, missio, arvot ja visio, yritys-
tason strategia ja liiketoimintamallin 
strategiset komponentit, tämän ko-

konaisuuden tutkimiseen, analysoin-
tiin ja muotoiluun tarvitaan useam-
pia teoreettisia taustoja. 

Kun näiden osien välillä tulee olla 
vahva linkitys liiketoiminnan arvon-
tuotannon kehittämiseksi, vastaa-
vasti myös käytettävien teorioiden 
välillä tulee olla vahvat yhteydet, teo-
rioiden integraatio. Olisi suotavaa, 
että akateemisessa tutkimuksessa 
tehtäisiin yhä enemmän moniteoria-
pohjaisia ja holistiseen näkökulmaan 
perustuvia case-tutkimuksia.

Liiketoimintamallin kokonaisuu-
den toiminta on arvontuotannon 
perusta 

Liiketoimintamallin osien integraatio 
ja kokonaisuuden toiminta ratkaise-
vat arvontuotannon ja kilpailuetujen 
syntymisen (Miller 1987; Magretta 
2002; Bångens & Araujo 2002; Ches-
brough 2007; Casadesus-Masanell & 
Ricart 2007; Johnson ym. 2008). Lii-
ketoimintamalli muodostuu strategi-
sista vertikaalisista komponenteista 
ja näiden lähtökohdista toimivasta 
horisontaalisesta osiosta, arvoketjus-
ta (mukaillen Hedman, Kalling 2001). 

Liiketoimintamallin muotoilulle tu-
lee olla selkeät lähtökohdat. Näitä 
lähtökohtia ovat strategiset analyy-
sit, missio, arvot ja visio ja yrityksen 
ylätason strategia. Näillä tekijöillä on 
suuri vaikutus liiketoimintamallin si-
sällön muotoiluun. 

Keskeisimmät lähtökohdat retail-lii-
ketoiminnassa voi tiivistää kahteen 
tekijään: 1) Koko kaupparyhmän 
kaiken toiminnan keskiössä ovat ku-
luttajat. 2) Toiminta on vastuullista. 
Koko tämän hierarkkisen rakenteen 
kaikkien osien tulee olla vahvasti lin-
kitettyjä toisiinsa. 

Yksittäinen komponentti tai prosessi 
ei riitä arvon tuottamiseen. Sen si-
jaan yksittäisten osien heikkous voi 
olla arvontuotannon este. Tämä koko 

K-Market Kinkomaa, kuva: kulmalukko, Wikipedia
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viitekehys tulee olla strategisten ana-
lyysien ja systemaattisen mittaroin-
nin avulla jatkuvan kriittisen tarkas-
telun kohteena. 

Kun ilmenee tarve konsistenssin 
säilyttämiseksi uudistaa liiketoi-
mintamallia, on huomioitava, että 
muutokset voivat vaikuttaa jokai-
seen osa-alueeseen. Yksittäisten 
osa-alueiden muutoksen vaikutukset 
on huomioitava muiden osa-aluei-
den suhteen. Siksi tällaisissa tilan-
teissa osat ja kokonaisuus on käytävä 
huolellisesti läpi. Jos näin ei toimita, 
kokonaistoiminta ja osien välinen 
integraatio heikkenevät. Käytännön 
todellisuudessa nämä mallin eri osat 
on joka tapauksessa yhdistettävä toi-
siinsa arvoa tuottavan kokonaistoi-
minnan aikaansaamiseksi.

Strategiset analyysit, ajattelun 
kartta ja strateginen viive muo-
vaat liiketoimintamallin toimin-
nallista kyvykkyyttä

Tämän tutkimuksen kohteena ole-
van kaupparyhmän arvontuotan-
non heikkenemisen keskeisenä se-
littäjänä on strategisten analyysien 
heikkous ja hallintoelinten ja johdon 
ajattelun kartta, old mental map, old 
mind set ja kognitiovaje (Siggelkow 
2001; Johnson ym. 2008; Sanzhes&-
Heene 1997). 

1980-luvun loppupuolella ja vielä 
1990-luvulla tilannearvio muuttu-
van toimintaympäristön ja erityi-
sesti kilpailun vaikutuksista omaan 
toimintaan oli virheellinen. Vuosi-
kymmenien menestyksen aikakau-
si, ylivoimainen markkina-asema ja 
vahva tulos sekä tase kilpailijoihin 
verrattuna aiheuttivat muuttuvassa 
toimintaympäristössä oman toimin-
nan suorituskyvyn yliarviointia ja 
heikossa asemassa olevan kilpailijan 
aliarviointia. 

Vanhoista toimintatavoista ja orga-
nisaation rakenteen ja työnjaon lin-
jauksista pidettiin kiinni sekä Keskon 
johtoelimissä että kauppiaiden kes-
kuudessa. Kun pääkilpailija teki stra-
tegisen päätöksen liiketoimintamal-

linsa uudistamisesta vuonna 1986, 
tutkimuksen case-kaupparyhmä teki 
ensimmäisen liiketoimintamallin 
uudistamispäätöksen joulukuussa 
1992. Tämä malli käynnistyi 1.9.1995. 

Päätös K-ryhmän integraatioon pe-
rustuvasta liiketoimintamallista (nk. 
K 2 malli) tehtiin joulukuussa 1999. 
Tämä K 2 malli käynnistyi alkuvuo-
desta 2001. Strateginen viive suh-
teessa pääkilpailijan toimintaan 
leimasi liiketoimintaa ja sen arvon-
tuotantoa vuoteen 2005 asti. Tässä 

vaiheessa uusi malli saatiin tavoittei-
den mukaiseen toimintaan.

Toimialan ja kilpailun suurissa muu-
toksissa tarvitaan uutta ajattelun 
karttaa, new mental map, new mind 
set, uuden strategian ja radikaalis-
ti uudenlaisen liiketoimintamallin 
muotoiluun. Kun toimialalle syntyy 
uusi tehokkaampi arvoa tuottava 
standardi, niin perinteisillä malleilla 
ajaudutaan väistämättä suuriin vai-
keuksiin ja usein ulos markkinoilta 

Väitöskirjan konstruoitu liiketoimintamallin viitekehys
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(mukaillen Schumpeter 1934). Tämä 
oppi pätee edelleen. 

Schumpeterin shokin kaltainen ilmiö 
tapahtui tutkimusajanjaksolla Suo-
men päivittäistavarakaupan markki-
noilla. K-ryhmän ja S-ryhmän mark-
kinaosuuksien muutos oli 37,8 % 
S-ryhmän hyväksi. S-ryhmä kolmin-
kertaisti myyntinsä. Tradeka ja Tuko 
poistuivat markkinoilta. Sok osti Tu-
kon seuraajan Spar kaupat v. 2005 ja 
Kesko Tradekan seuraajan Suomen 
lähikaupan v.2015. Näiden kahden 
kaupparyhmän luhistuminen vai-
mensi K-ryhmän markkinaosuuden 
laskua.

Palvelukonsepti on liiketoiminta-
mallin tärkein strateginen kompo-
nentti

Palvelukonsepti (offering) on tärkein 
komponentti. Kaikkien muiden kom-
ponenttien ja niiden lähtökohdista 
toimivan operatiivinen toiminnan 
tehtävä on toteuttaa laadukkaasti 
ja virheettömästi ne aktiviteetit, jot-
ka palvelukonseptissa on määritelty 
(Sorescu ym. 2011). 

Kuluttajien ostokäyttäytyminen on 
sirpaloitunut. Kohderyhmien muo-
dostaminen demograafisten teki-
jöiden perusteella on vaikeutunut. 
Samakin kuluttaja käyttäytyy eri tar-
vetilanteissaan eri tavalla. Elämän-
tyylit, arvot, normit, symbolit ja tari-
nat vaikuttavat voimakkaasti siihen, 
miten kuluttajat eri tilanteissaan ja 
rooleissaan toimivat. On siirrytty uu-
denlaiseen kohdentamiseen, jonka 
perusteena ovat erilaisten kulutta-
jien ja kuluttajaryhmien samankal-
taiset tekijät, klusterit. (Firat, Schultz 
1997; Cova&Cova 2002; Moisander&-
Valtonen 2006; Holt 2002.) 

Kuluttajilla on erilaisia tehtäviä suo-
ritettavanaan. Job to be done. Palve-
lukonseptin muotoilu perustuu ku-
luttajien käyttäytymisen syvälliseen 
ymmärtämiseen. Mitä paremmin 
kuluttajien erilaiset tarvetilanteet 
tunnistetaan ja mitä paremmin hei-
dän kulloinenkin tehtävänsä ja tar-
veongelmansa saadaan ratkaistua, 

sitä parempia osto- ja palvelukoke-
muksia syntyy. Tämä on asiakasar-
von muodostumisen perusta. (John-
son&Christensen&Kagermann 2008). 

S-ryhmä siirtyi ketjutoimintaan S-90 
strategiapäätöksellään. Strategiset 
ketjukonseptit S-market, Prisma ja 
Sale alkoivat voimakkaammin vai-
kuttamaan markkinoilla 1990 luvun 
alkupuolella. K-ryhmän ruokakaupat 
toimivat hajanaisesti kauppakohtais-
ten liikeideoiden perusteella. Erilaisia 
liiketyyppinimikkeitä oli kymmeniä. 

Ketjut ovat brändejä, joiden tehtävä 
on luoda toimivia ratkaisuja kulutta-
jien kulloisiinkin tarvetilanteisiin ja 
ostamisen arkisiin rutiineihin. Ketju-
konseptien aktiviteetit muodostavat 
kokonaisuuden. Näiden tulee olla 
yhteensopivia ja toisiaan tukevia. 

Aktiviteettejä kehitetään siitä nä-
kökulmasta, että niillä on vahva ja 
tunnistettava assosiaatio brändin 
mielikuviin kuluttajien keskuudessa. 
Ketjutoiminnassa huomioidaan pai-
kalliset olosuhteet ja kysyntätekijät. 
Kilpailustrategian näkökulmasta voi-
daan lyhyesti siteerata porterilaisia 
oppeja: ole erottuva, ole erilainen, 
ole ainutlaatuinen. (Porter 1996, 
Kautto&Lindblom&Mitronen 2008, 
Sorescu ym. 2011.) 

Kuluttajille tarjottiin 1990 alun ti-
lanteessa uudenlaisia vaihtoehtoja. 
Tätä uutta kilpailutilannetta K-ryh-
män ruokakaupat eivät kestäneet. 
Haastatteluissa todettiin mm: ”Kaikki 
keskeiset asiakastyytyväisyysmittarit 
rosottivat punaisina.” K-kauppiaiden 
joukossa oli huippusuorituksia. Näitä 
oli kuitenkin kokonaisuuden kannal-
ta liian vähän. 

K-ryhmän markkinaosuuden lasku 
alkoi. K-kauppojen toiminnassa oli 
myös laadullista heikkoutta. Luotet-
tavuus mielikuvat olivat selvästi pää-
kilpailijaa heikommalla tasolla. 

Arvon tuotanto on hierarkista. Kun 
toiminnan perusarvo pettää, asiakas-
suhteita katkeaa. Heikkoa perusar-
voa on hyvin vaikeaa kompensoida 

differoinnilla. (mukaillen Grönroos 
1997; Möller 2006). Tavarantoimit-
tajien vaikutusvalta oli suuri. Mai-
nosrahat, hyllyrahat ja kynnysrahat 
vaikuttivat voimakkaasti kauppojen 
valikoimien muodostamiseen ja mai-
nostoimenpiteisiin.

Organisaation rakenne ja työnja-
ko tulee olla sopusoinnussa liike-
toimintamallin kanssa

Organisaation rakenne ja työnjako, 
oli suurin este liiketoimintamallin ke-
hittämiselle K-ryhmässä. On tärkeää 
huomata, että liiketoiminnan arkki-
tehtuurin ja ICT-arkkitehtuurien on 
oltava sellaisessa kehitysvaiheessa, 
että todellisia kehittämishankkei-
ta voidaan toteuttaa (esim. Ches-
brough 2007). 

Tutkimuksissa voidaan tuoda esiin 
irrallisia (partiaalisia) tekijöitä, joi-
den avulla selitetään tehokkaan 
toiminnan esteitä. Kun ollaan liike-
toiminnan kehitysvaiheessa, jossa 
yhteensopivuus puuttuu, esillä ole-
via tekijöitä ja selityksiä on mahdo-
tonta toteuttaa. 

Yrityksissä voidaan yrittää seurata 
oman toimialan uusia trendi-ilmi-
öitä, mutta vallitsevassa oman lii-
ketoiminnan tilanteessa näiden to-
teuttamiseen on heikot edellytykset 
ja arvontuotanto jää vajaaksi. Toimi-
taan epätäydellisellä liiketoiminmal-
lilla (Siggelkow 2002). 

K-ryhmässä julistettu perinteinen 
työnjako Keskon ja K-kauppiaiden 
toiminnan erillisyyden periaatteesta 
oli 2000-luvun alkuun asti keskeisten 
liiketoiminnan kehittämishankkei-
den ja ICT:n kehittämisen este. Rat-
kaisuksi tuli vertikaalinen malli, jossa 
keskeisiä toimintoja keskitettiin. Ke-
hityshankkeet käynnistyivät. 

Erittäin tärkeä huomio on myös 
arvoketjun tai toimitusketjun pro-
sessien logiikkaan liittyvä työnjako. 
Vuosikymmeniä oli esillä logistiikan 
ja ostotoiminnan kehittäminen. Tuk-
ku-vähittäiskauppamallissa päästiin 
tuolloin vallitsevassa toimintaym-
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päristössä Keskossa hyvälle tehok-
kuuden tasolle. Koko toimitusketjun 
hallintaa ja kokonaistehokkuutta oli 
kuitenkin niillä periaatteilla mahdo-
tonta saavuttaa. Toiminta oli muo-
dostunut vuosien ja vuosikymme-
nien saatossa hyvin hajanaiseksi. 
Logiikka liittyy kognitiivisiin kyvyk-
kyyksiin. 

IBM:n Retail Business konsultti Derek 
Linney määritteli logiikan seuraavas-
ti (1995): ”Kun taustaorganisaatio 
hallitsee ketjujen perusvalikoimien 
muodostamisen, se voi toteuttaa 
uskottavasti koko kaupparyhmän 
volyymilla keskitettyä ostotoimintaa. 
Kun ostotoiminta on keskitetty, on 
mahdollisuus hallita tilaustoimintaa. 
Kun tilaustoiminta on keskitetty, syn-
tyy mahdollisuus logistiikan tehok-
kaaseen kokonaisvaltaiseen ohjauk-
seen. 

Kun logistiikka toimii tehokkaasti ja 
täsmällisesti, on myymälälogistiikan 
suorittamisen tehokkuus mahdol-
lista saada uudelle tasolle. Näiden 
toimintojen prosessien logiikka ja 
integraatio ovat toimitusketjun te-
hokkuuden ja vaihto-omaisuuden 
kokonaishallinnan edellytys. Lisäksi 
tarvitaan toiminnanohjausjärjestel-
mä ERP ohjauksen reaaliaikaiseksi 
työkaluksi. Näin voidaan optimoida 
ja ohjata kokonaistoimintaa erillisten 
osien osaoptimoinnin sijasta.”

Liiketoimintamalli määrittelee, 
millaisia aineellisia ja aineettomia 
resursseja tarvitaan 

Liiketoimintamallia määriteltäessä 
tärkeätä on ymmärtää, että ovatko 
liiketoimintamallin osat ja kokonai-
suus vallitsevassa toimintaympäris-
tössä ja erityisesti kilpailutilanteessa 
arvoa tuottavia. Jos investointeja 
tehdään vanhan jo arvontuotanton-
sa menettäneen liiketoimintamallin 
lähtökohdista, ne voivat olla virhein-
vestointeja. 

Tässä tutkimuksessa esimerkkinä 
ovat kauppapaikkainvestoinnit. Nii-
den suunnittelun ja toteuttamisen 
lähtökohtana tulee olla strategisen 
ketjukonseptin määritykset. Jos suu-
ret kauppapaikkahankkeet toteute-
taan kiinteistön hankintana ilman 
edellä mainittua lähtökohtaa, tämä 
voi johtaa sekä investoinnin että 
liiketoiminnan näkökulmasta huo-
noon lopputulokseen. 

K-ryhmässä ketjukonseptien kar-
tasto ja sen kriteerit alkoivat ohjata 
investointeja horisontaalisen mal-
lin käynnistyttyä 1995. Muutamia 
vuosia aikaisemmin oli jo erityisesti 
K-ruokakauppojen täysin hajonnut-
ta liiketyypitystä selkeytetty uudeksi 
kauppapaikkatoiminnan lähtökoh-
daksi. 

Liiketoimintamalli määrittelee eri 
toimintojen osaamisvaatimukset. On 
ymmärrettävä, että erilaisten liiketoi-
mintamallien osaamisvaatimuksissa 
on suuria eroja. Uuden liiketoiminta-
mallin osaamisvaatimusten ja henki-
löstön kompetenssien yhteensovit-
taminen on toimeenpanon ja koko 
toiminnan avainkysymys. Jos näin 
ei toimita, syntyy kompetenssivaje. 
(Sanzhes& Heene 1997). 

Henkilöstön liiketoimintaosaamisen 
kehittäminen vaatii vahvaa panos-
tusta kaupparyhmältä ja on jatkuvaa 
strategioita ja operaatioita tukevaa 
kehittämistyötä. Osaaminen tekee 
samankaltaisista liiketoimintamal-
leista erilaisia. Tämä voi ratkaista 
pelin voittajan. Viime kädessä peli 
ratkeaa totuuden hetkellä asiakasra-
japinnassa kauppatason toiminnas-
sa.

Uuden liiketoimintamallin toi-
meenpano vie aikaa helposti vii-
destä kuuteen vuotta 

Yrityksen johdolla tulee olla syväl-
linen ymmärrys liiketoimintamallin 
osista ja kokonaisuudesta. Suures-
sa kompleksisessa organisaatiossa 
uuden liiketoimintamallin toimeen-
pano vie aikaa 5–6 vuotta. Näin oli 
tilanne K-ryhmässäkin vertikaalisen 
mallin toteuttamisessa. 

Kauhavan S-market, kuva: Santeri Viinamäki

Teuvan Keitintehdas Oy - www.teuvan.com

Ruostumatonta suomalaista osaamista jo vuodesta 1925!
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Johdon kognitiivisista kyvykkyyk-
sistä ja ajattelusta riippuu, mi-
ten toimeenpanossa onnistutaan. 
Implementointi vaatii laajan kaikkia 
osa-alueita koskevan toteuttamisen 
suunnitelman ja sen johtamisen ja 
valvonnan vaihe vaiheelta. Usein lai-
minlyödään henkilöstön perusteel-
liseen informointiin, perehdyttämi-
seen ja koulutukseen liittyvä työ. 

Kova puoli liiketoimintamallista on 
paremmin selvillä. Pehmeämpi puoli, 
jolla vaikutetaan ihmisten ajatteluun, 
ymmärryksen lisäämiseen ja asen-
teisiin, jää vähemmälle huomiolle. 
Know what -asiat korostuvat, know 
how -asiat voivat olla epäselviä (Har-
gadon 1998). 

Jos kumpikin puoli näistä hoidetaan 
hyvin, on toimeenpanon taso parem-
pi ja muutosvastarinta vähäisempi. 
Isossa kompleksisessa organisaatios-
sa on tahoja, jotka eivät edes halua 

sitoutua ja ymmärtää muutoksen 
välttämättömyyttä. Tämä ei saa olla 
välttämättömän muutoksen este.

Joan Magretta (2002) kirjoittaa Har-
vardin artikkelissaan, että liiketoi-
mintamallien erityinen vahvuus on 
se, että niissä ilmaistaan yksityiskoh-
taisesti, miten mallin eri osat toimi-
vat kokonaisuutena. Liiketoiminta-
malli on kuin tarinan kirjoittaminen. 
Jossain vaiheessa tulee väistämättä 
eteen tilanne, että vanha tarina ei 
enää toimi. Silloin on kirjoitettava 
uusi tarina. Ratkaiseva kysymys on, 
milloin tämä uuden tarinan kirjoitta-
misen hetki on käsillä? Nämä lauseet 
kiteyttävät hyvin, mistä tässä asiassa 
on kysymys.

Tarina K-ryhmän uudesta strategi-
asta kirjoitettiin vuonna 2015. Tämä 
edustaa uutta ajattelua ja oli hyvin 
tarpeellinen toimenpide. Tätä asiaa 
ei kuitenkaan käsitellä tässä väitös-
kirjassa.

Vielä voidaan yhteenvetona tode-
ta, että uuden strategian ja liiketoi-
mintamallin analysointi ja muotoilu 
vaativat välttämättä kokonaisvaltai-
sen viitekehyksen. Ilman tätä kehys-
tä integroidun mallin muotoilu on 
mahdotonta. Keskustelut sinkoilevat 
partiaalisesti ilman logiikkaa sinne 
tänne. Mallin osista ja kokonaisuu-
desta ei selkeää ratkaisua voi syntyä. 
Malli ei sinänsä riitä. Tärkeintä on 
uusi ajattelun kartta ja kokonaisval-
tainen ymmärrys mallin sisällöstä ja 
sen osien rakenteesta ja toiminnasta.

Matti Kautto, KTT. Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu

Väitöskirjan nimi: ”Liiketoimintamalli-
en sisältö, logiikka ja muutos. Tapaus-
tutkimus K-ryhmän liiketoimintamal-
leista 1985 -2015”. Sähköinen versio 
on Aalto-yliopiston kirjaston Aaltodoc 
sivustolla (Väitöskirja n:o 62/2019). 
Väitöstilaisuus oli 26.4.2019.  

Teuvan Keitintehdas Oy - www.teuvan.com

Ruostumatonta suomalaista osaamista jo vuodesta 1925!



Lääkintävarikko Ilmajoella 70 vuotta
Varikkotoiminnalla on Ilmajoella 
pitkät perinteet. Lääkintävarikon 
alue on ollut Puolustusvoimien va-
rikkoalueena lähes keskeytyksettä 
vuodesta 1919 alkaen; vain vuosina 
1946 - 1948 alue oli valtion viljava-
raston käytössä. Alue on alun perin 
rakennettu ase- ja ampumatarvike-
varikoksi. Lääkintävarikko on toimi-
nut alueella 1.9.1949 alkaen. Lääkin-
tävarikko oli vuoden 2002 loppuun 
saakka itsenäinen Pääesikunnan 
alainen laitos. Sen jälkeen jatkettiin 
neljä vuotta Maavoimien materiaali-
laitoksen alaisuudessa, jonka jälkeen 
Lääkintävarikko liitettiin Sotilaslää-
ketieteen keskukseen. Koko tämän 
historian ajan Lääkintävarikon teh-
tävät ovat pysyneet hyvinkin muut-
tumattomina, vain organisaatiot 
toiminnan ympärillä ovat muuttu-
neet. Viimeisimmän puolustusvoi-
mauudistuksen myötä vuonna 2015 
tapahtui ensimmäistä kertaa muu-
toksia myös Lääkintävarikon tehtä-
vissä. Kenttälääkinnänmateriaalien 
kokonaisjärjestelmävastuu siirtyi Il-
majoelta Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen Järjestelmäkeskukselle 
Tampereelle. Lääkintävarikon tehtä-
vä tiivistyi valtakunnalliseksi kenttä-
lääkintämateriaalin kunnossapidon 
toteuttajaksi. Samalla Lääkintäva-
rikko liitettiin vasta perustettuun 2. 
Logistiikkarykmenttiin ja osaksi Län-
si-Suomen varasto-osastoa.
Uusin organisaatio on vaatinut myös 
uudenlaista tapaa ajatella asioita. 

Ennen kaikki tehtiin Ilmajoella itse, 
mutta esimerkiksi nyt 2. Logistiikka-
rykmentin esikunta Turussa kantaa 
hallinnollisista asioista suurimmaksi 
osaksi vastuun. Kenttälääkintäma-
teriaalin osalta toiminnallisesti tär-
keä yhteistyö Järjestelmäkeskuksen 
kanssa on aloitettu ja toimii hyvin, 
kuin myös toiminta Sotilaslääketie-
teen keskuksen ja Logistiikkakoulun 
kanssa. Tässä uudessa tilanteessa on 
ollut tärkeää, että raja-aitoja ei ole 
rakenneltu organisaatioiden välille. 
Samalla vanhoista toimintatapa-
malleista on pyritty poimimaan vain 
helmet, jotka ovat todettu taatusti 
hyviksi ja tehokkaiksi tavoiksi toimia. 

Samalla huonot käytännöt, akanat, 
on heitetty pois. Yhteistoiminnalla 
pystytään nopeasti reagoimaan erilli-
siin tehtäviin, joita käyttäjien tarpeet 
edellyttävät esimerkiksi kriisinhallin-
tatehtävissä. Lääkintävarikko haluaa 
jatkossakin pysyä valtakunnallisesti 
tärkeänä, osaavana toimijana kenttä-
lääkinnän saralla.
Lääkintävarikko on Puolustusvoimi-
en ainoa kenttälääkintämateriaalia 
tuottava ja kunnossapitoa suorittava 
yksikkö, joka mahdollistaa kenttälää-
kintämateriaalin osalta kaikkien puo-
lustushaarojen toiminnan ja operaa-
tiot koti- ja ulkomailla.
Lääkintävarikon päätehtävänä on 

SimMan on potilassimulaattori jota käytetään simulaatiokoulutukseen 
erilaisten lääketieteellisten menettelytapojen ja potilastapausten 

parissa.

Yleisöllä oli mah-
dollisuus tutustua 
ensihoitoasemien 
ja ensihoitopaikko-
jen eri versioihin.
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puolustushaaroille yhteisten lääkin-
tä- ja ympäristöterveydenhuoltoma-
teriaalin kunnossapito. Kunnossapito 
sisältään kenttälääkintäjärjestelmi-
en, sairasajoneuvojen ja puolustus-
voimien terveysasemien lääkintä-
laitteiden vuosihuollot, kalibroinnit, 
tarkastukset, korjaukset, tarvikkei-
den uusimiset ja sähköturvallisuus-
mittaukset. Vuosittaisista tarkastuk-
sista ja mittauksista laaditaan yli 5000 
mittaus- ja tarkastuspöytäkirjaa. 
Lääkintävarikon toisena tehtävänä 
on lääkintä- ja ympäristöterveyden-
huollon materiaalin jakaminen jou-
koille. Tähän liittyy myös varastoi-
dun materiaalin kierrättäminen sekä 
käyttöarvonsa menettäneiden mate-
riaalien purkaminen ja loppukäsitte-
ly. Sotavarusteiden tuotantoa varten 
ylläpidetään valmiuksia ja tuotteita 
valmistetaan.
Lääkintävarikko tukee kenttälääkin-
nän materiaalien järjestelmävastuu-
tehtävissä Järjestelmäkeskusta, joka 
huolehtii kenttälääkintämateriaalien 
elinkaaren kokonaishallinnasta sekä 
uuden materiaalien hankintaohjel-
mista. Lääkintävarikko tuottaa lää-
kintämateriaalien teknisiä ohjeita 
sekä toteuttaa tuotekohtaisen koo-
dauksen ja dokumenttien hallinnan. 
Lääkintävarikko käynnistää vuo-
sittain kenttälääkintämateriaalien 

Kuvassa juuri Libanonista kotiutunut ”lääkintä-Pasi” eli panssaroitu 
evakuointiajoneuvo Sisu XA-185 AS KV1 sekä puhdistusajoneuvo Sau-

rus FDS 43/5 Scania P380CB

hankinnat saamiensa tehtävien mu-
kaisesti. Lääkintävarikon osaamista 
hyödynnetään laajasti myös uusien 
materiaalien kokeiluissa sekä mate-
riaalien kunnossapitokoulutuksen 
toteuttamisessa.
Lääkintävarikko juhli 70 -vuotis-
ta Ilmajoella oloaan perjantaina 
30.8.2019. Juhlapäivänä Lääkintäva-

rikon toimintaa ja kalustoa esiteltiin 
avoimien ovien päivänä yleisölle. Ti-
laisuus sai paljon kiinnostusta osak-
seen, kun kolmen tunnin avointen 
ovien aikana varikolla vieraili yli 700 
vierasta. 

Lääkintävarikon päällikkö 
Kapteeni Mikko Hölsö

Lääkintävarikon päälliköt vuosien varrelta osallistuivat iltajuhlaan. Kuvassa vasem-
malta Mikko Hölsö, Timo Kallio, Kari Silvennoinen, Esko Hirviniemi ja Simo Järvi.
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Lääkkeiden saatavuus Suomessa ja 
Euroopassa

Euroopassa ja Suomessa käyte-
tyistä lääkkeistä n 50% on niin 
sanottuja rinnakkaislääkkeitä (ge-
neerisiä) joiden patentti on päät-
tynyt. Voidaan siis sanoa, että suu-
rin osa kansantaudeista hoidetaan 
näillä lääkkeillä. Kriisin sattuessa 
juuri nämä lääkkeet ovat tärkeäs-
sä asemassa.

Lääkkeiden valmistus on monivai-
heinen prosessi, jossa ensin valmiste-
taan lääkkeen vaikuttava aine (Active 
Pharmaceutical Ingredient, API) jo-
hon tarvitaan useita eri kemikaaleja, 
tämä aktiivi-aineen valmistaminen 
on hienokemian teollisuutta. Lääk-
keen vaikuttava aine (esim. ibupro-
feeni Buranassa) sekoitetaan mas-
saan tai liuokseen, jossa on erilaisia 
apuaineita, joiden avulla lääkeval-
misteesta saadaan tabletti, kapseli, 
geeli tai injektio. 

Lopulta tuotetaan haluttu lääkemuo-
to ja se analysoidaan laboratoriossa, 
jossa tarkistetaan, että valmiste täyt-
tää kaikki sille asetetut laatuvaati-
mukset ennen kuin se vapautetaan 
markkinoille pakkaamisen jälkeen. 
Myös kaikki lääkkeeseen tulevat vai-
kuttavat aineet ja muut komponentit 
kuten pakkausmateriaalit testataan 
ennen niiden käyttöä. Lääkkeiden 
säilyvyyttä seurataan myös jatkuvas-
ti erilaisin järjestelyin.

Vaikuttavien aineiden ja niihin tar-
vittavien kemiallisten yhdisteiden 
valmistus on viime vuosikymmeninä 
siirtynyt paljolti Aasiaan ja etenkin 
Kiinaan. Tähän on johtanut sekä hin-
tapaine läntisillä markkinoilla sekä 
se, että  Kiinassa sekä Intiassa isoina 
markkinoina on paljon valmistuska-
pasiteettia ja osaamista jotta yhdis-
teitä saadaan valmistettua kilpailu-
kykyisesti isoissa yksiköissä. 

Monet läntisen Euroopan valtiot ovat 
alentaneet lääkekustannuksia erilai-

sin mekanismein, jotka ovat etenkin 
kohdistuneet viitehintaisiin rinnak-
kaislääkkeisiin niin, että niiden hin-
nat ovat jopa -95% alkuperätuotteen 
hinnasta alhaisimmillaan n. 1 cnt/
tbl.   On hyvä muistaa, että lääkekus-
tannukset muodostavat keskimäärin 
17% terveydenhuollon kokonaiskus-
tannuksista Euroopassa ja tästä ar-
vosta n 30 % on rinnakkaislääkkeitä. 
Säästöjen vaikutus terveydenhuol-
lon kokonaiskustannuksiin saattaa 
siis olla rajallinen.

Viime vuosien aikana on ilmennyt 
enenevissä määrin lääkepuutteita 
Euroopassa sekä USAssa. Samas-
ta lääkeaineesta saattaa olla pulaa 
usealla lääkeyrityksellä eri tuoteni-
mien alla. Tämä johtuu siitä, että val-
mistuspaikkoja on joillekin aineille 
jäljellä vain muutamia maailmassa 
(hintapaineesta johtuvan konsoli-
daation vuoksi) ja jos jossain näistä 
sattuu tekninen tai laadullinen on-
gelma niin, aineesta saattaa tulla pit-
käaikainen pula. 

Tämän lisäksi Kiinassa on käynnissä 
laaja ympäristö-ohjelma, jonka seu-
rauksena useita kemian alan tehtaita 
on suljettu ja tullaan sulkemaan ko-
konaan tai väliaikaisesti. Tämä lisää 
entisestään konsolidointia ja vähen-
tää hankinta- ja valmistus-paikkoja.

Kun normaalista kulutustuotteesta 
on markkinoilla pulaa niin yleen-
sä markkinoille ilmestyy kilpailevia 
yrityksiä jotka alkavat valmistaa ja 
markkinoida tuotteita sekä nostavat 
hintaa.

Lääkkeiden kohdalla tämä ei ole 
mahdollista ainakaan kovin nopeas-
ti. Lääkkeiden ja lääke-aineiden val-
mistaminen on tarkkaan säädeltyä 
toimintaa ja vaatii toimiluvat kan-
sallisesti sekä ennakkohyväksynnän 
niiltä markkinoilta, joille tuotteita toi-
mitetaan. Investoinnit ovat kalliita, 

aikavieviä sekä teknisesti vaativia, jos 
halutaan siirtyä uusiin prosesseihin. 

Näin ollen mm. USAn lääkeviran-
omainen FDA  on arvioinut, että uu-
den tuotteen tuominen tehtaaseen 
sen vaatiessa investointia tuotanto-
linjalle sekä tarvittavia myyntilupa 
ja tehdashyväksyntiä viranomaisilta 
vaatii 1-5v riippuen onko kyseessä 
yksinkertainen tabletti vai steriili in-
jektio. 

Myös vaikuttavien aineiden valmis-
tuksen käynnistäminen ja siirtämi-
nen vaatii aikaa sekä viranomaisille 
tehtäviä hakemuksia ja myyntilupa-
dokumentaation  päivittämistä.
                
Yhteenvetona voi todeta, että Suo-
messa ja Euroopassa näyttäisi olevan 
tarpeeksi lopputuotteiden (lääk-
keiden) valmistuskapasiteettia pois 
lukien steriilien injektioiden valmis-
tuskapasiteettia,  josta tuntuu olevan 
pulaa niin Euroopassa kuin USAssa. 

Suurin haaste on tällä hetkellä vai-
kuttavien aineiden sekä niiden läh-
tö-aineiden saatavuus. Lisäksi Euroo-
pan lääkeviranomainen valmistelee 
muutoksia nykyiseen ohjeistukseen 
steriilien injektion valmistuksesta ja 
tämä toteutuessaan vaatii useilta yri-

Orionin ylimpään johtoon kuulu-
va Liisa Hurme vastaa tuotanto-

ketjusta.
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tyksiltä ja tehtailta merkittäviä uusia 
investointeja ja toimintatapojen ke-
hittämistä.
               
Suomi on harvoja  Euroopan maita, 
joissa vaikuttavien lääke-aineiden 
valmistus on säilynyt ja Orion-kon-
serniin kuuluva Fermion Oy valmis-
taa globaaleille markkinoille muille 
lääkeyrityksille monia aineita, joissa 
sillä on markkinajohtajuus kuten 
metotreksaattia (nivelreuma ja syö-
pälääke), buspironia (psyykelääke) 
sekä atsatiopriiniä (elinsiirroissa käy-
tettävä valmiste). Tämäkin kannattaa 
keskittymisen ja suurten volyymien 
vuoksi.

Lääkkeiden saatavuuden kannalta 
–niin normaali kuin kriisi-olosuh-
teissa- on ensiarvoisen tärkeää, että 
maassa on omaa valmistavaa lääke-
teollisuutta sekä mielellään myös 
kemian teollisuutta. Tämän turvaa-

minen ja varmistaminen on ensiar-
voisen tärkeää, jotta Suomessa olisi 
myös mahdollisuus kriisin aikana 
mahdollisuus toimittaa ja valmistaa 
tärkeitä tuotteita.

Kun uutta lainsäädäntöä mietitään 
liittyen lääkehuoltoon sisältäen hin-
noittelu-, korvattavuus sekä apteek-
kilainsäädäntö on erittäin tärkeää 
myös punnita, mitä uudet lait ja 
säädökset tarkoittaisivat  huoltovar-
muuden kannalta Suomen kokoisel-
le pienelle maalle Euroopan koillis-
kolkassa.

Lääkkeiden velvoitevarastointi tar-
joaa hyvin lyhytaikaisen ratkaisun 
ja samaan aikaan vaikeuttaa mark-
kinoilla toimivien yritysten liiketoi-
mintaa jopa niin, että se saattaa vä-
hentää toimijoita ja toimittajia mm. 
sairaalatuotteiden osalta. Toinen 
vaikea tekijä on erittäin kapea hin-

taputki, joka myös vaikuttaa siihen, 
että toimijat eivät näe Suomea kan-
nattavana markkinana.

Tilannetta voidaan parantaa monel-
la tavalla mm. hankinta-toimintaa 
parantamalla, mahdollistamalla en-
nakointi tulevista volyymeista jollain 
tasolla, jotta mahdolliset investoinnit 
sekä viranomaisten vaatimat päivi-
tykset kannattaa toteuttaa, välttä-
mällä takaperoista velvoitevarastoin-
tia, joka perustuu edellisen vuoden 
myyntiin sekä tarkastelemalla velvoi-
tevarastointia vaativia lääkkeitä sekä 
sen kustannusten jakautumista.

Oleellista on säilyttää Suomen mark-
kina houkuttelevana mahdollisim-
man monille lääkkeiden valmistajille 
sekä turvata tuotanto suomalaisella 
maaperällä.

Orion Pharman Turun tehdas, Tengströminkatu 8, Turku,kuva Samuli Lintula, Wikipedia
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Miten lääkeyritykset turvaavat lääkkei-
den saatavuutta

Lääkehoito on keskeinen osa hy-
vin toimivaa terveydenhuoltoa.  
Lääkkeiden osuus on noin 15 % 
terveydenhuollon kokonaisme-
noista.  Valtaosa Suomessa käytet-
tävistä ihmislääkkeistä myydään 
apteekeissa. Avohoitoa suositaan 
aina, kun se on potilaan hoidon 
kannalta mahdollista. Lisäksi lää-
kehoidon kehitys mahdollistaa 
yhä useammin potilaiden itsenä 
toteuttaman hoidon. 

Sairaalahoito painottuu vakaviin sai-
rauksiin ja sellaisiin lääkkeisiin, joita 
on annostelutavan vuoksi käytettä-
vä terveydenhuollon valvonnassa, 
esim. suoneen annettavat lääkkeet.  
Lääkemyynnin arvolla mitattuna ap-
teekkikanavan osuus on noin 70 % ja 
sairaalakanavan noin 30 %. 

Lääkkeiden jakeluketjun toimijoita 
ovat lääketeollisuus, lääketukku-
kauppa, lääkkeiden vähittäisjakelus-
ta vastaavat avohoidon apteekit sekä 
sairaaloissa käytettävien lääkkeiden 

jakelusta vastaavat sairaala-apteekit 
ja lääkekeskukset. Teollisuuden ja 
tukkukaupan ammattilaisten lisäksi 
lääkehuoltoa toteuttavat sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköissä ja ap-
teekeissa työskentelevät farmaseutit, 
proviisorit, lääkärit ja hoitajat. Eläin-
lääkkeiden jakeluketjussa listaan 
kuuluvat myös eläinlääkärit.

Terveydenhuollon ja sairausvakuu-
tuksen kaksi eri rahoitusjärjestelmää 
ohjaavat nykyisin lääkehuollon pää-
osin kahteen kanavaan: sairaalois-
sa käytettävät lääkkeet rahoitetaan 
verovaroin, ja ne hankitaan julkisten 
hankintojen periaatteiden mukai-
sesti. Kela-korvattavien lääkkeiden 
rahoitus tulee vakuutetuilta (sairaus-
vakuutusmaksut) ja valtiolta, ja nii-
den hinnoista ja korvattavuudesta 
päätetään lääkkeiden hintalautakun-
nassa. THL hankkii rokotusohjelmaan 
kuuluvat rokotteet, jotka jaellaan ter-
veydenhuollon toimipisteistä. Eläin-
ten omistajat maksavat eläinlääkkeet 
itse.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-
ta, järjestämisvastuuta ja rahoitusta 
aiotaan muuttaa. Myös lääkehuollon 
osalta vastaavat ratkaisut ovat vielä 
auki, vaikka hoitojen nopea kehitys 

Sirpa Rinta
Lääkepoliittinen johtaja
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lisää tarvetta uudistaa nykyistä jäyk-
kää järjestelmäämme. 

Mistä lääkkeitä koskevat säännöt 
tulevat?

Suomalainen lääkevalvonta perus-
tuu EU:n ja kansalliseen sääntelyyn. 
Lääketeollisuuden sääntelyn pai-
nopiste on vahvasti EU:n puolella. 
Suomessa noudatetaan EU:n yhtei-
siä säännöksiä lääketutkimuksesta, 
valmistuksesta ja laadusta sekä lää-
keturvallisuudesta. Niiden varaan 
rakentuu EU:n yhteinen lääkkeiden 
myyntilupajärjestelmä. 

Suomalaista lääke- ja rokotevalvon-
taa toteuttavat Euroopan lääkeviras-
to EMA ja Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskus Fimea. Myyntilu-
pasääntelyn lisäksi myös lääkkeiden 
maahantuontia ja tukkukauppaa 
sekä lääkkeiden markkinointia kos-
kevat säännöt ovat pitkälti EU:ssa 
sovittuja.

Kansallinen lääkehuoltomme on so-
vitettu vuosikymmenten aikana ke-
hittyneeseen sosiaali- ja terveyden-
huoltoon ja eläinlääkintään. EU:lla ei 
ole toimivaltaa näissä asioissa. 

Näin ollen lääkkeiden myyntikana-
vat, lääkkeiden toimittamisehdot ja 
kulutuksen seuranta ovat kotimaisia 
tuotoksia. Myös lääkkeiden velvoi-

tevarastointilaki ohjaa lääkehuoltoa. 
Laki velvoittaa lääkeyritykset ja sai-
raalat pitämään ylimääräisiä varasto-
ja keskeisiksi määritellyistä ihmis- ja 
eläinlääkkeistä. 

Tälle elinkeinoelämän ja julkisten toi-
mijoiden yhteistyölle huoltovarmuu-
den ylläpitämisessä ei ole eurooppa-
laista esikuvaa.  Myös THL:llä velvoite 
rokotusohjelman rokotteiden osalta.

Joissain kansalliseen päätösvaltaan 
kuuluvissa asioissa EU:lla on kuiten-
kin hiukan sananvaltaa. Kansalliset 
tarpeet ovat muokanneet sairaaloi-
den lääkehankintoja viiteen hankin-
tarenkaaseen, mutta hankinnoissa 
noudatettava julkisten hankintojen 
lainsäädäntö on EU-perua.  

Myös lääkekorvausjärjestelmä on 
kansallinen, mutta EU-sääntely mää-
rittelee hallinnolliset rajat sille, miten 
lääkkeiden hinnoista ja korvattavuu-
desta pitää päättää. Nämä asiat on 
toteutettu sairausvakuutusta ja lääk-
keiden hintalautakuntaa koskevassa 
lainsäädännössä.   

Säännöt lääkkeiden määräämisessä 
ovat kansallisia, ja ne ovat kehitty-
neet vastaamaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon, sairausvakuutuksen ja 
eläinlääkinnän tarpeita. Silti EU mää-
rittää isot linjat siitä, mitä yleensä pi-
detään resepti- ja mitä itsehoitolääk-

keenä. 

Lääkkeen käyttöönottoa ja saata-
vuutta Suomessa koskevia päätöksiä 
tekevät tahoillaan sekä lääkkeestä 
vastaava lääkeyritys että eri lääkevi-
ranomaiset. Markkinoilletuloa ja saa-
tavuutta Suomessa voidaan edistää 
lainsäädännöllä ja sen tulkintojen 
joustavuudella tai päinvastoin. 

Lääkeyritys päättää, mitä lääkkeitä 
se tuo markkinoille Suomessa ja mil-
loin, mutta laki määrää jakelukana-
van – sairaala tai avohoito. 

Sairaalalääkkeiden käyttöönotosta 
päättää tapauksesta riippuen sai-
raanhoitopiiri, yksittäinen klinikka 
tai sairaala-apteekki. Hinnasta so-
vitaan yrityksen tarjouksen perus-
teella. Kela-korvattavan lääkkeen 
käyttöönotosta päättää puolestaan 
lääkkeiden hintalautakunta yrityksen 
tekemän hakemuksen pohjalta.

Lääkelogistiikka Suomessa – eri-
tyisvaatimuksia, sääntelyä ja toi-
mijoita 

Lääkelogistiikka pyörii jatkuvan ti-
laus- ja toimitusketjun varassa. Lää-
keyritykset pyrkivät ennakoimaan 
mahdollisimman hyvin lääkkeidensä 
menekin vahvuus- ja pakkauskoko-
tasolle saakka.  
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Lääkkeen tuotanto voi tapahtua lää-
ketehtaassa Suomessa, EU:n alueel-
la, USA:ssa tai muualla maailmassa.  
Myyntiluvallisia valmisteita on noin 
9500, ja Suomessa toimii noin 150 
ihmislääkkeitä markkinoivaa yritystä. 

Maanlaajuisesta lääkejakelusta huo-
lehtii neljä lääketukkukauppaa, jotka 
ylläpitävät normaalin myyntivaras-
ton lisäksi velvoitevarastoja. Ihmis-
lääkkeitä toimitetaan yli 800 aptee-
kin toimipisteeseen, noin 70 julkisen 
sektorin sairaala-apteekkiin ja lääke-
keskukseen sekä yli 40 yksityissekto-
rin lääkekeskukseen. 

Eläinlääkkeiden toimituspisteet li-
säävät jakeluketjun toimijoiden mää-
rää huomattavasti.

Lääkejakelun- ja logistiikan erityis-
piirteisiin kuuluu se, että lääkkeen 
koostumuksen ja sen ominaisuuk-
sien on pysyttävä muuttumattoma-
na kuljetus- ja varastointiprosessin 
läpi lääketehtaalta potilaalle. Lääk-
keet saattavat menettää tehoaan, jos 
ne altistuvat esimerkiksi kuljetuksen 
aikana lämmölle, kylmälle, valolle tai 
kosteudelle. Katkeamaton kylmäket-
ju on voitava tarvittaessa varmistaa 
tehtaalta tukun kautta apteekkiin ja 

käyttäjälle. 

Viranomaisten lääkevalvonta koh-
distuu sekä tuotantoon että jake-
luun. Lääketehtaiden valvontaan 
kuuluu mm. toimiluvat, raaka-aineet, 
välituotteet, valmiit lääkkeet ja lää-
kepakkaukset, joiden tuotannossa 
tulee noudattaa hyvien tuotantota-
pojen periaatteita (Good manufactu-
ring practices, GMP). 

Lääketukkukauppojen valvontaan 
sisältyvät vastaavasti mm. toimiluvat 
ja kuljetusolosuhteet. Lääketukku-
kaupat noudattavat laatujärjestel-
mää (Lääkkeiden hyvät jakelutavat, 
Good distribution practice GDP), 
joka säätelee lääkkeiden logistiikkaa 
lääketehtaalta loppukäyttäjälle. GDP 
kattaa mm. ostot, lääkkeiden vas-

taanoton, varastoinnin ja edelleen 
toimittamisen. 

Lääkkeiden jakeluun liittyy myös eri-
tyisiä turvallisuusnäkökulmia esim. 
huumaavien lääkkeiden ja lääkevää-
rennösten torjunnan osalta. Väären-
nettyjen lääkkeiden riskiä laillisessa 
jakeluketjussa on vähennetty uudel-
la lääkevarmennusjärjestelmällä, jota 
Suomessa käyttävät lääkeyritykset, 
tukkujakelijat, apteekit, sairaala-ap-
teekit ja lääkekeskukset. Järjestelmää 
hoitaa Suomen Lääkevarmennus Oy 
(FiMVO).

Suomalainen apteekki on tasokas (Kiva: Hans Gabrielsson)
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Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat 
yleistyneet

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat 
globaalisti kasvava ilmiö, jolla on vai-
kutuksia myös Suomeen. Katkoksia 
tapahtuu eri syistä, joita käsitellään 
Liisa Hurmeen tekstissä tässä samas-
sa lehdessä. 

Suomi on pieni markkina-alue 
ja pitkälti riippuvainen tuonti-
lääkkeistä. Saatavuusongelmien 
kansainvälisiin syihin voidaan 
Suomesta käsin vaikuttaa vain 
rajallisesti, mutta alan toimijat 
voivat yhteistyöllä ehkäistä kat-
koksia ja vähentää niiden haital-
lisia vaikutuksia. 

Lääkkeiden saatavuus on Suo-
messa haasteita huolimatta edel-
leen hyvä. Apteekkikanavassa 
vain alle yksi promille resepteistä 
jää toimittamatta saatavuuskat-
koksen takia.  

Lääketeollisuus voi ehkäistä saa-
tavuusongelmia mm. tuotannon 
ja logistiikan suunnittelulla ja 
mahdollisimman hyvällä kysyn-
nän ennakoinnilla. 

Kaikista valmisteluista huoli-
matta yksittäinen yritys ei voi 
kuitenkaan ennakoida muiden 
kilpailevien yritysten äkillisiä me-
nekkimuutoksia. Etenkin ison toi-
mijan äkillinen saatavuuskatkos 
johtaa siihen, että tavara loppuu 
myös muilta yrityksiltä. 

Mahdollisuus vieraskielisten pakka-
usten joustavaan käyttöön poikkeus-
tapauksissa olisi suhteellisen nopea 
keino vähentää potilaiden kokemia 
häiriöitä. Pidemmällä aikavälillä tulisi 
hyödyntää digitalisaatiota (mm. QR 
koodit) ja keventää pakkausten kieli-
vaatimuksia EU-sääntelyssä.  

Myös lääkkeiden velvoitevarastot 

ja mahdollisuus niiden joustavaan 
käyttöön tarvittaessa vähentävät 
väestön kokemia häiriöitä. Lääkete-
ollisuus pitää lääkkeiden velvoiteva-
rastointia hyvänä suojana lääkkeiden 
saatavuudelle Suomessa kansainvä-
listen tuotantoketjujen haastavassa 
maailmassa. 

Lakia tulisi kuitenkin uudistaa ja 
joustavuutta varastojen käyttöön 
tarvittaessa lisätä. Myös laajempi va-
rastointitarpeiden päivittäminen oli-
si tarpeen.

Saatavuusongelmien vaikutuksia 
voidaan vähentää Suomessa edel-
leen

Lääketeollisuudessa on tunnistettu 
myös muita keinoja saatavuuson-
gelmien vähentämiseen. Aivan en-
sisijaista on lääkehuollon toimijoi-
den välisen keskustelun lisääminen 
ja yhteisen tilannekuvan luominen. 
Lääketeollisuus ry järjesti tätä tar-
koitusta varten marraskuussa 2019 
ensimmäisen Lääkealan saatavuus-

foorumin.   

Tiedonkulkua saatavuuskatkoksista 
on parannettava. Jos katkos edellyt-
tää sitä, että potilaalle on kirjoitetta-
va uusi lääkemääräys, tästä aiheutuu 
lisätyötä terveydenhuollon yksiköil-
le. Työskentelemme parhaillaan sen 
eteen, että voisimme saada lisää in-
formaatiota lääkkeiden saatavuudes-
ta lääkäreille jo reseptinkirjoitustilan-
teeseen. Lisäksi viranomaiset lisäävät 
sekä Suomessa että EU-tasolla infor-
maatiota katkoksista. 

Sairaaloiden hankintakriteereiden 
tulisi kannustaa lääkkeiden hyvään 
saatavuuteen. Sairaalahankinnat tu-
lisi jatkossakin rytmittää niin, että 
kaikkia tarjouskierroksia ei käydä sa-
maan aikaan. Myös hankintapäätös-
ten tekeminen hyvissä ajoin ennen 
uuden hankintakauden alkua antaisi 
nykyistä enemmän aikaa varastojen 
hankinnalle. Velvoitevarastointilaki 
kaipaisi parempaa yhteensovittamis-
ta hankintalain kanssa. 

Apteekki Havanassa Kuubassa muistuttaa museota tai palatsia (Kuva: 
Risto Gabrielsson)
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SYYSKO-
KOUS PIDETTIIN ORIONIN TILOISSA 

7.10.2019
Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n 
puheenjohtaja, eversti Timo Saari-
nen avasi kouksen kello 17.45.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
evp everstiluutnantti Timo Vilkko.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin kap-
teeni Henri Pitkäkoski.

Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2020 
toiminta-suunnitelman (liitteenä 2). 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Yhdistyksen puheenjohtaja eversti 
Timo Saarinen esitteli vuoden 2020 
talousarvion (liitteenä 3). Talousarvi-
oesitys hyväksyttiin.

Päätettiin, hallituksen esityksen pe-

rusteella, että jäsenmaksu vuodelle 
2020 on 25€. 

Yhdistyksen ja hallituksen puheen-
johtajaksi esitettiin ja hyväksyttiin 
eversti Mika Multanen.

Yhdistyksen ja hallituksen varapu-
heenjohtajaksi esitettiin ja hyväksyt-
tiin majuri res Caj Lövegren.

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi 
esitettiin ja hyväksyttiin seuraavat 
henkilöt:  
- insinöörieverstiluutnantti Harri Saa-
rinen
- majuri Sami Friberg
- majuri Mika Pyykkö
- komentajakapteeni Juha Seppänen
- kapteeni Lauri Mukka
- kapteeni Ville Tolvanen

- kapteeni Markus Järvinen
- everstiluutnantti evp Aarne Veijalai-
nen
- luutnantti res Hans Gabrielsson
- luutnantti res Pekka Saarinen

Päätettiin, että hallituksen kokoon-
pano on yllä kirjatun mukainen.

Yhdistyksen toiminnantarkastajik-
si esitettiin ja hyväksyttiin vuodelle 
2020 eversti-luutnantti Mauri Etelä-
mäki ja eversti evp Risto Kosonen.

Vilho Wäiniön säätiön edustajaksi on 
hyväksytty everstiluutnantti Mikael 
Laine ja everstiluutnantti Juha Ponto

Logistiikkaupseeriyhdistys ry:n val-
tuuskunnan puheenjohtaja Pentti 
Miettinen esitteli kokoukselle val-

Kuvat: Hans Gabrielsson
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tuuskunnan kokoonpanon vuodelle 
2020.

EVL evp. Timo Vilkko on jo kokenut kokousjohtaja

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOI-
MINTASUUNNITELMA VUODELLE 

2020

Yhdistyksen tarkoituksena on tu-
kea maanpuolustusta edistämällä 
vahvaa maanpuolustushenkeä, 
logistiikan kehittämistä, tutki-
mustoimintaa ja kanssakäymistä. 
Yhdistys toimii logistiikka-alalla 
työskentelevien ja logistiikan teh-
täviin sijoitettujen upseereiden 
yhteisenä maanpuolustusjärjestö-
nä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh-
distyksellä on alansa julkaisutoi-
mintaa. Yhdistys jakaa apurahoja ja 
stipendejä sekä järjestää yhteisiä lo-
gistiikka-alan kokoontumisia, tutus-
tumismatkoja, seminaari-, kokous- ja 
juhlatilaisuuksia, joiden tarkoitukse-
na on tarjota jäsenistölle mahdolli-
suuksia itsensä kehittämiseen ja ver-
kottumiseen logistiikan alalla. 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan 
Logistiikkaupseeri- lehden sekä ko-
tisivujen kautta (www.logistiikkaup-

seerit.fi). 

Vuoden 2020 teemana on: ”PUO-
LUSTUSHAAROJEN HUOLTO”

Logistiikkaupseeri-lehti ja seminaa-
ri tukevat vuoden teemaa. Yhdis-
tyksen keskeisinä toimijoina ovat 
Puolustusvoiminen logistiikkalaitos 
ja sen hallintoyksiköt, Logistiikka-
koulu sekä Maanpuolustuskorkea-
koulu. Puolustushaarojen esikuntien 
ja joukko-osastojen roolia pyritään 
edelleen korostamaan. Valtuuskun-
nan toiminnalla tuetaan yhdistystä 
ja pyritään lisäämään puolustusvoi-
mien logistiikan ja elinkeinoelämän 
logistiikan molemmin puolista tun-
temusta.

Yhdistyksen toiminnalla pyritään ak-
tivoimaan erityisesti reserviläisjäse-
niä ja uusia huolto- ja logistiikkaup-
seereita.

Yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi järjestetään valtakun-
nallinen huoltotapahtuma, alueel-
lisia tapahtumia sekä seminaari- ja 
esitelmätilaisuuksia. Yhdistys tukee 
jäsentensä huollon ja logistiikan tut-
kimusta sekä opiskelua jakamalla sti-
pendejä sekä apurahoja.

Verkottumista Viron logistiikkaup-
seereiden kanssa jatketaan. Yhteis-
työn mahdollisuuksia Ruotsin kanssa 
selvitetään.

Jatketaan yhteistyön selvittelyä ja sy-
ventämistä Sotataloudellisen seuran 
kanssa.
 
TOIMINTA

Logistiikkaupseerit ry:n vuoden 2020 
toiminnassa jatketaan vakiintuneella 
linjalla. Vuosi 2020 on pitkälti ”pe-
rusvuosi”. Merkittävä tapahtuma on 
vuonna 2020 järjestettävä huoltota-
pahtuma. 

Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokous 
järjestetään maanantaina 16.3.2020 
klo 17.30 Pääkaupunkiseudulla.

Kokouspäivän iltapäivälle järjeste-
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tään tutustuminen logistiikan koh-
teeseen ja siihen liittyviä alustuksia.    

Vuoden 2018 kokemuksen perusteel-
la jatketaan osallistumista MPKK:n ja 
Suomen Sotatieteellisen seuran jär-
jestämille Sotatieteiden päiville tou-
kokuussa.  

Huoltotapahtuma järjestetään lau-
antaina 29.8.2020 Vekaranjärvellä / 
Kouvolassa, jossa alueen logistiik-
kaupseerit toimivat vastuullisena jär-
jestäjänä. 

Hallitus toivoo jäsenistöltä aloitteita 
ja ideoita vuodelle 2021

Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous 
järjestetään maanantaina 5.10.2020 
Tampereella. Syyskokouksen yhtey-
dessä järjestetään hyväksi koettu toi-
mialaan liittyvä seminaari.

Yhteistyötä Viron yhdistyksen suun-
taan jatketaan aktiivisesti.
Hallitus yhdessä Valtuuskunnan ja vi-
rolaisten kanssa pyrkii järjestämään 

tutustumismatkan Viroon Tapan va-
ruskuntaan. Virolaisille järjestetään 
myös mahdollisuus osallistua valta-
kunnalliseen huoltotapahtumaan 
Suomessa. 

Yhteistyötä Ruotsin suuntaan pyri-
tään edelleen aktivoimaan.

Käynnistetään 95v juhlavuoden 
suunnittelu vuodelle 2021. 

Selvitetään mahdollisuutta julkaista 
vuonna 2021 95-vuotis juhlakirja yh-
distyksen toiminnasta. Kirjassa olisi 
kuvia ja kertomuksia aiemmin järjes-
tetyistä huoltotapahtumista yms.

Alueellisia yhdistyksen tapahtumia 
tuetaan vakiintuneen tavan mukai-
sesti tarvetta vastaavasti.

Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa hyö-
dyntäen videoneuvottelujärjestel-
mää.  

Valtuuskunnan toimintaa pyritään 
edelleen aktivoimaan valtuuskun-

nan puheenjohtajan, yhdistyksen 
puheenjohtajan ja Puolustusvoimien 
logistiikkajohdon tukemana. 

Valtuuskunta osallistuu vakiintuneen 
käytännön mukaisesti vuonna 2020 
RUK:ssa huollon reserviupseerikurs-
sin tukemiseen ja menestyneiden 
oppilaiden palkitsemiseen. Yhdistyk-
sen hallitus ja valtuuskunta osallistu-
vat RUK 100-vuotistapahtumaan.

LOGU:n tuella pyritään kasvattamaan 
huolto- ja logistiikkaupseerihenkeä 
ja lisäämään nuorten upseerien kiin-
nostusta yhteiskunnan logistiikkaan.  

Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäse-
nille järjestetään tilaisuus tutustua 
huollon varusmies- ja reserviläiskou-
lutukseen ETELÄ20-harjoitukseen 1.-
5.6.2020.

Yhdistyksen www-sivuja pidetään 
yllä yhdistyksen hallituksen johdolla. 
Sivuja kehitetään saatujen kokemus-
ten ja palautteen mukaisesti.

Lääkintäeversti Jouko Peltomaa piti ansiokkaan esi-
tyksen aiheesta”Poikkeusolojen kenttälääkintäketjut 
ja niiden suorituskyvyt”.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Pentti Mietti-
nen kertoi valtuuskunnan kuulumisia.
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Jäsentavoitteena on, että palveluk-
sessa olevat huollon ja logistiikan 
koulutuksen saaneet ja/tai huollon ja 
logistiikan tehtävissä palvelevat up-
seerit ja erikoisupseerit ovat laajasti 
yhdistyksen jäseniä. Jäsentoiminnan 
painopiste on pyrkiä aktivoimaan jä-
senkuntaa ja ennen kaikkea nuoria 
huolto- ja logistiikkaupseereita sekä 
reservin upseereita. 

Jäseniä rekrytoidaan erityisesti ker-
tausharjoituksissa, vapaaehtoissa 
harjoituksissa, varusmies- ja upseeri-
kurssien kokoontumisissa ja muiden 
koulutustapahtumien yhteydessä 
sekä kumppanuustoiminnan kaut-
ta. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
ja Logistiikkakoulussa järjestetään 
rekrytointitilaisuudet kurssilaisille.

Kotimaisen sotavarusteteollisuuden 
ja puolustusvoimien logistiikkajär-
jestelmän kumppanuusyritysten 
reserviupseerit ja avainhenkilöt py-
ritään aktiivisesti hankkimaan jäse-
niksi ja ottamaan mukaan yhdistyk-
sen toimintaan.

ALUETOIMINTA

Aluetoiminnalla tarkoitetaan yhdis-
tyksen puitteissa alueellisesti tai pai-
kallisesti järjestettävää toimintaa. 

Aluetoiminnan järjestämistä kan-
nustetaan jalkauttamaan puolustus-
haaraesikunnille ja joukko-osastoille 
sekä Puolustusvoimien Logistiikka-
laitoksen hallintoyksiköille. Paino-
pisteenä ovat nuoret aktiivi- ja reser-
viupseerit sekä kumppaniyritysten 
avainhenkilöstö.

Tilaisuuksia pyritään liittämään ker-
tausharjoitusten ja muiden tilaisuuk-
sien yhteyteen. 

Valtuuskunnan elinkeinoelämän 
edustus kytketään tapahtumiin 
ja toimintaan mukaan alueittain. 
Samoin pyritään hyödyntämään 
kumppaneiden ja palveluntuottajien 
mahdollisuudet aluetoiminnan laa-
jentamiseksi.

VIESTINTÄ

Viestinnällä lisätään Logistiikkaup-
seerit ry:n tunnettavuutta niin elin-
keinoelämään kuin puolustusvoi-
miin, ylläpidetään ja kehitetään 
julkisuuskuvaa sekä tuetaan uuden 
henkilöstön rekrytointia. Viestinnäl-
lä vahvistetaan kansalaisten luotta-
musta puolustusvoimiin ja sen uu-
distuvaan logistiikkajärjestelmään. 
Sisäisen viestinnän tavoitteena on 
luoda kanava entistä tehokkaam-
paan viestintään yhdistyksen sisällä.

Logistiikkaupseerit ry:n viestintää 
kehitetään tukemalla lehdessä ta-
pahtuvaa viestintää lisäämällä säh-
köpostipohjaista tiedottamista, jota 
valmistellaan vuonna 2020 ja siihen 
siirrytään viimeistään vuonna 2021. 
Tähän liittyen yhdistys käynnistää 
myös selvitystyön jäsenrekisteri-so-
velluksesta, jolla pyritään siihen, että 
jokainen jäsen voi päivittää omat 
jäsentietonsa suoraan rekisteriin. 
Sovelluksella mahdollistetaan myös 
tiedottaminen sähköpostitse.

Viestinnän pääteemana vuonna 
2020 on tukea Logistiikkaupseerit 
ry:n teemaa ”PUOLUSTUSHAARO-
JEN HUOLTO”.

Logistiikkaupseerilehteä julkaistaan 
neljä numeroa. Lehdet julkaistaan 
teemanumeroina painottuen moni-
puolisesti logistiikkaan. Lehti on luet-
tavissa myös yhdistyksen www-si-
vuilla.

Logistiikkaupseerilehden toteutuk-
sessa päätoimittajan tukena toimii 
lehden toimituskunta. Toimituskun-
taa pyritään edelleen laajentamaan 
ilma- ja merivoimien sekä PVLOGL:n 
suuntaan. 

Kirjoituskilpailu käynnistetään lop-
puvuodesta 2020 ja jatketaan juhla-
vuonna 2021.

TALOUSARVIO

Yhdistyksen taloudellinen tilanne 
pidetään vakaana tulot ja menot ta-
sapainottaen. Aluetoiminnan tuki 
pidetään edellisten vuosien tasolla. 
Lehden ilmoitushankinnan tuloja 
pyritään kasvattamaan siten, että 
lehden tulot ja menot saadaan pa-
remmin vastaamaan toisiaan. Ilmoi-
tustuloilla katetaan suurin osa Lo-
gistiikkaupseerilehden ja kotisivujen 
kustannuksista.

Vuonna 2020 edelleen tasapaino-
tetaan yhdistyksen taloutta ja var-

Eversti Timo Saarinen luovutti tilaisuuden lopuksi uoltopäällikkö-kirjat 
Virve Laitiselle, Liisa Hurmeelle ja Sirpa Rinnalle
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mistetaan maksukyvyn pysyminen 
hyvänä jatkossakin. Varaudutaan tu-
kemaan toimintaa ja palkitsemaan 
jäsenistöä. Varaudutaan 95v juhla-
vuoteen 2021. 

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään 
kasvattamaan ja jäsenmaksu vuonna 
2020 on 25 €. Arvioitu jäsenmäärä 
(maksaneet) vuonna 2020 on noin 
900 jäsentä. 

Vuoden 2020 talousarvio on yhdis-
tyksen kokouksen pöytäkirjan liittee-
nä 3. 
 
LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOI-
MINNAN PÄÄLINJAT VUOSINA 
2020–2022

VUOSI 2020

”PUOLUSTUSHAAROJEN HUOLTO”

Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 1-2
Yritysvierailu

VUOSI 2021

”KANSAINVÄLINEN LOGISTIIKKA”

Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 2 
Yritysvierailu
Artic Lock (AL21)
95 -juhlavuosi

Sotilasapteekin johtaja 
Jarkko Kangasmäki

(Logistiikkalaitos/Sotilas-
lääketieteen keskus)

esitteli puolustusvoimien 
lääkintähuollon varautu-

misesta.

Kangasmäen esitelmän 
aihe oli: ”Lääkkeisiin liitty-

vä jakelu ja
huoltovarmuus rauhan 

ajasta sodan aikaan sekä 
yhteistyö teollisuuden

kanssa”

SOTILASPAPIT JA -DIAKONIT 
KERTASIVAT KAJAANISSA

- Harjoituksessa oli myös logistinen ulottuvuus

Kuvassa vasemmalta oikealle yhdistyksen väistyvä puheenjohtaja 
eversti Timo Saarinen, prikaatikenraali Janne Jaakkola ja insinööriken-

raalimajuri Kari Renko.
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Kainuun prikaatissa Kajaanissa 
pidettiin elokuun lopulla poik-
keuksellisen suuri reservin so-
tilaspappien ja -diakonien ker-
tausharjoitus. Ortodoksisille 
kirkonmiehille harjoitus oli suurin 
itsenäisyytemme aikana. Muka-
na oli useita ensikertalaisia mutta 
myös kuuden harjoituksen konka-
reita.

Harjoituksen johti Kainuun prikaatin 
kenttärovasti Penna Parviainen, ja 
pääkouluttajana toimi maavoimien 
kenttärovasti Vesa Aurén. Osan aikaa 
harjoitukseen osallistui myös puolus-
tusvoimien kirkollista työtä johtava 
kenttäpiispa Pekka Särkiö. 

- Harjoituksia tarvitaan, koska puo-
lustusvoimauudistuksen myötä val-
mius korostuu yhä selvemmin kou-
lutustehtävien ohella, taustoittaa 
kenttärovasti Parviainen.

Logistiikan yhteys kaatuneiden 
huoltoon

Teksti ja kuvat:Seppo Simola
Yksi harjoituksen kouluttajista oli 
Puolustusvoimien Logistiikkalaitok-
sen kenttärovasti Timo Waris. Hän 
perehdytti yhdessä Kainuun prikaa-
tin huoltopäällikön, everstiluutnantti 
Jorma Köntän kanssa harjoituksessa 
olleet papit ja diakonit kaatuneiden 
huollon kysymyksiin.

- Kaatuneiden huollon tavoitteena 
on kunnian osoittaminen ja viimei-
sen palveluksen suorittaminen kaa-
tuneille, heidän ihmisarvonsa kun-
nioittaminen sekä omaisten surun 
huojentaminen, tiivistää kenttäro-
vasti Waris.

Logistiikkalaitoksen esikunnassa on 
ollut kenttärovastin tehtävä vuoden 
2018 alusta lukien. Normaaliolois-
sa LOGLE:n kenttärovastin tehtäviin 
kuuluu esimerkiksi henkilöstön työ-
hyvinvoinnista huolehtiminen ja työ-
yhteisöjen kehittäminen. 

Logistiikkatoimialan ja sotilaspap-
pien sodan ajan työn leikkauspis-
te on kaatuneiden huolto, jonka 

toimintoja suunnittelee ja ohjaa 
Logistiikkalaitos. Poikkeusoloissa 
tukeuduttaisiin siviilimaailman hau-
taustoimistoihin.

- Yhteistoiminnan pohjaksi Puolus-
tusvoimat on solminut kumppa-
nuussopimuksen Suomen Hautaus-
toimistojen Liiton kanssa, kertoo 
kenttärovasti Waris.

Kaatuneiden huolto on entistä sel-
keämmin osa poikkeusoloihin val-
mistautumista jo rauhan aikana.  
Vuonna 2021 käynnistetään vapaa-
ehtoisille ja tehtävään soveltuville 
varusmiehille viikon mittainen kaa-
tuneiden huoltomiehen koulutus. Se 
on osa kuuden viikon pituista huol-
topalvelualan erikoiskoulutusjaksoa, 
ja koulutuksen tavoitteena on antaa 
ymmärrys sodan ajan kaatuneiden 
huollon järjestelyistä. 

Kenttäkelpoisuus testissä

Osallistujille jaettiin tarpeellinen so-

SOTILASPAPIT JA -DIAKONIT 
KERTASIVAT KAJAANISSA

- Harjoituksessa oli myös logistinen ulottuvuus
Tiistaipäivä alkoi aamuvarhaisella liturgialla Kajaanin ortodoksisessa kirkossa.
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tilasvarustus kypäriä myöden. Aseita 
ei tällä kertaa jaettu, vaan ammunnat 
hoidettiin simulaattorilla. Tositilan-
teessa myös kirkonmiehille jaettai-
siin rynnäkkökiväärit. Kansainvälises-
ti käytäntö vaihtelee.

- Papit tarvitsevat aseen itsepuolus-
tusta varten ja puolustaakseen seu-
rassaan olevia ihmisiä, perustelee 
kenttärovasti Aurén.

Ammunnoista muodostuikin kirk-
kokuntien välinen kisa ortodoksien 
vallatessa kolme ensimmäistä sijaa. 
Menestyksen selittää se, että heidän 
joukossaan oli entinen maajouk-
kueampuja.

Harjoitus ei muutenkaan ollut pelk-
kää luokassa istumista. Sodan ajan 
sijoitukseen vaaditaan riittävä fyy-
sinen toimintakyky. Heti ensimmäi-
senä harjoituspäivänä juostiinkin 
Cooperin testi, ja toisena päivänä 
punnerrettiin lihaskuntotestissä. Vä-
lillä toimittiin isommassa harjoitus-
joukossa sotilaspapin ja -diakonin 
tehtävissä kuten tositilanteessa. 

Kannustusta kouluttautumiseen

Kenttärovasti Aurén kannustaa re-
serviläisiä kehittämään osaamistaan 
oma-aloitteisesti. Palvelusta kriisin-
hallintajoukoissa hän pitää erinomai-
sena valmistautumisena sodan ajan 
papin tehtäviin.

- Kannustan myös kouluttautumaan 
reservissä miehistöstä aliupseeriksi. 
Sitten voi jatkaa sotilasjohtamisen 
kurssille Haminaan tavoitteena up-
seerin arvo reservissä.

Hyvänä esimerkkinä omaehtoisesta 
kouluttautujasta on reservin sotilas-
pastori Anssi Törmälä.

- Kotiuduin jääkärinä, mutta innos-
tuin myöhemmin käymään miehis-
töstä aliupseeriksi kurssin. Jatkoin 
sitten kouluttautumista reserviup-
seeriksi asti.

Papin virkaa siviilissä hoitava Törmälä 
toimi sotilaspastorina Pohjois-Karja-

lan prikaatissa sen lakkauttamiseen 
asti. Nykyisin hän palvelee siviilivi-
ran ohella rajamiesten sivutoimisena 
pappina. 

- Yleensä kysyn alokkailta miksi olette 
täällä ja saan tosi fiksuja vastauksia.

Sotilaspastori on erikoisupseeri. 
Tausta voi olla hyvinkin monenlai-
nen. Sijoitukseen vaaditaan, että on 
luterilaisen tai ortodoksisen kirkon 
virkaan vihitty pappi ja suorittanut 
hyvin varusmiespalveluksen. Harjoi-
tusjoukon reservin sotilasarvot vaih-
telivat jääkäristä upseeriin, suurin 
osa oli saanut johtajakoulutuksen. 

- Olin viimeksi kertaamassa 21 vuotta 
sitten tulenjohtajana, kertoo reser-
vin sotilaspastori Simo Korkalainen, 
siviilissä Järvi-Kuopion seurakunnan 
kappalainen Nilsiästä.

Sotilasdiakoni voi siviilissä olla esi-
merkiksi nuoriso-ohjaaja tai kantto-
ri. Kirkollisiin tehtäviin voi hakeutua 
jo varusmiesaikana, mutta kertaus-
harjoitustenkin kautta pääsee kir-
kolliselle alalle. Ortodoksisena soti-
lasdiakonina harjoituksessa palveli 
reservin kersantti Antti Räsänen.

- Varusmiesajan jälkeen jäin seitse-
mäksi kuukaudeksi kouluttajakersan-
tiksi. Kirkollisiin sodan ajan tehtäviin 
olen saanut koulutuksen kertaushar-
joituksissa, kertoo neljännessä kir-
kollisen alan harjoituksessaan oleva 
Räsänen, siviilissä Joensuun orto-

doksisen seurakunnan kanttori.

Toimintakykysektorin osa

Kirkollinen työ on osa toimintakyky-
sektoria, jonka tehtävänä on pitää 
sotilaat fyysisesti ja henkisesti toi-
mintakykyisinä myös kriisiaikana. So-
tilaspapiston ydinosaamista on hen-
kinen toimintakyky. Siihen kuuluvia 
eettisiä kysymyksiä pohdittiin luen-
noilla sekä keskustelutilaisuuksissa.
 
Harjoituksessa perehdyttiin uuteen 
sotilaspapiston oppaaseen. Pappien 
raskaana kriisiajan tehtävänä on 
kaatuneiden huolto ja myös sen toi-
mintoja on uudistettu. Tietopäivitys 
sodan ajan papeille oli niiltäkin osin 
tarpeen. 

- Poikkeusoloissa sotilaspappien teh-
tävänä on joukkojen taistelukyvyn 
ylläpidon ohella huolehtia myös kaa-
tuneiden huoltoa tekevien psyykki-
sestä ja eettisestä toimintakyvystä, 
kertoo kenttärovasti Waris.

Harjoituksen tarkoituksena oli myös 
toimintakonseptin luominen seu-
raaville sotilaspapiston harjoituksille. 
Myös ekumenia eli kristittyjen yhteys 
oli niin vahvasti läsnä, että se oli sel-
västi yksi harjoituksen aiheita.

- Saimme hyvän harjoituspalautteen 
reserviläisiltä. Kritiikkiä tuli siitä, että 
ei päästy ampumaan kovilla, sum-
maa kenttärovasti Parviainen.

Tiistain harjoituspäivä päätettiin illan hä-
myssä lammen rannalla vietettyyn hartaus-

hetkeen.
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ASEKOULU JA LOGISTIIKKA Asekoulu 100 vuotta, 1919-2019

Aikakirjojen kertomaa Suomen 
julistautui itsenäiseksi 1917. Sitä 
seurasi Vapaussota, jonka pää-
tyttyä venäläinen sotaväki ajet-
tiin maasta. Suomeen ei jäänyt 
aseiden kunnossapitotaitoa. Oli 
tarve opetella asekorjausta. Siksi 
Sotaministeriö antoi määräyksen 
22.10.1919 perustaa Aseseppä-
koulu.        

 Koulu toimi ensimmäiset kaksikym-
mentä vuotta Helsingissä. Vuonna 
1939 Talvisodan alkaessa se siirrettiin 
Jyväskylään Valtion Kivääritehtaalle. 

Seuraavana vuonna koulu siirtyi ta-
kaisin Helsinkiin, jossa toimi vuoteen 
1944 saakka.     1944 koulu muutti 
Harjavaltaan, 1945 Nokialle ja sama-
na vuonna vielä takaisin Helsinkiin. 

Nimi muuttui Aseseppäkoulusta Ase-
kouluksi.      Kahden vuosikymmenen 
päästä seuraava toimintapaikka oli 
1963 alkaen Kuopio, josta tuli 1970 
muutto Kokkolaan. Kokkolassa kului 
neljännesvuosisata ja seurasi siirty-
minen Lahteen, mistä sitten nykyi-
selle paikalleen Riihimäelle.      

Riihimäellä Asekoulu-nimi lakkasi 
olemasta. Perustettiin Logistiikka-

laitos ja sen yhteyteen Logistiikka-
koulu, jonka asejärjestelmäosasto 
jatkaa 100-vuotiaan Aseseppäkou-
lun ja Asekoulun perinteitä. 
 
Sadan vuoden aikana opetettiin Ase-
koulussa aseseppiä, asemestareita 
ja aseteknikoita, koulutettiin myös 
upseereita, insinöörejä ja teknikoita 
asekaluston tuntemukseen ja varas-
tointiin. 
 
Juhlapäivä 100-vuotispäivän kun-
niaksi järjesti Asekoulun perinneyh-
distys 1.10.2019 entisille ja nykyisille 
opettajille juhlatapaamisen. Ohjel-
massa oli nykyisen aseopetuksen 
esittely ja tutustuminen Sako Oy:n 
asevalmistukseen. Sakon vierailun 
isäntänä toimi tuotekehitysjohtaja 
Kari Kuparinen. Juhlapäivä päättyi 
veljesillalliseen Riihimäen upseeri-
kerholla.

Logistiikka on materiaali-, talous- ja 
tietovirtojen hallinnan tieteenhaara.  
Logistiikka-nimi löytyy Rooman val-
takunnan ajoilta. Siellä huoltoasiois-
ta vastaavia upseereita sanottiin 
logistikas-upseereiksi. Sen ajan logis-
tiikka tarkoitti sotaväen majoitus- ja 
kuljetus- sekä muuta armeijan huol-

lon järjestelyä.      

Nykyinen logistiikka-käsite tarkoit-
taa toiminnanohjausta, jakelua, kul-
jetuksia, varastointia, huoltoa, kou-
lutusta, korjausta ja tukipalvelujen 
johtamista. Sillä hallitaan toimintaa, 
johtamista ja toimintojen kehittä-
mistä. 
 
Everstiluutnantti Vesa Kouhia mää-
ritteli 1.10.2019 logistiikan näin: Lo-
gistiikka käsittää sotajoukon taiste-
lukyvyn ylläpitoon ja palauttamiseen 
liittyvät järjestelyt ja niiden johtami-
sen. 
 
Logistiikkakoulu antaa upseerikoulu-
tuksen tutkintoihin sisältyvää logis-
tiikan opetusta.  
 

Asekoulun nykyisiä ja entisiä opettajia 1.10.2019
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Kirja-arvostelut
Partioretken kadonneet kuvat

Mai Guban retki on Petrovski Ja-
min reissun ohella jatkosodan le-
gendaarisimpia kaukopartioret-
kiä. Niistä on kirjoitettu paljon. 
Aina kun ilmestyy uusi kirja, niin 
vaistomaisesti tulee pohtineeksi, 
että onko jotakin vielä kertomatta 
vai onko kyseessä pelkkä uudel-
leen lämmittely? 

Mai Guban retkestä on toden tot-
ta löytynyt uutta materiaalia. Kuusi 
rullaa kuvia on odottanut julkaise-
mistaan sotavuosista asti. TK-upseeri 
Toivo V. Narva oli mukana eversti-
luutnantti Arnold Majewskin johta-
malla 1900 sotilaan partiomatkalla, 
jonka tehtävänä oli katkaista Muur-
mannin rata ja tuhota radan varrella 
oleva huoltokeskus tammikuussa 
1942. Narva otti reissulla seitsemän 
rullaa kuvia ja laati virallisen raportin 
Päämajaan. Raportin mukana hän 
luovutti vain yhden rullallisen kuvia 
ja laittoi kuusi rullallista talteen.

Luutnantti Narvan pojan Raine Nar-
van ja tietokirjailija Simo Liikasen 
julkaiseman kirjan ydinsisältönä ovat 
luutnantin sota-arkusta löytyneet 
kuvat. Tekstin lomassa on runsaasti 
sitaatteja Narvan raportista. Kirjan 
tekijät ovat myös haastatelleet neljää 
reissulle osallistunutta veteraania. 
Luutnantti Narva oli yksi tuotteliaim-
mista TK-kirjoittajista, joten hänen 
teksteihinsä voi hyvinkin törmätä so-
ta-aikaisia julkaisuja lukiessa.

Partio-osasto oli varsin massiivinen. 
Osaston pituus marssilla oli pisim-
millään kuutisen kilometriä ja sille oli 
alistettu mukaan jopa omaa ilmator-
juntaa lähinnä huollon ja majoittumi-
sen suojaksi. Retki ei tietenkään ollut 
vaaraton TK-miehellekään, ja reissu 
oli vähällä jäädä Narvan viimeiseksi. 
Aseveli kaatui viereltä ja toinen haa-

voittui. Eniten lääkintäavun tarvet-
ta aiheutti kuitenkin paluumatkalla 
noin neljänkymmenen asteen voi-
min ärjynyt pakkanen. 

Kovasta retkestä palkittiin kylmetty-
neiden miesten arvostamalla tavalla. 
Osaston paluuta odotti tukikohdassa 
sauna ja tuhat pulloa viinaa. No, eipä 
siitä tullut kuin puolisen pulloa mie-
heen, mutta varmasti se mukavasti 
lämmitti niin mieltä kuin kehoakin.

Kuvaus poikkeuksellisesta partioret-
kestä on kiinnostavasti kirjoitettu, 
selkeä ja napakka. Iskun kohteesta 
olisi kuitenkin voinut kertoa tarkem-
minkin. Kuvituksen lisänä on käytetty 
arkistokuvia esimerkiksi kalustosta ja 
henkilöistä. Autenttisten kuvien tek-
ninen laatu ei ole kovin hyvä, mutta 

ainutlaatuinen aihe kompensoi laa-
dun puutokset. Lukutuolissakin tulee 
aavemainen olo kun katsoo kuvaa 
kireässä pakkasyössä loimottavasta 
huoltokeskuksesta ja liekkejä vasten 
kuvastuvia lumipukuisia hahmoja. 

Teos on malliesimerkki siitä, miten 
ainutlaatuisen materiaalin kanssa on 
syytä menetellä. Siitä on toimitettava 
kirja!

Seppo Simola
Katkaiskaa Muurmannin rata – Mai 
Guban sotaretken kadonneet kuvat
Raine Narva – Simo Liikanen
Gummerus, 126 s.
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Junalla läpi sotavuosien

Ylipäällikön juna toimii kirjassa 
lähinnä viitekehyksenä, eli mainio 
tietoteos ei pitäydy tiukasti rauta-
tieaiheessa. Aluksi rautatielyhen-
teet hieman oudoksuttavat, mutta 
lukemisen edetessä Cm-makuu-
vaunut sekä Hit ja Git it-vaunut 
tulevat tutuiksi puhumattakaan 
salonkivaunusta A90, joka oli ju-
nan ydin. Matka matkalta kronolo-
gisesti etenevän tietokirjan aluksi 
selvitetään junan perustaminen ja 
kokoonpano sekä esitellään junan 
henkilökunta.

Lukija saa hyvää yleistietoa Pääma-
jasta ja sen avainhenkilöistä sekä 
pääsee sisään monenlaisiin käytän-
töihin ja tapoihin. Aihepiiri loittonee 
junateemasta erityisesti kirjan lopus-
sa, kun käydään läpi kesän 1944 rau-

hanneuvotteluja. Kirja selostaa ni-
mittäin myös ne tapahtumat, joihin 
junalla matkattiin, olivatpa kyseessä 
rintamavierailut, juhlat tai rauhan-
neuvottelut. Marsalkka Mannerhei-
min vastavierailu valtakunnankans-
leri Hitlerin Sudenpesään kesällä 
1942 selostetaan myös, vaikka sille 
matkalle lähdettiin lentäen.

Junan päällikkö, kapteeni Birger 
Hagström, dokumentoi junan noin 
sata matkaa kilometrin tarkkuudel-
la. Kirja perustuu hänen päiväkirja-
muistiinpanoihinsa sekä laatimiinsa 
laskuihin. Valtion Rautatiet laskutti 
Puolustusvoimia junan käytöstä. Li-
sänsä sisältöön tuovat ylipäällikön 
adjutanttien raportit sekä kenraa-
lien muistiinpanot. Erityiskiitoksen 

ansaitsee runsas ja mielenkiintoi-
nen kuvitus, jossa on muitakin kuin 
SA-kuvia. SA-kuvistakin monet ovat 
nyt ensi kertaa esillä. Kuvituksen 
eteen on nähty runsaasti vaivaa.

Loppusivuilla on joukko mielenkiin-
toisia liitteitä kuten junan kaikkien 
matkojen ajankohdat, reitit ja niiden 
pituudet, mutta henkilöhakemisto 
valitettavasti puuttuu. Liitteenä ole-
va Kaakkois-Suomen ja Karjalan rau-
tatiekartta on oiva apu matkareittien 
hahmottamisessa.

Kirjoittaja, rautatieharrastaja Kari 
Salo on tutkinut aihetta jo pitkään. 
Hän sai vuosien varrella runsaasti li-
sävalaistusta Päämajan toimintaan 
Mannerheimin adjutantilta O.R. 
Bäckmanilta. Myös useita muita kiin-
nostavia henkilöitä kirjoittajan on ol-
lut onni tavata ja haastatella. Joitakin 
pieniä asiavirheitä tekstistä löytyy, 
mutta ne eivät suista mielenkiintois-
ta junakirjaa raiteiltaan. 

Toistoltakaan ei aina vältytä. Toi-
saalta kirjassa myös oiotaan joita-
kin sitkeästi eläviä vääriä käsityksiä. 
Rautatieaiheisiin monipuolisesti eri-
koistunut Kustantaja Laaksonen on 
tehnyt jälleen kulttuuriteon julkais-
tessaan korkeatasoisen ja näyttävän 
kirjan harvinaisesta aiheesta.

Seppo Simola
Ylipäällikön juna – Mannerheimin 
junan matkat 1939–1946
Kari Salo (toim. Sakari K. Salo)
Kustantaja Laaksonen, 232 s.
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Yhdistys teki perinteisen vierailun 
Sveitsiin viime syyskuussa 

Yhdistyksen perinteinen Sveitsin 
vierailu tehtiin 1.-8. syyskuuta 
2019. 

Sveitsiläiset isännät olivat valmis-
telleet tiiviin ja kattavan viikon 
vierailuohjelman. Pääsimme tu-
tustumaan mm. logistiikan upsee-
rikoulutukseen, kansainväliseen 
toimintaan, logistiikkaketjuun 
ja varastointiin, pioneeriharjoi-
tukseen, kaluston testaukseen ja 
huoltoon, unohtamatta museo- ja 
kaupunkikierroksia.

Yhteiset illanistujaiset isäntien 
kanssa sekä päätösretki alpeille 
kruunasivat hienon kokonaisuu-
den, josta riittää muisteltavaa pit-
käksi aikaa!

Sveitsin puolustusvoimien logis-
tiikkapäällikkö, kenraalimajuri 
Thomas Kaiser (oik) uskoo maan 
puolustusbudjetin kasvavan tasai-
sesti. Tavoitteena on saada tarvit-
taessa mobilisoitua ja varustettua 
55000 miestä kymmenen päivän 
kuluessa. Logistiikan osuus puo-
lustusbudjetista on noin 1,4 mil-
jardia Sveitsin frangia vuosittain 
(1 frangi=0,9 euroa). ”Nyt on kes-
kityttävä tehtävään, ei organisaa-
tion ylläpitoon” kiteyttää Kaiser.

48



Sveitsin puolustusvoimien koulutuspäällikkö, 
kenraaliluutnantti Daniel Baumgartner selvitti 
tarkasti sotilaiden koulutuksen perusteet, ke-
hitysnäkymät sekä aktiivisen reservin taitojen 
ylläpidon haasteet. Kysymyksiä ja keskustelua 
riitti mielenkiintoisen aiheen tiimoilta!

Suuri Suomen ystävä eversti Ulrich Meyer-Kuhn tuli tervehti-
mään logistiikkaveljiä. Hän odottaa malttamattomana seu-
raavaa Suomen vierailuaan ja lähettää lämpimät terveiset 
kaikille lehtemme lukijoille!

Othmasingenin logistiikkakeskuksen va-
rastoihin on keskitetty melkoinen  määrä 
varusteita. Kuvaajakin pääsi miltei huipulle 
ihastelemaan näkymää....

SOLOGin johtoryhmää everstit Andres Krummen, Rolf Hä-
feli ja Thomas Christen. Rolf Häfeli kantoi vierailusta suu-
rimman vastuun. Hän oli suomalaisten ryhmän mukana 
aina lentokentältä koko vierailuohjelman loppuun.
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Kunniakäynti marsalkka Mannerheimin muistopaadel-
la on aina vaikuttava tilaisuus. Montreuxin kaupungin ja 
muiden tilaisuudesta vastanneiden järjestelyt olivat erin-
omaiset!

Kenraalimajuri Y. Langel (kuva vasemmalla) piti tunteik-
kaan puheen muistopaadella. Marsalkkamme arvostus on 
erittäin korkealla Sveitsissä.

Sveitsin puolustusvoimien logistiikkapäällikkö, kenraali Thomas Kaiser vastaanotti insinööriprikaatikenraali 
Veli-Pekka Valtosen lahjapuukon. Kuvasta päätellen nyt kerrataan lähipuolustustaitoja....
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Pioneeriharjoituksen 
johtajat, everstit Eugster 
ja Roth olivat tyytyväisiä

Suomalaiset vieraat he-
rättivät vilpitöntä ute-
liaisuutta logistiikan up-
seerioppilaissa. Kenties 
jatkossa tavataan Suo-
messa?

Everstiluutnantti J.B. Thalmann on malliesimerkki kan-
nustavasta esimiehestä, joka oli selvästi voittanut upsee-
rioppilaiden luottamuksen.
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Viimeinen illanvietto ennen lähtöä 
Reppischtalin kasarmilta. Eversti 
Andres Krummen, suurlähettiläs 
Timo Rajakangas sekä eversti Da-
mian Casanova nauttivat illan oh-
jelmasta.

Vierailumme päätteeksi veljesyhdistyksemme SOLOGin pu-
heenjohtaja, eversti Andres Krummen kertoo yhdistyksensä 
viimeisimmät kuulumiset: ”Meillä yhdistys on jaettu neljään 
alaosastoon, joista yksi toimii ranskankielisellä alueella ja 
muut saksankielisillä alueilla. Jäseniä meillä on noin 2300 ja 
jäsenmäärä on edelleen hienoisessa nousussa. Jokaisella ala-
osastolla on oma puheenjohtaja sekä hallitus. Osastot teke-
vät omat itsenäiset toimintasuunnitelmansa. Vuosikokoukset 
pidetään luonnollisesti yhdessä ja meillä on joitakin muitakin 
yhteisiä tapahtumia.” Yhdistyksen jäsenmaksu on 100 Sveitsin 
frangia vuodessa ja alaosastot saavat toimintavaransa jäsen-
määrän mukaan.

Krummen on erityisen ilahtunut nuorten upseerien halukkuu-
desta liittyä mukaan toimintaan: ”Meillä on kaksi upseerikurs-
sia vuodessa, ne ovat otollista maaperää jäsenvärväykselle. 
Vastaanotto yhteisissä tilaisuuksissa upseerikokelaiden kans-
sa on ollut erinomaista.”

”Meillä ei ole valitettavasti samankaltaista yhteistä lehteä kuin 
teillä on. Alaosastot hoitavat tiedottamisen omilla suppeamil-
la julkaisuilla pari kertaa vuodessa. Meillä on toki valtakunnal-
linen julkaisu Sveitsin Upseerit, johon saamme palstatilaa aina 
tarvittaessa” kertoo Krummen.

Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on Krummenin mukaan 
hyvin tiivistä: ”Meillä on suhteellisen pieni upseerikunta ja 
lähes kaikki ylemmät upseerit tuntevat toisensa. Niinpä tuki-
pyyntöihimme suhtaudutaan lähes poikkeuksetta myötämie-
lisesti. Hyöty on nähdäkseni molemminpuoleista.”

Kolmen vuoden kuluttua tapahtuvaa Suomen vierailua odote-
taan jo innolla: ”Meillä kaikilla on yhteinen haave, olisi todella 
hienoa päästä vierailemaan Lapissa. Olemme kuulleet niin pal-
jon pohjoisen erityisolosuhteista, joten olisi varmasti unohtu-
matonta päästä kokemaan jotakin niin eksoottista.” 
Tässäpä meille haastetta tulevaa vierailua ajatellen!

Vierailun viimeinen ilta on tulossa päätök-
seensä ja eversti Krummen myhäilee tyyty-
väisenä: ”Vierailu on nähdäkseni onnistunut 
suunnitelmien mukaan. Kaikki tapahtumien 
järjestelyihin osallistuneet, kenraalimme 
mukaanlukien ovat olleet todella kiinnostu-
neita suomalaisten vierailusta.
Tämä on ollut hienoa jatkoa jo perinteeksi 
muodostuneelle yhteistyöllemme. On ollut 
todella suuri ilo isännöidä suomalaisia ystä-
viämme.”

52



Panssariseminaari 2020
Panssarimuseo järjestää yhteistoiminnassa Panssarikilta r.y:n ja Panssariprikaatin kanssa panssari- ja panssarintor-

junta-alaa käsittelevän seminaaritilaisuuden lauantaina 1.2.2020 Parolannummella. Tilaisuus pidetään Parolannum-
men vanhan sotilaskodin Vaakunasalissa klo 10.00 – 17.00. Ovet avautuvat ilmoittautumista ja tulokahveja varten 

klo 9.15.

Tilaisuuden luennoitsijoiksi on lupautunut joukko alansa parhaita asiantuntijoita. Ohjelmassa olevien viiden luen-
non aiheet ovat seuraavat:

 ”PT-76- ja BTR-50-vaunujen hankinnat ja käyttö Suomessa”
Dipl.ins. Esa Muikku

”Leopard 1 ARV: hankinta ja käyttöönotto Suomessa”
Dipl.ins. Aki Toivonen

”Suomalaisten panssarivaunujoukkojen alku: paloja vaunukoulutuksesta, -huollosta ja käytöstä sekä operatiivisista 
tehtävistä”

Evl evp Asko Itkonen

”100 vuotta suomalaisten panssarisotilaiden univormutunnuksia”
 Restonomi Seppo Simola

 ”Havaintoja Erillisestä Panssarikomppaniasta 1943-1944”
HuK Kari Kuusela

Kunkin luennon jälkeen on varattu aikaa lyhyitä kysymyksiä varten ja tilaisuuden lopuksi on vuorossa loppukes-
kustelu päivän kaikista aiheista ja mahdollisuus lisäkysymyksille. Lounastauon yhteydessä on tutustumistilaisuus 

luentojen aiheisiin liittyvään kalustoon.

Ennakkoilmoittautumiset: Tilaisuus on avoin Panssarikillan jäsenille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Kulujen peit-
tämiseksi peritään etukäteen osallistumismaksu, joka on samalla sitova ennakkoilmoittautuminen tilaisuuteen ja 

siihen kuuluvaan ruokailuun sekä kahteen kahvitukseen. Tilaisuuteen on esitystilan rajallisuuden vuoksi mahdollista 
ottaa vain 120 ensimmäiseksi ilmoittautunutta kuuntelijaa. Tämän vuoksi tilaisuuteen tulevien on tehtävä ennak-

koilmoittautuminen kaksivaiheisesti:

1.   ottamalla ensin yhteys Panssarimuseon toimistoon, puh 040 5681186 tai toimisto@panssarimuseo.fi, josta anne-
taan viitenumero osallistumismaksun maksamista varten niin kauan, kuin paikkoja on vapaana ja

2.    maksamalla osallistumismaksu viitenumeroa käyttämällä.

Paikkoja on siis rajallisesti, joten tee ennakkoilmoittautumisesi ajoissa!

Ennakkoilmoittautuminen on vahvistettava viimeistään keskiviikkoon 22.1.2020 mennessä maksamalla osallistu-
mismaksu 38,00 euroa (Panssarikillan jäseniltä 35,00 euroa) Panssarimuseon tilille FI58 4260 1320 0758 51 Lammin 

Säästöpankkiin ja kirjoittamalla viitenumero sille tarkoitettuun kenttään.

Seminaaripaikalle saavuttuaan vieraita pyydetään ilmoittautumaan vastaanottopisteessä, jossa läsnäolo 
rekisteröidään ja annetaan tarkempia ohjeita tilaisuuden järjestelyistä. Lisätietoja tilaisuudesta ja tarkem-
pi aikataulu julkaistaan Panssarimuseon internet-sivuilla www.panssarimuseo.fi ja Panssarimuseon face-

book-ryhmässä sekä Panssarikillan internet-sivuilla www.panssarikilta.fi.
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Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseeri-
säätiö 

myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät 
huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jat-

ko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. Varoja ei myönnetä virkaura-
kurssien suorittamiseen.

Säätiö on myöntänyt varoja kolmen viimeisen vuoden aikana yhteensä 25 000 euroa.

Apuraha-anomukset kevään käsittelyyn 1.3.2020 ja syksyn käsittelyyn 1.9.2020 mennessä osoitteella:

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko

Honkatie 9a
01400 Vantaa

                                             Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com

KUTSU
Kevätkokous pidetään Santahaminassa 16.3.2020 klo 15:00 alkaen

 Päivän ohjelma on seuraava:
   15:00-15:15 aloitus ja kahvit
   15:15-17:00 katsaukset aiheista upseerikoulutus, logistiikkaupseerikoulutus sekä 

sotatalouden opetus Sotatekniikan laitoksella
   17:00-17:30 kahvit ja valtuuskunnan kokous
   17:30-18:30 yhdistyksen kevätkokous, Käsitellään pykälän 11 mukaiset asiat.

Paikka: Auditorio Itä-linnake, Santahaminatalo, Maanpuolustuskorkeakoulu

Ilmoittautumiset sihteerille:
Kapteeni Markus Järvinen

logury@gmail.com
Ilmoittautumisiin tarvitaan nimi, syntymäaika ja mahdollinen ajoneuvon rekisterinumero

Pysäköinti Santahaminatalon pysäköintialueelle.

Yhdistyksen sihteeri on vaihtunut

Markus Järvinen opettaa Maanpuolustuskorkeakoululla huolto-
taktiikkaa kadeteille ja maistereille. Hän tekee työn ohella myös 

väitöskirjaa Puolustusvoimien kumppanuuksien hallinnasta 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.
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Näet sen S-mobiilin 
Omat ostot -palvelusta.

S-MOBIILI

Haluatko tietää ruokaostostesi 

hiilijalanjäljen?


