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Maanpuolustuksessa sotilaallinen
voima ei yksin riitä. Sen selkänojana täytyy olla toimiva taloudellinen tuki. Logistiikkaa ei voi
erottaa mistään sotilasoperaatiosta, tästä on runsaasti esimerkkejä
historiassa.
Suomen vienti ja tuonti tapahtuu lähes 90 prosenttisesti meritse ja reitti on melkoisen haavoittuva. Ennen
kuin uudet toimitusketjut on saatu
luotua tai kotimainen tuotanto käynnistettyä, täytyy siihen asti turvata
maan logistinen tuki. Siinä Huoltovarmuuskeskuksella (HVK) on keskeinen rooli.
Toimitusketjut ovat nykyisessä globaalissa maailmassa hyvin haavoittuvia. Hiljan raportoitiin, että sirupula
on ajanut USA:n autokaupan suuriin
vaikeuksiin. Sirujen valmistajat ovatkin päättäneet rakentaa miljardeilla
dollareilla uutta tuotantokapasiteettia, mutta uusien tehtaiden rakentaminen kestänee kuitenkin vuosia.
Irakin sodan aikaan raportoitiin, että
maailmasta meinasi loppua patterit
USA:n johtaman koalition tarpeista
johtuen.

kandaali” josta syytä langetettiin
HVK:lle. Hiljan ilmestyi Työ- ja elinkeino¬ministeriön (TEM) arviointiraportti Huolto¬varmuus¬keskuksesta. Raportissa todettiin, että tällainen
hankinta ei kuulunut HVK:n lakisääteisiin tehtäviin. Vastuu hankinnasta
olisi ollut muilla hallinnon toimijoilla.
Varautuminen erilaisiin poikkeusoloihin tulisi suunnitella ja järjestää
hallinnon kaikilla tasoilla sisältäen eri
toimijoiden yhteistoiminnan poikkeusoloissa.
TEM:in raportti antaa HVK:lle synninpäästön. Hengityssuojainongelmista
huolimatta HVK on suoriutunut lakissääteisistä tehtävistään hyvin. Järjestelmiä pitää toki kehittää, muttei
saa heittää lasta pesuveden mukana
pois.

Risto Gabrielsson

Jotkut tarpeet voidaan ratkaista ennakkovarastoinnilla mutta kaikkia
ei. Muun muassa siirtyminen entistä
enemmän fossiilisilla polttoaineilla
kulkevista ajoneuvoista kohti muita
ratkaisuja, kuten sähköllä kulkeviin,
luo uusia haasteita huoltovarmuudelle. HVK:n vahvuudessa on vain
alle 60 henkilöä joten resurssit tuntuvat melko rajallisilta.
Koronaviruspandemialla on ollut
mittavaa haittaa maailmanlaajuisesti. Jos haluaa etsiä edes jotain positiivista, olisi se herääminen huoltovarmuuden
kokonaisarvioinnin
kehittämiseen.
Menossa olevan pandemiakriisin
alussa syntyi niin sanottu ”maskis-
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:n KEVÄTKOKOUS 2021
Kokous pidettiin 15.3.2021 Teams-järjestelmässä.
Yhdistyksen puheenjohtaja eversti Mika Multanen esitti aloitussanat.
Ennen kokousta Insinöörieversti Markku Köpsi Pääesikunnasta kertoi Puolustusvoimien näkökulmasta huoltovarmuuteen. Sen jälkeen liiketoiminnan kehitysjohtaja Pasi Niinikoski Patria Oyj:stä esitti huoltovarmuuden virtauksia
Patrian silmin.
Yhdistyksen kokoukseen osallistui yhteensä 50 henkilöä (valtuuskunta, yhdistyksen hallitus ja yhdistyksen jäsenistö).
Logistiikkaupseerit ry:n puheenjohtaja, eversti Mika Multanen avasi kokouksen kello 17:30. Puheenjohtaja toivotti
osallistujat tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti yhdistyksen tilanteesta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti evp Timo Vilkko ja sihteeriksi kutsuttiin kapteeni Markus Järvinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kapteeni Ville Jaatinen ja asiakkuusjohtaja Veli-Matti Kohtamäki.
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen 11§:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen päätösvaltaiseksi.
Vuoden 2020 toimintakertomus
Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Mika Multanen esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen (tässä lehdessä sivulla
38). Toimintakertomukseen korjattiin Maanpuolustuskoulutus ry Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi. Muuta huomautettavaa ei ollut.
Vuoden 2020 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen rahastonhoitaja Tero Blomster esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen ei ollut huomautettavaa. Tilinpäätös hyväksyttiin.
Toiminnan tarkastaja eversti evp Risto Kosonen esitteli kokoukselle toiminnantarkastajien lausunnon. Toiminnan tarkastajien kertomuksesta ei ollut huomautettavaa.
Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin yhdistyksen hallitukselle vastuuvapaus.
Yhdistyksen hallituksen sihteeri, kapteeni Markus Järvinen kertoi yhdistykselle uudesta jäsenrekisteristä sekä verkkosivujen uusimisesta.
Eversti evp Risto Kosonen välitti tiedon, että Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö myöntää tukea mm. logistiikkaan
liittyvään tutkimukseen.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja pyysi jäsenistöä osallistumaan juhlatoimikuntien toimintoihin ja historiikin
kirjoittamiseen sekä pohtimaan mahdollisia toimituskunnan vahventajia.
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kiitti viime vuonna toimintaa osallistuneita.
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10

Arvoisat jäsenet ja lukijat

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Mika
Multanen

Yhdistyksen ensimmäinen webinaari
osana kevätkokousta sujui olosuhteet huomioiden hienosti. Osallistujia oli kokouksessa enemmän kuin
perinteisesti järjestetyssä lähikokouksessa. Isot kiitokset webinaarin
esitelmöitsijöille mielenkiintoisista ja
taidokkaista esityksistä.
Koronan sävyttämänä toimintavuonna on edelleen tavoitteena järjestää
huoltotapahtuma. Valmistelut ovat
käynnissä. Syyskokous terästettynä huoltovarmuusseminaarilla ja
95-vuotisjuhlatilaisuudella on valmistelussa niin ikään. Molemmista
tapahtumista tarkempia tietoja löytyy tämän lehden sivuilta.
100-vuotisjuhlien
järjestelytoimikunta on valittu ja toimikunta on jo
järjestäytynyt. Mukaan mahtuu vielä. Kevätkokouksessa esille noussut
yhdistyksen 100 vuotisesta taipa-

leesta kertova historia / historiikki
tai joku muu teos odottaa vielä toimituskunnan ilmoittautumista ja kirjoittajan/-ien rekrytointia. Otamme
hallituksessa mielellämme vastaan
ideoita ja talkoolaisia.
Olemme saaneet myös jäsenaloitteen aluetoiminnan laajentamisesta
koskemaan
huoltovarmuusorganisaation aluetoimijoita, joita työskentelee Aluehallintovirastoissa ja
ELY-keskuksissa. Mielestäni hyvä ja
mielenkiintoinen avaus. Toinen ava-

us liittyy joukko-osastoissa työskentelevien jäseniemme aktiivisuuden
lisäämiseen aluetoiminnan henkiin
herättämisessä. Heitän tästä pallon
joukko-osastoihin. Hallitus tietysti tukee joukko-osastoja mielellään
niin rahallisesti kuin työpanoksellaankin. Olkaa siis yhteydessä hallituksen jäseniin, jos tapahtumien järjestäminen kiinnostaa!
Yhdistyksen nettisivujen uudistaminen on myös valmisteilla. Tavoitteena on tehdä sivujen tietojen päivittämisestä helpompaa ja sivusto
jäsenillekin helppolukuisemmaksi. Ei
haittaa, vaikka uusi sivustokin auttaisi toiminnan aktivoinnissa.
Hyvät jäsenet! Nyt on kesä ja sen voi
todeta muualtakin kuin vain kalenterista. Rentoutukaa, nauttikaa luonnosta ja ihailkaa ihanaa Isänmaatamme!
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Huoltovarmuutta rakennetaan
alueellisesti

Kauppa_ja_jakelu kuljetus_kontit satamassa (Kuva: Huoltovarmuusorganisaatio)
Koronpandemia nosti julkiseen
keskusteluun
turvallisuusalalla
työskenteleville tutut sanat, huoltovarmuus ja varautuminen. Huoltovarmuuden ylläpidolla voidaan
varmistaa, että yhteiskunta toimii
myös kriisitilanteissa ja kansalaisten elämä jatkuu mahdollisimman
vähin häiriöin. Huoltovarmuuden
eteen tehty työ on onnistunut,
kun häiriö- tai poikkeustilanteissa
kansalaiset eivät huomaa muutoksia arjessaan.
Huoltovarmuuskeskuksen
(HVK)
tehtävänä on huolehtia yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja
viranomaistahojen kanssa Suomen
huoltovarmuudesta sekä tukea organisaatioiden jatkuvuudenhallintaa ja
varautumista.
Huoltovarmuuskeskuksen keskeisiin
tehtäviin kuuluvat mm. materiaalinen varautuminen sekä sopimuk-
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sellisten varautumisjärjestelyjen tekeminen yritysten kanssa. Suomen
huoltovarmuus rakentuu kansainvälisesti poikkeukselliseen yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa.
Huoltovarmuutta ei kuitenkaan rakenneta vain valtakunnallisesti, vaan
varautuminen rakentuu myös alueelliselle yhteistyölle. Tätä työtä tukevat
alueellisesti toimivat ELVAR-toimikunnat.
Alueellinen huoltovarmuus nojaa
verkottuneisuuteen
Liiketoiminnan keskeytyminen, toimitusketjujen häiriöt ovat yrityksille
merkittävä riski. Yritysten tulisikin
kiinnittää huomiota omaan jatkuvuudenhallintaan. Tämä tarkoittaa,
että toimijoiden tulee määritellä
merkittävimmät palvelut ja toiminnot, jotka tulee turvata kaikissa tilanteissa.

Yritysten varautumisen lähtökohtana ovat yleensä liiketoiminnalliset
perusteet, asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa tehdyt sopimukset
sekä näihin liittyvä riskienhallinta.
Keskeistä varautumisessa ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnassa
ovatkin eri osapuolten hyvä verkottuneisuus ja yhteistyö sekä toimintakyvyn varmistaminen alueellisella ja
paikallisella tasolla.
Tämän edistämiseksi Huoltovarmuuskeskus perusti vuonna 2016
elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyö-toimikunnat (ELVAR)
jatkamaan aikaisempien TIVA- ja ALVAR-toimikuntien työtä. ELVAR-toimikuntia on valtakunnallisesti viisi
kappaletta ja niiden tavoitteena on
kehittää elinkeinoelämän varautumista alue- ja maakuntatasolla sekä
varmistaa osaltaan elinkeinoelämän,
julkishallinnon ja kolmannen sekto-

rin yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa
alueellisella tasolla.
Toimikunnat ovat poikkihallinnollisia
sekä laaja-alaisia. Niihin on haettu
osaamista alueellisesti huoltovarmuuskriittisistä toimijoista, sähkö- ja
lämpö-, polttoaine-, elintarvike- ja
talousvesijakelun, sosiaali- ja terveydenhuollon, rakentamisen sekä tieto- ja viestintäverkkojen yrityksistä.
Yhteistyösopimukseen
perustuen
toimikunnan koordinoinnista vastaavat ELY-keskukset. Yritysten lisäksi toimikunnissa ovat edustettuina
aluehallintoviraston, kauppakamareiden, pelastuslaitosten ja puolustusvoimien edustajat.
ELVAR-toimikunnat tuottavat alueensa elinkeinoelämän varautumista sekä jatkuvuudenhallintaa kehittäviä maksuttomia palveluita ja

valmiuksia. Tärkeää on, että alueelliset tarpeet ohjaavat toimintaa ja että
projektit toteutetaan läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.
ELVAR-toimikunnat tarjoavat keskustelufoorumin, jossa elinkeinoelämän
alueellista varautumista voidaan sovittaa yhteen, jakaa tietoa sekä parhaita käytäntöjä eri toimijoiden kesken. Toimikunnat myös osallistuvat
vuosittaisten alueellisten tilannekatsausten tuottamiseen, joiden tavoitteena on tunnistaa keskeisimmät
alueelliset varautumisen ja huoltovarmuuden kehittämiskohteet.
Mihin työllä pyritään?
Varautumisessa yhteistyö hyödyttää
kaikkia, eikä pyörää kannata keksiä
uudelleen tai tehdä päällekkäistä
työtä. Toimijoiden keskinäisriippuvuudet kasvavat ja palveluketjut mo-

nimutkaistuvat jatkuvasti, verkosto
on niin vahva kuin sen heikoin kohta.
Kehittämällä yhteisesti paikallisen ja
alueellisen tason varautumisen heikkoja kohtia, paranee samalla jokaisen
toimijan jatkuvuudenhallinta sekä
koko yhteiskunnan varautuminen ja
valmius selvitä häiriötilanteista kehittyy. Toimikuntatyöhön osallistuminen on yrityksille vapaaehtoista,
minkä takia on tärkeää, että työstä
on yrityksille konkreettista hyötyä.
ELVAR-toimikunnan suoriutumista
mitataankin onnistuneilla, konkreettisilla projekteilla, joilla on kehitetty
oman alueen yritysten kriisinsietokykyä. Huoltovarmuuskeskus julkaisi toukokuussa 2021 uudistetun
strategian vuosille 2021–2023, missä
ELVAR-toimikunnat todetaan HVK:n
keskeisimmäksi alueellisen tason yhteistyöfoorumiksi.
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Globaalin pandemian opit – varautumista kehitetään alueelliselta tasolta
Koronakriisin aikana ELVAR-toimikunnat ovat keskittyneet alueellisen huoltovarmuuden tilannekuvan
ylläpitämiseen yhdessä aluehallintovirastojen sekä maakunnallisten
varautumisfoorumien kanssa. Yrityksiltä kerätty sektorikohtainen tieto on jaettu eteenpäin Huoltovarmuuskeskukselle ja samalla tietoa on
jaettu valtakunnallisesta huoltovarmuustilanteesta takaisin alueellisille
toimijoille.
Koronakriisi on tuonut esiin yhteisiä
kehittämisen kohteita. ELVAR-toiminnan järjestäytymistä yhtenäisestään
ja maakunnallista läsnäoloa vahvistetaan perustamalla uusia maakunnallisia asiantuntijajaostoja osaksi jo
olemassa olevia toimikuntia.
Näin vastataan tarpeeseen yhtenäistää aluetoiminnan toimintatapoja
koko Suomessa. Huoltovarmuuskeskuksessa on käynnissä useita kehittä-
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misprojekteja, joista moni oli laitettu
alulle jo ennen koronakriisiä. Kehittämisprojekteilla vastataan yhteiskunnan ja talouden suurten murrosten vaikutuksiin ja löytämään uusia
keinoja huoltovarmuuden toteuttamiseksi. Energia 2030, Digitaalinen
Turvallisuus 2030, Logistiikka 2030
ja Alue 2030 -ohjelmat keskittyvät
nimensä mukaisesti yhteiskunnalle
kriittisten sektoreiden huoltovarmuuden kehittämiseen.
Lokakuussa 2021 alkava Alue 2030ohjelma tuleekin olemaan ELVAR-toimikunnille merkittävä projektien
sarja, jonka lopputuloksena syntyy
kestävä, verkottunut ja joustava alueellinen huoltovarmuus.

Matti Niskanen
Valtio- ja sotatieteiden maisteri
Lounais-Suomen ELVAR-toimikunnan varautumiskoordinaattori
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Keskustelua Suomen päivittäistavarakaupan
liiketoimintahistoriasta ja
K-ryhmän ja S-ryhmän ruokakaupan näkymistä
2015 - 2020
pivittäistavarakauppa on oleellinen osa huoltovarmuutta

Teksti: Matti Kautto, KTT

Kuva: Matti Paavola, Keskon
entinen pääkonttori Katajanokalla Helsingissä. Nykyinen sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. (Kalasatama oikealla, kuva:
Joneikifi).

Kysymys on logistiikasta, noin 20 miljardin euron arvosta tavaraa kuljetetaan tuottajilta kuluttajille vuosittain. Yhteiskunnallisesti tällä kaupan alalla on suuri merkitys. Nämä asiat liittynevät myös liike-elämän ja
puolustusvoimien yhteistyöhön huoltovarmuuden sektorilla.
Tämä teksti perustuu keskusteluihin useiden kaupan käytännön
johtotehtävissä tällä hetkellä toimivien henkilöiden kanssa. Lisäksi
olen käynyt aihepiiriin liittyvissä
asioissa keskustelua muutamien
kaupan alaa tutkivien professorien kanssa viime vuosien aikana.
Esillä on myös tietoja ja ajatuksia v.
2019 valmistuneesta väitöskirjastani.
Henkilökohtaisia näköhavaintoja ja
ostamiseen liittyviä hyviä tai huonoja kokemuksia on K-, S- ja Lidl-ruokakaupoista, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa ja
Oulussa aivan viime ajoiltakin.
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Tämä on liiketoimintahistorian kronologinen pitkittäistarkastelu. Liiketoimintaa ei ole yksityiskohtaisesti
kuvattu. Olen nostanut esiin joitakin
keskeisiä tapahtumia ja asioita eri
aikakausilta.
Tekstin lopussa on lista muutamista
lähteistä, joiden avulla asioihin voi
tutustua K- ja S-ryhmän liiketoimintahistoriaan yksityiskohtaisemmin.
Päivittäistavarakaupan
markkinaosuuksien kehitykset ovat erityisesti maaliskuussa julkaistavan Nielsenin myymälärekisterin aikoihin iso

keskustelun aihe. On kysymys Suomen vähittäiskaupan selvästi suurimmasta tavara alasta.
Päivittäistavarakaupan n. 20 miljardin euron myynti on iso osuus koko
Suomen vähittäiskaupan markkinoista, n. 35 %. Päivittäistavarakaupalla on suuri merkitys. Se koskee
jokaista suomalaista, yhteiskuntaa
eri sektoreilla ja ruuan koko toimitusketjua alkutuotannosta lähtien.
Logistiikassa liikutellaan suuria tavaravirtoja.
Markkinaosuuksien kehitykset erityisesti pitemmällä aikavälillä tarkastel-

tuina ovat hyvä numeerinen mittari
kaupparyhmien arvontuotannosta.
Nämä numerot kuvaavat kaupparyhmien toiminnan arvontuotantoa
kolmella Henry Chesbroughin (2007)
esittämällä tasolla: asiakasarvo, arvoketju, arvo yritykselle/liikevoitto. Onnistumisia ja epäonnistumisia.
Arvontuotanto
perustuu
yritysstrategiaan ja liiketoimintamallin eri osa-alueiden integraatioon.
Vahva eri osien kokonaistoiminta,
jolla on hyvä yhteensopivuus (konsistenssi) muuttuvaan toimintaympäristöön on tärkein arvontuotannon tekijä. Yksittäiset osa-alueet ja
partiaalinen tarkastelu eivät riitä
arvontuotannon aikaansaamiseen.
Kaiken ratkaisee lopulta suunnitelmien toimeenpano. Nämä periaatteet on todennettu käytännössä.
Kokonaisvaltaiseen (holistiseen) ajatteluun perustuvat moniteoriapohjaiset case tutkimukset olisivat hyvin
tarpeellisia. Niitä ei kaupan alalla ole
juurikaan Suomen yliopistoissa tehty.
Sorescu ym. (2011) toteavat: ”Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimusta, jonka avulla voidaan selvittää
liiketoimintamallien sisältöä, mitattavuutta ja toimintaa käytännössä.
On kehitettävä käytännön toimintaan sopivia malleja, joiden mittaroinnin perusteella saadaan tietoja
eri osien ja kokonaisuuden vaikuttavuuksista liittyen asiakkaiden ostokokemuksiin ja koko liiketoiminnan
suorituskykyyn.” Kaupan alan käytännön ammattilaiset ovat samaa mieltä
tästä asiasta.
Päivittäistavarakaupan liiketoimintahistoriallisia kehitysvaiheita
1945 - 2015
Kun Suomen päivittäistavarakaupan
markkinoita tarkastelee pitkällä liiketoimintahistoriallisella aikavälillä,
on siinä tapahtunut mielenkiintoisia
kehitysvaiheita pitkissä sykleissä eri
kaupparyhmissä.

K-ryhmän myynti kasvoi vuoden
1945 n. 12 %:n tasosta 40,9 %:iin
vuonna 1986.
Markkinaosuuden kasvu oli 40 vuoden aikana n. 30 %. K-ryhmä ohitti
Tukon 1960 luvun alussa. Vuonna
1980 K-ryhmä oli selvästi suurempi
kuin osuuskaupat yhteenlaskettuina.
K-ryhmä oli ylivoimainen markkinajohtaja. Keskon taloudellinen tilanne oli vahva. Yksi keskeinen kasvuun vaikuttanut tekijä oli Keskon
1950 - 1960 vaihteessa käynnistämä
systemaattinen kauppapaikkaverkoston kehittäminen, joka perustui
koko maan kattavaan myymäläverkkosuunnitelmaan (MVS) ja sen toteuttamiseen.
Samoihin aikoihin K-ryhmä toi Suomeen valintamyymälät, joka oli aikansa suurimpia kaupan alan innovaatiota. Keskon Kenttäryhmässä
työskennellyt Eino Perttilä oli keskeisessä roolissa näissä hankkeissa.
K-ryhmän pitkäaikainen kasvu ja
Keskon investointikyky kauppapaikkoihin sekä liiketoiminnan jatkuva
kehittäminen ja innovaatiot aiheuttivat kilpailijoille vaikeuksia.
K-kauppiaat ottivat suurella innolla
ja lähes keskenään kilpaillen Ean- tietojärjestelmät käyttöön 1980 luvun
puolivälistä alkaen. Tästä oli kuitenkin vielä pitkä matka integroituihin
liiketoimintaprosesseihin ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin.
Kaupparyhmien kriisit kulminoituivat 1980 luvulla ja 1990 luvun
alkupuolella
K-ryhmän vahva toiminta oli yksi syy
kilpailevien kaupparyhmien kriiseihin, jotka kulminoituivat 1980 luvulla ja 1990 luvun alkupuolella. Nämä
johtivat isoihin kaupan alan rakennemuutoksiin 1990 luvun talouslaman
aikana.
Tässä vahvan tilanteen hetkenä Keskossa ja laajemmin koko K-ryhmässä-

kin tehtiin tilannearviointivirhe. Toimintaympäristö muuttui erityisesti
vuoden 1985 jälkeen.
Perinteiset toimintatavat eivät enää
olleet kilpailukykyisiä toimialan ja
kilpailun meneillään olevissa suurissa muutoksissa ja haasteissa.
Toinen virhe oli oman toiminnan
yliarviointi ja S-ryhmän uudistusten
aliarviointi. Ylimielisyys. K-ryhmän
markkinaosuus kääntyi laskuun 1990
luvun alkupuolella erityisesti S-ryhmän radikaalisti muuttuneen liiketoiminnan takia.
Markkinaosuus laski 1990 luvun alusta vuoteen 2015 yhtäjaksoisesti 24
vuotta. Vuonna 2015 markkinaosuus
oli 32,7 %, joka on Nielsenin mittaushistorian alin luku.
Ajanjaksolla 1985 – 2015 markkina-asemien muutos oli S-ryhmän
eduksi 37,8 %, kun vertailussa ovat
mukana alimmat ja ylimmät luvut.
Liiketoiminnan uudistaminen alkoi 1990 alussa pääjohtaja Eero
Kinnusen johdolla.
Horisontaalinen malli käynnistyi
1.9.1995. Horisontaalinen termi
tarkoittaa kauppiaiden välistä yhteistyötä ja laajaa päätösvaltaa ketjujohtokunnissa liiketoiminnan keskeisissä asioissa.
Tässä mallissa K- kaupat uudistettiin
ketjukonseptien määritysten mukaisesti. Ketjut olivat K-market, K-Supermarket ja Citymarket. Toiminnassa
ja organisaatiossa tehtiin isoja muutoksia. Mutta ketjuliiketoimintaa sen
arvoa tuottavassa muodossa ei käynnistetty.
Malli osoittautui tehottomaksi ja monimutkaiseksi. Siinä oli myös kilpailuoikeudellisia heikkouksia. K-ryhmän
asema markkinoilla heikkeni edelleen. Asiakastyytyväisyystekijät olivat heikossa kunnossa myös vuosikymmenen loppupuolella.
Oli pakko tehdä uusi isompi muutos.
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Ennen uuden mallin päätöstä joulukuussa 1999 tehtiin tärkeä muutos
myös Keskon hallintoneuvostossa
(nimi muuttui myöhemmin hallitukseksi).
Jäsenten lukumäärää vähennettiin ja
jäseniksi valittiin 3 ulkopuolista henkilöä. Siihen asti hallintoneuvostossa
oli ollut vain K-kauppiaita. Tämä sai
nimen vertikaalinen malli. Termi kuvaa keskittämistä, mutta se on huono nimi kaikelle sille, mitä tapahtui.
Ei kaikkea keskitetty.
Ketjujen perusvalikoimien muodostaminen, ketjujen markkinointi
toimenpiteiden suunnittelu, ostotoiminta ja logistiikka keskitettiin.
Kauppojen toiminta on kauppiaiden
vastuulla.
Liiketoiminta perustuu integroituihin liiketoimintaprosesseihin. Uusi
toiminnanohjausjärjestelmä
saatiin käyttöön vuoden 2005 aikoihin.
Tämä malli käynnistyi vuoden 2001
alussa.

Tämä kaupparyhmä oli rakenteeltaan 3-portainen. Tukkukauppojen
Oy toimi keskushallintona.
Alueelliset osakeyhtiömuotoiset tukkukaupat toimivat omilla alueillaan.
Kauppiaat olivat alueellisten tukkukauppojen asiakkaita. Vuonna 1973
kaupat siirtyivät T- kilven alle. Vuoden 1993 lopussa otettiin käyttöön
Spar nimi. Anttilan tavarataloissa oli
ruokaosastot.
Tukon (STL) markkinaosuus v.1945 oli
n. 55 %. Tukon rakenne ja sen muuttaminen tehokkaampaan muotoon
liiketoiminnassa oli vaikea tehtävä.
Perinteisellä rakenteella investointikyky oli heikko. Vihdoin uusi rakenne- ja toimintasuunnitelma saatiin
tehtyä v. 1994 Uolevi Mannisen toimiessa silloin pääjohtajana.
Tätä suunnitelmaa ei kuitenkaan
koskaan toteutettu. Suuret talousvaikeudet olivat kulminoituneet kriisiksi
jo pari vuotta aikaisemmin.

Keskeisissä rooleissa tässä K-ryhmän
kannalta erittäin merkittävässä uudistuksessa olivat pääjohtaja Matti
Honkala ja myös K-kauppiasliiton ja
sittemmin Keskon hallituksen puheenjohtaja kauppias Heikki Takamäki.

Tuko joutui rahoittaja pankkiensa
hallintaan. Kun Kesko osti pankkien
hallinnassa olleen Tukon v.1996, niin
näistä neuvotteluista Tukon toimiva
johto ei tiennyt mitään. Tuolla hetkellä kaupparyhmän markkinaosuus
oli 19,6 %.

Kaikkia tavoitteita ei saavutettu.
K-ryhmän toiminta ja liiketoimintaosaaminen nousivat uudelle tasolle.

Euroopan unionin komissio kumosi
tämän kaupan kilpailuoikeudellisen
perustein. K-ryhmän markkinaosuus
olisi noussut n. 60 %:n tasolle.

Siirryttiin uuteen aikakauteen vaikean ja pitkän prosessin kautta.
Tämä uudistus koski kaikkia K-ryhmän tavara-aloja. Perusteellisesti
uudistettu liiketoiminta kantoi Kesko konsernin läpi finanssikriisin vaikeimpien vuosien. Silloin päivittäistavarakaupan tulos oli esim. v. 2014
96 % Keskon liikevoitosta.
Kun tultiin aikajakson loppuun v.
2015, oli liiketoiminnan uudistamiselle hyvät lähtökohdat olemassa.
Tuko (Tukkukauppiaiden Oy)
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Tämän jälkeen Kesko joutui lopettamaan Tukon päivittäistavarakauppa
toiminnan suurin tappioin.
Tukon markkinaosuus oli 0 %. Kauppasopimuksessa ei ollut kilpailuviranomaisten
hyväksymisehtoa.
Toimintaa jatkoi Suomen Spar Oy
ruotsalaisen Axfoodin omistuksessa.
Tämän yrityksen toiminta ja markkina-asema heikkenivät vuosi vuodelta. Kun SOK osti Suomen Sparin
vuonna 2005, sen markkinaosuus oli
6,2 %.

S-ryhmällä oli kädessään 2 korttia.
Toisessa kortissa luki konkurssi ja
toisessa saneeraus ja radikaalisti
uudistettava liiketoiminta
S-ryhmän markkinaosuus oli v. 1945
n. 17 %. Osuus kasvoi 1960 ja 1970 luvulla n. 20 %:n tasoon ja kääntyi laskuun v.1980. S-ryhmä oli 1980 luvun
alkupuolella konkurssin partaalla.
Kun silloin pääjohtaja Viljo Luukan
työura päättyi, SOK:lla ja S-ryhmällä
oli kädessään 2 korttia. Toisessa kortissa luki konkurssi ja toisessa saneeraus ja radikaalisti uudistettava liiketoiminta.
Oli pakkotilanne uudistua. 1980 luvulla kaupparyhmässä tehtiin yksi
Suomen taloushistorian suurimmista yrityssaneerauksista. Esim. henkilöstön vähennys oli yli 20000. Uusi
pääjohtaja DI Juhani Pesonen tuli
Wihurilta v. 1983 tätä erittäin vaikeaa tehtävää johtamaan ja toteuttamaan.
Saneeraussuunnitelman nimi oli S
-83 strategia. Pesonen pelasti S-ryhmän.
S-ryhmä vahvistuminen alkoi uuden
liiketoimintastrategian (S - 90 ja S - 94
strategiat) ja niiden toimeenpanon
johdosta. S - 90 strategia päätös tehtiin v. 1986 keskellä kriisiä. Siitä alkoi
uuteen ajatteluun ja liiketoimintamalliin liittyvä radikaali muutos.
Pääjohtaja Jere Lahti oli näissä hankkeissa keskeisessä roolissa. S-ryhmä
lopetti kannattavuutensa parantamiseksi 1985 – 1995 783 kylä- ja lähikauppaa. Markkinaosuus laski ja
oli vuonna 1990 15,9. S-ryhmän taloudellinen tulos ja likviditeetti olivat heikkoja 1990 luvun alkupuolelle
asti.
Uutta rahoitusta saatiin tuolloin hankittua. Vuodesta 1991 alkoi myynnin
ja markkinaosuuden jatkuva pitkäaikainen kasvu. S-ryhmä siirtyi markkinajohtajaksi v. 2005. Myynti kolmikertaistui. Vuonna 2015 S-ryhmän

markkinaosuus oli 45,9 %. Markkinaosuuden kasvu oli 25 vuoden aikana 30 %.

dessa mallissa päivittäistavarakaupan tulosyksiköitä. Yksiportainen tulosmalli.

Uudessa mallissa perustettiin ketjut: Prisma, S-market ja Sale

SOK toimii palveluorganisaationa,
ketjuohjaus ja muut palvelut. Ostotoiminnasta ja logistiikasta vastaa
Inex Partners. Tämä oli yhteisyritys
Ekan kanssa ja sittemmin Tradekan
loppuessa kokonaan SOK:n omistama.

Kaikki kaupat uudistettiin konseptimääritysten mukaisesti. Kauppapaikkaverkoston
kehittämisen
tavoitteena oli konseptija kauppapaikkaylivoima. Kauppapaikkainvestoinnit kohdentuivat Prismoihin ja
isoihin Smarketteihin.
Vuonna 1987 pääkaupunkiseudulla
toimiva Alepa siirtyi Pajusen Kkauppiassuvulta HOK:n omistukseen. ABC
huoltoasemat ja liikennemyymälät
oli iso uudistamishanke.
Kanta-asiakasjärjestelmä uusittiin.
Bonus ja vihreä kortti tulivat käyttöön koko S-ryhmässä. Luotettava
EDLP (every day low price) periaate
tuli käyttöön päivittäistavaratavaroiden hinnoittelussa.
S-ryhmän alueosuuskaupat ovat uu-

Alueosuuskauppojen
vuosikertomusten mukaan taloudellinen tilanne parani huomattavasti vuosikymmenen puolivälin tienoilla.
Liikevoitto % oli n. 3%:n tasolla ja
omavaraisuus aste n. 50 %.
Investointi kyky oli hyvä.Kun Kesko lopetti v.1995 aluekeskot, saivat
S-ryhmän alueosuuskaupat entistä
vahvemman aseman maakunnissa ja
kuntasuhteissa. Tämä näkyi vahvasti
kauppapaikkatoiminnassa ja selittää
S-ryhmän myynnin kasvua. Suuret
S-marketit olivat monilla paikkakunnilla täysin ylivoimaisia rapautuneisiin vanhoihin K-halleihin verrattuna.

Tämä asetelma kesti n. 10 vuotta
OTK, Eka, Tradeka
OTK:n markkinaosuus oli myös v.
1945 n. 17 %. Konsernin nimi oli
myöhemmin EKA. Moni toimialainen
EKA meni konkurssiin v. 1992.
Ekan päivittäistavarakauppa jatkui
vuodesta 1994 Tradekan nimellä.
Tämä yritys pelastettiin mittavalla
yrityssaneerauksella. Tuona vuonna tuli voimaan yrityssaneerauslaki.
Velkoja annettiin anteeksi 2 miljardia
markkaa, joka oli valtava
summa siihen aikaan.
Yrityssaneerausaika oli 10 vuotta. Tradekan liiketyypit olivat Siwa,
Valintatalo ja Euromarket. Markkinaosuus oli 10 – 12 %:n haarukassa
loppuun asti.
Yrityssaneeraus aikana investointikyky oli heikko. Tradeka sai velkansa maksettua ja lopetti toimintansa.
Vuonna 2005 vasemmistoaatteisen
osuuskaupan tarina päättyi. Silloin
muodostettiin Tradekan jatkajaksi
uusi yhtiö, jonka omistajia olivat Tradeka ja Wihuri.

Prisma hypermarket Viikissä, kuva: Ypsilon from Finland
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Samana vuonna HOK osti Elannon.
Vuonna 2007 perustettiin uusi yhtiö
Suomen Lähikauppa, joka oli ruotsalaisen pääomasijoittajan omistuksessa.
Toiminta kuihtui monissa eri vaiheissa ja omistajajärjestelyissä vuosi vuodelta. Vuonna 2015 Kesko osti Suomen Lähikaupan. Markkinaosuus oli
tässä vaiheessa 6,2 %.
Lidl tuli Suomen markkinoille
v.2002
Markkinaosuus Suomessa oli v. 2015
8,3 %. Lidl on paljon markkina asemaansa tärkeämpi toimija Suomessa, erityisesti kuluttajien näkökulmasta. Se toimii Hard Discount Store
periaatteella. Lidl vaikuttaa positiivisesti omalla tavallaan kilpailun toimivuuteen erityisesti kuluttajien valtavirroille tärkeän ruuan hintatason
suhteen.
Markkinoilta poistuneet kaupparyhmät olivat olleet heikossa taloudellisessa tilanteessa jo pitkään. Kesällä
vuonna 1990 alkanut talouslama ja
pankkikriisi pudottivat ne pelistä lopullisesti.
Pankeilla ei ollut näissä talkoissa halua eikä kykyä pelastustoimiin. Osa
niistäkin poistui markkinoilta näissä
samoissa rytinöissä. Erilaisia kaupparyhmien yhdistämissuunnitelmia
tehtiin 1990 luvun alkupuolella.
Esillä olivat Tradekan kauppojen
jakaminen Keskon, SOK:n ja Tukon kesken sekä Tukon ja Tradekan
yhdistäminen. Yksi kriisissä olleista kaupparyhmistä selvisi ja nousi
markkinajohtajaksi.
Näiden loppuneiden kaupparyhmien seuraajien asema oli koko ajan
heikko, kuten edellä todetaan. Ne
kuihtuivat vähitellen ”kuin pyy maailmanlopun edellä”.
Osuustoiminnallisista
kaupparyhmistä voi todeta, että vasemmistolainen tai Pellervolainen aate ei elätä
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siinä tilanteessa, kun liiketoiminnan
arvontuotanto romahtaa.
Tällä pitkällä aikavälillä on ollut monia taloudellisia kriisejä. 1960 luvun
loppuvuosina, 1970 luvun alkuvuosina, 1990 luvun alkuvuosina ja v.2008
jälkeen finanssikriisi.

kirjoitettava uusi tarina. Tämän uudelleen kirjoittamisen hetken oikea
aikainen tieto on äärimmäisen tärkeä
asia.
Nämä opit sopivat hyvin kuvaamaan
sitä, mitä edellä olevassa tekstissä on
todettu.

Nämä kaikki kriisit ovat aiheuttaneet
kaikille kaupparyhmille vaikeuksia.

Ajanjakso 2015 – 2020 ja markkinaosuuksien kehitys

Kun kriisit alkavat, on kysymys
siitä, millainen on kunkin kaupparyhmän taloudellinen tilanne ja
kantokyky selvitä kriisin yli.

Vuosi 2020 oli päivittäistavarakaupassa poikkeuksellinen korona vuosi.

Kun kaupparyhmä on taloudellisesti
heikossa tilanteessa isojen kriisien
alkaessa, on liiketoiminnan loppuminen todennäköisin vaihtoehto.
Tyhjällä kassalla, suurilla veloilla ja
raskailla rakenteilla ei voi selvitä.
Senkin voi vielä todeta, että yhdenkään edellä mainitun kriisin aikana
ei päivittäistavarakaupan ostovoima
Suomessa merkittävästi heikentynyt.
Michael Porter toteaa artikkelissaan
(1991), että strategiat ovat kilpailukykyisiä vain omana aikanaan, in the
given point of time. Hallintoelinten
ja johdon tärkein tehtävä on strategisten analyysien ja tilannearvioiden
avulla selvittää, milloin tämä hetki on
käsillä.
Näissä tilanteissa tarvitaan usein perinteistä poikkeavaa uutta ajattelua,
uutta mental mappia (Siggelkow
2001).
Tilannearvioinneissa hallintoelinten
ja johdon kognitiovaje, ylimielisyys
ja liiallinen tyytyväisyys rankaisevat yrityksiä kerta toisensa jälkeen.
Professori Joan Magretta Harvardin
yliopistosta toteaa (2002), että liiketoimintamallien erityinen vahvuus
on se, että niissä kuvataan yksityiskohtaisesti mallin eri osat ja niiden
toiminta kokonaisuutena.
Tämä on kuin tarinan kirjoittaminen.
Kun vanha tarina ei enää toimi, on

A.C. Nielsenin vuoden 2020 myymälärekisterin mukaan päivittäistavaramyynnin arvo Suomessa oli 20,2
miljardia euroa. Myynnin arvo kasvoi
8,4 %. Tämä on suurin luku Nielsenin
40 vuotisessa mittaushistoriassa. Koronasta johtuvat rajoitukset johtivat
tähän kehitykseen.
1 % markkinaosuutta = 200 miljoonaa euroa. Päivittäistavaraostot per
henkilö oli n. 3700 euroa.
Verkkokaupan osuus v. 2019 oli 0,6
%. Kasvu 56,7 %. Ensimmäisen kerran mittaushistoriassa verkkokauppa
oli suurempi kuin yhden yksittäisen
hypermarketin myynti.
Koronavuonna 2020 verkkokaupan
osuus oli 2 %. Ruuan verkkokauppa
kasvoi 110 miljoonaa euroa. Sen arvo
oli 395 miljoonaa euroa. K-ryhmän
osuus verkkokaupasta oli n. 50 %.
Koko päivittäistavarakaupan kasvusta verkkokauppa toi viidenneksen.
TVuoden 2015 jälkeen K-ryhmän ja
S-ryhmän markkina asemissa on tapahtunut muutos. Pitkään jatkunut
trendi on kääntynyt.
Viiden vuoden aikana v. 2015 -2020
K-ryhmän markkinaosuus on noussut 36,9 %:iin. Kasvu 4,2 %.
Suomen päivittäistavarakauppa
on erittäin keskittynyt
K-ryhmä on kaventanut markkinaosuus eroa S-ryhmään 4,1 %. Ero
K-ryhmän historian suurimpaan

Maailman pohjoisin Lidl-ketjun myymälä on Sodankylässä., Kuva: Birit Schenk (Birit)
markkinaosuuslukuun 40,9 % v. 1986
on v. 2020 vielä 4 %. Euroissa K-ryhmän myynti on kasvanut 848 miljoonaa euroa. K-ryhmän kauppojen
asiakasmäärä on kasvanut tällä ajanjaksolla n. 231000 uudella asiakkuudella.
K-ryhmän kasvua on lisännyt Suomen Lähikaupan osto. Myös orgaanista kilpailijaa parempaa kasvua on
ollut muissa K- ketjuissa.
S-ryhmän markkinaosuus on laskenut tällä ajanjaksolla vähäiset 0,1 %.
Lukuja K-ryhmän kasvusta ja markkina asemien kaventuvasta erosta on
myös S-ryhmässä katseltava tilannearvioinneissaan.
S-ryhmä on edelleen v.2020 markkinajohtaja 9,1 %:n erolla Kryhmään.
K-ryhmän ja S-ryhmän yhteenlaskettu markkinaosuus oli v.2020 82,9 %.
Suomen päivittäistavarakauppa on
erittäin keskittynyt. Näillä kahdella
kaupparyhmällä on määräävä markkina-asema. Tämä asetelma aiheuttaa jatkuvaa keskustelua erityisesti
hankintamarkkinoiden toimivuudesta ja toimintatavoista.
Lähihistoriassa

markkinaosuuksien

vuosimuutokset ovat olleet melko
pieniä. Näin oli myös v. 2020. Mutta
jos näistä alkaa muodostua vuosia
kestävä trendi, niin ne muuttuvat
merkittäviksi.

viitisen vuotta.

Isompia muutoksia on tapahtunut
yritysostojen yhteydessä. Aikaisemmat kasvutrendit olivat pitkiä. Kuten
edellä todetaan, niin K-ryhmän kasvu
vuosina 1945 – 2006 oli 30%.

Lidlin osuus oli v. 2020 9,5 %. Lidl
(Schwarz Group) on Euroopan suurin retail yritys. V. 2020 LIDL oli Retail
Global Top Ten listan neljäs 123,4 miljardin dollarin myynnillä (NRF/Kantar
2020).

S-ryhmän kasvu vuosina 1991 – 2015
oli 30 %. Miten kauan jatkuu tämä v.
2015 alkanut trendi, on varmasti kiinnostava kysymys.
Jatkuva markkinaosuuden lasku
tarkoittaa myynnin laskua. Jatkuva
myynnin lasku on kaupparyhmälle
liiketaloudellisesti ja myös maineen
kannalta hankala yhtälö.
Kun myynti laskee, niin tämä on signaali ja seuraustekijä heikentyvästä
asiakasarvon tuottamisesta;
asiakastyytyväisyydestä.
Tämän ongelman ratkaiseminen
on haasteellista ja kompleksisessa
kaupparyhmässä aikaa vievää. Radikaali liiketoimintamallin muutos ja
toimeenpano vie lähihistorian käytännön kokemusten mukaan aikaa

Kaupparyhmien välinen lähtökohta liiketoiminnan kehittämiselle
erilainen

Vertailun vuoksi K-ryhmän ja S-ryhmän yhteenlaskettu päivittäistavaroiden vähittäismyynti oli v. 2020
16,7 miljardia euroa. Lidlillä on yli
10000 myymälää eri maissa. Lidl on
hiljattain käynnistänyt Suomessa digitaalisen kanta-asiakasjärjestelmän.
Aasiassa Lidl tekee myös verkkokauppaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä myös Lidlillä on haasteita. Sen myynti laski hieman v. 2020
globaalilla tasolla. Ja niin laski 0,1 %
Suomessakin. Ei juuri mitään tämäkään luku.
K-ryhmän uusi strategia ja kehittämishankkeet vuodesta 2015 alkaen
Vuonna 2015 Kesko ja K-ryhmä sai
hyvät lähtökohdat liiketoiminnan ke-

15

hittämiselle.
Liiketoimintaprosesseja, tiedonhallintaa ja koko kaupparyhmän liiketoimintaosaamista oli perusteellisesti uudistettu 2000 luvulla. Keskon
taseessa v. 2015 likvidit kassavarat
olivat n. 900 miljoonaa euroa ja osingonjakovarat miljardi euroa. Vahva
investointikyky yritysostoihin ja muihin kehittämishankkeisiin.
Kun Helander lähti ostoksille, oli rahat taskussa. Keskon ja K-ryhmän liiketoiminnan uudistaminen perustuu
vuonna 2015 aloittaneen pääjohtaja
Mikko Helanderin johtamaan strategiatyöhön.
Uusi K-strategia ja sen vahva
toimeenpanoon.
K-ryhmä on saanut etumatkaa suhteessa S-ryhmään valikoimien
kehittämisessä, tuoretuotteiden palvelu- ja alakonsepti ratkaisuissaan
(sushi yms.) sekä näitä
uudistuksia tukevassa myymäläsuunnittelussa.
Asiakasarvoa tuottavien vahvuuksien toteuttaminen, kauppojen viihtyisyys ja nykyaikaisuus on esillä
K-kaupoissa.
K-ryhmän toiminnassa kuluttaja rajapinnassa ovat strategiset ketjukonseptit. Ketjujen kauppojen toiminnassa huomioidaan paikallinen
toiminta ja sopeutus S-ryhmää paremmin.
Kauppiaiden paikallista roolia ketjukonsepteja täydentävien kauppakohtaisten liikeideoiden kehittämisessä ja toteuttamisessa on
merkittävästi vahvistettu.
Eri alueilla jo lähietäisyyksilläkin on
kuluttajien arvostuksissa, ostokäyttäytymisessä ja tarpeissa suuria eroja.
K-ryhmä panosti vahvasti ja laajemmin ruuan verkkokaupan kehittämiseen jo ennen Korona pandemiaa.
K-ryhmällä oli huomattavasti S-ryh-
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mää parempi valmius tässä kanavassa silloin kun suuri pandemian aloittama myynninnousu alkoi.
Kaupparyhmän uudistamiseen on
erittäin vahvasti ja laajasti liittynyt
digitalisaation kehittäminen liiketoiminnan tueksi. Näissä asioissa K-ryhmä on viime vuosina siirtynyt uuteen
aikakauteen.
Tämä toiminta on strategista differointia ja lisäarvon tuottamista, joka
vaatii uusia ketteriä toimintamalleja.
On kehitelty ja toteutettu porterilaista kilpailukyky oppia: miten olen erilainen ja ainutlaatuinen kilpailijoihin
verrattuna?
Koko kaupparyhmän strategisessa
orientaatiossa kaikki toiminta tähtää
hyvien asiakaskokemusten aikaansaamiseen kaupoissa.
Keskon kauppapaikka investoinnit
ovat olleet viime vuosina hyvin vahvalla tasolla.
S-ryhmä sortui ylimielisyyteen
pitkän menestyksen aikakauden
jälkeen
S-ryhmä sortui ylimielisyyteen pitkän
menestyksen aikakauden jälkeen ja
laiminlöi tulevaisuuden arvon muodostumista.
S-ryhmä on sortunut klassiseen virheeseen: oman toiminnan yliarviointi, kilpailijan toiminnan aliarviointi
ja tärkeiden kehittämishankkeiden
laiminlyönti tai niissä viivästyminen.
Tämä on antanut K-ryhmälle mahdollisuuden myynnin kehittämiseen.
Tämä arvontuotannon heikkouden
oire on näkynyt jo pitkään.
Vuonna 2010 esim. S-markettien
myynti oli miinuksella. Monet näistä
kaupoista olivat ankeita ja vanhanaikaisia; ylittäneet arvoa tuottavan
elinkaarensa. Tämän jälkeen on Prismoissa ja suurissa S-marketeissa kehitetty tuoretuotteiden palveluita.
Monet S-ryhmän aikaisemmat kes-

keiset vahvuudet ovat jo pitemmän
aikaa heikentyneet. Tulevaisuuden
arvon kehittäminen on kilpailijaa
heikompaa. Myös S-kauppojen toiminnassa on näkyvillä heikkouksia.
Ilmeisesti työtunteja on vähennetty.
Näköhavaintojen mukaan monissa
S-kaupoissa hyllyjen tavaroittaminen
on hidasta, tuotepuutteita esiintyy,
hevi tuotteissa on laatuongelmia.
Perusarvo pettää ja tämä aiheuttaa heikkoja asiakaskokemuksia
ja asiakassuhteiden katkeamisia.
Muutamia vuosia sitten S-ryhmän
pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoi Talouselämässä, että ruuan verkkokauppaan ei panosteta nyt aktiivisesti, koska sen osuus on vain 0,3 %
markkinoista.
Tämä vastaa yhden suuren ruokakaupan myyntiä. Kun Korona pandemia alkoi, oli S-ryhmä verkkokaupassa selvästi K-ryhmää jäljessä.
Joissakin pääkaupunkiseudun Prismoissakaan ei pandemian alussa
ollut verkkokauppaa käytössä, Esim.
Viikki. Tämä kannanotto oli virhe.
Vaikka myymäläkeräilyyn perustuva
ruuan verkkokauppa on tappiollista,
on sen rooli nähtävä osana kokonaistoimintaa ja kanavastrategian kokonaisuutta.
Kuluttajan ostamisen arkiset rutiinit
vaihtelevat erilaisissa tarvetilanteissa. Samakin kuluttaja käyttäytyy eri
tilanteissa eri tavalla.
Arvoilla, rooleilla, elämäntyyleillä ja
normeilla on kuluttajille ja kuluttajayhteisöille suuri merkitys. (Cova&Cova 2002, Moisander&Valtonen 2006)
Kun yksi kanava, verkkokauppa on
heikko, niin tämä voi merkitä asiakassuhteen katkeamista. Kuluttaja
keskittää ostonsa siihen kaupparyhmään, missä hänen kulloistenkin
tarvetilanteidensa mukaisesti kaikki
kanavat ovat käytössä.

S-ryhmä on aivan viime aikoina uudistanut missiotaan ja strategiaansa.
Tuoretavarakaupan kehittämiseen
liittyen S-ryhmä tiedottaa joulukuussa 2020, että uuteen konseptiin perustuva Ruokatori avataan vuoden
loppuun mennessä sadassa kaupassa (Prismat, suuret S-marketit).
Asiakasarvon tuottaminen on hierarkista
Uskon, että tämä on kuluttajien näkökulmasta arvoa tuottava tärkeä
uudistus. Muutenkin Skauppoja ollaan laajasti uudistamassa. Mitä vaikutuksia näillä toimenpiteillä, on vielä liian aikaista arvioida. S-ryhmä on
markkinajohtaja. Suuria menetyksiä
ei vielä ole tapahtunut.
Mutta oireita on näkyvissä ja ne on
korjattava. Aate on tärkeä, mutta
aate ei elätä. Myönteiset asiointikokemukset kaupoissa ja kauppojen
toiminnan virheettömyys ovat perusarvoa tuottavia keskeisiä tekijöitä.
Asiakasarvon tuottaminen on hierarkista (C. Grönroos 1997, K. Möller
2006).
Differoivaa lisäarvoa kehitetään siltä
pohjalta, että kaupat ja niiden toiminnan keskeiset perustoiminnot
ovat kuluttajien vaatimusten ja arvostusten mukaisessa kunnossa.
Tällöin asiakasomistajuus, bonus ja
vihreä kortti voivat olla isossa roolissa. Hyvä toiminnan perusarvo ja sitä
tukeva differoiva arvo on vahva kombinaatio.
Vähittäiskaupan johtaja SOK:ssa on
jo vaihdettu. Uusi pääjohtaja Hannu
Krook valittiin joulukuussa 2020. Hän
aloitti tehtävässään 1.1.2021. Isompiakin uudistuksia tarvitaan.
Pidän todennäköisenä, että S-ryhmä joutuu uudelleen arvioimaan
organisaationsa rakenteisiin ja joihinkin työnjakokysymyksiin liittyviä
tekijöitä. Tähän voi liittyä keskustelu
alueosuuskauppojen lukumäärästä,
joka näkyy jo julkisessa keskustelussa. Se on selvää, että Sryhmä pitää

alueellisen toiminnan maakunnissa
vahvana.
Ajatuksia nykytilanteesta ja näkymistä kaupparyhmien välillä alkuvuodesta 2021
Trendin kääntyminen markkina-asemissa generoi lisää voimaa liiketoiminnassa sille, joka kehittyy paremmin.
Liiketaloustieteessä on termi hermeneuttinen kehä. Tämä tarkoittaa sitä,
että liiketoiminnan keskeiset osa
alueet tässä kehässä vahvistavat ja
tukevat toisiaan. Tällöin kokonaistoiminnan arvontuotanto lisääntyy.
Yhden liiketoiminnan osa-alueen
kehittäminen ei riitä, vaikka se on
sinänsä tärkeä. Liiketoimintamallin
kokonaistoiminta ja eri osien välinen
integraatio on ratkaisevin tekijä.
Johto, joka ei tunne hyvin yrityksensä liiketoiminnan historiaa, voi
toteuttaa aikaisemman toiminnan
virheet uudestaan
Tässä tilanteessa myös henkilöstön
henki, spirit, vahvistuu. Tärkeä tekijä
tämäkin ja voittajajoukkueen ominaisuus. Tällainen ilmiö on selvästi
käytännössä havaittavissa nyt ja lähihistoriassa.
Vaikuttaa nyt siltä, että tämä ilmiö
näkyy vahvasti K-ryhmän toiminnassa. Lähihistoriassa välttämättömät ja
isommat liiketoimintasuunnitelman
muutokset ja niiden toteuttaminen
ovat sekä K-ryhmässä että S-ryhmässä käynnistyneet siitä, kun pääjohtaja on vaihtunut. Siksi joidenkin
pääjohtajien nimet ovat perustellusti
esillä tässä tekstissä.
Pääjohtajien vaihtumisen merkitystä ei voi kuitenkaan yleistää näistä
esimerkeistä muihin yhteyksiin. Eikä
pääjohtajat näitä isoja muutoksia ole
yksin tehneet. Tarvitaan uuden toimintamallin vaatimusten mukaisia
osaavia ihmisiä kaikissa tehtävissä.
Johto, joka ei tunne hyvin yrityk-

sensä liiketoiminnan historiaa, voi
toteuttaa aikaisemman toiminnan
virheet uudestaan. Professori Juha-Antti Lamberg Jyväskylän yliopistosta toteaa tästä asiasta (Talouselämä 41/2020): ”Kriisin jälkeen kaikki
sen opit unohtuvat viidessä tai
kymmenessä vuodessa.”
Tämä ilmiö voi käynnistyä silloinkin,
kun yrityksen menestyminen on parhaimmillaan (esim. markkina-aseman vahvistuminen ja liikevoiton
vahva kehitys).
Taustalla vaikuttavat toimintaympäristön, erityisesti kilpailun, vahvat
muutosvoimat ja oman organisaation sisäiset välttämättömän muutoksen esteet. Nämäkin väittämät
ovat olleet todellisuutta lähihistoriassa.
Riski tähän virheiden uudelleen tekemiseen lisääntyy, jos johdon aikaisemman liiketoimintahistorian tietämyksessä on heikkoutta.
Lähivuosien aikana tulee Suomen
päivittäistavarakaupan markkinoille
uutta kilpailua. Näitä toimijoita tulee
erityisesti ruuan verkkokauppaan.
Sekin on selvää, että käyttöön tulee
uusia tehokkaampia toimintamalleja. Kustannustasoa alennetaan
digitalisaation, automaation ja uudenlaisten liiketoimintamallien ja tehokkaampien prosessien avulla.
Suomen suurimmille markkina alueille voi tulla toimija tai toimijoita, jotka
toimivat verkkokaupan logistiikkaan
erikoistuneilla jakelukeskuksilla.
Tästä toiminnasta voi tulla iso haaste hajautetulle kauppakohtaiselle
verkkokaupalle ja myymäläkeräilylle. Tehokkuuserot voivat olla hyvin
merkittäviä ja näkyvät hinnoittelussa
kuluttajille.
Kiinnostava kysymys on, kehittävätkö K-ryhmä ja S-ryhmä uusia innovaatioita, uudenlaista ajattelua ja nykyisistä malleista merkittävästi
poikkeavia uusia toimintamalleja
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verkkokaupassa? Näitä malleja ja
uutta tietoa on kansainvälisillä markkinoilla olemassa. Amazonilla on
ruuan verkkokauppaa jo monessa
maassa.
Tuleeko se Suomeen? Onko todennäköistä, että jokin merkittävä, vahva kansainvälisen tason toimija tulee
Suomen markkinoille? Esimerkiksi
Aldi?
Menestys ei ole ikuista. Menestys
on menestystä toistaiseksi.
Tässä ilmiössä ja arvoituksessa on
tutkittavaa nuorille sukupolville tulevina vuosina. Shumpeterin shokkeja
ja sen mukaista luovaa tuhoa tulee
esiintymään
tulevaisuudessakin
koko kaupan toimialalla.
Professori Juha Näsi (2006) lausui:
Menestys ei ole ikuista. Menestys on
menestystä toistaiseksi.
Ja näin se näyttää käytännössäkin
olevan.
Viimeisenä asiana nostan esiin vielä
inhimillisen tekijän. SOK uusi pääjohtaja Hannu Krook toteaa kaupparyhmän verkkosivulla: ”Tärkeintä on
arvostaa ihmistä- lähellä ja kaukana.”
Hyvin viisaasti sanottu.
Digitaalisuuden merkityksen ja roolin jatkuvasti kasvaessa on kuitenkin
vielä ihmisiä, joille inhimilliset kontaktit ovat tärkeitä. Kuten kaupan
myyjien ystävällisyys ja ammattitaito.
Monelle yksinäiselle ihmiselle kaupassa käynti on ainoa henkilökontakti, päivän kohokohta. Lisäksi on
suuri joukko ihmisiä, joille digitalisaatio tekee asioiden hoitamisen
vaikeaksi. Ei inhimillinen tekijä ole
katoamassa. Ihmiset ovat muutakin
kuin vain numeroita ja bittejä.
Henkilökunnan työtyytyväisyys on
myös inhimillinen tekijä. Tämä on erityisen tärkeä asia.
Työtyytyväisyyttä ja esimiesten toimintaa on mitattava säännöllisesti.
Kehityskeskusteluja on käytävä myös

18

systemaattisesti. Kun tekniikan tohtori Matti Alahuhta oli Kone Oy:n
pääjohtaja, hän kertoi Talouselämä
lehdessä, että yrityksen toiminnan
tärkeimmät mittarit ovat asiakkaiden
tyytyväisyys ja henkilökunnan työtyytyväisyys. Näillä kahdella asialla
on myös keskinäinen yhteys ja vuorovaikutus. Ne ovat keskeisiä kilpailuetuja.
Kirjoittajan taustaa:
K-kauppiaan poika. Lähes koko elämä kaupan parissa. Runsaat 30 vuotta Keskossa, josta ajasta yli 20 vuotta
monissa erilaisissa johtaja tehtävissä.
Noin 10 vuotta seniori iässä yliopisto
maailmassa. KTT 2019.
Tekstiin liittyvää kirjallisuutta
Herranen, K (2004) Yhdessä eteenpäin, SOK 100 vuotta. Edita Prima Oy,
Helsinki

ustutkimus K-ryhmän liiketoimintamalleista ajanjaksolla 1985 – 2015.
Aalto-yliopisto Doctoral Dissertations
Nuutinen, H. (toim.) (1993) K-kauppias kohden vuotta 2000. Kauppiaitten
Kustannus Oy, Jyväskylä
Tamminen, S. - Parpola, A. (2012) K
100 K-kauppiasliitto 1912 – 2012. Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna.
Tammisuo, K. (toim.) (2011) Myrskyä
ja myötäistä. S-ryhmän väylä kriisistä
menestykseen.
Bookwell Oy, Porvoo
Tässä tekstissä esillä olevat tieteellisen kirjallisuuden lähdeviittaukset ovat luettavissa väitöskirjani
sähköisen version lähdeluettelossa. Aaltodoc, doctoral dissertations
62/2019

Kautto, M. (2019) Liiketoimintamallien sisältö, logiikka ja muutos. Tapa-
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NORTHERN FOREST 21

Vuoden 2021 Puolustusvoimien pääsotaharjoitus huollon ja logistiikan näkökulmasta
Kirjoitus ja kuvat (ellei kuvassa toisin mainita) Kapteeni Matti Laitinen, NF21 Huoltopäällikkö
Lähtökohtana yli 7000 osallistujaa, joista noin 300 on ruotsalaisia, yli 10 eri hallintoyksikköä tai
joukko-osastoa, koronaviruksen
aiheuttamat varautumistoimet ja
luontoäidin arvaamattomuus. Lisäksi toiminta-alueena noin 200
km x 100 km alue, joka sisälsi luonnonsuojelu-, pohjavesi-, poronhoito-, Natura- ja yksityisalueita.
Ensin kovapanosammunnat, joiden jälkeen yli 100 km siirtyminen
pohjoisemmaksi taisteluharjoitusvaiheeseen.
Sotaharjoitusaika oli noin kaksi ja
puoli viikkoa. Tässä pääpiirteittäin

harjoituksen suunnittelun lähtökohdat huollolle. En juurikaan avaa tässä artikkelissa huollon järjestelyiden
toteutusta, operatiivisten joukkojen
toimintaa tai havaittuja kehityskohteita huollon toteutuksessa. Tämä
osin siitä syystä, että artikkelia kirjoittaessa harjoituskertomukset ovat
vasta valmisteluvaiheessa ja LI/LL
toiminta on osin kesken. (Lyhenteet:
LI/LL = Lessons Identified / Lessons
Learned. Ymmärretään syyt ja seuraukset sekä tehdään konkreettinen
muutos kohti parempaa toimintatapaa).
Harjoituksen

valmisteluvaiheesta

puhuttaessa törmää usein nimeen
Arctic Lock 2021. Jopa tämän kyseisen nimen logot vielä kummittelevat
monissa esityspohjissa. Talvella 2020
aloittaessani suunnittelua olivat mukana organisaatioissa vielä useat eri
maat. Koronavirus sai lopulta aikaan
sen, että jäljelle jäivät vain ruotsalaiset ja nimi vaihtui vuoden 2020 lopulla Northen Forest 21 -harjoitukseksi.
Näin jälkikäteen olen tyytyväinen
tästä ylempien esikuntien ratkaisusta, koska koronavirus (tai vastaava) ja
kansainvälinen yhteistoiminta ovat k
okemuksieni mukaan epämieluisa ja
toimintoja hidastava yhdistelmä.

Kuvassa harjoituksen johto toivottaa ruotsalaiset tervetulleeksi NF21 -harjoitukseen.
Kuva: David Kristianssen SWE ARMY.
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Operoiva organisaatio oli suunnittelun ja toiminnanohjauksen kulmakivi. Kumppaneiden toiminnot
oli sidottava skenaarioon ja huollon
järjestelyt oli toteutettava operatiivisten huoltosuhteiden mukaisesti.
Lisäksi etäisyydet oli muodostettava
realistiseksi ja riittävä käyttöhuollon
kyky varmistettava. Maasotakoulu
käskettiin vastaamaan huollon kokonaissuunnittelusta sekä harjoituksen johtamisesta, Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen tuli vastata ruotsalaisten maahantulosta ja -poistumisesta (RSOM= Reception, Staging
and Onward Movement = maahantulo, RMSD= Rearward Movement,
Staging and Dispatch = maasta poistuminen), kun taas pohjoisen joukko-osastoille käskettiin SUSTAIN-vaiheen toiminnot ja isännöinti.
Osin koronan takia siviiliyhteiskuntaan tukeutuminen oli jopa poikkeuksellisen suurta. Esimerkiksi taisteluharjoitusvaiheen lääkäritasoinen
leirisairaala perustettiin Siitosen hiihtokeskukseen, jossa se palveli joukkoja kymmenen päivän ajan. Tämä
ja muutamia muita poikkeuksia ja

toimintoja lukuun ottamatta harjoituksen huolto voitiin toteuttaa operatiivisten joukkojen resursseilla.
Korona ja lääkintähuolto
Lääkintähuollon osalta leirisairaalat
päätettiin irrottaa harjoitusjoukoista
harjoituksen johdon alle. Leirisairaalat koettiin riskikartoituksessa koronan solmukohdiksi, jolloin lääkinnän
paino testauksineen ja resursseineen
oli työnnettävä eteenpäin.
Potilaiden koulutuksellista syistä johtuvaa siirtelyä pyrittiin välttämään
lääkintähenkilöstön altistumisriskin
pienentämiseksi. Tämä koettiin onnistuneeksi ratkaisuksi, koska näin
testaaminen, altistusketjujen hallinta
ja eristäminen voitiin pitää paremmin hallinnassa.
Harjoituksen aikana otettiin noin 700
AG-pikatestiä, eikä yksikään testitulos ollut positiivinen. Leirisairaalat
myös mahdollistivat varusmiesten,
ruotsalaisten, henkilökunnan ja reserviläisten ”osastoinnin”. Tätä varten
vuokrattiin majoituskontteja joukko-osastojen omien konttien lisäksi.

Tämä taas mahdollisti tilahallinnassa
reservin luomisen. Reserviläiset oli
mahdollista kotiuttaa leirisairaaloista
käsin, joten myöskään varuskuntien
terveysasemat eivät muodostuneet
solmukohdiksi. Suuri kiitos kaikesta
lääkinnän suunnittelusta kuuluu Sodankylän varuskunnan päällikkölääkäri Katja Pulskalle.
Koronarajoituksien asettamat reunaehdot tiedostettiin alusta alkaen,
mutta haasteilta ei voitu välttyä.
Vielä kuukausi ennen harjoitusta oli
mahdotonta nähdä, että mikä olisi
koronatilanne Pohjois-Ruotsissa tai
Suomessa.
Huomioon oli otettava myös THLn,
STMn, SOTLKn, PE:n, MAAVEn ja sairaanhoitopiirien linjaukset. Tilannetta ei helpottanut se, että ruotsalaiset
kulkisivat kahden eri sairaanhoitopiirin kautta harjoitukseen saapuessaan ja harjoituksesta poistuessaan.
Viikkoa ennen harjoitusta kuitenkin
saatiin lopullinen linjaus, jonka mukaan ruotsalaiset testattiin kahdesti

SWE-lavettien purkamista Sodankylä-Kittilä -tien P-paikalla.
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Suomessa, tällä kertaa siviilitoimittajan suorittein. Ruotsiin palaaminen oli suomalaisten osalta helppo
suunnitella, koska paluun testauksista vastasivat ruotsalaiset itse heidän
omien viranomaistensa linjauksien
mukaisesti.
Tilahallinnassa ampumavaiheessa
suurta roolia näyttelivät tukeutumisalueiden vastaavat. Nämä olivat
operoivan organisaation ulkopuolisia henkilöitä, mutta tavallaan luettavissa siviilitoimijoihin, joita mikä tahansa joukko tarvitsisi talonmiehen
roolissa isoihin rakennuskantoihin
tukeutuessaan.
Voitaneen tietysti kyseenalaistaa,
että miksi joukkoja ei vain yksinkertaisesti käsketty telttoihin vuokrattujen petipaikkojen sijaan? Mietittyämme telttaoptiota säästöjen
kannalta ja toisaalta turvallisuudesta
vastaavien kouluttajien ja oikeuksiaan ammuttavien (ja ehkä pienellä stressillä varustettujen) kadettien
näkökulmasta, oli ratkaisu lopulta
helppo.
Lopputuloksena
koronaohjeiden
määrittämät osastot pystyttiin majoittamaan toisistaan erillään, jokai-

Kansainvälinen yhteistyö näkyi myös kunnossapidossa. Kuvassa ruotsalaisten traktori (Valtra) Kittilä-Kumputunturi -väliltä.

Kukaan ei ole kieltänyt CV-90n tilapäisvarastointia.
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selle petipaikkaa pyytäneelle henkilölle voitiin osoittaa vuode, ruokalat
jaettua samoille osastoille ja vielä
mahdollistamaan ruotsalaisten ryhmittyminen toimintaa palvelevalla
tavalla. Myös reserviä tilojen osalta
jäi, mutta tavallaan se oli korvamerkittynä mahdollisiksi eristämistiloiksi
koronatilanteen pahentuessa.
Luonto vs telakalusto
Kyse ei tietenkään suunnittelussa tai
toimeenpanossa ollut näiden kahden vastakkainasettelusta, vaan yhteensovittamisesta. Kaikki alueet tai
hyökkäysurat eivät mahdollistaneet
edes tieltä poistumista, mutta 3.Logistiikkarykmentin ympäristöasiantuntijoiden ja erotuomareiden tuella
eri rajoitteet saatiin huomioitua kiitettävästi. Vahinkojakin tosin sattui,
mutta tähän kunnossapito ja vauriopuoli oli varautunut, pelastusta
unohtamatta.
Harjoituksen johdolla oli käytössään
pieni määrä kuljetuksen resursseja, jotka osaltansa mahdollistivat
harjoitusjoukkojen
keskittymisen
operatiiviseen toimintaan, eikä esimerkiksi erotuomarin vuokra-auton
evakuointeihin. Tiestön kunnossapitoon panostaminen jo harjoituksen
aikana oli tietoinen valinta, koska
suuret etäisyydet kotivaruskuntiin
ja kotiuttamisaikataulut eivät mahdollistaneet isojen korjaus- ja kunnossapito-osastojen käyttöä enää
kesä-heinäkuussa.

Osa maasto-vaurioista kuitenkin
jouduttiin tietoisesti jättämään harjoituksen jälkeiseen aikaan siviiliurakoitsijoille vaurioiden laajuudesta ja
tiestön kunnosta johtuen. Karkean
arvion mukaan vaurioupseerit ja
kuljetusupseerit ajoivat harjoituksen
aikana pelkästään tiestön kuntoon
liittyviä ajoja yli 10000 kilometriä.
Päätiet muun muassa kuvattin ennen ja jälkeen taisteluharjoituksen.
Myös toimivien joukkojen panostus
ympäristönsuojeluun ja vaurioiden
korjaamisen oli kiitettävää, kiitos
joukkojen ammattimaisen asenteen
ja ennakoimisen.
FISE – harjoitus tekee mestarin
Näin minulle tokaisi eräs ruotsalainen everstiluutnantti, kun keskustelimme kokonaisuudesta ja tulevaisuuden harjoituksista; mikäli emme
tekisi virheitä, ei meidän tarvitsisi
harjoitella. Harjoitus tuotti takuulla
kaikille huollon toimialoille ja kumppaneille arvokasta tietoa eri kehityskohdista ja tarvittavista muutoksista
yhteistoiminnan sujuvoittamiseksi.
Myös kumppaneita sitoutettiin FISE-toimintaan varaosien TITO-ketjun
(TITO-ketju= tilaus-toimitusketju) ja
CLASS I tuotteiden osalta. Ruotsalaiset nostivat palautekeskusteluissa
esille myös muiden viranomaisten
toiminnan kehittämisen ja tärkeyden
sujuvan yhteistoiminnan turvaajana.

Jo mainittu everstiluutnantti kuvasi tilannetta metsästyksen kautta:
mikäli metsästäjä tulee Ruotsista
Suomeen oman aseensa kanssa, ei
suuria toimia vaadita, jos luvat ovat
”toistaiseksi” voimassa.
(Lyhenteet: FISE-yhteistyö = Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien
sotilaallinen yhteistyö / puolustusyhteistyö. FISE-toimintaa voisi luonnehtia sotilaalliseen yhteistyöhön
liittyvänä toimintana)
On jopa epätodennäköistä, että rajalla joutuu pysähtymään. Mutta mikäli
kyseessä on asevoimat, vaikkakin
kutsuttuna, on edessä yli kymmenen
lomaketta ja useita maileja viikkoja
etukäteen. Tämä on tietenkin hyvin
pelkistetty esimerkki, mutta harjoituksen aikana rajalla tapahtuneet
kytkentäkatsastukset ja osiltaan erilaiset ajokorttisäädökset antavat aihetta mietintään ja toiminnan kehittämiseen.
Yhteistoiminta ruotsalaisten kanssa
ei ollut aivan yksinkertaista harjoituksen alussa. Koronarajoitukset aiheuttivat sen, että heidän tuli pysyä
suomalaisesta yhteiskunnasta ja harjoitusjoukoista erillään ennen toista
negatiivista AG-testiä.
Poikkeuksena olivat kahden viikon
karanteenin kautta maahan tulleet
ruotsalaiset. Kielimuuria en kuitenkaan havainnut missään vaiheessa,
päinvastoin, kommunikointiongel-

Huoltokomppanian perustama ensihoitoasema toimintavalmiina
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Ensimmäinen Maasotakoulun maksama bajamaja Levin huipulla. Huoltopäällikkö harjoituspuhuttelussa.

mista en kuullut sanaakaan koko
harjoituksen aikana. Positiivinen asia
oli myös huomata kaksikielisyyden
rikkaus molemmin puolin rajaa, kun
välillä keskusteluja käytiin asevoimien kesken sujuvasti joko ruotsiksi
tai suomeksi.

sa intranetissä ja sähköposteja,
mikä osaltansa aiheutti haasteita kansainväliseen ulottuvuuteen. Tiedon jakamiseen
FISE-ympäristössä liittyvät käytänteet olivat myös vahvasti
palautteissa esillä, joten kehiTietojohtamista ja sen prosesseja ja tystä on odotettavissa tälläkin
käytänteitä ei ole syytä aliarvioida osa-alueella.
harjoituksia suunniteltaessa, vaan
jakaminen ja hyödynnettävyys ovat
onnistumisen kannalta kriittisiä kokonaisuuksia. Tallensin jokaisen sähköpostin suunnittelusta harjoituksen
päättämiseen, päässen noin 900 vas-

taanotettuun sähköpostiin.
Tiedon jakamiseen käytettiin
pääosin Sharepointtia omas24

Kiitos kaikille osallistuneille
Haluan käyttää mahdollisuuteni hyväksi ja kiittää kaikkia suun-

nitteluun sekä toimeenpanoon
osallistuneita huollon ja logistiikan
toimijoita. Kiitos myös kumppaneille
sitoutumisesta yhteiseen savottaan.

Erityiskiitos menee Jääkäriprikaatin
huolto-osaston henkilöstölle, jotka
tekivät elämisestäni huomattavasti
paljon stressittömämpää ja helpompaa.

Kalusto siirtyy Pohjois-Suomeen Northern Forest 21-harjoituksessa
(Kuva: Puolustusvoimat)

Maavoimien Northern Forest 21 -harjoitus laukaistiin käyntiin keskiviikkona 19. toukokuuta 2021,
kun
tykistöammunnat
alkoivat.
(Kuva: Puolustusvoimat)

Maasotakoulun taistelu rakennetulla alueella -harjoituksessa
on mukana kadetteja, varusmiehiä, kouluttajia ja poliiseja.
(Kuva: Puolustusvoimat)
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Pihan perältä: Ajatuksia historian opetuksesta
Kirjoituksen motto: Ei ole mitään uutta auringon alla (Saarnaaja 1:9)
Oli 1990-luvun puoliväli ja pääinsinöörin järjestämä tilaisuus Tuusulassa. Taisi olla niitä yhdistettyjä
sotatekniikan ja laatupäiviä. Käytin lyhyen puheenvuoron ja korostin historian opetuksen merkitystä. Nuori majuri nousi pystyyn,
katseli minun suuntaani ja sanoi:
”Maailma on muuttunut niin paljon että historia ei pysty opettamaan meille mitään. Ei kerrassaan
mitään!” Äimän käkenä lysähdin
tuoliini ja olin hiljaa. Ajatuksiani ei
sovi laittaa paperille.

Johtamisen ikuiset ongelmat

– 3500 vuotta Mooseksen jälkeen.

Jetro, Mooseksen appiukko, taisi olla
organisaatio- ja johtamistaidon ensimmäisiä opettajia. Jetro opetti vävylleen että ihan kaikkea ei tarvitse
tehdä itse, vaan pitää luoda organisaatio ja delegoida (Exodus 18:1327). Mooses oli kyllä saanut kolutusta egyptiläisiltä, mutta ilmeisesti
hallintotiedoissa oli aukkoja.

Organisaatioita muutetaan ja toimitusjohtajia potkaistaan vähän väliä.
Puhutaan hierarkkisesta organisaatiosta, matriisiorganisaatiosta, litteästä organisaatiosta, ja ties mistä.
Mutta kun puhutaan organisaatiosta pitää myös puhua johtajuudesta
(”leadership”).

Tänäkin päivänä taistellaan organisaatio- ja johtamisongelmien kanssa

Organisaatio on staattinen runko,
johtajuus tekee sen toimivaksi. Tai
sitten ei tee kuten kävi kerran niin
mahtavan Nokian kanssa: Oli toimiva organisaatio ja joustavat johtamistavat ja yritys valloitti maailmaa kännyköillään. Sitten tehtiin
organisaatiouudistus ja muutettiin
johtamistapoja – ja Nokian puhelimet olivat mennyttä kamaa (https://
www.apu.fi/artikkelit/nokian-nousu-ja-uho-jorma-ollila-johti-hallitusta-jonka-piti-valvoa-hanen-tyotaan-johtajaa-ei-kyseenalaistettu).
Ei mennyt kuten Strömsössä.
Sotahistoria tuntee sekä onnistuneita ja epäonnistuneita johtajia.
Ja sitten on niitä jotka sattuneista
syistä kasvavat itseään isommiksi.
Ensimmäisenä tulee mieleen ”superkenraalit” Erwin Rommel ja Bernhard
Montgomery.

Mooses Gustave Dorėn
kuvaamana
[Wikipedia/Flickr]
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Rommel – Hitlerin, mutta ei Saksan
yleisesikunnan (OKW) suosikki – oli
erinomainen divisioonan komentajana mutta Afrikassa heikkoudet
alkoivat näkyä. Britannian sotapropaganda teki hänestä kuitenkin
Aavikkoketun, saksalaisen superkenraalin: ”Mutta meilläpä on vielä
parempi, Sir Montgomery of Alamein!” Tappioihin väsynyt kotirintama sai kauan kaivatun sankarin, eikä
hänen puutteitaan sopinut tuoda
esiin myöhemmin.
Kuuluuko Mannerheim edellä mainittuun kategoriaan?

Poliittinen johto on luku sinänsä, sillä
poliitikon työ on niitä harvoja jotka
aukeavat ilman koulutusta ja soveltuvuustestejä. Niillä eväillä johdetaan maata ja korkeasti koulutettua
virkamieskuntaa.
Nuori ranskalainen aatelismies Alexis de Tocqueville meni 1830-luvulla
tutustumaan amerikkalaiseen demokratiaan. Poliitikoiden valitsemisesta
hän totesi: ”En tiedä, olisivatko amerikkalaiset valmiita valitsemaan erinomaisia miehiä jos he asettuisivat
ehdolle, mutta ei ole epäilystä että
sellaiset miehet eivät asetu ehdolle”
(https://quotes.thefamouspeople.
com/alexis-de-tocqueville-659.php).
Kun miettii eräitä nykyajan demokraattisesti valittuja johtajia – sekä
USA:ssa että Euroopassa – niin
Tocquevillen sanat vaikuttavat hyvin
ajankohtaisilta.

Tietoturvan ikuiset ongelmat
Tiedon salassapidon ongelmat ovat
yhtä vanhat kuin sotataito. Varhainen esimerkki on miten faarao Ramses II vuonna 1274 eaa. vältti heettiläisten ansan Kadeshissa, saatuaan
käsiinsä kaksi heettiläisvakoojaa ja
kidutettuaan heiltä tiedot vihollisen
armeijan ryhmityksestä. Ihmetyttää
että heettiläiset tekivät tietoturvan
kardinaalivirheen lähettämällä tärkeätä tietoa omaavat henkilöt kentälle vakoilemaan.
Palvelin Pääesikunnassa 20 vuotta
enkä muista saaneeni minkäänlaista
turvallisuuskoulutusta, paitsi mitä
Supon edustaja eräässä seminaarissa
kertoi vakoilijoiden värväämisestä –
niin, ja että kännykästä pitää poistaa
akku luottamuksellisten neuvotteluAlexis de Tocqueville
vuonna 1850
[Wikipedia, public
domain]

Matkapuhelin ei kuulu
neuvotteluhuoneeseen
[OpenClipArt]
jen ajaksi.
Poskipartainen norjalainen eversti,
myöhemmin Nato-kenraali, luetteli
minulle kuitenkin asiakirjaturvallisuuden kolme perustekijää: Dokumenttiturvallisuus, tilaturvallisuus,
henkilöturvallisuus. Miten dokumentit voidaan tuottaa ja jakaa turvallisesti, miten turvallisissa tiloissa työ
tehdään ja dokumentit säilytetään,
sekä miten varmistaa asiakirjoja käsittelevien henkilöiden luotettavuus?
Mielestäni norjalaiseverstin paperiaikakauden luettelo pätee IT-aikana
muutamaa sanaa vaihtamalla. Eivät
ne perusasiat ole muuttuneet miksikään.
Mikä puuttuu? No tietenkin
”need-to-know”-käsite. Amerikkalaiset saivat karvaasti oppia ettei
ihan kaikkea kannata jakaa kenelle
tahansa, kun sotamies Bradley (myöhemmin Chelsea) Manning vuonna
2010 luovutti satojatuhansia luottamuksellisia
diplomaattisähkeitä
Wikileaksille. Miksi huonosti koulutetulle kaksikymppiselle, epästabiiliksi todetulle ja Irakiin komennetulle
”tiedusteluanalyytikolle” oli annettu
pääsy näihin tietoihin?
Ikuinen ja väheksytty riski on kiire. Ei riitä tyhjänpäiväinen hokema
”Turvallisuudesta ei saa tinkiä!”. Olen
monta kertaa nähnyt miten turvallisuus pettää kun mutkat oikaistaan
työkiireiden takia.
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Uutta IT-aikakaudella on kuitenkin,
että tietoturvan riskit ovat kasvaneet
huimasti. Kun paperiaikakaudella
piti päästä fyysisesti käsiksi varastettavaan tietoon ja kantaa se mukaan
(tai valokuvata), niin IT-aikakaudella
Pjongjangissa istuva nuori hakkeri
pystyy varastamaan gigakaupalla
tietoa Helsingistä – eikä kukaan tiedä
murrosta mitään.
Lisäksi IT-aikakauden turvajärjestelmät ovat hyvin abstrakteja verrattuna paperiaikakauden betoniseinäisiin holveihin panssariovineen. Ja
sokeria pohjalle: Paperiaikakaudella
harvalla henkilöllä oli pääsy niin valtavaan tietomäärään kuin mitä IT-järjestelmien ylläpitäjillä on tänään
– kuten tapaus Edward Snowden
näytti.
IT-aikakausi pähkinänkuoressa: On
kahdenlaista tietoa, sellainen joka jo
on varastettu ja sellainen joka ei ole
vielä varastettu. Mitään absoluuttista
turvallisuutta ei ole. Kaikkeen voidaan hyökätä etäältä ja ennemmin
tai myöhemmin onnistutaan jos halua on. Amerikkalaisten ja israelilaisten yhteinen kyberhyökkäys Iranin
Natanzin uraanirikastamoon Stuxnet-madolla noin vuosina 2008-2010
osoitti, että järjestelmä ei tarvitse
olla edes kytkettynä internetiin – tarvittaessa ilma-aukko ylittyy muistitikulla (https://www.csoonline.com/
article/3218104/what-is-stuxnetwho-created-it-and-how-does-itwork.html).

”Sotataidon korkein aste on
voittaa ilman taistelua”
Jotain tällaista Sun Tzu (tai
Sunzi) sanoi noin vuonna 500
eaa. (olettaen että mies todella
oli olemassa). Ja harvemmin sotateoreetikko osuu niin oikeaan,
että 2500 vuotta myöhemmin
joku Vladimir Putin soveltaa hänen oppejaan ja valloittaa naapurin Krim-niemimaan laukausta ampumatta. Mutta olihan
Venäjä/Neuvostoliitto tehnyt
samaa jo aikaisemmin.
Muistetaan vaikka miten Viro
vallattiin 1939-40 pelottelulla
ja sotilaallisella painostuksella. Suomikaan ei ole säästynyt:
Kansakoulussa meille kerrottiin
että Venäjä ”ampui kullalla” ja
Cronstedt luovutti Viaporin ilman sen kummempaa vastarintaa.
Olen pohtinut, tapahtuuko
vastaavaa myös siviilielämässä.
Ei tule aivan heti mieleen että
joku suuryritys olisi vallattu
huijaamalla, vaikka kaikenlaista
ne islantilaiset pankkiirit yrittivät takavuosina – onnistuivat
kuitenkin saamaan maataan
polvilleen. Öljy-yhtiö Jukosin
ryöstäminen Hodorkovskilta ei
myöskään kuulu tähän kategoriaan.
Yksilötasolla on sitten eri asia:
Auervaarat, nigerialaiskirjeet,
Ponzi-järjestelmät ym. huijausmenetelmät ovat tehokkaasti vallanneet monen ihmisen
lompakot ja pankkitilit. Tulipalosaarnaajat kuten Maria Åkerblom ovat vieneet jopa sukutilat. Eräs pyramidihuijausta
tutkinut rikospoliisi vastasi kysymykseen minkälaiset ihmiset
tulevat petetyiksi: ”Tyhmät ja
ahneet”.
”Si vis pacem, para bellum”

Paperiaikakauden tietoturva: holvi panssariovineen [Wikipedia,
Creative Commons]
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Et ole sotilas ellet osa tämän
verran latinaa. Tämä, toden-

Sun Tzun patsas Yurihamassa
Japanissa [Wikipedia/GNU Free
Document License]
näköisesti Vegetiuksen 300-luvulla
lanseeraama ilmaisu, toistetaan aina
kun puhutaan varustamisen tarpeellisuudesta.
Minulle ilmaisun loppuosa, ”para bellum” (varaudu sotaan), tuo kuitenkin
mieleen Huoltovarmuuskeskuksen
vuonna 2006 järjestämä tilaisuus
Erottajan Diana auditoriossa. Suomen ensimmäinen EU-puheenjohtajuus oli lähestymässä ja HVK toivoi
huoltovarmuusasioiden pääsevän
Eurooppa-pöydälle Suomen aloitteesta.
Paikalle oli kutsuttu eri viranomaisten edustajia, saattoi olla myös elinkeinoelämästä – sali oli täynnä. Ulkoministeriön edustaja suhtautui
kuitenkin aloitteeseen kylmänkiskoisesti: ”Niin, kyllä niitä asioita on niin
paljon mitä pitää käsitellä”. Eli selväkielisesti: ”Ei vois vähemmän kiinnostaa”.
Ulkoministeriön kanta tietenkin voitti, eikä asiasta kuulunut sen enempää. Minua kuitenkin askarruttaa, olisiko EU ollut paremmin varautunut
käynnissä olevaan Covid sotaan jos

ulkoministeriömme olisi kuunnellut huoltovarmuusasiantuntijoiden
murheita silloin aikoinaan?

Näyttikö Suomen
ulkoministeriö vihreää valoa
koronavirukselle jo vuonna
2006? [OpenClipArt]
”Kunnioitan uskoa, mutta epäily
on tehnyt meistä sivistyneitä ihmisiä”
Nämä sanat lienevät erään Alaskan
kultakuumeen aikana eläneen diplomaatin tuhman pojan suusta. Pojan
nimi taisi olla Henry Mitzner (Wikipedia ei tunne miestä, minä luin
hänestä 50 vuotta sitten Valituissa
Paloissa). Henry-poika osasi lukemattomia temppuja millä kullankaivaajia
jymäytettiin. Lopulta mies oli edennyt urallaan niin pitkälle, että valloitti
Chicagon maanalaista rakentaneen
pohatan lesken kauniilla lauluäänellään. Veljelleen hän totesi: ”Ketään
muuta ei ole koskaan syytetty maanalaisen varastamisesta”.

Tänään meillä on QAnon ja muita
salaliittoteorioita levittäviä ryhmittymiä – internetaikakauden lapset.
Kun kuulee ja lukee niiden sanomia,
tekee mieli kysyä ”Ettekö te kaverit
epäile yhtään mitään?” Ilmeisesti ei.
Uskotaan kaikkeen mitä joku nimetön Santra tai Joe Doe (tai Pietarin
trullitehdas) kirjoittaa sosiaalisessa
mediassa ja levitetään samaa sontaa eteenpäin, epäröimättä ja ilman
kriittisen ajattelun häivää. Ja kunhan
riittävän moni toistaa sanoman, niin
onhan se silloin totta? Sitten vaan
Capitol-kukkulaa valloittamaan.
Tai oikeastaan, kyllä nämä Q:n lapset
epäilevät: Epäilevät laillisia viranomaisia, epäilevät perinteistä julkista
sanaa, epäilevät tieteellisiä tuloksia,
epäilevät kaikkea mitä demokraattinen yhteiskunta on saanut aikaan ja
yrittää tehdä. Ja sitten uskovat tari-

noita koronavirusta levittävästä 5G
verkosta ja rokotteista täynnä ihmismieltä muuttavia mikrosiruja.
Popular Mechanics -lehti kirjoitti
hiljattain Italiassa levinneestä ”rokotemikrosirun” kytkinkaavasta (https://www.popularmechanics.com/
technology/a35122832/5g-conspiracy-chip-covid-19-vaccine-guitar-pedal/). Joku tutki kaavan ja
totesi että kysymyksessä on sähkökitaran jalkapolkimen kytkinkaava.
Kytkinkaava operaatiovahvistimeen
ja bipolaaritransistoreineen muistutti minua 70-luvun analogiaelektroniikasta.
On helppo uskoa kun ei tiedä mitään.
Uskomusten ja harhaanjohtamisen
taidon analysointi vaatii enemmän
sosiaalipsykologian tietoa kuin mitä
löytyy insinööriaivoista. Tyydyn siksi
toteamaan, että IT-teknologian mahdollistamaa sosiaalista mediaa ei saa
unohtaa kun pohditaan kansallisia
uhkakuvia.
Johnny Heikell
Kirjoittaja on TkT, INSEV evp ja Sotataloudellinen seura ry:n jäsen

QAnon-liikkeen eräs logo [Wikipedia, public domain]

Tarua vai totta? Mene ja tiedä.
Mitzner puhui tietenkin uskonnosta
– tuskinpa mikään taho on levittänyt
niin paljon hihasta vedettyjä teorioita kuin eri uskontokunnat. Ajatellaan
vaikka Galileo Galilein joutuminen
katolisen kirkon tuomioistuimen
eteen uskallettuaan epäillä että aurinko ei pyörikään maapallon ympäri. Henki säästyi kun hän vastoin
parempaa tietoa veti sanansa takaisin, mutta lausutusta epäilystä tuli
elinikäinen karkotus maatilalle. Kesti
359 vuotta ennen kuin kirkko myönsi
olleensa väärässä.
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Kotiin Punnuksen kaivosta – talvisodassa
kaatuneiden pitkä tie

Kuva: Hns Gabrielsson
Teksti: Pertti Suominen, Puheenjohtaja, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
Helmikuussa 1940 Kannaksella
käytiin kovia taisteluita. Summa
menetettiin 15. helmikuuta. Samana päivänä vihollinen jatkoi
noin divisioonan voimin hyökkäystään Muolaan Punnuksessa
Mannerheim-linjan asemia puolustaneen Jalkaväkirykmentti 5:n
asemia vastaan. Täälläkin pääasemasta oli raskain tappioin luovuttava. Noin 30 suomalaista sotilasta
jäi kentälle.
Talvisodan kentälle jääneitä etsittiin
aktiivisesti jatkosodan aikana. Löydetyistä noin 1150 tunnistettiin ja noin
950 haudattiin tunnistamattomina.
Punnuksen arvoitus ei kuitenkaan
ratkennut, vaikka muistitietoa tapahtumista oli olemassa.
Tarina Punnuksen koulun kaivoon
mahdollisesti haudatuista kaatuneista kuitenkin eli ja sai muutamat kymenlaaksolaiset historian
harrastajat ja kaatuneiden omaiset
kiinnostumaan asiasta. Keväällä ja
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kesällä 2018 kansakoulun kaivo,
mahdollinen hautapaikka, kyettiin
vihdoin paikallistamaan. Marraskuussa ja joulukuussa saatiin avuksi
useita suomalaislöytöjä tehnyt venäläinen etsintäryhmä Karjalan Valli ja
kaivinkone.
Tarina osoittautui todeksi, syvälle
kaivoon oli haudattu suomalaisia sotilaita. Kaivauksissa löytyi kuuden sotilaan jäänteet ja kolme tuntolevyä,
joiden haltijatiedot löytyivät Kansallisarkiston luetteloista. Kolme muuta löydettyä olivat haasteellisempia,
sillä Punnuksen alueen taisteluissa
oli kentälle jäänyt noin 30 sotilasta.
Jäänteet tuotiin lokakuussa 2019
Suomeen tarkempia tutkimuksia
varten.
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen toimesta kentälle jääneiden
tunnistamiseksi tehtiin tavanomaista
laajempi ja perusteellinen tutkimus.
Tuntolevytietojen ja sotahistoriallis-

ten tapahtumatietojen perusteella
pyydettiin omaisilta dna-tunnistusta
varten yhteensä 21 vertailunäytettä, joita verrattiin kaatuneiden jäänteistä otettuihin näytteisiin. Luiden
analysoinnin ja dna-näytteiden ottamisen niistä teki yhdistyksen yhteistyökumppanin KRP:n rikoslaboratorion asiantuntija,
Kentälle jääneiden varsinaisen tunnistamisen luunäytteiden ja vertailunäytteiden perusteella teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
oikeusgenetiikan laboratorio. Sen
tutkimuksissa kyettiin vuoden 2021
aikana vahvistamaan sekä tuntolevyn haltijoiden että kolmen muun
kentälle jääneen henkilöllisyys. Viimeinen tunnistus kirjattiin tehdyksi
Kansallisena veteraanipäivänä. Kaikki kuusi sankarivainajaa voitiin nyt
saattaa kotiseurakuntiensa sankarihautausmaihin.
Tunnistetuiksi tulivat seuraavat Pun-

nuksessa 15.2.1940 kaatuneet talvisodan sankarivainajat
Alik Aalto Tapio, 4./JR 5, kotipaikka
Iitti
Stm Haaparanta Paavo, 4./JR 5, kotipaikka Iitti
Stm Hautamäki Aate, 4./JR 5, kotipaikka Nivala
Stm Hautamäki Jaakko, 4./JR 5, kotipaikka Iitti
Stm Joukainen Pertti, JR 5, kotipaikka
Vehkalahti
Stm Savonen Artturi, 4./JR 5, kotipaikka Iitti
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys on Kaartin Jääkärirykmentin
avustamana kuljettanut tunnistettujen pienet arkut toukokuussa
Iittiin, Nivalaan ja Vehkalahdelle,
missä omaiset ja seurakunnat erikseen sopivat hautausjärjestelyistä.
Puolustusvoimat järjestää omaisten
halutessa asianmukaiset sotilaalliset
kunnianosoitukset hautaustilaisuuksissa.
Vaikka osa omaisilta saaduista vertailunäytteistä päätyi negatiiviseen
lopputulokseen, oli kaikkien vertailututkimusten tekeminen tarpeellista ja eettisesti perusteltua. Jokainen
niistä olisi yhtä hyvin voinut päätyä
tunnistamiseen.

Taistelut Punnuksen lohkolla 14.-15.2.1940 (Talvisodan historia, osa 2)

Punnuksen kaivon avaamiseen tarvittiin tavanomaista järeämpiä keinoja. (Kuva: Jarkko Väänänen)

Viime sodissa kentälle jäi tai katosi
noin 13 000 sotilasta, osa hukkuneina
tai täysin tuhoutuneina. Lähes 1600
haudattiin jo sotien aikana tunnistamattomina. Vuoden 1992 jälkeen
tehtyjen etsintöjen tuloksena noin
1400 suomalaissotilaan jäänteet on
tuotu kotimaahan. Näistä 409 on tähän mennessä kyetty luotettavasti
tunnistamaan. Suuri ansio tästä on
viime vuosina ollut venäläisillä etsijöillä.
Etsintöjä tullaan edelleen resurssien
mukaan jatkamaan muutaman etsintäryhmän voimin useilla eri taistelupaikoilla. Periaatteenamme on, että
jokaisella sotilaalla on humanitaarinen oikeus tulla asianmukaisesti ja
kunnioittavasti haudatuksi.

Tuntemattomaksi jääneet, kentältä löydetyt sankarivainajat on perinteisesti siunattu haudan lepoon Lappeenrannan sankarihautausmaalle
Kaatuneitten muistopäivänä. (Kuva vuodelta 2017).
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91. Kadettikurssin huoltolinjan
vuosittainen tapaaminen
Huoltolinjan opintomatka Viroon 2007
Kadettikurssi 91 aloitti opinnot
Maasotakoulussa
Lappeenrannassa syksyllä 2004. 12 opiskelijaa valitsi huoltolinjan noin neljän
kuukauden opiskelujen jälkeen.
Valintaansa tyytyväiset kadetit
perehtyivät huollon alojen saloihin Huoltokoululla Lahdessa perusopintojen, kandidaatin opintojen ja maisteriopintojen aikana.
Matkalla mukaan liittyi kaksi opintoja täydentämään tullutta vanhemman kurssin huoltoupseeria.
Yhteisten onnistumisten ja erilaisten
kommellusten, lukuisten harjoitusten ja muun muassa Viroon tehdyn
opintomatkan myötä huoltolinjalle
muodostui erittäin tiivis yhteishenki.
Henki ei rajoittunut vain tulevien
huoltoupseerien välille, sillä myös
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puolisot oppivat tuntemaan toisiaan
opiskeluiden aikana kadettikurssin aikana järjestetyissä juhlissa ja
muissa tapahtumissa. Upseerikasvatuksen, antoisten opintojen ja hyväksyttyjen opinnäytteiden myötä
kadettikurssilta 91 valmistui vuonna
2007 neljä huoltoupseeria ja vuonna
2008 yhdeksän huoltoupseeria. Valmistumisten myötä joukko hajaantui virkapaikkakunnilleen eri puolille
Suomea.
Kadettikurssilta valmistumisen yhteydessä heräsi ajatus ylläpitää huoltolinjan hyvää yhteishenkeä vuosittaisilla tapaamisilla.
Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Turussa, varusmiesten saapumiserien vaihtumisen yhteydessä heinäkuun alussa 2009. Ohjelma sisälsi

mm. ruokailua ja saunomista, mutta
pääasia oli hyvästä seurasta nauttiminen. Ensimmäisestä tapaamisesta
käynnistyikin perinne, joka on jatkunut tähän päivään saakka.
Hyvin nopeasti puolisot alkoivat
odottaa tapaamisia ainakin yhtä innokkaasti kuin huoltoupseerit, mikä
vain paransi yhteishenkeä. Tapaamisten myötä onkin muodostunut vuosia kestävä yhteinen polku kurssiveljien- ja siskojen kanssa, joka kantaa
niin työ- kuin vapaa-ajan yli.
Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien
jokainen järjestäjä vuorollaan on
päivittänyt huoltolinjan ”sotapäiväkirjaa”. Kansioon on taltioitu kesän
huippuhetket. Osallistujien, ruokalistojen ja ohjelmanumeroiden lisäksi kansiosta voikin palauttaa mieleen

esimerkiksi kummilasten syntymävuosia, hiustyylin muotivirtauksia tai
vaikkapa automallien päivittymistä.
Sotapäiväkirjan perusteella voidaan
myös todeta kuinka vähän, jos ollenkaan, aika vaikuttaa aina niin nuorekkaisiin huoltoupseereihin ja heidän
puolisoihinsa. Kokoontumisten osallistumisastetta voidaan pitää korkeana, vaikka kokoonpanossa onkin
tapahtunut pientä vaihtelua ja vaihtuvuutta. Puolisot mukaan laskettuna osallistujia on ollut yleensä 12-18
henkilöä.
Tapaamisten kantavana ajatuksena
on ollut vaihtaa tapaamisen järjestelyvastuuta vuosittain. Lähes poikkeuksetta tapaamiset ovat olleet
viikonlopun mittaisia, mahdollistaen
välillä hyvinkin toiminnallisen ohjelman. Ohjelman laadinta vastuu on
luonnollisesti ollut kulloisenkin tapahtuman järjestäjällä, joka on tuonut vaihtuvuutta sisältöön.

Vuosien varrella tutuiksi ovat tulleet
mm. Curling Laukaassa, Päämajamuseo Mikkelissä, Hullu Poro Areena
Kittilässä, Maailman perintökohde
Verlassa Kouvolassa, Kuivasaaren
rannikkotykistöpatteri
Helsingin
edustalla ja Vuokatin vaarat Sotkamossa. Vuonna 2019 linjan kymmenes tapaaminen järjestettiin kurssiaikaisen opintomatkan hengessä
Tartoon Viroon. Voitaneen todeta,
että matkailu avartaa.
Vuonna 2020 Logistiikkaupseeriyhdistys tuki vuosittaista kurssitapaamistamme. Korona -vuosi aiheutti
poikkeustilanteen myös tapaamisen
järjestelyissä ja lopulta kesälle suunniteltu tapaaminen järjestettiin Tampereella marraskuussa. Iltaan kuului
tutustuminen vakoilumuseoon ja
leikkimielistä vakooja -kilpailua puolisot vastaan huoltoupseerit joukkueiden välillä.
Tiukan kilpailun ja useiden tulosten
tarkastusten jälkeen tuloksena oli

”tasapeli”. Korona -ajan etäyhteyskokemusten innoittamana linjan vanhin perheineen pääsi osallistumaan
kokoontumiseen etäyhteydellä Pariisista. Illan kruunasi maittava ravintolaillallinen Tammerkosken maisemissa.
Seuraavan kokoontumisen suunnittelu alkoikin jo tapaamisen aikana.
12.tapaaminen järjestetään kesällä
2021 Kuusamon luonnossa. Innolla
odottaen kukin on osaltaan suunnitellut vuosilomiaan ja lasten hoidon
järjestelyitä osallistuakseen kesän
91.kadettikurssin huoltolinjan tapaamiseen.
Tämä artikkeli on tilannekatsaus siitä, miten logistiikkaupseerit ovat
pitäneet vuosittain yhteyttä yhden
kurssin kesken. Toivottavasti tämä artikkeli innoittaa myös muita kursseja
säännöllisiin tapaamisiin, huoltoupseeri tai nykyisemmin logistiikkaupseerihengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi.

Huoltolinja Repoveden kansallispuistossa 2008

33

Upseerikurssin päättäjäiset olivat Niinisalossa 31. heinäkuuta 1944. Kurssin suoritti hyväksytysti 147 virolaista. Taavi Kaups takarivissä toinen vasemmalta

”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta”.
Taavi Kaupsin elämän ja sodan polku
Synnyin Viron Tartossa heinäkuussa 1926 vanhimpana kolmen
veljen ja sisaren sisarusjoukkoon.
Lukioaikanani asuimme Tallinnassa samanaikaisesti Saksan sotavoimien miehittäessä Viroa. Syksyllä 1943 kuulimme saksalaisten
valmistelevan 1926 syntyneille
miehille kutsuntoja. En tuntenut
mitään pakkoa palvella Saksan
armeijassa. Isän mielestä minun
pitäisi lähteä Ruotsiin, muut suosittelivat Suomea. Pohdin asiaa sydämessäni; vaikuttaa jotenkin Viron itsenäisyyden säilymiseen, tai
taistella veljeskansamme Suomen
vapauden puolesta. Pidin Suomea
parempana vaihtoehtona.
Sain vihjeen kalastajista, jotka kuljettivat ihmisiä Suomeen. Isän
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rukousten saattelemana lähdin
avolavakuorma-autolla Tallinnan ulkopuolelle paikkaan, josta laivat lähtivät. Syyskuun lopulla astuin isoon
avoveneeseen ja seuraavana iltapäivänä saavuimme Helsingin Jollaksen
kartanoon, missä sijaisti virolaisten
pakolaisten vastaanottokeskus.
Poliisi tiedusteli suunnitelmiani. Kerroin tavoitteenani olevan liittyminen
Suomen armeijaan vapaaehtoisena.
Meidät vietiin 25.10.1943 Helsinkiin
kasarmialueelle. Terveystarkastuksen
jälkeen, meille jaettiin harmaa asepuku ja muut armeijan varusteet. Minusta tuli Suomen armeijan sotilas.
Lokakuun 30. matkasin muiden virolaisten vapaaehtoisten ja suomalaisten palveluksensa aloittavien kanssa

Taavi Kaups 18vuotiaana vasta
ylennettynä vänrikkinä

Nurmekseen. Meidät sijoitettiin 25.
koulutuskeskukseen
Porokylässä
ja majoitettiin uudehkoihin puisiin
yksikerroksisiin parakkeihin. Meille
jaettiin aseet. Kiväärini oli kulunut ja
piippu väljä. Tämä ilmeni heikkoina
ampumatuloksina ja kerran ammuin
jopa viereisen maalitauluun.
Koulutus alkaa
Aamut alkoivat kello kuusi voimistelulla ja juoksulenkillä. Aamusiivouksen jälkeen marssimme aamupalalle.
Saimme teekorviketta, muutaman
palan sokeria, neljä näkkileivän palaa
ja hiukan hilloa tai sulatejuustoa.
Aamupäivällä oli sulkeisia ja harjoituksia, jotka jatkuivat iltapäivällä
parakkialueella ja metsässä. Päivällisenä oli keittoa, jossa oli paljon perunoita, turnipsia, kaalia ja lihaa, joskus
sakeaa hernekeittoa tai lihapataa
(jopa poroa) tai suolakalaa ja ruisleipää voinokareen kera. Illalla kokoonnuimme iltahartauteen. Lauloimme
virren säkeistön ja päivystävä kersantti luki rukouksen. Kello 21 tai
21.15 valot sammutettiin. Sotilasvalan annoimme 28.11.1943 Nurmeksen kirkossa ja alokaskausi oli ohi.
Meidät siirrettiin 11.12.1943 junakuljetuksella Taavettiin, jonne saavuimme 13.12. Taavetin koulutuskeskus
2:een koottiin vapaaehtoiset virolaiset. Minut sijoitetiin 4. panssarintorjuntakomppaniaan. Meille opetettiin
tankkien päälle heitettävän kasapanoksen käyttö.

Virolaiset panssarintorjujat helmikuussa 1944.
syyden puolesta. Toiveena oli palata
Viroon saadaksemme reilun ja oikeudenmukaisen rauhan tuleva vuoden
loppuun mennessä.
Aliupseerista upseeriksi
Tammikuun toisen päivän koittaessa
saimme tiedon, että venäläiset olivat
edenneet nopeasti ja olivat saavuttaneet Viron rajan Narvassa, missä saksalaiset ja virolaiset joukot taistelivat
sitkeästi pysäyttääkseen venäläiset.
Minut valittiin koulutettavaksi aliupseeriksi ja kurssi alkoi 12.2. Koulutus
tapahtui Taavetin itäpuolella. Päivät
alkoivat aamulla kello kuusi ja valot
sammutettiin kello 22. Kenttäharjoituksia, sulkeisia, luentoja ja koulutusta sekä opiskelua oli paljon.

Maaliskuun 5. päivänä koulutukseni
jatkui upseeriksi JR 200:n (virolaisten
joukko-osasto) kurssilla. Monet harjoitukset pidettiin suksilla ja kilometrien hiihtomarsseja tehtiin päivittäin.
Kokeneena hiihtäjänä minulla ei ollut
vaikeuksia. Lunta tuli jatkuvasti ja kevät 1944 näytti tulevan kovin myöhään.
Huhtikuun polivälissä suksista luovuttiin parin hyvin sateisen päivän
jälkeen mutta sitten lunta alkoi tulla
uudestaan. Vapunpäivänä maa oli
lumen peittämänä kauniin valkoinen. Opinnot ja harjoitukset tulivat
vielä intensiivisemmiksi. Kirjallisia ja
suullisia kokeita oli usein, kaikki suomeksi. Opettajamme arvioivat meitä

Jokaisella joukkueella oli puoliautomaattinen 20 mm panssarintorjuntakivääri. Se oli painava ja sitä piti
vetää tai kantaa. Rekyyli oli raju. Se ei
tehonnut kaikkiin tankkeihin, mutta
suuren tulinopeuden vuoksi käyttökelpoinen 800 metriin asti ja sitä pidemmällekin muihin kohteisiin.
Mieltä painoi perheemme turvallisuus, hyvinvointi ja tulevaisuus.
Suomen armeijan vapaaehtoisina
olimme valmiita taistelemaan kotimaamme vapauden puolesta ja
vaikka kuolemana Suomen itsenäi-

Venäläiset pommittivat Taavettia kesällä 1944
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taa Neuvostoliitolle. Suomalaiset eivät tähän suostuneet. Tarkoituksenmukaisinta oli antaa meidän palata
Viroon.
Päivä ylennyksemme jälkeen matkasimme junalla kohti Käkisalmen rintamaa. Osa meistä määrättiin JR 200
asemiin, minä ja 10 muuta lähetettiin
31. Pioneeripataljoonan Salon kylässä olevaan 1. komppaniaan. Meidät
majoitettiin suureen telttaan maatilalle 4-5 kilometriä rintamasta.

JR 200 upseerikurssin kouluttajat. Istumassa keskellä everstiluutnantti
Haahti ja hänen oikealla puolellaan ratsumestari Orlamo.
jatkuvasti ja opinnoissa epäonnistuminen merkitsi nopeaa lähtöä muihin JR 200:n yksiköihin. Tätä lähtötapaa kutsuttiin ”maitojunaksi”.
Venäläisten suurhyökkäys kesäkuussa kohdistui Karjalan Kannakselle.
Ensimmäinen pataljoonamme oli
monta viikkoa kestäneessä sitkeässä
puolustustaistelussa. Joukot taistelivat uhrautuvasti, mutta kärsivät suuria menetyksiä.
Toinen pataljoona oli edelleen Taavetissa, mutta siirrettiin pian Viipurin
rantakaistaleelle. Suomen joukot pitivät asemansa ylivoimaista vihollista
vastaan ja mahdollistivat torjuntavoiton Neuvostoliittoa vastaan kaksi kuukautta myöhemmin. Suurista
tappioista ja ankarista rauhanehdoista huolimatta Suomi säilytti itsenäisyytensä ja vapautensa.
Sillä aikaa koulutuksemme jatkui
Taavetissa.
Rintamakokemukset
osoittivat panssarintorjunnan tärkeyden, mikä huomioitiin koulutuksessamme. Kaksi entistä venäläistä pikkutankkia tuotiin harjoituksiimme.
Kaivoimme poteroja hyökätäksemme panssarien kimppuun. Vaunut
ajoivat jopa poteroidemme yli. Liian
mataliksi kaivetut kupat olivat hengenvaarallisia. Meitä opetettiin myös
käyttämään Saksasta hankittuja sinkoja.
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Kun Viipuri menetettiin, olimme alle
60 kilometrin päässä rintamasta. Heinäkuun 1. päivän iltapäivällä venäläiset koneet pommittivat Taavettia
ja meidät kutsuttiin apuun. Monet
talot olivat vahingoittuneet ja toiset
tulessa.
Seuraavana päivänä pakkasimme tavaramme ja siirryimme Niinisaloon
Upseerikouluun. Matkustimme tavaravaunuissa ja kahden ja puolen
vuorokauden jälkeen saavuimme
Niinisaloon. Niinislaossa oli hyvin tiivis koulutusjakso sisältäen nykyajan
sodankäynnin oppeja ja aseistusta.
Meidät herätettiin usein klo 4 tai 5
aamulla, jopa sunnuntait käytettiin
harjoituksiin. Viimeinen koe oli 25.7.
ja seuravana päivänä noin 7 km testijuoksu täyspakkauksessa. Marsalkka
Mannerheim antoi Päiväkäskyn numero 125 ylentäen meidät 31.7.1944
vänrikeiksi. Iltapäivällä saimme todistukset ja vannoimme upseerivalan.
Minä olin vain hieman yli 18-vuotias.
Takasin rintamalle
Elokuun alkuun mennessä oli tapahtunut monia asioita. Rauhanneuvottelut Neuvostoliiton ja Suomen välillä olivat käynnissä. Yksi vaatimuksista
oli, että kaikki virolaiset tulee luovut-

Kolme meistä sai tehtävän ja vietiin
kuorma-autolla katkaistun tien varteen. Kävelimme kilometrin verran
paikkaan, jossa rakennettiin miehistökorsuja, vain 170 metriä eturintamasta. Olimme Vuosalmella, missä
vihollisella oli sillanpääasema Vuoksen yli.
Venäläisten asemat olivat metsässä
ja suomalaisten asemien takana oli
avointa maastoa. Muutamia kertoja tykistökeskitys osui 40-50 metrin
päähän. Toisinaan konekiväärisuihkut pyyhkivät niin, että kaikkien oli
suojauduttava. Venäläisillä oli tarkka-ampujia puissa, ja pari kertaa luodit menivät läheltä kävellessäni aukealla paikalla rintamaa kohti.
Elokuun 12. ilmoittauduimme takaisin yksikköömme Käkisalmessa.
Saimme kuulla suomalaisten ja saksalaisten sopineen paluustamme
Viroon. Saksalaiset lupasivat meille
armahduksen ja antoivat velvoitteen
palvella Viron yksiköissä. JR 200 hajotettaisiin. Allekirjoitin vakuutuksen,
että menen Viroon omasta tahdostani ja kaikki maksamattomat päivärahat maksetaan pankkiin. Luovutimme ylimääriset varusteet. Meille
jäi vain kesäpuku, saappaat ja reppu.
Pääsin lopulta eroon ruostuneesta ja
epäluotettavasta kivääristäni.
Paluu Viroon
Elokuun 17. siirryimme Myllypellon asemalle, missä koko pataljoona kokoontui lähtötarkastukseen.
Juna lähti klo 10 ja saapui Hankoon
seuraavana päivänä. Kenraali Tuom-

po piti lähtötarkastuksen esittäen
marsalkka Mannerheimin kiitokset
ja menestyksen toivotukset. Puolen
yön paikkeilla olimme satamassa,
missä Saksan kuljetusalus ””Wartheland” odotti.
Laivaan nousu alkoi kello 14 ja klo 17
laiva lähti. Paldiskin majakan tuttu
loiste tuli näkyviin ja 19.10.1944 laiva
ankkuroitui Paldiskin satamaan. Vielä Suomen asepuvuissa olevat 1800
aseetonta virolaista astui maihin.
Vastaanottokomiteaa ei ollut eikä
meille annettu mitään ohjeita.
Seuraavien viiden viikon aikana
kaikki toiveemme uudesta vapaasta
Virosta murskautuivat. Halusimme
pitää pataljoonaamme koossa virolaisten komennossa. Tämä ei kuitenkaan sopinut saksalaisten suunnitelmiin. Osa määrättiin rintamalle, osa
liitettiin saksalaisiin yksiköihin Narvassa ja osa jatkokoulutukseen.
Minut määrättiin Paldiskiin, Kloogan
koulutuskeskuksen 2. pataljoonaan.

Ilmoittauduin siellä ja minulle luovutettiin pistooli ja saksalainen asepuku. Meille kerrottiin kapteeni Talpakin todennen vastarinnan venäläisiä
vastaan turhaksi. Itse kunkin tuli parhaansa mukaan pelastautua lähestyvältä terrorilta ja pimeältä ajalta
Neuvostoliiton vallan alla. Venäläiset
olivat vain 80-90 kilometrin päässä ja
heidän odotettiin tulevan jo seuraavana aamuna.
Amerikkaan
Lähdin junalla yhdessä veljeni Kallen
kanssa Haapsaluun, missä tapasin
perheeni. Lähdimme Ruotsiin seuraavana aamuna Hiidenmaan kautta,
missä matkaamme liittyi enoni perheineen.
Ruotsissa valmistuin ylioppilaaksi
1947. Kaksi vuotta myöhemmin sain
opiskelijaviisumin USA:n suurlähetystöstä. Saavuin USA:han joulukuussa 1949, jonne perheeni oli saapunut
siirtolaisina jo aiemmin. Valmistuin
rakennusinsinööriksi 1955. Työsken-

telin kansainvälisessä rakennusalan
yrityksessä toimien pääinsinöörinä ja
suunnittelujohtajana.
Aviouduin vuonna 1958 rakkaan vaimoni Esterin kanssa, joka on myös
Viron pakolainen. Vietimme 62. hääpäivää viime vuonna ja olemme asuneet Chicagon lähistöllä vuodesta
1970. Meillä on neljä tytärtä viisi lapsenlasta. Virossa kävin ensimmäisen
kerran keväällä 1992 maan savutettua uudelleen itsenäisyytensä.
Artikkelin on koonnut Krista Kaups
isänsä muisteluiden perusteella
Käännös Hannu Viitanen
Lyh Rauno Loukkola
Artikkeli on aiemmin julkaistu Helsingin seudun sotaveteraanissa,
nro 2/2021
Toimituksen lisäys: Virolaisten sodanaikaisesta RUK-kurssista on
elossa Taavi Kaupsin lisäksi vänrikit Taimo Pallandi ja Heino Kivi,
jotka asuvat Kanadassa.

Tasavallan Presidentti antoi Kansallisena veteraanipäivänä Taavi Kaupsille Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan mitalin. Huomionosoituksen luovutti 28.4.2021 eversti Petteri Seppälä ja ylikersantti Ville Tarssanen
(vasemmalla)
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Kulunut vuosi oli yhdistyksen 70. toimintavuosi.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi eversti Mika Multanen.
Valtuuskuntaa johti liiketoiminnan kehityspäällikkö Pentti Miettinen.
Vuoden teemana oli ”PUOLUSTUSHAAROJEN HUOLTO”.
Toimintavuotta ei kyetty COVID19-pandemian vuoksi toteuttamaan suunnitelman mukaisesti.
Yhdistyksen taloudellinen tila on pysynyt vakaana. Taloudellinen tilanne olisi mahdollistanut tarkoituksenmukaisen tuen alueelliselle toiminnalle sekä muun suunnitellun toiminnan.
Yhdistyksen kokoukset
Kevätkokous peruutettiin COVID19 tilanteen johdosta. Päätökseen vaikutti kokemattomuus ja uskallus kyseisellä hetkellä etäyhteyksin toteutettavan kokouksen järjestämiseen.
Syyskokous järjestettiin etäyhteyksin Teams-sovelluksella 28.9.2020. Osa hallituksesta ja kaksi muuta jäsentä oli varmuudeksi kutsuttu Patrian Hämeenlinnan tiloihin. Kokoukseen osallistui 35 yhdistyksen jäsentä (paikalla/verkossa).
Kokous oli yhdistetty kevät- ja syyskokous.
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen edellyttämät kevät- ja syyskokouksen asiat.
Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksessa ovat toimineet:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri/ jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Ev		
Maj res.		
Kapt		
Maj		
Kapt		
Komkapt
Insevl		
Maj		
Kapt 		
Evl evp.		
Ltn res		
Ltn res		

Mika Multanen
Caj Lövegren 		
Markus Järvinen
Sami Friberg
Lauri Mukka
Juha Seppänen
Harri Saarinen
Mika Pyykkö
Ville Tolvanen		
Aarne Veijalainen
Pekka Saarinen
Hans Gabrielsson

MAAVE
RES
MPKK
PE
MAAVE
2LOGR
ILMAVE
1LOGR
LOGK
EVP
RES
RES

Hallituksen valitsemana sihteerinä on toiminut kapteeni Markus Järvinen. Taloudenhoitajana on ollut Tero Blomster
(T:mi TeeSaBee). Logistiikkaupseeri-lehden päätoimittajana on toiminut eversti evp Risto Gabrielsson.
Valtuuskunnan puheenjohtaja on osallistunut hallituksen kokouksiin.
Hallituksen toiminta
Hallitus on kokoontunut toimintavuonna neljä kertaa. Kokouksissa on hyödynnetty videoneuvotteluja koronatilanteen vuoksi ja matkustamisen vähentämiseksi.
Verkottumista Ruotsin kanssa on tunnusteltu. Viron kanssa yhteistyö on jatkunut valtuuskunnan puheenjohtajan
toimesta etänä.
Hallitus on jatkanut yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä Sotataloudellisen Seuran kanssa (STALS) vuoden 2018
syyskokouksessa esitetyllä tavalla. Yhdistysten tilaisuudet on avattu molempien yhdistysten jäsenille. Lehden jakelu
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on laajennettu STALS:n jäsenkunnalle. Lisäjakelu laskutettiin heiltä jäsenmäärän suhteen. STALS:n jäseniä on pyritty
aktivoimaan artikkeleiden kirjoittamiseen.
Sihteeri on lähettänyt jokaiselle jäseneksi hyväksytylle tiedotteen ja tunnukset jäsenrekisteriohjelmaan sähköpostilla
hyväksymiskokouksen jälkeen.
Valtuuskunta
Yhdistyksen valtuuskuntaan on kuulunut 30 Suomen elinkeinoelämän ja Puolustusvoimien logistiikan johtotehtävissä toimivaa jäsentä. Valtuuskunta on tukenut yhdistyksen toimintaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa.
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin liiketoiminnan kehityspäällikkö Pentti Miettinen Patria Land Oy:stä. Varapuheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Manu Salmi Nokian Raskaat Renkaat Oy:stä.
Valtuuskuntaan ovat vuonna 2020 kuuluneet:
Johtaja
		
Thomas Doepel
Finnlines
Toimitusjohtaja
		
Markku Henttinen
LOGY ry
Johtaja, toimitusketju		
Liisa Hurme		
Orion
Prikaatikenraali
		
Janne Jaakkola
Puolustusvoimat
Kyberturvallisuusjohtaja
Mikko Jylhä		
Digia
Kenraalimajuri
		
Timo Kakkola
Puolustusvoimat
Asiakkuusjohtaja		
Veli-Matti Kohtamäki Millog
Valmiusjohtaja
		
Risto Kosonen
Puolustushallinnon Rakennuslaitos
Myynti – ja markkinointijohtaja Tero Kosonen		
VR Transpoint
Ketjujohtaja
Paavo Käsmä
Osuuskauppa Arina
Toimitusjohtaja
Kari-Pekka Laaksonen Containership Ltd
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pentti Miettinen
Patria Land
Johtaja 				Pasi Mäkinen		Kesko
Toimitusjohtaja
		
Henry Nieminen
Insta Group
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Pasi Niinikoski 		
Patria
Valmiusjohtaja
		
Jyrki Nurminen
Senaatti kiinteistöt
Toimitusjohtaja
		
Ritva Paavonsalo
Leijona Catering
Executive Partner
		
Jarmo Puputti
XD Solutions
Toimitusjohtaja
		
Mika Rantanen
Würth
Toimitusjohtaja
		
Jari Rautjärvi
Valtra
Insinöörikenraalimajuri
Kari Renko
Puolustusvoimat
Kenttäjohtaja
		
Tapani Riihijärvi
Raskone
Toimitusjohtaja
		
Manu Salmi
Nokian Raskaat Renkaat
Lääkintäprikaatikenraali
Simo Siitonen
Puolustusvoimat
Logistiikkapäällikkö
Jaakko Takala
Inex Partners
Kauppias
		
Rauno Törrönen
Citymarket Joensuu
Senior Account Executive
Kalle Äänismaa
SAP Finland
Hallituksen nimeämänä valtuuskunnan sihteerinä on toiminut majuri Timo Hesso.
Valtuuskunta on kokoontunut vuoden aikana yhden kerran: 28.9. yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Valtuuskunnan toimintaa on kehitetty edelleen puheenjohtajan aktiivisella johdolla. Puheenjohtajan tiedotteet jäsenistölle
on koettu hyvänä käytäntönä ja niitä jatketaan.
Valtuuskunta on toiminut aktiivisesti lehden artikkeleiden tuottamisessa sekä yhdistyksen taloudellisessa tukemisessa. Valtuuskunnan jäsenten yritykset ovat hankkineet ilmoituksia Logistiikkaupseerilehteen ja se on tuottanut merkittävää taloudellista tulosta yhdistykselle.
Valtuuskunnan terveiset julkaistiin vuoden viimeisessä Logistiikkaupseeri -lehdessä.
Valtuuskunta on palkinnut RUK:n huoltolinjan oppilaita yhdessä RUK:n kurssin päättäjäistilaisuudessa. Toiseen tilai-
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suuteen ei ollut mahdollisuutta osallistua Covid -19 rajoitusten takia. Huoltolinjan oppilas palkittiin yksikön päällikön
toimenpitein ja välittämällä samalla Yhdistyksen terveiset ja palkitsemissanat.
Valtuuskunta jatkoi ja kehitti yhteistoimintaa Viron veljesyhdistyksen kanssa osallistumalla Viron vuoden Logistiikkaupseerin palkitsemiseen.
Toiminnantarkastajat
Vuosikokouksen valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet eversti evp Risto Kosonen ja everstiluutnantti
Mauri Etelämäki.
Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiön hallitus
Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiön hallituksessa yhdistyksen nimeäminä edustajina ovat toimineet everstiluutnantti Juha Ponto ja everstiluutnantti Mikael Laine. Everstiluutnantti evp Timo Vilkko on toiminut
säätiön asiamiehenä.
Yhdistyksen toiminta
Kevätkokous peruttiin ja syyskokouksen yhteydessä ei järjestetty logistiikkaseminaaria. 35 jäsentä osallistui verkkoyhteydellä toteutettuun syyskokoukseen. Järjestely oli toimiva ja sitä päätettiin jatkaa koronatilanteen jatkuessa ja
myös vaihtoehtona fyysisten kokousten rinnalla.
Koronan vuoksi huoltotapahtumaa ei järjestetty ja tutustuminen ETELÄ20 -harjoitukseen peruttiin.
Logistiikkakoululla on järjestetty toimialapäällikkökurssilla, kandikurssilla, maisterikurssilla sekä logistiikkaupseerikurssilla yhdistyksen toiminnan esittely- ja rekrytointitilaisuuksia.
Aluetoiminta
Toimintavuonna tuettiin taloudellisesti (300 €) yhtä aluetoiminnan tapahtumaa. Lisäksi tukea myönnettiin kahdelle
muulle tapahtumalle, mutta ne peruttiin ja rahat palautettiin yhdistykselle.
Logistiikkaupseerilehti ja tiedottaminen
Logistiikkaupseeri-lehti ilmestyi perinteiseen tapaan neljä kertaa. Korkeatasoinen lehti on yhdistyksen näkyvin ja keskeisin osa toimintaa.
Lehden päätoimittajana on toiminut eversti evp Risto Gabrielsson ja toimittajana luutnantti res Hans Gabrielsson.
Ilmoitushankinnan on hoitanut JTH Markkinointi. Lehden on painanut Waasa Graphics Oy. Painotalon toimintaan on
oltu tyytyväisiä. Ilmoitushankintatulot (mainostulot) ovat pysyneet edellisvuoden tasolla (2019: 20.785,00 € ja 2020:
21.602,00 €).
Yhdistyksen www-sivut (logistiikkaupseerit.fi) sivut ovat toimineet hyvin tiedottamisen ja tiedonvälityksen apuna.
Sivut ovat olleet pääosin ajan tasalla, mutta sivujen yleisilme kaipaa päivittämistä.
Lehden painosmäärä on 1500 kappaletta. Lehden jakelussa oli 269 STALS:n jäsentä. Lehteä jaetaan myös Puolustusvoimien joukko-osastoihin ja puolustushaaraesikuntiin.
Jäsenistö
Kunniajäsenet
Yhdistyksellä oli vuoden päättyessä kolme kunniajäsentä:
- eversti evp Kari Suvanto
- yritysjohdon konsultti majuri res Seppo Laalo
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- eversti evp Leo Puustinen.
Yhdistyksen kunniajäsen kauppaneuvos majuri res Arto Arvonen menehtyi 29.9.2020.
Jäsenistö
Vuoden aikana uusia jäseniä hyväksyttiin 15 henkilöä.
Yhdistyksen jäsenyydestä erotettiin hallituksen päätöksellä 78 jäsenmaksun maksamatta jättänyttä. Yhdistyksellä oli
jäseniä vuoden 2020 lopussa yhteensä 838 henkilöä, joista jäsenmaksunsa oli maksanut 662 henkilöä. Jäsenmaksukirjeet lähetettiin jäsenrekisterin päivittämisen vuoksi vasta marraskuussa.
Yhdistys hankki Tietotoimisto.fi:n tarjoaman jäsenrekisteripalvelun. Uutta jäsenrekisteriohjelmaa on ylläpitänyt sihteeri ja ohjelma on ollut erittäin toimiva.
Palkitsemiset, huomionosoitukset ja tukemiset
Vuoden logistiikkaupseerina palkittiin kapteeni Antti Huuskonen.
Vuoden kirjoittajana palkittiin kapteeni Ville Nokipii.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen tuotot muodostuivat jäsenmaksuista, ilmoitus- ja sijoitustuotoista sekä apurahasta ollen yhteensä
51.790,45 euroa.
Menot koostuivat lähinnä Logistiikkaupseeri-lehden ja aluetoiminnan sekä hallinnon kuluista. Menojen yhteismäärä
oli 35.706,27 euroa.
Taseeseen korjattiin kirjavaraston (alun perin arvoltaan 12.750 euroa) arvo nollaan, koska kirjojen tuotto-odotus sekä
arvo ovat nolla. Kirjoja on vuosien saatossa annettu lahjoina ilman varaston arvon laskua. Kirjoja on jäljellä 593 kpl.
Yhdistyksen talous osoittaa toimintavuodelta ylijäämää 9.869,68 euroa.
Yhdistyksen omistamien arvopapereiden kirjanpitoarvo on 20.931,00 euroa. Osakkeet on arvotettu ostohintaan.
Osakkeiden markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 281.331,00 euroa.
Kassavarat tilikauden päättyessä 31.12.2020 olivat 46.205,66 euroa. Yhdistyksellä ei ole vakuuksia.
Yhdistyksen jäsenmaksu oli 25 euroa.
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 9.869,68 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.
Arvio yhdistyksen toiminnasta
Pandemiasta johtuen toimintaa on pyritty ylläpitämään ja kehittämään järjestämällä
jäsenistölle kaksi verkkokokousta. Verkkoseminaareja on myös suunniteltu
järjestettäväksi. Toimintavuonna yhdistykselle hankittiin sähköinen jäsenrekisteri.
Viestintää on parannettu laajentamalla verkkosivujen ylläpitäjien määrää ja valmisteilla on verkkosivujen päivittäminen.
Yhdistyksen talouden suurin menoerä on edelleen lehti. Tapahtumien peruuntuminen ja tukianomusten vähäisyys
ovat parantaneet taloudellista tilannetta.
Lehden mainosmyynti on pysynyt ennallaan.
Lehti on edelleen koko yhdistyksen keskeisin ja näkyvin toiminnan muoto, mistä syystä siihen tulee edelleenkin panostaa.
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Kertausharjoitukset, huollon joukkotuotanto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys nähdään edelleen mahdollisuutena
aktivoida yhdistyksen alueellista toimintaa. Yhdistyksen toiminnan aktivoinnissa alueellisesti korostuu logistiikkarykmenttien rooli alueellisena toimijana. Huoltotapahtuma jouduttiin peruuttamaan, mutta se koetaan edelleen arvokkaaksi tapahtumaksi. Jäsenistön innostaminen osallistumiseen on tärkeää, mutta haastavaa.
Valtuuskunnan toiminnan aktivointia kannattaa edelleen jatkaa ja toimintaan tulee saada lisää sisältöä.
Yhdistyksen toiminnalle on selkeä tilaus Puolustusvoimien ja elinkeinoelämän logistiikan yhteydenpidossa.

Muistathan yhdistyksen tapahtumat
ensi syksynä, ne on esitelty lehden sivulla 46. Tavatan silloin!
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Kenraali Johannes Kert saatettiin viimeiselle matkalle
Viron Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraaliluutnantti Johannes Kert kuoli yllättäen 4.3.2021 vain 61-vuotiaana. Siunaustilaisuudessa 13.3. Jaanin kirkossa muistosanat lausui mm. Viron presidentti Kersti Kaljulaid sekä Puolustusvoimain komentaja, kenraaliluutnantti Martin Herem.
Siunaustilaisuuden jälkeen kenraalluutnantini Kertin arkku siirrettiin tykkilavetille ja surusaatto kulki Vapaudenaukion kautta pääesikunnan eteen. Siellä Puolustusvoimain ja Suojeluskunnan edustajat jättivät viimeisen tervehdyksen
pidetylle komentajalleen.
Kenraaliluutnantti Kert laskettiin haudan lepoon sotilaallisin kunniaosoituksin Puolustusvoimain hautausmaalle 122
mm haupitsien kunnialaukausten saattelemana.
Kenraaliluutnantti Kert muistetaan rehtinä upseerina, jonka elämäntehtävä oli Viron Puolustusvoimien sekä Nato-liitolaisuuden rohkea kehittäminen. Suomessa hänet muistetaan Suomen puolustusvoimien virallisen Viro-projektin
yhtenä käynnistäjänä. Hän tuki aktiivisesti projektia koko sen keston ajan.
Hän toimi Suojeluskunnan komentajana vuosina 1993-1996 ja Puolustusvoimain komentajana 1996-2000 sekä Viron
Nato-edustajana 2002-2008.
Maanpuolustustyö jatkui Viron parlamentissa vuodesta 2015 aina kenraaliluutnantti Kertin kuolemaan asti.

Viron Puolustusvoimien
kunnialaukaukset kenraaliluutnantti Kertille
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Kirja-arvostelut
ULKOMAISIA ESIKUVIA JA KOTIMAISIA INNOVAATIOITA
Puolustusvoimien
tutkimustoimintaa on käsitelty yllättävän vähän etenkin kootusti yksissä kansissa. Tämä kirja paikkaa aukon
maailmansotien väliseltä ajalta.
Tiiviit, kiinnostavat ja hyvin laaditut artikkelit kertovat oleellisen
omasta aihepiiristään. Artikkeleja
on yli kolmekymmentä ja niiden
takana on yli kaksikymmenpäinen
asiantuntijajoukko.
Laaja-alainen teos ottaa huomioon
kaikki puolustushaarat ja aselajitkin
varsin kattavasti. Artikkelien asiasisältöä tukee ja elävöittää hyvin valittu kuvitus.
Maailmansotien välinen aika on kehittämisen ja erilaisten kokeilujen
suhteen oleellista aikaa. Näiden kehitystöiden tuloksilla lähdettiin loppuvuodesta 1939 todellisiin kenttäkokeisiin ennalta arvellen ylivoimaisen
vastustajan kanssa.
Silloin oli sananmukaisesti elintärkeää, että rintamajoukoillamme oli
käytössä vaikkapa lämmitettävä sotilasteltta, jonka avulla voitiin ylläpitää
ja palauttaa joukkojen taistelukykyä.
Vastustajallamme ei vastaavaa suorituskykyä ollut ja niinpä suurvallan sotilaat joutuivat kyyhöttämään
maakuopissa peltiämpäreistä kyhättyjen kamiinaviritelmien kera. Ennen
sotia kehitetty teltta on päivitettynä
edelleen käytössä.
Tärkeimmät kehittäjät esitellään lyhyiden elämäkertojen avulla. Mukana on toki hyvinkin ennalta-arvattavia upseereita kuten kenraali V.P.
Nenonen kenttätykistön kehittäjänä,
mutta mukaan on päässyt harvinaisiakin vaikuttajia.
Harvalle tankkimiehelle sanonee
nimi Runar Tengström paljonkaan,
mutta hänet kirja nostaa esiin keskei-
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senä panssariaselajin kokeilijana ja
kehittäjänä 1930-luvulla. Hän toimi
Erillisen hyökkäysvaunukomppanian
päällikkönä vuosina 1935–1939.
Automiehiä puolestaan kiinnostanevat sotilasajoneuvokannan, polttoaineiden ja kaluston suorituskyvyn
kehittäminen sekä sopivien tykinvetäjien etsintä. Kirjan olennainen
lisäarvo on se, että se ei keskity tekniikkaan eikä edes kalustoon, vaan
käsittelee esimerkiksi liikekannallepanojärjestelmän
kehittämisen
sekä sotilaspsykologian ensiaskeleet
maassamme. Taistelukaasut olivat
moderni ase, joka kiinnosti lahjakkaita upseereja. Suomi varautui myös
käyttämään kaasuja vaikka suojautuminen olikin kokeilujen etusijalla.
Myös ulkomaiseen asiantuntemukseen oli uskallettava tukeutua. Erityisen tärkeä ulkomainen panos oli
laivastomme
käyttöperiaatteiden
luomisessa ja kehittämisessä. Silloiset asiantuntijat olivat yllättävän
kaukonäköisiä. Monet heidän visionsa ovat valideja tänäkin päivänä.
Asiantuntijoiden ohella ulkomaista
oppia saatiin suorittamalla ye-tutkintoja ulkomaisissa sotakorkeakouluissa.
Nyt puheena oleva kirja on kolmiosaisen kirjasarjan avausosa. Aikanaan ilmestyvä toinen osa käsittää
viime sotien aikaisen kehitystyön
ja kolmas osa peilaa sotien jälkeistä
aikaa. Ensimmäinen osa on nyt vapaasti ladattavissa osoitteessa www.
doria.fi.
Seppo Simola
Puolustusvoimien kokeilutoiminta 1918–1939
Mikko Karjalainen (toim.)
Maanpuolustuskorkeakoulu, 292
s.

Kirja-arvostelut
SILMIÄ AVAAVA JOHDATUS IDENTITEETTIPOLITIIKKAAN
Kokeneen journalistin Matti Virtasen katsaus nyky-yhteiskunnan
ääripäihin on hyvä avain yhä polarisoituvaan ja aggressiivisempaan
julkiseen keskusteluun. Jos ei tiedä, mitä puhutaan – ja erityisesti
miksi – niin ymmärrys nyky-yhteiskunnan ilmiöistä ja asetelmista jää
vajaaksi.
Jokainen tunnistaa ääripäiksi äärivasemmiston ja äärioikeiston. Ääripäiden ymmärtäminen vain poliittisina
ulottuvuuksina jättäisi tarkastelun
kovinkin suppeaksi, koska identiteettipolitiikan kenttä on huomattavasti
moniulotteisempi. Tämän Virtanen
on oivaltanut lähtiessään etsimään
ympäri maata identiteettipolitiikan
kipukohtia. Niitä löytyy niin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta kuin Saamenmaaltakin. Ehkä hieman yllättävästi ääripäitä löytyy myös kotoisten
vähemmistöjemme sisältä.
Kieli ja etninen tausta ovat vain eräitä
identiteetin ja identiteettipolitiikan
rakenneosia. Identiteetti rakentuu
nykyään usein sukupuolen – joko
koetun tai biologisen – tai ruokavalion perustalle.
Yllättävää oli, että osa Virtasen haastateltavikseen aikomista näkyvästikin julkisuudessa olevista henkilöistä kieltäytyi haastattelusta joko
suoraan tai harkittuaan asiaa. Erityisen herkillä tunnuttiin olevan äärivasemmistossa sekä antifasistien ja
äärifeministien joukossa.
Mahtaako olla niin, että keskusteluun ei uskalleta antautua, jos koetaan omien perusteluiden olevan jo
valmiiksi heikolla pohjalla eivätkä ne
sikäli kestä kriittistä tarkastelua tai
edes kysymistä kyseenalaistamisesta
puhumattakaan? Tällaisessa raporttikirjassahan olisi mainio tilaisuus perustella omaa ajatteluaan.

Virtasen ote on humoristinen, vähän
ilkikurinenkin. Kirjoittaja asemoituu
suureen liberaaliin enemmistöön
– niihin tolkun ihmisiin siis – joille
erilainen äkkiväärä ääriajattelu on
vierasta. Identiteettipolitiikan juuria
Virtanen hakee USA:sta asti, ja sikäläisestä yliopistomaailmastahan
monet tänne rantautuneet ja tolkun
ihmisiä kummastuttaneet ideologiat
ovat peräisin.
Virtanen kertoo myös useita hauskoja – tai oikeastaan pelottavia –
esimerkkejä. Vakavasti otettaviin
tieteellisin julkaisuihin saa läpi aivan
täyttä puppua, kunhan termistö ja
ideologia kuulostaa oikealta. Vaikkapa Adolf Hitlerin Mein Kamfin sanomaa pystyy ujuttamaan julkaisuihin,
kunhan ilmaisun kuorruttaa identiteettipoliittisilla fraaseilla.
Virtanen yrittää avata terminologiaa
identiteettipoliittisen
sanakirjan
avulla. Kaikki termit eivät aukea edes
selittämällä. Ehkä tämä on ollut termien kehittäjien tarkoituskin, koska
tulkintavalta jää silloin termien keksijöille.
Ongelmana Virtanen nostaa esiin
myös sen, että monia englanninkielisiä termejä on lähes mahdoton kääntää yksitulkintaisesti suomeksi. Tämä
on omiaan aiheuttamaan tahattomiakin ristiriitoja.
Matka toimittaja Virtasen mukana
identiteettipolitiikan Suomeen ja
osin maailmallekin on tarpeellinen,
kiinnostava ja avartava.
Seppo Simola
Ääripäät – Miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea
Matti Virtanen
Docendo, 311 s.
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Ilmoitukset
Tervetuloa Logistiikkaupseerit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 27.9.2021!
Kokous järjestetään sekä fyysisenä Santahaminassa että etänä MS Teams järjestelmässä.
Päivän alustava ohjelma on seuraava:
14:00-14:15 Kahvit
14:15-16:00 Seminaari aiheesta huoltovarmuus
16:30-17:15 Kahvit ja valtuuskunnan kokous
17:30-18:30 Yhdistyksen syyskokous
18:30-20:30 95-vuotisjuhlapäivällinen
Ilmoittautumiset sihteerille osoitteeseen logury@gmail.com 13.9. mennessä. Ilmoittautumiseen tieto, osallistutteko Santahaminassa vai etänä. Santahaminaan paikalle tulevat lisäksi: mihin osioista osallistutte (seminaari, kokous,
päivällinen), syntymäaika, mahd. ajoneuvon rekisterinumero sekä mahd. ruoka-aineallergiat. Päivällisen osallistumismaksu on 10€, joka kerätään paikan päällä.
Tämä tiedoksi ja eteenpäin jaettavaksi myös STALS edustajille!
Hyvää kevään jatkoa!

Logistiikkaupseerit Huoltotapahtuma 11.09.2021 Kouvolassa
Huoltotapahtuman alustava aikataulu:
10.30-11.20 Saapuminen Vekaranjärven varuskuntaan (opastus pääportilta)
• 11.30 Tervetuliaispuhe, Karjalan prikaatin esittely ja päivän ohjelma (puheenjohtaja, KARPR:n ja 1LOGR:n edustaja)
• 12-12.45 Lounas
• 12.45-16.45 kalustoesittely, huoltomieskilpailu ja saunamahdollisuus Ahvenlammmella
• 16.50 Päätössanat, palkitsemiset ja siirtyminen Kouvolan Upseerikerholle
• 18.00 Illallinen (erikseen ilmoittautuneille).
Ilmoittautumiset osoitteeseen logury@gmail.com 5.9.2021 mennessä otsikolla HUOLTOTAPAHTUMA2021. Ilmoitettavat tiedot:
•
Etunimi, Sukunimi, syntymäaika ja ruoka-ainerajoitukset. Ulkomaan kansalaisilta lisäksi passinnumero
•
Osallistuminen illalliselle Kouvolan upseerikerholla
•
Kuljetustarve Kouvolan rautatieasemalta varuskuntaan ja iltapäivällä takaisin Kouvolaan.
Lopullinen päätös tapahtuman järjestämisestä tehdään elokuun alussa, jolloin yhdistyksen hallitus kykenee
muodostamaan tarkemman tilannekuvan koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista syksyn kokoontumisiin, varuskuntien toimintaan jne.
Tarkennuksia julkaistaan logistiikkaupseerit.fi sivuilla.
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