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Brittien BREXIT-prosessissa britit
haluavat itsenäisyytensä takaisin ja
määräysvallan Brysselistä Lontooseen. Samanlaisia kommentteja on
kuultu poliittisessa kentässämme
myös Suomessa. Ajatus voi olla kaunis mutta totuus on, että elämme
globaalissa maailmassa. Halusimme
tai emme.
Teollinen tuotanto liikkuu rajoista piittaamatta yhtä ketterästi kuin
esimerkiksi epidemia, COVID19 Korona-virus viimeisimpänä. Näiden
tosiasioiden kanssa on vain kyettävä
elämään, mutta varotoimiin on valmistauduttava. Huoltovarmuuskeskus tuli valitettavasti yllätetyksi Koronan iskiessä ja siitä syntyi surullinen
maskiepisodi.
Oikeuskanslerin mukaan Suomen
sosiaali- ja terveysministeriön (STM)
olisi pyyntöjä esittäessään pitänyt
varmistaa, että HVK:lla on kapasiteettia toteuttaa pyynnöt. Oikeuskansleri
näkee, ettei ministeriöiden välinen
yhteistyö keväällä aluksi toiminut tehokkaasti. Jopa ministerien välisessä
työnjaossa oli epäselvyyttä.
Eroamisia HVK:sta tuli, mutta se ei ole
pääasia. Pääasia on ottaa oppi tästä
epidemiasta koska se ei todennäköisesti ole viimeinen. Huoltovarmuudessa täytyy varautua muuhunkin
kuin sotaan.
Tuotantoketjut globaalissa maailmassamme ovat pitkiä ja melkoisen
haavoittuvia. Kansainväliset häiriötilat voivat vaikuttaa merkittävästi
huoltovarmuuteen.

Häiriötilojen vaikutusta on arvioitava
jatkuvasti. YLE:n Ykkösaamussa puolustusministeri Kaikkoselta kysyttiin,
miten Ruotsi voisi sotilaallisen kriisin
aikana lisätä Suomen puolustusta.
Ministeri vastasi ihan oikein, että
Suomi vastaa itse lähtökohtaisesti
omasta puolustuksestaan. Itselleni
tuli mieleen, että apua voitaisiin saada Ruotsin melko vahvoilta meri- ja
ilmavoimilta kauppamerenkulkumme suojaamiseen, sehän on huoltovarmuudellemme elinehto.
Valmiuslaki tuli testattua. Se kävi
nopeasti, kun hallituksen, tasavallan
presidentin ja eduskunnan yhteinen
tahtotila saavutettiin. Testi oli hyvä
ajatelleenkin tulevaisuuden ehkä
suurempiakin haasteita. Ainakin tiedämme toimivuuden.
Koronan vaikutuksista on monille
aloille: ihmisten vapaalle liikkumiselle ja matkustelulle, konkurssit ja
työttömyys, rajojen sulkeutuminen
ja materiaaliresurssien varaaminen
vain maan omaan käyttöön (suojavarusteet), valtavien tukipakettien
rakentaminen ja niiden myöhemmät
seuraukset. EU:n yhtenäisyys ja eräiden valtioiden intressit horjuttaa sitä
koettelevat, joitain mainitakseni.
Globalisaation haastavassa maailmassa on meidänkin etumme turvata EU:n toimintakyky ja yhtenäisyys.
Poikkeuksellisista ajoista huolimatta toivotamme kaikille onnellista
Joulua ja menestyksellistä Uutta
Vuotta 2021!

Risto Gabrielsson
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Kenttäpiispan Joulutervehdys
Joulu lähestyy jälleen, ja jälleen
odotamme sitä hartaan ilon vallassa. Toivottavasti itse kunkin
odotus voi päättyä jouluna iloiseen rauhaan ja läheisten seuraan.
Korona-virus on muuttanut kovasti
elämää viime kevään jälkeen. Suomi
on selvinnyt hyvin pandemian seurauksista. Tartuntojen ja sairauteen
menehtyneiden määrät ovat jääneet
mataliksi verrattuna muiden maiden
lukuihin. Turvatoimilla on kuitenkin
ollut hintansa, kun ihmiskontakteja,
kokoontumisia ja matkustamista on
rajoitettu. Kontaktien puuttuminen
ja ero läheisistä ihmisistä kuormittavat. Lisäksi vaikutukset talouteen
ovat syviä ja pitkiä. Olemme vuoden
sisällä päätyneet kovin toisenlaiseen
maailmaan, jossa vallitsee epävarmuus tulevasta.
Samoja tuntemuksia ihmiskunnalla on ollut usein ennenkin. Syksyllä
1939 maailma muuttui ja suomalaiset astuivat epävarmuuteen, jossa
oma tai läheisen henki sekä omaisuus
saattoivat hävitä yhdessä hetkessä.
Viisi sukupolvea sitten 1860-luvulla
maatamme koetteli nälänhätä, jossa
menehtyi noin joka kymmenes suomalainen.
Elämä on aina jatkunut ja uusi päivä
koittanut. Joulupäivä oli aivan erityinen, sillä se toi lupauksen toivosta:
Jumala on kanssamme, kävi kuinka
kävi.
Tänäkin päivänä joulua odotetaan
suomalaisissa kodeissa yhtä lailla
kuin kaikkialla maailmassa, missä
elää kristittyjä, kuten Syyriassa, missä
talot on pommitettu ja ihmiset paenneet taistelujen tieltä. Siellä odotetaan sodan pimentämän taivaan alla
kerran koittavaa rauhan aamua profeetta Jesajan ennustuksen mukaan:
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa
kirkkaus…. kaikki taistelukenttiä tal-

ruokit meidät talosi runsain antimin
ja annat meidän juoda ilosi virrasta!”
Mitä sanottavaa tutulla jouluevankeliumilla on meille tänä jouluna?
Oma maailmamme on muuttunut
turvattomammaksi paikaksi elää. Silti olemme itse turvassa verrattuna
niihin moniin, jotka ovat ilman työtä,
ilman asuntoa tai ilman kotimaata –
pakolaisina erossa perheistään.
Jeesus syntyi matkalla tilapäissuojaan, kaukana kotoa. Tämä kertoo
Jumalan rakkaudesta, joka tulee toivoksi keskelle huolta ja hätää.
Tälläkin hetkellä suuri murros koskettaa elämän turvallisia puitteita.
Emme ymmärrä vielä sen kaikkia vaikutuksia.
lanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat
tulen ruoaksi. Sillä lapsi on syntynyt
meille, poika on annettu meille.
Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen
nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen
Isä, Rauhan Ruhtinas. Suuri on hänen
valtansa, ja rauha on loputon…hänen valtakunnassaan.”
Maailmassa on yhtä aikaa monenlaisia todellisuuksia, mutta joululla on
tuotavanaan niihin kaikkiin toisen
maailman valoa ja toivoa. Siten joulu ruokkii meissä olevaa toivon ja armon nälkää.
Jouluaaton Psalmissa siitä sanotaan:
” Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala! Sinun siipiesi suojaan rientävät
ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi
runsain antimin ja annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon. ” (Ps 36:6-10).

Ensimmäisen joulun tapahtumat liittyivät ihmiskohtaloihin mullistusten
keskellä. Marian synnyttämisen aika
tuli ”heidän siellä ollessaan” kaukana
kotoa, ilman turvaa. Heidän siellä ollessaan Maria kapaloi Jeesus-lapsen
ja pani hänet seimeen. Myös paimenet olivat omilla vartiopaikoillaan.
Heidän siellä ollessaan he saivat tiedon Vapahtajan syntymästä: Jumala
lähetti poikansa ihmisten keskelle
pelastamaan meidät kaiken pahan
vallasta.
Jumala tietää, missä kuljemme ja millaisten asioiden kanssa kamppailemme. Hän antaa lohdutuksensa, armonsa ja apunsa myös meille, missä
olemmekin. Jumala on siellä meidän
kanssamme.
Toivotan rauhallista joulua kaikille
tämän lehden lukijoille ja heidän läheisilleen.
Pekka Särkiö
kenttäpiispa

Hyvällä jouluruoalla ja juomalla on
tärkeä oma paikkansa. Ehkä ne kuvastavatkin sitä syvempää ravintoa,
jota Jumala joulun kautta haluaa välittää meille elämän voimaksi: ”Sinä
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Puheenjohtajan kynästä

Arvoisa yhdistyksen jäsen,
hyvät lukijat

Vuosi 2020 lähestyy päättymistään. Vuosi on ollut meille kaikille poikkeuksellinen ja tulemme muistamaan
sen ihan varmasti koronavuotena.
Paljon on tapahtunut ja paljon on jäänyt tapahtumatta. Toivottavasti opimme tästä vuodesta sellaisia asioita, jotka
auttavat meitä varautumaan paremmin vastaavia uhkia vastaan. On myös muistettava, että korona ei ole vielä todellakaan ohi. Vielä on jaksettava pestä käsiä, käyttää maskia ja pitää riittävää etäisyyttä.
Yhdistyksemme kevätkokous peruttiin. Syyskokous järjestettiin internetin avulla ja saatoimme käsitellä yhdistystoiminnalle tärkeät asiat - edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja ensi vuoden toimintasuunnitelman. Yhdistyksen toimielimet valittiin tehtäväänsä. Valittiin vuoden logistiikkaupseeri ja vuoden kirjoittaja. Lämpimät onnittelut valituille. Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite jäi kuitenkin saavuttamatta - jäsenistön alueelliset
ja paikalliset tapaamiset, keskustelut, esitelmät, huoltotapahtuma - ne jäivät puuttumaan vuoden 2020 toiminnasta.
Mitä opiksi otettavaa yhdistyksellä on vuodesta 2020?
Ainakin olisimme voineet järjestää kevätkokouksenkin verkossa. Samalla tavalla seminaarinkin olisi voinut järjestää,
ehkä myös muita tapahtumia ja tapaamisia. Ehkä seuraavat kokoukset järjestetään sekä verkossa että ns. livenä.
Valmiutemme on ainakin jatkossa parempi.
Toivotaan, että ensi vuoden aikana terveyteemme kohdistuva uhka väistyy. Näin tapahtuessa ennemmin tai myöhemmin, haluan kannustaa järjestämään paikallisia tapahtumia kuten kurssitapaamisia tai joukko-osaston huoltoupseerien tapahtumia. Kutsukaa tapahtumiin mukaan myös alueenne muuta jäsenistöä. Ollaan jatkossa enemmän yhdessä.
Lämmin kiitos jäsenistölle kuluneesta vuodesta. Toivotan teille kaikille rauhallista joulun aikaa sekä menestyksellistä vuotta 2021. Pysytään terveinä ja jatketaan taistelua sitkeää virusta vastaan.
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Valtuuskunnan puheenjohtajan tervehdys
seerit ry:n tukemista samalla innolla
ja tarmokkuudella kuin aikaisemminkin. Toimintaamme liittyen odotamme ennen kaikkea epidemiasta
johtuvien tapaamisrajoitusten poistumista. Vaikka Teams - ja Skype
-palaverit jonkin verran helpottavat
elämää ja vähentävät matkustustarvetta, niin tapaisimme mielellämme
yhteistoimintakumppaneitamme
kasvokkain voidaksemme tutustua
heihin paremmin ja kyetäksemme
samalla vaihtamaan ajatuksia yhteisiin ponnistuksiin liittyen.

Kirjoitan tätä lyhyttä tervehdystä
koronatartuntojen määrän selvästi lisääntyessä ja Valmiuslaki -kortin vilahdellessa jälleen keskustelussa. Monelle elinkeinoelämän
edustajalle on kulunut vuosi ollut
haasteellinen, eivätkä Valtuuskunnan jäsenetkään ole voineet
kokonaan haasteilta välttyä.
Uskon itse, että tästä kyllä selvitään,
vaikka tilanteen korjaaminen sekä
valtio - että yritystasolla kestääkin
pitkään. Positiivisiakin asioita voidaan tilanteesta kaikesta huolimatta
löytää. Esimerkiksi uusia toimintamalleja on varmasti yrityksissä löydetty ja niitä tullaan hyödyntämään
myös tulevaisuudessa.
Mitä Valtuuskunnalle kuuluu? Sen
kokoonpano muuttui hieman Yhdistyksen syyskokouksessa ja toimimme jälleen maksimikokoonpanolla.
Jäseniä on nyt yhteensä 30. Jäsenet
edustavat elinkeinoelämää ja pai-

nopisteenä on logistiikan ala. Elinkeinoelämän edustajien lisäksi on
Valtuuskunnassa mukana muutamia
keskeisiä ja johtavia Puolustusvoimien logistiikan toimijoita. Valtuuskunta on tältä osin hyvässä kunnossa,
mutta toivoo tilanteen normalisoitumista.

Valtuuskunta toivottaa Yhdistykselle
ja sen jäsenille sekä kaikille yhteistyökumppaneilleen nimetöntä runoilijaa mukaillen ”Joulunaikaa rauhaisaa, uutta vuotta turvaisaa!”
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Pentti Miettinen

Valtuuskunta jatkaa Logistiikkaup-

Sveitsiläinen logistiikkaveljemme
EVL Rolf Häfeli lähettää yhdistyksellemme mitä lämpimimmät
Joulun toivotukset:
Der Finnish Friends
we wish you and your family a very
merry x-mas and a happy new year.
Please try to be safe at this time.
With kind regards from Switzerland
SOLOG
Lt. Col. Rolf Häfeli
Freundliche Grüsse
Rolf Häfeli
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Maavoimien huoltojärjestelmä
Tämä Maavoimien huollon artikkelikokoelma jatkaa aikaisemmissa lehdissä ollutta puolustushaarojen
huoltojärjestelmien ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen logistiikkajärjestelmien artikkelisarjaa.
Artikkeleissa kuvataan Maavoimien huoltojärjestelmää ja sen
toimintaa. Artikkelien kirjoittamiseen ovat osallistuneet Maavoimien huoltopäällikön johdolla Maavoimien esikunnan
huolto-osaston sekä joukko-osastojen huollon asiantuntijoita. Artikkelissa on pyritty esittämään
toimintaa periaatetasolla kumppaneiden tärkeätä roolia unohtamatta.
Artikkelissa ei toisteta puolustushaaran huollon osallistumista ja liityntää
puolustusvoimien logistiikan suunnitteluun ja johtamiseen, jotka on
kuvattu Ilmavoimien huoltojärjestelmän artikkelissa Logistiikkaupseeri
2/2020 lehdessä. Maavoimien huollon osalta osallistuminen ja liityntä
on yhtenevä Ilmavoimien artikkelin
kuvauksen kanssa.
Maavoimien huoltojärjestelmä /
insinöörieverstiluutnantti Vesa

mintaperiaatteet ovat samat kaikissa
turvallisuustilanteissa.
Joukko-osastojen esikunnat, joukko-osastojen huoltopataljoonat ja
huollon perusyksiköt sekä huoltokeskukset muodostavat maavoimien
huoltojärjestelmän rungon. Tätä tuetaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja strategisten kumppaneiden palveluilla ja henkilöstöllä.
Huollon ja logistiikan koulutusjärjestelmällä tuotetaan osaava poikkeusolojen henkilöstö ja huoltojoukot,
jotka varustetaan Puolustusvoimien
logistiikan ja Maavoimien huollon
hankkeilla materiaalisesti suorituskykyisiksi. Osaavalla henkilöstöllä, vakioiduilla toimintamalleilla sekä varmennetuilla johtamismenetelmillä
ja -välineillä luodaan edellytykset
valmiuden ylläpitämiseksi sekä tukitarpeiden kasvaessa laajennettavan
huolto- ja logistiikkajärjestelmän tehokkaalle toiminnalle.

Maavoimien esikunnan huolto-osasto koostuu kolmesta sektorista:
huollon suunnittelusektori, huoltojärjestelmän ohjaussektori sekä
hankesektori. Hankesektori siirtyy
1.1.2021 suunnitteluosaston kokoonpanoon, joten sen sijainti on jatkossa
yhtenevä Merivoimien esikunnan ja
Ilmavoimien esikunnan kanssa.
Puolustushaarojen esikunnat vastaavat huoltojärjestelmiensä (MAA,
MERI ja ILMA) kehittämisestä. Huollon materiaalinen kehittäminen
sisältyy Puolustusvoimien sotatalouspäällikön omistamiin Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelmaan (LOGKEHO) ja -suunnitelmaan
(LOGKESU). Niiden valmistelun ja
toimeenpanon johtaa Pääesikunnan
logistiikka-osasto. Huollon tarkastaja
on alakehittämisohjelman johtaja ja
hankkeiden omistaja erikseen käsketyissä LOGKEHO:n hankkeissa.

Maavoimien huolto on osa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän
sotilaskomponenttia.
Maavoimien huollossa korostuvat
välitön tukemiskyky jo normaaliolojen rakenteilla, kenttähuolto ja sen
joukkotuotanto.
Maavoimien huollon päätehtävä
on mahdollistaa Maavoimien joukko-osastojen ja perustettavien poikkeusolojen joukkojen tehtävien toteuttaminen. Maavoimien huollon
suorituskykyjä käytetään Suomen
sotilaallisen puolustamisen tarpeisiin, muiden viranomaisten tukemiseen ja sotilaallisen kriisinhallinnan
tarpeisiin.
Suorituskyvyn perusrakenne ja toi-

8

Maavoimien huoltojärjestelmän normi- ja asiakirjahierarkia

Maavoimien huoltojärjestelmää kehitetään myös muissa taistelujärjestelmiä tai johtamisjärjestelmiä
kehittävissä kehittämisohjelmissa.
Kunnossapito, osaaminen, varaosat,
järjestelmäkohtaiset kunnossapitoja ylläpitoratkaisut tulee suunnitella
toiminnallisesti ja teknisesti puolusHuollon johtaminen
Maavoimien huoltopäällikkö johtaa
maavoimien huollon suunnittelua ja
valmiuden ylläpitoa osana maavoimien operatiivista valmiutta. Maavoimien huoltopäällikkö on samalla
huollon tarkastaja ja Maavoimien
esikunnan huolto-osaston osastopäällikkö.
Maavoimien esikunnan huolto-osastolla suunnitellaan ja ohjataan maavoimien huollon toimeenpanoa sekä
huollon suorituskykyjen käyttöä, ylläpitoa ja palauttamista. Huolto-osasto
määrittää Maavoimien huollon tarpeet ja asettaa vaatimukset Puolus-

tusvoimien logistiikkajärjestelmälle
Maavoimien operaatioiden ja muiden tehtävien toteuttamisen tukemiseksi niin kotimaassa kuin kriisinhallintatehtävissä sekä kansainväliseen
harjoitustoimintaan liittyen.
Huolto-osasto ohjaa Maavoimien
huollon järjestelyjä ja valvoo, että
alajohtoportailla on riittävät perusteet, resurssit ja osaaminen huollon
suunnitteluun, johtamiseen ja huollon järjestelyihin. Maavoimat on vaativa asiakas ja reklamoi palvelujen ja
hyödykkeiden tuottajille aktiivisesti
havaituista poikkeamista.
Operatiivinen johtaja tai johtoporras
asettaa vaatimukset huollon järjestelyjen johtajalle tai johtoportaalle.
Huollon operatiivisesta johtamisesta
vastaa Maavoimien huoltopäällikkö
ja joukko-osastojen huoltopäälliköt.
Huollon järjestelyjen johtamisella
tarkoitetaan vaatimuksista johdettujen käytännön toimenpiteiden
johtamista, joilla toimeenpannaan

operaation tai toiminnan vaatima
huollon tuki.
Huollon järjestelyjen johtamista tapahtuu kaikilla huollon johtamistasoilla. Se korostuu alimmilla organisaatiotasoilla. Huollon järjestelyiden
johtamisesta vastaavat huoltopataljoonien komentajat ja huoltokeskusten päälliköt.
Johtamisessa huomioidaan yhteistoiminta kumppanien kanssa. Huollon järjestelyjen johtoportaita ovat
huoltopataljoonien esikunnat ja
huoltokeskukset, toteuttajia huoltolaitokset.

Kerberos tarkastelee turvallisuuspolitiikkaa
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Maavoimien huoltopalvelut ja täydennykset - improvisoinnista suunnitelmalliseen tukeutumiseen
Huoltopalvelut / kapteeni
Jari-Matti
Huoltopalvelut on Puolustusvoimissa vuosituhannen alun toimialajaon käyttöönoton mukanaan
tuoma nimitys logistiikan alalle,
joka pitää sisällään useita entisiä
yleishuollon toimia. Puolustushaarasta riippumatta alan toiminnot ovat pääpiirteiltään saman
sisältöisiä, vain toteutustapa vaihtelee.
Huoltopalveluilla ylläpidetään yksilön ja joukon fyysistä sekä henkistä suorituskykyä. Huoltopalvelujärjestelmä tuottaa ruoka-, vesi- ja
vaatetushuollon,
postitoiminnan,
kaatuneiden huollon, sotilaskotitoiminnan, kenttähygienian sekä tilahallinnan palveluja sekä materiaaleja.
Siinä missä 1920-luvun joukko-osasto ylläpiti esimerkiksi leipomoita ja
sikaloita taloushuollon turvaamiseksi, voidaan nykyään Maavoimien huoltopalveluiden järjestelyillä
tarkoittaa, niin normaali- kuin poikkeusoloissakin, tukeutumista Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
ohjauksessa kumppaneihin, joita
ovat mm. Leijona Catering Oy, Sotilaskotiliitto ry, Puolustushallinnon
rakennuslaitos ja Image Wear Oy.
Kumppanuusohjelmien myötä toiminta onkin muuttunut palveluiden
tuottamisesta suunnitelmalliseen tukeutumiseen. Samalla Maavoimien
resursseja on kohdennettu ydinosaamisen ja -toimintojen ylläpitoon.
Joukko-osastot vastaavat kenttähuoltoon liittyvästä koulutuksesta
sekä käyttävät, huoltavat ja varastoivat tarvittavaa kalustoa siten,
että materiaali säilyy käyttökelpoisena. Kumppanit tukevat toimintaa
toteuttamalla normaaliolojen pal-
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Jokaiselle asepalveluksen suorittaneelle tuttu ja rakas
väline
veluita
alihankintaverkostoineen, hallintaa tilaus -toimitusketjun kautosallistumalla joukkotuotannon eri- ta.
koishenkilöstön koulutukseen sekä
ylläpitämällä ja kehittämällä kykyään Maavoimien täydennysalan toimintoteuttaa poikkeusolojen tukea jou- noilla on varmistettu osaltaan matekoille.
riaaliset valmiudet niin päivittäisen
Huoltopalveluiden järjestelyiden toteutuksessa korostuukin oikea tilannekuva, oikein määritetyt tukitarpeet
sekä asetetut vaatimukset ja toisaalta paikallisen sopimisen merkitys.
Siinä missä Vapaussodan aikainen
tukeutuminen oli etappipalvelun
alaista improvisoitua tukeutumista
saatavilla oleviin yhteiskunnan resursseihin, on tämän päivän huoltopalveluiden toteutus yhteen hiotun
ja laajalle verkottuneen tilaus-toimitusketjun hallintaa ja käyttöä siviililogistiikan, kumppaneiden ja Maavoimien joukkojen välillä.

Täydennykset - varastointia ja jakelua
Majuri Lasse ja kapteeni Jari
Täydennykset -termi käsittää materiaalin varastointia, jakelua, hankintaa,
valvontaa sekä materiaalivirtojen

koulutuksen toteuttamiseen, kuin
valmiuden ylläpitämiseenkin.

Täydennyksien rajapinnat ulottuvat
kaikkiin huollon aloihin. Maavoimissa materiaalivirtoja ja tilaus-toimitusketjua ohjataan sekä valvotaan
Puolustusvoimien PVSAP toiminnanohjausjärjestelmällä. Järjestelmä
tuottaa tilannekuvaa materiaalin
määristä, olosuhteista ja varastopaikoista.
Varastoinnin osalta Maavoimien
räjähdevarastoinnin toiminnot toteutetaan omilla resursseilla. Räjähdevarastointia valvotaan muusta varastoinnista poiketen lainsäädännön
määrittämällä tavalla, oman valvontaorganisaation toimenpitein vuosittain.
Tilaukset toimivat täydennysalan järjestelyjen tehtävinä sekä toimeksiantoina ja ne käsitellään määritettyjen
tukeutumissuhteiden
mukaisesti.
Tilaus-toimitusketju toimii yhtenäi-

senä kokonaisuutena muodostaen
logistiikkajärjestelmään tukeutujan
ja logistisen tuen tuottajan välille tilausjärjestelmän, jolla varmistetaan
yhtenevä, vakioitu, ennakoiva ja
joustava toiminta kaikilla tasoilla.
Maavoimien varastointikenttä tulee
kokemaan mittavan muutoksen vuoden 2021 aikana.
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johdolla toteutettava varastoinnin kehittäminen (VARTNT23) vapauttaa lisää varastointikapasiteettia
ja nykyaikaistaa materiaalin pakkauskäytänteitä.
Erilaiset tekniset ratkaisut helpottavat materiaalivirtojen seurantaa
ja kohdentamista. Kokonaisuutena
varastoinnin kehittäminen näkyy
tulevaisuudessa entistä parempana
valmiutena kohdentaa materiaalia
sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Varastoinnin tasonnostossa saadaan uudelleen
lavoituksella lavalle
enemmän kappaleita.

Helpotusta taistelijan
arkeen
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Kuljettajakoulutus osana kuljetuksia
insinöörimajuri Kimmo
Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3000 varusmiestä raskaan kaluston sotilaskuljettajan
tehtäviin. Tällä hetkellä koulutus
jakautuu siten, että C- ja PVC-luokan ajokortti ja nopeutettu perustason ammattipätevyyskoulutus
(140 h) annetaan noin 2000 varusmiehelle.
Tähän ryhmään kuuluvat myös
pyöräpanssariajoneuvojen ajajat ja
johtajat. Kotiuttamisen jälkeen kyseiset kuljettajat voivat hyödyntää
välittömästi saamansa koulutuksen
ammattipätevyyden omaavina kuljettajina C1- ja C1E-ajokorttiluokissa
ja 21 ikävuoden täyttyessä C-luokassa. CE-luokan ajokortti ja perustason
ammattipätevyyskoulutus (280 h)
annetaan noin 1000 varusmiehelle.
CE-luokan käynyt kuljettaja voi hyödyntää saamansa koulutuksen täysimääräisesti heti kotiuttamisen
jälkeen ja työllistyä kuljetusalan tehtäviin.
Näiden lisäksi noin 200 kuljettajaa
koulutetaan C1- ja D-luokan kuljettajaksi. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen laajennuskoulutus
75 tuntia annetaan tarpeen mukaan
perustason ammattipätevyyskoulutuksen (tavara-/henkilöliikenne) saaneille sotilaskuljettajakoulutukseen
valituille varusmiehille.
Koulutettavien lukumäärä on vuosittain noin 100 kuljettajaa. Käytännössä heillä on jo valmiina tavaraliikenteen ammattipätevyys ja heistä
koulutetaan puolustusvoimien linja-auton kuljettajia.
Raskaan kaluston ajokorttien lisäksi
palveluspaikasta riippuen kuljetusvälineiden ajo-oikeuksia koulutetaan
joukko-osaston tarpeisiin useissa
muissa ajoneuvoluokissa.
Tällaisia ajo-oikeuksia ovat mm.
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panssarivaunut, hälytysajoneuvot,
eri asejärjestelmien erikoisajoneuvot, traktorit, moottorikelkat, maastoskootterit ja maastomoottoripyörät.
Teknistyvät laitteet ja niiden hallinta vaativat kouluttajalta alan laajaa
ammattitaitoa sekä koulutettavalta
halua ja omistautumista laitteen käsittelyyn, jotta voidaan toimia tehokkaasti osana koulutettavaa joukkoa.
Puolustusvoimien tehtävien ja yhteiskunnan toiminnan vaatimukset
koskevat myös Maavoimien huollon
kuljetusalaa.
Kuljetukset liittyvät kiinteästi kaikkien aselajien toimintaan, joten kuljetusalan on pysyttävä niin Maavoimien kuin yhteiskunnan kehityksen
mukana.
Kuljettajien tarve Puolustusvoimien
toiminnassa on selvä, mutta miten
kuljettajakoulutus on järkevintä ja
kustannustehokkainta toteuttaa?
Tämä aika ajoittain nouseva kysymys
on jälleen ajankohtainen, kun lähes
kokonaan ulkoistettua kuljettajakoulutuksen ja -opetuksen palveluhankinnan sopimuskautta on jäljellä
enää kaksi vuotta. Seuraavaa sopimuskautta on ryhdyttävä suunnittelemaan ja mahdolliset muutokset
nykyiseen oltava kohta mietittynä.
Onko Maavoimien tehtävä kouluttaa
sotilaskuljettajia poikkeusolojen vai
siviiliyhteiskunnan tarpeisiin? Tätä
voi jokainen lukija pohtia mielessään
ja arvioida samalla onko oma näkökulma oikea ja perusteltu, kumpaan
suuntaan oma vaakakuppi on heilahtanut.
Kuljettajakoulutus ja -opetus on
ulkoistettu lähes kokonaan siviilikumppanien käsiin. Puolustusvoi-

mien oma koulutus käsittää lähinnä
kenttäkoulutuksen maastoajoineen
sekä tarvittavat PV:n säännöt ja määräykset. Ohjaako juuri tämä järjestely ajatukset siviilimaailman tarpeita
kohti hämärryttäen todelliset PV:lle
käsketyt tehtävät?
Puolustusvoimien antamaa koulutusta on kehitetty vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.
Välineitä ja menetelmiä on kehitetty
laajasti. Paremmin koulutettu sotilas
halutaan lyhyemmässä ajassa tehokkaaseen toimintaan ja perustehtävän äärelle.
Sopiiko tähän enää ajokorttikoulutukseen sisällytetyt ammattipätevyyden opintokokonaisuudet, jotka
venyttävät sotilaskuljettajan palaamista todelliseen tuotantotehtävään
eli ratin ja penkin väliin osaksi omaa,
toimivaa aselajijoukkoa?
Ajoneuvojen määrä ja kuljettajien
tarve ovat lisääntyneet ja sotilaskuljettajien saaminen osaksi joukkotuotantoa viivästyy pitkien kurssien
takia. Tämä haaste on ratkaistava.
Mitä tapahtuisi, jos kuljetusalalle ei
enää tuotettaisi ammattipätevyyden
omaavia kuljettajia, tai määrää supistettaisiin? Miltä näyttäisi opintopolku
siviilissä, jos PV:ssa annettaisiin vain
osa ammattipätevyyskoulutuksesta,
jonka halukkaat voisivat täydentää
varusmiespalveluksen jälkeen?
Kuinka moni yleensäkin hyödyntää
PV:ssa annettavaa sotilaskuljettajan
koulutusta ja ajokorttia jääden alalle
töihin?
Kysyttäessä näitä kysymyksiä kuljetusalan eri toimijoilta sekä Puolustusvoimista että siviiliedustajilta,
ensimmäisenä on huoli ja pelko siitä,
että kuljetustoiminta loppuu Suo-

mesta, koska kuljettajia ei kouluteta
riittävästi.
Vuosittain valmistuu noin 5000 logistiikan perustutkinnon, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinnon, puutavaran autokuljetuksen
ammattitutkinnon, metsäalan perustutkinnon tai metsäkoneen kuljettajan ammattitutkinnon suorittanutta
kuljettajaa, joille on annettu C- tai
CE-korttiluokan koulutus? Mihin he
katoavat?
Yhdistämällä ammatillisen koulutuksen ja Puolustusvoimissa annettavan
kuljettajakoulutuksen opetussuunnitelmia, päällekkäisyyksiä karsimalla
ja hyväksi luettavuudet yhteen sovittamalla voitaisiin päästä kaikkia tyy-

dyttävään lopputulokseen.
Opintopolku voisi alkaa ennen tai
jälkeen varusmiespalveluksen, millä
saavutettaisiin kuljetusalalle haluavien katkeamaton ketju aina ammatillisesta koulutuksesta työelämään
asti.
Varusmiespalvelusajan pituutta voitaisiin muuttaa henkilön koulutustaustan ja sen hetkisen työtilanteen
mukaan lyhyemmäksi, jolloin ehkä
sotilaskuljettajaksi
hakeutuvien
määränkin oletettaisiin kasvavan ja
PV saisi ammattitaitoisia kuljettajia,
jotka muutoin hakeutuisivat kenties
lyhyemmän palvelusajan tehtäviin.
Muutoksen aika on nyt.

Osa sotilaskuljettajista saa koulutusta myös lavettikuljetuksiin.
(lähde: PV:n kuva- ja mediapankki)

Kuorman
käsittely ja sen sidonta ovat
tärkeä osa kuljettajakoulutusta.
(lähde: PV:n kuva- ja mediapankki)
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Kunnossapito

Leopard käyttöhuoltoa
(lähde: PSPR)

majuri Jarno
Kunnossapito jakautuu joukko-osastojen vastuulla oleviin tasoihin 1A ja 1B sekä strategisen
kumppanin vastuulla oleviin tasoihin 2A ja 2B.
Kunnossapidon 1A-tasolla tarkoitetaan kaikkien käyttäjien tekemiä ja
heiltä edellytettyjä huoltotoimenpiteitä eli ns. käyttöhuoltoa materiaalin
elinkaaren säilymiseksi.
Kunnossapidon 1B-tasolla tarkoitetaan joukko-osastojen eri järjestelmien tekniselle henkilöstölle kuuluvia
tehtäviä.

peet.
Tätä tukee myös valmiudelliset
vaatimukset poikkeusolojen organisaatioiden
kunnossapito-osien
osaamisen varmistamiseksi. Millog
Oy:n paikalliset korjaamot osallistuvat asevelvollisien kouluttamiseen
muun muassa asentajakursseilla.
Joukko-osasto tilaa tarvitsemansa
kunnossapidon 2-tason työt Millog
Oy:ltä, osan töistä Millog Oy toteuttaa ns. kotiinkutsu -periaatteella vuosityöohjelman mukaisesti.
Ajoneuvokaluston kunnossapitotyöt

ohjautuvat Millog Oy:n kautta edelleen paikalliseen alihankintaverkostoon. Vaativissa kunnossapitotöissä
ja asiantuntemuksessa strategisen
kumppanin (ml. alihankintaverkosto)
rooli on keskeinen kaikissa valmiustiloissa.
Maavoimien joukko-osastot verkottuvat kunnossapidon alalla vahvasti
siviiliyhteiskuntaan, Millog Oy:n eri
toimipisteisiin sekä yksiköihin. Järjestelmien suunnitellun elinjakson
säilyttämiseksi on kaikkien kunnossapidon tasojen työt toteutettava
täsmällisesti.

Käyttöhuollon ja strategisen kumppanin, Millog Oy:n, toteuttaman
kunnossapidon 2-tason välisiä käytännön töitä ohjaa ns. rajapintataulukko. Rajapintataulukot ovat tulevaisuudessa kaikkien päivitettyjen
teknisten ohjeiden liitteinä.
Järjestelmien teknistymisen myötä
kunnossapidon 1-tason vaatimuksien nähdään yhä enemmän kasvavan ja vaatimukset koulutukselle
lisääntyvät. Kouluttautuminen tulee
nähdä aselajilähtöisesti, eikä niin,
että huolto aselajina hoitaa kaikkien
eri järjestelmien käyttöhuollon tar-
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Käyttöhuoltoa (lähde: PV:n kuva- ja media pankki)

Leopard käyttöhuoltoa (lähde:
PSPR)

Sotilaat töissä, Leopard käyttöhuolto (lähde: PSPR)

Alla MTLB vaunu 2-tason kunnossapidossa (lähde: kirjoittajan
kuva)
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Lääkintähuolto perustuu kumppanuuteen
lääkintäeverstiluutnantti Ilkka
Kenttälääkinnän ketju taistelijasta
siviilisairaalajärjestelmän
sairaalaan on Puolustusvoimien
ja sairaanhoitopiirien strategisen
kumppanuuden yhteen sovittamaa, jossa potilaan kirurginen
korjaava hoito ja kuntoutus tapahtuvat siviilisairaalassa yhdessä sovitun periaatteen mukaisesti.
Puolustusvoimilla itsellään ei ole lääkintähuollon toimijaa, joka täyttäisi
asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan. Poikkeusoloissa Maavoimien lääkintähuolto toimii osana kenttähuoltojärjestelmää.
Taisteluensiavun (TCCC) periaatteiden mukaisesti aloitettu vammautuneen hoito jatkuu porrastetusti kenttälääkinnän ketjun läpi.
Taisteluensiapu kuuluu jokaisen sotilaan perustaitoihin ja sitä täydentävät taistelupelastaja ja lääkintämies.
Ensihoitoryhmällä on valmiudet
potilaan peruselin¬toimintojen häiriöiden vakauttamiseen ja yleislääkäritasoisiin hätäkirurgisiin pien¬toimenpiteisiin (DCR, Damage Control
Resuscitation).
Ensi¬hoito¬asemalla on kyky täydentää aloitettua ensihoitoa sekä jat-
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kaa perus-elintoimintojen tukemista.
Edelleen ns. vamman¬hallinta¬kirurgia (DCS, Damage Control Surgery), potilaan tilan vakauttamiseksi,
on keskeinen osa ensihoitoaseman
suorituskykyä.
Ennusteen kannalta välttämätön
henkeä pelastava hätäkirurgia tulee
kyetä toteuttamaan ennen potilaan
ensihoitokeskukseen tai evakuointisairaalaan evakuoimista. Ensihoitokeskuksen suorituskyky parantaa
merkittävästi potilaan ennustetta
tilanteissa, joissa evakuointien etäisyydet kasvavat suuriksi ja keskittyy
vatsa-, rintaelin- ja verisuoni¬kirurgiaan sekä ortopediaan.
Puolustusvoimien ja yhteiskunnan
lääkintähuoltoon liittyvien toimijoiden väliseen strategiseen kumppanuuteen sisältyy velvoitteita
poikkeusolojen toiminnan suunnittelusta, lääke- ja lääkintämateriaalitäydennyksistä sekä vaativaan erikoissairaanhoitoon varautumisesta.
Kumppanuus on aktiivista ja jatkuvaa sekä valtakunnallisesti Sosiaali- ja Terveysministeriön (STM) että
alueellisesti sairaanhoitopiirien ja
erityisvastuualueellisten yliopistosairaaloiden kautta.

Maavoimien lääkintähuollon tasalla painottuu alueellinen yhteistyö.
Tämä tarkoittaa yhteisen valmiuden
rakentamista ja ylläpitämistä, sen
harjoittelua, suunnitelmien jatkuvuutta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön sijoittamista Maavoimien poikkeusolojen joukkoihin.
Maavoimissa sairaanhoitopiirien
strateginen kumppanuus näkyy varusmiesten erikoissairaanhoidon ja
kriisinhallinnan operaatioiden lääkintähuollon järjestämisessä, joukkotuotannon tukena sekä koulutusyhteistyönä.
Sairaanhoitopiirit päättävät alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon
varautumisesta yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisiin erityistilanteisiin ja laativat terveydenhuollon alueellisen valmiussuunnitelman
aluehallintovirastojen tukemana ja
yhteen sovittamana.
Niillä on velvoite varastoida etenkin
kriittisen tärkeitä lääkkeitä. Verivalmisteiden saatavuudesta vastaa SPR
Veripalvelu. Valmiuslain (1552/2011)
lisäksi sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen vastuita sekä valmiussuunnittelussa että varautumisessa
määrittelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä.

Maavoimien lääkintähuolto tuottaa
osaltaan Puolustusvoimien perusteet
valmiussuunnittelun tueksi sisältäen,
sotilaalliseen kriisiin varautumisen lisäksi, muiden viranomaisten tukemisen katastrofilääkinnän varalle Puolustusvoimien toisen päätehtävän
mukaisesti.
Lääkintähuollon strategisten kumppanuuksien merkitys on korostunut
Puolustusvoimien erikoissairaanhoidon palvelujen ulkoistamisen yhteydessä Keskussotilassairaalan lakkauttamisen jälkeen. Valmistuttuaan
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus (SOTE) muuttaa kumppanuuden todennäköisesti maakuntien ja Puolustusvoimien väliseksi,
mutta sen toiminnallinen sisältö tulee säilymään.

Lääkintähuollon harjoittelua.
Kuvat: kapt (res) Jaakko Puuperä,
maavoimat, puolustusvoimat

MPKK_Kadk 107 harjoitus valmistelut käynnissä
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majuri Tuukka
Maavoimien huollon valmiuden
tärkein tehtävä on luoda huollolliset edellytykset sekä mahdollistaa
Maavoimien eri joukkojen operointi. Huollon on tarvittaessa kyettävä normaaliolojen organisaatiollaan toteuttamaan välittömät
tukitoimet.
Tukitoimien on suunniteltujen toimintaperiaatteiden lisäksi oltava
joustavia ja dynaamisia harjoitustoiminnan ja operaatioiden tukemiseksi. Huollon valmius ja tukemiskyky
perustuvat jo normaaliolojen henkilöstöön, materiaaliin ja johtamis- ja
organisaatiotasoihin.
Keskeisimmän osan huollon valmiudesta muodostavat Maavoimien
joukko-osastot. Niiden huollon valmius on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus. Kokonaisuus ei muodos-
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tu vain joukko-osaston johtamasta
huoltopataljoonasta tai huoltokeskuksesta.
Kiinteä osa paikallista huollon valmiutta joukko-osasto tasalla ovat
esimerkiksi paikallinen terveysasema Sotilaslääketieteen keskuksen
alaisuudessa, varuskuntaravintola
Leijona Catering Oy:n johdossa sekä
korjaamo Millog Oy:n johdossa. Näin
kiinteä osa joukko-osastojen huollon
valmiutta sotilaskomponentin lisäksi
on logistiikan siviilikomponentin toimijat.
Eri toimijoista ja johtosuhteista huolimatta ovat kaikkien eri toimijoiden
resurssit, yhteistoiminta ja yhteisvaikutus tekijöitä, jotka muodostavat joukko-osaston huollon valmiuden kokonaisuuden. Lisäksi vaikka
kyse on huollon valmiudesta, sen
muodostamiseen osallistuvat myös
joukko-osaston huollon henkilöstön

lisäksi esimerkiksi operatiivisen- ja
koulutusalan henkilöstö suunnittelun ja harjoitustoiminnan kautta
sekä joukkoyksiköt ja käyttöhuoltoa
johtava ja toteuttava henkilöstö.
Joukko-osaston huollon valmius on
kokonaisuus, jossa kaikki on tärkeää,
mutta toisaalta tärkeistä asioista on
kyettävä tunnistamaan tiettyjä toiminnallisia kokonaisuuksia ja niitä
muodostavia yksityiskohtia kehittämisen perustaksi.
Tässä kokonaisuudessa tietty yksittäinen järjestely ei luo toimivaa
kokonaisuutta, vaan kyse on kokonaisuudesta, jonka tulee olla yhteen
sovitettu siten, että yksittäiset tekijät
ja toiminnot mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.
Viimeisien vuosien aikana Maavoimien huollon valmius on kehittynyt siten, että nykyisellään kiinteä

osa valmiutta on asennoituminen
siihen ja valmiuden konkreettinen
näkyminen jokapäiväisessä työssä.
Huollon valmius on siis huollon alojen konkreettisten toimenpiteiden
ja varautumisen lisäksi vahvasti osa
henkilöstön ajattelutapaa. Huollon
valmiudella ja tukemiskyvyllä pystytään vastaamaan Maavoimien operaatioiden asettamiin vaatimuksiin
erilaisissa toimintaympäristöissä.

sä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja tiettyjen logistiikan siviilikomponentin toimijoiden kanssa.
Näin luodaan edellytykset Maavoimi-

en huollon valmiuden koordinoidulle ja tavoitteelliselle kehittämiselle
Maavoimien operaatioiden tukemiseksi nyt ja tulevina vuosina.

Osaamisen näkökulmasta edelleen
tärkeän huollon alojen yksityiskohtaisen osaamisen lisäksi Maavoimien
huollossa korostuvat nykyisellään
laajojen
osaamiskokonaisuuksien
ymmärtämiseen vaadittavat osaamistarpeet.
Huollon valmiuden kehittämisen
yksi osa-alue on suunnitelmallinen ja
säännöllinen eri toiminnallisuuksien
arviointi erilaisten kehittämistarpeiden tunnistamiseksi.
Arviointi tehdään tiiviissä yhteistyös-
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HUOLTOA JA LOGISTIIKKAA
OPEROIVILLE JOUKOILLE

kapteeni Jussi
Artikkelissa tarkastellaan huollon
varusmieskoulutusta, sen moninaisuutta ja asevelvollisten tehtävien haasteellisuutta Parolan
huoltopataljoonan näkökulmasta.
Koulutuksen lopputuotteena on
tavoiteltavassa loppuasetelmassa
huoltoyksikkö, joka kykenee ensimmäisessä tehtävässään tukemaan operoivia joukkoja. Tavoite
saavutetaan osaamisen lisäksi eri-

Huoltokomppanian etukomentopaikka välittömästi iskevän kärjen
jäljessä (Juha Mäenpää / Puolustusvoimat).
tyisesti yhteistyöllä, joka on myös
yksi Panssariprikaatin kulmakivistä.
Joukkotuotannon kautta asevelvollisista koulutetaan suorituskykyisiä
joukkoja poikkeusolojen tarpeisiin.
Käytännössä
asevelvollisuuttaan
suorittavat taistelijat kootaan joukoksi, joka harjoittelee palveluksen
aikana tuotettavalle joukolle ominai-

sia tehtäviä yhdessä sille suunnitellulla kalustolla.
Puolustusvoimissa joukkotuotanto
otettiin käyttöön 1990-luvulla, mutta
huollon osalta poikkeusolojen joukot
tuotettiin vielä pitkään hajanaisesti.
Esimerkiksi Panssariprikaatissa huollon joukkotuotanto aloitettiin vasta
tällä vuosituhannella. Voisikin jopa
sanoa, että huollon varusmieskoulu-

Esimerkki sotilaskeittäjäkurssille valitun taistelijan vaihtoehtoisista ”urapoluista”.
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tus on hakenut uomiaan lähes koko
kuluvan vuosituhannen ajan.
Huollon tehtävät ovat hyvin moninaisia. Varusmieskoulutus huollossa
jakautuu logistiikan toimialojen mukaisesti huoltopalveluihin, täydennyksiin, kunnossapitoon, kuljetuksiin
ja lääkintähuoltoon.
Lisäksi huollon johtaminen on edellä
mainittujen lisäksi keskeinen kokonaisuus, joka on jatkuvaa yhteistyötä
tuettavien joukkojen kanssa – ajoittain hyvin lähellä taisteluita.
Jotta huollon tehtäväkentästä ei
muodostuisi liian yksinkertainen
kuva, toimialat ovat syöneet sisäänsä
lukuisia elementtejä.
Esimerkiksi huoltopalvelut käsittää
kymmenen eri toimintoa, joista esimerkkeinä mainittakoon muonitus,
kenttähygienia ja kaatuneiden huolto. Täydennykset taas jakautuu yli 20
materiaaliryhmään.
Suurimmassa roolissa huoltoyksikön

toiminnassa ovat kuitenkin ampumatarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet, elintarvikkeet sekä vesi.
Yksikössä olevien erilaisten tehtävien
määrä on siis valtava. Joukkotuotettavassa huoltoyksikössä onkin laskettu olevan Panssariprikaatissa hieman yli 50 erilaista ”urapolkua”, kun
kaiken kaikkiaan tehtäviä yksikössä
on noin 200. Toisin sanoen yksikön
taistelijoista vain neljä on saanut keskimäärin samanlaisen koulutuksen ja
tekee täsmälleen samoja tehtäviä –
varsinainen kouluttajan unelma.
Joukkotuotannon periaatteen mukaisesti asevelvollisten siviilikoulutus
ja osaaminen valjastetaan tehokkaasti käyttöön huollon eri tehtävissä.
Parhaassa tilanteessa alokasjaksolla raskasajoneuvoasentaja valitaan
panssarivaunuasentajaksi, tukkirekan kuljettaja yhdistelmäajoneuvon
kuljettajaksi ja sairaanhoitajaksi aikova lääkintäalan tehtävään. Hyöty on
molemminpuolinen.

Taistelija pääsee harjaantumaan
oman alansa tehtävissä palveluksen aikana, mikä yleensä myös motivoi häntä. Puolustusvoimien näkökulmasta asevelvollinen on taas
helpompi kouluttaa valittuun tehtävään, minkä lisäksi hän tulee harjaantumaan saman alan tehtävissä
myös reservissä.
Vaikka valinnat kyettäisiin tekemään
optimaalisesti, joka tapauksessa
huollon tehtävien haasteellisuuden seurauksena noin 60 prosenttia
tehtävistä vaatii 347 vuorokauden
ja 15 prosenttia 255 vuorokauden
palvelusaikaa. Realiteettina onkin
muistettava, että yksittäisen kunnossapitopartion tai tykistön ampumatarviketäydennysyhdistelmän kuljettajan on selviydyttävä tehtävistään
hyvin itsenäisesti.
Käytännön tasolla huollon varusmieskoulutus on kääntynyt modulaarisempaan suuntaan Koulutus
2020 -uudistuksen myötä. Kaikki
taistelijat suorittavat alokasjakson ja

Tuettavan panssarivaunukomppanian Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu ja tukevan huoltokomppanian
Leopard 1 -evakuointipanssarivaunu logistiikkajärjestelmän ja kumppanin toteuttamassa rautatiekuljetuksessa (Juha Mäenpää / Puolustusvoimat).
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sitä seuraavan Maavoimien sotilas 1
-kurssin, joka kuuluu osaksi koulutushaarajaksoa.
Huollon alan mukainen ”peruskoulutus” taistelijoille annetaan koulutushaarajakson neljällä viimeisellä
viikolla. Esimerkkejä peruskursseista
ovat huoltokomppanian viestikurssi, täydennysmieskurssi ja lääkintämieskurssi.
Tämän jälkeen osa taistelijoista eriää
omille ”urapoluilleen” muun muassa
12 viikon sotilaskuljettajakurssille ja
aliupseerikurssille.
Osa peruskursseista voi kuitenkin
olla vaativuutensa takia jopa 16 viikon mittaisia, kuten panssarivaunuasentajakurssi. Riippuen tarpeista on
myös mahdollista, että jotkut taistelijat ”tuplakoulutetaan”.
Esimerkiksi elintarviketäydennysryh-

män johtaja käy ensimmäisen puolen vuoden aikana keittäjäkurssin ja
sitä seuraavan aliupseerikurssin. Palveluksen jälkimmäisellä puoliskolla
taistelija taas suorittaa täydennysmieskurssin, minkä johdosta hän saa
paremmat valmiudet oman ryhmänsä johtamiseen.
Huollon varusmieskoulutus ei useimmiten näyttäydy houkuttelevimpana
vaihtoehtona palveluksen suorittamiselle – tuliasemasta ampuva Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunu vie
monen mielessä erävoiton.
Vanhat stereotypiat ovat kuitenkin
kaukana huollon joukkotuotannosta
nykypäivänä. Huolto taistelee ja tukee muiden aselajien rinnalla.
Huolto on myös yksi kriittinen suorituskyky minkä tahansa poikkeusolojen yhtymän tai taisteluosaston
kokoonpanossa, minkä johdosta
huolto on samalla yksi tärkeimmistä maaleista viholliselle. Täten huol-

toyksiköiden on kyettävä aidosti
salaamaan ja suojaamaan oma toimintansa sekä käymään tarvittaessa
aktiivista puolustustaistelua. Lisäksi
huolto on varareservi, jos komentaja
näin haluaa.
Joka tapauksessa huollon tärkein
tehtävä on operaatioiden tukeminen. Riippumatta operaatioiden
luonteesta yhtymän tai taisteluosaston tarvitsema tuki on lähes aina
sekoitus omien huoltoyksiköiden ja
logistiikkajoukkojen tukea.
Kenttähuoltojärjestelmän
taistelijat ovat se taho, joka toimii linkkinä
tuettavan joukon ja tukevan huoltoyksikön suorituskykyjen välillä.
Logistiikkajärjestelmän joukot taas
järjestävät operaatioiden vaatiman
tuen, jonka huoltoyksiköt puolestaan tarvitsevat. Näin ollen Parolan
huoltopataljoonan tehtävä on tuottaa kokonaisvaltaisesti huoltoa ja logistiikkaa operoiville joukoille.

Viron logistiikkaveljet ja -siskot toivottavat
Hyvää Joulua suomalaisille kollegoilleen!
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MPK tarjoaa monipuolista ja turvallista ase- ja ampumakoulutusta niin reserviläisille kuin ampumaharrastuksesta kiinnostuneille kansalaisillekin. Kuva: Tommy Koponen

Huollon reserviläiskoulutusta Karjalan
prikaatissa - Karjalan huoltopataljoona
Kouluttaa ja Tukee
everstiluutnantti Tamio ja kapteeni Lauri
Puolustusvoimien komentaja kenraali Timo Kivinen totesi 9.11.2020
maanpuolustuskurssi 235. avajaispuheessaan: ”Nyt on selkeä tarve
suunnata voimavaroja myös reserviläisten koulutukseen sekä reserviläisten osaamisen vielä nykyistä
parempaan hyödyntämiseen poikkeusolojen tehtävissä”.
Karjalan huoltopataljoonassa varusmiesten osaamista hyödynnetään
sijoittamalla varusmiehet ja reserviläiset sodanajan joukkoihin varusmiespalveluksen ja reservistä saadun
koulutuksen yhdistämisellä. Näin
reserviläiskoulutuksesta
saadaan
käytössä olevilla resursseilla mahdollisimman tehokasta, osaavan henkilöstön ollessa oikeissa tehtävissä.
Karjalan huoltopataljoona on vuoden 2020 aikana toimeenpannut,
kouluttanut ja kotiuttanut reserviläisiä kolmessa eri harjoituksessa.
Aikajärjestyksessä
ensimmäisenä
toimeenpantu, Karjalan prikaatin
kuljettajien
kertausharjoituksessa
13.-19.1.2020 koulutettiin Karjalan
prikaatin ja kaakon alueen kumppaneiden vuoden 2020 kertausharjoi-

tuksissa toimivat kuljettajat.
Heille kerrattiin tehtäviensä mukaiset ajoneuvot ja päivitettiin tarvittavien ajo-oikeuksien voimassaolot,
jotta joukon kertausharjoituksessa
kuljettaja pääsee heti ammattitöihin
- AJAMAAN. 14.-16.2.2020 Karjalan
huoltopataljoona järjesti huollon
johtajien vapaaehtoisen harjoituksen.
Harjoituksen tarkoituksena on kehittää reserviläisen osaamista poikkeusolojen tehtävissä, päivittää hänen
tietojaan vallitsevasta maa- ja turvallisuustilanteesta, vastustajan toimintamalleista sisältäen Hyper- ja Kyper
vaikuttamisen asioita.
Harjoitukseen kutsuttiin noin 50 reserviläistä, joista 24 reserviläiselle
ajankohta sopi sillä kertaa. Huollon johtajien PVVEH harjoitusta on
tarkoitus toteuttaa vuosittain aina
uudistuvalla teemalla, jotta kynnys
poikkeusolojen tehtävien aloittamiseen madaltuisi ja siten reserviläisten
osaamista voidaan laajentaa.

Vuoden 2021 huollon johtajien PVVEH:ssa ryhmitetään huoltokomppaniaa ja täydennyspistettä Kaakon
alueelle ja pohditaan taktisia toimintavaihtoehtoja.
14.-18.9.2020 Karjalan prikaatissa
järjestettiin
panssarijääkäripataljoonan kertausharjoitus (PSJP KH).
Harjoitukseen osallistui lähes täysi
panssarijääkäripataljoonan huoltokomppania. Kertausharjoituksen järjestelyistä vastasivat harjoitukseen
osallistuneet Karjalan prikaatin joukkoyksiköt.
Karjalan huoltopataljoona vastasi
huoltokomppanian kertausharjoituksesta. Tehtävä oli luonteva, koska Karjalan huoltopataljoona vastaa
pääosasta huollon varusmies- ja reserviläiskoulutuksesta Karjalan prikaatissa.
Panssarijääkäripataljoonan
tausharjoituksen rakenne

ker-

Harjoitus oli kestoltaan kuusi päivää, jakaantuen neljään osaan: perustamiseen, yksikkö harjoitteluun,

23

taisteluvaiheeseen ja purkuun. Panssarijääkäripataljoonan huoltokomppanian pääosat olivat harjoituksessa
viisi päivää. Panssarivaunuasentajat
jatkoivat harjoitusta vielä lauantaille.
Muiden valmistellessa kotiutumistaan, käyttivät asentajat koko perjantain panssarikaluston huoltotehtäviin, kotiutuen oman joukkonaan
lauantaina. Harjoituksen reserviläiset
koostuivat pääpiirteissään muutaman vuoden takaisista varusmiehistä.
Pääosa olikin ehtinyt hankkia lisää
ammatillista osaamista esimerkiksi
yhdistelmäajoneuvonkuljettajina tai
raskaan kaluston asentajina. Tämän
tyyppisen osaamisen ulosmittaaminen ja ”omistaminen” onkin joukon suorituskyvyn kannalta erittäin
merkittävä asia. Joukon muutaman
vuoden takaisesta varusmiesajasta
johtuen suurin osa varusmiehistä oli
myös kouluttajille tuttuja.
Reserviläiskyselyn perusteellakin voitiin todeta, että joukko tunsi pääpiirteittäin toisensa. Joukosta huomasi,
myös sijoituksien ja varusmiesaikaistan valintojen onnistumisen. Suurin
osa huoltokomppanian erityisosaajista työskentelee reservissä hyvin
lähellä vastaavaa sijoitusta huoltokomppaniassa.
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Harjoituksen viikko-ohjelma
Harjoituksessa annettiin huollon
koulutusta kaikissa huollon aloissa.
Kertausharjoituksen huoltokomppanian kouluttajat tulivat Karjalan
huoltopataljoonan
henkilöstöstä.
Osa heistä kouluttaa päätehtävinään
varusmiehiä, mutta osa kouluttajista
vastaa erilaisista varastointi-, kuljetus- tai kunnossapitotehtävistä Karjalan huoltopataljoonan materiaalija kuljetuskeskuksessa. Harjoituksen
kouluttajat omaavat laajan osaamisen vastuualueillaan.
Osaava reservi
Harjoituksessa käytiin läpi huollon
perustaistelumenetelmiä sekä huoltotaktiikkaa. Reserviläisistä huokui
into ja osaaminen ja kuten tapana
on, kovimman paineen vastaanottivat muonitusryhmät.
Muonitusryhmät aloittivat erittäin
lyhyen koulutusjakson jälkeen oman
”sotansa”, ruuan valmistamisen ja jakamisen omalle joukolleen. Joukon
reserviläisjohtajat pääsivät verestyttämään taitojaan oman joukkonsa
johtamisessa mikä pienen miettimisen jälkeen olikin mallikasta. Osaavat
ja ammattitaitoiset reservin johtajat
ovat todella tärkeitä huoltokomp-

panian toiminnalle. Heillä tulee olla
kyky ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, yhdistellä tilanneilmoituksia sekä
vastata muiden joukkojen tukitarpeisiin - ja mielellään ennakoiden.
Harjoituksen huoltokomppania täytti opetustavoitteet ja kykeni suoriutumaan omista tehtävistään hyvin.
Joukko sai harjoiteltua viikko-ohjelmassa olleet koulutusaiheet ja kykeni myös suunniteluja haastavampiin
tehtäviin, joita harjoituksen tiimellyksessä oli vähintäänkin riittävästi.
Reserviläiset toimivat harjoituksessa ensimmäisen kerran kokonaisena
Panssarijääkäripataljoonan huoltokomppaniana, harjoitusjoukon koostuessa useamman saapumiserän varusmiehistä. Nämä eri saapumiserien
varusmiehet löysivät kuitenkin nopeasti yhteisen tekemisen meiningin
- HUOLTOHENGEN.
Reserviläiset antoivat harjoituksesta
hyvän palautteen reserviläiskyselyn
muodossa. Reserviläisillä on vahva
usko maanpuolustukseen ja joukkokohtaisiin välineisiin. Reserviläiset
arvostivat myös puolustusvoimien
kouluttajien ammattitaidon todella
korkealle.
Kerrattavaa löytyy vielä

Reserviläiskyselyn arvosanat asteikolla 1-5 (viisi - täysin samaa mieltä)
Kertausharjoitukset ovat reserviläisten sotilasosaamisen kannalta hyvin
tärkeitä. Panssarijääkäripataljoonan
kertausharjoituksessa huomattiin,
että esimerkiksi ajoneuvokalusto
muuttuu ja kehittyy. Osa ajoneuvoista oli reserviläisille täysin uusia, myös
muonitusryhmälle jaettiin kenttäkeitinmalli jota he eivät olleet käyttäneet.
Huomattavin osaamisvaje reserviläisillä oli johtamisjärjestelmien
osaamisessa. Järjestelmien käyttö
oli varusmiesajalta päässyt jo unohtumaan. Unohtamisesta huolimatta
laitteiden käyttö opittiin riittävän
nopeasti ja tukitehtävät saatiin täytettyä sekä tilannekuvaa ylläpidettyä. Pienien alkukankeuksien jälkeen
myös muonitusryhmä sai uudenmallisen keittimen kuntoon. Tämän jälkeen ruuassa ei ollutkaan enää moittimista.
Huollon puolella kyetään hyödyntämään reserviläisten osaamista ja
Karjalan huoltopataljoona pyrkii
toiminnassaan aktiivisesti tunnistamaan logistiikan siviiliosaajia, sekä

hyödyntämään heidän osaamistaan.
Reserviläisten siviilissä hankkiman
osaamisen päivittäminen auttaa
myös poikkeusolojen joukkojen
kanssa. Esimerkkeinä tällaisista osaamisen ylläpitämistä ja päivittämisestä ovat varusmies aikana lääkintämieskoulutuksen saaneet henkilöt,
jotka ovat päättäneet lukea itsensä
esimerkiksi sairaanhoitajiksi.
Tällaisia henkilöitä oli joukossamme
useampi. He kertoivat, että myönteiset kokemukset varusmiespalveluksen aikana edesauttoivat päätöstä
hakeutua jatko-opintojen pariin.
Toisena vastaavan esimerkkinä toimivat C-kuljettajat jotka ovat päivittäneet ajokorttiluokkaansa ja hankkineet osaamista esimerkiksi ADR- ja
VAK kuljetusten parista. Myös työkonemiehistön jäseniä työskentelee edelleen maanrakennusalalla.
Tällaisten henkilöiden osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen on
ensiarvoisen tärkeää joukon suorituskyvyn rakentamisessa.

Kertausharjoitus onnistuessa toimii
erinomaisena koulutustapahtuma.
Onnistunut kertausharjoitus kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisää sijoitettujen reserviläisten osaamista ja
lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta - KAVERIA EI JÄTETÄ.
Harjoitus vahvistaa kouluttajina- sekä
sijoitettuina johtajina toimivien puolustusvoimien henkilökunnan osaamista huomattavasti ja tuo kyseisen
joukon tietyllä tavalla konkreetiksi
puolustusvoimien tietojärjestelmissä. Karjalan huoltopataljoonan nuorien kouluttajien asennoituminen ja
uuden oppiminen reserviläisiltä oli
hienoa katsottavaa. Kertausharjoitus
toimi hyvänä oppimisprosessina niin
reserviläisille kuin henkilökunnalle.
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Kainuun prikaati huoltaa nyt ja kriisissä
Ei vain puhtaita sukkia, vaan edellytykset operointiin pohjoisessa
Suomessa
Everstiluutnantti Henrikki
Henrikki viimeistelemässä harjoituksen kenttälounasta.

Kenttähuoltojärjestelmä
takaa
sodanajan joukoille huollollisen
tuen. Normaalioloissa huoltoa
toteuttavat
joukko-osastojen
huoltojoukot yhdessä siviilikomponentin ja Puolustusvoimien
logistiikkajärjestelmän
kanssa.
Paljon mahtuu kuitenkin näiden
valmiustilojen väliin. Joukko-osaston huollon on kyettävä tukemaan
joukkotuotantoa sekä joukkojen
perustamista.
Edellä mainittujen vaatimusten pohjalta on Kainuun prikaatin huoltojärjestelmä luotu. Suurin työpanos normaalioloissa on joukkotuotannon
tukeminen. Sotilaat on varustettava

Kuopion huoltopataljoona
koostuu kahdesta perusyksiköstä ja kahdesta huollon
laitoksesta.
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asianmukaisella vaatetus-, taisteluväline-, suojelu- ja lääkintämateriaalilla alokkaasta kenraaliin. Liikuntavälineet ja ajoneuvot on oltava
käyttökuntoisia suksista panssarivaunuun. Kaikista huollon aloista on
huolehdittava.
Huoltojärjestelmä ei voi varuskunnassa tuudittautua yksinomaan normaaliolojen varusmieskoulutuksen
ja kertausharjoitusten tukemiseen.
Kainuun prikaati on organisaatio,
joka reagoi nopeasti muuttuneeseen
turvallisuustilanteeseen. Myös huollon on kyettävä tukemaan nopeasti
ja siksi huoltojärjestelmä onkin luotu
dynaamiseksi. Kapasiteettia pystytään kasvattamaan tunneissa ja valmiutta voidaan kohottaa joustavasti, kattaen koko pohjoisen Suomen
alue. Tämä kyky luodaan yhdessä
kumppaneiden kanssa.
Keskusvarastosta huoltopataljoonaksi
Perinteisesti huollon ovat varuskunnassa toteuttaneet huoltolaitokset.
Keskusvarasto tai kuljetuskeskus
ovat olleet joukkotuotannosta erillisiä yksiköitä. Laitokset ovat tyypillisesti olleet joukko-osaston esikunnan johdossa, yleensä esikunnan
huolto-osaston ja joukko-osaston
huoltopäällikön alaisuudessa.
Huoltopataljoonien perustaminen
muutti tämän asetelman. Nykyisessä
mallissa joukko-osaston esikunnan
huolto-osasto vastaa varuskunnan
ulkopuolelle suuntautuvista logistiikan toimiala-asioista. Huollon joukkotuotanto sekä järjestelyt toteutetaan yhdessä paikassa, Kainuun
prikaatin osalta Kuopion huoltopataljoonassa. Pataljoona koostuu neljästä yksiköstä:
• Huoltokomppaniasta, joka vastaa
huollon miehistökursseista sekä
joukkotuotannosta
• 1. Erillisestä autokomppaniasta, jossa koulutetaan huollon aliupseerit
• Kuljetuskeskuksesta, joka toteuttaa
kuljettajakoulutuksen, hallinnoi prikaatin ajoneuvoja ja huolehtii niiden
käyttöhuollosta yhdessä käyttäjien

kanssa
• Materiaalikeskuksesta, joka nimensä mukaisesti hallinnoi ja jakaa materiaalia sekä osaltaan toteuttaa käyttöhuoltoa ja kunnossapitoa.
Malli on toimiva. Huoltopataljoonan
komentaja pystyy ohjaamaan resursseja ja sovittamaan prosessit yhteen
siten, että molemmat tehtävät saadaan hoidettua laadukkaasti.
Henkilöstöä, niin palkattua henkilökuntaa kuin varusmiehiäkin, voidaan
kohdentaa kulloisenkin tarpeen mukaan. Varastoinnissa ja kunnossapidossa voidaan hyödyntää kouluttavien perusyksiköiden varusmiehiä
ja toisaalta huoltolaitosten henkilökuntaa voidaan hyödyntää kouluttajatehtävissä.
Huoltolaitosten
toiminnassa huomioidaan entistä
paremmin joukkojen tarpeet ja palvelu räätälöidään niiden mukaiseksi.
Huollon johtaminen on kahden
kauppa

Kuopion huoltopataljoona ja Kainuun prikaatin esikunnan huolto-osasto järjestävät huollon yhdessä. Toimijoita on paljon muitakin,
mutta koordinointi- ja suunnitteluvastuu on näiden johto-osien tehtävä. Huolto on jaettu kahteen kehään.
Karkea jako menee siten, että prikaatin esikunnan huolto-osasto vastaa
varuskunnan ulkopuolelle suuntautuvasta yhteistoiminnasta ja huoltopataljoonan tehtäviin kuuluu järjestää huolto varuskunnan sisäpuolella.
Poikkeuksiakin toiminnan järkevöittämiseksi on tehty. Esimerkiksi tilahallinta ja sisustusirtaimisto ovat kokonaan huolto-osaston vastuulla.
Tällä jaolla on haluttu taata huoltopataljoonalle rauha kouluttaa ja toteuttaa huoltoa käytännön tasolla.
Huolto-osasto puolestaan huolehtii
resursseista ja toimii linkkinä Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään.

Lääkintähuolto toteutetaan varuskunnassa ja harjoituksissa yhdessä Sotilaslääketieteen keskuksen kanssa.
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Huollon vastuujako
Kumppanuuksien hallinnointi paikallisella tasolla on huolto-osaston vastuulla ja käytännön toimet tehdään
pataljoonassa. Esimerkiksi kunnossapidossa Millog Oy:n asentaja toimii
harjoituksessa osana huoltokomppanian kunnossapitojoukkuetta.
Määräaikaishuoltojen reklamaatiot
hoitaa huolto-osasto. Leijona Cateringin henkilökunta kouluttaa keittäjäkurssilaisia yhdessä huoltopalvelujoukkueen kouluttajien kanssa.
Paikalliset yhteistoimintasopimukset
taas laaditaan huolto-osaston toimesta.

laitokselle sekä tietysti Maavoimien
taisteluosastoille ja aselajijoukoille.

le, joihin heidät myös sijoitetaan sodanajan kokoonpanoon.

Joukkotuotanto sanelee ensisijaisesti mihin tehtäviin varusmiehiä
koulutetaan. Normaaliolojen tarpeet
eivät tältä pohjalta tule kaikilta osin
tyydytettyä. Jonkin verran tuotantotehtäviä voidaan räätälöidä, mutta
kaikkia tehtäviä ei silti pystytä varusmiesvoimin täyttämään. Palkatulla
henkilöstöllä katetaan avaintehtävät,
kuten taisteluvälinemateriaalian ja
räjähteiden riittävä saatavuus niin
koulutuksellisiin kuin valmiudellisiinkin tarpeisiin.

Tukijoukkueella tuotetaan varastopalveluita, toteutetaan ajoneuvojen,
aseiden ja elektroniikkamateriaalin
kunnossapitoa sekä polttoaineiden
täydennyksiä. Osa tukijoukkueesta
työskentelee varuskunnallisissa kuljettajatehtävissä ja vastaa ajotoimiston palveluista.
Valmius luodaan kumppaneiden
kanssa

Joukkotuotanto takaa laadukkaan
ja sotavalmiin huoltojoukon

Jokaisessa saapumiserässä toimii
myös valmiuden ja palvelukyvyn
kannalta elintärkeä tukijoukkue.

Kumppanuus on nykyaikainen keino
toteuttaa osa tukitehtävistä. Merkittävimmät kumppanuudet ovat
huoltopalveluiden ja kunnossapidon
saralla.

Joka vuosi KUOHP:sta valmistuu uusi
yksikkö sodan ajan tarpeisiin. Huoltojoukkoja tuotetaan Rajavartiolaitokselle, Puolustusvoimien logistiikka-

Joukkue aloittaa K-jaksolla työskentelyn Materiaalikeskuksella ja Kuljetuskeskuksella. Näistä varusmiehistä
koulutetaan osaajia huollon eri aloil-

Leijona Catering huolehtii ruokahuollosta varuskunnassa, mutta yhä
tärkeämpää on valmius toteuttaa
muonitus myös valmiustilan muut-
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Kalusto pidetään toimintakuntoisena yhdessä Millog Oy:n kanssa.
tuessa. Ruoka on ensimmäisiä asioita mitä tarvitaan, kun valmiusjoukot
lähtevät pidemmäksi aikaa tehtävään tai reserviläisiä kutsutaan palvelukseen.
Tähän vastataan Leijona Cateringin
kanssa sovituilla menetelmillä, joissa se tuottaa omalla henkilöstöllään
ja alihankkijoiden avulla muonituspalveluita myös varuskunnan ulkopuolelle. Tämä on erityisen tärkeää
siirtymävaiheessa, missä joukkojen
omat muonitusryhmät eivät vielä ole
perustettuina tai niillä ei ole käytettävissä ruuanvalmistukseen ja jakeluun
tarvittavaa kalustoa.
Millog Oy tuottaa paikallisella korjaamolla ja omien alihankkijoidensa
avulla huolto- ja korjaustoimintaa
käytössä olevalle ja varastoidulle
kalustolle. Lisäksi Millog Oy asettaa
vaatimusten mukaisessa ajassa kunnossapitopartioita valmiusjoukoille
ja mahdollistaa siten pitkäaikaisemmankin operoinnin etäällä varuskun-

nasta.
Kenttähuoltojärjestelmään siirryttäessä Millog Oy nivoutuu osaksi
logistiikkajärjestelmää ja täydentää
huoltojoukkojen kunnossapitokykyä.
Sotilaskotiyhdistys toimii normaalioloissa niin varuskunnassa kuin
maastossakin. Toiminta on sujuvaa
ja hyvin harjoiteltua. Kapasiteetin lisääminen on mahdollista ja toteuttavissa melko pitkään normaaliolojen
järjestelyillä.
Lääkintähuollossa on päivittäistä yhteistoimintaa Kainuun keskussairaalan ja Sotilaslääketieteen keskuksen
kanssa. Varusmiesten hoito toteutetaan yhteistoiminnassa. Resursseja
hyödynnetään puolin ja toisin.
Lääkintämiehet työskentelevät terveysasemalla ja SOTLK:n henkilökunta tukee lääkintämieskursseja
koulutuksessa sekä toimii varohenki-

löstönä harjoituksissa. Sairaanhoitopiirien kanssa on luotu varautumissuunnitelma poikkeusoloja varten ja
valmiuden kohottamisen varalle on
suunnitelmat siviiliterveydenhuollon
hyödyntämiseen.
Vain jatkuva parantaminen takaa
tehokkaan ja toimivan huollon
Kainuun prikaatin huoltojärjestelmä on toimiva kokonaisuus, mutta
aina on parannettavaa. Asiakkaan
ja organisaation tarpeet muuttuvat
ja ellei toimintaa jatkuvasti kehitetä,
syö ajan hammas tehokkuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden. Uusia toimintatapoja ja välineitä on otettava
käyttöön.
Kuinka pitkään palveluvarasto on
oikea ratkaisu pyykinvaihdossa? Voisiko varusmies kerätä tarvitsemansa
varusteet hyllystä kärryyn ja poistua
itsepalvelukassan kautta ulos?
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Alokkaiden varustaminen ja kotiutuvien
varusluovutukset ovat Materiaalikeskuksen
voimannäyte.

Voisiko jokainen asevelvollinen ilmoittautua ruokailuun omalla älylaitteella ja todentaa ruokailukäyntinsä
lukemalla ruokalassa varusmieskortissa olevan QR-koodin? Saataisiinko
näin ruokailuiden vahvuusvirheitä
pienennettyä ja palkatun henkilöstön työpanosta suunnattua muihin
tehtäviin?
Pitäisikö aamuvastaanotoista luopua

ja siirtyä etänä tapahtuvaan hoitotarpeen arviointiin ja vasta sen jälkeen kutsua vastaanotolle etukäteen
sovittuun aikaan? Saataisiinko näin
koulutuksesta poissaoloaikaa lyhennettyä ja lääkintähuollon resursseja
tehokkaampaan käyttöön?
Monet nyt käytössä olevat toimintatavat ovat varmasti kymmenen
vuotta sitten kuulostaneet yhtä korkealentoisilta kuin nuo muutamat

edellä esitetyt ideat. Vain ennakkoluulottomilla kokeiluilla voidaan
taata kehitys. Toimintatapoja on tarkasteltava kriittisesti ja uusia innovaatioita avoimesti. Huollon järjestelyt ovat Kainuun prikaatissa arvioitu
niin varusmiesten kuin henkilökunnankin toimesta hyvälle tasolle. Tulevaisuudessakin haluamme tarjota
kulloiseenkin tilanteeseen mitoitettua huoltoa. Oikeaa laatua oikeassa
ajassa ja oikeassa paikassa.

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö sr
myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät
huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan. Varoja ei myönnetä virkaurakurssien suorittamiseen.
Säätiö on myöntänyt varoja kolmen viimeisen vuoden aikana yhteensä 25 000 euroa.
Apuraha-anomukset kevään käsittelyyn 1.3.2021 ja syksyn käsittelyyn 1.9.2021 mennessä osoitteella:
Everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö sr
Asiamies Timo Vilkko
Honkatie 9a
01400 Vantaa
Lisätietoja: timo.vilkko@gmail.com
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KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN HUOLTO
majuri Juha-Petri
Kaartin jääkärirykmentti on Helsingin Santahaminassa sijaitseva Maavoimien joukko-osasto,
jonka päätehtävä on kouluttaa
taisteluun rakennetulla alueella
erikoistuvia joukkoja pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan puolustamiseen.
Valmiutta ja kokonaisturvallisuutta
ylläpidetään ja kehitetään yhteistoiminnassa muiden pääkaupunkiseudulla toimivien viranomaisten kanssa.
Kaartin jääkärirykmentin suorituskykyjä voidaan käyttää normaaliolojen
häiriötilanteissa, hybriditilanteissa
sekä laajemman voimankäytön ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.
Kaartin jääkärirykmentillä on normaalioloissa valmius tukea muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa.
Kaartin Jääkärirykmentin (KAARTJR)
huoltojärjestelmä on paikallisen tason huoltojärjestelmä, joka toteuttaa
sille käsketyt alueellisen tason tukemistehtävät.
Kaartin jääkärirykmentti tukee huollon järjestelyissä erikseen käskettyjä
hallintoyksiköitä sekä toteuttaa huollon järjestelyt tukeutujille paikallisella tasolla.
Kaartin jääkärirykmentti ohjaa ja
koordinoi tukemisvastuulleen käskettyjen hallintoyksiköiden huollon
järjestelyjä sekä vastaa viranomaistoiminnasta ja valvontamenettelystä
tukeutumalla omien resurssien lisäksi Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään.
Kaartin jääkärirykmentin huollon
tehtävät ovat joukkotuotannon tukeminen, huollon järjestelyjen ohjaaminen ja toimeenpano pääkaupunkiseudulla sekä huollon operatiivisen

valmiuden kehittäminen.
Nämä toteutetaan Kaartin jääkärirykmentin käytössä olevin resurssein,
tukeutumalla 1. Logistiikkarykmenttiin ja hankkimalla palveluita Leijona Cateringilta, Sotilaslääketieteen
keskukselta, Millog Oy:ltä, Senaattikiinteistöiltä, Puolustushallinnon
rakennuslaitokselta sekä muilta alueellisilta kumppaneilta.
Kaartin jääkärirykmentin huoltopäällikkö johtaa Kaartin jääkärirykmentin
huoltoa.
Kaartin jääkärirykmentin huoltojärjestelmään kuuluvat:
– Huolto-osaston osastopäällikkö
(huoltopäällikkö)
– Huolto-osasto ja sen huollon suunnittelusektori sekä huoltojärjestelmän ohjaussektori (HUSUUNN/
OPOS)
– Huoltokeskus
•
Kuljetuskeskus
•
Materiaalikeskus
– Joukko- ja perusyksiköiden huolto-osat
– Kumppaneiden palvelupisteet (Leijona Catering, SOTLK, Senaattikiinteistöt, Millog Oy, PHRAKL ja Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys
ry)
Huoltopäällikkö vastaa ylemmän johtoportaan asettamien tavoitteiden
täyttämisestä, huollon suunnittelun
toteutumisesta ja yhteen sovittamisesta sekä raportointiprosessista.
Esikunnan huolto-osasto johtaa
Kaartin jääkärirykmentin operatiivista huoltoa huoltopäällikön ja rykmentin komentajan käskyjen mukaisesti.
Huolto-osaston suunnittelusektori
vastaa joukko-osaston huollon toiminnan ja resurssien suunnittelusta
ja seurannasta. Suunnittelusektorin
keskeisimpinä tehtävinä ovat palve-

lutarvekartoitusten hallinnointi, tilahallinnan suunnittelu, sopimusten
hallinta ja suunnittelu sekä materiaalin hankinnan, hallinnoinnin ja varastoinnin suunnittelu.
Ohjaussektorin vastuulla on huollon
toimialakohtainen ohjaaminen.
Huoltokeskus toteuttaa huollon järjestelyt toiminta-alueella tuottamalla
päivittäiset varastopalvelut, kuljetuspalvelut sekä palvelutarvekartoitusten mukaiset tukitarpeet Helsingin
varuskunnassa muille tarvitsijoille.
Operatiivisen osaston huollon suunnittelijan tehtävä on poikkeusolojen
huollon suunnittelu huoltopäällikön, operaatiopäällikön sekä Maavoimien esikunnan käskyjen mukaisesti yhteistoiminnassa muiden
joukko-osaston huollon toimijoiden
kanssa.
Kaartin jääkärirykmentissä hallinnoidaan Kaartin jääkärirykmentin joukkotuotannon ja muun koulutuksen,
Kaartin jääkärirykmentin huoltojärjestelmään tukeutuvien muiden
hallintoyksiköiden toiminnan sekä
erikseen käskettyjen valmiustehtävien edellyttämää materiaalia. Muun
materiaalisen tuen järjestää Puolustusvoimien logistiikkalaitos.
Huollon erityispiirteet ja haasteet
Kaartin Jääkärirykmentissä
Kaartin jääkärirykmentin sijainti luo
keskeiset erityispiirteet joukko-osaston huoltojärjestelmälle ja huollolle.
Kaartin jääkärirykmentti on paikallinen toimija, johon sijainnista johtuen
tukeutuu lukuisia muita toimijoita.
Kaartin jääkärirykmentti tuottaa
huollon palvelut pääkaupunkiseudun hallintoyksiköille Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen
tukeutumisohjeen ja Maavoimien
huolto-ohjeen mukaisesti.
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Tukeutumisen käytännön toimia
ohjataan Kaartin jääkärirykmentin
huolto-ohjeella. Ulkopuolisten toimijoiden tukeutumista ohjataan edellisen lisäksi Kaartin jääkärirykmentin
materiaalihallinto-ohjeella. Vuosittain toteutetulla palvelutarvekartoituksella ja -kokouksella ohjataan ja
yhteen sovitetaan puolustusvoimien
ja ulkopuolisten tukeutujien tarpeet
materiaalin ja tilojen osalta.
Huollon suunnittelussa, johtamisessa sekä päivittäisessä toteuttamisessa korostuu Kaartin jääkärirykmentin
valmiudelliset tehtävät sekä yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Huollon näkökulmasta lähialue ja maakunta tarjoavat
hyvät puitteet asetettujen tehtävien
totuttamiselle.
Kaartin jääkärirykmentin huolto on
hyvin suunniteltua ja toimivasti toteutettua. Huollon henkilöstö on
pitkälle erikoistunutta, sitoutunutta
ja omaa vankan osaamisen ja kokemuksen omasta huollon alastaan.
Resurssit ovat joukko-osaston ko-

Materiaalin nouto
KAARTJR:n harjoitukseen
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koon ja alueellisiin erityispiirteisiin
nähden pääosin riittävät. Haasteita
tulee jatkossa aiheuttamaan suorituskyvyn ylläpito henkilöstön vaihdoksiin liittyen sekä tarve erilaisten
materiaaliryhmien varastointitiloille
sekä koulutus- ja majoitustilojen rakentamiselle ja peruskorjauksille.
Kaartin jääkärirykmentin huoltokeskuksen tukeutumisvolyymia pääkaupunkiseudun huollon toteuttajana
kuvaavat parhaiten seuraavat tunnusluvut.
Keskusvarasto:
– asiakkaita		
n.
90.000
henkilöä / vuosi
– vaatetusvahvuus
n. 3.200 henkilöä / vuosi
– varustamisia		
n. 2.500 henkilöä vuodessa, päivätasolla n. 22
– vaihtoja		
n.
28.000
vuodessa, päivätasolla n. 126
– pesetettyä pyykkiä n. 200.000 kg
vuodessa
– materiaalimäärä/kpl yli 1.000.000
Tukeutujien tarpeen monimuotoisuutta kuvastaa hyvin se, että taisteluvälinevarastolla on aseita noin
viisikymmentä erilaista mallia, jotka

varastonhoitajien on hallittava.
Käyttöhuollon töitä mm. käyttökunnon tarkastuksia tehdään vuosittain
noin 600 ja erilaisia huoltoja tai pikakorjauksia noin 500 suoritetta. Materiaalinimikkeitä varastolla on noin
2.000 kpl ja materiaalia yhteensä
noin 150.000 kpl, nämä eivät sisällä ampumatarvikkeita tai räjähteitä.
Vuosittain varaston kautta kulkee
käsiaseiden patruunoita useita miljoonia, raskaiden aseiden laukauksia
kymmeniä tuhansia kappaleita ja räjähteitä useita tuhansia kiloja.
Kuljetuskeskus käsittelee vuosittain erilaisia ajoneuvotilauksia noin
11.000 kpl ja tekee ajomääräyksiä
noin 2.000 kpl. Asiakaskunta ei rajoitu
vain Helsingin varuskunnan toimijoihin vaan tukeutujia on käytännössä
katsoen jokaisesta Puolustusvoimien
hallintoyksiköstä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kaartin
jääkärirykmentin kuljetuskeskuksen
ajojärjestelijöiden järjestämien ajoneuvojen vuosittaiset ajokilometrit
ovat noin 4.500.000 km.

Jääkäriprikaatin huolto

Majuri Marko

Jääkäriprikaati on joukko-osasto,
joka toimii kahdella paikkakunnalla, Sodankylässä ja Rovaniemellä.
Molemmilla paikkakunnilla toimivat joukkotuotantoa tuottavat
osat tarvitsevat tehtäviensä tueksi
huollon tuen, joten Jääkäriprikaatin huoltokin on asettunut kahdelle paikkakunnalle huoltokeskusten muodossa.
Sodankylässä toimii Huoltokeskus
1 sisältäen materiaalikeskuksen ja
kuljetuskeskuksen ja Rovaniemellä
Huoltokeskus 2, joka edellä mainittujen lisäksi sisältää myös teknisten
järjestelmien ylläpitoon liittyvän
käyttöhuoltoryhmän.
Huoltokeskukset ovat tärkeä osa
operoivaa joukkoa. Perustehtäviensä
lisäksi molemmilla huoltokeskuksilla
on valmiutta kohotettaessa merkittäviä tehtäviä joukkojen perustamisessa. Näitä tehtäviä harjoitellaankin
päivittäin huoltolaitoksissa, normaalia päivittäistä työtä tekemällä, samoin periaattein kuin sitä tehdään
myös poikkeusoloissa.

mintaan liittyen useat maavoimien
joukot ja KV- joukot. Huollon tehtävissä Sodankylässä toimii noin 50
henkeä.
Huoltokeskuksella on hyvät toimintaedellytykset tukea joukkojen toimintaa, henkilöstö on ammattitaitoista
ja motivoitunutta. Sodankylässä on
kohtuulliset edellytykset varastoida
ja käsitellä materiaalia.
Haasteina ovat kuormankäsittelyvälineiden vähäinen määrä sekä eri
hankkeiden tuottamien materiaalien
koko ajan lisääntyvät varastointiolosuhdevaatimukset (sähkö, kosteusja lämpötilaolosuhdevaatimukset).
Varastotilaa sinänsä löytyy, mutta
vaatimukset eivät yhä useammin
kohtaa käytettävissä olevien tilojen
kanssa.
Huoltokeskus 2 Rovaniemellä tukee
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston, Lapin aluetoimiston, Lapin sotilassoittokunnan ja Lapin lennoston
toimintaa.

vakinaisia asiakkaita ovat varuskunnassa toimivat Puolustusvoimien
johtamisjärjestelmäkeskuksen osat
sekä Rovaniemellä toimiva Lapin rajavartioston esikunta. Huollon tehtäviä Rovaniemellä on noin 30, joka
määränä on huoltokeskuksen tehtäviin suhteutettuna alimittainen.
Sijainnistaan johtuen Rovaniemi on
myös haluttu muiden joukko-osastojen järjestämien harjoitusten perustamis- ja purkupiste. Huoltokeskus
2:n rajallisten resurssien vuoksi Jääkäriprikaati pyrkii aktiivisesti ohjaamaan ko. tehtäviä Sodankylään, jossa
kyseiselle toiminnalle on paremmat
edellytykset.
Jääkäriprikaatin huolto perustuu
huoltokeskusten osaavien ammattilaisten toimintaan, joka toteutetaan
hyvässä yhteistyössä asiakkaiden
kanssa pyrkien yhdessä ratkaise-

Muita huoltokeskukseen tukeutuvia

Molemmilla huoltokeskuksilla on
joukkotuotannon tukemisen ja valmiuteen liittyvien tehtäviensä lisäksi
myös muita huollon arkeen liittyviä
tehtäviä. Oman prikaatin lisäksi tuetaan muitakin alueella toimivia joukkoja.
Jääkäriprikaatin huoltoa toteuttamassa on noin sata henkilöä, joka
lukumääräisesti on lukuna iso, mutta
tehtäviin verrattuna jopa alimittainen. Luku sisältää esikunnan huolto-osaston, jonka vahvuus on kymmenen henkilöä.
Huoltokeskus 1 Sodankylässä tukee
prikaatin osalta Lapin jääkäripataljoonan sekä esikunnan toimintaa.
Lisäksi huoltokeskus 1:en tukeutuu
Lapin rajavartiosto sekä harjoitustoi-

Kuormankäsittelyvälineet ovat tärkeässä roolissa huollon
arjessa. Kers Olli työn touhussa
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Kriisinhallintaoperaatioiden huolto
Majuri V-P ja majuri Aarni
Maavoimien esikunta suunnittelee ja johtaa vastuulleen käskettyjä
kriisinhallintaoperaatioita
niiden huolto mukaan lukien.
Operaatioissa on neljä selkeää
vaihetta: perustaminen, ylläpito,
purkaminen ja korvaavat hankinnat. Kaikkiin vaiheisiin liittyy merkittävää yhteistyötä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Porin
prikaatin kanssa. Yhteistyössä on
voima operaatioiden logistisen
tuen mahdollistamiseksi.
Maavoimilla on tällä hetkellä kahdeksan
kriisinhallintaoperaatiota
käynnissä:
• YK-operaatio UNIFIL Libanonissa,
SKJL
• YK-tarkkailijaoperaatio UNTSO Libanonin, Israelin ja Syyrian alueilla
• YK-operaatio Malissa, MINUSMA
• NATO-operaatio Afganistanissa,
SOA
• NATO-operaatio Kosovossa, SOK
• EU-operaatio Malissa, EUTMM
• EU-operaatio Somaliassa, EUTMS
• Koalitio-operaatio Irakissa, SKJI
Operaatioissa on tällä hetkellä noin
370 rauhanturvaajaa.
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Maavoimien esikunnan huolto-osastolla kansainvälisiä asioita suunnittelee, valmistelee ja koordinoi suunnittelusektorin KV-tiimi.
Kriisinhallinta toimialana on noussut
merkittävästi osaston tehtäväkentässä. KV-tiimi tarvitsee kaikkien sektorien tukea operaatioiden tuen järjestelyissä. Kriisinhallintaoperaatioiden
tuen järjestelyt toteuttaa pääosin
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
MAAVE:n antamien vaatimusten mukaisesti.
Vaatimukset asetetaan tapauskohtaisesti toimeksiantoina, joista keskeisimmät liittyvät huoltolentojen
toteuttamiseen, erilaisiin hankintoihin, järjestelmien asennuksiin ja
huoltoihin sekä esimerkiksi tukikohdan huoltosopimuksien laadintaan.
MAAVEHOS:n keskeinen tehtävä on
varmistaa, että operaatiolla on oikea
ja palvelusturvallinen varustus oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Operaation hallussa olevat ampumatarvikkeet ja räjähteet ml. varastointiolosuhteet on tarkastettava
Suomen lain edellyttämällä taval-

la. MAAVEHOS räjähdeasiantuntija
koordinoi tarkastuksia tai toteuttaa
niitä itse.
Ajoneuvojen osalta on toteutettava
katsastukset myös Suomen lain mukaisesti. Operaatioiden katsastusten
osalta ollaan Pääesikunnan johdolla kehittämässä prosessia. Tähän on
syntynyt tarve koronan kurittaessa
operaatioihin suuntautuvia tarkastus- ja huoltomatkoja.
Operaatioiden huollon ja logistiikan
suunnittelua, ohjausta, toteutusta
hoitaa käytännössä hyvin pieni joukko. Joukko toimii yhteistyössä, on
motivoitunut ja tietää työnsä merkityksen. Kansallisessa normaaliolojen
tilanteessa kriisinhallintaoperaatiossa oleva joukko toimii poikkeusoloissa - pahimmillaan sotatilassa olevassa maassa.
Tämä tarkoittaa sitä, että Maavoimien
esikunnan huolto-osastolla operaatioiden huollon järjestelyjen onnistuminen on priorisoitu normaaliolojen
tärkeimmäksi tehtäväksi.

Kansainvälinen puolustusyhteistyö
majuri Otto
Maavoimien esikunnan huolto-osaston johdolla maavoimien
huoltojärjestelmä kehittää kansainvälistä huollon yhteistoimintaa osana Puolustusvoimien kansainvälistä puolustusyhteistyötä.

yhteisharjoittelua merkittävästi, mutta tästä huolimatta määrätietoinen
ja pitkäjänteinen työ kansainvälisen
avun vastaanottamiseen liittyvien
huollon ja logistiikan järjestelyiden
kehittämiseksi jatkuu.

Huollon kansainvälisen yhteistoiminnan tavoitteena on varmistaa kansainvälinen huollon yhteensopivuus
osana logistiikkajärjestelmän yhteensopivuutta.

1.7.2017 voimaantullut Puolustusvoimien uusi lakisääteinen tehtävä
aluevalvontayhteistyöstä ja kansainvälisen avun antamisesta edellyttää tulevaisuudessa huollon ja
logistiikan toimintojen kehittämistä.
Tulevien vuosien kumppanimaihin
suuntautuvat kansainväliset harjoitukset ovat merkittävä testitapahtuma huolto- ja logistiikkajärjestelmän
tukemiskyvylle.

Kansainvälinen yhteistoiminta perustuu Puolustusvoimien lakisääteisiin
tehtäviin ja erityisesti velvoitteeseen
ottaa vastaan kansainvälistä apua ja
antaa kansainvälistä apua.
Päätökset kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta ovat
aina poliittisia. Maavoimien näkökulmasta yhteistyö on säännöllistä
ja käytännönläheistä harjoittelua
yhdessä kumppanimaiden kanssa
osana vuosittaista koulutus- ja harjoitustoimintaa.
Kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvän isäntämaatuen huollon ja logistiikan toimenpiteiden
kehittäminen ja vakiointi ovat olleet
viime vuosien aikana Maavoimien
huollon kansainvälisen toiminnan
painopisteenä.
Tavoitteena on toteuttaa ulkomaisten joukkojen tuen suunnittelu ja
toimeenpano kustannustehokkaasti,
oikea-aikaisesti ja tarvetta vastaavasti. Isäntämaatukikykyä kehitetään ja
todennetaan kansainvälisissä harjoituksissa, joissa Suomeen tulee ulkomaisia joukkoja harjoittelemaan
yhteistoiminnassa
joukkojemme
kanssa.
Osana isäntämaatukivalmiuksien kehittämistä kehitetään myös uusien
logistiikan tietojärjestelmien osaamista. Globaali korona-epidemia on
hidastanut kansainvälistä joukkojen

kanssa suunnitellaan ja toimeenpannaan yhteisen harjoitustoiminnan
huollon järjestelyitä osana maiden
puolustusvoimien logistiikan yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on
laatia vakioitu konsepti kumppanimaan joukkojen huoltamiseksi naapurimaan alueella, joka mahdollistaa
saumattoman ja joustavan yhteistoiminnan harjoituksissa. Muita Maavoimien tärkeitä kahdenvälisiä yhteistyötahoja ovat esimerkiksi Norja,
Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Maavoimien huollon kansainvälinen
yhteistoiminta edellyttää aina myös
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tukea ja Pääesikunnan logistiikkaosaston ohjausta. Työtä kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseksi
tehdään kiinteässä yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kaikkien huolto- ja logistiikkajärjestelmän toimijoiden välillä.
Puolustusyhteistyö voidaan pääpiirteissään jakaa monikansalliseen,
alueelliseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön. Maavoimien huolto osallistuu monikansalliseen ja alueellisen
puolustusyhteistyöhön osana Puolustusvoimien logistiikan yhteistyötä.
Monikansallinen ja alueellinen huollon puolustusyhteistyö ilmenee
usein hankkeisiin liittyvänä pitkäjänteisenä
materiaaliyhteistyönä
kumppanimaiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Maavoimien
huollon yhteistyön painopiste osana
Maavoimien puolustusyhteistyötä
on kahdenvälisen yhteistyön kehittämisessä.
Keskeisin kahdenvälinen kumppanimaa on Ruotsi, jonka maavoimien
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ISÄNTÄMAATUEN LOGISTIIKAN MUUTOSTEKIJÄT 2040
Tämän artikkelin tarkoituksena
on tarkastella sitä, mitkä muutostekijät vaikuttavat isäntämaatuen
(Host Nation Support, HNS) logistiikan kehittymiseen mentäessä
kohti 2040-lukua.
Tutkittavan ilmiön asemoinnissa on
huomioitava niin siviili- kuin sotilaslogistiikan kehitys, sodan kuvan
muutos sekä yhteiskunnallinen muutos. Kun nämä muutosulottuvuudet
liitetään HNS:n logistiikkaan vuonna
2040, voidaan sitä mallintaa esimerkiksi alla olevan kuvan mukaisesti.
Artikkelin lähdemateriaalina on käytetty niin kansallisia kuin kansainvälisiä kirjallisuuslähteitä. Varsinaiseen
tieteelliseen artikkeliin on tarkoitus
liittää myös empiirinen osa. Tämä
artikkeli on toinen artikkeli neljästä
väitöskirjani artikkelista. Kiitän Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiötä
ST-opintojeni tuesta vuonna 2020 –

kiitos!
Miten muutostekijöitä havaitaan?
Perinteisillä environmental scanning-tyylisillä analyyseillä voidaan
kartoittaa muutostekijöitä kohtuullisen hyvin. Yksittäisten muutostekijöitä löytäminen on osa ”scannauksen” alkuvaihetta. Tämän jälkeen olisi
tunnistettava keskenään yhtenevät
tai ristiriidassa olevat, kiihtyvät, voimistuvat tai hiipuvat muutostekijät.
Tämä vaihe analyysistä on merkittävästi haastavampi ja vaatinee runsaasti tietopohjaa. Vastaavasti tietopohjassa olevan tiedon luonne on
aikakriittinen. Tämä tarkoittaa sitä,
että tietopohjaa on jatkuvasti päivitettävä.
Kertaalleen laaditut road mapit, skenaariot, kehityspolut yms. vanhenevat valitettavan nopeasti. Jotta tässä
”loopissa” saisi itselleen aloitteen,
olisi organisaatioissa kehitettävä antisipaatio (ennakointi) -kyvykkyyttä.

Kapteeni Ville Nokipii
ST-opiskelija
LOGK-PVLOGLE
Sinällään logistiikka on tulevaisuustutkimukselle otollinen ympäristö,
koska tietoa muutostekijöistä on saatavilla avoimista lähteistä runsaasti.
Toisaalta sopiva lähdekriittisyys on
paikallaan.
Metatrendit, megatrendit, trendit ja

HNS logistiikan muutostekijöiden viitekehys.
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heikot signaalit - muutostekijöiden
summa
”Metatrendit ovat useista erilaisista
kehityskuluista kumpuavia, eri teemoja poikkileikkaavia muutosvoimia,
jotka muuttavat megatrendejä” (Sitra
2020). Itselleni metatrendi on uusi
käsite. Nopealla haulla metatrendille
ei näytä syntyvän yksiselitteistä määritystä. Sitran (2020) toinen määrittelemä metatrendistä on ”muutos, joka
muuttaa muutosta”. Tällaisten metatason muutostekijöiden tunnistamiseen on mielestäni kiinnitetty melko
vähän huomiota. Yleisesti metatason
asiat voivat tuntua melkoisen etäältä
ja vieraalta, mutta toisaalta ne ovat
alkulähteitä tulevaisuuden muutoksille vaikuttaen megatrendien kehityssuuntiin.
Sitran (2020) megatrendikorteissa on
nostettu ajatus esiin siitä, että kaikki
megatrendit eivät ole keskenään
ristiriidattomia, vaan ne voivat luodaan jännitteitä toisiinsa. Tällaisten
jännitteiden määrittäminen ja arviointi ovat ensi arvoisen tärkeää, jotta
tunnistetaan muutostekijät muutenkin kuin nimike-tasolla. Kuvassa 2 on
esitetty Sitran (2020) määrittämät

megatrendit jännitteineen.
Isäntämaatuen logistiikan muutostekijöiden näkökulmasta megatrendien vaikutus on keskeinen. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän
tuottaessa palveluita isäntämaatuen
logistiikkaan, on megatrendien vaikutus logistiikan palvelurakenteisiin
ja -ratkaisuihin merkittävä. Erityisesti
tämä piirre näkyy siviilikomponentin
osalta logistiikan linjoilla 3 ja 4.
Megatrendien muodostamina muutostekijöinä HNS:n logistiikkaan voidaan yleisesti pitää globalisaatiota,
digitalisaatiota ja ilmaston muutosta.
Näiden megatrendien ”alle” mahtuu
lukuisia trendejä. Näitä ovat esimerkiksi teknologiaan liittyvät kiertotalous, autonomia, tekoäly, lohkoketjut
ja virtuaalitodellisuus. Kaikilla edellä
mainituilla muutososatekijöillä on
omanlaisensa vaikutus logistiikan
kehittymiselle. Toisaalta logistiikan
alojen osalta kaikki muutososatekijät
eivät vaikuta samalla tavalla.
Johtopäätökset
Logistiikkaan vaikuttavien muutostekijöiden analyysissä voidaan esimer-

kiksi lähteä liikkeelle metatrendeistä
ja selvittää niiden avulla metatason
muutostekijöitä. Kun nämä metatason ”muutokseen vaikuttavat muuttujat” on määritetty, voidaan arvioida
paremmin megatrendien muodostamien muutostekijöiden suuntia (hiipuu, voimistuu, säilyy ennallaan).
Megatrendien kehityssuuntien ollessa tarkemmat, voidaan syventyä
niiden sisällä oleviin trendeihin ja
arvioida niiden vaikutuksia jo merkittävästi tarkemmin. Oman lisänsä
tähän tuovat heikot signaalit. Näitä
signaaleja ei tunnisteta riittävän hyvin etukäteen, mutta voimistuessaan
ne vaikuttavat merkittävästi tulevaan
kehitykseen.
Kokonaisuutena tulevaisuuden ennakointia ei ratkaista yksittäisellä menetelmällä tai tutkimuksella. Tällöin
huomio tulisi kiinnittää organisaatioiden kykyyn tehdä ennakointityötä
ja muodostaa itselleen parempaa
ennakointikyvykkyyttä (anticipation
capability) muiden kyvykkyyksien
kehittämisen rinnalla.
Lähteet ovat kirjoittajalla.

Sitran (2020) määrittämät megatrendit ja
jännitteet.
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Yleisjohtajan huolto-osaaminen
Markus Järvinen
Sotaväessä on kahdenlaisia ihmisiä: yleisjohtajia ja aselajihenkilöitä. Yleisjohtajalla tarkoitetaan
tässä yhteydessä jalkaväkikoulutuksen saaneita ja aselajihenkilöllä johonkin aselajiin tai toimialaan
erikoiskoulutettua henkilöä.
Yleisjohtajat toimivat erilaisten joukkoyksiköiden, taisteluosastojen tai
yhtymien komentajina. Yleisjohtajaksi voidaan katsoa myös jalkaväki-/
jääkärikomppanian päällikkö, koska
hänen toimintaansa vaikuttaa olennaisesti erilaiset aselajitoiminnot.
Aselajihenkilöt puolestaan tukevat
yleisjohtajia aselaji-/toimialaosaamisella. Tämä ei tietenkään tarkoita,
etteikö yleisjohtajiltakin vaaditaan
aselaji-/toimialaosaamista, päinvastoin. Ilman aselajiosaamista he eivät
voi antaa järkeviä vaatimuksia aselajien toiminnasta, ja ilman järkeviä
vaatimuksia eri suorituskyvyt eivät
tue kokonaisuutta optimaalisesti.
Yleisjohtajalta vaadittu aselajiosaaminen on erittäin monipuolista. Esimerkiksi pioneeriaselajista yleisjohtajan pitää ymmärtää sulutteiden ja
linnoitteiden vaikutuksiin ja rakentamiseen liittyviä asioita.
Viestitoiminnasta pitää ymmärtää
viestijärjestelmän suorituskyky (kantamat, vaatimukset viestiasemien sijoittelulle) ja radioiden käytön riskit.
Epäsuorasta tulesta pitää huomioida
kantamat, tuliasema-alueiden vaatimukset, siirtymisten kesto ja ajallinen vaikutus ampumavalmiuteen,
jne.
Käytännössä siis yleisjohtajan on tiedettävä kaikkien aselajien tai toimialojen toiminnasta olennainen. Mitä
siis yleisjohtajan on tiedettävä huollosta? Kysymys ei ole keskeinen pelkästään yleisjohtajan näkökulmasta,
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vaan se vaikuttaa myös logistikkoihin; logistikot ovat kuitenkin lopulta
ne, jotka kertovat yleisjohtajille, mitä
heidän on osattava ottaa huomioon
huoltoa suunniteltaessa.
Seuraavassa esitän oman näkemykseni yleisjohtajalle tärkeistä kokonaisuuksista.
Huollon viidestä alasta taisteluosasto-, pataljoona- tai yksikkötasoilla
yleisjohtajalle tärkeitä on kaksi: täydennykset ja lääkintä. Lopuista, eli
kunnossapidosta, kuljetuksista ja
huoltopalveluista, yleisjohtajan tulee
olla kiinnostunut ainoastaan erittäin
poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Täydennykset on tärkein, koska ilman ampumatarvikkeita tai polttoainetta on huono taistella. Siirryttäessä
yhtymätasalle lääkinnän merkitys
laskee ja kunnossapidon nousee.
Yhtymän komentajan ei siis tarvitse
olla erityisen huolissaan esim. edessä
viivyttävän taisteluosaston lääkintähuollosta. Kunnossapidon tilanteesta ja materiaalin käytettävyydestä on
syytä olla tietoinen, koska ne vaikuttavat merkittävästi joukkojen liikkuvuuteen.
Kunnossapidon tärkeys pätee myös
mekanisoituihin joukkoihin, koska
niiden suorituskyky perustuu täysin
kalustoon, joka on teknisesti vaativaa. Näin ollen mekanisoiduissa joukoissa toimivalle yleisjohtajalle kunnossapito on joka tilanteessa tärkeä
ja siitä pitää osata antaa vaatimuksia
erityisesti materiaalin käytettävyyteen liittyen.
Täydennyksiin liittyvien vaatimusten
tarkkuus vaihtelee siirryttäessä alemmalta tasolta ylemmäs. Erityisesti yksikkötasalla päällikön on kyettävä ottamaan kantaa porrastusmateriaalin
jakoon nimikkeen tarkkuudella.

Toisin sanoen päällikön on kyettävä
määrittämään, minne porrastetaan
PST-aseita, viuhkaräjähdepanoksia,
kylkimiinoja, ym. erikoismateriaalia.
Tämä siksi, että päällikkö ymmärtää
parhaiten, miten yksikön alueella
taistellaan ja minkälaista materiaalia
missäkin tarvitaan.
Jos puolustavan jalkaväkikomppanian päällikkö ei anna vaatimuksia
porrastusmateriaalin jaosta, voi käydä niin, että vääpeli jakaa raskaat
kertasingot lähes tasan kaikille joukkueille. Tällöin osa singoista on hyvin
todennäköisesti sellaisessa paikassa,
missä niitä ei tarvita.
Taisteluosasto- ja pataljoonatasolle
siirryttäessä vaatimusten tarkkuus
voi muuttua. Erityisesti puolustuksessa yleisjohtaja voi käskeä, että
jonkun yksikön on esimerkiksi kyettävä viivyttämään tietty aika.
Tällöin huoltopäällikkö laskee materiaalijaon siten, että yksiköllä on
laskennallisesti riittävä määrä ampumatarvikkeita. Yleisjohtaja ei siis
välttämättä ota kantaa siihen, montako kappaletta mitäkin materiaalia
yksiköille jaetaan. Toisaalta jonkun
tietyn erikoismateriaalin käskeminen
nimikkeen tarkkuudella ei sekään ole
väärin, koska komentaja ymmärtää
parhaiten, missä taistellaan ja millaisia taistelut todennäköisesti ovat.
Vastaavasti joukon komentaja ymmärtää parhaiten eri yksiköiden roolit taistelussa. Esimerkiksi hyökkäyksessä iskuportaan yksikkö tarvitsee
todennäköisesti eri määrän materiaalia kuin sivustaa suojaava yksikkö.
Tämä tietenkin riippuu yleistilanteesta, eli suojaava yksikkö voi joutua
erittäin koviin taisteluihin ja iskuportaan yksikön taistelu on helppo tai
toisin päin.
Yhtymätasalla tarkkuus varmasti
muuttuu. Yhtymän komentajan on

ensisijaisesti annettava vaatimuksia
materiaalin käytöstä. Vaatimusten
pohjalla on ajatus erilaisista vaihtoehtoisista tilanteista. Toisin sanoen
yhtymä toimii laajalla alueella ja tilannekehityksen ennustaminen on
mahdotonta.
Lisäksi joukkojen tarvitsemat materiaalimäärät ovat niin suuria, että
niiden ad hoc täydentäminen vie valtavasti aikaa. Esimerkiksi vastahyökkäystä toteuttavalle taisteluosastolle
voi joissain tilanteissa käskeä porrastettavan muita enemmän materiaalia.
Vastaavasti viivyttäneen taisteluosaston taistelukyvyn täydentämiseen on syytä varata materiaalia,
mikäli sen jatkotehtävä on yhtymän
taistelun onnistumisen kannalta
kriittinen. Yhtymän komentajan on
siis otettava vaihtoehdot huomioon
ja annettava vaatimukset materiaalin
käytöstä siten, että materiaalireservit
ovat oikeissa paikoissa ja eri tilanteisiin kyetään vastaamaan.
Materiaalireservit ovat tietysti kaikilla tasoilla tärkeitä; täydennyksiin
liittyvien asioiden ymmärtäminen
mahdollistaa oikean kokoisen materiaalireservin varaamisen. Mikäli
yleisjohtaja ei anna vaatimuksia materiaalin jaosta, todennäköisesti käy
niin, että reserviin jää liian vähän tai
liian paljon materiaalia.
Erityisen tärkeää on varata oikean
kokoinen materiaalireservi silloin,
kun kerran käsketyn muuttaminen
on vaikeaa tai mahdotonta. Tällaisia
tilanteita on kolme: puolustus laajalla alueella, hyökkäys sekä asutuskeskustaistelu. Näihin liittyvä täydennysten suunnittelu on erityisen
tärkeää myös yleisjohtajan näkökulmasta.
Täydennysten lisäksi taisteluosasto-,
pataljoona- tai yksikkötasoilla toimivan yleisjohtajan on ymmärrettävä
lääkintään liittyviä kokonaisuuksia.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että yleisjohtajan on oltava huolissaan haavoittuneiden evakuoinnista

ja pääsystä hoitoon.
Lääkintä vaatii onnistuakseen riittävän hoito- ja evakuointikapasiteetin
sekä evakuointireitit. Yleisjohtajan
on siis tunnistettava tilanteet, jossa
esim. etualueen taistelussa haavoittunut ei pääse riittävän nopeasti evakuointiketjussa eteenpäin.
Syynä tähän on useimmiten liian
pitkät evakuointimatkat suhteessa evakuointikapasiteettiin. Tällöin
aluejakoon ja joukkojen käyttöön
on tehtävä muutoksia, eli esim. ryhmitettävä hoitopaikkoja etupainoisemmin tai osoitettava etualueen
joukolle lisää hoitohenkilökuntaa ja/
tai evakuointikapasiteettia.
Yleisjohtaja pärjää siis erittäin pitkälle ymmärtämällä täydennyksistä.
Kunnossapitoon ja lääkintään liittyvät asiat ovat tasa- ja joukkosidonnaisia.
Huolloin muista aloista löytyy tietysti muutamia tilannesidonnaisia esimerkkejä: Kuljetukset kiinnostavat
varmasti junakuljetuksilla siirtyvän
mekanisoidun joukon komentajaa.
Ne voivat myös koskettaa puolustavan taisteluosaston komentajaa
silloin, kun asemia ollaan linnoittamassa.
Linnoitusmateriaali vie paljon tilaa
ja kuljetuksia on paljon, minkä takia
liikennöinti on suunniteltava siten,
että alue ei ruuhkaudu. Tätäkään ei

yleisjohtajan kannata itse suunnitella, mutta huolissaan on oltava ja tehtyjä suunnitelmia on syytä arvioida.
Huoltopalvelut puolestaan on sellainen kokonaisuus, mistä löytyy vähiten vaanittavaa. Ainoana esimerkkinä tulee mieleen asia, joka löyhästi
liittyy tilahallintaan. Mikäli joukko
on ottanut tiloja käyttöönsä, lienee
komentajan syytä valvoa, että tiloille
ei aiheuteta tarpeetonta vahinkoa.
Muuten huoltopalveluiden piiriin liittyvät asiat hoituvat itsestään.
Logistikkoon yleisjohtajan ymmärrys
huollosta liittyy ennen kaikkea siten,
että logistikon on opetettava yleisjohtajalle, mihin kiinnittää huomiota
ja mihin ei. Toisaalta yleisjohtajan on
opetettava logistikolle, kuinka tilannetta luetaan ja kuinka eri tehtävät
vaikuttavat huollon suunnitteluun.
Tätä opettamista tehdään tietysti sotilasoppilaitoksissa, mutta erityisen
tärkeää on opettaa asioita muissa yhteyksissä. Esimerkiksi kertausharjoituksissa yleisjohtajat ja logistikot toimivat rinnakkain, jolloin logistikon
on helppo esimerkiksi kysellä oikeita
asioita täydennyksistä ja lääkinnästä.
Vastaavasti yleisjohtajan on helppo
avata logistikolle kokonaisuutta ja
ajatusta taistelun etenemisestä. Näin
molemmat osapuolet oppivat ja toiminta tehostuu, kun ihmiset osaavat keskittää huomionsa olennaisiin
asioihin.

Aleksanteri Suuri tunnettiin siitä, että hän kokosi eri alojen asiantuntijoita neuvonantajikseen laajoilla sotaretkillään.
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ABC-aseet – kiellettyä fysiikkaa, biologiaa ja kemiaa
Eero Timgren
Lääkintäyliluutnantti res.
Savonlinna
ABC-aseet ovat joukkotuhoaseita eli atomiaseita (A), biologisia
aseita (B) ja kemiallisia aseita (C)
. Maailmassa yhdeksällä valtiolla
on atomiaseita. Viimeksi A-asekerhoon liittyi Pohjois-Korea ja ”ehdokasjäsenenä” on Iran.
Kansainväliset sopimukset rajoittavat atomiaseiden ja kieltävät
biologisten ja kemiallisten aseiden hallussapidon ja käytön, mutta silti jotkut valtiot ovat käyttäneet C-aseita viime vuosina myös
siviiliväestön asuinalueilla. Todennäköisesti usealla valtiolla on hallussaan kiellettyjä B- ja C-aseita.
Biologiset aseet, joita todennäköisesti kehitellään joidenkin maiden
salaisissa laboratorioissa, ovat helposti levitettäviä viruksia, bakteereja
ja toksiineja, jotka aiheuttavat suurelle ihmisjoukolle vakavan luonnollista taudinkuvaa muistuttavan tilan.
Levitys voi tapahtua ilmateitse, vedenjakelun, elintarvikkeiden, eläinten, esimerkiksi hyönteisten, tai ihmisten välityksellä.

LÄÄKÄRIN MIETTEITÄ

Koronaviruksen on arveltu olevan
biologisen aseen kehittelyn tulos.
USA:n tiedusteluyhteisö on kuitenkin tiedonannossaan
30.4.2020
todennut, että koronavirus ei ole
asekehittelyn tulos eikä sitä ole tarkoituksellisesti levitetty (Intelligence
Community Statement of Origins of
COVID 19).
Kemiallisista aseista vaarallisimpia
ovat nykyaikaiset hermomyrkyt,
joista tunnetuimmat ovat tabuuni, sariini ja julkisuudessa esillä olleet Novitshok-ryhmän myrkyt. Ne
ovat asetyylikoliiniesteraasin estäjiä
ja vaikuttavat hermo- ja lihasjärjestelmän liitoskohdissa siten, että
hermoimpulssi jää pysyvästi päälle, minkä seurauksena lihakset ovat
kouristustilassa, keuhkoputket supistuvat, liman eritys lisääntyy, silmän
mustuaiset jäävät pistemäisiksi ja
psykoosinomaisia harhoja voi ilmetä.
Myrkky saadaan elimistöön ravinnon, ihon tai hengitysilman kautta.
Sitä voidaan asettaa geelimäisenä
maastoon kasveihin, jolloin ihon hi-

Eero Timgren
paisu riittää myrkytykseen. Välittömästi vastamyrkkynä otettu atropiiniruiske saattaa pelastaa hengen.
Kemiallisista aseista on kehitetty
myös yksilöiden tappamiseen soveltuvia erikoismuotoja, joita on hiljattain käytetty pettureiksi luokiteltujen
tai poliittisesti hankalien henkilöiden
eliminoimiseksi.
Venäläisen Novitshok-ryhmän hermomyrkkyjä on kohdistettu Englannissa asuvaan venäläiseen kak-

B-aseet ovat halpoja ja vievät vähän
tilaa. B-ase-hyökkäys sitoo voimakkaasti kohdealueensa huollollisia
resursseja sekä aiheuttaa paniikkia
ja pelkoa. B-aseina voidaan käyttää
muun muassa pernaruttoa, isorokkoa, influenssaa, ruttoa, vesikauhua,
koleraa ja botuliinitoksiinia.
Esimerkiksi sangollinen pernaruttobakteereita levitettynä sopivissa
olosuhteissa miljoonakaupungin ylle
voi saada aikaan satojen tuhansien
ihmisten sairastumisen.
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Raduioaktiivisesta säteilystä varoittava symboli (Lähde:
Wikipedia)

soisagenttiin Sergei Skribal’iin sekä
Malesiassa lentokentällä Pohjois-Korean diktaattorin velipuoleen Kim
Jong Nam’iin, joka kuoli välittömästi.
Hän ilmeisesti pelkäsi hermomyrkkyhyökkäystä, koska hänen repustaan
löytyi atropiinipulloja, joita hän ei
ehtinyt käyttää. Venäjän sisäisissä välienselvittelyissä on hermomyrkkyjä
käytetty ainakin Saksaan hoitoon
päässeen oppositiopoliitikko Navalnyi’n tapauksessa.
Myös kasviperäistä risiiniä voidaan
käyttää kemiallisena aseena sekä
joukko- että yksilötasolla. Tappava
annos on milligramman osia injektiona tai inhalaationa saatuna.
Bulgarialainen toimittaja ja loikkari
Georgi Markov murhattiin vuonna
1978 Lontoon kadulla sateenvarjon
kärkeen sijoitetulla risiinikapselilla.
Myrkytysiskun oli mitä ilmeisimmin
järjestänyt KGB. Risiiniä on yritetty
käyttää myös aivan viime vuosina
ainakin postilähetyksiin sijoitettuna.
Vuonna 2006 myrkytettiin kaksoisagentiksi väitetty entinen KGB-eversti
Alexander Litvinenko Englannissa radioaktiivisella poloniumilla, jota hän
oli saanut teen mukana.

täjähankintoihin on katsottu tarpeelliseksi puolustuksemme kannalta.
Myös ABC-aseiden tunnistamiseen ja
niiltä suojautumiseen on oltava riittävin resurssein varustettuja asiantuntijoita ja näistä aseista on kyettävä tarvittaessa nopealla ja asiallisella
tavalla informoimaan myös kansalaisia.

Yllä: aikamme riesa, COVID 10,
Korona-virus (Lähde: Wikipedia)

Vuonna 2004 kuolleen palestiinalaisjohtajan Jasser Arafatin luista löydettiin runsaasti poloniumia vuonna
2013. Polonium lähettää vain muutaman senttimetrin kantomatkan
omaavaa erittäin voimakkaasti radioaktiivista alfa-hiukkassäteilyä.
Aineen on päästävä sisälle elimistöön, jossa se sitten nopeasti aiheuttaa kudosten tuhoa, ikään kuin yleistynyttä syöpää. On arvioitu, että yksi
gramma poloniumia voisi tappaa
miljoona ihmistä.
Onko ABC-aseiden käyttökynnys mataloitumassa? Naapurimme hallussa
on ABC-aseita ja niitä voidaan joissakin tilanteissa käyttää myös Suomea
ja sen kansalaisia vastaan.
Kymmenen miljardin panostus hävit-

III Luokan huone USA:n biologisen sodankäynnin laboratoriossa,
Camp Detrick’issä, Marylandissa (vuosi 1940) Lähde: Wikipedia
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Kirja-arvostelut
Reserviläiset kovissa
paikoissa
voinut tehdä jotakin toisin?

Gotlannissa sijaitsevassa varuskunnassa herätään siihen, kun vihreät miehet tökkivät rynnäkkökiväärin piipulla olkavarteen. Suomi
on sopinut Ruotsin kanssa yhteistyöstä pahan päivän varalle, joten
tilanne tietää lähtöä myös suomalaiselle nopean toiminnan joukolle. Aivan ajan hermolla ollaan, koska hieman romaanin ilmestymisen
jälkeen uutisoitiin varusmieskoulutuksen aloittamisesta uudelleen
Gotlannissa.

Olennaisena kerroksena ovat ihmissuhteet. Reserviläisiä käsketään palvelukseen, eikä perheenäidin ei ole
helppo lähteä riviin, kun käsky käy.
Vaan mentävä on, koska lähtemään
olen sitoutunut, ja tosipaikkaa varten minut on koulutettu. Ihmissuhdejännitteet ovat esillä jo harmaassa
vaiheessa, kun Pääesikunnassa palvelevan aviomiehen työpäivät venyvät eikä perhearjen ennakointi ole
mahdollista.

Kyseessä on luutnantti (res.) Helena
Immosen esikoisromaani. Tekstien
tuottaminen on hänelle työn puolesta tuttua, koska hän työskentelee
Pääesikunnassa tiedottamisen parissa. Samasta talosta kirjailija lienee
saanut myös konsulttiapua uskottavan skenaarion luomiseen.
Hyytävän realistisen sotaromaanin
pääosassa ovat reserviläiset. Tapahtumat liikkuvat nykyajassa. Tasavallan presidenttinä on Sauli Niinistö
ja puolustusministerinä Antti Kaikkonen. Sotilaat Puolustusvoimain
komentajaa myöden ovat kuitenkin
fiktiivisiä hahmoja.
Tiivis jännitysjuoni pitää tarinan tiukasti koossa. Tarinan kerroksellisuus
antaa eväitä monenlaisiin pohdintoihin. Pystynkö painamaan liipaisinta,
kun tähtäimessä näkyy ihminen – olkoonkin vihollinen ja sotatila.
Immonen osaa kuvata koskettavasti toveruussiteitä aseveljien kesken.
Kersantin tuska on käsin kosketeltava, kun tuttu ja mukava asetoveri
menehtyy vammoihinsa. Asetelmasta nousee selviytyneen syyllisyys:
miksi hän, miksi en minä? Olisinko
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Herkkävireisellä ihmissuhdekuvauksella kirjailija siirtää nykypäivään ne
tunteet, joita koettiin viime sotien aikana, kun sota erotti rakkaat ihmiset
toisistaan. Nykyaikaan siirretty kuvaus koskettaa eri tavalla kuin kertomukset sotavuosilta. Ajankohtainen
näkökulma on sekin, että Suomen
uudeksi kotimaakseen omaksuneet
ovat myös valmiita uhrautumaan uuden isänmaansa puolesta.

Kustantaja CrimeTime
sivumäärä 464 s.
Seppo Simola
Operaatio Punainen kettu
Helena Immonen

Taisteluja
käydään
Suomenkin
alueella, ja nykyaikaisen taistelukentän kuvaus on suorastaan inhorealistista. Puolustavasta joukosta ei jää
juuri mitään jäljelle, kun hyökkäävä
mekanisoitu prikaati jyrää sen asemien yli. Kaikki on raadollista, nopeaa,
repivää.
Pienistä virheistä huolimatta esikoisromaani on varsin valmista työtä ja
se pitää tiiviisti otteessaan. Taistelukentän vaiettua ja rauhan palattua
maahan yksi lukijan päässä risteilevistä kysymyksistä on: koska tälle kirjalle saadaan jatkoa?

Tankkimiehet itärintamalla
Onko kyse taidosta vai tuurista
vaununjohtaja Alfred Rubbelin
miehistöineen selvitessä hengissä
toisen maailmansodan itärintamalta, kun taakse jää 41 rintamakuukautta, 81 panssaritaistelupäivää ja 57 tuhottua vihollisvaunua?
Kalustotappioita tulee, ja välillä
hengenlähtökin on lähellä.

Valokuvia kirjassa on suorastaan yltäkylläisesti. Jo pelkkä kuvitus saattaa
olla monelle panssarisodasta kiinnostuneelle syy hankkia kirja. Kuvat
pelastuivat täpärästi, kun Rubbelin
äiti ymmärsi ottaa poikansa tärkeät
valokuvat mukaan joutuessaan pakenemaan kotiseudulta Itä-Preussista.
Tekstin lomaan laaditut tietoliitteet
ovat mainio lisä, ja karttaluonnosten
avulla lukijakin pysyy sananmukaisesti kartalla.

Panssarisotahistoriikkien näkökulma
on usein korkean upseerin yhtymätason näkemys, mutta tässä kirjassa
eletään lähinnä joukkue-komppaniaportaassa ja välillä sotakouluissa.
Mielelläni olisin kuitenkin lukenut
enemmän vaunumiehistön toiminnasta ja hermopaineesta taistelutilanteessa, mutta varsinaista vaunumiehistön taistelukuvausta kirjassa
on vähän.

Rintaman romahtaessa saksalaissotilaat yrittivät pelastaa mahdollisimman paljon siviilejä Puna-armeijan
kynsistä ja pyrkivät itsekin antautumaan amerikkalaisille. Nämä tosin
yleensä luovuttivat neuvostojoukkojen lohkolta vetäytyneet sotilaat
takaisin venäläisille.

Kirja on myös tunnustus tehokkaalle
sotilaskoulutukselle, toveruudelle ja
kotiseuturakkaudelle. Perusteellisen
koulutuksen kirjoittaja nostaa sille
kuuluvaan arvoon. Ilman ammattitaitoista miehistöä hyväkin kalusto
on taistelukelvotonta.
Rubbelin käytössä oli aina uusin ja
tehokkain kalusto. Idän retkelle hän
lähtee Pz IV:n ampujana, ja vuoden
1942 alkupuolella alkaa pesti vaununjohtajana. Neloset olivat idän
retken alussa uusinta ja tehokkainta
kalustoa.
Kotona vietetyn joulun jälkeen vuoden 1943 alussa seuraa komennus
panssarikoulutuskeskukseen aiheena uusi Tiger I -kalusto. Syyskuussa
1944 Rubbelin pataljoona saa Tiger
II:t eli Königstigerit. Tigerin ominaisuuksia kirjoittaja analysoi kirjan
lopussa. Arvioita muistakin vaunuista olisin mielelläni lukenut, mutta
tuleehan kalusto lukijalle tutuksi
matkan varrella Rubbelin taistellessa koko itärintaman pituudelta aina
Leningradin porteilta Kaukasukselle
asti.

Rubbelin onnistui välttää vangiksi
joutuminen noudattamalla pataljoonankomentajan viisaita neuvoja.
Monille lankesi Rubbelin lailla karjalaisten kohtalo: koti jäi rintaman
väärälle puolelle, ja elämä piti alkaa
alusta. Sodassa luutnantiksi ylennyt
veteraani pestautui Bundeswehriin
vuonna 1956 ja jäi eläkkeelle everstiluutnanttina.

Alfred Rubbel (suom. Raimo
Malkamäki)
Koala, 413 sivua

Kirja on kerrassaan mielenkiintoinen
ja helposti lähestyttävä dokumentti
panssarisodasta toisen maailmansodan itärintamalla.

Seppo Simola
Tigerillä itärintamalla
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Pitkän linjan huollon ja Huoltoupseeriyhdistyksen vaikuttajan Tuomo Hirvosen haastattelu
Olet pitkän ajan huoltovaikuttaja,
miten valitsit juuri huoltouran?
”Palvelin Kadettikoulussa kouluttamistaidon kouluttajana ja urheilu-upseerina. Syksyllä 1966 hankin
vaimoni kanssa kotiimme kokovartalopeilin. Tapanani oli ennen palvelukseen lähtöä vilkaista siitä, olivatko
napit kiinni ja lakki suorassa.
Eräänä aamuna jäin hetkeksi tarkastelemaan kuvastimesta itseäni.
Kuvittelin olevani henkilötoimiston
päällikkö, joka valitsee joukko-osastolle komentajaa. Tajusin, ettei minun tapaisellani pienen kaliiperin
miehellä ole mahdollisuuksia edetä
komentajalinjalla. Mutta hallinnollisella sektorilla meikäläisellekin saattaisi löytyä mielenkiintoisia tehtäviä,
ajattelin.
Huoltokoulu toimi silloin viimeistä
vuotta Santahaminassa, vajaan kilometrin päässä kodistani. Kun huoltoupseerikurssille haettiin oppilaita,
jätin hakemuksen ja pääsin kurssille,
josta tuli minun elämäni avartavin ja
antoisin koulutustapahtuma.
Siellä sain kokonaisnäkemyksen puolustusvoimista osana valtionhallintoa. Ja mikä tärkeintä, huoltoupseerikurssilla aloin ymmärtämään, miten
jättimäisistä materiaalimääristä ja
nimikkeistä sekä tonnikilometreistä
puhutaan silloin, kun valtakunta joutuu sotaan.”
Pääsitkö huoltoupseerikurssin jälkeen koulutusta vastaavaan tehtävään?
”Kurssin päätyttyä huhtikuussa 1967
minut määrättiinkin toimistoupseeriksi pääesikunnan huolto-osastoon.
Keskeisimpiä tehtäviäni oli valmistella varuskuntien kehittämisohjelmat.
Tuohon aikaan joukko-osastojen siirrot kaupungeista korpivaruskuntiin
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kävivät vilkkaina.
Puolustusbudjeteista 30 % kohdistui
kiinteistökuluihin, kuten rakentamiseen, korjauksiin ja aluelunastuksiin.
Kehittämissuunnitelmien laatimisessa vaikeinta oli ennustaminen.
Ei riittänyt, että uuteen korpivaruskuntaan rakennettiin samanlaiset
tilat, jotka joukko-osasto jätti kaupunkiin. Tilaohjelmissa tuli ottaa
huomioon kyseisen aselajin kehitys
siten, että rakennettava infrastruktuuri tyydyttäisi joukon tarpeet vuosikymmenien ajan.
Haastattelin henkilökohtaisesti eri
aselajien ja toimialojen asiantuntijoita udellen heidän mielipiteitään
kehitysnäkymistä. Näin tulin tutuksi
lukuisten pääesikunnassa palvelevien henkilöiden kanssa.
Tilaongelmia pohtiessani perehdyin
laajaan valikoimaan aselajien vuosikirjoja ja maanpuolustuslehdistöä.
Silloin tulivat tutuiksi myös ulkomaiset julkaisut. Saattaa olla, että noita
lehtiä selaillessani sain idean Huoltoupseeriyhdistyksen jäsenlehden
toimittamisesta.
Tehtäviini kuului myös valmistella
lausuntoluonnos
seutukaavoista,
joita valmistui 1960-luvulla kuin liukuhihnalta. Mieleeni jäi erityisesti
Kymenlaakson seutukaava, jossa ennustettiin tiheää asutusta Haminan
ympäristöön.
Esitellessäni seutukaavan vaikutusta
Haminan varuskunnan toimintaan
suosittelin, että ryhdyttäisiin pikaisiin toimiin maavoimien tärkeimmän
joukko-osaston RUK:n siirtämiseksi
pois Haminasta.
Ehdotin RUK:n sijoituspaikaksi Hätilää ja Panssariprikaatin määräämistä
koulun harjoitusjoukoksi. Ajatukseni

Tuomo Hirvonen
Syntynyt 1938 Heinjoella, Karjalan kannaksella
Valmistunut upseeriksi 1962,
evp 1986
Lehdistöavustaja, tietokirjailija
ja maanviljelijä
Koti Turussa, maapaikka Loimaalla
Puoliso, kolme lasta ja kuusi
lastenlasta
Tuomo Hirvonen on toiminut
kymmeniä vuosia sotahistorian
ja turvallisuuspolitiikan luennoitsijana kansalais- tai työväenopistoissa sekä esitelmän pitäjänä järjestöjen tilaisuuksissa.
Kuva on itsenäisyyspäivän juhlasta Aurassa 2018.
tyrmättiin ”näköalattomana” esityksenä, sillä en ollut ottanut huomioon
Reserviupseeriliiton mahdollista reaktiota enkä sitä, miten hienosti Haminan kaupunki suhtautuu puolustusvoimiin. Vieläkin olen sitä mieltä,
että RUK:n sijoitus tulisi ottaa pohdintaan.”
Miten koit pestisi Taistelukoulussa? Kohtasitko aikanaan suuria
haasteita, tavoitteita tai voittoja?
”Diplomityöni Sotakorkeakoulussa
käsitteli upseeriston huollon ja hallinnon koulutusta. Siinä esittämiäni
ideoita pääsin soveltamaan pääesi-

kunnassa huollon koulutusta suunnittelevana
toimistoesiupseerina.
Kun Taistelukoulussa vapautui huollon pääopettajan virka, siirrettiin minut siihen.
Vuodet Tuusulassa yleisten esiupseerikurssien huollon opettajana 1975 –
1980 olivat urani innostavinta aikaa.
Taktiikan opetus Taistelukoulussa perustui fiktiiviseen sotilaslääniin. Sen
vastuualueelta löytyivät kaikki puolustushaarat raja- ja merivartiostoja
unohtamatta.
Karttaharjoitukset ja koulutyöt toteutettiin tässä samaisessa sotilasläänissä, jonka operatiivinen tehtävä
ja sodanajan joukot pysyivät aina
samoina. Periaate sopi hyvin yhteen
esiupseerikurssin tavoitteiden kanssa. Kurssilaisiahan koulutettiin eri
tasoisiin suunnittelutehtäviin alueellisen puolustuksen tarpeisiin.
Haastavinta huoltotaktiikan opettajan tehtävässä oli saada opiskelijat
unohtamaan jatkosodan aikainen
sodankuva ja omaksumaan ajatus,
ettei meidän aikamme sodissa ole
yhtenäisiä rintamia eikä selustaa.
Taistelukenttä tulee muistuttamaan
tilkkutäkkiä, jossa vihollisen ensimmäiset iskut saattavatkin kohdistua
huoltolaitoksiin eikä suinkaan etummaisia pesäkkeitämme vastaan.
Samaan ongelmaan törmäsin myös
Kaakkois-Suomen sotilasläänin huoltopäällikkönä 1980-luvulla, kun ehdotin luopumista yksityiskohtaisesti
määritellyistä huoltoteistä sodanajan
suunnitelmissa.

”Pettymys puolustusvoimien ryhdittömyyteen sai tarttumaan kynään.
Edustin huoltoa työryhmässä, joka
suunnitteli siirtymistä yhtenäispäällystöön vuosina 1973 - 75.
Tämä kahdeksan yleisesikuntaupseerin joukko suositteli pääesikunnan
hyväksyttäväksi
koulutusjärjestelmää, joka olisi tuottanut ammattinsa
osaavia toimiupseereita eri aselajien
ja toimialojen tarpeisiin.
Pääesikunnan päättävät kenraalit ja
heitä mielistelevät everstit alentuivat
kuitenkin kynnysmatoiksi maallikoille, joilla ei ollut ymmärrystä aseellisen organisaation käytännön toiminnasta eikä tehokkuusvaatimuksista
taistelukentällä.
Nämä puoluepolitiikan äänitorvet
tunsivat vain arvomerkkijärjestelmän ja uskoivat poistavansa eriarvoisuuden henkilöstöryhmien väliltä,
kun kantahenkilökunnalle annetaan
yhtenäinen yleissivistys.
Kun kaikista kantahenkilökuntaan
kuuluvista tehtiin isoja herroja, eivät
he kyenneet täyttämään ammatillista aukkoa, jonka eläköityneet mestarit jättivät joukko-osastoihin. Tulos
nähtiin Taipalsaaressa kesällä 1991.
Ryhmän verran nuoria varusmiehiä

menetti henkensä tyhjänpäiväisessä
harjoituksessa, jossa onnettomuusvaunusta vastannut päällystökurssin
oppilas näki ensimmäistä kertaa BTR60-vaunun.
Kirjani ’Herra isoherra – puolustusvoimien kehitys kentältä katsottuna’
ei saavuttanut puolustusvoimien
johdon suosiota. Kuulin, että upseeristoa kiellettiin mainitsemasta siitä
sanaakaan julkisuudessa.
Mutta urallaan nousukiidossa olleet
esiupseerit tutustuivat sen sisältöön.
Koin, että sanomani oli mennyt perille silloin, kun onnittelin vara-amiraali
Juhani Kaskealaa puolustusvoimain
komentajan nimityksestä. Hän lupasi, että tulee palauttamaan mestarit
takaisin palvelukseen.”
Miten näet yhdistyksen merkityksen nykyiselle maanpuolustukselle? Mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?
”Kun strateginen suunnittelu lähtee
ajatuksesta, että puolustusvoimien
logistinen järjestelmä (huolto) perustuu kriiseissä siviilipuolen valmiisiin
laitoksiin ja organisaatioihin, korostuu Logistiikkaupseerit ry:n rooli yhteydenpidossa elinkeinoelämään.
Yhdistys palvelee oman maamme
puolustusvalmiutta sitä paremmin,

Monelle kollegalle tuotti aluksi vaikeuksia ymmärtää, että täydennyskuljetukset tyrehtyisivät välittömästi,
jos vihollinen estäisi liikenteen vastuualueemme syvyydessä. Maahan
tunkeutujan täsmäpommit ja sirotemiinat olisivat tehokkaita asejärjestelmiä katkaisemaan meidän ”elämäntiemme”.
Julkaisit vuosia sitten kirjasen
”Herra Iso Herra”. Mikä sai sinut
kirjoittamaan tuon julkaisun?

Viljatilan isäntä Loimaan saviseudulta poseeraa ylpeänä upouuden
Belarus 825-traktorin astimella 1984.
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mitä tiiviimmin se pystyy kokoamaan
sodankäynnin kannalta tärkeiden
siviilialojen edustajat yhteen ja luomaan pysyviä kontaktipintoja kumppanuusyrityksiin.
Tajusin verkottumisen tärkeyden jo
silloin, kun Huoltoupseeriyhdistys
ryhtyi värväämään jäsenikseen reservin upseereita ja kutsumaan heitä tilaisuuksiinsa. Elinkeinoelämän
tehtävissä palvelevat huoltoveljet
osallistuivat innolla tapahtumiimme
ja antoivat vinkkejä käytännön ratkaisuiksi. Erityisen arvokkaaksi reserviläisten panos nousi paikallishuollossa.
Sotilaallisen aluejaon seurauksena
monet maakunnat ovat tyhjentyneet
puolustusvoimien yksiköistä. Samalla ovat poistuneet yhdistyksen aluevastaavat, jotka pitivät yllä huollon
tai logistiikan harrastusta maakunnissaan.
Tilaisuudet olivat suosittuja. Ehdotankin, että Logistiikkaupseerit ry:n
hallitus ryhtyisi tekemään yhteistyötä esimerkiksi maanpuolustusyhdistysten kanssa ja panemaan toimeksi
paikallisia huollon ja logistiikan iltoja.
Miten näet logistiikan merkityksen nykyisille puolustusvoimillemme?
”Puolustusvoimien logistiikka on elimellinen osa valtakunnallista huoltovarmuutta. Sen onnistumisesta
riippuu taistelumme tulos ja koko
tasavallan kohtalo. Siksi logistiikan
suunnittelussa tulisi pohtia, vastaavatko tehdyt kaavailut todellisuutta
ja oman aikamme sodan kuvaa.
Olen eri mieltä HX-hankkeessa esitetyn olettaman kanssa, että monitoimihävittäjillä puolustettaisiin koko
maata ja että suomalainen hävittäjä
pystyisi pudottamaan kymmenen
vastustajan konetta. Maailmalla on
viime vuosina käyty lukuisia sotia,
mutta niissä taistelut ovat noudattaneet kokonaan toisenlaista kaavaa
kuin meillä uskotaan.”
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Mitkä ovat nyt suunnitelmasi jatkoa ajatellen? Otatko kantaa yhteiskunnallisiin asioihin?
”Jatkosuunnitelmat ovat 82-vuotiaana vähissä, mutta kantaa otan tarvittaessa lähinnä turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.
Vuonna 2019 julkaisin viimeisen kirjani LÄNNEN ETUVARTIO. Siinä esittelen ajatuksiani aikamme sodista ja
hävittäjäkaupoista. Eihän sillä pysty
vaikuttamaan valtiovallan päätöksiin, mutta mielenkiintoista on ollut
keskustella asiasta lukijoiden kanssa.
Somessa tapaa myös asiallisia kannanottajia eikä vain suunsoittajia.”

Alla: Tuomo Hirvonen viettää yhdessä puolisonsa Merjan kanssa
koronapakolaisen elämää vaimon
kotitilalla. Pellot ovat vuokralla,
mutta talouskeskuksen rapistuvat rakennukset vaativat jatkuvaa
huolenpitoa.

Pasi Alho 80 v. 24.11.2020
Kun Pasi Alho 1961 varusmiespalvelun suoritettuaan ilmoittautui
työmarkkinoille, oli Suomen elinkeinoelämä
rakennemuutosten
kourissa. Tukku- ja vähittäiskauppa elivät historiallista murrosta;
tuhansia kauppoja katosi ja suuria
yksiköitä rakennettiin keskuksiin.
Tämä mullisti myymäläverkoston
sekä sen logistiikan. Tilanne tarjosi haastavia töitä osaavalle nuorelle miehelle.
Keskusosuusliike OTK avasi suurimman logistiikkakeskuksensa Lempäälään 1966 ja tarvitsi päteviä osaajia
sen vetäjiksi. Laitoksen uudenlaista
tietojärjestelmää suunnittelemaan
ja sitä konttoripäällikkönä pyörittämään valittiin Pasi Alho. IT-järjestelmät ottivat Suomessa ensi askeleitaan.
Paras logistiikka on yksinkertaista
ja sitä kuvaa sille räätälöity tietojärjestelmä. Pasista kehittyi maan parhaimmistoon kuuluva logistiikan
osaaja. Vuosina 1963-2006 hän toimi
hallinnol-lisissa johtotehtävissä Keskusosuusliike OTK:ssa, E-Osuuskunta
Eka:ssa ja Inex Partners Oy:ssä.
Puolustusvoimat tehosti 1990-alussa

huoltoaan ja huomasi, että elinkeinoelämä oli jo kehittänyt logistiikkansa
pitkälle. Sen kolmelle maanpuolustusalueelle perustettiin logistiikkayksiköt, jotka olivat elinkeinoelämävetoisia kriisiajan organisaatioita, joissa
yhdistyi puolustusvoimien ja elinkeinoelämän ammattitaito.
Pasi oli tässä kehitystyössä mukana
keskeisenä toimijana. Hän on toiminut Logistiikkaupseerit ry:n hallituksessa seitsemän vuotta ja on aktiivinen yhdistyksen jäsen.
Pasi Alho jäi vanhuuseläkkeelle
1.3.2006. Mies oli kuitenkin parhaassa työkunnossa ja saattoi nyt keskittyä ”kokopäiväisesti” mieluisimpaan
harrastukseensa,
vapaaehtoiseen
maanpuolustus-työhön.
Vuonna
1971 alkanut reserviupseeritoiminta
sai vahvan vaikuttajan lisävoimakseen. Sotaveteraanityö on Pasin sydäntä lähellä. Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtajana hän on
toiminut vuodesta 2013 lähtien. Rotareihin hän on kuulunut vuodesta
1972.

toiminnassa puheenjohta-jana, hallituksen jäsenenä tilintarkastajana tai
rivijäsenenä. Kaikki tehtävänsä hän
on hoitanut pasialhomaisen esimerkillisesti.
Pasi Alho on palkittu lähes kolmellakymmenellä ansiomerkillä, tai huomionosoituksella, esimerkkeinä VR3,
Suomen Leijonan I lk:n ritarimerkki,
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, Sotilasansiomitali, Huollon
ansioristi sk. ja Paul Harris Fellow
kunniamerkki.
1940-luvulla syntyneet ehtivät sopivasti mukaan sodan jälkeiseen jälleenrakennustyöhön. Reservin kapteeni Pasi Alho on oman osuutensa
suorittanut enemmän kuin täysimääräisesti.
Parhaimmat onnittelut merkkipäivän johdosta!
Seppo Laalo, Logistiikkaupseerit
ry, kunniajäsen

Pasi Alho on ollut mukana parinkymmenen yhdistyksen, piirin tai liiton
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Yhteistyö Viron Logistiikkaupseeriyhdistyksen kanssa jatkuu ja kehittyy

Viron Logistiikkaupseeriyhdistyksellä on meneillään sen toinen toimintavuosi. Oma Logistiikkaupseerit ry:mme ja erityisesti sen
Valtuuskunta olivat tukemassa
Viron veljesyhdistyksen perustamista.
Näiden kahden vuoden aikana on
yhteistyö jatkunut molemminpuolisin vierailuin. Virolaisten edustajat
osallistuivat Huoltotapahtumaamme Suomenlinnassa vuonna 2018
ja omat edustajamme osallistuivat
virolaisten ensimmäiseen vuosikokoukseen samana vuonna.
Tältä pohjalta on ollut hyvä rakentaa
yhteistyötä ja se onkin jatkunut positiivisissa merkeissä. Yhdistyksemme hallitus teki tutustumismatkan
Viron Puolustusvoimien Support
Commandiin Viron yhdistyksen tukemana vuoden 2019 lopulla ja Valtuuskuntamme päätti viime vuonna
tukea veljesyhdistystä heidän “Logistics Award of the Year“ -palkintoonsa
liittyen. Tarkoituksena on vuosittain
järjestää kilpailu ja palkita joku an-
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sioitunut logistiikan alan henkilö tai Yhdistyksen Hallituksen puheenjohtajana toimii everstiluutnantti Taivo
muu taho.
Rökk ja varapuheenjohtajana majuri
Yhdistyksemme sai virolaisilta veljiltä Riho Juurik. Yhdistyksen jäsenmäärä
kutsun tilaisuuteen jo kevääksi 2020, on ensimmäisen vuosikokouksen aimutta tilaisuus peruttiin Korona -vi- kaisesta 30 – 40 jäsenestä kaksinkerruksen takia. Uusi yritys tilaisuuden taistunut noin 70:een jäseneen.
järjestämiseksi tehtiin ja päivämääräksi vahvistui lopulta 23.11.2020. Menestystä veljesyhdistyksellemKutsu myös tuohon tilaisuuteen tuli, me!
mutta korona ja muista syistä emme
voineet lähettää edustajaamme tilaisuuteen paikan päälle Alu Manoriin
Keski-Viroon. Ehdotin ja onnistuimmekin viime hetkillä järjestämään
Teams -yhteyden tilaisuuteen ja osallistuin lyhyellä varoitusajalla tilaisuuden palkitsemisosuuteen ja välitin
yhdistyksemme ja sen puheenjohtajan eversti Mika Multasen terveiset
tilaisuuteen ja onnittelut palkitulle.
Ehdin olla Teamsin kautta mukana
tilaisuudessa noin 20 minuuttia ja
totesin jo siltä tuntumalta, että olisi Logistiikkaupseerit ry:n Valtuusollut erinomaisen mukavaa osallis- kunnan puheenjohtaja
tua tapahtumaan. Ehkä sitten ensi Pentti Miettinen
vuonna.

Arto Arvonen in Memoriam
Yhdistyksemme
kunniajäsen,
kauppaneuvos, majuri Arto Arvonen syntyi 1.2.1944 jatkosodan
aikana Loimaalla. Vain 26 vuotta
itsenäisenä ollut Suomi kamppaili jälleen olemassaolostaan. Tämä
sota-aika jätti Artoon pysyvän
jäljen. Sotien jälkeen hän varttui
määrätietoiseksi Suomen jälleenrakentajaksi ja maanpuolustajaksi.

ryhmissä oli Arto mukana asiantuntijajäsenenä ja pilotoijana. Näin hän
kantoi rintamavastuun sekä valtakunnallisella-, että aluetasolla.

Johtajaksi ei opita kouluissa, vaan
siihen vaaditaan henkilökohtaisia
ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksiaan Arto sitten vahvisti koulutuksella: kauppaopisto, reserviupseerikoulu, SOK:n liikkeenjohdollinen
kenttäkoulutus, HTM-tilintarkastajan
tutkinto ja Kauppakorkeakoulun johtajakoulutus. Mies oli valmis elämän
pituiseen urakkaansa.

Myynnin kehitys oli joka vuosi S-ryhmän kehitystä myönteisempi. Tämä
toi mukanaan merkittävää markkinaosuuden kasvua toimialueella
kaikkien viiden toimialan osalta, joiden tulokset olivat myös voitollisia.
SSO toteutti kaikki investoinnit kassavaroin ja asiakasomistaja-rahoituksella. Arto Arvonen luovutti seuraajansa vastuulle 20 miljoonan euron
likvidit varat.

1904 perustettu SOK-lainen osuuskauppaliike ajautui 1970-luvulla taloudelliseen ja toiminnalliseen kriisiin. Sen oli sopeuduttava uuteen
elinkeino- ja väestörakenteeseen.
Seuraavilla vuosikymmenillä siellä
toteutettiin eräs Suomen taloushistorian suurimmista yrityssaneerauksista.
Nyt tarvittiin Arton johtajakykyjä.
Hän oli kouliintunut sekä strategiseksi, että operatiiviseksi johtajaksi. Arto
oli tehnyt töitä SOK:n leivissä ja siirtynyt sieltä osuuskauppapuolelle. Hän
oli toiminut Someron osuuskaupan
toimitusjohtajana ennen Salon Seudun Osuuskauppaan siirtymistään.
Arto oli nähnyt vanhan yritysrakennemallin heikkoudet ja oli mukana
työryhmässä, jossa SOK kehitettiin
tukkukaupasta
keskusliikkeeksi.
Muutoksen seurauksena S-ryhmässä
siirryttiin alueosuuskauppajärjestelmään, ketjutoimintamallíin, perustettiin hankintayhtiö Inex Partners,
luotiin asiakasomistaja- ja bonusjärjestelmä, tehtiin mittavia suurinvestointeja ja uudistettiin maatalous- ja
konekauppa. Monissa näissä työ-

Arto Arvonen teki varsinaisen elämäntyönsä Salon Seudun Osuuskaupassa, jonka toimitusjohtajaksi hänet
valittiin 1979. Tätä tehtävää hän hoiti
24 vuotta. Hänen viimeisinä vuosinaan SSO maksoi pois kaikki velat.

Arto Arvonen jäi eläkkeelle 1.2.2004.
Kuten monelle menestyneelle johtajalle on käynyt, olivat ankara työ
ja kovat paineet käyneet terveyden
päälle niin, että lääkäri vakavasti
suositteli eläkkeelle jäämistä. Vapautunutta aikaa hän kuitenkin täytti
panostamalla elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveystoiminnan sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen järjestötoimintaan.
Nyt jäi viimein perheellekin aikaa. Viime aikoina ilmestyi Arton puheisiin
tarinoita Mika pojan lapsista, jotka
olivat hurmanneet Arton täysin.
Maanpuolustustyö on kunniatehtäväni, sanoi Arto Arvonen. Siksi häneltä liikeni aina aikaa vapaaehtoiselle
maanpuolustustyölle. Porin Prikaatin
Kilta oli hänelle tärkeä, ja hän toimi
killan hallituksessa ja valtuuskunnan
puheenjohtajana. Arto toimi Maanpuolustuskiltojen liiton valtuuskunnassa sekä oli Maanpuolustuskiltojen asiamiehenä.
Majuri Arto Arvonen oli pitkäaikai-

nen Logistiikkaupseerit ry:n jäsen.
Hän toimi sen Valtuuskunnassa vuodesta 1995 lähtien, ja hänet kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi.
Hänelle myönnettiin Huollon Ansioristi. Arto Arvonen oli arvokas lisä
yhdistyksen jäsenkuntaan. Useissa
vuosikokouksissa hänen asiantuntemuksensa ja rakentavat esityksensä
veivät päätöksiä oikeaan suuntaan.
Hänen HTM-tilintarkastaja-ammattitaitonsa oli korvaamattomassa asemassa tilinpäätöksiä käsiteltäessä.
Arton laaja elinkeinoelämän, yhteiskunnan ja puolustusvoimien tuntemus olivat vahva voimavara Logistiikkaupseerit ry:n toiminnassa. Hän
osallistui aktiivisesti yhdistyksen kokouksiin ja tilaisuuksiin. Arto piti aina
kaiken, minkä lupasi.
Arto Arvoselle on myönnetty lukuisia
kunniamerkkejä ja huomionosoituksia hänen merkittävästä panoksestaan elinkeinoelämän, maanpuolustuksen ja harrastustoiminnan piirissä.
Tasavallan Presidentti Martti Ahtisaari myönsi hänelle kauppaneuvoksen
arvon vuonna 1996.
Soitin Artolle kahdesti sairaalaan.
Toisella kerralla aloitin puhelun kysymällä, miten Sinä oikein voit? Huonosti, sanoi Arto. Muutaman lauseen
jälkeen Arto sanoi: puhutaan enemmän sitten, kun pääsen sairaalasta…
Arto Asko Aulis Arvonen kuoli tiistaina 29.9.2020, muutama päivä soittoni jälkeen.
Logistiikkaupseerit ry esittää syvän
osanottonsa omaisille kunniajäsenensä poismenon johdosta.
Seppo Laalo

49

Kevätkokouskutsu
Logistiikkaupseerit ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Nokian Raskailla Renkailla 15.3.2021
17:30-18:00 osoitteessa Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia.
Kokousta ennen järjestetään seminaari aiheesta huoltovarmuus alustavasti klo 14:00-16:30.
Seminaarin tarkempi aikataulu ilmoitetaan seuraavassa lehdessä.
Ilmoittautumiset sihteerille osoitteeseen logury@gmail.com 9.3.2021 mennessä. Ilmoittautumiseen nimi ja
syntymäaika sekä mahdollinen ajoneuvon rekisteritunnus sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Seminaariin ja kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-palvelun kautta. Liittymistunnukset lähetään sähköpostilla ilmoittautuneille.
Mikäli vallitseva COVID19-tilanne ei salli kokoontumista, kokous järjestetään kokonaan Teams-palvelussa.
Tervetuloa!
Presidentti on ylentänyt kenraalimajuri Timo Kakkolan kenraaliluutnantiksi. Prikaatikenraalit Vesa Virtanen ja Mikko Heiskanen on ylennetty kenraalimajureiksi. Presidentti on ylentänyt myös eversti Timo
Saarisen ja eversti Juha-Pekka Keräsen prikaatikenraaleiksi.
Kenraaliluutnantti Timo Kakkola on palvellut Puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä vuoden 2020 alusta.

Timo Kakkola

Aiemmin Kakkola toimi muun muuassa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajana ja esikuntapäällikkönä sekä Pääesikunnan logistiikkapäällikkönä. Hän on työskennellyt myös Maavoimien materiaalilaitoksen huolto-osaston osastopäällikkönä ja Länsi-Suomen huoltorykmentin komentajana.
Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2017.

Prikaatikenraali Timo Saarinen on palvellut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajana vuoden 2020 alusta lähtien.
Aikaisemmin Saarinen on työskennellyt muun muassa esikuntapäällikkönä
ja osastopäällikkönä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnassa,
Itä-Suomen huoltorykmentin komentajana, sektorijohtajana Pääesikunnassa, apulaisosastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa ja pataljoonan
komentajana Karjalan prikaatissa. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.
Logistiikkaupseeri onnittelee kaikkia ylennettyjä ja toivottaa hyvää Uutta Vuotta 2021!
Timo Saarinen
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