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Johtajuus – miten se saavutetaan ja miten se menetetään
Pääministerimme astui pestiinsä aika nuorena. Heti alkuvaiheessa iski ”Korona-pandemia” päälle. Kukaan ei tiennyt tästä uudesta vitsauksesta, miten se
tarttuu, mitkä ovat vaikutukset ja miten se taltutetaan.
Alkuhämmingin jälkeen asiantuntijat ja vastuuministerit kokosivat rivinsä.
Pääministerin ulostulo oli esimerkillinen osoitus johtajuudesta, ”nyt meidän
tulee toimia näin ja välttää toimimasta noin” (”temppu yksi, temppu kaksi,
temppu kolme…”).
Ihmisiin, jotka aiheestakin olivat hämmentyneitä, tämä johtajuuden ulostulo
loi huojennusta, johto on tehtäviensä tasalla. Turvallisuutta ihmiset kaipaavat
ja tuntemattoman edessä tunnetaan turvattomuutta.
Ohjeita on annettu, miten tulee toimia pandemian kourissa. Jos päättäjät itse
lipevät suosituksista, vetää se maton alta koko johtajuudelta. Luottamuksen
takaisin saaminen voi olla työn ja tuskan takana.
Haasteita riittää varmaan tulevaisuudessakin, niistä huolimatta toivotamme kaikille lukijoillemme rauhallista Joulua ja entistä parempaa Uutta Vuotta 2022!

Risto Gabrielsson
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Joulun valoa!
Minulla on suuri ilo tervehtiä Logistiikkaupseerilehden lukijoita
ja läheisiään vuoden 2021 joulun
alla. Vuoden tauon jälkeen meillä
on jälleen toivoa saada viettää joulua hieman vapaammin läheistemme kanssa, vaikka korona-pandemia edelleen jatkuu vakavana eri
puolilla maailmaa.

vää tahtoa.
Jeesuksen maailmaan tulon ihmeellisyyttä kuvaa apostoli sanoessaan:
”Jumala on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on pannut kaiken
perilliseksi ja jonka välityksellä hän
on myös luonut maailmat. Poika on
Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen
olemuksensa kuva, ja hän pitää ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla” (Hepr 1:1-6).

Joulun vietto on kuin rauhallinen,
valoisa pysähtyminen pimeimpään
aikaan vuodesta. Toivottavasti emme
koe turhia paineita juhlan vietosta ja
siten menetä mahdollisuutta levollisuuteen ja rauhaan.
Hyvän toivotukset ja tervehdykset
kuuluvat jouluun erityisellä tavalla –
saivathan Betlehemin paimenet ensimmäisinä tietää Vapahtajan syntymästä enkelien tervehdyksen kautta:
”Teille on syntynyt Vapahtaja. Te löydätte lapsen kapaloituna seimessä.”
Kaikki lukuisat joulutervehdykset,
joulukortit ja joululaulut toistavat ja
vievät eteenpäin enkelien ilouutista.

Maailmalla on toivo, koska Jumala
ei ole hylännyt maailmaansa pimeyden ja kuoleman valtaan. Suuressa
rakkaudessaan hän on antanut poikansa syntyä keskellemme tuomaan
pelastuksen. Jumalan hyvä tahto
Jeesuksessa on ensimmäinen ja suurin joululahja, josta kaikki muut joululahjat saavat aiheensa levittää hy-

Joulun lapsen sädehtivää kirkkautta heijastavat monet joulukynttilät
ja nykyisin jouluvalot, jotka tuovat
helpotusta loppuvuoden pimeyteen.
Ne valaisevat myös erilaisten murheiden, huolten, sairauden ja yksinäisyyden alas painamia. Siksi saamme
ajatella, että Jeesus on syntynyt valoksi myös meitä jokaista varten.
Tänä vuonna joulun odotukseen liittyy toiveita: Saammeko nyt vihdoin
tulla yhteen, viettää joulun pyhiä rakkaimpiemme kanssa sekä kokoontua
kirkkoon laulamaan ja kuulemaan
joulun sanomaa?
Palaan vielä lyhyesti paimenten saamaan joulutervehdykseen. Heille annettiin merkiksi se, että lapsi makaa
kapaloituna seimessä. Mistä se oli
merkkinä? Seimi ja oljet olivat paimenille tuttuja asioita. Niiden avulla
he ruokkivat ja hoitivat karjaansa.
Nyt Jumalan Poika astui tähän heidän arkiseen elämänpiiriinsä. Jeesus
ottaa paikkansa elämän keskellä. Se
on merkkinä myös meille siitä, että
Jumala on läsnä elämässämme ja antaa myös meille Jeesuksen vapahtajaksi.

Paimenet palvovat, Gerard van Honthorst (1592–1656)

Toivotan rauhallista joulua!
Pekka Särkiö, kenttäpiispa

Arvoisat jäsenet ja lukijat

Kulunut vuosi on pian historiaa.
Kansainväliselle logistiikalle vuosi
on ollut erityisen haastava. Vuonna 2021 on niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin sattunut ja tapahtunut monenlaista. Yksittäiselläkin
tapahtumalla on saattanut olla
laajoja vaikutuksia.
Tapahtumia ja niiden vaikutuksia jokainen meistä havainnoi myös yksilönä. Jokainen meistä käsittää asioiden
ja tapahtumien riippuvuudet omalla
tavallaan ja kytkee niitä oppimaansa ja kokemaansa. Tuon käsityksen,
ymmärryksen tai miksi sitä halutaankaan kutsua, summa näkyy yksilön
toiminnassa – niin perheessä kuin
työssäkin. Jokainen arvottaa asioita
tavallaan.
Yhteiskunnassamme on kuluneena
vuonna näkynyt paljonkin asioiden
samanlaisen arvottamisen ilmentymiä sekä niille vastakkaisia ilmentymiä. Suomi on ollut 104 vuoden ajan
itsenäinen ja se kertoo siitä, että me

suomalaiset olemme kansana hyväksyneet riittävästi samalla tavalla
yhteisen arvoperustan ja toimineet
sen mukaisesti. Toivotaan, että vastakkainasettelu ei lisäänny.
Turvallisuusympäristömme haastaa
meitä jatkuvasti, ja niissä haasteissa
olemme saaneet elää tänäkin vuonna. Media rummuttaa toimittajien
mielestä tärkeitä asioita – vaatien
suosituksia, linjauksia tai päätöksiä.
Sosiaalisessa mediassa näitä asioita
säestetään useassa eri tahdissa. Informaation määrä on valtavaa.
Kaikki tämä haastaa niin yksilöitä
kuin päättäjiäkin – mikä on oikeasti tärkeää, mikä on totta ja mikä ei,
mitkä ovat asioiden ja tapahtumien
todelliset mittasuhteet ja vaikuttavuudet. Tässäkin kohdin usein maltti
ja olennaisen hahmottaminen auttavat oikeamman tilanneymmärryksen
muodostamisessa ja parempien päätösten tekemisessä.

Yhdistyksen näkökulmasta vuosi
2021 meni kuten edellinenkin koronavuosi. Kokoukset ja seminaarit järjestettiin etäyhteyksin, mutta varsin
hyvällä menestyksellä. Vuoden vaihtuessa myös hallituksessa vaihtuu
henkilöitä. Tehtävänsä jättävä sihteeri Markus Gardberg teki merkittävän
työn yhdistyksen hallinnon nykyaikaistamisessa omalla vahtivuorollaan.
Haluan osoittaa lämpimät kiitokset
yhdistyksen kokouksiin osallistuneille, erityisesti seminaariesitelmien
pitäjille, luottamustehtävänsä luovuttaville hallituksen jäsenille, Valtuuskunnalle yhteistyöstä ja tuesta
sekä lehden toimitukselle. Samalla
toivotan vuoden aikana yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet tervetulleiksi ja hallitustyön aloittaville
intoa työskentelyyn.
Toivotan kaikille rauhaisaa joulun
ja vuoden vaihtumisen aikaa sekä
menestystä vuodelle 2022.
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Ahti Larin
and Riho
Juurik

VIRON LOGISTIIKKAUPSEERIYHDISTYKSEN KUULUMISIA
Yhteistyö Suomen Logistiikkaupseerit ry:n ja Viron nuoren veljesyhdistyksen kesken jatkuu. Logistiikkaupseerit ry:n
Valtuuskunta on ollut aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Se on seurannut veljesyhdistyksen alkutaipaletta mielenkiinnolla ja tukenut sitä kertomalla omista kokemuksistamme Yhdistyksemme toiminnasta. Lisäksi olemme tukeneet veljesyhdistystä taloudellisesti sen palkitessa vuoden ansioitunutta Logistiikan edustajaa (The Annual Logistics
Award).
Koronatilanteen ja monien muiden tapahtumien takia emme tällä kertaa valitettavasti päässeet osallistumaan tämän
vuotiseen palkitsemistilaisuuteen huolimatta saamastamme kutsusta. Viime vuonnahan osallistuimme Teamsin välityksellä tapahtumaan. Ensi vuonna paremmalla menestyksellä!
Seuraavassa on veljesyhdistyksen Riho Jurikin tiivistys syysseminaarista ja palkitsemistilaisuudesta sekä palkitsemisen taustoista ja kiitokset meille tilaisuuden tukemisesta.
„Approximately 40 members of the Estonian Association of Logistics Officers held the autumn seminar at the naval
base on November 26. The Annual Logistics Award for 2021 was given to sergeant-major Ahti Larin for the development and implementation of the MS DAX repair and maintenance software module. The prize also includes a prize of
500 euros, of which 300 euros is the contribution of Finnish Logistics Officers Association.
„It is gratifying to see from year to year that the logistics of the Defense Forces operate on the principle of ’where you
see a mistake, come and help’,” said Major Riho Juurik, Chairman of the Board. The software module developed by
Larin not only makes the ”health history” of our fleet of vehicles easy to monitor, but also provides an opportunity for
cross - sectoral planning and better maintenance of technical viability.
The MS DAX Repair and Maintenance Software Module is an innovative tool that will be used by all Defense Forces
to perform vehicle repair & maintenance. In the future, the tool can be extended to other areas, such as repair and
maintenance of armaments and communications.
Lieutenant Martin Lember, leading the Field Hospital of the Defense Forces in Kuressaare during the COVID-19 pandemic deserved a certificate of appreciation and a souvenir.
The aim of the Annual Logistics Award is to recognize individuals, collectives, institutions, projects, actions or events
that have created special value in the logistics of the Defense Forces, played an important role and positively influen-
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ced the development of the logistics of the Defense Forces.
The Estonian Association of Logistics Officers would like to organize a conference on military related logistics topics
in the near future, which has been postponed for two consecutive springs due to the pandemic. In addition to celebrating the Associations’ anniversary and valuing the format for issuing the Annual Logistics Award, the conference
will raise national defense logistics to the highlight.
The Estonian Association of Logistics Officers is a non-profit association established in 2018, which brings together
more than 80 logisticians from the reserve, retired and active forces. The goals of the association are to strengthen
the members’ sense of belonging; to develop the members ethically, mentally and physically; to contribute to the
strengthening of defense capabilities and the development of the logistics sector and to represent and defend the
interests of its members.“
Lopuksi terveiset Virosta ja kiitokset yhdistyksellemme: „We would like to thank the Finnish Association of Logistics
Officers for their support and cooperation, we wish you a happy upcoming holiday and a succesful new year.“
Omasta puolestamme toivotamme Viron veljesyhdistykselle mitä parhainta menestystä tulevissa koitoksissa!
Pentti Miettinen
Logistiikkaupseerit ry:n Valtuuskunnan puheenjohtaja

“O God, the sea is so great and my boat is so small”
(an old Breton fishermen’s prayer)

Christmas gifts by
Kelvin Kay, en:user:kkmd
(Wikipedia)
Dear Finnish Friends,
we wish you merry Christmas and a happy new year. Please stay safe
in this hard time we face. Hope to see all of you in the next year in Finland.
Sincerely Yours
Lt Col Rolf Häfeli
SOLOG
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HUOLTOVARMUUDEN UUSI NORMAALI
Skenaarioita Post-COVID -maailmasta ja niiden vaikutuksia huoltovarmuudelle. Koska Huoltovarmuuskeskuksen mainio skenaarioraportti an melkoisen laaja, julkaisemme siitä vain lyhennetyn
osan. Koko raportti on luettavissa: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/files/94603a5f9df0efb3789385a4ee77a7f81284518f/
huoltovarmuuden-uusi-normaali.pdf
Skenaariokirjoituksen jälkeen tilanne on luonnollisesti muuttunut,
joten se tulee ottaa huomioon.
Huoltovarmuudella tarkoitetaan
kykyä sellaisten yhteiskunnan
taloudellisten perustoimintojen
ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä
maanpuolustuksen materiaalisten
edellytysten turvaamiseksi vaka-
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vissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä
on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen liittyvä suunnittelu ja
operatiivinen toiminta.
Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii Huoltovarmuusneuvosto
sekä pysyvinä yhteistyöeliminä komitean tapaan toimivia sektoreita ja

pooleja. Nämä yhdessä muodostavat
Huoltovarmuusorganisaation.
Julkaisija: Huoltovarmuuskeskus
Kirjoittajat:
Christian Fjäder
Katri Liekkilä
Nuutti Nikula
Hanna Havumäki
Erik Honkanummi
Teija Toroskainen
COVID-19-pandemia ja sen kerrannaisvaikutukset syöksivät maailman

kriisiin, jonka laajuutta ja vaikuttavuutta ei oltu osattu odottaa. Koronakriisin vaikutukset ulottuivat myös
Suomeen ja jo pandemian ensimmäisen aallon kokemukset vakuuttivat useimmat siitä, että maailma
tulisi muuttumaan pysyvästi koronakriisin seurauksena.
Vaikka koronakriisi on koetellut
Huoltovarmuuskeskuksen
(myöhempänä HVK) ja Huoltovarmuusorganisaation (myöhempänä HVO)
toimintaa, sen vaikutukset Suomen
huoltovarmuudelle ovat kuitenkin
jääneet toistaiseksi melko vähäisiksi, logistiikka-, terveydenhuolto- ja
elintarvikehuoltosektoreita lukuun
ottamatta.
Koska huoltovarmuus perustuu olennaisin osin toimiviin markkinoihin,
on keväästä alkaen korostunut tarve
seurata huoltovarmuuden kannalta
oleellisten elinkeinoelämän sektoreiden toimintakykyä, sektoreiden
välisiä kerrannaisvaikutuksia sekä
tunnistaa tarpeita mahdollisille, erityisille huoltovarmuustoimille.
Koronakriisin vaiheita ja vaikutuksia on tärkeää seurata, jotta kriisistä
voidaan oppia. Opit yksin eivät kuitenkaan takaa menestystä tulevaisuudessa, sillä kriisit harvoin toistuvat samanlaisina. Siksi varautumisen
päätehtävä on katsoa menneisyyden
sijaan tulevaisuuteen. COVID-19 ei
ole vain terveydellinen kriisi, vaan
mitä suuremmassa määrin myös taloudellinen.
Näiden lisäksi sillä on tunnistettu olevan myös muiden muassa sosiaalisia,
ympäristöllisiä ja oikeudellisia ulottuvuuksia sekä kokonaisuutena kyky
tuottaa pysyviä globaaleja muutoksia.
Tämä herättää kysymyksen miltä
näyttää koronakriisin jälkeinen maailma ja kuinka hyvin sen kehityssuuntia voidaan tunnistaa sekä arvioida.
Tähän kysymykseen vastaaminen
on haastavaa, sillä varautumisesta
huolimatta koronakriisi pääsi yllättämään ja sen seurauksena myös

epävarmuuden määrä kasvoi. Varautuminen tarvitsee tuekseen ennakointikykyä ja -tietoa enemmän kuin
koskaan.
Huoltovarmuus on erityisen haavoittuvainen toimintaympäristön äkillisille muutoksille, koska se on ennen
kaikkea johdonmukaista ja pitkäjänteistä toimintaa. Huoltovarmuuden
toimenpiteet syntyvät tyypillisesti
pitkän suunnittelun, laajan yhteistyön sekä yhteisymmärryksen tuloksina.
Tämä HVK:n skenaariotyö luotaa
koronakriisin mukanaan tuomia pysyviä muutoksia toimintaympäristössä ja pohtii muutosten vaikutuksia huoltovarmuudelle. Nämä ovat
HVK:n ensimmäiset itsenäisesti tuottamat skenaariot.
Ne pyrkivät tulevaisuutta luotaavaan
kokonaisuuteen, jossa näkyvät niin
aiempien skenaarioprojektien opit,
vapaasti saatavilla oleva ajankohtainen analyysitieto kuin huoltovarmuuden ammattilaisten arviot merkittävimmistä muutoksista.
Olemme rajanneet katseemme siis
tarkemmin keskipitkän aikavälin tulevaisuuteen, toteuttaneet skenaarioiden rakentamisen nopeammalla
aikataululla ja rajatummalla osallistuvien asiantuntijoiden joukolla. Työ
esittelee neljä toisistaan poikkeavaa
skenaariota koronakriisin jälkeisestä tulevaisuudesta sekä näiden aiheuttamat muutospaineet huoltovarmuustoiminnan kehittämiselle
kussakin koronakriisin jälkeisessä
”uudessa normaalissa”.
Työn tarkoituksena ei ole ollut tuottaa tarkkoja ennustuksia tulevaisuudesta vaan kuvata toisilleen vaihtoehtoisia mahdollisia tulevaisuuksia,
joita voidaan käyttää huoltovarmuuden suunnittelussa. Skenaariot ovat
periaatteellisesti tasa-arvoisia keskenään. Reaalimaailmassa toteutuva
tulevaisuus onkin todennäköisesti
yhdistelmä eri skenaarioista, riippuen siitä mikä pääasiallisten muutosvoimien keskeinen dynamiikka on.

Työn on toteuttanut HVK:n Suunnittelu- ja analyysiosasto, jonka vastuulle kuuluu huoltovarmuuteen ja huoltovarmuustyöhön liittyvä tutkimus-,
analyysi- ja ennakointitoiminta niin
kotimaisessa kuin kansainvälisessä
toimintaympäristössä.
HVK:n ennakointi- ja analyysitoiminnan voimavarana ovat, kuten
aiemmin ja myös tässä työssä, HVO:n
toiminnassa mukana olevat organisaatiot ja niiden edustajat. Ilman
heidän sitoutumistaan ja panostaan
huoltovarmuustyöhön ei tämäkään
raportti olisi ollut mahdollinen. Lämpimät kiitokset siis osallistumisesta!
Raportti koostuu viidestä varsinaisesta sisältöluvusta, joista ensimmäinen ”Huoltovarmuus Ant-COVID”
taustoittaa huoltovarmuustyön painopisteitä ja kehitystä ennen koronakriisiä sekä tuo esiin huoltovarmuuden pitkän aikavälin kehityskulkuja,
jotka koronakriisin vaikutuksesta voivat ainakin osin olla muutospaineen
kohteena.
Toinen luku kuvaa tiiviisti koronakriisin vaikutuksia huoltovarmuudelle
ja niihin tuotettua vastetta, peilaten
niitä vuonna 2018 annettuun valtioneuvoston päätökseen huolto varmuuden tavoitteista.
Kolmas luku käsittelee ennakoinnin
merkitystä huoltovarmuuden turvaamiselle ja skenaariotyön metodologiaa sekä kertoo lukijalle, miten
raportissa esitettyihin skenaarioihin
on päädytty.
Neljäs luku kertoo tämän työn pohjaksi tehdyn laajan tutkimuskyselyn
ja sitä täydentävien haastatteluiden
tuloksista sekä sisältää näiden tuloksena tunnistettuja arvioita keskeisistä muutosvoimista ja Suomen kyvystä sopeutua niihin.
Viides ja viimeinen sisältöluku esittelee edellisten pohjalta luodut neljä
skenaariota sekä niiden mahdollisia vaikutuksia huoltovarmuuteen
ja huoltovarmuustyöhön. Raportti
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päättyy johtopäätöksiin toimintaympäristön seurannan merkityksestä,
koronakriisin oppien hyödyntämisestä ja suuntaviivoihin tämän raportin jatkoaskelista.
Elinkeinoelämän näkemyksiä pysyvistä muutoksista
Lähes kaikki kyselyyn vastaajat olivat
sitä mieltä, että etätyö on muokannut toimintatapoja tavalla, joka on
uudistanut yritysten toimintakulttuuria pysyvästi. Osalle toimijoista
muodostui kustannussäästöjä, koska
työmatkustus ja toimitilojen tarve
väheni. Joidenkin toimialojen osalta
kaikki jatkui lähes samoin kuin ennen pandemiaa.
Yritykset uskoivat siihen, että TKI-toimintaan ja uusiin liiketoiminta-alueisiin panostetaan jatkossa enemmän,
mutta hajontaa vastauksissa oli paljon. Tämä hajonta oli samankaltaista eri toimialojen kesken. Suuri osa
haastatelluista halusi kuitenkin painottaa, että tulevaisuus voi tarjota
myös uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita, joita ei olisi aiemmin osattu
realistisena vaihtoehtona edes ajatella.

Vastaajien mukaan pandemia on
kasvattanut yritysten luottamusta
omaan kykyynsä toimia poikkeustilanteissa. Positiivista oli, että yritykset näkevät varautumisen yhteisenä
tavoitteena eivätkä kilpailutekijänä.
Yritykset uskoivat jatkuvuudenhallintainvestointien kasvuun.
Valtiontukijärjestelmän kehittymistä
joustavammaksi ja tehokkaammaksi tulevia poikkeustilanteita varten
ei pidetty erityisen todennäköisenä.
Haastattelujen perusteella viranomaisyhteistyö oli toiminut hyvin
niissä tilanteissa, joissa heillä oli jo
ennen pandemiaa ollut vahva yhteistyörooli toimialalla.
Ongelmia oli tullut erityisesti tilanteissa, joissa viranomainen oli tullut
toimialan ulkopuolelta ja antanut
ohjausta, jonka suhteen se itse oli
ollut kokematon. Varautumisen näkökulmasta olisikin erityisen tärkeää,
että viranomaisohjauksessa tunnettaisiin ohjattavan toimialan toimintaperiaatteita.

Varastoinnin osalta eri toimialojen
näkemykset erosivat merkittäväs-

ti toisistaan. Osa yritysedustajista
koki, että valtion tulisi pitää varastoa kriittisistä raaka-aineista heidän
toimialaansa varten.
Globaalimmat yritystoimijat taas
näkivät, että yritys itse hoitaa varastointinsa siellä, missä se on kustannustehokkainta, jos varastoja
ylipäänsä halutaan ylläpitää. Osa
haastatelluista koki, että isoja varastoja tärkeämpiä ovat toimivat
alihankintaketjut ja muut yhteistyöverkostot, joita testataan ja auditoidaan jatkuvasti myös normaalioloissa.
Verkostojen ja ketjujen merkitys
koettiin tärkeäksi haastatteluissa.
Monen toimialan edustajat kertoivat, kuinka kevään jälkeen yhteistyö
on tiivistynyt etenkin paikallisten ja
alueellisten toimijoiden välillä. Osa
vastaajista suhtautui skeptisesti
kansainväliseen, pohjoismaiseen tai
EU-tason yhteistyöhön.
Pääsääntöisesti haastateltavat kuitenkin kokivat, että yhteistyöverkostot ja alihankintaketjut olivat toimineet melko hyvin koko pandemian
tähänastisen ajan. Alihankintaketjut

Silkkitie ensimmäisellä vuosisadalla jaa.
(Lähde:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/e/ed/20210218004519%21Transasia_trade_
routes_1stC_CE_gr2.png Uploaded by Shizhao Modified by
Stevertigo Modified by Runehelmet)
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ovat osalla toimialoista vaatineet
kasvanutta valvontaa, jotta ollaan
voitu varmistaa toimintaketjujen
luotettavuus ja oman toiminnan häiriötön jatkuvuus. Joillain toimialoilla
ja joissain raaka-aineissa/tuotteissa
oli esiintynyt vakavia saantihäiriöitä,
mutta ne oli saatu korjattua verrattain nopeasti.
Kysely ei osoittanut yrityksillä olevan
luottamuspulaa valtionhallinnon toimintakykyyn kriisitilanteissa. Vastaajat kokivat, että suomalainen malli,
jossa varautumista tehdään valtion
ja yritysten yhteistyönä, on kestävällä pohjalla.
Arvoketjujen tuntemus kriisitilanteessa on vaikuttanut yritysten keskinäiseen luottamukseen positiivisesti.
Toisaalta vastaajat eivät olleet kovin
yksimielisiä siitä, voidaanko toimitusketjuja muuttaa erilaisiksi eri alueilla,
jotta jatkossa häiriöiden rajaaminen
vain osaan ketjuista olisi mahdollista.
Tietoyhteiskuntataustaiset vastaajat
uskoivat tällaiseen kehitykseen muita vastaajia enemmän.
Liikematkustamisen pysyvää vähentymistä pidettiin todennäköisenä, mutta sen vaikutusta Suomelle
pidettiin neutraalina. Vastauksissa
oli kuitenkin tämän ilmiön suhteen
todella suurta hajontaa. Yksi suuria huolenaiheita kyselyssä oli reuna-alueiden merkityksen pieneneminen monikansallisissa yrityksissä.
Vastaajat kokivat tytäryhtiötalouden
kasvun Suomessa ongelmallisena
Neljä vaihtoehtoista uutta normaalia
Tässä raportissa kuvatut muutosvoimat voivat yhdistyessään tuottaa
erilaisia, uusia ja pysyväluontoisia
olosuhteita. Tämä raportti keskittyy
kuvaamaan näitä pysyväluontoisia
olosuhteita neljän vaihtoehtoisen
ja toisistaan poikkeavan skenaarion
kautta. Skenaariot ovat saaneet seuraavat nimet: Muurien varjossa, Globaalisuuden paluu, Innovaatiot pelastavat ja Kriisien maailma.
Luvussa 4 kuvattujen kyselyn ja
haastatteluiden lisäksi skenaarioiden

muodostuksessa on käytetty hyväksi
taustaraportissa kuvattuja kansainvälisiä ennakointilähteitä. Esimerkiksi muutosvoimia on poimittu IMD:n
COVID-19 -ennakointiraportista. Tässä luvussa esiteltävät skenaariokuvaukset mahdollisista, vaihtoehtoisista lähitulevaisuuksista koostuvat
kolmesta eri osasta; skenaariotarinasta, siinä korostuvista muutosvoimavalinnoista ja huoltovarmuudelle
syntyvien muutostarpeiden pohdinnasta.
Tarinoista, joita jokaisen skenaarion
ympärille on rakennettu, käy ilmi
skenaarion ehdottamat keskeiset tulevaisuuden olosuhteet. Tarinoiden
ei ole tarkoitus antaa yksityiskohtaisia kuvauksia mahdollisesta tulevaisuudesta, vaan kuvata polkua, jonka
varrella muutosvoimat yhdistyvät ja
tuottavat omanlaisensa olosuhteet.
Olosuhteiden kuvaukset ovat samanaikaisesti myös kuvauksia siitä, mikä
ohjaisi huoltovarmuustyön järjestämistä, keinoja ja reunaehtoja. Kuten
skenaarioidenkin kohdalla, myös
niiden johdosta huoltovarmuuteen
kohdistuvien muutospaineiden kuvaamisessa ei ole pyritty tyhjentävään listaukseen, vaan keinovalikoimaa hahmottelevaan pohdintaan.
Skenaarioiden toivotaan toimivan
karttojen sijaan eräänlaisena ”kompassina” kohti tulevaisuutta. Kukin
tätä raporttia hyödyntävä taho voi
hyödyntää skenaarioita sovittelemalla niissä kuvattuja olosuhteita omaa
toimialaansa ja toimintaansa.
Olosuhteiden muuttuminen kohtelee yhteiskunnan sektoreita ja elinkeinoelämän toimialoja eri tavoin.
Siksi skenaarioita lukiessa onkin hyvä
pitää mielessä, että varautumissuunnitelmia tehtäessä ei ole tarkoituksenmukaista lukittautua yksittäisiin
skenaarioihin, vaan ainoastaan hyödyntää niitä suunnittelun tukena.
Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan
niihin liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Skenaariot eivät samasta
syystä myöskään korvaa mahdollisia

toiminnan kannalta oleellisia riskitai uhka-arvioita.
Muurien varjossa
Tässä skenaariossa SARS-CoV-2 virus
on osoittautunut resilientiksi. Vaikka
rokotteita on saatu kehitettyä, niiden saatavuuteen ja jakeluun liittyvät ongelmat ovat johtaneet siihen,
että tartuntamäärät sekä kuolleisuus
ovat pysyneet korkeina ensimmäisen
kahden vuoden jälkeenkin. Rokotteiden sivuvaikutuksista kohua ylläpitävät disinformaatiokampanjat ovat
onnistuneet ja rokotuskattavuus on
jäänyt toivotusta.
Samalla rokotuksen suojaan tuudittautuneet kansalaiset ovat luistaneet
sosiaalisen etäisyyden pitämisestä ja
tartuntaryppäät ovat olleet niin arkipäiväisiä, ettei niihin ole jaksettu
enää suhtautua vakavasti. Näiden
yhteisvaikutuksesta globaalisti on
koettu jo neljä tartunta-aaltoa ja viidettä pelätään.
Muurien varjossa -skenaariossa ensimmäisen pandemiavuoden kokemukset tuottavat suotuisat olosuhteet nationalismin vahvistumiselle.
Valtiot ympäri maailman kyllästyvät
monenkeskisiin ja kansainvälisiin
neuvotteluihin, jotka eivät johda mihinkään
eivätkä siten myöskään kykene tuottamaan ratkaisuja hitaasti, mutta varmasti heikkenevään tilanteeseen.
Valtiot yksi toisensa jälkeen ryhtyvät
ajamaan varsin vahvaa omavaraisuuspolitiikkaa, jolle näyttää olevan
myös kansalaisten tuki.
Globaalissa
toimintaympäristössä
korostuvat siis monenkeskisen, sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän hajoamisen sekä kansainvälisten instituutioiden rapautumisen
seuraukset. WHO on kutistunut ja
USA:n rahoitus ei ole palannut Trumpin kautta edeltävälle tasolle, sillä
presidentti Biden ei omasta halustaan huolimatta ja senaatin vastustuksesta johtuen ole saanut rahoitukselle hyväksyntää.
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WTO:n mandaatti murenee Kiinan
ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan jatkuessa presidentti Bideninkin
kaudella. ”America First” -politiikka
ei presidenttien välillä sisällöllisesti
juurikaan eroa. Kiristynyt tunnelma
sekä epävarmuus ovatkin kauppapolitiikan uuden normaalin tunnusmerkkejä: USA:n päätös uusista tullimaksuista Euroopassa valmistetuille
tuotteille on kiristänyt transatlanttisia suhteita.
Kansallismielisyyden vahvistuminen
EU:ssa on merkinnyt useampien jäsenmaiden lähtemistä Puolan sekä
Unkarin valitsemalle tielle ja EU:n
uskottavuuden rippeitä koettelevat
jäsenmaiden rajoitustoimet kriittisten tuotteiden viennille ja sisärajojen
kautta tapahtuvalle vapaalle liikkuvuudelle.
Samanaikaisesti Britannia, joka ei
onnistunut saamaan tahtomaansa
vapaakauppasopimusta USA:n kanssa, on laman kourissa sopimuksettoman Brexitin jäljiltä. Sanktioiden
ja kaupanrajoitteiden nokittelu on
johtanut siihen, että maailmankaupan arvo on kutistunut merkittävästi.
Vallitseva epävarmuus ja valtioiden
oman edun tavoittelu synnyttävät
markkinahäiriöitä. Myös logistiikan
volyymit ovat romahtaneet ja meriliikenne on supistunut.
Kaikki nämä epävarmuudet ja häiriöt
ruokkivat entisestään omavaraisuuteen pyrkivää politiikkaa. Materiaalisesta varautumisesta on tullut keskeinen ideologia ja maat rohmuavat
varmuusvarastoihinsa kaiken, minkä
pystyvät – tai ainakin mihin on varaa.
Tämä on tapahtunut siitäkin huolimatta, että kriittisistä raaka-aineista
on syntynyt globaalisti pulaa mm.
Kiinan rajoittaessa kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisten materiaalien ja komponenttien vientiä.
Mitään näistä 3500 materiaalista tai
komponenteista ei saa viedä maasta
ilman kansallisen turvallisuuden ministeriön lupaa.
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Suomessa koronakriisin pitkittymisen seurauksena kansantalous yskii
ja työttömyys on tuplaantunut. Yritykset ovat kärsineet liikevaihdon ja
voittojen romahtaessa ja karsineet
kaikista kiinteistä kuluistaan. Valtioiden kiihtyvä velkaantuminen on johtanut leikkauksiin julkisella sektorilla,
mikä näkyy esimerkiksi kasvavana
väestön eriarvoistumisena.
Työttömyys lisää köyhyyttä. Samanaikaisesti kuitenkin erityisosaajista
on pulaa joillain aloilla, sillä ulkomaisen työvoiman saatavuus on heikkoa. Näyttäisi siltä, ettei kaikkia kriittisiä toimintoja pystytä operoimaan
tehokkaasti.
Useat monikansalliset yritykset ovat
siirtäneet pohjoismaiset toimintonsa
Tanskaan tai poistuneet kokonaan
pohjoismaisilta markkinoilta.
Huoltovarmuuteen kohdentuu entistä enemmän odotuksia, mutta
samanaikaisesti siihen käytettävissä olevat resurssit vähenevät. Useat
toimialat ovat lobanneet valtiota
varastoimaan itselleen kriittisiä tuotantopanoksia, lähinnä materiaaleja,
mutta myös komponentteja ja varaosia. Yhteyttä toimialoilta tulleiden
varastointiehdotusten ja kansallisen
tason uhkamallien tai riskiarvioiden
välillä ei kuitenkaan tarkisteta.
Tilanne on kiristynyt myös digitaalisen infrastruktuurin puolella. Kyberhyökkäyksistä on tullut viime vuosina niin arkipäiväisiä, että useimmat
maat, joilla on varaa, ovat perustamassa kansallisia suljettuja verkkoja.
Julkinen ja yksityinen sektori eivät
pärjää ilman toisiaan verkottuneessa
maailmassa, joten yhteistyö kehittyy
ripeästi konkreettisten kansallisten
yhteistyöhankkeiden muodossa.
Yksityinen sektori on panostanut
kyberturvallisuuteen merkittävästi
ja suomalaiset yritykset käyttävät jo
keskiarvoisesti 10 % liikevaihdostaan
siihen. 5G-teknologiassa nojataan
turvallisuusuhkien takia pääosin
kahden pohjoismaisen toimittajan
laitteistoihin ja sen käyttö teollisessa

toiminnassa on vahvemmin säädeltyä.
Globaali epävarmuus on synnyttänyt
kuitenkin myös jotain positiivistakin.
Varautumisyhteistyö Ruotsin kanssa
on vihdoin edennyt harppauksin ja
konkretisoitunut. Suomea ja Ruotsia
yhteen hitsaavia tekijöitä ovat lääkeaineiden saatavuuden varmistaminen ja Itämeren kautta kulkevat
tavaravirrat, joiden varmistaminen
häiriöiden värittämässä maailmassa
nousee prioriteetiksi.
Uusin
kehitys
pohjoismaisessa kontekstissa on Norjan kasvava kiinnostus Suomen ja Ruotsin
suunnittelemiin
yhteisvarastoihin
osallistumiselle, seurauksena USA:n
huomion siirtymisestä pois Pohjois-Atlantilta ja aina vain enemmän
kohti Aasiaa. Tanska sen sijaan pyrkii kiinnittymään vahvemmin osaksi
Manner-Eurooppaa kuin pohjolaa.
Suomelle tiivistyvä ja kaikille osapuolille tarpeellinen yhteistyö Ruotsin ja
Norjan kanssa on ensisijaisen tärkeää
varmistaa. Suomen itsenäisen menestymisen esteinä ovat edelleen
syrjäinen sijainti, pieni markkina ja
osallisuus heikoissa kantimissa olevassa eurooppalaisessa yhteisvaluuttajärjestelmässä.
Talouden heikkeneminen tarkoittaa
myös varautumiseen käytettävissä olevien resurssien vähenemistä.
HVK on muuttunut virastoksi, jonka päätehtävät ovat pohjoismaisen
kumppanuuden ylläpito, yksityisen
sektorin kumppanuuksien ylläpito
sekä materiaaliseen varautumiseen
liittyvät tehtävät.
Vuoden 2020 koronakriisin seurauksena tehty kansallisen varautumisen
arviointi suositti huoltovarmuuden
alistamista parlamentaariselle valvonnalle ja sille on perustettu oma
valiokuntansa. Samassa yhteydessä
huoltovarmuus on siirretty huoltovarmuusrahaston rahoituksesta valtion budjettitalouden piiriin.
Huoltovarmuustyö muodostuu nyt

kahdesta, toisistaan jokseenkin irrallaan olevasta kokonaisuudesta:
valtionhallinnon ja viranomaisten
kumppanuustoimien
hallinnasta
sekä HVO:n osalta elinkeinoelämän
kanssa tehtävistä konkreettisista yhteiskunnan turvallisuutta ylläpitävistä hankkeista.

pohjoismainen blokki olisi oiva tapa
hyödyntää maiden välisiä synergioita ja jakaa riskejä. Huoltovarmuustyön näkökulmasta omavaraisuuden
ja materiaalisen varautumisen painottaminen edellyttää myös sopimusperusteisen varautumisen vahvistamista.

Mikäli Suomesta on poistunut sellaisia yrityksiä, joiden palveluita yhteiskunta tarvitsee, tulee palveluiden
jatkuminen varmistaa joko kaupallisesti, etsimällä Ruotsista tai Norjasta
vastaava palveluntarjonta tai käynnistää vastaava kotimainen palveluntuotanto.

Skenaariossa korostuvat muutosvoimavalinnat:
Huoltovarmuutta toteutetaan tässä
skenaariossa omavaraisuutta ja materiaalista varautumista painottaen.
Olosuhteet, joiden seurauksena
nämä valinnat on tehty, tuovat mieleen kylmän sodan jälkimainingit ja
vuoden 1988 valtioneuvoston päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista, joka perustui skenaarioon vuoden
kestävästä ulkomaankaupan sulkutilasta. Globaalien ja eurooppalaisten
virtojen häiriöt edellyttävät Suomelta aktiivisia toimia yhteiskunnan toimintavarmuuden ylläpitämiseksi ja
mahdollisten vaihdannan häiriöiden
paikkaamiseksi.

Kansallisella tasolla on tarve monenvälisille järjestelyille. Elinkeinoelämän kanssa tehtävistä sopimuksista
osa keskittyisi varastoihin liittyviin
kauppatoimiin ja osa yhteiskunnan
toimintavarmuutta ylläpitäviin sekä
kehittäviin yhteistyöhankkeisiin.

Globaalisuuden paluu

Strategisia yhteisvarastoja ylläpitävä

Elinkeinoelämän kanssa tehtävä
yhteistyö perustuu tällä hetkellä
vapaaehtoisuuteen.
Tämän skenaarion kuvaamassa maailmassa valtion on kuitenkin tärkeää
varmistaa, että yhteistyössä mukana
olevat yritykset kattavat yhteiskunnan eri sektorit ja että ne ovat sitoutuneita yhteistyöhön.

Tässä skenaariossa SARS-CoV-2 virusta vastaan kehitetyt rokotteet ovat
osoittautuneet tehokkaiksi ja pandemia on vihdoin saatu selvälle laskukäyrälle kahden raskaan vuoden
jälkeen. Rokotteita ei kuitenkaan ole
kyetty valmistamaan riittävästi koko
maailman käyttöön ja niiden hinta
on pysynyt niin korkealla, ettei köyhemmillä mailla ole ollut varaa hankkia tarvittavia määriä rokotteita. Pandemiatilanne näyttääkin olevan hyvä
lähinnä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä osassa Aasiaa.
Afrikassa tilanne on edelleen surkea ja Etelä-Amerikassa pandemian
vaikutusten seurauksena poliittinen

Maapallon läntinen pallonpuolisko.
(Lähde: Earth Observatory:
Twin Blue Marbles, NASA
images by Reto Stöckli, based on data from NASA and
NOAA. Instrument: Terra –
MODIS – Wikipedia)
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epävakaus suurta, jo aiemmin vallinneen heikon taloustilanteen lisäksi. Pandemia onkin sekä korostanut
että heikentänyt globaalia tasa-arvoisuutta ja köyhät valtiot ovat kärsineet kohtuuttomasti sen vaikutuksista, sekä suorista että epäsuorista.
Venäjän Sputnik V-rokote on osoittautunut huomattavasti ennakoitua
tehottomammaksi ja sen jakelu on
pandemian aikana kiihtyneen korruption johdosta rampautunut niin
pahasti, että Venäjällä koronatilanne
on nyt maailman huonoin. Pohjoismassa sen sijaan tilanne on saatu
haltuun hyvin ja rajaamisesta on siirrytty jo palautumiseen.
Globaalisuuden paluu -skenaariossa
valtiot ovat huomanneet, ettei pandemian kaltaisiin globaaleihin uhkiin

voida vastata tehokkaasti ja kestävästi yksin. Tuotannon kansallinen
järjestäminen, esimerkiksi suojavälineiden kohdalla, on osoittautunut
kestämättömäksi taakaksi, kun pandemian aiheuttama kysyntäpiikki
on taittunut. Kadonneen kysynnän
lisäksi kotimaisen tuotannon edellytyksiä haastavat raaka-aineriippuvuus Kiinasta ja muista Aasian maista
sekä eurooppalaisessa suojavälinetuotannossa havaitut käynnistysvaikeudet.
Valtiontukeen nojaava omavaraisuus
suojavälineissä vaihtuukin pian EU:n
yhteisten varastojen tavoitteluun ja
kaupan esteiden purkamiseen. Globaaleihin arvo- ja toimitusketjuihin
nojaaminen vaatii kuitenkin yhteistyötä myös riskienhallinnassa ja varautumisessa.

Globalisaatio alkoi jo kauan sitten.
Portugalilainen karrakki Nagasakissa, japanilaista Nanban taidetta 1600
luvulta, Kanō Naizen (1570–1616),
Koben kaupungin museo, Wikipedia
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Kansainvälisessä toimintaympäristössä USA:n rooli on edelleen globaalisti merkittävä ja presidentti Biden
jatkaa edeltäjänsä aloittaman tiukan
linjan ajamista Kiinan suhteen. USA
pitää kiinni EU-maille asetetuista metallitulleista, mutta muilta osin Atlantin molemmin puolin vallitsee halu
tiivistää yhteistyötä niin talouden
kuin turvallisuudenkin aloilla.
Myös lmaston muutoksen torjuminen yhteistyössä ottaa konkreettisia edistysaskelia, kun arvoketjuja
suunnitellaan globaalin pandemian
oppeja hyödyntäen uudelleen ja
vastuu yhteisistä kansainvälisistä järjestelmistä jakautuu niistä osallisiksi
haluavien kesken.
Kansainväliset instituutiot vahvistavat asemiaan ja hyötyvät globaalin

kriisin osoittamasta yhteistyön tarpeesta. Globaaliin tartuntatautien
monitorointiin ja harjoitusyhteistyöhön on panostettu voimakkaasti. Myös kriittisten arvo- ja toimitusketjujen läpinäkyvyyttä on pyritty
parantamaan, ja niiden häiriöiden
seurantaa, raportointia ja varautumista edistämään on YK:n toimesta
perustettu Global Supply Chain Monitoring Center (GSCM).
Euroopassa EU etenee liittovaltiokehityksen tiellä jäsenmaiden luodessa uutta regulaatiota, joilla jäsenet sidotaan entistä tiukemmin
yhteisvastuuseen EU:n talousalueen
elinvoimaisuudesta. Digitalisaation
edetessä panokset tiedon vapaaseen
liikkuvuuteen kasvavat, kuten myös
satsaukset sekä digitaaliseen infrastruktuuriin että siihen liittyvään
asiantuntemukseen.
Eurooppalainen yhteistyö on lisääntynyt, vaikka sitä varautumisen
osalta ohjaakin vahva regulaatio.
Uudistettu kriittisen infrastruktuurin
suojaamisen (CIP) direktiivi edellyttää jäsenmailta kansallisia strategioita ja säädäntää, mutta varautumisvelvoitteet on valutettu suurelta osin
yrityksille.
Yritykset ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä CIP- ja NIS-direktiivien
kohtuuttomasta taakasta ja etujärjestöt lobbaavat Euroopan komissiota ohjaamaan rahoitusta taakan
helpottamiseksi. Komissio kuitenkin
pysyy kannassaan ja haluaa vastuuttaa kriittisen infrastruktuurin operaattorit kantamaan suurempaa osaa
yhteiskunnallisista riskeistä.
Materiaalisen varautumisen puolella
rescEU-paketti on tuplattu vuoden
2020 korotusten lisäksi. Myös eurooppalaista lääke- ja rokotevalmistusta on tuettu huomattavilla summilla.
Samalla kuitenkin ulkoinen riippuvuus lääkkeiden raaka-aineista ja patenteista on edelleen merkittävä. EU
painottaakin globaalin yhteistyön
merkitystä ja tekee parhaansa sen

edistämiseksi. Suomen asema ei ole
merkittävästi muuttunut, vaan se on
edelleen pieni markkina globaalien
virtojen reunamalla.
Pandemiatilanteen
rauhoituttua
myös Pohjoismaat ovat vihdoin
päässeet toteuttamaan poliittisia
päätöksiä yhteistyön tiivistämisestä ja yhteisiä kriittisten lääkkeiden
varastoja on perustettu yhteisrahoituksella sekä rescEU-tuella. Viranomaisyhteistyö siviilivarautumisessa
alkaa olla saumatonta ja aidosti rajat
ylittävää. Myös elinkeinoelämän yhteistyö varautumisessa on aktiivista
ja vaikuttavaa.
Suomessa jo lähes puolet varmuusvarastoista on sijoitettuna
pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin
yhteisvarastoihin.
Materiaalisen
varautumisen sijaan kansallisessa
huoltovarmuudessa korostuu entistä selkeämmin jatkuvuudenhallinta
ja kansainvälinen yhteistyö. Kriisin
laannuttua poliitikkojen sekä kansalaisten suuri mielenkiinto huoltovarmuuteen on laantunut.
Erityisesti kyberturvallisuudessa rajat
ylittävä harjoitusyhteistyö on entistä
mittavampaa ja luonteeltaan globaalia. Yritykset ovat vaatineet selkeästi
enemmän tukea jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen ja HVK:n ja HVO:n
työ painottuukin lähinnä jatkuvuudenhallintaa ja kyberturvallisuutta
tukevien palvelujen tuottamiseen.
Muutoin
kokonaisturvallisuuden
mallissa, huoltovarmuuden konseptissa ja HVO:ssa ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Vuoden 2021
huoltovarmuuteen ja varautumiseen
kohdistuneen selvityssuman jäljet
katosivat nopeasti ja jäljelle jäi vain
pientä hienosäätöä.
Myös uusi valtioneuvoston päätös
huoltovarmuuden tavoitteista jäi kevyeksi päivitystyöksi eikä uusia merkittäviä painopisteitä esitetty. Kansallisesti ”kuitenkin hyvin toimiviin”
varautumisen rakenteisiin ei ole siis
haluttu tehdä suuria muutoksia.

Suurin osa kriittisten materiaalien,
tuotteiden sekä palveluiden arvo- ja
toimitusketjuista palautui yllättävän nopeasti pandemiasta ja usko
markkinoihin on vahva. Tämä valaa
edelleen uskoa nykyisen kokonaisturvallisuusmallin mukaiseen turvallisuuden yhteistuotantoon sekä verkostomaiseen varautumiseen.
Globaalisuuden paluu -skenaario
kuvaa tilannetta, jossa huoltovarmuudessa korostuu oivallus Suomen kytkeytymisestä kansainvälisiin
järjestelmiin ja sijoittumisesta niiden reunamille. Huoltovarmuuden
ylläpitäminen vaatii siis panostusta
globaalin toimintaympäristön tuntemiseen niin raaka-ainevirtojen, kuin
kansainvälisten verkostojen sekä
toimitusketjujenkin osalta. Lisäksi
tulee pyrkiä lisäämään vaikutusmahdollisuuksia EU:n varautumiseen ja
huoltovarmuuteen liittyvän päätöksentekoon ja tarkastella tarpeita luoda uusia kansainvälisiä sopimuksia
huoltovarmuuteen liittyen.
EU-kontekstin ohella pohjoismaisen
yhteistyön kasvattaminen on Suomelle keskeistä, jotta päätöksenteko
ja mahdollinen uusi regulaatio ottaisi
huomioon myös Pohjois-Euroopalle
merkitykselliset olosuhteet. Huoltovarmuuden perustuminen globaaleihin virtoihin ja avoimiin markkinoihin korostaa myös elinkeinoelämän
merkitystä huoltovarmuudelle.
Enenevän regulaation sijaan elinkeinoelämälle halutaan tarjota lisäarvoa
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä varautumiseen liittyen. Sitä on
mielekästä lähteä etsimään esimerkiksi globaalin toimintaympäristön
ennakointiin tai jatkuvuudenhallintaan liittyvistä teemoista.
Nämä luonnollisesti edellyttävät
myös teemoihin liittyvän asiantuntemuksen kasvattamista huoltovarmuuden parissa työskentelevien
asiantuntijoiden keskuudessa. Suomalaisen yhteiskunnan menestymistä tässä skenaariossa tukee verrattain pitkälle edennyt digitalisaatio ja
yritysten kyvykkyys hyödyntää sekä
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luoda uusia toimintamalleja, joilla
kytkeydytään osaksi lähialueen, Euroopan ja globaalin mittakaavan verkostoja
Kriisien maailma
Kriisien maailma -skenaariossa pahin mahdollinen on tapahtumassa.
Jo viidettä aaltoa käyvä pandemia
on tappanut kymmeniä miljoonia
ihmisiä ja kiristänyt entisestään niin
suurempien kuin pienempienkin valtioiden välejä. Tilanne on kriisiytynyt
erityisesti pandemian pahiten runtelemilla alueilla. Antibiooteille resistenttien bakteerien lisääntyminen
on tehnyt terveysturvallisuudesta
elinehdon, samalla kuin pandemian
pitkittyminen on käynnistänyt massiivisen pakolaisvirtojen aallon.
Pakolaisiin kohdistuu aina vain vahvempaa ennakkoluuloa, pelkoa ja
vihaa kun parempiosaisten yhteiskuntien kansalaiset ovat aiempaa
huolestuneempia omasta terveydestään ja vaativat valtiolta toimia
ja omien kansalaistensa parempaa
huolenpitoa.
Pakolaisia yritetään sekä käännyttää
väkivaltaisesti takaisin että sulkea
leireille, joissa virus leviää laajasti.
Leireillä leviävän viruksen pelätään
synnyttävän vielä uuden tartunta-aallon. Pandemian pitkittymisen
aiheuttama talouden kurimus on
vienyt kokonaisia kansantalouksia
polvilleen ja peruselinkeinot ovat romahtaneet.
Myös ruokahuolto on nyt vaikeuksissa useassa maassa. Pandemian pahiten runtelemilla alueilla korruptio,
järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi
ja väkivaltainen aktivismi ovat kasvaneet. Pääsy raaka-ainemarkkinoille
sekä logistiikka ovat vakavasti häiriintyneet ja taistelu kriittisistä materiaaleista synnyttää aiempaa ehdottomampaa vastakkainasettelua.
Edellytykset rauhanomaiselle sopimiselle ja niukkuuden jakamiselle
jäävät materiaalisessa hankinnassa
nationalismin jalkoihin, eivätkä luon-
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nonvarojen rajallisuus tai ilmastonmuutoksen hillitseminen pärjää globaalien prioriteettien listalla.

sa juuri perustetulle European Defence Industries -konsortiolle ja Suomen asema EU:ssa heikkenee.

Globaali talous on siis vaikeuksissa
ja yksityisen sektorin huomio kiinnittyy nyt täysin olemassa olevien
markkinaosuuksien säilyttämiseen,
TKI-toiminnan sijaan. Kansalaisten
reaktio ympäröivään epävarmuuteen ja kasvavaan niukkuuteen on
omaehtoisen varautumisen vahvistaminen. Myös kaupungit ja kunnat
ryhtyvät asukkaidensa vaatimuksesta ja mahdollisuuksiensa mukaan tekemään omia varautumisjärjestelyjä,
joilla turvataan asukkaiden perustoimeentuloa pitkittyneiden häiriöiden
aikana.

Suomen taloudelle edellä kuvattu
kehitys on ollut myrkkyä jo aiemman
pandemiarasituksen lisäksi. Pääsy pääasiallisille markkinoille alkaa
olla vaikeaa samalla kun kotimaisen
teollisuuden elinvoimaisuus hiipuu.
Venäjän tavanomaiset ja jatkuvat
alueloukkaukset vaativat jatkuvaa
valmiuden ylläpitoa, mikä alkaa
koettelemaan kansantalouden kantokykyä.

Selviytymisen ehdoksi näyttää muodostuvan joko käpertyminen ja eristäytyminen tai vahva liittoutuminen.
Euroopassa NATO:n kannatus on
huipussaan ja jäsenmaita kehotetaan vähintään tuplaamaan puolustusmäärärahansa. EU kamppailee
olemassaolostaan ja on löytänyt lisäarvoa luomalla sekä tukemalla eurooppalaista puolustusteollisuutta.
Euroopassa sotatalous alkaakin kilpailemaan markkinatalouden kanssa
vaikutusvallasta.
Suomessa ympäröivä epävarmuus ja
Venäjän aktivoituminen globaalissa
valtapelissä on saanut kansalaiset
kääntämään kelkkansa sotilaallisen
liittoutumisen suhteen ja valtaosa
kannattaa nyt NATO-jäsenyyttä.
Tämän vaihtoehdoksi, ja Venäjän
reaktion arveluttaessa, yritetään
kuitenkin myös vielä saada aikaan
täysimittaista puolustusliittoa Ruotsin kanssa, mutta Ruotsin NATO-jäsenyys on jo prosessissa. Lähialueen
turvallisuuskehitys herättää liittoutumattomassa Suomessa aiempaa
konkreettisemman huolen päätymisestä Venäjän vaikutuspiiriin.
Suomi päättää vahvistaa puolustuksensa uskottavuutta tekemällä asejärjestelmähankintoja USA:sta. EU:n
ja sen jäsenmaiden mielestä Suomen
pitäisi kuitenkin keskittää hankintan-

Maanpuolustukseen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu kasvaa ja
asenteet kovenevat: taloudelliset
edellytykset ylläpitää uskottavaa
puolustusta näyttävät kyseenalaisilta, mutta päätöstä liittoutumisesta ei
saada aikaan, vaikka esimerkiksi suomalainen upseeristo on sitä
jo vuosia kannattanut.
Kansanedustajien keskuudessa on
herännyt ajatus siirtää HVK puolustusministeriön alaisuuteen ja
muuttaa se aidoksi valmiusorganisaatioksi. Ehdotus on saanut laajaa
kannatusta, mutta sen kanssa kilpailee asiantuntijoiden esitys HVK:n
sisällyttämisestä uuteen kansallisen
turvallisuuden virastoon.
Kansallisen turvallisuuden järjestämiseen liittyvä asenneilmapiirin koventuminen näyttäisi johtavan myös
siihen, että aiemmasta, yhteistoimintaan perustuvasta kokonaisturvallisuusmallista luovutaan.
Tämä merkitsee paluuta perinteisempään sotilaalliseen huoltovarmuuteen, jossa varastoinnin pääosissa
ovat ”ruuti ja rauta”. HVO:n työ jatkuvuudenhallinnan parissa päättyy ja
yhteydet elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä heikkenevät. HVK:n
johdon ja henkilökunnan osaaminen
alkaa painottumaan ”kovaan turvallisuuteen”, jolloin siitä tulee varteenotettava vaihtoehto kansallisen ”kriisinyrkin” ytimeksi. Huoltovarmuus
muuttuu siis valmiustoiminnaksi, varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan

häipyessä taka-alalle.
Konfliktien maailmassa kansallisen
huoltovarmuuden ylläpitäminen on
vaikeaa; markkinoiden epävarmuus
ja valtiollinen vastakkainasettelu ei
kannusta yrityksiä panostamaan tuotantoon, jos kysyntä on epävarmaa.
Jos samanaikaisesti myös kauppasuhteet ja arvoketjut ovat alttiita häiriöille, täytyy omavaraisuuden sijaan
nostaa materiaalisen varautumisen
tasoa.
Tällaisessa maailmantilassa materiaalinen varautuminen yhdistyy sopimusperusteiseen varautumiseen.
Sopimuksellisen huoltovarmuuden
menestyksen haastaa kuitenkin toimintaympäristön epävarmuus ja tarve uudelleenarvioida kumppanuuksia jatkuvasti – varmuuden vuoksi.

tuksiin ja niiden kautta syntyneisiin
muutostarpeisiin on pyritty reagoimaan HVK:n ja HVO:n ennakointitoiminnan avulla.
Ennakointi on paitsi pyrkinyt tuottamaan tietoa mahdollisesti merkittävistä muutoksista ja niiden vaikutuksista huoltovarmuustyön tekijöille,
toiminut aiemmin myös huoltovarmuuden tavoitteita koskevan valtioneuvoston päätösten valmistelun
pohjana.
Tavoitepäätöksen pohjana toimineet
skenaarioprojektit ovat olleet noin
vuoden kestäviä, laajoja joukkoja
osallistavia työrupeamia, joissa toimintaympäristöä on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman laajasti
noin 15 vuoden aikaikkunassa.

Huoltovarmuus ”uudessa normaalissa”

Kuten raportin 3. luvussa todettiin,
tämä raportti ja siinä kuvattu skenaariotyö poikkeaa HVK:n ja HVO:n
aiemmista raporteista merkittävästi,
sillä nyt on keskitytty nimenomaan
COVID-19-pandemian aiheuttamiin
muutoksiin keskipitkällä aikavälillä.
Vaikka aiemmissa töissä tunnistetut
megatrendit ja muutosvoimat on pyritty huomioimaan tässä työssä, ne
eivät ole olleet tarkastelun keskiössä.

Huoltovarmuuden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Muutokset yhteiskunnassa ja globaaleissa järjestelmissä merkitsevät usein
muutoksia myös huoltovarmuuden
järjestämisessä, sillä huoltovarmuuden on tarkoitus peilata ympäröivää
yhteiskuntaa.

Tässä raportissa esiteltyjen skenaarioiden toivotaan havainnollistavan
toimintaympäristön
muutoksen
merkityksen huoltovarmuudelle ja
myös sen, kuinka huoltovarmuus perustuu ajatukseen laajasta keinovalikoimasta sekä sektorirajat ylittävästä
yhteistyöstä.

Näihin muutoksiin, niiden vaiku-

Huoltovarmuusjärjestelmän

Jälleen kerran käytettävissä olevan
keinovalikoiman kaventuminen palvelee huonosti suomalaista varautumista ja huoltovarmuutta, jotka
molemmat edustavat keinoyhdistelmistä syntyvää yhteisvaikutusta sekä
pitkäjänteistä yhteistyötä.

kehit-

tämisessä ei ole mahdollista, saati
kansallisen edun mukaista valita
yhtä yksittäistä toimintalinjaa, vaan
pyrkiä löytämään oikea sekoitus erilaisia keinoja, joiden yhteisvaikutus
on suurempi kuin yksittäiset keinot
yhteenlaskettuna.
Huoltovarmuuden kehittyminen ja
moninainen keinovalikoima eivät ole
sattumaa, vaan sarja johtopäätöksiä
sekä toimenpiteitä, joita kansallisessa varautumisessa on vuosien varrella tehty.
Huoltovarmuuden osalta näiden punainen lanka on havaittavissa ehkä
parhaiten valtioneuvoston päätöksissä huoltovarmuuden tavoitteista,
joissa näkyvät niin Suomen geopoliittiset lähtökohdat, kylmän sodan
taakse jääminen ja EU-jäsenyys kuin
yhteiskunnan palveluiden monimutkaistuminen, digitalisaatio ja keskinäisriippuvuudet.
Huoltovarmuuden ja toimintaympäristön muutoksen välinen kytkös
on noussut ajankohtaiseksi juuri nyt
myös kansallisessa kontekstissa, sillä
koronakriisi on ollut kansalliselle varautumiselle ja kokonaisturvallisuusmallille todellinen testi. On selvää,
että kriisin eri vaiheisiin tullaan vielä
palaamaan ja poimimaan niistä kehityskohteita.
Huoltovarmuusjärjestelyt ovat perustellusti osa tätä tarkastelua, joten
tätä raporttia kirjoittaessa on tiedostettu jo aloitetut sekä tulevat arviot
aiheesta. Yksi näistä on Huoltovarmuusneuvoston jo valmistunut tarkastelu koronakriisin vaikutuksista.

17

Näillä kaikilla odotetaan olevan oma
merkityksensä kansallisen kokonaisturvallisuusmallin, varautumisen ja
huoltovarmuuden
kehittämisessä
lähivuosina.
Huoltovarmuusneuvoston tarkastelun johtopäätöksissä todetaan, että
valtioneuvoston päätöstä huoltovarmuuden tavoitteista on syytä arvioida uudestaan koronakriisin opit
mahdollisimman hyvin huomioiden.
Tällaisessa arvioinnissa on kuitenkin
erittäin tärkeää tunnistaa mitkä huoltovarmuuden tavoitteet on kriisin
seurauksena syytä uusia, ja missä
taas jatkuvuus on kokonaisuuden
kannalta kriittistä. Koronakriisin lisäksi huoltovarmuuden toimintaympäristössä tapahtuu myös siitä riippumattomia muutoksia.
Esimerkiksi resilienssipolitiikan siirtyminen kansainvälisten yhteisöjen
huomion keskipisteeksi voi tuottaa
EU-tasolla muutoksia, joilla voi olla
merkittäviäkin vaikutuksia huoltovarmuuteen. Tällaisia muutoksia
voivat tuoda muun muassa elintärkeiden infrastruktuurien suojaamista
koskevan ECI-direktiivin käynnissä
oleva uudistustyö sekä digitaalisten
palvelujen

sä olevan kriisin jo tässä vaiheessa
osoittamiin kehitystarpeisiin. Strategiatyön painopisteitä ovat esimerkiksi materiaalisen varautumisen
ja varmuusvarastointijärjestelmän
kehittäminen,
huoltovarmuuteen
vaikuttaviin yhteiskunnallisiin murroksiin vastaaminen ohjelmallisesti
sekä toimintaympäristöä luotaavan
analyysi- ja ennakointitoiminnan
vahvistaminen.

Tämän raportin toivotaan toimivan
keskustelun avaajana globaalin toimintaympäristön seurannan ja huoltovarmuuden väliselle kytkökselle.
Monipuolista ja avarakatseista
keskustelua tullaan tarvitsemaan
lähivuosina, sillä huoltovarmuu-

Strategiatyön rinnalla seurataan kansallisen varautumisen ja kokonaisturvallisuusmallien toimivuudesta
tehtäviä arvioita. Huoltovarmuus on
myös kansallisessa varautumisessa
osa suurempaa kokonaisuutta.

Kerberos tarkastelee maailman
tilaa

tietoturvavelvoitteita ja häiriöraportointia koskevan tieto- ja verkkoturvadirektiivin (NIS) päivittäminen.
Näissä molemmissa säätelyn kohteena ovat yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri, tuotanto ja palvelut, jotka
suomalaisessa toimintaympäristössä
lukeutuvat myös huoltovarmuuden
kokonaisuuteen. Nämä kehitykset
ovat osoitus siitä, ettei pitkäjänteinen
huoltovarmuuden suunnittelu voi
keskittyä ainoastaan koronakriisin
tuottamiin muutoksiin ja seurauksiin,
vaan sen tulee pyrkiä ymmärtämään
strategista toimintaympäristöä mahdollisimman laaja-alaisesti ja uhka-/
riski-riippumattomasti.
Koronakriisin kauaskantoisia vaikutuksia ei voida kuitenkaan ohittaa.
Siksi HVK on käynnistänyt strategiatyön, jolla vastataan vielä käynnis-
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Mä vartiossa seison...
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Suomen päivittäistavarakaupan
huoltovarmuuden näkökohtia

Tämä on kolumni, jossa tuodaan
esiin Suomen päivittäistavarakaupan huoltovarmuuteen liittyviä
tietoja ja kannanottoja. Tekstin
lähteet perustuvat viime aikoina
julkisuudessa olleisiin keskusteluihin ja informaatioon.
Avainsanat ovat osat ja kokonaisuus. Huoltovarmuus perustuu
moniin eri osa-alueisiin. Olennaista on hahmottaa ja ymmärtää, miten nämä eri osat liittyvät
ja vahvistavat toisiaan ja toimivat
kokonaisuutena. Holistinen näkökulma.
Tekstin kappaleiden alaotsikoita
ovat: 1) Huoltovarmuus organisaatiot
2) Sodan uhka 3) Kyberhyökkäykset
ja digitaalinen rikollisuus 4) Ilmaston
muutos ja hiilijalanjälki 5) Köyhyys,
ruokahuolto ja hävikki 6) Ruokaketjun toiminta.
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Kuva: HVK https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/huoltovarmuus/355/
suomella_on_vahva_huoltovarmuus

KTT Matti Kautto 1.11.2021
Huoltovarmuuden organisaatiot
Poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin
varautumisesta ja eri toimintojen
koordinoinnista vastaa Huoltovarmuuskeskus (www.huoltovarmuuskeskus.fi).
Elintarvikehuollolla turvataan väestön ja tuotannollisten kotieläinten
ravinto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Varautumissuunnitelmia
tekevät julkishallinto ja elinkeinoelämä. Hallinnon varautuminen perustuu valmiuslakiin. Elinkeinoelämä
turvaa toimintaansa vapaaehtoisesti.
Elintarvikehuollolla on neljä keskeistä tehtävää: 1) Turvata riittävä
alkutuotanto 2) Turvata elintarvike-

teollisuuden jalostuskapasiteetti 3)
Turvata toimiva teollisuuden ja kaupan jakelujärjestelmä kuluttajille 4)
Turvata vähittäiskauppaverkoston ja
ruokapalveluiden toiminta.
Huoltovarmuuskeskus vastaa myös
varmuusvarastoinnista viljan, siemenviljan sekä eräiden maatalouden
kemikaalien ja perustuotannon raaka-aineiden osalta. Näitä varastoja
käytettään puskurina häiriötilanteissa.
Valtioneuvosto tekee varmuusvarastointi päätökset. Turvavarastoja voidaan pitää välttämättömistä raakaaineista ja tuotteista, jotta tuotantoa
voidaan ylläpitää. Näitä perustetaan
Huoltovarmuuskeskuksen ja yritysten välisillä sopimuksilla. Yritykset

omistavat materiaalit. Käyttöönotto
edellyttää työ- ja elinkeino ministeriön lupaa.
Elintarvikehuollossa toimivat seuraavat poolit:
Alkutuotantopooli. Tehtävänä on
varmistaa kaikissa oloissa maatalouden toimintaedellytysten jatkuvuus.
Tähän toimintaan liittyvät valtionhallinnon varautuminen ja maa- ja metsätalousministeriön
suunnitelmat
toiminnasta poikkeusoloissa.
Poolissa on edustajat tuottajajärjestöistä, maataloushallinnosta, kaupasta, maatalouteen liittyvästä teollisuudesta ja tutkimuksesta.
Elintarviketeollisuuspooli. Tehtävä
on turvata alan keskeisten toimijoiden toiminta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Poolissa
on mukana Elintarviketeollisuus Oy,
Suomen Pakkausyhdistys ja Huoltovarmuuskeskus.
Kauppa- ja jakelupooli. Elintarvikeketjun häiriöherkin alue on kauppa
ja jakelu sekä ravintola- ja suurkeittiö toimijat (Food service). Tehtävä
on suunnitella ja valmistella yhdessä
alan yritysten, viranomaisten ja puolustusvoimien kanssa alan huoltovarmuuden kehittämistä ja toimintaa.
Tavoitteena on turvata päivittäistavarahuollon edellyttämien jakelujärjestelmien ja elintarvikehuollon
toimivuus erilaisissa häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa. Tämä pooli toimii
Päivittäistavarakauppa ry:n organisaatiossa. Yhteistyötä tehdään Huoltovarmuuskeskuksen edellä mainittujen poolien kanssa.

distystä.
Nämä yhdistykset ja organisaatiot edistävät yhteiskunnan huoltovarmuutta ja varautumista, luonnontuotteiden, riistan ja kalan
talteenottoa ja käyttöä, kotiviljelyä,
ympäristönhoitoa, kotimaisten energialähteiden käyttöä, kotitaloutta ja
ruokakulttuuria. Kun keskeisessä
roolissa Kovassa ovat kotitaloudet,
niin sitä kautta tulee mukaan myös
vahva kuluttajanäkökulma.
Huoltovarmuuskeskuksessa toimii
Huoltovarmuusneuvosto. Tässä neuvostossa on jäseninä n. 25 korkeatasoista edustajaa kaikilta yhteiskunnan sektoreilta. Tähän kirjoitukseen
liittyen jäseninä ovat kenraaliluutnantti pääesikunnasta ja ylimmän
johdon edustaja SOK yhtymästä.
Kun jäsenmäärä on näin suuri, niin
toiminta perustuu ajankohtaisiin tilannearviointeihin, tietojen vaihtoon
sekä huoltovarmuuden eri sektoreiden katsauksiin ja kehittämissuunnitelmiin.
Päivittäistavarakauppa ry:ssä on
tehty erittäin ansiokas varautumisraportti. Raportin otsikko on Päivittäistavarahuollon varautumisen
kehittämisprojekti 14.8.2017 – 28.12
2020. Hankkeen projektipäällikkö on
Päivittäistavarakauppa ry:n valmius-

päällikkö ja Kauppa- ja jakelupoolin
sihteeri Lauri Kulonen. Tämä raportti
on luettavissa ja ladattavissa PTY:n
verkkosivuilla.
Suosittelen lämpimästi kaikille tämän tekstin lukijoille tämän raportin
lukemista. Tässä projektissa on testattu pilottimyymälöissä sähköenergian
tuottamista varavoimalla kauppojen
toimintojen ylläpitämiseksi. Myös
toiminnan kannalta välttämättömiä
tietojärjestelmien varajärjestelmiä
on testattu. On selvitetty, miten tavaraa toimitetaan kauppoihinilman
sähköisiä tilausjärjestelmiä. Edellä
mainitut asiat on saatu toimimaan.
Vakavissa poikkeustilanteissa myymäläverkostoa on supistettava. Tässä
projektissa on lähtökohtana toimiminen 300:lla myymälällä. Kaupat voivat toimia hyvillä ja testatuilla varautumissuunnitelmilla häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa.
Sodan uhka
Tasavallan presidentti ja puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistö on
esittänyt useammassa puheessaan
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruspilarit. Hän toteaa, että kyseessä on kokonaisuus, joka seisoo
useamman paalun varassa. Nämä
paalut elävät koko ajan ja ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Poolin muodostavat sitä johtava
poolitoimikunta, pooli toimisto ja
alan yritykset.
Kova toimikunta. Kotitalouksien
omatoimisen varautumisen järjestötoimikunta. Kotitaloudet ovat
keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen
toimintakykyä. Kova toimikunnassa
on mukana 21 erilaista liittoa ja yh-

Zapad-2009 sotaharjoitus. Lähde: http://kremlin.ru/news/5598 (http://
news.kremlin.ru/media/events/photos/big/41d2b030b3ed5975f032.
jpg). Russian Presidential Press and Information Office. (Wikipedia)
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Pilari 1) Oma uskottava puolustuskyky. Pilari 2) Läheiset kumppanuudet
EU, Ruotsi, Nato ja Yhdysvallat. Pilari
3) Hyvät suhteet ja hyvä yhteistyö
Venäjän kanssa. Pilari 4) YK ja muut
kansainväliset järjestöt.
Näistä syntyy tasapaino lista, jota
on varjeltava. Näiden varassa voimme katsoa kohti tulevaisuutta. (Mika
Lehto IS 2016) Tämä on poikkeuksellisen arvokas ydinstrategian listaus,
jossa toteutuvat avainsanat osat, kokonaisuus ja integraatio.
Tämä on hyvin selkeä ja lyhyt teksti, niin kuin hyvä strategia tulee ytimeltään ilmaistakin. Näistä pilareista
voidaan sitten asioita määritellä yksityiskohtaisemmin.
Erittäin tärkeä näkökohta on sekin,
että pilarit elävät koko ajan. Pilarit
pysyvät, mutta ne vaativat ajassa uusia tilannearvioita. On ymmärrettävä,
että jos yksi pilari pettää, niin koko
rakennelma alkaa sortua.

nut esiin näkökohtia, jotka liittyvät
tämän kappaleen otsikkoon ja huoltovarmuuteen.
Suomea kohtaan esiintyy poikkeuksellisen intensiivisiä valtiollisia
kybervakoiluyrityksiä ja tiedustelutoimintaa, jotka kohdistuvat Suomen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhkat liittyvät ulkomaalaisten
valtioiden tiedustelun kohteisiin. On
havaittu, että Venäjä ja Kiina ovat tiedustelu toiminnassaan erityisen aktiivisia. Tiedustelun kohteita ovat: 1)
Tietoliikenne ja tietovarannot suurimman kiinnostuksen kohteena. 2)
Energiantuotanto 3) Liikenneverkosto 4) Ruoka ja lääkehuolto 5) Maksuliikenne ja pankit.
Nämä tekijät ovat huoltovarmuuden
kannalta erityisen tärkeitä.Yhteiskunnan toiminta on näiden varassa.
Tältä pohjalta tiedämme myöskin,
mihin kohteisiin vihollisen täsmäaseiden koordinaatit on määritelty,
jos sotatila syttyy.

Pilareiden tavoitekin on selkeä: rauhantilan säilyttäminen ja poikkeustilojen ja vakavien häiriöiden estäminen. Tai jos näitä syntyy, niistä on
selvittävä. Näissä asioissa meillä suomalaisilla tulee olla vahva tahtotila.

Vihollinen pyrkii heti sodan alussa
tuhoamaan nämä keskeiset infrastruktuurin osaalueet. Tällainen isku
on yllättävä, nopea ja voimakas.

Suojelupoliisi (www.supo.fi) on syksyllä julkaistussa vuosikirjassaan tuo-

Puolustusvoimien uusi strategia nopean toiminnan operatiivisista jou-

koista ja entistä vahvemmista paikallisista joukoista on erittäin tärkeä.
Puolustusvoimien kehittämisen tavoite on uskottavasti ehkäistä ennalta tällaisten tilanteiden syntyminen;
Pilari 1. Puolustusministeri Kaikkosen mukaan uudessa puolustusselonteossa pyritään laajaan yksimielisyyteen ja jatkuvuuteen. Ajassa on
kuitenkin elettävä ja toimintaympäristön muutoksiin on vastattava. Näitä tekijöitä ovat arktisten lähialueiden lisääntynyt strateginen merkitys,
kiihtynyt suurvaltakilpailu ja Kiinan
nousu. Suomi nähdään nyt entistä
selvemmin osana Pohjois-Euroopan
sotilasstrategista
kokonaisuutta,
mikä perustelee myös kansainvälistä
puolustusyhteistyötä.
Itämeri, arktinen alue ja Pohjois-Atlantin meriyhteydet linkittyvät toisiinsa. Kansainvälisen tilanteen kiristyminen yhdellä alueella voi johtaa
nopeasti sotilaallisen toiminnan lisääntymiseen myös muilla alueilla.
Itänaapuri Venäjän tavoitteena on
etupiirijakoon perustuva turvallisuusrakenne Euroopassa.
Venäjän sotilaallinen toiminta on
keskeinen osa heidän keinovalikoimaansa. Venäjä on tuonut parhaita
aseitaan ja joukkojaan Suomen lähialueille. Kaikkosen mukaan Suomen
puolustuksen toimintaympäristö säilyy jännitteisenä ja vaikeasti ennustettavana.
Suomen sotilaallinen puolustus ja
kokonaisturvallisuus kytkeytyvät yhä
tiiviimmin toisiinsa. Uusina ulottuvuuksina korostuvat kyber- ja informaatio toimintaympäristöt. Kyberpuolustustamme on vahvistettava ja
sille on varmistettava työkalut.

Kyberkyvykkyyksien lisäksi myös konventionaaliset keinot ovat valikoimassa. Zapad-2013 Venäjän ja Valko-venäjän strategisen harjoituksen
loppuhuipentuma. Lähde: http://eng.kremlin.ru/photo/2101 (image),
Russian Presidential Press and Information Office (Wikipedia)
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Selonteossa todetaan, että puolustusvoimissa tavoitellaan 500 henkilötyövuoden lisäämistä vuoteen 2030
mennessä. Nykyinen henkilömäärä
ei pitemmällä tähtäimellä yksinkertaisesti riitä.”
Suomi on ollut Naton rauhankumppani vuodesta 1994. Suomi on osal-

listunut Naton rauhanturvatehtäviin.
Nato maiden kanssa on järjestetty
yhteisiä sotaharjoituksia.

an kehittäminen näyttää olevan hyvin vaikea asia. Selkeää ratkaisua ei
ole syntynyt.

kohtuullisen hyvällä tasolla. Niinistö
lähtee lokakuun lopussa Moskovaan
keskustelemaan Putinin kanssa.

Näissä harjoituksissa ovat olleet mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Yhdysvallat. Ruotsin kanssa puolustusyhteystyö on tiivistynyt merkittävästi
viime vuosina. Suomen puolustusvoimien järjestelmät ovat yhteensopivia Naton kanssa.

Tämän lehden päätoimittaja eversti
Gabrielsson toteaa, että eurooppalainen puolustus on karikkoista. Sotilaallisen intervention lisäksi ehkä
suurempi on kyberuhka tänään.
Presidentti Niinistö on pitkään ollut
huolestunut EU:n puolustuskyvystä
ja ajanut EU:n yhteisen puolustuksen
toteuttamista.

Vaikea kysymys on se, miten näille
suhteille käy, jos Suomi Naton jäsen?
Suomella on vahvat puolustusvoimat. Tämän keskustelun peruskysymys on, että jos Suomi joutuu voimakkaan sotilaallisen intervention
kohteeksi, niin uskotaanko, että selviämme yksin ja kuka tulee apuun?
Vai tuleeko kukaan?

Hän on todennut, että jos asiat menevät EU:n kannalta huonompaan
suuntaan, niin Nato saattaa tulla vastaan. Tämä vaatii poliittisia päätöksiä.
25.10 2021 Niinistö vahvisti Naton
kanssa käydyissä neuvotteluissa, että
Suomi toimii kumppanuus sopimuksella.

Kun tilanne on päällä, niin ei ole enää
aikaa ratkaista tätä asiaa. Huoltovarmuuden kannalta sota muuttaa yhteiskunnan toimintaa erittäin vakavasti.

Suomi on niin tiiviissä yhteistyössä
Naton kanssa kuin tämä on kumppanuussopimuksen puitteissa mahdollista. Naton jäsenyys optio on
olemassa. Naton pääsihteeri Stoltenberg totesi 25.10.2021 Helsingissä,
että on eri asia olla Naton jäsen kuin
kumppani. Naton ovi on auki ja se on
valmis aloittamaan neuvottelut jäsenyydestä Suomen kanssa, jos Suomi
tähän ratkaisuun päätyy. Nato kunnioittaa myös Suomen päätöstä, jos
näihin neuvotteluihin ei ryhdytä.
Helsingin
sanomissa
todetaan
25.10.2021, että Venäjän viime
vuosien aggressiivisuus on palauttanut Naton alkuperäiseen perustehtäväänsä eli jäsenmaiden kollektiiviseen puolustamiseen. Tämä
perustuu erityisesti pykälään 5, joka
tarkoittaa, että hyökkäys yhtä Nato
maata kohtaan tarkoittaa hyökkäystä
kaikkia jäsenmaita kohtaan.
Vuonna 2014 Venäjän tekemä Krimin
valtaus ja edelleen jatkuva sotilaallinen konflikti Itä Ukrainassa ovat merkittävästi heikentäneet sekä Venäjän
ja EU:n että Venäjän ja Naton välisiä
suhteita. EU on asettanut sanktioita
ja Venäjä on asettanut vastasanktioita, jotka ovat voimassa tällä hetkelläkin.
Paljon on viime vuosina käyty keskusteluja EU maiden yhteisen puolustuksen vahvistamisesta ja Natosta.
Esillä on ollut myös mielipide, että ilman Natoa ja Yhdysvaltojen apua EU
maiden puolustaminen on illuusio.
Euroopan Unionissa on 27 jäsenmaata. 21 niistä on Naton jäseniä. EU:n
maiden yhteisen puolustusstrategi-

EU:n perussopimuksessa on artikla
42.7, joka on turvallisuuslauseke. Jos
EU maa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, niin muilla jäsenmailla on velvollisuus antaa apua kaikin mahdollisin keinoin. Lausekkeen
toimeenpano vaatii EU mailta poliittisen päätöksen.
Toimiiko tämä lauseke käytännössä?
Vai onko tilanne jo eskaloitunut ja
ohi, ennen kuin poliittiset päätökset
on tehty? Tehdäänkö näitä päätöksiä
ylipäänsä? EU:n Nato maille tällä lausekkeella ei ole merkitystä.
Yksinkertainen ratkaisu olisi, että
kaikki EU maat olisivat Naton jäseniä.
Silloin voitaisiin ratkaista sekä eri EU
maiden oman puolustuksen kehittäminen että koko EU alueen kollektiivinen puolustus ja Naton viidennen
pykälän käyttö kriisitilanteissa.
Ilmeisen vaikea ratkaisu tämäkin niille kuudelle EU maalle, jotka eivät Natoon kuulu. Ruotsin ja Suomen Nato
jäsenyys tapahtunee yhtä aikaa, jos
ylipäänsä tapahtuu?
Suomen kannalta on erittäin tärkeä
asia säilyttää hyvät suhteet ja keskusteluyhteys Venäjään ja sen johtajiin. Nämä suhteet ovat tällä hetkellä

Kyberhyökkäykset ja digitaallinen
rikollisuusPoliisin lokakuussa antamien tietojen mukaan vuonna 2021
on digitaalisista rikoksista tehty 1400
rikosilmoitusta. Nämä liittyvät pankkiyhteystietojen kalasteluun eri keinoin, sijoituksiin, lainoihin, tilausansoihin,
verkkokauppapetoksiin,
olemattomiin postipakettilähetyksiin jne. Näissä rikoksissa on ihmisiltä
varastettu 23 miljoonaa euroa.
Poliisi pitää näitä lukuja vain jäävuoren huippuna. Rikoksia on tehty
paljon enemmän, mutta niistä ei ole
tehty ilmoitusta. Alkusyksystä poliisi
perusti erityisryhmän tutkimaan
erittäin ovelaa ja monimutkaista digirikosten sarjaa, jossa pankkitilien
ryöstöjä tapahtui lyhyen ajan sisällä
yli kolme miljoonaa euroa.
Liikenne- ja viestintäministeriön
kyberturvallisuuskeskus tiedotti lokakuun lopulla, että pankkitunnusten huijaukset ovat voimakkaassa
kasvussa. Heidän tietoonsa oli tullut
1226 pankkitunnusten kalasteluyritystä. Kansainväliset rikolliset ovat
ryöstäneet ihmisten tileiltä yli 8,5
miljoonaa euroa.
Rikoksissa on käytetty kaikkien suomalaisten pankkien aitoja logoja ja
lomakepohjia. Verkkopankkitunnukset ovat rikollisille arvokkaita. Näillä
tilit tyhjennetään ja rahat rahat siirty-
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Kyberuhat ovat tämän päivän todellisuutta. Kuva: Fiktiivinen sosiaalisen verkoston kuvaus. Lähde: Original:
en: User:DarwinPeacock, SVG-Conversation: User: Maklaan (Wikipedia)
vät tilisiirtoina ulkomaille. Näitä siirtoketjuja on erittäin vaikeaa jäljittää.
Verkkopankkitunnukset ovat myös
vahvan tunnistaumisen välineitä hyvin monissa palveluissa. Rikolliset
pääsevät kiinni näiden palvelujen
tietoihin, mikä on hyvin vahingollista.
Verkkopankkitunnuksilla
tehdään
myös identeettivarkauksia. ICT asiantuntijat ovat todenneet, että kyberhyökkäyksissä on siirrytty kylmän
sodan vaiheeseen. Kaupan alalla
tapahtui viime heinäkuussa paljon
kansainvälistäkin huomiota saanut
kyberhyökkäys.
Kaseya nimisen ohjelmistoyrityksen
kassajärjestelmiä toimittavan alihankkijan järjestelmiin tehtiin kyberhyökkäys. Hyökkäys kohteena oli 17
kaupan alan yritystä eri maissa. Yksi
näistä oli ruotsalainen osuuskauppa
Coop. Coopilla on 800 myymälää.
Sen markkinaosuus päivittäistavarakaupassa Ruotsissa on 20 %. Kun
ottaa huomioon Ruotsin ostovoiman
eron Suomeen verrattuna, niin Coop
on suunnilleen saman suuruusluokan yritys kuin K-ryhmä ja S-ryhmä
Suomessa. Tämä kyberhyökkäys lamautti kassajärjestelmät Coopin kaikissa kaupoissa. Kaikki 800 kauppaa
olivat suljettuina viikonlopun aikana
2 päivää. Hyökkäykseen kuului myös
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kiristysohjelma.
Hyökkäyksen kohteena olevilta yrityksiltä vaadittiin 70 miljoonaa dollaria sulkeutuneiden kassajärjestelmien avauskoodien saamiseksi.(HS
3.7.2021) Onko niin, että järjestelmien pitkät hankintaketjut altistavat
kyberhyökkäyksille? Ja onko silloin
myös kontrolli ja korjaustoimeenpiteet vaikeampaa ja hitaampaa suorittaa?
Kohtalaisen iso vahinko tästä tuli. Se
ei ole tiedossa, maksettiinko vaaditut
avauskoodien lunnaat?
Yhteenvetona voidaan todeta, että
digirikoksissa varastetaan todella
suuria summia ihmisten rahoja. Kun
eläkeläisiltä viedään viimeisetkin
säästöt ja monien muiden tilit tyhjennetään, ihmiset joutuvat vaikeisiin taloudellisiin ongelmiin ja pitkävaikutteiseen kriisiin.

tysten että pankkien aitoja logoja.
Ihmisillä on näihin yrityksiin vahva
luottamus.
Tilanne on niin vakava, että ihmisten
tietämystä näistä rikoksista ja niiden
torjumisesta on lisättävä nopeasti.
On selkeästi ja yksinkertaisesti kerrottava, miten on toimittava rikosten
estämiseksi tai ainakin niiden määrän vähentämiseksi.
Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin kyberturvakeskuksen, poliisin,
kaupan yritysten ja pankkien on tehtävä opas näistä asioista ja lisättävä
informaatiota monin eri tavoin.
Näiden tahojen lisäksi Suomessa löytyy runsaasti korkeatasoista asiantuntemusta näissä asioissa. Tiedetään kyllä, mitä tapahtuu ja miten
ihmisiä ryöstetään. Myös tätä asiantuntemusta on hyödynnettävä. Nyt
on tuotava digitalisaation synkkä ja
pimeä puoli esiin.

Rikolliset ovat erittäin ovelia painostamaan ja johtamaan ihmisiä
harhaan. He käyttävät hyväkseen
tietämättömyyttä siitä, miten pitäisi
toimia. Digirikollisuus on yhä kiihtyvä vakava häiriötila ja huoltovarmuusongelma.

Edellä mainittuun liittyen tuli
1.11.2021 Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta
ensimmäisen
kerran 112 sovellukseen pankkihuijauksista seikkaperäisesti varoittava
viesti. Erinomaisen hieno asia.

Päivittäin näitä rikoksia voi lehdistä
lukea. Tiedottaminen on myöhässä,
vahinko on jo tapahtunut. Harhautuksissa käytetään sekä kaupan yri-

Kyberturvarikosten osalta F-Securen
johtaja Laaksonen antoi selkeän ohjeen hiljattain Sanoman tekniikkajulkaisussa: ”Kannattaa varmistaa, että

hyökkäykset huomataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen
kuin tuhoa on päässyt tapahtumaan.
On tärkeää seurata, mitä omissa tietojärjestelmissä tapahtuu, mutta vähintään yhtä tärkeää on tietää, mitä
tehdä, kun hyökkäys on havaittu. Jos
hyökkääjä huomaa paljastuneensa,
hän saattaa palata entistä määrätietoisemmin asettamaansa takaporttia
hyödyntäen.
Olennaista on kerätä ja analysoida
tietoa hyökkäyksen kulusta ja laajuudesta ennen hyökkääjän poistumista
verkosta.” Niissä yrityksissä ja laitoksissa, joissa riskit ja vahingot voivat
olla suuria, on oltava huipputason
asiantuntijoiden 24/7 päivystys valvomassa järjestelmiä ja mahdollisia
hyökkäyksiä.
Ilmaston muutos ja hiilijalanjälki
Suomessa kaupan yritykset ovat jo
pitkään tehneet vastuullista ilmastotyötä ja vähentäneet hiilijalanjälkeä.
LIDL ilmoitti hiljattain, että se saavuttaa toiminnassaan
hiilineutraalin tilanteen v. 2022.
K-ryhmä ja S-ryhmä ovat kertoneet,
että hiilineutraali tilanne saavutetaan v. 2025. Kun mukaan otetaan
kuljetukset, niin hiilineutraali tilanne
on tarkoitus saavuttaa v. 2030. Tämä
on merkittävä saavutus.
Kaupan yritysten tavaravirrat ovat
todella mittavia. Ilmeisesti tällä ajanjaksolla myös raskaan liikenteen ajoneuvoissa sähköstä tai vedystä tulee
iso tekijä.
Kaupparyhmien käyttämä sähköenergia on jo nyt uusiutuvaa. Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan
tuulivoimaloiden osuuden sähköenergian tuotannosta arvioidaan
olevan tällä hetkellä n. 10 %. Vuonna
2035 osuuden ennustetaan olevan
jopa 70 %? Tuulivoimalat ovat nyt
edullinen tapa tuottaa sähköä.
Ne alkavat olla myös kannattavia. Niiden tehokkuus on parantunut uuden
teknologian myötä. Tuulivoimalat

ovat myös suurentuneet huomattavasti. Suurimmat ovat 200 metriä
korkeita. Nyt alkaa tulla koon raja
vastaan, koska suurten voimaloiden
kuljettaminen rakennuspaikalle ei
ole enää maanteillä mahdollista.
Uusia tuulivoimalahankkeita on vireillä yli 1200. Pohjois-Pohjanmaa on
alue, mihin niitä eniten rakennetaan.
Kaupan yritykset ovat tehneet mittavia investointeja myös aurinkovoimaloihin.
SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo Keskisuomalaisessa 8.10.2020,
että aurinkovoima on tehokasta.
Esimerkiksi Imatran Prismassa kesä
– heinäkuussa yli 70 % myymälän
käyttämästä sähköstä tuli aurinkopaneeleista.
YK:n Unep järjestön 20.10.2021 tiedotteen mukaan globaalit fossiilisten
polttoaineiden hiilen, kaasun ja öljyn
tuotantomäärät ylittävät rajusti
ilmastotavoitteen. Tuotantomäärä
on kaksin kertainen Pariisin ilmastotavoitteeseen lämpötilan nousuun
1,5 verrattuna. Tällä tuotantomäärällä ilmastotavoite ei voi toteutua.
Globaalilla tasolla ilmasto uutiset
ovat heikompia. YK:n raportissa todetaan, että ilmastokriisi uhkaa. Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitetta ei saavuteta.
Ennusteen mukaan ilmasto lämpenee n. 2,7 astetta seuraavien vuosikymmenien aikana, jos globaalilla
tasolla hiilidioksiinin päästöjen määrää ei pystytä olennaisesti pienentämään.
Ilmaston lämpötilan muutoksesta on
tehty monia skenaarioita vuoteen
2100 mennessä. Korkein luku näissä
on + 4 astetta. (HS 29.10. 2021)
Ongelmat lisääntyvät. Ilmastomuutos ei tunne rajoja. Suomessa tapahtunee samansuuntainen kehitys.
Sateet ja myrskyt lisääntyvät, tulvat
lisääntyvät, kesäisin kuumuus lisääntyy.

Viime kesänä Suomessa oli 50 kpl
yli 25 asteen helle päivää. Kuivuus
lisääntyy. Metsäpalot lisääntyvät.
Suomessa lumiraja siirtyy Oulun
pohjoispuolelle. Suurin kärsijä näistä ilmaston muutoksista on maa- ja
metsätalous.
Kansainvälisellä tasolla ilmastoasioihin näyttää vaikuttava voimakkaasti
energiapolitiikka, puolustuspolitiikka ja talouspolitiikka. Tämä näkyi
esim. Nordstream kaasuputkihankkeessa.
Venäjä, Kiina ja Saudiarabia ovat
tänä syksynä kertoneet pyrkivänsä
hiilineutraaliin tilanteeseen v. 2060.
Voiko tämä muutos tapahtua 40 vuoden aikana? Siihen on vaikea sanoa
mitään.
Köyhyys, ruokahuolto ja hävikki
Tilastokeskuksen raportin 2/2021
mukaan Suomessa oli vuonna 2019
873000 köyhyysrajan alapuolella olevaa ihmistä. Tämä on yli 15 %
Suomen väestöstä. Näillä ihmisillä
on syrjäytymisen riski. Nämä ihmiset
ovat pienituloisia, työttömiä, vajaa
työllistettyjä, lomautettuja ja vakavaa aineellista puutetta kokevia.
Suomessa on yhden hengen kotitalouksille asetettu köyhyysrajaksi
1185 euron kuukausitulo ja yksinhuoltaja + 2 lasta kotitalouksille 1897
euron kuukausitulo.
Suomessa on 2,7 miljoonaa kotitaloutta. Vuonna 2020 7,3 % kotitalouksista on köyhyys rajan alapuolella. Eli
lähes 200000 kotitaloutta elää suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.
Näille ihmisille Suomi ei ole hyvinvointivaltio taloudellisen toimeentulon näkökulmasta. Päivittäisen leivän
saaminen on monille ihmisille suuri
ilonaihe.
Vuoden 2021 alusta lokakuun loppupuolelle mennessä on vaikeuksissa
oleville ihmisille toimitettu 570000
ruokakassia. Määrä on yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattu-
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vaatioiden ja liiketoimintamallien kehittämisen professoreita, määrittelee
arvoketjun seuraavasti:
arvoketjuksi voidaan kutsua sellaista
liiketoimintaa, jossa tuotetaan arvoa
kaikille arvoketjussa mukana oleville toimijoille. Jos tämä ehto ei täyty,
niin arvoketju käsitettä ei voi käyttää.
On parempi käyttää termiä toimitusketju. Chesbroughin arvo käsitteet
ovat: 1) Asiakasarvo 2) Arvoketju 3)
Arvo yritykselle, liikevoitto.

Hurstin jakopaikka. Kuva: HydraX (Wikipedia).
na.
Päivittäistavarakauppa ry:n (www.
pty.fi) tiedotteessa 15.9.2021 kerrotaan, että päivittäistavarakaupan
myymälöiden läpi virtaavasta elintarvikkeista hävikin osuus v. 2019 oli
1,5 %. Nielsenin mukaan päivittäistavarakaupan myynnin arvo oli v. 2020
20,2 miljardia euroa.
Koko ruokaketjussa hävikkiä syntyy
vuodessa 351 – 376 miljoonaa kiloa.
Tästä määrästä kolmannes syntyy kotitalouksissa. Kaupoissa hävikkiä hallitaan toimivilla ennuste- ja tilausjärjestelmillä, tehokkaalla logistiikalla ja
valikoimien hallinnalla.
Päivittäistavarakaupat tekevät yhteistyötä satojen ruoka-apujärjestöjen kanssa. Hävikkiuhan alla olevia tuotteita ohjataan ruoka apuun
turvallisesti ja avun vastaanottajien
kannalta
tarkoituksenmukaisesti.
Kaupan päätökset tehdään yritystai
myymäläkohtaisesti.
Kaupungit ja seurakunnat ovat esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla
kehittäneet toimintatapoja, joiden
avulla kaupoilta ja elintarviketeollisuudelta saatuja ja lahjoitettu tuotteita toimitetaan avustusjärjestöille
ja ruoka-aputoimijoille.
Ohjelmaan kuuluu myös yhteisölli-
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syys, palveluneuvonta ja keskusteluapu.
Nyt on syntynyt järjestelmä, joka pienentää kauppojen hävikkiä ja auttaa
merkittävästi ihmisiä päivittäisen
ruuan saannissa. Pidän tätä toimintaa inhimillisestä näkökulmasta erittäin arvokkaana. Tämä on parasta
vastuullisuutta, mitä voi tehdä. Lisäksi hävikin pienentäminen on iso ilmastoteko. Tämä on huoltovarmuutta parhaimmillaan.
Ruokaketjun toiminta
Viimeisen kymmenen vuoden aikana
on päivittäistavarakaupan toimitusketjussa tapahtunut valtava kehitys.
Digitalisaation myötä suunnittelu- ja
analyytikka järjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmät, liiketoimintaprosessit ja automaatio ovat nostaneet
tehokkuuden aivan uudelle tasolle.
Tavaravirtojen läpimenoajat ovat
koko toimitusketjussa moninkertaistuneet. Tästä kehityksestä on ollut
suurta hyötyä kaikille osapuolille,
myös kuluttajille. Toimintaa voidaan
kutsua arvoketjuksi.
Maatalouskaupassa ei arvoketju kuitenkaan nyt Suomessa toimi. Professori Henry Chesbrough, joka on
kansainvälisesti tunnetuimpia inno-

Maatalous- ja karjatalous tuotteiden
kaupassa tilannetta voi liiketaloudellisten tulosten perusteella pelkistetysti kuvata näin: arvo jakautuu hyvin epätasaisesti.
Määräävän markkina-aseman ja siihen liittyvän vahvan neuvotteluvoiman johdosta suuri osa arvosta muodostuu kaupan alan yrityksille.
Maatalous- ja karjataloustuotteita
valmistavilla yrityksillä arvon muodostuminen on tyydyttävää ja monilla heikkoa. Maatalousyrittäjät ovat
tässä ketjussa kaikkein heikoimmassa tilanteessa. Heidän tilanteensa on
monien eri tekijöiden johdosta muodostumassa hyvin vaikeaksi.
Edellä mainittuun liittyen on todettava, että kilpailu vähittäiskauppa- ja
hankintamarkkinoilla on kansainvälistä liiketoimintaa. Suomessa maatalousyrittäjät ovat useissa elintarviketeollisuuden yrityksissä merkittäviä
omistajia, kuten Atria, HKSCAN ja Valio. Nämä yritykset ostavat raaka-aineet maataloustuottajilta ja näin
ollen maksavat merkittävän osan
heidän tuloistaan.
Kaupan kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön voi paljon vaikuttaa se, että
sekä tuottajat että erityisesti valmistava teollisuus kehittävät innovatiivisesti tuotteitaan ja markkinointia siten, että kuluttajille syntyy lisäarvoa.
Perusasetelma tässä keskustelussa
liittyy kaupan yritysten markkinavoiman käyttöön. Kun kaupan osto-or-

ganisaation osto- tai tuotepäällikkö neuvottelee tavarantoimittajien
kanssa valikoimajaksojen tuotteista,
niiden hinnoista ja muista kauppaehdoista 45 %:n (S) tai 35 %:n (K)
markkinavoimalla, niin neuvotteluasema on erittäin vahva.
Jos tavarantoimittajat eivät suostu hintavaatimuksiin ja vaadittaviin
muihin ehtoihin, niin tavarantoimittaja voi olla ulkona todella isosta
osasta markkinoita omissa tavararyhmissään. Kaupan ostajat tinkivät
pois jokaisen euron ostohinnoista,
mikä vain on mahdollista. Eihän tässä
mitään erikoista ole. Näinhän heidän
täytyy toimenkuvansa perusteella
toimia.
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila
kommentoi maatalouden tilaa seuraavasti:
(6.10.2021 Radio Suomi): ”Maataloudessa on nyt talouskriisi. Maatalousyrittäjien tulot ovat laskeneet. Tänä
vuonna keskeinen tekijä on ilmasto.
Katovuosi. Joillakin viljelijöillä sadon
määrä on vain 30 % aikaisemmasta
tasosta.

kittävä tekijä tässä pelissä. Nyt tarvitaan vastuullisuustyötä koko ruokaketjuun.”
Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Luoto ilmoitti, että kauppa
vastustaa uutta lainsäädäntöä näissä
asioissa. Tämä on klassinen eturistiriita tilanne.
Osapuolet ajavat omia etujaan silloin, kun on kysymys suuriin tavaravirtoihin liittyvistä kauppaehto neuvotteluista.
EU:n maatalouspolitiikan uudistus
on nyt valmisteilla. Sillä tulee varmaankin olemaan suuri vaikutus
myös Suomen maatalouden tulevaisuudelle.
Nykytilanteessa olisi tarpeellisista,
että Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä
elintarvikemarkkinavaltuutettu käy-

vät määräävässä markkina-asemassa
olevien Kryhmän ja S-ryhmän ostotoiminnan toimintatavat ja kauppaehdot kaikilla tasoilla läpi; keskitetty
osto-organisaatio, alueellinen toiminta ja kauppakohtainen toiminta.
Määräävän markkinaosuuden raja on
30 %:n markkinaosuus. Heidän tehtävänsä on selvittää ja arvioida, käytetäänkö kilpailulainsäädännön näkökulmasta suurta markkinavoimaa
siten, että vaaditaan kohtuuttomia
kauppaehtoja. Jos on perusteltua
tehdä uusia lakisääteisiä ratkaisuja,
niin niistä päättäminen on valtioneuvoston ja eduskunnan tehtävä.
Poikkeustilanteissa maatalouden
tuotteet ovat erittäin keskeisiä ruokahuollossa. Siksi onkin erittäin
tärkeää, että suomalaisten maatalousyrittäjien toiminta säilyy elinkelpoisena.

Vaihteluvälit ovat tosin suuria. Viljelijöillä on rahoitusvaikeuksia. Lainan
saanti pankeilta on vaikeutunut.
Investointikyky on heikentynyt. Suomessa ruokamarkkinat toimivat huonosti.
Nyt tarvitaan uutta lainsäädäntöä.
On oltava selkeämmät pelinsäännöt
siitä, miten toimitaan. Kaupan yritykset vaativat kohtuuttomia ehtoja
maataloustuottajilta.
Esimerkiksi kilpailutusajat voivat olla
jopa vuoden pituisia. Nyt on vaadittu kiinteitä hintoja peräti vuodelle
2023. Elintarviketeollisuus sopii hinnat kaupan yritysten kanssa.
Tämä taas vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä ehtoja ja hintoja viljelijöiltä vaaditaan. Näin tämä mekanismi
toimii. Viljelijät ovat heikoimmassa
asemassa. EU:n korvaukset ovat mer-

Kaskenpolttoa Enossa vuonna 1893. Tekijä: I.K. Inha (1865 – 1930,
Wikipedia.
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JÄÄKÄRIPATALJOONAN PITKÄ KAARI
Suominen, Pertti
Jääkäreistä kaupunkijääkäreiksi
Uudenmaan Jääkäripataljoona 1921–2021
Uudenmaan Jääkäripataljoonan Säätiö sr., 2021, 448 s.
ISBN 978-952-94-5132-6
Alkusanoissaan Suominen toteaa
Uudenmaan Jääkäripataljoonan
viettävän kaksinkertaista juhlavuotta: Polkupyöräpataljoona 2:n
perustamisesta tuli huhtikuussa
2021 kuluneeksi 100 vuotta; heinäkuun alusta täyttyi 25 vuotta
siitä, kun itsenäisestä Uudenmaan
Jääkäripataljoonasta tuli osa Kaartin Jääkärirykmenttiä.
Suominen tietää, mistä kirjoittaa:
hän on myös Uudenmaan Jääkäripataljoonan 50-vuotishistoriikin tekijä
vuodelta 1971. Harva voi nimetä itselleen samanlaista saavutusta.
Nyt käsillä oleva teos nojautuukin
alkuosaltaan vahvasti aiemman historiikin uudelleen käsiteltyyn sisältöön. Uusi osio antaa hyvän kuvan
panssaroituja ajoneuvoja käyttä-

västä iskukykyisestä joukosta, jonka
toimintaympäristö on vaihtunut Uudenmaan metsämaastoista pääkaupungin kortteleihin.
Pataljoonan perinnejoukkoihin ovat
aikanaan liittyneet myös talvisodan
taisteluissa perustettu Polkupyöräpataljoona 5 ja jatkosodan aikainen
PsD:n Jääkäripataljoona 5. Molemmat saavat nyt ansaitsemansa käsittelyn varsinaisten perinnejoukko-osastojen lisäksi.
Jotenkin allekirjoittaneen mieltä
kiehtoo Suomen sotaväen alkuhämärä. Niin tässäkin historiikissa.
Käkisalmen läänin rykmentin II pataljoona eli oloissa, joita ei voi varuskunnaksi kutsua: joukot oli sijoitettu
19 eri paikkakunnalle ja 51 erilliseen
rakennukseen. Komendantilla lienee

riittänyt valvottavaa.
Henkilökunnan värväyksestä löytyy
tämä helmi: Alma Petterintytär Terijoen kylästä teki vuona 1922 kapitulanttisopimuksen
alikersanttina
määrättynä korpraalikunnan johtajaksi ja edelleen pataljoonan naiskeittiömestariksi.
Polkupyöräpataljoona 2:n rekryyttien kirjo voisi puolestaan aiheuttaa
lievää ahdistusta nykyisten pataljoonien koulutusupseereille; vai mitä sanotaan siitä, että 3. komppanian 178
alokkaasta vuonna 1924 oli erään
asteisia luku- ja kirjoitustaidottomia
26, kansakoulun käymättömiä 53 ja
ylioppilaita 5. Muut sitten olivat osittain tai kokonaan kansakoulun käyneitä.

Polkupyöräpataljoona 2:n upseereita 1920-luvun alkupuolella Raivolassa. Keskellä pataljoonan komentajana vuosina 1921 – 1924 ollut jääkärieverstiluutnantti Aarne Heikinheimo
(UudJP:n Killan arkisto).
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Polkupyöräpataljoona 2 pääsi muuttamaan Valkjärvelle uusiin kasarmeihin lokakuussa 1928. Oman soittokunnan pataljoona sai 1.9.1930. Pataljoona marssiharjoituksessa soittokunnan tahdittamana Valkjärven kyläraitilla. (Saaran Valokuvaamo, Arvi Salmi / Seppo Repo)
Erityisopetus varsinaisen palveluspäivän jälkeen oli perusteltua.
Teoksen II pääluku on omistettu JP
2:n ja luvut XII ja XIII muiden perinnejoukko-osastojen sotatien kuvaamiseen. Suominen kartoittaa
huolellisesti sotatoimet talvisodasta
aina Lapin sotaan; maallikkolukijan
kannalta ehkä hieman liiankin huolellisesti.
Eräässä kuvaotoksessa kiinnittyy huomio pataljoonan Mannerheim-ristin
ritari Aarre Voutilaisen läsnäoloon
rivissä, joka tervehtii valtakunnankansleri Adolf Hitleriä tämän käydessä onnittelemassa Suomen marsalkkaa hänen 75-vuotispäivänään.
Erikoisuutena on myös maininta mm.
kesän 1944 taisteluissa kadonneista
18 JP 2:n soturista, joista viiden jäännökset löytyivät vuosina 2008–16 ja
tulivat haudatuiksi sotilaallisin kunnianosoituksin kotimaan multiin.
Lapin sotaan joutuminen oli PsD:n
joukkoihin kuuluneille JP 2:n sotu-

reille shokki: välirauhan sopimuksen velvoittamana odotettu oletus
rauhasta ja paluusta siviiliin vaihtui
fyysisesti raskaaseen ja henkisesti
koettelevaan sotaan entisiä aseveljiä
vastaan.
Siitäkin selvittiin lopulta jääkärihengessä. Vuoden 1944 lopussa pataljoona pääsi vihdoin kasarmioloihin
Tervolaan, josta edelleen marraskuussa 1945 lakkautettavaksi. Välittömät sodan jälkeiset vuodet elettiin jälleen kokoonpanomuutosten
kourissa. Vuonna 1952 pataljoona
sai maakunnallisen nimensä Uudenmaan Jääkäripataljoona. Pääkaupungin puolustajien koulutus saattoi vihdoin alkaa.
Seuraavissa luvuissa Suominen kertoo sujuvasti pataljoonan kaaren
korvesta kaupunkiin. Lopullinen kaupunkileima tulee vuonna 1989, kun
silloinen komentaja everstiluutnantti Pentti Airio huomasi pataljoonan
panssaroidun kaluston ja aiempien
sotaharjoitusalueiden – Uudenmaan

metsämaastojen – välisen ristiriidan:
harjoitukset tulee tuoda pääkaupungin seudulle.
Näin VALPAS-89 -harjoitus toteutettiin Helsingin strategisissa kohteissa.
Avaus oli sikäli merkittävä, että harjoituksen pitopaikan valinnalle pyydettiin etukäteen ylipäällikön lupa.
Merkittävä ajankuva tuokin. Sittemmin pääkaupungin puolustajat ovat
jatkuvasti harjoitelleet nimekkeensä
mukaista toimintaansa Suur-Helsingin ympäristöissä.
Pataljoonalla oli myös merkittävä
rooli ”näyteikkunana” siviilimaailman
päättäjien ja ulkomaisten arvovieraiden suuntaan. Toimintanäytösten
intensiteetti kasvoi 1970- luvulta alkaen. Seuraavina vuosikymmeninä
olivat tulitoimintaharjoituksia seuraamassa mm. Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Neuvostoliiton ylin sotilasjohto.
Sama toiminta jatkuu tänäkin päivänä, nyttemmin vain kaupunki27

Tammikuussa 1973 Uudenmaan Jääkäripataljoonan komentaja sai johdettavakseen Itä-Uudenmaan talvisotaharjoituksen, johon osallistuivat lähes kaikki sotilasläänin esikunnat ja joukko-osastot. Kuvassa kapteeni
Olli Engström selostaa vieraille jääkäriprikaatin toimintaa. Vieressä HelSpE:n kapteeni Reino Haaparanta.
(UudJP:n Killan arkisto).
taisteluolosuhteissa ja -kulisseissa.
Kuriositeettina mainittakoon, että
aikalaiset panivat merkille Neuvostoliiton puolustusministeri marsalkka Andrei Gretshkon käynnin 1971
muistuttaneen ennemminkin valmiustarkastusta kuin ystävällistä sotilasvierailua.
Kehitys 1990- luvulla kulki vääjäämättä kohti suurempia joukkokokonaisuuksia. Tämän sai tuta myös Uudenmaan Jääkäripataljoona vuonna
1996 viimeisenä viidestä itsenäisestä
pataljoonasta. Koruton lakkauttamistilaisuus toimitettiin 28.6., ja jo
kolme päivää myöhemmin samalle
lippukentälle järjestyi Kaartin Jääkärirykmentti perustamiskatselmukseensa.
Kirjan viimeiset luvut on omistettu
pääkaupungin puolustajien toiminannan kuvaamiseen; oheistoimijat,
kuten sotilaskoti, ovat saaneet omat
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lukunsa Mannerheim -ristin ritareita
unohtamatta.
Tämäkin historiikki tuo esiin suomalaisen sotilasorganisaation erikoispiirteen, nimittäin erityisen joukko-osastoihin ja muihinkin laitoksiin
liittyvän ”nimimuutosmanian”. Joukot ovat vuoron perään olleet numeroituja – rauhankin aikana - tai
maakuntiin nimeltään liittyviä. Ajatusleikki: jos Suomessa olisi noudatettu Iso-Britannian sotilasperinteitä,
pääkaupungin puolustajina olisi Santahaminan saarella vieläkin Käkisalmen läänin Rykmentti.
Eversti Pertti Suominen on tehnyt
merkittävän työn sotilasperinteen
kirjaamisessa. Teos on ilmavasti taitettu, ja kuvat ovat hyvin valittuja ja
selkeitä. Kirjoitus- tai painovirheitä ei
allekirjoittanut havainnut. Arviointi
on hyvä päättää Joutselän taistelun
11.3.1555 menestystä luonnehtivaan

lainaukseen: ”Juho Maununpojan
selvänäköisyys, rohkeus ja luja tahto
oli vienyt pienen mutta hyökkäyshenkisen suomalaisen joukon voittoon”.
PEKKA HOLOPAINEN
Kirjaa voi tiedustella säätiön asiamieheltä:
Rauno Loukkola
050 441 4703
rauno.loukkola@saunalahti.fi

Esitys Logistiikkaupseerit ry:n kunniajäseneksi hyväksyttiin
Toimitusjohtaja, majuri res Antti Juhani Haapanen hyväksyttiin Logistiikkaupseerit ry:n kunniajäseneksi.
Puolustusvoimien logistiikka on kehittynyt kansainväliselle tasolle kansalliset edellytykset ja olosuhteet
huomioon ottaen. Kehitysprosessi on ollut pitkä ja se on jalostunut puolustusvoimien ja elinkeinoelämän
luontevan yhteistyön tuloksena.

Toimitusjohtaja Juhani Haapanen teki pitkän uran kuljetusliike Kauko Mäkinen Oy:n omistaja-toimitusjohtajana Sastamalassa.
Puolustusvoimien logistiikan pariin Juhani Haapanen tuli 1993 HämSLE:n Elintarvikevarikko 1:n kuljetuspäällikkönä.
Elintarvikevarikoita seurasivat Maanpuolustusalueille perustetut Logistiikka-yksiköt. Juhani Haapanen oli perustamassa LMpa:n Logistiikkayksikköä sen kuljetuspäällikkönä. Hän vastasi siellä kuljetustoimiston ja kuljetusjärjestelmien suunnittelusta sekä niitten toiminnoista. Ensimmäinen kertausharjoitus vietiin läpi Haapasen suunnitteleman
kuljetusten-ohjausjärjestelmän mukaisesti. Näitä järjestelmiä käytettiin myöhemmin Puolustusvoimien valakunnallisten järjestelmien pohjana.
Juhani Haapanen oli keskeisenä kehittäjänä Logistiikkayksikön tilausjärjestelmiä suunniteltaessa. Tähän hän käytti
runsaasti omaa ja henkilökuntansa aikaa, ja kertausharjoitukset käytettiin tiiviisti järjestelmien testaamiseen ja joukon harjoittamiseen.
Majuri res Juhani Haapanen oli viimeisin LMpa:n Logistiikkayksikön päällikkö järjestelmän kehittyessä kohti nykyistä
Puolustusvoimien Logistiikkalaitosjärjestelmää.
Juhani Haapanen on kuulunut Huoltoupseeriyhdistys ry:n Valtuuskuntaan vuosina 2001-2005 ja hänelle on myönnetty Huollon Ansioristi vuonna 2015.
Juhani Haapanen on koko työikänsä edistänyt elinkeinoelämän ja puolustusvoimien yhteistoimintaa laajalla sektorilla. Tässä työssä hän oli hyödyntänyt laajoja yhteiskunnallisia ja henkilösuhteitaan.
Edellisen perusteella esitämme, että toimitusjohtaja, majuri res Juhani Haapanen kutsutaan Logistiikkaupseerit ry:n
kunniajäseneksi.
14.9.2021
Risto Gabrielsson
eversti evp

Pasi Alho
kapteeni res

Seppo Laalo
majuri res
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AJANKOHTAISTA HUOLTOVARMUUDESTA
Esitelmä Logistiikkaupseerit ry:n
syyskokouksessa 27.9.2021, kirjoitus on laadittu esitelmän perusteella.
Tapio Tourula Varautumispäällikkö, Huoltovarmuuskeskus
Huoltovarmuus on kaikissa tilanteissa toimiva yhteiskunta.
Painopisteet ovat muuttumassa.
Materiaalisessa varautumisessa
panostetaan varastointiin, tuotantovarauksiin, investointeihin ja
teknisiin järjestelmiin.
Toimintavarmuutta ja resilienssiä
edistetään varautumisella, jatkuvuudenhallinnalla, häiriönsietokyvyllä, yhteistoiminnalla ja digitaalisuuden edistämisellä.
Suomen ulkomaankaupan kuljetusten volyymista yli 80 % tapahtuu
meritse. Merikuljetusten kilpailukyvyn ylläpito, kuten merenkulun tuet,
ympäristösäädökset ja laivaston ikä,
on elinehto Suomen yhteiskunnan
ylläpidolle. Suomen meriklusterin
tulevaisuutta, osaamista, koulutusta,
tutkimusta ja kehitystä, täytyy jatkuvasti kehittää.
Merikuljetuksia ei voida korvata
muilla kuljetusmuodoilla, suuret volyymit ja kustannuskriittiset tuotteet
asettavat rajoituksia muille vaihtoehdoille. Varautumisen painopisteessä
on Itämeri, logistiikka, muutokset,
merikuljetusten
turvallisuustilanne, riskit ja uhkat sekä mahdolliset
vaihtoehtoiset reitit. Meriliikenne on
osa logistista ketjua johon kytkeytyy
muut kuljetusmuodot. Laivakapasiteetin riittävyys ja käytettävyys häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on
kriittinen kysymys.
Ulkomaakaupan tavaraliikenne satamissa vuonna 2018 - yli 100 milj. t/v
Huoltovarmuustyössä painopisteinä
ovat varautumisen yhteistoimintaan
huoltovarmuudelle kriittisissä satamissa, satamajaosto ja> satamapoo-
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li, satamat meri- ja maakuljetusten
solmupisteinä sekä vaihtoehtoiset
satamat ja reitit. Taustalla vaikuttaa
satamien erikoistuminen ja eriytyminen lastityypeittäin.
Toteutuneita huoltovarmuusuhkia ja häiriötilanteita
Pandemiauhat, kuten sikainfluenssa
ja koronakriisi 2000-luvulla ovat koetelleet yhteiskuntia meillä ja muualla.
Tietoturvahyökkäykset ja kyberturvallisuuden haavoittavuus ovat arkipäivää tänään.
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto 2018—2019 oli todella vakava
osoitus tietojärjestelmien haavoittavuudesta. Sään ääri-ilmiöt tuntuvat
lisääntyvän. Hirmumyrskyt, joillain
alueilla valtavat sademäärät, kuten
Saksassa hiljan ja toisaalta piinaava
kuivuus muualla ovat jokapäiväisiä
uutisia nykyään. Lämmitysöljyn ja
dieselin niukkuus (2010—2011) sekä
turvetuotannon aleneminen vaikuttavat energiaturvallisuuteen.
Huoltovarmuuden kansallinen järjestäminen
Huoltovarmuuden turvaamisesta on
säädetty laissa 1390/1992. Pykälässä
§4 säädetään, että Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat
työ- ja elinkeinoministeriölle. Ministeriöt kehittävät huoltovarmuutta
omalla toimialallaan. Pykälässä §5
on säädetty, että huoltovarmuuden
kehittämistä ja ylläpitoa varten on
Huoltovarmuuskeskus.
Valmiuslaki 1552/2011 §12 antaa
hallinnon varautumisvelvoiteet. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 1048/2018 antaa
tarkentavat perusteet ja tavoitteet
kaikille hallinnonaloille, eri sektoreiden substanssisääntelylle sekä toimialakohtaislle varautumisvelvoitteille.
Mssiomme

Huoltovarmuuskeskus huolehtii yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa
siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.
Keskeiset tehtävämme normaaliaikana
Ehkä tunnetuin tehtävä on materiaalinen varautuminen ja varastointi.
Tehtäviin kuuluu kuitenkin huoltovarmuusrahaston ylläpito, sopimukset yritysten kanssa, tilannetietoisuuden ylläpito ml. toimintaympäristön
analyysi, skenaariot ja ennakointityö.
Lisäksi kriittisten kansainvälisten arvoketjujen tunnistaminen ja niihin
vaikuttaminen, osallistuminen kansainväliseen varautumisyhteistyöhön, harjoitukset, koulutus, tiedotus
ja ohjeistaminen.
Huoltovarmuusratkaisujen ja keinojen kehittäminen on ensiarvoisen
tärkeää. Tekniset järjestelmät tulee
varmistaa.
Yhteistyöverkostot ja
koordinointi tulee ylläpitää ja kehittää. Varautumisyhteistyötä kehitetään yhteistyöverkoston avulla.
Julkishallinnon ja elinkeinoelämän
varautumistoimintaa tulee yhteensovittaa. Elinkeinoelämän varautumista tulee ohjata ja sen jatkuvuudenhallintaa ja varautumista pitää
tukea.
Poikkeavat tehtävämme häiriötilanteessa
Varmuus- ja turvavarastojen käyttöönotto ja logistiikka tulee varmistaa. Huoltovarmuusrahaston ja
muiden resurssien käytön kriisirahoitukseen täytyy varautua. Laaja-alaisen elinkeinoelämää ja kansainvälisiä
arvoketjuja kattavan tilannekuvan
muodostaminen ja jakaminen yhteistyössä pooliorganisaation ja
muiden yhteistyötahojen kanssa on
ensiarvoisen tärkeää kuten myös tiedon- ja viestien välittäminen ja vuoropuhelu elinkeinoelämän ja viran-

omaisten välillä.
Pitää olla valmius toteuttaa ohjaavien viranomaisten antamat erityistehtävät, HVK:n kyvyt ja kapasiteetti
huomioiden.
Strategisia painopisteitä ovat ennakointi- ja analyysitoiminnan vahvistaminen, tilannekuva ja uhkaskenaariot ja niiden perusteella selkeämpi
kokonaiskuva. Edelleen ennakoinnin
tiiviimpi liittäminen kriittisten toimialojen varautumisen suunnitteluun,
varastointijärjestelmän arviointi ja
kehittäminen sekä pooli- ja muun
sidosryhmätoiminnan kehittäminen.
Kansainvälisen yhteistyön merkitys
huoltovarmuudelle
Kansainvälinen yhteistyö on yhä
merkittävämpää huoltovarmuuden
edistämisessä. Arvo- ja toimitusketjut ovat globaaleja ja entistä keskinäisriippuvaisempia, globalisaatio ja
sen kerrannaisvaikutukset ovat vahvistaneet motivaatiota kansainväliseen yhteistyöhön.

Suomi on aktiivinen jäsen monikansallisissa yhteistyöorganisaatioissa,
ja monitasoiset kansainväliset sopimukset edistävät tätä työtä.
Huoltovarmuuskeskus tekee yhteistyötä Pohjoismaista erityisesti
Ruotsin ja Norjan kanssa, EU- ja OECD-maiden kanssa sekä siviilivalmiuteen liittyen myös Nato-maiden
kanssa. Yhteistyötahoihin kuuluvat
myös muun muassa USA, Yhdistynyt
kuningaskunta, Viro, Sveitsi ja kansainväliset yritykset.
Yhteistyön sisältö
Suomella on huoltovarmuuden osalta valtio- tai kansainvälisiä sopimuksia Ruotsin, Tanskan ja Norjan kanssa.
Huoltovarmuuskeskus muun muassa
toimii yhdysviranomaisena kansainväliseen energiajärjestö IEA:han ja
hoitaa EU:n maakaasun toimitusvarmuusasetuksessa säädettyjä viran-

omaistehtäviä.
HVK osallistuu pohjoismaiseen liikennealan varautumistyöhön sekä
toimii Naton rauhankumppanuusohjelman komiteoissa ja ryhmissä
(Transport Group TG) ja toimii maa-,
meri- ja ilmakuljetusten alaryhmissä.
Yhteenveto
Huoltovarmuustyöllä
tähdätään
yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen.
Suomalainen
huoltovarmuustyö
on kansainvälisesti arvioiden hyvin
resursoitu. Huoltovarmuusorganisaation peruskivi on yksityisen ja
julkisen sektorin tiivis yhteistyö. Yhteiskunnan vakaus saattaa joutua
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LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:n SYYSKOKOUS 2021pidettiin 27.9.2021 klo 17:30 – 19:30 Tampereella
TEAMS- järjestelmällä. Kokoukseen osallistui yhteensä 30 henkilöä.
Päätettiin, että hallituksen kokoonVilho Wäiniön säätiön edustajiksi
pano on yllä kirjatun mukainen.
hyväksyttiin everstiluutnantti MiYhdistyksen toiminnantarkastajik- kael Laine ja everstiluutnantti Juha
si esitettiin ja hyväksyttiin vuodelle Ponto.
2022 ev evp Risto Kosonen ja evl
Mauri Etelämäki

Logistiikkaupseerit ry:n puheenjohtaja, eversti Mika Multanen
avasi kokouksen kello 17:30. Puheenjohtaja toivotti osallistujat
tervetulleiksi ja tiedotti kunniajäsen Kari Suvannon menehtymisestä. Alkuun pidettiin minuutin
mittainen hiljainen hetki hänen
muistolleen.

Hallituksen esitys Valtuuskunnan jäseniksi vuodelle 2022

Hallituksen kokoonpano vuodelle
2022

Valtuuskunnan jäsenyyskausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen hallituksen jäsenmää- EROVUOROISET JA JATKOHALUKKUUDET VUOSILLE 2022 - 2024
räksi päätettiin puheenjohtaja, vaPENTTI MIETTINEN
PATRIA LAND HALUKAS JATKAMAAN
rapuheenjohtaja ja 10 henkilöä.
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin ja hyväksyttiin
eversti Mika Multanen.
Yhdistyksen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi esitettiin ja hyväksyttiin luutnantti res Pekka Saarinen.

MANU SALMI		
THOMAS DOEPEL
MIKKO JYLHÄ		
RISTO KOSONEN
TERO KOSONEN
PASI NIINIKOSKI		
JYRKI NURMINEN
RITVA PAAVONSALO
JAAKKO TAKALA

MUUT VALTUUSKUNNAN JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT SEIKAT

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi
esitettiin ja hyväksyttiin seuraavat RAUNO TÖRRÖNEN
KA
henkilöt:
evl Janne Hotta
kom Juha Kotilainen
kom evp Vesa Aalto
ltn res Hans Gabrielsson
kom Jarkko Källi
maj Mika Pyykkö
kapt Lauri Mukka
kapt Ville Tolvanen
kom evp Pentti Miettinen
(valtuuskunnan pj)
kapt Walter Pomell (sihtee
ri)
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NOKIAN RASKAAT RENKAAT HALUKAS JATKAMAAN
FINNLINES HALUKAS JATKAMAAN
DIGIA HALUKAS JATKAMAAN
PUOLUSTUSKIINTEISTÖT EI JATKA
VRTRANSPOINT EI JATKA
PATRIA OYJ EI JATKA
PUOLUSTUSKIINTEISTÖT HALUKAS JATKAMAAN
LEIJONA CATERING HALUKAS JATKAMAAN
INEX PARTNERS HALUKAS JATKAMAAN

PASI MÄKINEN		
PAAVO KÄSMÄ		

CITYMARKET JOENSUU SIIRTYY ELÄKKEELLE, EI JATKESKO		
SIIRTYY ELÄKKEELLE, EI JATKA
OSUUSKAUPPA ARINA ELÄKKEELLÄ, EI JATKA

Puolustusvoimien jäsenyydet periytyvät tehtävän mukaisesti.
SIMO SIITONEN PUOLUSTUSVOIMAT, PUOLUSTUSVOIMIEN YLILÄÄKÄRI
KARI RENKO PUOLUSTUSVOIMAT, JOHTAJA, PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS
TIMO KAKKOLA PUOLUSTUSVOIMAT, PUOLUSTUSVOIMIEN SOTATALOUSPÄÄLLIKKÖ
TIMO SAARINEN PUOLUSTUSVOIMAT, APULAISJOHTAJA, PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS
JARI MIKKONEN PUOLUSTUSVOIMAT, PÄÄESIKUNNAN LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ
Uudet jäsenehdokkaat vuosille 2022 - 2024

AKI TUOMINEN VRTRANSPOINT, Logistiikan turvallisuusjohtaja
JYRKI TOMMINEN KESKO, Johtaja,
Toimitusketjun ohjaus, logistiikka ja
kaupan palvelut
JUSSI JÄRVINEN PATRIA, President
Patria Land Oy
MIKA LANKINEN CITY-MARKET ÄÄNEKOSKI, Kauppias
VEIKKO KEMPPI LSO OSUUSKUNTA,
Toimitusjohtaja
Ehdotus Valtuuskunnan kokoonpanoksi vuodelle 2022
Miettinen Pentti Patria (Pja)		
Nurminen Jyrki Puolustuskiinteistöt
Salmi Manu Nokian Raskaat Renkaat
(Varapja)
Paavonsalo Ritva Leijona Catering
Doepel Thomas Finnlines		
Puputti Jarmo XD Solutions
Helke Lauri Onnibus			
Rantanen Mika Würth
Henttinen Markku
LOGY		
Rautjärvi Jari Valtra
Hurme Liisa Orion			
Renko Kari Puolustusvoimat
Jylhä Mikko Digia 			
Riihijärvi Tapan Raskone
Järvinen Jussi Patria 			
Saarinen Timo Puolustusvoimat
Kakkola Timo Puolustusvoimat
Siitonen Simo Puolustusvoimat
Kemppi Veikko LSO Osuuskunta
Takala Jaakko Inex Partners
Kohtamäki Veli-Matti Millog 		
Tomminen Jyrki
Kesko
Laaksonen Kari-Pekka Samskip
Tuominen Aki VR Transpoint
Lankinen Mika City-Market Äänekoski
Väänänen Tommi
Ponsse
Mikkonen Jari Puolustusvoimat
Äänismaa Kalle SAP Finland
Nieminen Henry Insta Group

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE
2022
Toiminta-ajatus
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea
maanpuolustusta edistämällä vahvaa maanpuolustushenkeä, logistiikan kehittämistä, tutkimustoimintaa
ja kanssakäymistä. Yhdistys toimii
logistiikka-alalla työskentelevien ja
logistiikan tehtäviin sijoitettujen upseereiden yhteisenä maanpuolustusjärjestönä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on alansa julkaisutoimintaa. Yhdistys jakaa apurahoja
ja stipendejä sekä järjestää yhteisiä
logistiikka-alan kokoontumisia, tutustumismatkoja, seminaari-, kokous- ja juhlatilaisuuksia, joiden
tarkoituksena on tarjota jäsenistölle
mahdollisuuksia logistiikan ja itsensä
kehittämiseen sekä verkottumiseen
logistiikan alalla.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan
Logistiikkaupseeri- lehden, kotisivujen (www.logistiikkaupseerit.fi) ja
sähköpostin kautta.
Vuoden 2022 teemana on: ”TOIMITUSVERKOSTOJEN HALLINTA”
Logistiikkaupseeri-lehti ja seminaarit tukevat vuoden teemaa. Yhdistyksen keskeisinä toimijoina ovat
Puolustusvoiminen logistiikkalaitos
ja sen hallintoyksiköt, Maanpuolustuskorkeakoulu sekä Reserviupseerikoulu. Puolustushaarojen esikuntien
ja joukko-osastojen roolia pyritään
edelleen korostamaan. Valtuuskunnan toiminnalla tuetaan yhdistystä
ja pyritään lisäämään Puolustusvoimien logistiikan ja elinkeinoelämän
logistiikan molemmin puolista tuntemusta.
Yhdistyksen toiminnalla pyritään aktivoimaan erityisesti reserviläisjäseniä ja uusia huolto- ja logistiikkaupseereita.
Yhdessäolon ja yhteenkuuluvuuden

lujittamiseksi järjestetään valtakunnallinen huoltotapahtuma, alueellisia tapahtumia sekä seminaari- ja
esitelmätilaisuuksia. Yhdistys tukee
jäsentensä huollon ja logistiikan tutkimusta sekä opiskelua jakamalla stipendejä sekä apurahoja.
Verkottumista Viron logistiikkaupseereiden kanssa jatketaan. Yhteistyön mahdollisuuksia Ruotsin logistiikkojen kanssa selvitetään.
Jatketaan yhteistyön syventämistä
Sotataloudellisen seuran kanssa.
TOIMINTA
Vuosi 2022 on Logistiikkaupseerit
ry:n 96. toimintavuosi. Logistiikkaupseerit ry:n vuoden 2022 toiminnassa
jatketaan vakiintuneella linjalla. Vuosi 2022 on pitkälti toiminnallisesti
”perusvuosi”. Merkittävä tapahtuma
on vuonna 2022 järjestettävä sveitsiläisten huoltoupseereiden vierailu
Suomeen. Tapahtumien toteutuksessa ja järjestelyissä huomioidaan COVID19 tilanteen vaikutukset.
Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokous
järjestetään maanantaina 14.3.2022
klo 17.30 Nokian Raskailla Renkailla.
Kevätkokouksen yhteydessä järjestetään yrityksen esittely ja hyväksi
koettu toimialaan liittyvä seminaari.
Seminaarin teemana on vuoden teema.
Vuonna 2022 on yhdistyksemme
vuoro vastaanottaa sveitsiläiset logistiikkaveljet ja -sisaret vierailulle Suomeen. Vierailun teemana on
sveitsiläisten toivetta mukaillen ”Ruskaretki”. Vierailu toteutetaan Lapissa
ja ajankohdaksi tarjotaan viikkoa 36,
37 tai 38. Vierailun järjestelyjen suunnittelu on aloitettu.
Huoltotapahtuma järjestetään sveitsiläisvierailuun liittyen Pohjois-Suomessa, jossa alueen logistiikkaupseerit toimivat vastuullisena järjestäjänä.
Hallitus toivoo jäsenistöltä aloitteita
ja ideoita vuodelle 2023.
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Logistiikkaupseerit ry:n syyskokous
järjestetään maanantaina 3.10.2022
pääkaupunkiseudulla. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään hyväksi
koettu toimialaan liittyvä seminaari.
Seminaarin teemana jatketaan vuositeeman käsittelyä.
Yhteistyötä Viron yhdistyksen suuntaan jatketaan aktiivisesti. Hallitus
yhdessä Valtuuskunnan ja virolaisten
kanssa pyrkii järjestämään tutustumismatkan Viroon Paldiskin varuskuntaan. Virolaisille järjestetään
myös mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen Huoltotapahtumaan
Suomessa.
Yhteistyötä Ruotsin suuntaan pyritään edelleen aktivoimaan ottamalla
yhteyttä paikalliseen veljesyhdistykseen.
Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa. Kokouksissa hyödynnetään videoneuvottelujärjestelmää.
Valtuuskunnan toimintaa pyritään
edelleen aktivoimaan valtuuskunnan puheenjohtajan, yhdistyksen
puheenjohtajan ja Puolustusvoimien
logistiikkajohdon tukemana.
Valtuuskunnan toimintaa kehitetään suuntaamalla Valtuuskunnalle erikseen Puolustusvoimien logistiikkajohdon kanssa sovittuja
esitelmätilaisuuksia ja tietoiskuja.
Nämä valmistellaan Valtuuskunnan
puheenjohtajan, Yhdistyksen puheenjohtajan ja Puolustusvoimien
logistiikkajohdon kesken yhteistoiminnassa.
Valtuuskunta osallistuu ennen COVID19:ää vakiintuneen käytännön
mukaisesti vuonna 2022 RUK:ssa
huollon reserviupseerikurssin tukemiseen ja menestyneiden oppilaiden palkitsemiseen.
LOGUPS:n tuella pyritään kasvattamaan huolto- ja logistiikkaupseerihenkeä ja lisäämään nuorten upseerien kiinnostusta yhteiskunnan

36

logistiikkaan. Tätä tavoitellaan tarjoamalla kadeteille mahdollisuus osallistua kevät- ja/tai syyskokoukseen
sekä vierailemalla RUK:ssa kertomassa yhdistyksen toiminnasta.
Valtuuskunnalle ja yhdistyksen jäsenille järjestetään tilaisuus tutustua
huollon varusmies- ja reserviläiskoulutukseen sekä PV:n toimintaan.
Mahdollisia harjoituksia olisivat:
•
SAPELI22 (30.5. – 3.6. KAARTJR)
•
PAPU 2 (5. – 9.9. PORPR)
•
PAPU 2 (5. – 9.9. JPR)
Harjoitusten
suunnittelutilanteen
vuoksi aikaväli tutustumiselle on ohjeellinen.
Yhdistyksen www-sivuja pidetään
yllä yhdistyksen hallituksen johdolla.
Sivuja kehitetään edelleen saatujen
kokemusten ja palautteen mukaisesti.
Jäsentavoitteena on, että palveluksessa olevat huollon ja logistiikan
koulutuksen saaneet ja/tai huollon ja
logistiikan tehtävissä palvelevat upseerit ja erikoisupseerit ovat laajasti
yhdistyksen jäseniä. Jäsentoiminnan
painopiste on pyrkiä aktivoimaan jäsenkuntaa ja ennen kaikkea nuoria
huolto- ja logistiikkaupseereita sekä
reservin upseereita.
Jäseniä rekrytoidaan erityisesti kertausharjoituksissa,
vapaaehtoissa
harjoituksissa, varusmies- ja upseerikurssien kokoontumisissa ja muiden
koulutustapahtumien
yhteydessä
sekä kumppanuustoiminnan kautta. Maanpuolustuskorkeakoulussa
ja Logistiikkakoulussa järjestetään
rekrytointitilaisuudet kurssilaisille.
Kotimaisen sotavarusteteollisuuden
ja puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän
kumppanuusyritysten
reserviupseerit ja avainhenkilöt pyritään aktiivisesti hankkimaan jäseniksi ja ottamaan mukaan yhdistyksen toimintaan.
Tarjotaan jäsenille mahdollisuus tutustua Aluehallintoviraston toimin-

taan.
ALUETOIMINTA
Aluetoiminnalla tarkoitetaan yhdistyksen puitteissa alueellisesti tai paikallisesti järjestettävää toimintaa.
Aluetoiminnan järjestämistä kannustetaan jalkauttamaan puolustushaaraesikunnille ja joukko-osastoille
sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen hallintoyksiköille. Painopisteenä ovat nuoret aktiivi- ja reserviupseerit sekä kumppaniyritysten
avainhenkilöstö.
Tilaisuuksia pyritään liittämään kertausharjoitusten ja muiden tilaisuuksien yhteyteen.
Valtuuskunnan
elinkeinoelämän
edustus kytketään tapahtumiin
ja toimintaan mukaan alueittain.
Samoin pyritään hyödyntämään
kumppaneiden ja palveluntuottajien
mahdollisuudet aluetoiminnan laajentamiseksi.
Alueellisia yhdistyksen tapahtumia
tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti tarvetta vastaavasti. Tarkastellaan mahdollisuutta markkinoida yhdistyksen toimintaa vapaaehtoisen
maanpuolustuksen tapahtumissa.
Tarkastellaan mahdollisuutta nimetä
hallituksen jäsenistä paikallisvastaavat ja joukko-osastoista / vast. yhteyshenkilöt.
VIESTINTÄ
Viestinnällä lisätään Logistiikkaupseerit ry:n tunnettavuutta niin elinkeinoelämään kuin Puolustusvoimiin, ylläpidetään ja kehitetään
julkisuuskuvaa sekä tuetaan uuden
henkilöstön rekrytointia. Viestinnällä vahvistetaan kansalaisten luottamusta puolustusvoimiin ja sen logistiikkajärjestelmään.
Jäsenrekisterisovelluksella mahdollistetaan myös tiedottaminen sähköpostitse. Jäsenistölle lähetetään
jatkossa useammin tiedotteita yhdis-

tyksen toiminnasta.
Viestinnän pääteemana vuonna
2022 on tukea Logistiikkaupseerit
ry:n teemaa ”TOIMITUSVERKOSTOJEN HALLINTA”.
Logistiikkaupseerilehteä julkaistaan
neljä numeroa. Lehdet pyritään julkaisemaan teemanumeroina painottuen monipuolisesti logistiikkaan.
Lehti on luettavissa myös yhdistyksen www-sivuilla.
Logistiikkaupseerilehden toteutuksessa päätoimittajan tukena toimii
lehden toimituskunta. Toimituskuntaa pyritään edelleen laajentamaan
puolustushaarojen, PVLOGL:n sekä
uutena yritysten suuntaan.
Vuonna 2022 järjestetään kirjoituskilpailu. Kilpailu kohdennetaan jäsenistölle. Palkintoina jaetaan 1000
€ arvosta stipendejä. Vuonna 2022
Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö valitsee palkintojen saajat.
TALOUSARVIO
Yhdistyksen taloudellinen tilanne
pidetään vakaana tulot ja menot tasapainottaen. Aluetoiminnan tuki pidetään edellisten koronaa edeltävien
vuosien tasolla. Lehden ilmoitushankinnan tuloja pyritään kasvattamaan
siten, että lehden tulot ja menot
saadaan paremmin vastaamaan toisiaan. Ilmoitustuloilla katetaan suurin osa Logistiikkaupseerilehden ja
kotisivujen kustannuksista.
Vuonna 2022 edelleen tasapainotetaan yhdistyksen taloutta ja varmistetaan maksukyvyn pysyminen
hyvänä jatkossakin. Varaudutaan tukemaan toimintaa ja palkitsemaan
jäsenistöä. Käynnistetään 100-vuotisjuhlan rahoituksen kerääminen.

nä.
LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINNAN PÄÄLINJAT VUOSINA
2022 – 2023
VUOSI 2022
”TOIMITUSVERKOSTOJEN HALLINTA”
Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 1-2
PV:n harjoituksiin tutustuminen
Viron vierailu

Sveitsiläisten logistiikkaupseerien
vierailu Suomeen
Yritysvierailu
VUOSI 2023
”KANSAINVÄLINEN LOGISTIIKKA”
Huoltotapahtuman järjestäminen
Aluetapahtumien järjestäminen
Seminaari x 2
Viron vierailu
Ruotsin vierailu
Yritysvierailu

Yhdistyksen jäsenmäärää pyritään
kasvattamaan ja jäsenmaksu vuonna 2022 on 25 €. Jäsenmäärä vuonna
2021 on noin 824 jäsentä.
Vuoden 2022 talousarvio on yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan liittee-
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Kirja-arvostelut
SUOMALAISEN
SS-MIEHEN ARKEA
Olipa ilo lukea kiinnostava ja asiallinen suomalaisista SS-miehistä
kertova kirja. Jos joku aiheeseen
perehtymätön kysyisi joskus hyvää kirjaa, jolla pääsisi aiheeseen
sisään, niin tässä on sellainen.
Kirja on yhdistelmä päiväkirjaa, tietokirjaa ja vähän romaaniakin. Pääosassa ovat Aarre Jylhänmaan kokemukset itärintamalla sekä sodan aikana ja
jälkeen Suomessa 2000-luvulle asti.
Jylhänmaan mukana lukija pääsee
niin Ukrainan aroille kuin sodan jälkeiseen punaiseen Suomeen, jossa
isänmaan asialla sotavuosina olleita
SS-miehiä syrjittiin, vainottiin ja uhkailtiin monin eri tavoin.
Teoksen kirjoittajalla Olavi Lempisellä on ollut käytössään Jylhänmaan
tekemät myöhemmät muistelmanauhoitteet sekä hänen autenttinen
päiväkirjansa sota-ajalta. Lempinen
kirjoittaa minä-muodossa Jylhänmaan kertoman pohjalta. Välissä on
suoria sitaatteja päiväkirjasta sekä
kirjailijan laatimia informatiivisia
taustoituksia.
Aarre Jylhänmaa kuului talvisodan
kokeneena niin sanottuihin divisioonan miehiin eli hänet lähetettiin
itärintamalle suoraan ilman alokaskoulutusta Saksassa. Jylhänmaa kävi
idän retkensä it-miehenä ryhmäaseenaan 37-millinen it-tykki. Sotaretki koostui loputtomista moottorimarsseista pölyävillä aroilla. Usein
sota tuntui olevan kaukana niin
henkisesti kuin fyysisestikin. Uhkana
olivat lähinnä pommikoneet ja kauas
kantava tykistö. Näennäisesti varsin
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vaarattomasta tehtävästä huolimatta
Jylhänmaa koki useita läheltä piti-tilanteita ja vain sattuma pelasti hänet
sankarikuolemalta.
Itärintamalta paluun jälkeen Jylhänmaan sota jatkui Suomen armeijan
harmaissa. Kirjan erityinen ansio on,
että se ulottuu nykypäiviin asti, vaikka Jylhänmaan aika koitti jo vuonna
2003. Varsinainen piina Jylhänmaalla
ja hänen SS-aseveljillään alkoi vasta
sotien jälkeen. Punaisen Valpon aikaiset koettelemukset ovat kiinnostavaa vaikkakin epäoikeudenmukaiselta kuulostavaa ajankuvaa.
Kirjailija kritisoi aiheellisesti viime
vuosien kiihkeän agendan värittämää SS-tutkimusta, jossa tutkimuksen tulokset on päätetty jo ennen
tutkimuksen aloittamista. Myös tämä
osa kirjasta on erinomaisen kiinnostavaa ja tervetullutta luettavaa.
Teoksen kirjoittanut Olavi Lempinen
on eläkkeellä ylikomisarion virasta
ja tuo teokseensa sekä poliisiammatillisen että länsimaisen oikeusjärjestelmän näkökulman SS-miesten

lähivuosien kaltionkohteluun. Uusin
aalto historian vääristelyä on vain
yksi lenkki pitkässä ketjussa. Tämäkin
puoli suomalaisesta SS-historiasta on
syytä tuntea.
Jylhänmaa kuvaa päiväkirjoissaan,
kuinka saksalaiset otetaan Ukrainassa vastaan vapauttajina. Loogistahan se on, koska Stalin yritti tappaa
ukrainalaiset nälkään kaiken muun
vainon ohella. Erilaisissa dokumenteissa SS-joukkojen syyksi vyörytetyt
murhatyöt olivatkin usein paikallisten asukkaiden Neuvostoliiton terrorikoneiston edustajiin tai näiden
kätyreihin kohdistamia jo ennen
saksalaisten saapumista. Näihinkin
väkivaltaisuuksiin Jylhänmaa aseveljineen törmää.
Seppo Simola
Suuremman Suomen puolesta –
SS-mies Aarre Jylhänmaan palvelusvuodet
Olavi Lempinen
Bazar Kustannus, 416 s.

Huollon merkkihenkilöitä
Kenraalimajuri Verner Gustafsson 1890–1959
Suomen Puolustusvoimien rauhanajan huolto-

järjestelmän luoja

Kenraalimajuri Verner Gustafssonin nimi liittyy kiistattomasti huoltoon, huoltokoulutuksen kehittämiseen ja huoltoupseerikuntaan.
Vaikka hän suoritti varsinaisen
elämäntyönsä taloushuollon alalla, sivusi hänen toimintansa etenkin huoltopäällystön koulutuksen
alkuunpanijana ja kehittäjänä
kaikkia huoltolajeja.

määrättiin v. 1924 sotatalouskomitean jäseneksi, Armeijan pukukomitean jäsenenä hän toimi v. 1926–27.
Taloudellisen puolustusneuvoston
jäsenenä vuodesta 1929 alkaen,
valtion viljavaraston ohtokunnan
jäsenenä ja varapuheenjohtajana
vv. 1929–1948, Valtion Margariinitehtaan johtokunnan jäsenenä vv.
1940–48. Valtion Hankintakeskuksen
varapuheenjohtajana vv. 1940–48,

Kenrm Gustafsson syntyi 26.6.1890
Vihdissä. Kouluopintonsa päätettyään, mm. kauppaopisto Saksassa vv. 1907–08, hän toimi liikealalla
Suomessa ja Saksassa sekä harjoitti
kieliopintoja 5 vuoden ajan Ranskassa, Englannissa ja Saksassa aina
27.2.1915 saakka, jolloin liittyi Preussin Jääkäripataljoona 27:ään.
Palveltuaan jääkärinä, ryhmän- ja
joukkueenjohtajana lähes tasan kolme vuotta ja otettuaan osaa mm.
Riian ja Aa-joen talvitaisteluihin palasi hän 11.2.1918 jääkärikapteenina
Suomen armeijan palvelukseen määrättynä 3.Jääkärirykmentin komppanian päälliköksi.
Vapaussodassa osallistui hän Tampereen, Viipurin ja Karjalan rintaman
taisteluihin. Sodan jälkeen hän toimi
puolitoista vuotta Uudenmaan rykmentissä pataljoonan komentajana
ja noin vuoden saman rykmentin
talouspäällikkönä (huoltopäällikkönä). Jo 12.1.1921 edellisenä vuonna
jääkärimajuriksi ylennetty Gustafsson siirrettiin sotaministeriöön määrättynä vaatetustoimiston päälliköksi
ja 19.9.1921 intendenttiosaston päälliköksi.
Tässä virassa hän toimi lähes 20
vuotta eli 15.9.1940 saakka, jolloin

puolustusvoimain ylimmän johdon
uudestijärjestelyn yhteydessä hänet määrättiin puolustusvoimain
pääesikuntaan perustetun taloushuoltolajijohtajan, pääintendentin
virkaan. Jääkärieverstiluutnantiksi
hänet ylennettiin 6.12.1927 ja everstiksi 16.5.1930. Jatkosodan aikana
hän toimi Päämajassa pääintendenttinä ja lennettiin kenraalimajuriksi
24.4.1942.
Huoltoupseerien koulutus päästiin
aloittamaan samana vuonna 11.10.
aluksi Sotilashallinnolliset kurssit
-nimisenä sekä seuraavana vuonna
eri huoltolajien koulutus perusetussa Kuormastopataljoonassa. Sotilashallinnollisen koulun ja Kuormastopataljoonan perustaminen antoi
pohjan järjestelmälliselle huollon
koulutukselle. Kenrm Gustafssonin
kokemusta, kykyä ja taitoa käytettiin
hyväksi monissa laitoksissa, johtokunnissa, toimikunnissa jne. Hänet

Sotilashallinnollisen Aikakauslehden
päätoimittajana koko sen ilmestymisajan vv. 1930–47, Jääkäriliiton
johtokunnan varapuheenjohtajana
ja puheenjohtajana vv. 1936–48, Upseeriliiton johtokunnan jäsenenä 20
vuotta jne. Kenrm Gustafssonin toiminta talvi- ja jatkosodan aikana oli
merkittävä.
Talvisodassa hän oli PIM:n intendenttiosaston päällikkö vastaten
taloushuollon hankinnoista ja varikkotoiminnasta. Jatkosodassa hän
pääintendenttinä johti koko puolustusvoimien taloushuoltoa kiitettävällä tavalla noina talouselämän kannaltakin hyvin vaikeina aikoina.
Huoltoupseeristo ja sen koulutuksen kehittäminen oli aina kenrm
Gustafssonin sydäntä lähellä.
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EVERSTI KARI SUVANTO 1941 – 2021
In Memoriam
Logistiikkaupseerit ry:n kunniajäsen ja puolustusvoimissa korkeasti arvostettu huolto- ja logistiikkajärjestelmän vaikuttaja ye eversti Kari Jaakko Suvanto menehtyi äkillisesti kotonaan Tampereella 14.9.2021. Hän
syntyi Tampereella 14.8.1941. Yhdistyksemme kunniajäseneksi Kari kutsuttiin vuonna 2014. Eversti Suvanto
tunnettiin puolustusvoimien huollon henkilöstön piirissä parhaiten lempinimellä ”Santtu”.
Santtu kävi Kadettikoulun vuosina 1963 – 1966 kadettikurssilla 50. Sotakorkeakoulusta hän valmistui yleisesikuntaupseeriksi vuonna 1975. Majuriksi hänet ylennettiin 1977,everstiluutnantiksi 1985 ja everstiksi 1991.
Santtu kävi valtakunnallisen maanpuolustuskurssin lisäksi ylemmän päällystön ja ylemmän johdon kurssit. Hänet
valittiin vuoden kadettiupseeriksi vuonna 1980. Santtu palkittiin ansioistaan useilla kunniamerkeillä, korkeimpana
Suomen Leijonan komentajamerkki.
Santtu palveli useissa korkeissa huollon tehtävissä. Sotakorkeakoulun jälkeen hän toimi Huoltokoulutuskeskuksessa,
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa ja Pääesikunnan huolto-osastossa, josta hän siirtyi reserviin vuonna 1997
puolustusvoimien huollon tarkastajan tehtävästä.
Santtu toimi palvelusaikanaan pisimpään toimisto- ja huoltopäällikkönä yli vuosikymmenen ajan Etelä-Suomen Sotilasläänissä1980- ja 1990-luvuilla. Se oli silloin puolustusvoimien suurin sotilaslääni, jossa oli 44 joukko-osastoa tai
laitosta. Työssään Santtu saavutti varsin nopeasti sotilasläänin huoltohenkilöstön varauksettoman luottamuksen.
Santtu oli läänin huoltopäällikkönä toimiessaan erityisen kiinnostunut huollon henkilöstöhallinnosta: henkilöstön
ammattitaidosta, hyvinvoinnista ja riittävyydestä. Hän ajoi hyvin voimakkaasti huoltoupseerikurssien oppilasmäärien kasvattamista, jotta jokaiseen joukko-osastoon saataisiin riittävästi huoltokoulutettuja upseereita. Santun erityisenä huomion kohteena oli myös kiinteistönhoitoala, jossa isoja ongelmia aiheuttivat eritoten Venäjän vallan aikana
rakennettujen lukuisten varuskuntien ja linnakesaarten kiinteistökannan huono kunto. Mainittakoon, että kaikkien
hämmästykseksi Santtu oppi tuntemaan yksityiskohtaisesti lähes kaikki sotilasläänin noin 1 000 rakennusta.
Suurimman haasteen Santulle toi sotilaslääniajan lopulla vuoden 1993 alusta toteutettu puolustusvoimien organisaatiomuutos. Hänen johdollaan suunniteltiin Läntisen Maanpuolustusalueen ja Hämeen Sotilasläänin huoltojärjestelmien perustaminen sekä Tampereen-, Lahden- ja Hämeenlinnan Sotilaspiirien lakkauttaminen. Valmisteluasiakirjoja
kertyi kahden vuoden aikana yli 2 000 sivua päivittäisten rutiinitöiden ohella. Oman lisämausteensa toi lakkautettavien joukkojen henkilöstön uudelleen sijoittaminen. Santun johtamana järjestelyistä selvittiin moitteettomasti.
Huollon tarkastajana Santtu johti huollon kehittämistä hevos- ja traktorikaudesta moottoroituun aikaan. Samoin hän
toi esille huollon operatiivisen suunnittelun erilaisuuden maamme eri alueilla, mikä tarkoitti paikallishuollon riittävää
huomioimista joukkojen sodan ajan huollossa. Santtu ohjeisti ja painotti huollon reservin henkilöstön sijoittamista sodan ajan tehtäviin sotilaskoulutuksen ohella saadun siviilikoulutuksen perusteella, etenkin keskeisiin huollon
johto- ja esikuntatehtäviin. Santun huollon tarkastajana ollessa laajennettiin puolustusvoimien huollon käsitettä logistiikka-ajatteluun, mikä oli jo tuloillaan siviilimaailmassa. Tämä ajattelu toi voimallisemmin esille talouselämän ja
teollisuuden hyödyntämisen puolustusvoimien niin rauhan kuin sodan ajan joukkojen huoltamisessa.
Santun Pääesikunnan aikana otettiin tuntumaa myös NATOn logistiikkaan tutustumismatkoilla Englantiin ja Saksaan.
Näillä matkoilla syntyi ajatus tarkistaa omaa jaotteluamme huoltolajeihin sekä huollon johtamiseen ja järjestelyihin.
Santulla oli myös omakohtaista kokemusta huollon monikansallisista tehtävistä Golanilla Suomen rauhanturvapataljoonassa.
Huoltoupseeriyhdistyksen toimintaan osallistuminen oli Santulle läheistä ja mieluisaa. Hän toimi yhdistyksessämme
lukuisia vuosia poikkeuksellisen aktiivisesti ja uutterasti. Hän mm. nimitti sotilasläänin huoltopäällikkönä toimiessaan kaikkiin Etelä-Suomen Sotilaslääniin joukko-osastoihin Huoltoupseeriyhdistyksen yhteysupseerin ennen kuin
toiminta laajennettiin hallituksen toimesta koskevaksi koko puolustusvoimia.
Santtu valittiin vuonna 1992 Huoltoupseeriyhdistyksen puheenjohtajaksi. Hänen puheenjohtajakauden ajan suu
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rin saavutus oli vakiintuneen yhteistoiminnan aloittaminen sveitsiläisen
veljesyhdistyksen kanssa vuonna
1995. Suuren haasteen puheenjohtajakaudelle toi 1990-luvun alkupuolen yhteiskunnan paha lama-aika,
joka aiheutti myös vaikeuksia yhdistyksemme taloudelle. Hallituksessa pohdittiin tuolloin jopa silloisen
Huoltoupseeri-lehden lakkauttamista. Hallitus selvisi tukalasta tilanteesta taitavana ongelmien ratkaisijana
tunnetun Santun johdolla.
Yhdistyksemme puheenjohtajana
Santun päämääränä oli myös yhdistyksen järjestämien erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen.
Pääpainona olivat nuoret huoltoupseerit, aluetoiminta, huoltotapahtuma sekä ulkomaanmatkat. Erityisen
hyvin hän onnistui vakiinnuttamaan
vuonna 1992 aloitetun huoltotapahtuman toteutustavan.
Santtu luovutti yhdistyksemme puheenjohtajan tehtävät eversti Seppo
Rahkoselle vuonna 1996.
Siirryttyään reserviin Santulla oli aikaa huolehtia kotikaupungistaan
Tampereelta käsin mm. kahdesta
kesämökistä Hervannassa ja Virroilla, jonne Suvannot rakensivat uuden
vapaa-ajan asunnon. Virrat toimi Suvantojen tukikohtana Covid 19- pandemian aikana.
Metsästys ja luonto olivat Santulle
välttämättömiä. Paikallinen metsästysseura muodostui tärkeäksi
harrastus- ja toveripiiriksi, joka sai
hänestä jäsenekseen tasokkaan ammattilaisen. Santulle mieluisimpia
hetkiä olivat yhteiset Lapin matkat
Oskari-poikansa kanssa, joista hän
usein matkojen jälkeen kertoili.
Santtu osallistui reservissä edelleen
aktiivisesti Logistiikkaupseerit ry:n
toimintaan ja osallistui kunniajäsenen ominaisuudessa mm. RUK:n
päättäjäisiin ja huoltolinjakurssin
priimuksen palkitsemiseen vuonna
2019.

isällisenä ja tarmokkaana johtajana,
joka arvosti ja piti huolta nuoremmista huoltoupseereista. Hän oli erityisen taitava hakemaan ongelmiin
toimivia ratkaisuja. Rauhallisuus ja
määrätietous paistoivat kaikessa hänen toimissaan – hänen mottona olikin ”antaa pölyn ensin laskeutua”.
Santussa menetimme korkealuokkaisen ammattisotilaan ja hyvän ystävän, joka sotilasurallaan vaikutti
monipuolisesti
puolustusvoimien
logistiikan sekä yhdistyksemme toiminnan kehittämiseen. Häntä jäivät
kaipaamaan vaimo Annette, Oskari-poika perheineen, sukulaiset sekä
laaja joukko ammattiveljiä sekä puolustusvoimien että reserviläisten joukossa.
Santun kädenjälki ja ”huollon henki”
tulee näkymään pitkään puolustusvoimien logistiikkajärjestelmässä ja
huoltoupseeriyhdistyksemme toiminnassa.

Santtu tunnettiin ihmisläheisenä,
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Yhdistyksemme kunniajäsen ja toimitusjohtaja,
res.maj Seppo LAALO
täytti 23.11.2021 80 vuotta
Seposta tuli yli 40-vuotisen työhistoriansa aikana todellinen logistiikan ammattilainen. Hän kävi läpi
vaikuttavissa asemissa itse asiassa
kaikki tavaran toimitusprosessin
vaiheet eli tavaran ostamisen, varastoinnin, terminaalikäsittelyn,
kuljetuksen ja lopuksi vielä tavaran valmistamisen.
Ihan vuosituhannen loppupuolella
Suomen elinkeinoelämä koki suuren
rakenteellisen murroksen. Teollisuudessa tapahtui voimakas keskittyminen ja muutos suurempiin tuotantoyksiköihin.
Päivittäistavarakaupan
myymälämäärä romahti pienten maaseutu- ja
kivijalkamyymälöiden lähes loppuessa ja tilalle tuli mm. supermarketteja ja suurten asutuskeskusten
tuntumaan rakennettuja hypermarketteja. Seppo itse oli vahvasti tätä
logistisesti merkittävää kehitystä toteuttamassa.
Työelämän opit Seppo toi puolustusvoimien avuksi ollessaan kehittämässä pv:n ruokahuoltoa 1. Logistiikkayksikön vetäjänä.
Hänen ansionsa logistiikkayksikköjärjestelmän kehittäjänä ovat todella
merkittävät.

Sepon toimesta yksikön rekrytointia
toteutettiin valitsemalla kuhunkin
tehtävään samanlaista työtä jo siviilissä suorittava henkilö.
Järjestelmää kehitettiin ajatuksella,
että tavarat ovat toimitusketjussa
tuotannosta joukoille suurimmaksi
osaksi pyörien päällä. Toimitusten
ohjaus oli ratkaisevassa roolissa.
Myös joukkojen tilausjärjestelmiä
suunniteltiin ja kehitettiin tilausten
laatimisen helpottamiseksi ja toisaalta toimitusten nopeuttamiseksi.
Järjestelmien suunnittelua ja kehittämistä toteutettiin useimmiten vapaaehtoisina harjoituksina tai jopa
ihan omalla ajalla.
Silloisen logistiikkayksikön toimintamalli on tänä päivänä pitkälti pohjana logistiikkarykmentin toiminnassa.
Seppo toimi useamman vuoden ansiokkaasti yhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtajana.
Seppo osallistuu edelleen erittäin
aktiivisesti sekä yhdistyksen että
valtuuskunnan toimintaan kantaa
ottavana ja ajatuksia esille tuovana
jäsenenä.
Seppo on ollut myös ahkera kirjoittaja Logistiikkaupseeri -lehdessä.

Logistiikkaupseeri onnittelee yhdistyksemme arvostettua kunniajäsentä!
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