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Yhteiskunta on nykytek-
niikan armoilla - lehti 

tulee poikkeuksellisesti 
myöhässä

Risto Gabrielsson

Tuhansilta ihmisiltä meni internet yhteys juntturaan Windowsin auto-
maattisen päivityksen takia. 

Näyttöön tuli sininen valikko, josta ei päässyt läpi.

Sitä eivät saaneet ammattimiehetkään purettua, vaan piti odottaa kuukausi 
siihen, että Windows  lähettäisi purkukoodin (miksei koodia saanut aiemmin, 
sitä W ei kertonut). 

No nyt sain koodin ja yksi IT-ammattilainen hikoili sen kanssa yhden iltapäi-
vän ja illan, mutta nyt läppäri (ja siinä oleva taitto-ohjelma) toimii taas. Olen 
taittanut lehden, mutta kakkosnumero tulee tällä kertaa valitettavasti myö-
hässä.

Nykyään olemme muun muassa kyberuhkien armoilla.

Sota Ukrainassa
Raportit Ukrainasta ovat todella hirveitä ja masentavia. Miten voidaan vielä 
tällä vuosisadalla teloittaa, raiskata ja ryöstää siviileistä piittaamatta. Meneil-
lään oleva sota on käsittämätön.

Asevoimissa upseereiden pitäisi olla niitä, joilla on ymmärrys ja kyky lopettaa 
tuollainen barbaarinen toiminta. Jos näin ei tapahdu, rapauttaa se koko ase-
voiman henkeä ja moraalia.
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Puheenjohtajan kynästä

Arvoisa yhdistyksen jäsen, hyvät lukijat

Tämän vuoden ensimmäinen puolikas on ollut varsin vauhdikas. Sitä ovat leimanneet Venäjän aloittama 
hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja sitä seurannut Suomen halu liittyä Pohjois-Atlantin liittoon. Pandemian 
vastaisessa taistelussa osasta vastatoimenpiteitä on luovuttu, vaikka tauti jäytää edelleen. Tämän seurauk-
sena yhteiskunta on avautunut ja tilanne niiltä osin hieman normalisoitunut. Sääntömääräinen kevätko-

kouksemmekin kyettiin järjestämään lähitapahtumana. Haluankin tässä yhteydessä kiittää Nokian Raskaat 
Renkaat Oy:tä tilaisuuden erinomaisesti toteutetuista järjestelyistä! Kokouksen yhteydessä tuli havaittua, 
että myös yhdistystoiminnassa varautumisella on merkitystä. Varapuheenjohtaja otti hienosti johtovas-

tuun puheenjohtajan kaaduttua sairasvuoteeseen. Iso kiitos Pekalle!

Toukokuun viimeisenä päivänä jäsenille tarjoutui mahdollisuus tutustua Kaartin jääkärirykmentin joh-
tamaan SAPELI22 -harjoitukseen. Valitettavasti järjestelymme tiivistyivät hieman viime tippaan ja tieto 

tapahtumasta ei välttämättä tavoittanut kaikkia halukkaita. Kuitenkin vierailu harjoituksessa oli antoisa, 
järjestelyt hyvin toteutettu ja pääsimme tarkastamaan huollon ja logistiikan järjestelyjä sekä tapaamaan 
logistiikan reserviläisiäkin. Suuret kiitokset Kaartin jääkärirykmentille – erityisesti everstiluutnantti Juha 

Konttiselle - tapahtuman järjestelyistä kaiken kiireenne keskellä!

Sveitsiläsvierailun valmistelut ovat kiivaasti valmistelussa. Aikaisemmin ilmoittamani vierailun aika on 
muuttunut viikolla myöhäisemmäksi ollen siis nyt viikko 38. Samaisen viikon lauantaina 24.9., järjestetään 
vierailun yhteydessä huoltotapahtuma. Tapahtumien painottuminen pohjoiseen haastaa Etelä-Suomessa 
asuvia jäseniämme osallistumaan tapahtumiin. Aikaisemmin vastaava haaste on koskenut Pohjois-Suo-

messa asuvia jäseniämme, joten lienee reilua järjestää tapahtumia joskus näinkin päin. Tapahtumien 
järjestämisessä yhdistys tarvitsee tukea. Tulemme lähestymään jäsenistöä, Puolustusvoimia ja yrityksiä 

tukipyynnöillä.

Vahtivuoroni kolmas vuosi yhdistyksen puheenjohtajana etenee vääjäämättömästi kohti loppuaan. Syys-
kokouksessa 3.10.2022 haluan luovuttaa puheenjohtajan nuijan seuraajalleni. Käynnistän samalla kes-

kustelun siitä, kuka olisi seuraava puheenjohtaja? Onko puheenjohtajan oltava aktiivipalveluksessa oleva 
eversti? Voisiko tehtävässä olla innokas ja aktiivinen everstiluutnantti? Voisiko tehtävää hoitaa aktiivisem-
min hiljattain reserviin siirtynyt? Joku muu? Näitä on hyvä pohtia, vaikka kesälomalla auringossa loikoillen 

tai katon alla sateen ropinaa kuunnellen.

Erilaisista tapahtumista ilmoittamiseen lehden ilmestymistiheys on nykytilanteessa liian hidas. Siksi pyy-
dän jäsenistöä seuraamaan nettisivustoamme sekä ilmoittamaan tai päivittämään jäsenrekisteriin sähkö-
postiosoitteenne. Havaintomme mukaan yhdistyksen postitusosoitteesta lähetettävä sähköposti saattaa 

joidenkin sähköpostipalveluiden osalta mennä suoraan roskapostien puolelle. Olkaa tarkkoina.

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille yhdistyksemme jäsenille ja lehden lukijoille!
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KIINA, UKRAINAN SOTA, VENÄJÄ JA TAIWAN
Venäjän Ukrainan miehitykseen 
ja vallanvaihtoon tähtäävään 
sotilaalliseen hyökkäykseen liit-
tyen on puhuttu myös Kiinasta ja 
Taiwanista, jota Kiina pitää kapi-
nallisena maakuntanaan. On esi-
tetty arvioita, että  Kiina lähiaikoi-
na hyökkää Taiwanille.

Yhdysvallat, joka pitää jatkuvasti voi-
mistuvaa Kiinaa kilpailijanaan ja vas-
tustajanaan, on siirtänyt sotilaallisen 
painopisteensä Lähi-Idästä Kiinan 
lähivesille ja aseistaa Taiwania.  Ja-
panissa on samalla luovuttu perin-
teisestä tiukasti puolustuksellisesta 
doktriinista ja Japanin armeijaa vah-
vistetaan nyt yhteistyössä Yhdysval-
tojen kanssa.

Vilkaisu historiaan avaa mielenkiin-
toisia näkökohtia Taiwanin asemaan. 
Taiwan liitettiin Kiinan keisarikun-
taan 1683 ja sinne perustettiin kei-
sarillinen hallinto. Japani miehitti 
Taiwanin 1895 pyrkiessään suuraval-
laksi ja käytti Taiwania tukialueenaan 
valloittaessaan brutaalilla tavalla 
pääosan Kiinasta, missä  muistetaan 
vielä hyvin muun muassa Nankingin 
verilöyly 1937, jolloin Japanin joukot 
surmasivat 200.000 siviiliä. 

Sun Yatsen’in (1866-1925) perus-
taman kansallismielisen Kuomin-
tang’in joukot Chiang Kai-sek’in 
(1887-1975) johdolla syrjäyttivät 
viimeisen keisarin 1911 ja perusti-
vat Kiinan tasavallan. Tasavaltalaiset 
joutuivat yli 30 vuoden ajan taiste-
lemaan voimistuvaa Mao Tsetungin 
johtamaa kommunistista liikettä vas-
taan ja selvittelemään välejään japa-
nilaisten kanssa. 

Vuonna 1921 perustettu Kiinan kom-
munistinen puolue pääsi valtaan 
1949 ja näin alkoi kommunistisen  
Kiinan kansantasavallan historia. 
Taiwanin saaren japanilaismiehitys 
loppui Japaniin totaaliseen tappioon 
2. maailmansodassa 1945. 

Näin Kuomingtan’ille  avautui po-

liittinen ja sotilaallinen tyhjiö Taiwa-
nilla, jonne Kiinan tasavallan presi-
dentti Chiang Kai-sek joukkoineen 
pakeni 1949. Kiinan kansantasavalta 
lähti kulkemaan omaan suuntaan-
sa Mao Tsetung’in johdolla ja Kiinan 
tasavalta jäi lähinnä Yhdysvaltojen 
tukemana elämään ja kehittymään 
Taiwanille. 

Kiinojen välillä on vuosisataisia su-
kulaisuussuhteita. Taiwan on suuri 
investoija Kiinan kansantasavallassa 
ja maiden kauppasuhteet ovat in-
tensiiviset. Kun lisäksi huomioidaan 
kungfutselainen filosofia, jota Kiinan 
kommunistinen puolue pitää jon-
kinlaisena ohjenuoranaan, on Kiinan 
hyökkäystä Taiwanille pidettävä hy-
vin epätodennäköisenä. 

Runsaat kymmenen vuotta sitten 
Kiina uhkaili sotilaallisella retoriikalla 
ja sotaharjoituksin Taiwania, minkä 
jälkeen perustettiin sukulointia  hel-
pottava suora lentoyhteys Taiwanin 
ja Manner-Kiinan välille.

Kiinan entinen Ukrainan suurlähet-
tiläs  Gao Yusheng  piti toukokuussa 
2022 Ukrainan sotaa, Yhdysvaltoja, 
Japania ja maailmanpoliittista kehi-
tystä käsittelevän videoesitelmän. 

Videokonferenssin järjestäjinä olivat 
China International Finance Forum 
ja China Academy of Social Sciences . 
Esitelmässä myönnettiin Kiinan ereh-
tyneen Venäjän sotilaallisen suori-
tuskyvyn ja hallinnon suhteen. 

Esitelmöitsijän mukaan Venäjä on 
rappeutuva valtio ja sodan jatkuessa 
voi kaaos uhata Kiinankin rajoja. Ve-
näjä ei voine enää odottaa merkittä-
vää tukea Kiinalta. Korkea-arvoisten 
virkamiesten julkisuudessa esittämiä 
näkemyksiä voidaan voimassa ole-
van käytännön mukaan pitää Kiinan 
valtiojohdon hyväksyminä.

Japanin sotilaallinen vahvistuminen 
Yhdysvaltain tuella ja Taiwanin mah-
dollinen muodostuminen näiden 

liittolaisten tukialueeksi herättää 
huolestuneisuutta Kiinassa. Japa-
nin brutaali miehitysaika 1931-1945 
on edelleen kansan kollektiivisessa 
muistissa ja tavallisen kiinalaisen 
suhde japanilaisiin on viileähkö.

Aina 1800-luvun alkupuolelta lähtien 
joutui heikentyvä Kiina länsimaiden, 
Venäjän ja Japanin hyväksikäytön 
ja alistamisen kohteeksi. Nykyinen 
presidentti Xi Jinping on luvannut, 
että Kiina ei enää koskaan tule hy-
väksymään samankaltaista kohtelua 
vaan tulee taistelemaan sitä vas-
taan. Tällainen lausunto voi pitää yllä 
kansainvälisiä jännitteitä mutta voi 
myöskin saada aikaan hedelmällisiä 
dialogeja eri osapuolten välillä.

Maailman valtakeskusten suhteet, 
ideologiat ja arvot ovat nyt voimak-
kaassa muutoksessa. Kiinan merkitys 
on jatkuvasti kasvamassa. Suomalais-
tenkin on oman etunsa vuoksi opit-
tava tuntemaan ja ymmärtämään 
Kiinan historiaa, kiinalaisten ajatus-
maailmaa ja arvoja.

Kirjoittaja on Suomi-Kiinan-seuran 
hallituksen jäsen.  Lähdeviitteitä on 
saatavana kirjoittajalta.

Teksti: Lääkintäyliluutnantti res. 
Eero Timgren, Savonlinna
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Niilo Valkonen
Heikki Härtsiä

SOTATALOUDELLINEN 
SEURA

Sotataloudellisen seuran tarkoi-
tuksena on toimia sotataloudelli-
sista kysymyksistä kiinnostunei-
den yhdyssiteenä sekä edistää ja 
tukea sotataloudellista tutkimus-
työtä ja sotatalouden kehittämis-
tä kotimaassa, seurata tämän alan 
kehitystä ulkomailla sekä toimia 
sotataloushenkilöstön sotatalou-
dellisen pätevyyden kohottami-
seksi.  Seura on perustettu vuonna 
1956. 

Seuran jäsenyys perustui alkuvuosina 
kutsujäsenyyteen. 1960-luvulle tul-
taessa Pääesikunnan sotatalousosas-
ton teollisuustoimiston aktiivisuus 
teollisuutemme piirissä voimistui 
merkittävästi ja tämä johti sotatalo-
ustietouden olennaiseen lisääntymi-
seen ja kiinnostukseen heräämiseen 
siellä. Näin myös edellytykset seuran 
jäsenmäärän kasvulle ja jäsenten 
nuorentumiselle paranivat. 

Kuvassa 1 on esitetty seuran jäsen-
määrän kehittyminen alkuaikoina
Sotatalouden tietämyksen lisäänty-
miseen vaikuttivat myös sotatalo-
uspäällikön säännölliset teollisuus-
vierailut puolustustaloudellisesti 
merkittäviin teollisuuslaitoksiin. 

Näin luotiin kontakteja ja yhteyksiä 
sidosryhmiin ja samalla saatiin seu-
raan uusia jäseniä. Tämä oli sen aika-
kauden keino verkostoitua tärkeiden 
yritysten (kumppaneiden) kanssa.  
Pääesikunnan sotatalousalan järjes-
tämät sotatalouspäällikön vierailut 
puolustusvoimille merkittäviin yri-
tyksiin vähenivät siinä tarkoituksessa 
2000-luvulle tultaessa.

Käytännön tasolla sotatalousalan 

yhteistoiminta puolustusvoimien ja 
yritysten välillä jatkui säännöllisenä. 
Puolustusvoimat teki poikkeusolojen 
toimintaa koskevia sotataloussopi-
muksia ja tuotantovarauksia (kapasi-
teettivarauksia) yritysten ja tuotanto-
laitosten kanssa. 

Pääesikunnan sotatalousosasto jär-
jesti sotatalousalan kertausharjoi-
tuksia tärkeimmille yrityksille. Lisäksi 
teollisuusinsinöörit toimeenpanivat 
kertausharjoituksia omalle sotata-
louden SA -organisaatiolleen. Näin 
luotiin yhteyksiä yrityksiin ja sota-
talouden parissa toimiviin henkilöi-
hin, jotka pääsääntöisesti vastasivat 
tuotannosta ja huoltotoiminnoista. 
Kertausharjoituksilla ylläpidettiin ja 
kehitettiin sotataloudellisen henki-
löstön pätevyyttä.  

Sotataloudellinen seura on ollut ka-
nava, jonka kautta on koottu ja jaettu 
sotatalousalan tietoutta. Se on lisäksi 
tukenut alalla toimivien henkilöi-

den verkostoitumista sekä tarjonnut 
mahdollisuuksia näkemysten vaih-
toon seuran järjestämissä tilaisuuk-
sissa.

1990-luvulla 370-päisen jäsenkun-
ta koostui puolustustalouden piiriin 
kuuluvia siviiliorganisaatioita (65%) 
ja vain kolmannes puolustushallin-
toa. Ammatillisesti jäsenistö koostui 
teollisuus- ja talouselämämme joh-
tavissa asemissa olleista henkilöstä. 
Suurimpana henkilöstöryhmänä oli-
vat toimitusjohtaja- ja diplomi-insi-
nööritasoiset. 

1990-luvulla seuran jäsenistöstä val-
taosa on aktiivisen työuransa jättä-
nyttä ja yli kolmas osa on täyttänyt 
yli 70 vuotta. Korkea keski-ikä on 
ollut luonnollinen seuraus jäsenyys-
periaatteista ja jäsenistön huomatta-
vasta yhteiskunnallisesta asemasta. 
Uutta nuorehkoa jäsenistöä on alka-
nut silloin tulla mukaan enenevässä 
määrin. 
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Sotataloudellinen seura on tukenut 
sääntöjen mukaisesti jossain määrin 
tutkimustoimintaa ja palkitsi diplo-
mitöitä 1960- ja 1970-luvuilla.  Tämän 
jälkeen kiinnostus sotataloudellisiin 
tutkimuksiin hiipui tyystin johto-
kunnan useista kannustusyrityksistä 
huolimatta. 

Yhdessä pääesikunnan sotatalouse-
sikunnan kanssa laadittiin useina 
vuosina 1980-luvulla aihe-ehdo-
tuksia sekä Sotakorkeakoululle että 
Taistelukoululle, mutta ilman tulok-
sia. Nykyhetkellä seura sääntöjensä 
mukaisesti jakaa avustuksia sotatalo-
udellisen tutkimustyön tukemiseksi 
sekä palkitsee sotataloudellisia töitä 
ja tutkielmia.

Sotataloudellinen seura julkaisi yh-
teistoiminnassa sitten Pääesikunnan 
sotatalousosaston kanssa kokoo-
mateoksen ”Sotataloustietoutta” 
vuonna 1987. Samassa yhteydessä 
todettiin tarpeelliseksi jatkaa sota-
talouteen liittyvän aineiston taltioin-
tia ja alalla tapahtuman kehityksen 
seurantaa koonnoksina, niin tämän 
päivän tarpeisiin kuin myöhemmin 
tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämis-
työtä varten. 

Viimeisin kirja, Sotataloustietout-
ta XI on julkaistu joulukuussa 2021. 
Puolustusvoimat on jakanut yrityk-

siin ja niiden valmiudesta vastaaville 
henkilöille Sotataloustietoutta-kirjaa 
yrityskäynneillään. Näin on saatu laa-
jennettu tietoa sotataloudesta ja So-
tataloudellisesta seurasta.

Sotatalous-sana on määritelty eri 
lähteissä eri lailla. Laajassa merkityk-
sessä sotataloudella on ymmärretty 
kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena on tyydyttää sodan aikana 
sekä puolustusvoimien tarpeita että 
siviilielämän tarpeita. 

Näin laajana sotatalouden toiminta-
kenttää on pidetty ja tehtäviä toteu-
tettu aina 1950-luvulle asti, jolloin 
sotatalous ja taloudellinen maan-
puolustus erotettiin toisistaan. Val-
tioneuvoston päätös 23. joulukuuta 
1956 Puolustustaloudellisen Suun-
nittelukunnan (PTS) perustamisesta 
erotti nämä kaksi eri sektoria toisis-
taan. 

Tällöin sotataloudella tarkoitettiin 
niitä sotilaallisen maanpuolustuksen 
toimenpiteitä, jotka liittyvät puolus-
tusvoimien varustamiseen ja ylläpi-
tämiseen sekä rauhan että sodan ai-
kana (Sotataloustietoutta 1987).

Sotatalous ja sen sanan merkitys 
on vähentynyt huomattavasti, kun 
puolustusvoimien organisaation 
muutoksessa sotatalousesikunta ja 
sen yhteydessä oleva sotatalous-

päällikön virka lakkautettiin vuoden 
1993 alussa. Sotatalouspäällikön vir-
kanimike otettiin käyttöön uudes-
taan vuonna 2006. Sotatalous on osa 
huoltovarmuutta, osa sotilaallisen 
huoltovarmuuden kattamaa toimin-
taa.

Puolustusvoimien eräs viralliseksi 
luokiteltu määritelmä sotataloudes-
ta on Kenttäohjesäännön yleisessä 
osassa vuodelta 2004. Se määrittelee 
sotatalouden seuraavasti: 
Sotatalous on sotilaalliseen maan-
puolustukseen kuuluvat taloudelliset 
ja tuotannolliset toimenpiteet, jotka 
liittyvät puolustusvoimien varusteiden 
hankintaan ja materiaalisen valmiu-
den ylläpitämiseen valmiustiloissa ja 
tilannevaihtoehdoissa. 

Sotataloutta käsitellään usein järjes-
telmänä, jonka keskiössä on mate-
riaalinen valmius ja sen ylläpito. So-
tatalouteen liitetään myös erilaiset 
kumppanuudet ja verkostot, laadun-
hallinta sekä riskien hallinta. 

Järjestelmä nivoo yhteen kansallisen 
huoltovarmuusjärjestelmän teolli-
suuden kansalliset ja kansainväliset 
valmiudet sekä joukkojen huolto-
järjestelmän tehokkaan toiminnan 
mahdollistamaksi kokonaisuudeksi. 
tässä määritelmässä tuodaan esiin 
tietoyhteiskunnan merkitys sotata-
loudessa.

Talvisodan alkaes-
sa Suomen puolus-
tusvoimien materi-
aalinen valmius oli 
heikko. Kansalais-
keräyksin hankit-
tiin muun muassa 
suksia armeijan 
käyttöön.
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Jotkut kriitikot näkevät sotatalo-
us-termille yhteyden taloudelliselle 
intressille ja kriiseille. Suomalaisena 
terminä sotataloudella ei tarkoiteta 
jonkun saamaa hyötyä sodasta, saa-
ti sitä, että eräille rikollisille toimille 
sota on suorastaan olemassaolon 
edellytys. Sotataloutta ei myöskään 
ole sodalla tavoiteltava konkreetti-
nen hyöty.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan 
kykyä sellaisten yhteiskunnan talo-
udellisten perustoimintojen ylläpi-
tämiseen, jotka ovat välttämättömiä 
väestön elinmahdollisuuksien, yh-
teiskunnan toimivuuden ja turval-
lisuuden sekä maanpuolustuksen 
materiaalisten edellytysten turvaa-
miseksi vakavissa häiriöissä ja poik-
keusoloissa. Yhteistyötä tehdään 
yhteiskunnan tärkeiden perustoi-
mintojen turvaamiseksi.

Huoltovarmuuden perustana ovat 
talouden luontaiset rakenteet. 
Huoltovarmuus perustuu toimiviin 

markkinoihin ja kilpailukykyiseen 
talouteen. Markkinat eivät kuiten-
kaan välttämättä riitä ylläpitämään 
yhteiskunnan taloudellisia ja teknisiä 
perustoimintoja erilaisissa häiriö- ja 
poikkeusoloissa. 

Tämän vuoksi erilaisilla huoltovar-
muustoimenpiteillä varaudutaan 
ylläpitämään yhteiskunnan toimin-
nalle elintärkeitä toimintoja mahdol-
lisimman lähellä normaalitilaa myös 
näissä olosuhteissa.

Yhteiskunnan toimintaympäristön 
muuttuminen seuran toimintavuo-
sien aikana on muovannut talous-
elämää, teollisuutta, sen toiminta-
periaatteita, puolustusvoimia, sen 
organisaatiota ja toimintaa yritysten 
kanssa, yhteiskunnan huoltovar-
muutta, yritysten ja henkilöiden ver-
kostoitumista kotimaassa ja globali-
soitumista.

Sotataloudellisella seuralla on ollut 
hyvä yhteistyö ja kanssakäyminen 
Puolustustaloudellisen suunnittelu-

kunnan (PTS) kanssa ja ne jatkuvat 
edelleen vuonna 1993 perustetun 
Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) 
kanssa.

M aanpuolustuskorkeakouluun 
(MPKK) perustettiin sotatalouden 
professuuri vuonna 2016. Sotatalou-
den tutkimus ja opetus on keskittynyt 
puolustusvoimien toiseen pääpro-
sessiin, suorituskyvyn suunnitteluun 
ja rakentamiseen asiakokonaisuuk-
siin sekä sitä tukeviin menetelmiin, 
kuten vaatimusten hallintaan. Tämän 
lisäksi myös sotilaallisen huoltovar-
muuden ja sitä tukeviin yhteiskun-
nan tuotannollisiin ja teknologisiin 
valmiuksien tutkiminen muodostaa 
osan sotataloutta.

Puolustusvoimien toimintaympä-
ristö ja toiminnan muutokset

Kylmän sodan aikaiset viholliskuvat 
perustuivat toista maailmansotaa 
seuranneeseen voimakkaaseen ide-
ologiseen vastakkainasetteluun. Tätä 

Saksasta saatiin välirauhan aikana ostaa mm. 48 kpl moderneja 150 mm:n haupitseja.
(Kuva: User:Balcer, Wikipedia)
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vastakkainasettelua leimasi ”pelon 
ilmapiiri”, joka perustui koko kylmän 
sodan ajalla vallinneeseen ydinso-
dan uhkaan. 

Ajalle tyypillistä oli sotilaallisen voi-
man arviointi käytössä olleiden jouk-
kojen ja sotamateriaalin määrällä. 
Taloudellinen panostus asevoimiin 
väheni kylmän sodan loppuvaihees-
ta 1985 vuoteen 2001 mennessä yli 
kolmanneksella.

Kylmän sodan jälkeisellä ajalla kaikki 
valtiot ovat joutuneet uudelleen ar-
vioimaan käsityksiään sodasta, puo-
lustusopistaan ja kansallisen puo-
lustuksen järjestelyistään. Vanhojen 
uhkakuvien väistyessä – tai ainakin 
haalistuessa – uudet uhkat ovat aset-
taneet uusia vaatimuksia sotilaalli-
selle suorituskyvylle ja muokanneet 
täten myös sodan ilmenemistä”. 

Kylmän sodan päättymisen jälkeen, 
uhkakuvien muututtua, kansain-
välisen yhteisön piirissä jouduttiin 
siis uusien uhkakuvien pohjalta ar-
vioimaan uudestaan myös puolus-
tuksen järjestelyt. Eurooppalainen 
turvallisuusympäristö alkoi muuttua 
2000-luvulla Venäjän naapurival-
tioihinsa kohdistamien sotilaallisten 
hyökkäysten tähden, ja tällä hetkel-
lä myös EU -maiden turvallisuuspo-
litiikka on nopeassa muutoksessa 
Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistä-
män sodan johdosta. 

Venäjän ja Ukrainan välisen laajamit-
taisen sodan ollessa vuonna 2022 
todellisuutta on Suomi yhtäaikaisesti 
Ruotsin kanssa hakenut NATO -jäse-
nyyttä. Näin ollen on Suomen tule-
vaisuuden toiminnassa huomioitava 
myös NATO-jäsenyys ja sen mahdol-
listama toiminnan ja verkottumisen 
kehittäminen. 

On varmaa, että Suomen NATO -jä-
senyys tulee muuttamaan Suomen 
puolustusmateriaalipolitiikkaa ja so-
tilaallisen huoltovarmuuden raken-
teita ja näin ollen myös sotataloudel-
lista ajattelua.

Puolustusvoimat oli varautunut 

omissa varikoissaan huoltamaan, ko-
komaan ja valmistamaan poikkeus-
olojen materiaalia.  Näitä toimintoja 
harjoiteltiin ja ylläpidettiin puolus-
tusvoimien varikoissa. Puolustusvoi-
mat tilasi yrityksistä eri komponentit, 
jotka sitten varikoissa koottiin val-
miiksi tuotteeksi. Puolustusvoimien 
varikot täydensivät tällä tavalla sitä 
kapasiteettia, mikä jäi puuttumaan 
talouselämän yritysten tuotannosta 
ja huollosta.

Valmiusvaatimusten muutokset ovat 
ajan saatossa muuttuneet. Puolus-
tusvoimat on koko ajan valmiudessa 
keskeisten kumppaneiden kanssa. 

Ulkoisten toimintaympäristön muu-
tokset edellyttävät lyhyempää varau-
tumisaikaa, mikä korostaa ennalta 
tehtyjen varautumistoimenpiteiden 
merkitystä. Tämä edellyttää tiiviim-
pää yhteistyötä poikkeusolojen toi-
mintaan varattujen yritysten kanssa.

Puolustusministeriön strategisen 
suunnitelman 2030 mukaan uskot-
tavan puolustuskyvyn edellyttämät 
suorituskyvyt voidaan tulevaisuu-
dessa turvata ainoastaan yhä syve-
nevällä verkottumisella ja viime kä-
dessä yhteisen puolustuksen kautta. 
Puolustuskykyä kehitetään verkottu-
neesti kansallisessa ja kansainvälises-
sä yhteistyössä, jossa voimavaroja ja 
osaamista hyödynnetään kustannus-
tehokkaasti vastavuoroisuutta nou-
dattaen. 

Verkottumisen avulla saavutetaan 
kokonaismaanpuolustuksen toimin-
tamallin mukaisesti Suomen puolus-
tuksen edellyttämä julkisen ja yksi-
tyisen sektorin sekä kansainvälisen 
yhteisön tuki. 

Sotilaallisen huoltovarmuuden vaa-
timuksien täyttäminen edellyttää 
monipuolisia, hallinnonalat ylittäviä 
ja ennalta sovittuja varautumis- ja 
yhteistoimintajärjestelyjä sekä johta-
miskäytäntöjä. Lisäksi yhteiskunnan 
varautumista kehitettäessä korostuu 
viranomaisten, elinkeinoelämän ja 
kansalaisjärjestöjen toimintojen yh-
teensovittamistarve ja kansainväli-

nen yhteistyö. 

Myös yleisen huoltovarmuuden tur-
vaaminen edellyttää tulevaisuudessa 
yhä enemmän kansainvälistä ja kan-
sallista yhteistyötä ja keskinäisriip-
puvuutta vahvistavien verkostojen 
hyödyntämistä.

Keskeistä on varmistaa puolustusma-
teriaalin saatavuus sekä materiaalin 
huolto-, ylläpito- ja korjaustoiminta. 
Entistä suurempi osa yhteiskunnan 
kriittisistä voimavaroista ja toimin-
noista on yksityisen sektorin omis-
tuksessa ja vastuulla. Toimijoiden vä-
linen työnjako perustuu osaamiseen 
ja erikoistumiseen sekä kustannuste-
hokkuuteen siten, että puolustusvoi-
mat voi keskittyä ydinosaamiseensa. 
Yksityinen sektori on osana koko yh-
teiskunnan varautumista sekä puo-
lustuskyvyn ylläpitämistä. 

Strateginen kumppanuus on puo-
lustusvoimien ja yksityisen palvelun 
tuottajan välisen yhteistyön syvälli-
sin muoto. Sen lähtökohtana on so-
pimukseen perustuva luja, kestävä ja 
pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka 
jatkuu myös poikkeusoloissa. Strate-
giselle kumppanuudelle ominaista 
ovat yhteiset kehittämistavoitteet 
ja osapuolten varautuminen ja toi-
mintatapojen kehittäminen rauhan 
aikana valmiuden eri kohottamisen 
vaiheita, sodan aikaa ja sodan ajan 
toimintaa varten.

Digitaalisuus on tuonut puolustus-
voimille uuden ympäristön, kyber-
turvallisuuden. Teknistyneet puolus-
tusjärjestelmät ja niiden johtaminen 
ovat entistä haavoittuvampia tie-
toverkon toiminnan häiriöille sekä 
kybervaikuttamiselle. 

Puolustusvoimien toiminnassa on 
varauduttu myös muun yhteiskun-
nan häiriötilanteisiin, joissa toimimi-
nen edellyttää kaikkien hallinnona-
lojen yhteistyötä. Tästä esimerkkinä 
on vuosina 2020 – 2022 koko maa-
ilman toimintaa haitannut Covid-19 
pandemia. 
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Organisaatio

Seuran olemassaolon aikana puo-
lustusvoimien organisaatiossa on ta-
pahtunut useita laajoja ja merkittäviä 
muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia 
myös sotatalouden (teollisuuden val-
miuden) alan toimijoihin. 

Vuonna 1993 Pääesikunnan sotata-
lousesikunta lakkautettiin ja maa-
voimien materiaalihankinnat keski-
tettiin samana vuonna perustettuun 
Puolustusvoimien Materiaalilaitok-
seen Tampereelle. Siinä vaiheessa 
teollisuuden valmiuden alan henki-
lömäärä Pääesikunnassa oli viisi. 

Teollisuusinsinöörejä oli sijoitettuna 
Puolustusvoimien Materiaalilaitok-
sen esikuntaan sekä maanpuolustus-
alueiden ja sotilasläänien esikuntiin. 
Vuoden 2006 organisaatiomuutok-
sessa Pääesikunnan teollisuuden 
valmiuden alan henkilömäärä vähe-
ni yhteen. Vuonna 2008 teollisuusin-
sinöörien organisointia muutettiin ja 
tehtäviä keskitettiin Maavoimien Ma-
teriaalilaitokseen.  Vuonna 2015 teol-
lisuuden valmiuden alan ainoa virka 
siirrettiin pois Pääesikunnasta, mutta 
palautettiin takaisin vuonna 2017.

Sotataloudellisen seuran johtokunta 
on perinteisesti koostunut puolus-
tusministeriön, puolustusvoimien, 
Huoltovarmuuskeskuksen ja teolli-
suusyhteisön edustajista. Nykyhet-
kellä Seuran puheenjohtaja edustaa 
teollisuutta ja sihteeri puolustusvoi-
mien teollisen valmiuden alaa.

Yritysten toimintaympäristö ja toi-
minnan muutokset

Yritykset ja puolustusvoimat jakavat 
saman toimintaympäristön ja sen 
muutokset. Kotimainen tuotanto ja 
osaaminen on tärkeää puolustusjär-
jestelmän toiminnan ja sotilaalliseen 
huoltovarmuuden varmistamiseksi. 

Valtiolla on tietty strateginen intressi 
omistaa ja osaomistaa keskeisiä teol-
lisia toimioja tai palvelujen tuottajia. 
Kun sotatalous aikaisemmin perustui 
pitkälti valtion yrityksissä varastoi-

tuun materiaaliin, korostuu nyt osaa-
minen ja yritysten jatkuvuuden hal-
linta. Varmuusvarastoinnista ei voida 
kuitenkaan kokonaan luopua.

Yritysten sekä valtion yritysten ja 
laitosten toimintatavat ja varastoin-
ti on muuttunut seuraan alkujoista 
lähtien.  Silloin yritykset ja tuotanto-
laitokset valmistivat tuotteen alusta 
loppuun saakka. 

Nykyään tuotanto on muuttunut 
pitkiksi alihankintaketjuiksi, toimin-
taketjuiksi. Yritykset alkoivat vä-
hentämään omissa varastoissaan 
materiaaleja ja puolivalmisteita JOT- 
ajattelun perusteella. 

Materiaali siirtyi kumipyörien päälle, 
aluksi maahantuojien varastoihin, 
sitten rajojen ulkopuolelle Ruotsiin, 
sieltä Eurooppaan ja sieltä Euroopan 
ulkopuolelle. Samoin valtion laitok-
set ja yritykset alkoivat myös pie-
nentämään varastojaan, jolloin yh-
teiskunnankin huoltovarmuus alkoi 
heikentyä.

Yhteiskunnan globalisoituessa myös 
yritykset verkottuvat sekä kotimaas-
sa että rajojen ulkopuolella. Teolli-
suus on riippuvainen vientimarkki-
noista. Tämä luo haasteita tuotannon 
ja huollon toimitusketjujen turvaa-
miselle. Tavoitetilassa suomalaisen 
teollisuuden kansainväliset verkos-
tot tukevat Suomen sotataloutta. 
Lisäksi yritysten omistuspohjat ovat 
kotimaisesta omistuksesta siirtyneet 
osin ulkomaiseen omistukseen. 

Puolustusteknologinen kehitys nojaa 
yhä enemmän siviiliteknologioihin 
ja -teollisuuteen. Tämä laajentaa so-
tataloutta tuottavien yritysten luku-
määrää suuresti ja asettaa haasteita 
toimintavarmuuden turvaamiseksi.

Ajan käyttö on yrityksissä muuttunut, 
kaikessa katsotaan tuloksellisuutta, 
onko panostuksesta vastaavaa hyö-
tyä. Yritysten johtajilla ja tuotannosta 
vastaavalla henkilöillä oli enemmän 
aikaa keskustella sotatalouteen liit-
tyvistä asioita 1970- ja 1980-luvulla. 
Yrityksen johdossa myös painotettiin 

maanpuolustushenkisyyttä, toimin-
tana ja muistoina sodan ajoista.

Yritykset ovat laatineet Huoltovar-
muuskeskuksen ohjeiden mukaisesti 
kirjallisia valmiussuunnitelmia. Val-
miussuunnittelu siirtyi aluksi ATK-
VASU:un ja sitten jatkuvuussuunnit-
telun kautta HUOVI:in ja edelleen 
jatkuvuuden hallintaan. 

HVO Extranet-portaali sisältää jatku-
vuudenhallinnan, varautumisen ja 
valmiussuunnittelun kehittämiseksi 
hyviä käytänteitä, kuten ohjeita ja 
artikkeleja. Puolustusvoimat ohjaa 
MIL-poolin tukemana huoltovar-
muuskriittisten yritysten sotilaallista 
valmiussuunnittelua.

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen 
on yrityksissä ja organisaatioissa jat-
kuvaa toimintaa. Nykypäivänä yrityk-
sen/organisaation jatkuvuussuunnit-
telussa huomioidaan toimittaja- ja 
alihankintaverkoston kyky toimia 
häiriötilanteissa.

Yritysten toiminnan kannalta Sotata-
loudellinen Seura ei ole ensisijainen 
verkostojen luoja. Seura tuo kuiten-
kin jäsenilleen lisäarvoa mm. tiedon 
jakamisen ja keskustelufoorumin 
kautta.

Materiaalipolitiikka

Seuran toiminnan aikana puolustus-
materiaalin hankinnoissa on tapah-
tunut perustavanlaatuinen muutos. 
Sodan jälkeen ja kylmän sodan vuo-
sina materiaali hankittiin poliittisin 
perustein ja sieltä mistä saatiin sekä 
kotimaasta. 

Nykyään puolustusmateriaalien han-
kinta nähdään osana EU:n sisämark-
kinoita. Puolustusvoimat kilpailuttaa 
lähes kaikki hankintansa ja merkittä-
vä osa puolustusmateriaalista oste-
taan ulkomailta. Puolustusvoimien 
politiikka on ostaa valmiita ja toden-
nettuja ns. COTS-järjestelmiä (Com-
mercial Off The Self ).

Nykyisyyttä
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Nykyään sotatalouden yhtenä mää-
ritelmänä on, että siihen kuuluvat 
kaikki ne toiminnot, joiden avul-
la materiaali hankitaan joukkojen 
huolto- ja kunnossapitojärjestelmän 
käyttöön sekä tämän organisaation 
suunnittelu ja ylläpito. 

Sotataloudellisen seuran sääntöjä 
tarkistettiin vuosina 2014 ja 2021. 
Muutoksia ei tehty seuran sääntöjen 
2 ja 3 pykäliin, jotka koskevat seuran 
tarkoitusta ja toimintaa.  

Seuran vakinaiseksi jäseneksi voi 
päästä jokainen sotataloudesta kiin-
nostunut hyvämaineinen Suomen 
kansalainen. Jäseneksi ottamisesta 
päättää seuran johtokunta.

Puolustusvoimat tekee edelleen 
kumppanien kanssa sotataloussopi-
muksia ja tuotantovarauksia.  Poik-
keusolojen toimintaa kehitetään 
valmiusharjoituksilla ja koetilauksil-
la. Teollisuusinsinöörit (teollisuuden 
valmiuden ala) pitivät lisäksi omia 
kertausharjoituksiaan sotatalouden 
SA-organisaatiolleen. Näin luodaan 
ja ylläpidetään edelleen yhteyksiä 
yrityksiin ja niiden henkilöstöön.  

Sotataloudellisen seuran kautta on 
tapahtunut ja tapahtuu edelleen 
alan tietouden kokoamista ja jakelua 
sekä keskinäisen henkilötuntemuk-
sen kehittämistä, ylläpitoa ja näke-
mysten vaihtoa seuran järjestämis-
sä tilaisuuksissa.  Sotataloudellisen 
seuran jäsenet ovat omilla tahoillaan 
verkottuneet ympäröivään yhteis-
kuntaan ja välittäneet siten sotata-
louden tietämystä ympärilleen.

Seuran toiminnan kehittäminen

Sotatalous-sanan merkitys on muut-
tunut seuran perustamisajoista. 
Puolustustalous erotettiin omaksi 
alueeksi, josta myöhemmin aloi-
tettiin käyttää nimitystä huoltovar-
muus. Se sisälsi myös sotilaallisen 
huoltovarmuuden. 

Vaikka sanojen merkitykset ja orga-
nisaatiot muuttuvat, on niiden teh-

tävät kuitenkin hoidettava. Siihen 
tarvitaan kaikkea niiden henkiöiden, 
yritysten ja yhteisöjen yhteistoimin-
taa, joita Sotataloudellinen Seura 
tarjoaa edustaen puolustushallintoa 
ja siviilisektorin niin hallinnollisia 
kuin kaikkea talouselämämme voi-
mavaroja. 

Seuran toiminnan kehittämisessä 
tulee huomioida, että yhteiskunta ja 
sen toimintaympäristö ovat muuttu-
neet. Ne ovat muovanneet talouselä-
mää, teollisuutta, puolustusvoimia 
ja niiden toimintaperiaatteita sekä 
lisäksi yhteiskunnan huoltovarmuut-
ta. 

Seuran tulee määritellä niitä rajapin-
toja, asiakkaita, joiden intressissä on 
sotatalous ja huoltovarmuus. Näin 
luodaan vuorovaikutusta seuran ja 
asiakkaiden välille, jolloin molemmat 
osapuolet pääsevät hyötymään seu-
ran toiminnasta.

Seuran toiminnan ja jatkuvuuden 
kannalta jäsenkuntaan tarvitaan uu-
sia ja nuorempia jäseniä uusienraja-
pintojen kautta ja seuran näkyvyy-
den lisäämisellä.

Seura tekee yhteistyötä muiden sa-
man aihepiirin yhdistysten kanssa, 
joista merkittävin on Logistiikkaup-

seerit ry. Seuran jäsenet saavat jäse-
netunaan Logistiikkaupseeri -lehden. 
Samoin Sotataloudellisen seuran ja 
Logistiikkaupseerit ry:n jäsenet voi-
vat osallistua toistensa kokouksiin ja 
muihin tilaisuuksiin.

Seuran johtokukunnalla, sihteerillä 
ja rahastonhoitajalla tulee olla hyvät 
toimintamahdollisuudet ja riittävät 
resurssit.

Sotataloudellisen seuran ja kuten 
muidenkin seurojen/yhdistyksen 
haasteena on, että nykypäivänä nuo-
remman polven kiinnostus yhdistys- 
ja seuratoimintaan on vähentynyt, 
jolloin halutaan jättää enemmän 
vapaa-aika itselleen. Tällöin Sota-
taloudellinen seura pitää markki-
noida itseään ja tehdä seurasta niin 
houkutteleva, että sotataloudesta ja 
huoltovarmuudesta kiinnostuneet 
henkilöt liittyvät seuraan.

Sotataloudellinen Seura nojaa so-
tatalouden perinteisiin, elää sota-
talouden nykyhetkeä ja katsoo so-
tataloutta tulevaisuuteen valoisin 
mielin huomioiden myös huoltovar-
muuden.

Kartta osoittaa selkeästi miksi Itämeri on Suomen ”elämän lanka”, noin 
90 % tuonnista ja viennistä kulkee sen kautta. Samanlainen merkitys 
sillä on myös  Pietarille ja koko Venäjälle. (Laatija: Mysid Wikipedia)
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Maavoimien mekanisoitu 
harjoitus Arrow 22

Arrow 22 harjoitus kokosi touko-
kuun alussa noin 3500 taistelijaa 
taisteluharjoitukseen ja kovapa-
nosammuntoihin Niinisaloon ja 
Säkylään. Muutaman vuoden Co-
vid-19 tauon jälkeen harjoitukseen 
osallistui joukkoja kumppanimais-
ta (USA ratsuväki eskadroona, UK 
paistelupanssarivaunukomppani,  
Latvia jääkärijoukkue ja Viro pan-
saarijääkärijoukkue). Logistiikalla 
oli keskeinen rooli harjoituksen 
onnistumisessa.

Arrow harjoitus on maavoimien me-
kanisoitujen joukkojen vuosittainen 
kevään pääharjoitus. Harjoituksen 
päämääränä on varusmiesjoukkojen 
harjoittaminen mekanisoidun patal-
joonan ja -taisteluosaston hyökkäys-
taistelussa. 

Harjoitukseen rakenne muodostui 
simulaattoriavusteisesta taisteluhar-
joituksesta ja kovapanosammun-
noista. Kumppanimaiden joukot tuo-
vat harjoitukseen oman mausteen ja 
siten harjoituksen logistinen vaikut-
tavuus on merkittävästi suurempi to-
delliseen kokoon nähden. Euroopan 
turvallisuustilanne ja käynnissä oleva 

Nato-prosessi lisäsi median mielen-
kiintoa harjoitukseen.

Logistiikan suunnittelu

Harjoituksen logistiikan suunnitte-
lu aloitettiin noin puolivuotta etu-
käteen. Logistiikan tarpeiden ar-
vioinnin pohjana oli harjoituksen 
joukkorakenteen määrittäminen ja 
ulkomaisten joukkojen ilmoittautu-
minen harjoitukseen ja minkälaisia 
operaatioita joukoilla on tarkoitus 
tehdä. 

Tästä lähdettiin muodostamaan har-
joituksen rakennetta ja sen tuekseen 
vaatimaa logistiikkaa. Toiminnan pe-
rusajatukset laadittiin syksyllä ennen 
harjoituksen suunnittelukokouksien 
aloittamista yhteistyössä tukevien 
logistiikkarykmenttien kanssa. 

Harjoituksen suunnitteluprosessi pi-
tää sisällään kolme suunnittelukoko-
usta, jotka olivat kestoltaan 3 päivää. 
Käytännössä aina yksi päivä käytet-
tiin maaston tiedusteluihin ja paikan 
päällä tapahtuviin tarkasteluihin har-
joitusalueilla ja varuskunnissa. 

Suunnittelukokouksissa logistiikka 
muodosti oman työryhmän jossa 
suunniteltiin joukkojen maahantulo, 
tukeutuminen, harjoituksen aikainen 
tukeminen ja maasta poistumiseen 
liittyvät asiat.  Yhteistyö kansainvä-
listen joukkojen, logistiikkarykment-
tien ja joukko-osastojen välillä sujui 
erinomaisesti. 

Logistiikan tärkeimmät tuotteet 
suunnitteluprosessin aikana ovat 
maahantulon järjestelyt, ulkomais-
ten joukkojen tukitarpeiden suunnit-
telu ja laatiminen, tukeutumisohjeen 
laatiminen, maahantuloon liittyvien 
dokumenttien laatiminen ja viran-
omaisyhteistyön käynnistäminen. 
Tärkeää oli myös kansallisten tukitar-
peiden kartoitus ja tuen suunnittelu. 
Huomioitavaa on myös vastuiden 
selkeä määrittely ja resurssien var-
mistaminen.

Ulkomaisten joukkojen maahan-
tulo

Kansainvälisten jo maahantulosta 
huolehti 1. ja 2. Logistiikkarykmentin 
reserviläiset ja henkilökuntaan kuu-
luvat. Reserviläiset osoittivat korkeaa 
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ammattitaitoa ja osaamista kaikissa 
tehtävissään satamissa, lentokentillä 
kuin maarajallakin. 

Joukot saapuivat pääosin meritse 
Helsingin ja Rauman satamiin. USA:n 
joukon kalusto kuljetettiin Ruotsin 
kautta Tornioon. Iso-Britannian ka-
lusto saapui hyvissä ajoin laivalla 
Rauman satamaan. Latvian ja Viron 
joukkueet saapuivat lautalla Helsin-
kiin. Ilmateitse materiaalia saapui 
varsin vähän. Joukot keskitettiin Po-
rin prikaatin Niinisalon kasarmeille, 
jossa heillä oli aikaa huoltaa kalus-
toa ja valmistautua harjoitukseen. 
Maahantuloon liittyvät asiat sujuivat 
hienosti ja viranomaisyhteistyö oli 
sujuvaan. 

Harjoituksen aikainen huolto

Harjoituksen huollon tehtävänä on 
varmistaa joukkojen opetustarkoi-

tuksien saavuttaminen. Mekani-
soitujen joukkojen harjoituksessa 

korostuu erityisesti kunnossapito. Ul-
komaiset joukot olivat varautuneet 

Kenttähuoltoa, voimalähteen siirto

Käytännön korjaustoimintaa
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hyvin kunnossapitoon mm vaihto-
moottoreilla, varaosilla ja erikoistyö-
kaluilla. 

Lisäksi heitä oli valmistauduttu tu-
kemaan korjauspartioilla, korjaa-
motiloilla ja evakuoinneilla. Myös 
Millog ja paikallinen tukeutuminen 
siviilikomponenttiin oli valmisteltu 
ennakolta. Harjoituksen aikana mm 
Challenger 2 panssarivaunuihin vaih-
dettiin moottoreita useaan kertaan. 

Yhtenä huomiona voisi mainita 
Iso-Britannian joukkojen moni-
puolisen evakuointi suorituskyvyn. 
Heillä oli mukana raskasevakuoin-
tipanssarivaunu, jolla vaurioitunut 
panssarivaunu siirretään korjatta-
vaksi etulinjan taakse. Kevyellä korja-
uspanssarivaunulla tai hinausautolla 
suoritetaan korjauksessa tarvittavat 
nostot ja moottorin vaihdot. Näin 
raskasevakuointipanssarivaunua ei 
sidota aikaa vievään korjaustoimin-
taan. 

Taisteluharjoitusvaiheessa joukko-
jen tukeminen toteutettiin toimivien 
huoltopäälliköiden ja huoltokomp-

panioiden toimesta. Koska Arrow 
harjoituksen tempo on kiivas, on 
tarkoituksen mukaista kompres-
soida huollon tilaus-toimitusketjut 
mahdollisimman lyhyiksi. Kuitenkin 
huollon tilaukset ja toimitukset to-
teutetaan sodan ajan periaatteiden 
mukaisesti. 

Näin varmistetaan, että joukot saavat 
tarvittavan koulutuksen harjoituksen 
aikana. Niinisalon harjoitusalueet 
ovat erinomainen paikka harjoitte-
lulle myös huollon näkökulmasta. 
Eri huollon tasojen toimijat voidaan 
keskittää pienelle alueelle eikä tar-
vitse harjoitella pitkiä siirtymisiä ja 
odottelua. 

Ensimmäisen taisteluharjoitusvii-
kon jälkeen alkoivat kovapanosam-
munnat Panssariprikaatin joukoilla. 
Ammuntoihin osallistuivat myös 
USA:n ja Latvian joukot. Iso-Britan-
nian ja USA:n komppaniat siirtyivät 
jatkamaan taisteluharjoitusta Porin 
Prikaatin Säkylän harjoitusalueelle. 
Joukot siirrettiin Säkylään lavettikul-
jetuksin ja moottorimarsseina. Säky-
lä varuskunnassa on erinomaiset tilat 

Kaluston siirto
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ja alueet ulkomaisten joukkojen tu-
keutumiseen ja harjoitteluun. 

Ulkomaisten joukkojen maasta 
poistuminen

Kahden viikon intensiivisen harjoit-
telun jälkeen ulkomaiset joukot luo-
vutettiin Panssariprikaatin johdosta 
takaisin Logistiikkarykmentille. Ryk-
mentin reserviläiset hoitivat jälleen 
esimerkillisesti maasta poistumiseen 
liittyvät toimenpiteet. Tärkeitä koko-
naisuuksia ovat kaluston ja erityisesti 
ajoneuvojen puhdistus ja tarkastus, 
ettei mahdollisia eläin- tai kasvitau-
teja pääse leviämään kaluston muka-
na. Jälleen kerran Logistiikkarykmen-
tit suorittivat tehtävät erinomaisesti 
ja joustavasti. 

Harjoitus onnistui kokonaisuutena 
erinomaisesti. Kiitos siitä kuuluu eh-
dottomasti harjoituksen logistiikan 
ja huollon suunnittelijoille ja toi-
meenpanijoille. Maavoimien jouk-
ko-osastojen, logistiikkalaitoksen 
joukkojen, kumppaneiden, siviili-
komponentin ja muiden viranomais-
ten yhteistyö hitsautui hyvin yhteen 
yhteisen päämäärän eteen. Yhdessä 
tekemällä saavutetaan paljon ja pi-
detään logistinen jalanjälki pienenä. 
Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevia ja 
lisääntyviä puolustusyhteistyöharjoi-
tuksia.

Evl Kalle Laurila
PSPR koulutuspäällikkö 1.6.2022 
asti
1.6.2022 alkaen PVLOGLE  

Kenttähuoltoa, voimalähteen vaihto
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Kauppatieteiden tohtori Matti 
Kautto                                                                      17.4.2022

Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
vuoden 2022 teema on toimitus-
ketjut. Tarkastelen tässä artikke-
lissa Suomen ruokaketjun toimin-
taa ja huoltovarmuutta erityisesti 
ruuan alkutuotannon ja maatalo-
usyrittäjien näkökulmasta. Tämä 
asia on juuri nyt vahvasti ja jat-
kuvasti esillä monilla foorumeilla. 
Keskustelua käydään eduskunnas-
sa, asiantuntijoiden kirjoittamissa 
artikkeleissa ja lehtien mielipi-
deosastoilla. 

Ruokaketjun toiminta ja huoltovarmuus no-
peasti muuttuvassa maailman tilanteessa

K-Citymarket Kotka, 1990-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa Citymarketin logossa oli neljä K:ta. 
Kuva on Kotkasta. (Kuva: Алексей Решетников, Wikipedia)

Artikkelissa on kolme kappaletta. 
Ensimmäisessä käsitellään Ukrainan 
sotaa ja lännen Venäjälle määräämiä 
pakotteita. Nämä tekijät ovat nyt syn-
tyneen globaalin kriisitilanteen kes-
keisimmät syyt. Toisessa kappaleessa 
tuodaan esiin näkökohtia Suomen 
maatalouden, ruuan alkutuotannon 
tilanteesta ja haasteista. Kolman-
nessa kappaleessa on esillä Suomen 
ruokaketjun toiminta. Kaikki nämä 
tekijät vaikuttavat toisiinsa. Lopussa 
on esitykseni Suomen ruokahuollon 
huoltovarmuusorganisaatiosta, joka 
toimisi kokonaisuudessaan Huolto-
varmuuskeskuksessa.

Kaikissa edellä mainituissa otsikoissa 
on kaksi toisiinsa liittyvää aikatekijää. 
1) Millaisia päätöksiä ja toimenpitei-
tä syntyy akuutin kriisitilanteen on-
gelmien ratkaisuiksi? Tositilanne on 
nyt päällä. Se näkyy tämän artikkelin 
teemaan liittyen mm. sähkön, poltto-
aineiden, raaka-aineiden ja lannoit-
teiden sekä ruuan suurina hinnan-
nousuina. 

2) Millaisilla päätöksillä ja toimenpi-
teillä monilla eri tasoilla ryhdytään 
Ukrainan sodan päättymisen jälkeen 
eri toimintoja normalisoimaan ja ke-

hittämään pitemmällä aikavälillä? 
Se tiedetään jo nyt, että meneillään 
olevien järisyttävien tapahtumien 
jälkeen paluuta entiseen ei ole.  

Ukrainan sodan ja pakotteiden 
sekä puolustuspolitiikan tilan-
nearvio 

Venäjän 24.2.2022 aloittama Ukrai-
nan hyökkäyssota on tuonut suuren 
globaalin muutoksen maailman tur-
vallisuusjärjestykseen. Sodalla on 
suuret vaikutukset ihmisten elämään 
ja kaikkeen taloudelliseen toimin-
taan. Suurin hätä ja sodan uhrit ovat 
siellä, missä soditaan. 

Miljoonat ihmiset pakenevat Ukrai-
nasta. Sodan seitsemäs viikko on tätä 
kirjoitettaessa alkanut. Venäjä ei ole 
edennyt sodassa tavoitteidensa mu-
kaisesti. Se on kärsinyt suuria miehis-
tö- ja kalusto tappioita. Ukraina on 
puolustanut maataan valtavilla pon-
nistuksilla ja uhrauksilla. 

Heidän tahtonsa säilyttää maansa 
itsenäisenä valtiona on erittäin vah-
va. Tilannetta on verrattu Suomen 
talvisotaan. EU maat ja USA ovat tu-
keneet Ukrainaa sotatoimissa. Ukrai-

16



nan sota on aiheuttanut sen, että EU 
ja Nato ovat nyt yhtenäisempiä kuin 
koskaan aikaisemmin. 

Sota ja sen karmeus näkyy nykyaika-
na digitaalisissa välineissä kuvineen 
reaaliajassa. Nyt on siirrytty erilaisis-
ta skenaarioista tositilanteeseen. So-
dan, sanktioiden ja vastasanktioiden 
maailmaan. Kolme isoa strategista 
kysymystä ovat:1) Milloin sota Uk-
rainassa loppuu? 2) Miten ja millai-
seen tilanteeseen päädytään sodan 
loppuessa? 3) Mitä seuraa sodan jäl-
keen? 

Jatkaako Putin joulukuun puolivälis-
sä 2021 antamiensa etupiirijako- ja 
Natoon liittymisen ukaasejaan jos-
sain muualla? Putin pitää Neuvosto-
liiton hajoamista suurena historial-
lisena virheenä. Hänellä sanotaan 
olevan pakkomielle saada Neuvos-
toliiton aikaiset rajat takaisin. Aika 
näyttää, mitä Putinin pelikirjassa lu-
kee ja millaisiin vakivallan tekoihin 
hän vielä ryhtyy. 

Suomi kuuluu niihin rajamaihin, joita 
nämä vaatimukset koskevat. Näiden 
kysymysten taustalla on suuria, erit-

täin vaarallisia ja vaikeasti arvioitavia 
tekijöitä. Kukaan ei voi tietää vas-
tauksia. Pahimmillaan nämä tekijät 
voivat aiheuttaa massiivisia seuraa-
muksia. Se lienee kuitenkin selvää, 
että sodan ja sanktioiden vaikutukset 
tulevat näkymään pitkään. Entiseen 
tilaan ja järjestykseen ei ole paluuta. 

Nyt ollaan läntisessä maailmassa te-
kemässä suuria puolustuspoliittisia, 
energiapoliittisia, ilmastopoliittisia 
ja talouspoliittisia linjauksia. Nyt nä-
kyvät myös vahvasti aikaisempien 
vuosien strategiset tilannearviointi-
virheet näissä tekijöissä. Eri maissa 
eri tavalla. Saksa on hyvä esimerkki. 

Grosse Wende on nyt liittokansleri 
Scholzin johdolla tapahtunut. Ve-
näjältä tuotavista fossiilisista polt-
toaineista halutaan päästä mahdol-
lisimman nopeasti eroon. Tämä on 
erittäin vaikea tehtävä. Puolustusta 
vahvistetaan nyt nopeasti 100:lla mil-
jardilla eurolla. 

EU maat rahoittavat energiantuon-
nilla Venäjää 660 miljoonaa dollaria 
päivässä. Näillä rahoilla Venäjä on 
vahvistanut puolustustaan ja hyök-

käysvoimiaan. Trump sanoi vuosia 
sitten, että Saksa on Venäjän taskus-
sa. Myös Ruotsi on toiminut puolus-
tuksessaan eri lailla kuin Suomi. Nyt 
haetaan näiden maiden välillä uusia 
asetelmia ja hyvää yhteistyötä.

Suomi on toiminut monissa edellä 
mainituissa asioissa hyvin ja muista 
poiketen. Se on säilyttänyt asevelvol-
lisuuden ja vahvan reservin, kehittä-
nyt puolustusvoimien varustusta ja 
valmiutta niissä puitteissa kuin tämä 
on ollut mahdollista. Suomessa on 
tehty vaikuttavia ilmastotekoja, joil-
la on merkittävästi vähennetty hiili-
dioksidi päästöjä. 

Näin on saatu pienennettyä fossii-
listen polttoaineiden tuontia ja riip-
puvuutta Venäjästä. Näitä tekoja 
ovat esim. Olkiluodon ydinvoimala, 
tuulivoiman voimakas lisääminen, 
joka jatkuu edelleen, aurinkovoiman 
käyttö ja uutta teknologiaa hyödyn-
tävät lämpöpumput. 

Parhaillaan eduskunnassa käydään 
huolellisesti läpi Natoon liittyviä ky-
symyksiä. Päätös siitä liittyykö Suo-
mi Natoon vai ei, selvinnee tämän 

Kouvolan_Prisman_sisäänkäynti
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kevään aikana. Suomi pyrkii Ruotsin 
kanssa yhtäaikaiseen Nato päätök-
seen. 

Presidentti Niinistö totesi tv-haastat-
telussa, että Naton pykälä 5 on riit-
tävin suoja Suomen puolustukselle 
ja hyökkäyksen estämiselle. Venäjä 
on ilmoittanut, että jos Suomi liittyy 
Natoon, niin siitä seuraa sotilaallisia 
ja poliittisia vastatoimia. Niinistö on 
myös todennut, että nyt on naamiot 
riisuttu ja esillä ovat sodan julmat 
kasvot.

Mika Aaltoila ulkopoliittisesta insti-
tuutista arvioi Nato päätökseen liit-
tyen, että Venäjän keinovalikoimaan 
saattaa kuulua Suomelle tärkeän 
meriliikenteen häirintä tai katkaise-
minen Itämerellä. Verukkeina esi-
merkiksi sotaharjoitukset ja kaasu-
putkien suojelu (HS 30.3.2022). 

Puolustusselonteossa todetaan, että 
Itämeri, arktinen alue ja Pohjois-At-
lantin meriyhteydet linkittyvät toi-
siinsa. Kansainvälisen tilanteen kiris-

tyminen yhdellä alueella voi johtaa 
nopeasti sotilaallisen toiminnan li-
sääntymiseen muilla alueilla. 

Suomen tuonnista 80 % tulee lai-
voilla. Tällä hetkellä tärkeät laivareitit 
Ruotsista, Saksasta ja Virosta toimivat 
normaalisti. Kysymys on niin suurista 
tavaravirroista, että niitä on vaikeaa, 
ellei mahdotonta hoitaa muilla kul-
jetustavoilla. Kysymys on myös huol-
tovarmuudesta. Tämä riski korostaa 
erityisesti kotimaisen elintarvikkei-
den alkutuotannon omavaraisuutta 
ja merkitystä. Tuonti on tärkeää myös 
kotimaiselle karja- ja maataloudelle 
ja koko ruokaketjulle.   

Suomen merivoimien komentaja to-
tesi hiljattain, että Itämeren alueella 
on nyt rauhallinen tilanne. Tärkeät 
meriyhteydet toimivat. Mutta riskei-
hin on varauduttava. Vielä voi tulla 
kiire Ahvenanmaalle. Demilitaarinen 
sopimus voi tuoda puolustuksellisia 
haasteita?

Tilannearvion lopuksi otan vielä esiin 

kuluttajien ja erityisesti taloudelli-
sesti heikommassa asemassa ole-
vien ihmisten näkökulman nouseviin 
hintoihin. Tällä hetkellä kuluttajat 
kohtaavat merkittävän Ukrainan so-
dasta ja pakotteista johtuvan ruuan, 
sähkön ja polttoaineiden hintojen 
nousun. 

Ruuan hintojen noususta on mo-
nenlaisia arvioita. Elinkeinoministeri 
Lintilä ennustaa, että ruuan osuus 
kuluttajien käytössä olevasta tulosta 
nousee 10 %:n tasosta 20:iin prosent-
tiin vuositasolla. Jotkut arvailevat 
nousun olevan 5 – 10 %. 

Sähkön ja polttoaineiden hinnoissa 
on jo tapahtunut erittäin suuri nou-
su. Arvelen, että todellista tietoa 
kuluttajahintojen noususta ei vielä 
ole. On liikaa epävarmuutta ja mo-
nia muuttujia, joiden vaikutuksista 
ei ole tietoja. Inflaatio on nousussa. 
Tällä hetkellä se on n. 5:n prosentin 
tasossa. Pidän todennäköisenä, että 
hintojen kallistuminen koettelee 
kansalaisten kukkaroa laajemminkin. 

Tampere_-_Prisma_Koivistonkylä

18



Kaupan yritykset ja jotkut muutkin 
ovat ehdottaneet, että tässä tilan-
teessa tulisi ruuan arvonlisäveroa 
laskea. Kun edellisen kerran arvon-
lisäveroa laskettiin, niin hintatutki-
mukset osoittivat, että vero tietenkin 
laskee sinä päivänä, kun se tulee voi-
maan. 

Melko nopeasti ruuan hintoja kau-
pan yrityksissä nostetaan. Alle vuo-
den pituisella ajanjaksolla tapahtuu 
arvonlisän suhteen seuraava kehitys: 
1) Kuluttajat hyötyvät veronvähen-
nyksestä hyvin vähän 2) Kaupan yri-
tykset haluavat arvonlisäveroa las-
kettavan, koska he voivat sen avulla 
parantaa myyntikatettaan ja liike-
voittoaan 3) Valtio menettää huo-
mattavan suuren määrän verotuloja. 

Hintojen muutoksiin vaikuttavat mo-
net tekijät. Mutta edellä olevat asiat 
tapahtuvat Suomen hyvin keskitty-
neessä kaupassa juuri näin. Jos hal-
litus ja eduskunta päättävät laskea 
ruuan arvonlisäveroa, on edellä ku-
vatun mekanismin seurauksien vält-
tämiseksi samana päivänä päätet-
tävä myös ruuan hintojen sääntelyn 
alkamisesta.

Tämä tilanne tarkoittaa sitä, että ne 
ihmiset ja kotitaloudet, jotka ovat 
tällä hetkellä köyhyysrajalla tai sen 
alapuolella, tulevat olemaan entistä-
kin suuremmissa vaikeuksissa. Ruo-
kahuollon ja ruoka-avun toiminnan 
merkitys on entistä tärkeämpi. 

Näkökohtia Suomen ruuan alku-
tuotannosta ja maatalousyrittäji-
en haasteista

Omavaraisuus ja kansainvälinen 
tilanne

Globaalin ruokaturvallisuusindeksin 
mukaan Suomi on maailman neljän-
neksi ruokaturvallisin maa. Omava-
raisuus asteemme on korkea. Suomi 
on lähes omavarainen lihan, maidon 
ja viljan suhteen. Viljan omavarai-
suusasteet ovat: kaura 196 %, ohra 
100 %, vehnä 96 %, ruis 72 %. 

Puolet tuotetusta viljasta käytetään 
rehuna. Sianlihan kotimaisuus aste 
on 100 %,  siipikarjan 96 % ja nau-
danlihan 84 %. Rypsin ja rapsin koti-
maisuusaste on 28 %. Kananmunien 
kotimaisuusaste on 100 %. Tuoreissa 
kasviksissa kotimaisuusaste on hy-
vällä tasolla. Perunoiden luku on 100 
%. Marjojen (mansikka ja herukka) 
kotimaisuusaste on 60 – 70 %:n ta-
solla. 

Hedelmissä kotimaisten omenoiden 
osuus on 15. Sitrushedelmät ovat 
tuontitavaraa. Luvut ovat vuodelta 
2020. Lähde HS 26.3.2022. Näiden lu-
kujen perusteella tiedämme, että kyl-
lä suomalaisten ruokapöydissä ruoka 
riittää hyvin normaalioloissa.

Sotaa käyvät maat Ukraina ja Venä-
jä ovat maailman suuria vilja aittoja. 
Näiden maiden osuus on 1/3 maail-
man vehnäkaupasta. Ukrainassa tuo-
tetaan vehnää, maissia ja öljykasveja 
valtavia määriä. Venäjä on suurimpia 
vehnän tuottajia. Venäjä on myös 
suuri lannoitteiden valmistaja. 

Suomen maatalouden lannoitteista 
pääosa on tullut Venäjältä. Näiden 
tuoteryhmien hintatasot määräyty-
vät kansainvälisillä markkinoilla. Suo-
malainen elintarviketeollisuus on 
myös maatalouden raaka-aineiden 
tuoja. Samoin kaupan yritykset tuo-
vat maataloustuotteita ulkomailta. 

Näin ollen suomalaiset maatalo-
usyrittäjät kohtaavat toiminnassaan 
kansainvälisen kilpailun ja hintata-
son. Ukrainan sodan johdosta hin-
tataso on noussut voimakkaasti. 
Viljan hinnat ovat nousseet. Vehnän 
maailmanmarkkina hinta on noussut 
muutamassa viikossa Ukrainan so-
dan alun jälkeen 60 %. (HS 15.3.2022) 

Lannoitteiden hinnat ovat kolmin-
kertaistuneet. Rehun hinta on nous-
sut. Sanktioiden takia on tullut myös 
lannoitteiden toimitusvaikeuksia 
Venäjältä. Maatalouden on etsittävä 
uusia hankintakanavia, joiden hin-
tataso on aikaisempaa korkeampi. 
Viljelijät ovat hankkineet nyt alkavan 
satokauden lannoitteet. Tästä selvi-

tään. 

Mutta seuraavan satokauden tilanne 
on hyvin epäselvä. Myös viljan toimi-
tuksissa on sotatilasta johtuvia vai-
keuksia. Tietenkin eniten Ukrainassa. 
Siellä viljelijät tekevät nyt kevätkyl-
vöjä sodan keskellä. Viljelyala on pie-
nentynyt 25 %. Ukrainan meritiet on 
suljettu Mustalla merellä. 

Myös Venäjän viljanvienti on vai-
keuksissa. Eilen YK:n turvallisuusneu-
vostossa Venäjää syytettiin ruokakrii-
sin ja nälänhädän aiheuttamisesta 
maailmalla, kun viljan toimituksissa 
on isoja ongelmia. Suomalainen 
maatalous on vahvasti sidoksissa 
kansainväliseen toimintaan ja häiriö- 
tai poikkeustiloihin maailmalla.

Suomen ruokatuotannon uhat
Kaksi merkittävää uhkatekijää 
Suomen ruokatuotannossa ja 
huoltovarmuudessa on nykytilan-
teessa selkeästi nähtävissä.

1) Keskeisten raaka-aineiden 
ja tuotantotarvikkeiden tuon-
ti. Tutkimusprofessori Jyrki Niemi 
Luonnonvarakeskuksesta toteaa: 
”Ruokajärjestelmämme on hyvin 
riippuvainen öljystä, lannoite raa-
ka-aineista ja kasvinsuojeluaineista, 
jotka tuodaan ulkomailta. Etenkin 
polttoaineiden jakelun keskeytymi-
nen lamauttaisi koko ruokajärjestel-
män. 

Suurin osa koneista ja kuljetuksista 
on sen varassa. Tämä tilanne pal-
jastaa huoltovarmuutemme haa-
voittuvuuden. Ilman näitä tuotan-
topanoksia ruokatuotannostamme 
tulisi merkittävästi hankalampaa. 
Miten voimme päästä eroon näin 
merkittävästä tuontiriippuvuudesta 
on iso kysymys ja keskustelujen aihe.” 
(HS 26.3.2022)

2) Maa- ja karjatalousyrittäjien 
toiminnan kannattavuus. MTK:n pu-
heenjohtaja Juha Marttila on tuonut 
viime aikoina puheissaan ja haastat-
teluissaan esille ruokatuotannon ja 
maatalousyrittäjien ongelmia. 
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Tiivistettynä yhteenvetona hänen 
esityksistään seuraavia asioita: ”Maa-
taloudessa on nyt talouskriisi. Maa-
talousyrittäjien tulot ovat laskeneet. 
Viljelijöillä on rahoitusvaikeuksia. Lai-
nojen saanti pankeilta on vaikeutu-
nut. Investointikyky on heikentynyt. 
Suomessa ruokamarkkinat toimivat 
huonosti. Kaupan yritykset vaativat 
kohtuuttomia hintoja ja ehtoja maa-
taloustuottajilta. 

Esimerkiksi valikoimajaksojen kil-
pailutusajat voivat olla jopa vuoden 
pituisia. On oltava selkeämmät pe-
linsäännöt siitä, miten toimitaan. 
Elintarviketeollisuus sopii hinnat ja 
kauppaehdot kaupan yritysten kans-
sa. Tämä taas vaikuttaa voimakkaasti 
siihen, mitä hintoja ja ehtoja viljeli-
jöiltä vaaditaan. 

Viljelijät ovat tässä mekanismissa 
huonoimmassa asemassa. Nyt tar-
vitaan uutta lainsäädäntöä” Nämä 
ongelmat ovat tosiasioita. Ne on tun-
nistettu. Nyt ruokaketjun toiminnas-
ta ovat neuvottelut käynnissä. Näitä 
asioita on esillä seuraavassa kappa-
leessa.   

Suomen maatalous ja karjatalous 
numeroiden valossa

Maa- ja karjatalouden myynnin arvo 
on n. 15 miljardia euroa vuodes-
sa. Toimiala on erittäin merkittävä 
Suomen taloudessa, ruokaketjun 
toiminnassa ja poikkeusolojen huol-
tovarmuudessa. Yrittäjät saavan 
merkittävän määrän tukea EU:lta ja 
Suomen valtiolta. Tuen määrä on 2,2 
miljardia euroa vuodessa. 

Tästä Suomen valtion osuus on yli 
puolet. Valtio hoitaa myös EU:n tuen 
yrittäjille säännösten ja sopimusten 
mukaisesti. Tämän hetkisen akuu-
tin kustannuskriisin takia eduskunta 
myönsi maatalousyrittäjille tukea 
300 miljoonaa euroa maaliskuussa. 
Nämä tuet kokonaisuutena ovat mer-
kittäviä. Toisaalta ilman tukea maata-
louselinkeino ei yksinkertaisesti voi 
toimia Suomessa. Niinkin voi ajatella, 
että tämä tuki on koko ruokaketjun 
toiminnan kannalta välttämätön. 

Yrittäjillä on vastuu oman liiketoi-
mintansa kehittämisestä ja tulokses-
ta. Monet maatalousyrittäjät kokevat 
tilanteensa nyt vaikeaksi. Joiltakin 
usko ja toivo loppuvat. Lehtitietojen 
mukaan joitakin tilojen lopetuksia ta-
pahtuu päivittäin. Varmasti on myös 
hyvin suuri määrä yrittäjiä, jotka ak-
tiivisesti ja innovatiivisesti kehittävät 
toimintaansa niissä puitteissa, kuin 
tämä on nyt mahdollista. 

Kannattavan liiketoiminnan näkö-
kulmasta maatalousyrittäjien on saa-
tava nykyistä parempi tuottajahinta 
toiminnastaan. 

Kokonaiskuvassa tämä on välttämä-
töntä. Kannattavuus on jatkuvuuden 
edellytys. Maatalousyrittäjien tulisi 
saada 2 – 3 %:n liikevoitto toiminnas-
taan. Liikevaihtoon suhteutettuna 
tämä merkitsee 300 -400 miljoonan 
euron summaa. 

Tämän tason tavoitteen saavutta-
minen vaatii pitemmän ajanjakson. 
Kilpailulainsäädäntöä uudistamalla 
voitaneen poistaa joitakin maatalous 
yrittäjiä suurestikin rasittavia koh-
tuuttomia kauppaehtoja. Tuottaja-
hintojen korottaminen suomalaises-
sa ruokaketjussa on vaikea tehtävä. 
Mutta kyllä tämä voi mahdollista olla. 

Maatalousyrittäjien oman toiminnan 
kehittämisen lisäksi silloin tarvitaan 
uutta ajattelua ja asennetta ruoka-
ketjun muilta toimijoilta. Pienetkin 
hinnankorotukset ovat hyvin mer-
kittäviä, koska tuotteiden yksikkö-
määrät ovat erittäin suuret. Vaikeus-
kerrointa lisää sekin, että muillakin 
ruokaketjun toimijoilla tapahtuu ny-
kytilanteessa merkittäviä kustannus-
ten nousuja. 

Yhteenvetona voi sanoa, että ruuan 
hinta Suomessa nousee pitemmäl-
läkin aikavälillä. Maataloustuotan-
non kustannukset nousevat nyt niin 
paljon, että niiden nousua on hyvin 
vaikeaa lisätä nopeasti tuottajahin-
toihin.

Yritystoiminta tarvitsee rahoitusta. 

Varsinaisen liiketoiminnan lisäksi 
rahoitusta tarvitaan tuotantotekno-
logian uudistamiseen ja esimerkik-
si energiaa säästäviin hankkeisiin. 
Ilmastotyöhön. Toimialasta riippu-
matta lainojen ja takausten myöntä-
misessä yrittäjillä on oltava toiminta-
suunnitelma ja tuloslaskelma, joiden 
pohjalta toimintaa ja kannattavuutta 
voidaan arvioida. 

Näiden tietojen pohjalta on moni 
aloittava 0 pääoma yrittäjäkin lähte-
nyt liikkeelle. Ja monet ovat menesty-
neet hyvin. Tämän voin todeta oman 
pitkäaikaisen kokemukseni pohjalta 
näissä asioissa. Mutta jos toiminta 
on tappiollista, yritys on velkaantu-
nut ja oma pääoma on negatiivinen, 
lainan tai takauksen myöntäminen 
on vaikeampaa. Silloinhan on esillä 
luottotappion riski lainan antajalle ja 
takaajalle. 

Ruokaketjun toiminta ja toimijat

Yhteiskunnan kokonaisvarautumi-
sen kannalta keskeisiä ovat: 1) kansal-
linen maataloustuotanto 2) kotitalo-
uksien omakohtainen varautuminen 
(Huoltovarmuuskeskus). Nämä asiat 
ovat  valtiovallan ja yritysten yhteis-
kuntavastuullisen toiminnan ykkös-
prioriteetit. 

Jos ruokaketjun toiminta pettää 
poikkeustilanteissa näissä kahdessa 
tekijässä, niin silloin huoltovarmuus 
ei toimi. Olemme kansakuntana 
pahassa pulassa. Me suomalaiset 
tiedämme tämän. Olemme tämän 
omassa poikkeusolojen historias-
samme kokeneet. Tähän listaan tulee 
lisätä vielä kolmas kohta. Puolustus-
voimien ruokahuolto toimii kaikissa 
olosuhteissa. Tähän asiaan on käsi-
tykseni mukaan varauduttu hyvin.

Kun nämä tekijät ovat strategisesti 
erittäin tärkeitä, niin silloin kaikkien 
ruokaketjun toimijoiden on toimit-
tava siten, että kansallinen maata-
loustuotanto säilyy elinkelpoisena 
ja kansalaiset tietävä tarkasti, miten 
kotitalouksien tulee omakohtaisesti 
varautua. 
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Ruokaketjun toimijat ovat kuluttajat, 
kauppa ja jakelu, elintarviketeolli-
suus ja ruuan alkutuotanto, maatalo-
usyrittäjät. Kysymys on toimintaket-
jun osista ja kokonaisuudesta. Osat 
vaikuttavat toisiinsa läpi koko ketjun. 
Tällaisessa ketjussa osat eriytyvät, 
kun jokainen toimija tavoittelee vain 
omia etujaan. 

Ruokaketjun on tuotettava arvoa kai-
kille edellä mainituille toimijoilleen. 
Tällöin voitaisiin käyttää käsitettä 
arvoketju. Nyt ruokaketju ei ole arvo-
ketju, koska sen yksi tärkeä toimija al-
kutuotanto, maatalous yrittäjät ovat 
kriisi tilanteessa. Elintarvikeketjun 
huoltovarmuus poikkeustilanteessa 
on tästä syystä vaarantunut. 

Ruokaketjun jokaisen toimijan on 
sitouduttava seuraavaan periaat-
teeseen: Jatkamme tekoja yhä kes-
tävämmän ja kannattavamman 
suomalaisen ruoantuotannon puo-
lesta (Landmännen HS 29.4.2022). 
Jos tämä ehto ei toteudu jonkin toi-
mijan kohdalla, niin tämä toimija ei 
voi kategorisesti todeta toimivansa 
vastuullisesti.

Vuonna 2021 K-ryhmän ja S-ryhmän 
yhteenlaskettu markkinaosuus oli 
n. 83 %. Nämä kaupparyhmät ovat 
määräävässä markkina asemassa. Ne 
puristavat ostoneuvotteluissa vali-
koimajaksojen tuotteiden hinnat niin 
alas, kuin vain on mahdollista. 

Jakojäännöstä elintarviketeollisuu-
delle jää vähän. Ja kun siirrytään al-
kutuotantoon, niin maatalousyrittä-
jien tuottajahinnat ovat niin alhaiset, 
että edellytyksiä kannattavaan toi-
mintaan ei ole. Eräs maanviljelijä to-
tesi, että heidän kanssaan ei hinnois-
ta neuvotella. Ne ovat annettu tekijä. 

Kaupan yritysten liikevoitto on tä-
män mekanismin seurauksena erin-
omaisella (Kesko) tai hyvällä tasolla, 
elintarviketeollisuuden liikevoitot 
ovat heikolla tai tyydyttyvällä tasol-
la. Monet tekevät tappiota. Maatalo-
usyrittäjät ovat kriisitilanteessa. 

Lisäksi esiintyy kohtuuttomia kaup-

paehtoja. Nämä liittyvät jopa vuo-
den pituisiin sopimusjaksoihin, joilla 
hintojen muutosriskit siirtyvät elin-
tarviketeollisuudelle ja sitä kautta 
maatalousyrittäjille. Etenkin nykyti-
lanteessa Ukrainan sodan ja sankti-
oiden johdosta tuotteiden hintojen 
muutoksista ei ole mitään varmoja 
tietoja. 

Tietoja ei ole myöskään maatalou-
den tuotantotarvikkeiden ja energi-
an hinnoista näin pitkällä aikavälillä. 
Näitä asetelmia on erittäin vaikeaa 
muuttaa. Tässä tilanteessa ei ole jär-
keviä perusteita tehdä pitkäaikaisia 
sopimuksia tuotteiden hinnoista.

Valikoimajaksojen suunnittelu ja 
analyytikka järjestelmät ovat sinänsä 
hyvä asia. Ne rytmittävät ennakointia 
ja toimintaa. Ne tehostavat logistiik-
kaa, erityisesti myös myymälälogis-
tiikkaa, parantavat tuotteiden saata-
vuutta ja pienentävät hävikkiä. 

Järjestelmän kauppaehdoissa on 
vakavia ongelmia. Laki määräävästä 
markkina-asemasta ei toimi. Se on 
uudistettava. Sopimusjaksojen pi-
tuuteen on saatava indeksi järjestel-
mä, jonka avulla hintoja voi muuttaa 
jaksojen aikana. Sekä ylös että myös 
alaspäin. Ylipitkät jaksot on kiellettä-
vä kokonaan.  

Joitakin viikkoja sitten kaupan yritys-
ten ylimmät johtajat toivat vahvas-
ti esiin, että he neuvottelevat vain 
elintarviketeollisuuden kanssa. He 
totesivat, että ostot maatalousyrittä-
jiltä ovat vain 1 % kokonaisostoista. 
Toimittajan kysymyksiin maatalou-
den ja alkutuotannon asemasta ei 
vastattu. 

Lisäksi vielä Päivittäistavarakauppa 
ry:n toimitusjohtaja vahvisti tämän 
neuvotteluasetelman tv uutisissa. 
Kyllähän se tiedetään, kuka kenenkin 
kanssa neuvottelee. Suurissa K-kau-
poissa käydään vielä uudet neuvot-
telut samojen tavarantoimittajien 
kanssa. 

Käytetäänkö näissä neuvotteluissa 

vastikkeettomia kauppaehtovaati-
muksia, jotka voivat liittyä kynnys-
rahoihin, mainosrahoihin ja hyllyra-
hoihin? Vastikkeettomuus tarkoittaa, 
että vaaditut ehdot ovat kohtuut-
tomia neuvoteltavan kaupan arvon 
suhteen. 

Elintarvikemarkkinavaltuutetulla oli-
si syytä näitä asioita selvitellä keski-
tetyn oston toimintatapojen lisäksi. 
Voi kysyä, että millaisia ajatuksia 
nämä asiat ja rajatut näkökulmat 
herättävät alkutuotannon ja maa-
talousyrittäjien kriisin, ruokaketjun 
huoltovarmuuden ja toiminnan vas-
tuullisuuden suhteen?

Nyt käydään elintarvikemarkkina-
valtuutetun Olli Wikbergin johdolla 
neuvotteluja ruokaketjun toimijoi-
den kanssa näiden asioiden tiimoil-
la. Valtuutetun johdolla konsultti 
on tehnyt selvityksen ruokaketjun 
toiminnasta ja sopimussuhteista. 
Toimeksiantajina ovat olleet ruoka-
ketjun toimialajärjestöt. Selvitys on 
luettavissa osoitteessa www.pty.fi.

Wikberg on antanut neuvotteluihin 
liittyvän tiedotteen. Sen otsikko on: 
Elintarvikeketjun kustannuskriisi 
vaatii välittömiä ja konkreettisia toi-
menpiteitä. Tekstissä hän toteaa mm. 
seuraavaa: ”Markkinatoimijoiden on 
nyt tarkasteltava omia toimintata-
pojaan. Vallitsevan tilanteen vaka-
vuudesta johtuen neuvotteluihin on 
syytä hakea erilaista lähestymistapaa 
ja neuvotella aiemmin totutusta poi-
keten. 

Toimijoiden on käytävä avointa kes-
kustelua. Hintaneuvottelujen on ol-
tava aitoja riippumatta siitä, miten 
ne ajoittuvat suhteessa mahdollisiin 
hinta- tai valikoimajaksoihin. Hinta-
neuvottelujen läpinäkyvyyttä lisää-
mällä voidaan vahvistaa neuvottelu-
jen yleistä hyväksyttävyyttä. 

Elintarvikemarkkinoiden sopimus-
kulttuuri kaipaa yleisemminkin 
merkittävää uudistamista. Elintar-
vikemarkkinavaltuutettu odottaa, 
että kaikki ruokaketjussa toimivat 
yhteisen asian hyväksi. Toiminta ei 
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Huoltovarmuuskeskuksen lakisääteisistä tehtävistä on ollut virheellisiä käsityksiä 
(alkaen kuuluisasta ”Korona maskiepisodista)

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on Suomen 
huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

HVK:n toiminnan tarkoituksena on turvata poikkeusolojen ja normaaliaikojen vakavien häiriöiden varal-
ta väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelli-

set toiminnot.

Nykyisin toiminnan painopisteenä on teknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen. Erityishuomion 
kohteena ovat yhteiskunnan kriittiset tietojärjestelmät. Yhteiskunnan poikkeusoloja ja häiriötilanteita 

varten ylläpidetään viranomaisten käyttöön VIRVE-verkkoa, sitä ennen HVK ylläpiti 2V-varaverkkoa.

Varmuusvarastoilla turvataan energiahuoltoa, elintarviketaloutta, terveydenhuoltoa sekä maanpuolus-
tusta palvelevaa tuotantoa.

saa jäädä pelkkien puheiden tasolle. 
Nyt on nähtävä toimenpiteitä, joilla 
on todellisia ja merkittäviä vaikutuk-
sia.” www.ruokavirasto.fi /elintarvike-
markkinat/ajankohtaista/tiedot.

Edellä mainittuihin neuvotteluihin 
liittyen julkaistiin 13.4.2022 S-ryh-
män nettisivuilla SOK:n päivittäista-
varakaupan johtajan Sampo Pääl-
lysahon kirjoittama blogi. Otsikko 
on: Poikkeukselliset ajat vaativat 
poikkeus toimia. 

Tässä tiivistelmänä siteeraus blogin 
tekstistä: ”Neuvottelemme normaa-
listi teollisuuden kanssa hinnois-
ta valikoimajaksoittain. Avasimme 
neuvottelut kesken jaksojen niiden 
tavarantoimittajien kanssa, joihin so-
dasta johtuvat akuutit hintapaineet 
suoraan nyt kohdistuvat. Tuotteista 
ja hinnoista on keskusteltu lihateol-
lisuuden, kalankasvattajien, meije-
reiden ja kananmunapakkaamojen 
kanssa. 

Myös mylläreiden ja leipomoiden 
kanssa on keskusteltu. Kustannus-
paineet ovat niin suuria, että hinta-
muutosten pitää välittyä tuottajille 

mahdollisimman nopeasti. Keskuste-
luja on käyty myös elintarvikemark-
kinavaltuutetun kanssa. Ne hintojen 
korotukset, jotka elintarviketeolli-
suuteen ja edelleen alkutuotantoon 
näiden neuvottelujen tuloksena vä-
littyvät, ovat tasoltaan useita satoja 
miljoonia euroja vuositasolla. Neu-
votteluilla on merkitystä edellyttäen, 
että lisäraha valuu mahdollisimman 
täysimääräisenä nimenomaan tuot-
tajien saamiin raaka-aine hintoihin. 
Neuvotteluja on käyty hyvässä hen-
gessä”

Ruuan alkutuotannon toiminnan ja 
huoltovarmuuden näkökulmasta 
tätä S-ryhmän päätöstä voidaan pi-
tää erittäin vastuullisena ja tärkeänä 
tekona. Tällä tiedotteella on historial-
lista merkitystä Suomen ruokaketjun 
toiminnassa. Tällaista kannanottoa 
on toivottu ja vaadittukin eduskun-
taa myöten. 

Suomen ruokaketjun huoltovar-
muusorganisaation uudistaminen

Keskustelin Jyväskylän yliopiston 
markkinoinnin professorin Outi Uusi-
talon kanssa huoltovarmuusorgani-
saatioihin liittyvistä asioista. Hän kävi 

aihepiiriin liittyviä tekstejä läpi. Hän 
totesi, että kuluttajanäkökulma on 
näissä suunnitelmissa hyvin vähän 
esillä. Monissa kohdin ei ollenkaan. 
Miksi näin on? Minun käsitykseni on, 
että nykyistä paljon parempi orga-
nisaatioratkaisu on, että kaikki ruo-
kaketjun toimijat ja heitä edustavat 
poolit toimivat Huoltovarmuuskes-
kuksen organisaatiossa. 

Tässä mallissa eri poolien välinen 
tiedonkulku, yhteistyö ja integraa-
tio toimii paremmin. Ehdotan, että 
Huoltovarmuuskeskukseen peruste-
taan Suomen ruokaketjun toimijoi-
den organisaatio, jonka vastuulla on 
Suomen ruokahuollon kokonaisuu-
den toiminta vakavissa häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa. 

Poolit ovat: Kuluttajapooli, Kaupan 
ja jakelun pooli, Elintarviketeollisuu-
den pooli ja Ruuan alkutuotannon 
pooli. Tämän Suomen ruokaketjun 
huoltovarmuus organisaation etu on 
myös se, että vakavien häiriö- ja poik-
keustilanteiden asiat eivät sekoitu 
ajankohtaisiin ketjun eri toimijoiden 
edunvalvonta asioihin siinä määrin 
kuin nyt. 
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Kirjoittaja on kesällä 2022 kauppatieteiden maisteriksi valmistuva Logistiikkaupseerit Ry:n jäsen 
Lauri Aaltonen, joka on tehnyt Pro Gradu työnsä Puolustusvoimille otsikolla ”Kunnossapidon va-

raosien hankintatoimen kehittäminen”. Kevään 2022 aikana kirjoittaja on työskennellyt Puolustus-
voimien Järjestelmäkeskuksessa tehden selvitystyötä varaosien hankintatoimen kehittämiseksi.

Kunnossapidon varaosien hankintatoimen kehit-
täminen - Aiheen esittely ja motivaatio ja tavoite

Kunnossapidon varaosien, kulu-
tusmateriaalin, vaihtolaitteiden 
ja komponenttien hankinta toteu-
tetaan pääosin Puolustusvoimien 
Logistiikkalaitoksessa, teknisestä 
valmistelusta vastaa Järjestelmä-
keskus ja kaupallisesta valmiste-
lusta PVLOGLE. 

Puolustusvoimien kaltaisen organi-
saation hankintatoimen erikoispiir-
teet tekevät sen hallinnasta ja ke-
hittämisestä osittain teollisuudesta 
poikkeavaa, ja tämä onkin ollut kes-
keisenä huomion kohteena kehit-
tämismalleja luotaessa. Esimerkiksi 
omavaraisuus- ja huoltovarmuus-
vaatimukset ohjaavat sotilaallista 
hankintaa enemmän verrattuna sen 
kaupalliseen verrokkiin. 

Kaupallisesta hankinnasta poikkea-
vat eroavaisuudet ovat osin rajoitta-
via tekijöitä, mutta eroavaisuuksien 
ohella esiintyy myös laaja-alaisempia 
mahdollisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 

Alkuperäisen mallin akselit 
ovat suomennettuna ”Tuo-
teryhmän tärkeys” (Y) ja 
”Toimittajamarkkinoiden 
hallittavuus” (X). 

Kraljicin matriisi alkupe-
räisessä, teollisuudessa va-
kiintuneessa muodossaan.
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Mahdollisuuksista kertoo esimerkiksi 
teollisuuden lähestymistavat, joista 
yhtä on käytetty tässä selvityksessä 
soveltaen sotilaalliseen toimintaym-
päristöön. Pro Gradun tavoitteena oli 
tutkia, analysoida ja kehittää sotilaal-
lisen toimintaympäristön kunnossa-
pidon hankintaa. 

Lopputyö tarjosi tuloksia myös so-
tilaallisen hankinnan yleiselle tutki-
musalalle. Julkisen sektorin toimijana 
Puolustusvoimien rahoitusmalli pe-
rustuu julkiseen rahoitukseen. Mitä 
enemmän saavutetaan kustannus-
säästöjä, sitä enemmän saadaan ma-
teriaalista omavaraisuutta ja valmiut-
ta.

Osana kehitystä tarkasteltiin myös 
toimittajien ohjausta. Toimittaji-
en toimintaa tukemaan kehitettiin 
viitekehys ja lähdöt tuleville nor-
meille, jotta jatkossa toiminta olisi 
entistä kustannustehokkaampaa. 
Keskeiseksi toimenpiteeksi kehityk-
sen aikaansaamiseksi ja toiminnan 
tehostamiseksi esitettiin kategori-
sointilähestymistapaa, jossa kun-
nossapidon hankittavia materiaaleja 
jaoteltaisi niille ominaisiin hankinta-
kategorioihin. 

Näillä hankintakategorioilla on ma-
teriaalin ominaisuuksien kanssa lin-
jassa olevat toimenpide-ehdotukset, 
joita seuraamalla Puolustusvoimien 
esitetään aikaansaavan karkeasti 
arvioituna 15 % kustannussäästöt 
kunnossapidon hankintatoimessa 
vuositasolla. Kategorisointi tähtää 
automatisoidumpaan toimintaan ja 
parantaa kriittisyysluokittelua. 

Esitetty lähestymistapa tarkastelee 
hankintaa strategisena toimena ja 
tunnistaa hankittavien materiaali-
en erilaiset ominaisuudet ja tarpeet 
hankinnan kannalta. Yleiseen tutki-
mukseen tämä työ tarjoaa osuutensa 
selvittämällä kategorisointimallien 
soveltuvuutta sotilaalliseen hankin-
taan.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus toteutettiin määrällisenä 
tutkimuksena käyttäen hyödyksi kat-
tavaa data-analyysia (data vuosilta 
2015-2021). Kategorisointia varten 
tarkasteltiin erilaisia teollisuudessa 
vakiintuneita malleja ja tapoja to-
teuttaa hankintatoimen segmen-
tointia. 

Tehokkaaksi työkaluksi valikoitui lo-

pulta Peter Kraljicin 1983 kehittämä 
matriisimalli, joka koostuu neljästä 
eri hankintakategoriasta. Katego-
rioiden sisälle materiaali jaotellaan 
pisteytysperusteisesti, eli sekä pysty-
akseli (Y) että vaaka-akseli (X) saavat 
pistearvon ja yhteisluku syötetään 
osaksi kaaviota. 

Alkuperäisen mallin akselit ovat suo-
mennettuna ”Tuoteryhmän tärkeys” 
(Y) ja ”Toimittajamarkkinoiden hal-
littavuus” (X). Kraljicin matriisi alku-
peräisessä, teollisuudessa vakiintu-
neessa muodossaan alla:

Lähde: Logistiikan Maailma, 2022

Jotta nelikenttä soveltuisi paremmin 
Puolustusvoimien toimintaympäris-
töön, esitetään alla olevaa sovellus-
ta Kraljicin matriisista käytettäväksi. 
Pysty-akseliin (Y) nimittäjiksi valikoi-
tui lopputyön osalta hankintavar-
muutta mittamaan seuraavat viisi 
seurattavaa nimittäjää: Hankinta-ar-
vo, Toimitusvarmuus, Hankintavo-
lyymit, Kulutusvolyymi, Toimittajan 
sijainti. Vaaka-akselin (X) nimittäjät 
vastaavasti kuvaavat toimittajan hal-
linnan vaikeutta: Toimittajien luku-
määrä nimikettä kohden, Kulutus- vs. 
käyttömateriaali, Kaupallinen vs. so-
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tavarustemateriaali.

Sovellettua nelikenttä-mallia tarkas-
tellessa on tärkeä ottaa huomioon, 
etteivät kategoriakohtaiset ominai-
suudet ole absoluuttisia vaan piste-
ytyksen ja painoarvon mukaan muu-
tettavissa.

Analyysin tulokset

Materiaalin nelikenttä-matriisiin 
jaottelu osoitti rutiinituotteiden 
suuren osuuden. Pääosa nimikkeistä 
identifioitui siis hankintakategoriaan 
”Rutiinituotteet strategisilta toimit-
tajilta” tai ”Rutiinituotteet muilta toi-
mittajilta”. 

Nämä hankintakategoriat pitävät 
sisällään pääosin kaupallista ma-
teriaalia. Toisaalta pisteytysmallin 
perusominaisuudesta johtuen rutii-
nituotteiden joukossa voi olla myös 
esimerkiksi korkean hankinta-arvon 
omaavia nimikkeitä, sillä pisteytys 
määrittää lopulta mihin kategoriaan 
kukin nimike kuuluu. Tämä osoittaa 
mallin soveltuvuutta ja mahdollistaa 
painopisteiden luomisen eri alueilla 
tarvittaessa.

Kategorisoinnin lisäksi tarkasteltiin 
materiaalin toimitusvarmuutta, ja 
materiaalin riittävyyttä osana sen 
omavaraisuutta, ja esitettiin katego-
riakohtaisia kehittämisehdotuksia. 

Tämä osoittaa, että jo kevyelläkin 
materiaaliluokittelulla on merkitystä 
ja se tukee ydintoimintaa monella 
osa-alueella. Huoltovarmuutta voi-
daan tehokkaammin ohjata, kun 
organisaation sisällä tunnistetaan 
ne materiaalikategoriat missä huol-
tovarmuusasteen kehittämiselle on 
tarvetta. 

Myös kriittisyystaso, esimerkiksi kor-
kea pistearvo akselilla ”Hankintojen 
vaikutus hankintavarmuuteen (Y)”, 
on yksi potentiaalinen huoltovar-
muuden ja omavaraisuuden tarkkai-
lukohde.

Johtopäätökset

Analyysit johtopäätöksineen pyrkivät 
vastamaan tutkimuskysymykseen: 
”Miten hankinnan portfoliomallit 
parantavat kustannustehokkuutta 
samalla omavaraisuusastetta yllä-
pitäen?”. Nelikentän tulokset palve-
levat työn tavoitteita hyvin, ja niistä 
nousi esille rutiinituotteiden merkit-
tävä osuus. 

Rutiinituotteiden hankinnan helpot-
taminen osittaisella automatisoin-
nilla voidaan nähdä hyväsi aloitus-
pisteeksi kunnossapidon varaosien 
hankintatoimen kehityksessä. Tällä 
hetkellä hankinnan ollessa saman-
laista kaiken materiaalin osalta, kuor-
mittavat matalan arvon rutiinituot-
teet paikoitellen liikaa hallinnollisen 
työn osalta. 

Nelikenttä-mallin pisteytys on jous-
tava ja helppo soveltaa osaksi kuta-
kin vallitsevaa tilannetta. Kriittisyyttä 
voidaan tarkastella esimerkiksi pys-
tyakselin (Y) kautta, jolloin organi-
saatiolle tärkeät materiaalit olisivat 
sille myös kriittisiä (hankintatoimen 
kannalta).  

Työ onnistui osoittamaan myös ka-
tegorisointimenetelmän soveltuvan 
sotilaalliseen hankintaan, jossa vaa-
timukset ja rajoitukset poikkeavat 
teollisuudessa vakiintuneista mal-
leista. Sovellettu nelikenttä-jako on 
yksi esimerkki toimivasta konseptis-
ta.

Toimittajien osalta kategorisointi-
mallilla on esimerkiksi mahdollista 
nostaa esiin ne materiaalit, joiden 
hankinta on haastavampaa ja mitä 
tulisi toimittajanhallinnan kannalta 
kehittää. Valtionhallinnolla on ny-
kyään entistä hankalampi priorisoida 
kotimaisia toimittajia, sillä kansain-
välinen kilpailu on kasvanut ja osaa-
minen ei rajoitu enää kansallisiin 
toimijoihin. Tämä suuntaus muuttaa 
merkittävästi puolustussektorin han-
kintoja. Toisaalta Puolustusvoimien 
omavaraisuus ei ole täysin sidottu 
kotimaisuuteen, vaan sitä voi ylläpi-
tää liiketoiminnassa muilla keinoin.
Julkisen toimijan kehitys kohti auto-
matisoitua ja luotettavaa prosessia, 

joka voidaan kustannustehokkaasti 
viedä läpi, tukee myös yhteiskunnan 
etuja. 

Mikäli pääomaa voidaan vapauttaa 
jostain, on se toisaalta myös siirrettä-
vissä sinne missä priorisointia kaiva-
taan. Myös valmius vastata muuttu-
van toimintaympäristön tilanteisiin 
kasvaa, kun omalle toiminnalle on 
luotu selkeät ja automatisoidut toi-
mintatavat sekä standardit. 

Kokonaisuudessaan työ onnistui ta-
voitteessaan luoda lähtöjä kehityk-
selle kohti tarvittavaa materiaalin 
luokittelua, ja työ tarjoaa viitekehyk-
sen jatkotoimenpiteille, joita tästä 
lopputyöstä irrallaan voidaan toteut-
taa.

Lopullinen Pro Gradu julkaistaan 
kesäkuun 2022 aikana.
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Sapeli 122-taisteluharjoitus Upinnie-
messä

Syksyllä 1939 Suomi ja Neuvos-
toliitto neuvottelivat alueluovu-
tuksista. Neuvostoliitto ei tinkinyt 
vaatimuksistaan, jolloin Manner-
heim päätteli, että sota on toden-
näköinen. Hän mobilisoi Suomeen 
lokakuussa 1939 kertausharjoi-
tukset, Ylimääräisten harjoitusten 
(YH) nimellä. Suomen reserviläiset 
kutsuttiin linnoitustöihin ja koulu-
tettaviksi sodan varalle. YH pelasti 
Talvisodan ja Talvisota Suomen.

Kaartin Jääkärirykmentti johti Upin-
niemessä 27.5. – 2.6.2022 järjestetyn 
Sapeli 122-taisteluharjoituksen. Har-
joitus oli viime heinäkuussa aloitta-
neitten varusmiesjohtajien, Valmius-
yksikön ja sotilaskuljettajien sekä 
viime tammikuussa palveluksensa 
aloittaneitten miehistön tehtäviin 
koulutettavien varusmiesten loppu-
sotaharjoitus. 

Edellisten lisäksi siihen osallistui re-
serviläisiä, henkilökuntaan kuuluvia 
sekä suomalaiseen tapaan viran-
omaisia, kuten poliisi ja pelastuspal-
veluhenkilöitä sekä edustajia tervey-
denhoitosektorilta. 

Useiden kuntien edustajia oli harjoi-
tuksessa myös mukana. Joukot oli-

vat Kaartin jääkärirykmentistä, Porin 
prikaatista ja Panssariprikaatista. Yh-
teensä harjoitukseen osallistui 1600 
henkeä. Harjoituksen johtajana toimi 
Kaartin jääkärirykmentin komentaja 
eversti Asko Kopra.

Elinkeinoelämän edustajat olivat 
mukana Logistiikkaupseerit ry:n 
kymmenhenkisessä ryhmässä pu-
heenjohtaja eversti Mika Multasen 
johdolla.

Ukrainan sodasta olemme voineet 
todeta, miten elimellinen osa huolto 
ja logistiikka sodankäynnissä ovat. 
Aseiden ja A-tarvikkeiden huollosta 
ja täydennyksistä sodan aikana vas-
taavat Puolustusvoimat kumppanei-
neen loppuun asti. 

Elintarvikkeiden (päivittäistavaroi-
den) toimituksista vastaavat suoma-
laiset keskusliikkeet, jotka liittävät 
Puolustusvoimien yksiköille toimi-
tettavat lähetykset omiin jakelukul-
jetuksiinsa.  Jakeluauto tuo päivit-
täistavaralähetyksen niin lähelle 
sotatoimialuetta, kuin se on järkevää. 

Tämän jälkeen jakeluauto jakelee 
mahdollisen loppukuormansa ”sivii-
liorganisaatioon” suomalaisille kau-

poille. Yhteiskunnan on pyörittävä 
poikkeusoloista huolimatta. Näin op-
timoidaan ja varmistetaan logistiset 
resurssit Puolustusvoimien ja keskus-
liikkeiden kesken. 

Nelituntisen vierailumme ensim-
mäinen kohde oli huoltojoukkue. 
Sen tehtävänä oli viedä A-tarvi-
ke-täydennykset huoltojoukkuees-
ta taisteleville joukoille – ja pitää ne 
taistelukykyisinä. Samoin oli elintar-
vike-huollossa. 

Joukoille vietiin muona huoltojouk-
kueen toimesta. Tässä harjoituksessa 
tarjottiin kylmämuonaa. Joukkue oli 
maastoutettu erinomaisesti drone 
-tiedustelukin huomioon ottaen. Re-
serviläisjohtaja oli hyvin perehtynyt 
tehtäväänsä ja tunsi joukkueensa. 
Meille elinkeinoelämän miehille on 
terveellistä käydä toteamassa, mil-
laisia olosuhteita varten logistiikkaa 
tarvitaan.

Tukijoukkue oli maastouttanut kra-
naatinheittimensä vaikeasti havaitta-
viksi. Kouluttajalla oli tilanne hallin-
nassa ja miehet taisteluun valmiita. 
Suomen maavoimien taistelutapa on 
tuonut lääkintähuoltoon ratkaisevan 
lisän. Jokaiselle sotilaalle annetaan 
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ensiapukoulutus, ja hänellä on tais-
telutilanteessa mukanaan ensiapu-
tarvikkeita. Haavoittunut sotilas saa 
ensiavun taistelupariltaan. Ensiapu-
teltta on tuotu mahdollisimman lä-
helle taistelevia joukkoja. Täällä apua 
antavat hoitaja- ja lääkäritasoiset 
henkilöt. 

Tarvittaessa haavoittunut valmistel-
laan sairaalaan kuljettamista varten. 
Nopealla avulla kyetään pelasta-
maan monen haavoittuneen henki, 
ja sillä on valtava merkitys taistelu-
moraaliin. Lääkintähuollosta saimme 
perusteellisen selvityksen ja hyvin 
toimivan käsityksen. Meidän armei-
jallamme ei ole rintamalla mukanaan 
krematorioita, kun itänaapurillam-
me. 

Logistiikkaupseereilla oli ”isäntänä” 

everstiluutnantti, koulutusosaston 
päällikkö Juha Konttinen. Hän ja 
hänen lähimmät miehensä mah-
dollistivat maksimaalisen annin vie-
railumme aikana. Konttinen halusi 
jokaisessa käyntipaikassamme tie-
tää, kuinka viime vuoden heinäkuus-
sa ja tämän vuoden tammikuussa 
palvelukseen astuneet varusmiehet 
ovat harjoituksessa selvinneet. 

Erikoisesti hän kiinnitti huomiota sii-
hen, miten paljon nuoremman saa-
pumiserän osaaminen poikkesi van-
hemman saapumiserän osaamisesta. 
Kouluttajien ja varusmiesjohtajien 
lausunnot olivat yhdenmukaisia; mi-
tään oleellista eroa saapumiserin 
välillä ei ole havaittavissa. Koulutus-
osaston päällikkö näytti olevan tyy-
tyväinen saamiinsa vastauksiin.

Puolustusvoimat arvostavat ympä-
röivän yhteiskunnan mukanaoloa 
maanpuolustustyössä. Se näkyi myös 
Sapeli-vierailussamme. Vierailuryh-
mämme oli valitettavan pieni. Isän-
nillä olisi ollut kapasiteettia esitellä 
harjoitusta suuremmallekin porukal-
le. Toivon, että tulevien harjoitusten 
seuraamiskutsuihin Puolustusvoimat 
saavat suuremman vierailijajoukon 
Logistiikkaupseereilta.

Lausun parhaat kiitokset eversti-
luutnantti Juha Konttiselle aivan 
erinomaisesta ja ammattitaitoisesta 
sotaharjoituksen esittelystä. Suuret 
kiitokset ansaitsee myös tiedottaja 
Lotta Laaksonen valokuva-materiaa-
lista lehteämme varten.

Seppo Laalo
Kuvat: Kaartin jääkärirykmentti, 
puolustusvoimat

Minilennokin lennättämisestä 
harjoituksessa vastasivat reservi-
läiset. He tuottivat tiedustelu- ja 
tilannetietoja taisteleville joukoil-
le.

Käytännöntason yhteis-
toimintaa. Valmiusyk-

sikkön ja B-Coyn taiste-
lijat.
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Vaatetus suojaa taistelijaa - Nordic 
Combat Uniform (NCU)

Nordic Combat Uniform (NCU) 
on pohjoismaiseen puolustus-
alan NORDEFCO (Nordic Defen-
ce Cooperation) -yhteistyöhön 
kuuluva hanke: Suomen, Ruot-
sin, Norjan ja Tanskan yhteinen 
puolustushankinta. Tavoitteena 
oli hankkia tulevaisuuden taiste-
lukentän vaatimuksiin vastaava 
taisteluasujärjestelmäkokonai-
suus neljän pohjoismaan puolus-
tusvoimien käyttöön. Kyseessä on 
ensimmäinen kerta, kun pohjois-
maat tekevät yhteistyötä asevoi-
mien vaatetushankinnoissa. Uutta 
kaikille osallistujamaille oli myös 
taisteluasujen hankkiminen kaik-
ki vaatetuksen osat käsittävänä 
kokonaisuutena.

Nordic Combat Uniform -hanke 
käynnistyi vuonna 2016 tietopyyn-
nöllä, jota seurasi vuosina 2018-2019 
kaksi tarjouskierrosta. Tarjoajia pyy-
dettiin kuvaamaan tarjouksissa asu-
kokonaisuudet, joiden tuli vastata 
NCU-projektin asettamia toiminnalli-
sia käyttäjän vaatimuksia. 

Tarjousten perusteella valittiin neljä 
tarjoajaa kenttäkokeisiin, joissa ar-
vioitiin asukokonaisuuksien toimi-
vuutta eri olosuhteissa esimerkiksi 
Suomen talvessa ja Australian vii-
dakossa ja aavikolla. Lisäksi asujen 
huollettavuutta ja korjattavuutta tes-
tattiin Puolustusvoimien vaatetus-
korjaamolla. 

Kenttäkokeisiin osallistui Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yh-
teensä 420 sotilasta ja varusmiestä. 
Kenttäkokeiden päätyttyä käyttäjien 
antaman palautteen perusteella laa-
dittiin tekniset arviot. Päätös NCU- 
taisteluasujen toimittajasta tehtiin 
arvioiden ja tarjousten perusteella. 
NCU-taisteluasujen toimittajaksi va-
littiin norjalainen Oskar Pedersen AS.

Hankintaprojektissa vetovastuussa ja 
yhteishankintayksikkönä toimi Nor-
ja, jonka lainsäädäntöä hankinnassa 
noudatettiin. Jokainen maa teki kui-
tenkin oman hankintapäätöksen ja 
puitesopimuksen. NCU-hankkeessa 
oli teknisten- ja käyttäjänvaatimus-
ten lisäksi ympäristö-, laadunhallin-
ta- ja sosiaalisen vastuun vaatimuk-
sia. 

Hankintasopimus allekirjoitettiin 
8.2.2022. NCU-taisteluasuhankkeen 
kokonaisarvo on vuosien 2022-2028 
aikana yhteensä 425 miljoonaa eu-
roa. Puitesopimus mahdollistaa 
Suomen puolustusvoimien osalta 
hankinnat 65 miljoonan euron ar-
voon asti. Ensimmäisiä toimituksia 
odotetaan Suomeen syksyllä 2022. 
Käyttöön asut saadaan vuoden 2023 
aikana.

Tavoitteena on pitää asujärjestelmä 
neljässä maassa samanlaisena koko 
sopimuskauden ja jakaa resursseja 
siten, että mm. laadunhallinnan, ym-
päristön ja sosiaalisen vastuun audi-
toinnit suoritetaan yhteistyössä.

Sopimus mahdollistaa asukonfigu-
raatioiden ja yksittäisten tuotteiden 
ostamisen lisäksi varaosien hankki-
misen. Tällä varmistutaan siitä, että 
tuotteet ovat korjattavissa samoilla 
alkuperäisosilla, eikä ongelmia tule 
yhteensopimattomuuden vuoksi.

NCU-taisteluasujärjestelmä kattaa 
taistelijan kenttäolosuhteissa eri 
vuodenaikoina ja erilaisissa tehtä-
vissä tarvitseman vaatetuksen alus-
vaatetuksesta päällivaatetukseen. 
Taisteluasujärjestelmän kokonaisuus 
on kaikissa maissa yhtenäinen ja se 
käsittää asukonfiguraatiot Euroopan 
sekä viidakko- ja aavikkoalueen il-
masto-olosuhteisiin.

Euroopan konfiguraatio kattaa il-

masto-olosuhteet -19°C asti ja sitä 
on mahdollista täydentää lisäosalla, 
jolloin konfiguraation kattavuus on 
-45°C saakka. Viidakkoalueen kon-
figuraatio kattaa kuumat ja kosteat 
ilmasto-olosuhteet ja aavikkoalueen 
konfiguraatio kuumat ja kuivat. Jo-
kainen maa käyttää asuissa omaa 
kansallista maastokuviotaan. Päähi-
neet, käsineet, jalkineet tai taistelijan 
suojavarusteet eivät kuulu NCU-ko-
konaisuuteen.

Suomessa NCU-taisteluasujärjes-
telmä tulee käyttöön nykyisin pal-
veluskäytössä olevien kotimaan 
M05- ja lämpimän ilmastovyöhyk-
keen M04-taisteluasujen rinnal-
la. NCU-asuissa käytetään samoja 
maastokuviota kuin nykyisissä taiste-
luasuissa.

NCU-taisteluasujärjestelmä sisäl-
tää 6 eri kerrosta:

Kerros 0 Alushousut, alustoppi (N), 
t-paita 
Kerros 1A Verkkoalusasu (pitkät alus-
housut ja paita)
Kerros 1B Väliasu (pitkät välihousut, 
paita, ja vetoketjullinen paita)
Kerros 2A Taisteluasu, taistelupaita – 
Eurooppa
Kerros 2B Taisteluasu, taistelupaita – 
Aavikko ja viidakko 
Kerros 3A Pakkaspuku – Euroopan 
medium cold -19°C
Kerros 3B Pakkaspuku – Euroopan 
high cold -45°C 
Kerros 4 Sadepuku (kuoripuku) 
Kerros 5 Lumipuku (Suomi ei tilaa)

Kerros 0. Alusvaatteet

Kerros 0 koostuu miesten ja naisten 
perusalusvaatteista, jotka ovat suun-
niteltu erityisesti pohjoismaiseen 
vartalon muotoon. Alusvaatteet si-
sältävät miesten ja naisten bokserit, 
naisille toppi ja unisex t-paita. Alus-
vaatteet on valmistettu 100 % me-

Aineisto: Uusi-Uitto Susanna PV JÄRJK
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rinovillasta, joka on hyvin hienokui-
tuista, pitkää ja pehmeää, jolloin se 
ei kutita, kuten normaali villavaate. 

Merinovilla soveltuu täydellisesti 
vaihteleviin sääolosuhteisiin kylmäs-
tä lämpimään. Merinovilla lämmittää 

ja se tuntuu miellyttävältä ja läm-
pimältä myös kosteana. Kuumassa 
ilmastossa merinovilla tuntuu viileäl-
tä, joten se sopii myös kesäaikaan. 
Merinovilla kuivuu nopeasti ja se on 
antibakteerinen luonnostaan. 

Kerros 1A. Verkkoalusasu.
 
Tämä asu puetaan alimmaiseksi ker-
rokseksi. Siinä on verkkorakenne, 
jonka tarkoituksena on luoda ilma-
kerros ihon ja seuraavan vaateker-
roksen väliin säätelemään lämpötilaa 
ja kuljettamaan kosteutta pois iholta. 
Sitä voidaan käyttää erillisenä tai yh-
distelmänä kerroksen 1B kanssa kyl-
missä olosuhteissa. 

Verkkoalusasu on vahvistettu stra-
tegisilla alueilla mukavuuden ja kes-
tävyyden lisäämiseksi. Verkon omi-
naisuuksien ansiosta se toimii yhtä 
hyvin lämpimässä ilmastossa kuin 
erittäin kylmässä ilmastossa. Verk-

koalusasu sisältää 91 % merinovillaa.
 
Kerros 1B. Väliasu.

Väliasu koostuu froteeneuloksisista 
puseroista ja pitkistä välihousuista. 
Väliasua voidaan käyttää yhdessä 

Kerros 0. Alus-
vaatteet

Kerros 1A. Verkkoalusasu.
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kerroksen 1A kanssa tai erillisenä. Vä-
liasun tärkeimpinä ominaisuuksina 
on joustavuus, lämmöneristävyys ja 
saumattomuus/mukavuus. 

Lämmöneristävyys syntyy erityisistä 
ilmaa sitovista froteelenkeistä, jotka 
ovat neuloksen nurjalla puolella. Vä-
liasussa on noin 75 % merinovillaa, 
joten se imee hyvin kosteutta, mut-
ta pitää silti lämmöneristyskykynsä. 
Lämpötilan noustessa kosteus haih-
tuu seuraavaan kerrokseen. Väliasu 
ei edistä palamista, eikä sula.

Kerros 2A. Taisteluasu (Eurooppa)

Tärkeimmät ominaisuudet: palon-
suojattu, kestävyys, erinomainen 
hengittävyys, vettä hylkivä, nopeasti 
kuivuva.

Kerros 2A koostuu taistelutakista, 
taisteluhousuista ja taistelupaidasta. 
Euroopan konfiguraatiossa tämä ker-
ros edustaa perustaisteluasua, jota 
käytetään aina. Toiminnasta ja läm-
pötilasta riippuen käyttäjä voi valita 
takin ja taistelupaidan välillä. 

Kaikki muut vaatteet on suunniteltu 
menemään joko näiden päälle tai 
alle. Taisteluasu on valmistettu uu-
desta BDU-kangasteknologiaan pe-
rustuvasta kankaasta. Kankaan kes-
kimmäinen laminaattikerros sisältää 
hiilipisteitä, jotka aktivoituvat + 265 
asteessa ja kapseloivat päälliskan-
kaan palon syttyessä. 

Tällöin kankaan alimmainen ihoa 
vasten oleva kerros voi olla miellyt-
tävän pehmeä ja kosteutta siirtävä, ja 
päällimmäinen kerros kestävä ja vet-
tähylkivä ilman palonestokuitujen 
tuomia rajoituksia. Takissa on paljon 
taskuja ja ilmanvaihtoaukot sivuilla 
sekä irrotettava/säädettävä huppu, 
joka sopii käytettäväksi kypärä kans-
sa tai ilman. 

Kyynärpäissä on paikat kyynärsuojil-
le. Hihat on helppo kääriä ylös hihan-
suissa olevien vetoketjujen vuoksi. 
Housuissa on myös paljon taskuja, 
henkselilenkit ja joustava takaosa, 
joka varmistaa mukavuuden kyykis-
tyessä yms. Housujen polviosassa on 

säätömahdollisuus sekä polvisuojat 
sisä- ja ulkopuolella. Taistelupaidas-
sa on samanlaiset hihat kuin taiste-
lutakissa, ja sen torso-osa on palo-
suojattua neulosta. Taistelupaitaa 
käytetään usein yhdessä suojaliivin 
kanssa.

Kerros 2B. Aavikko/viidakko tais-
teluasu.
 
Aavikko/viidakko taisteluasu on 
suunniteltu siten, että se on hyvin 
samanlainen kuin Eurooppa taiste-
luasu esimerkiksi taskut ovat samois-
sa kohdin. Tällä varmistetaan, että 
sotilaan on helppo vaihtaa pukuja, 
eikä tarvitse muistella missä kohdin 
taskut olivatkaan. Aavikko/viidakko 
taistelutakissa ei ole huppua ja se 
on hieman lyhyempi kuin Euroop-
pa-versio. Aavikko/viidakko taistelu-
paidassa on hieman ohuempi neulos 
torso-osassa kuin Eurooppa-versi-
ossa. Aavikko/viidakko taisteluasu 
on valmistettu nopeasti kuivuvasta 
kevyestä palosuojatusta kankaasta, 
jolla on erinomainen hengittävyys. 
 
Kerros 3A. Pakkaspuku -19 C.

Kerros 3A sisältää pakkastakin ja 
-housut. Pakkaspuvussa on käytetty 
lämmöneristyksenä alumiiniverkkoa 
ja polyesterivanua. Pakkaspuku on 
suunniteltu siten, että se sopii taiste-
luasun (kerros 2) päälle ja sen päälle 
voi tarvittaessa pukea myös suoja-
liivin. Taskut yms. on suunniteltu sa-
moihin kohtiin kuin taisteluasussa. 
Housuissa on pitkät sivuvetoketjut ja 
lumilukot lahkeensuissa. Se on hen-
gittävä, tuulenpitävä ja vettä hylkivä.
 
Tärkeimmät ominaisuudet:

• Kevyt
• Hyvä hengittävyys
• Nopeasti kuivuva
• Alumiiniverkko, joka heijastaa läm-
pöä
• Irrotettava/säädettävä huppu 

 Kerros 3B. Pakkaspuku -45 C.

Pakkaspuku 3B on suunniteltu vah-
vistamaan kerrosta 3A erittäin kyl-

Kerros 2A. 
Taistelua-
su (Eu-
rooppa)

K e r r o s 
2B. Aa-
v i k k o /
viidakko 
taistelua-
su.
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missä olosuhteissa ja staattisissa 
toiminnoissa. Se on kevyt ja helposti 
pakattava. Taskut yms. ovat tutuis-
sa paikoissa kerroksen 2 mukaisesti. 
Pakkaspukua voidaan käyttää yh-
dessä 3A:n kanssa tai erikseen. Pak-
kastakissa on vetoketjuilla aukeavat 
levennykset, jolloin sen voi pukea 
suojaliivin päälle. Se on hengittävä, 
tuulenpitävä ja vettä hylkivä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Kevyt
• Nopeasti kuivuva
• Alumiiniverkko, joka heijastaa läm-
pöä
• Kiinteä huppu kokosäädöllä
 
 
Kerros 4. Sadeasu.

Kerros 4 on sadeasu, joka toimii suo-
jakerroksena tuulessa ja sateessa. 
Se on valmistettu erittäin kevyestä 
kankaasta, jossa on vedenpitävä ja 
hengittävä kalvo. Sadeasu on pakat-
tavissa pieneen tilaan. Sadetakissa 
on irrotettava huppu, joka sopii kai-
kenkokoisille kypärille ja sen voi sää-
tää sopivaksi myös suoraan päähän. 

Sadetakissa on vetoketjut, joista 
päästään käsiksi alla olevan taiste-
luasun taskuihin. Sadetakissa on 
myös vetoketjuja, joita avaamalla 
hengittävyyttä voidaan parantaa. Sa-
dehousuissa on sivuketjut pukemi-
sen helpottamiseksi ja mahdollisuus 
henkseleille. 
 
Tärkeimmät ominaisuudet:

• Erittäin kevyt ja pieni tilavuus
• Erittäin hengittävä
• Erittäin kestävä
• Teipatut saumat
• Irrotettava huppu kokoa säädettä-
vällä tavalla
 
Kerros 5. Lumipuku.

Lumipuku on yksinkertainen ja edul-
linen asu, jolla pystyy maastoutu-
maan valkoiseen maisemaan. Suomi 
ei tilaa lumipukua, koska katsottiin, 
että käytössä oleva lumipuku M05 

Kerros 3A. Pakkaspuku -19 C.

 Kerros 3B. Pakkaspuku -45 C.

on meidän käyttötarkoitukseen huo-
mattavasti parempi. 

! Palosuojaus
! Villa ei pala eikä syty helposti.
! Paljon säätömahdollisuuksia.
! Taskuja
! NCU-taisteluasujärjestelmän huput 
ovat kaikki yhteensopivia.
! Tarranauhapohjia on hihoissa ja 
etulistassa mm. arvomerkkejä ja mui-
ta merkkejä varten.
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Viron Logistiikkaupseeriyhdistyksen 
4-vuotisjuhlaseminaari

Vuoden 2021 Logistiikkapalkinto 
luovutettiin 8. huhtikuuta Valge-
hobusenmäellä  yhdistyksemme 
vuosipäivänä pidetyn juhlasemi-
naarin yhteydessä.

Nyt palkittiin 1. Jalkaväkiprikaatin 
kapteeni Anton Auzin kehitystyöstä 
prikaatin kaluston voitelujärjestelmi-
en tehostamiseksi.
 
Vuosipäivänä järjestettiin ensimmäi-
sen kerran myös seminaari haasta-
valla otsikolla: ”Valmistautuminen 
aikaisempaan sotaan?”. Seminaarissa 
virisi vilkas keskustelu ajankohtaisis-
ta aiheista, painottuen erityisesti Uk-
rainan sotaan.

Alustajina seminaarissa olivat Puo-
lustusvoimiemme komentaja, ken-
raaliluutnantti Martin Herem, Pääesi-
kunnan Logistiikkaosaston johtaja, 
eversti Taivo Rõkk, sekä Puolustus-
ministeriön kansliapäällikkö Kusti 
Salmi.
 
”Palkinto valikoitui jälleen aiheeseen, 
jossa Puolustusvoimamme ovat ha-
vainneet ongelman ja siihen käsit-
teellisen lähestymistavan kehittäen 
ratkaisun toteuttamista yksiköissä.

Voiteluaineiden jatkuva saatavuus 
on tärkeä osa kalustomme ja aseiden 
elämänkaaren pidentämisessä” tote-
aa Logistiikkaupseeriyhdistyksen pu-
heenjohtaja, majuri Riho Juurik.

Kehitystyön tarkoituksena on var-
mistaa voiteluaineiden jatkuva saa-
tavuus yksiköissä myös sota-aikana. 
Kehitetty malli voidaan ottaa käyt-
töön myös muissa joukko-osastoissa.
 
Yhdistyksemme myöntämän Vuo-
den Logistiikkapalkinnon tarkoituk-
sena on palkita henkilöitä, yhteisöjä, 
hankkeita tai tapahtumia, jotka ovat 
tuoneet merkittävää hyötyä Puolus-
tusvoimiemme logistiikalle ja logis-

tiikkamme edelleen kehittämiselle. 
Palkintoon kuuluu myös 500 euron 
stipendi, josta 300 euroa on saatu 
tukena Suomen Logistiikkaupseeri-
yhdistykseltä.
 
Viron Logistiikkaupseeriyhdistys 
on vuonna 2018 perustettu voit-
toa tavoittelematon yhdistys, johon 
kuuluu yli 80 aktiivipalveluksessa, 
reservissä tai eläkkeellä olevaa logis-

tiikkaupseeria. 

Yhdistyksen tavoitteena on vahvis-
taa jäsenistön yhteenkuuluvuutta, 
kehittää heidän fyysistä ja psyykkistä 
kestävyyttään, sekä tukea ja kehittää 
Puolustusvoimiemme logistiikkaa. 
Yhdistys myös edustaa jäsenistöään 
ja valvoo heidän etujaan.
 
Logistiikkaupseeriyhdistyksen pu-
heenjohtaja, majuri Riho Juurik.

Vuoden logistiikkapalkinnon saajaksi oli viisi korkeatasoista esitystä. 
Valinta osui kapteeni Anton Auzin tarmokkaalle kehitystyölle logistii-

kan ongelmien ratkaisuissa.
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Eversti Taivo Rõkk, kansliapäällikkö Kusti Salm ja kenraaliluutnantti Martin Herem käsitte-
livät esityksissään logistiikan ajankohtaisia aiheita sekä erityisesti Ukrainan sotaan liittyviä 

johtopäätöksiä. Eversti Rõkk palkittiin Logistiikkaupseerit ry:n  lahjapuukolla numero 2 
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta yhteistyöstä yhdistyksemme kanssa.

Juhlaseminaaria seurattiin tarkasti ja yleisöllä oli seminaarin alustajille runsaasti kysymyksiä. Ukrainan 
sodan kokemukset herättivät runsaasti ajatuksia mm. erilaisista sotilaslogistiikan uudelleen järjestelyiden 

tarpeesta.
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NOKIAN RASKAAT RENKAAT Oy ISÄNNÖI LOGISTIIKKAUPSEERIT 
RY:n KEVÄTKOKOUSTA 14.3.2022

Kokoukseen osallistui yhteensä 45 
henkilöä (valtuuskunta, yhdistyk-
sen hallitus ja yhdistyksen jäsenis-
tö), joista 20 etäyhteydellä.

Logistiikkaupseerit ry:n varapuheen-
johtaja, Pekka Saarinen avasi kokouk-
sen. Varapuheenjohtaja toivotti osal-
listujat tervetulleiksi ja kertoi kahden 
yhdistyksen jäsenen, Arto Arvosen 
ja Kari Suvannon poismenosta. Ko-
kouksessa pidetiin minuutin hiljai-
nen hetki poismenneiden muistolle 
ennen varsinaisen kokouksen aloi-
tusta.

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsut-
tiin Timo Vilkko ja kokouksen sihtee-
riksi kutsuttiin Walter Pomell.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juk-
ka Salminen sekä Tatu Juurtti.

Kokous todettiin yhdistyksen sääntö-
jen 11§:n mukaisesti koolle kutsutuk-
si ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja, Pek-
ka Saarinen esitteli vuoden 2021 
toimintakertomuksen. Korjattiin toi-
minnantarkastajaksi Risto Kososen 
tilalle Jyrki Nurminen. Lisättiin sel-
ventävä lause ilmoitusmyynnin tip-
pumisesta.

Vuoden 2021 tilinpäätös sekä toi-
minnantarkastajien lausunto, yhdis-
tyksen sihteeri Walter Pomell esitteli 
vuoden 2021 tilinpäätöksen ja ta-
seen.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä 
ilmenevästä lehden ilmoitusmyyn-
nin laskusta ja sen suhteesta toimin-
takertomukseen sekä taseessa ole-
van siirtosaamisten osuuden 

selvityksestä. 

Todettiin että hallitus tarkastaa asian. 
Ilmoitusmyynnin lasku selittyy 
vuodelle 2020 kirjautuneiden vuo-
den 2019 ilmoitusmaksujen nos-
tamasta summasta, jolloin erotus 
vaikuttaa suuremmalta kuin toimin-
takertomuksessa esitetty muutos. 
Muut lyhytaikaiset selittyvät lehden 
tulonhankintamenoista, jotka lasku-
tetaan vuodenvaihteen jälkeen sekä 
palkkioiden vakuutusmaksuista, jot-
ka niin ikään maksetaan jälkikäteen. 
Nämä summat ovat olleet samoja 
niin vuonna 2020 kuin 2021.

Toiminnan tarkastaja evl Mauri Etelä-
mäki esitteli kokoukselle toiminnan-
tarkastajien lausunnon. Toiminnan-
tarkastajien kertomuksesta ei ollut 
huomautettavaa.
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Vahvistettiin vuoden 2021 tilinpää-
tös ja myönnettiin yhdistyksen halli-
tukselle vastuuvapaus.

Varapuheenjohtaja esitteli 100-vuo-
tisjuhlan järjestelyiden vaiheen ja 
juhlatoimikunnan sekä yhdistyksen 
historiaa perustamisvuoden osalta. 

Vesa Aalto piti esitelmän yhdistyksen 
heraldiikasta 

Varapuheenjohtaja Pekka Saarinen 
julkisti hallituksen valinnan vuoden 
Logistiikkaupseeriksi. Vuoden logis-
tiikkaupseerina palkittiin kapteeni 
Marko Tiikkainen Karjalan Lennos-
tosta.

Vuoden kirjoittajaksi valittiin in-
sinöörieversti Johnny Heikell.

Tiedotettiin sveitsiläisten huoltoup-
seereiden vierailusta Suomeen

Timo Vilkko johti tottuneesti kokousta puheenjohtajana
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Vakava ilmeistä kokousväkeä tauolla, liekö johtunut päivän esitelmien synkistä näkymistä? Herkullisen 
illallisen ääressä saatiin päivän antia pohtia jo rennommissa tunnelmissa.
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Antoisaan kevätkokoukseen osallistui myös 
Puolustusvoimien logistiikan terävää kärkeä. 

Prikaatinkenraali Timo Saarinen nimitettiin 
1.7.2022 Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 
ja kenraalimajuri Jari Mikkonen samalla päivä-
määrällä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 

johtajaksi.

Nokian Raskaat Renkaat Oy:n toimitusjohtaja 
Manu Salmi isännöi lämminhenkistä seminaaria 
ja kokousta rautaisella ammattitaidolla. Fyysiset 
kokoontumiset olivat pitkään tauolla koronaepi-
demian vuoksi, nyt oli antoisaa vaihtaa kuulumi-

sia puolin ja toisin.

Kesko Oyj:n päivittäistavarakaupan logistii-
kan johtaja Jyrki Tomminen arvio esitykses-
sään Ukrainan sodan vaikutuksia elintarvik-
keiden saatavuuteen ja hintoihin sekä sodan 

vaikutuksista logistiikkaketjuihin. Maaliskuun 
arviot ovat osuneet ammattimieheltä varsin 
oikeaan, vaikka sodan kesto oli tuolloin vielä 

arvailujen varassa.
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Avoin kirje Logistiikkaupseeri-lehdelle
Tervehdys Aarne Veijalaiselle sekä 
Logistiikkaupseeri-lehden lukija-
kunnalle! Tuossa muutama päivä 
sitten sain luettavakseni lehtenne 
viimeisimmän numeron (1/2022), 
ja siinä oli heraldiikkaa sivuava 
kirjoitus koskien yhdistyksenne 
logoa. 

Yleensä vältän ”toisiin pöytiin huute-
lua”, sillä se ei kuulu hyviin tapoihin, 
mutta tällä kertaa en voi heraldii-
kan harrastajana olla puuttumatta 
asiaan. Keskustelin aiheesta muuta-
mien heraldiikkatovereiden kanssa 
ja sen innoittamana kirjoitin tämän 
kirjeen.

On hyvä, että olette kiinnittäneet 
huomionne yhdistyksenne logoon. 
Onnistunut logo tai tunnusmerkki 
herättää mielenkiintoa vielä vuo-
sienkin jälkeen. Mielenkiinto ja uu-
sien vaihtoehtojen pohtiminen ei ole 
vanhan logon hylkäämistä tai hal-
ventamista, vaan kertoo siitä, että pi-
dätte huolta yhdistyksenne ilmeestä 
ja perinteestä. 

Ikänsä puolesta Logistiikkaupsee-
riyhdistyksen tunnusmerkkiin tu-
leekin suhtautua varovaisesti sekä 
kunnioittavasti ja ymmärrän hyvin, 
miksi sitä ei noin vain haluta mennä 
muuttelemaan. Toisaalta, jos olet-
te suunnittelemassa uutta logoa tai 
omaksumassa uutta vaakunaa, se ei 
hävitä edellistä logoa pois yhdistyk-
sen historiasta. Logo on ja pysyy yh-
distyksenne historiassa, sillä mennyt-
tä ei voi muuttaa. Vielä itse logosta 
näin ulkopuolisen silmin voin sanoa, 
että se on ihan hyvä ja arvostettavan 
ikäinen ja sitä voisi käyttää muutta-
matta jatkossakin. 

Sitten seuraakin se kuuluisa sana 
mutta. Jos yhdistyksellä on halua ja 
tahtoa muuttaa logonsa heraldisem-
paan muotoon tai aivan kokonaan 
vaakunaksi, joudun kohteliaasti ja 
heraldisten periaatteiden vuoksi 

pyytämään teitä pohtimaan seuraa-
via näkökohtia uudestaan heraldii-
kan kannalta. 

Ensimmäinen kohta on jutussa oleva 
virheellinen käsitys siitä, että peili-
kuvaksi käännettynä ja vaakunak-
si muutettuna se muistuttaisi Jor-
dan-suvun vaakunaa. Tämä ei pidä 
paikkaansa muuta kuin täydellisestä 
värisokeudesta kärsivän silmissä, sil-
lä yksinkertaisessa kilvessä kentän 
hallitsevan värin muuttaminen on 
omasta mielestäni riittävä eroa teke-
vä muutos. 

Sen osalta voitte huoletta kääntää 
logon peilikuvakseen. Vaakunoiden 
suunnittelussa apuna on käytetty 
mielikuvaharjoitusta, että jos kil-
piä katsoo nuolenkantaman päästä 
(Riippuen jousesta ja ampujasta se 
on hieman alle sadasta metristä rei-
lusti yli kaksisataa metriä) ja ne erot-
tuvat toisistaan selvästi, ovat erot tar-
peeksi suuria, jotta ne voidaan tulkita 
eri vaakunoiksi. 

Punakenttäinen kilpi erottuisi tuolla 
matkalla vallan hyvin, eli pelko sii-
tä, että teidät sekoitettaisiin tuohon 
aatelissukuun, on tästä syystä mie-
lestäni olematon. Sen sijaan Venäjän 
keisarillisessa armeijassa palvellut 
suomalainen kenraaliluutnantti Jo-
han Wilhelm Malm kantoi samanlais-
ta vaakunaa kuin teidän logonne on 
nyt sillä erotuksella, että haarniska-
käsi on peilikuvana ja se pitelee kul-
takahvaista sapelia. 

Samankaltaisuuden ongelman J.W. 
Malmin vaakunan kanssa voi ratkais-
ta monella tapaa: Erotukseksi voi-
sitte lisätä vaakunaanne hopeisen 
reunuksen ja ehkä ruusuja joko saat-
teeksi tai aseteltuna reunuksittain. 
Ruusut ovat olleet upseereiden sym-
boleita Suomessa vuodesta 1918, jol-
loin Akseli Gallen-Kallela suunnitteli 
vastaitsenäistyneelle isänmaallem-
me sotilaspukuja. 

Voitte myös pohtia, korvaisitteko 
vanhan logon miekan kultaisella 
avaimella, sillä onnistunut ja toimiva 
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huolto on avainasemassa menestyk-
seen sotakentällä. Avainhan teillä on 
nykyisessä logossanne taka-alalla, 
hieman niin kuin sivuroolissa.

Toinen kohta, johon minun täytyy 
puuttua, on se, että miekkakäden 
asennon lukemisesta teillä on kaksi 
erheellistä näkemystä, joskin ne ovat 
vallan ymmärrettäviä: Länsimaises-
sa kulttuurissa kuvaa luetaan kuin 
tekstiä, eli liike kulkee vasemmalta 
oikealle. Kartta taas käsitetään ny-
kyään siten, että länsi on lähes aina 
vasemmalla ja itä oikealla. 

Arvelen tulkintanne syntyneen ja 
logon suunnittelijan nähneen asian 
tältä kannalta. Sen sijaan heraldisista 
lähtökohdista tulkittuna tämänhet-
kinen logo ei anna yhdistyksellenne 
sen ansaitsemaa hyvää kuvaa: Lo-
gonne miekkakäsi lyö kohti heraldis-
ta vasenta, mikä yleensä on tulkittu 
omien pettämisenä tai muuna sel-
laisena ei niin mairittelevana toimin-

tana. Juuri tästä syystä esimerkkinä 
Etelä-Savon vaakuna saa heraldikko-
jen hampaat kirskumaan, sillä siinä 
jousi on tähdätty ampumaan huti tai 
kohti omia.

Heraldisessa kielessä oikea ja vasen 
ovat oikean maailman vastaaviin pei-
likuvia, sillä kilpeä kuvaillaan siitä nä-
kökulmasta kuin sen kantaja sen kä-
sittäisi: Hän selittää kilpeä aivan kuin 
hän kantaisi kilpeä, eli olisi kilven 
takana. Siitä johtuu miksi heraldinen 
oikea ja vasen vaikuttavat kiepsah-
taneilta. Toisekseen länsi ja itä eivät 
ole samalla tavoin sidottuja suuntia 
heraldiikassa kuin ne ovat kartalla. 
Eihän Suomen vaakunan leijona ole 
hyökkäämässä länteen, jos sitä miet-
tii tarkemmin.

Pyydän että harkitsette logonne päi-
vittämistä näistä lähtökohdista vielä 
kertaalleen, jotta yhdistyksenne saisi 
sen arvolle sopivan lopputuloksen. 
Yksinkertaisin muutos olisi juuri tuo 

peilikuvaksi kääntäminen, jolloin 
muutos ei vaatisi maailmaa mullista-
via tekoja. 

Toisaalta miksi ryhtyä pieniin korjauk-
siin, kun samassa rytinässä voi tehdä 
isommankin muutoksen ja omaksua 
heraldisesti pätevän vaakunan, jota 
voi käyttää logon sijasta. Suosittelen 
lämpimästi tutustumaan heraldiseen 
kirjallisuuteen ja olemaan yhteydes-
sä Suomen Heraldiseen Seuraan. 

Heraldiikan Opas (1998) ja Vaakun-
aselitys (2. painos 2010) ovat erin-
omaisia kirjoja, joiden kanssa voi 
tutustua heraldisiin periaatteisiin. 
Seura sen sijaan voi tarjota teille 
asiantuntemustaan ja auttaa teitä 
saaman yhdistyksellenne arvoisensa 
vaakunan tai vinkkejä logon päivit-
tämiseen, kumpaan sitten ikinä pää-
dyttekään.

Hyvää juuri kuluvaa vuodenaikaa 
ja pysykää terveenä,

Tuomas Poutiainen
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Vesa Aalto siteeraa Wikipediaa 
heraldiikasta:

Heraldiikan historiaa ja taustoja 
(lähde: Wikipedia)

Heraldiikka eli vaakunaoppi on 
oppi vaakunoista ja lipuista. 
Heraldiikka jakautuu kahteen 
päähaaraan: historialliseen ja 
taiteelliseen heraldiikkaan. His-
toriantutkimuksena vaakunaoppi 
käsittää genealogisen ulottuvuu-
den, taiteena kuvataiteen ja erityi-
sen heraldisen selitystaidon. 
Heraldiikka on yleiskäsite, jonka 
piiriin kuuluvat kaikki tavalla tahi 
toisella vaakunoihin ja vaakuna-
maisesi käytettyihin tunnuksiin ja 
merkkeihin liittyvät seikat olivat-
pa nämä sitten käytäntöä, sään-
nöstöä tahi tutkimusta.

Tämä yleiskäsitteen sisässä on ero-
tettavissa rajoiltaan tarkempia käsit-
teitä, kuten vaakunatiede ja vaaku-
nataide. Näiden sisällä vuorostaan 
on vielä eritellympiä aloja, sellaisia 
kuin vaakunakäytännön säännöt ja 
sopimukset, heraldiikan tyylioppi, 
vaakunalajit. (Kimmo Kara)

Heraldinen selitys eli vaakunaselitys 
(blasonointi) on heraldiikassa vakiin-
tunut tapa kuvata vaakuna tai lippu 
sanallisesti siten, että heraldiikkaan 
perehtynyt taiteilija voi piirtää kuvan 
oikein uudestaan näkemättä mallia. 

Muodoltaan se on jossain määrin ka-
pulakielistä, mutta myös runollista.
Heraldisen selityksen merkitys on sii-
nä, että mikä tahansa heraldinen ku-
vio voidaan piirtää sen pohjalta pel-
kän sanallisen selostuksen mukaan. 

Heraldisen selityksen vahvuus on ni-
menomaan sen täsmällisyys: näin eli-
minoidaan ”prototyyppikuvan” tarve, 
joka voisi tehdä tunnuksen replikoin-
nin hankalaksi vaikkapa suusanalli-
sen selostuksen pohjalta. Samoin se 
pakottaa vaakunan suunnittelijan 

täsmällisyyteen, selkeään ilmaisuun 
sekä hyvään heraldiseen tyyliin – he-
raldisen tyylin perusvaatimus on se, 
että ystävä kyetään erottamaan vi-
hollisesta nuolenkantaman (200 m) 
päästä pelkän vaakunakilven perus-
teella.

Lisäksi vaakunoilla on perinteinen 
yhteisölliseen asemaan liittyvä mer-
kitys. Sillä on oma keskitetty sään-
töjärjestelmänsä ja käsitteistönsä. 
Nimitys heraldiikka tulee ranskan 
kielen airutta tarkoittavasta sanasta 
hérault.

Heraldiikan värit

Heraldiikassa värejä kutsutaan tink-
tuureiksi. Ne jaetaan kolmeen eri 
pääryhmään – metallit, varsinaiset 
värit ja turkikset. Mustavalkoisessa 
kuvallisessa esityksessä jokaiselle vä-
rille on varattu vakiintunut viivaku-
vaus eli skraffeeraus. 

Metalleja ovat kulta ja hopea. Varsi-
naisia värejä ovat taas punainen, si-
ninen, musta ja vihreä. Turkiksia ovat 
kärpän- ja oravannahkat.

Suomen heraldiikan värisäännöt

1. Heraldisia värejä on varsinaisesti 
kuusi; kulta, hopea, punainen, si-
ninen, musta ja vihreä sekä seitse-
mäntenä erityiskäyttöön tarkoitettu 
purppura.

2. Vaakunassa ei pidä ilman perus-
teltua syytä käyttää useampaa kuin 
kahta väriä.

3. Vaakunassa on oltava kultaa tai ho-
peaa.

4. Metallia ei saa asettaa metallin 

päälle, eikä väriä värin päälle.

5. Väri ei saa yhtyä väriin eikä metalli 
metalliin, ellei yhteinen raja ole aivan 
lyhyt.

6. Yleiskuvioiden osat ja erityisesti 
eläinten varaukset voidaan esittää 
sekä kentästä, että kuviosta poikkea-
valla värillä.

7. Vaakunan on oltava täysin selvä 
pelkkinä väripintoinakin.

Heraldiikan synty

Liput ja joukko-osastotunnukset 
ovat olleet tärkeä osa historiallisen 
sodankäynnin johtamisjärjestelmäs-
sä. Tästä syystä oli tärkeää, että tun-
nukset näkyivät kauas ja erottuivat 
toisistaan. Antiikin Rooman asevoi-
mat käyttivät taistellessaan kuvalli-
sia tunnuksia (vexillum) ja näistä on 
saanut nimensä erityisesti lippuihin 
keskittynyt heraldiikan haara veksil-
lologia.

Varhaiskeskiajalta lähtien suuret ar-
meijat olivat kadonneet ja Euroo-
passa sotiminen oli ritareiden hei-
niä. Myöhemmin Euroopan vauraus 
mahdollisti jälleen isompia armeijoi-
ta, ja tällöin tunnusten merkitys alkoi 
kasvaa. 

Heraldiikan juuret ovatkin sydän-
keskiajalla. Nykyiseen muotoonsa 
eurooppalainen heraldiikka tuli noin 
1000–1100-lukujen taitteessa, jolloin 
ritarilaitoksen ja turnajaisten myötä 
se saavutti suurimman kukoistuksen-
sa niin määrällisesti kuin taiteellises-
tikin. Ritarilla oli yksilöivä, periytyvä 
sukuvaakuna.

Heraldiikka nykymuodossaan syntyi 
noin vuoden 1150 tienoilla. Haarnis-
kan kehitys oli johtanut koko pään 
ja kasvot peittävään patakypärään, 
jota käytettäessä ei enää voitu erot-
taa omia vihollisista. Niinpä ainoa 
tapa erottaa taistelijat toisistaan oli-
vat kilpi ja sen kuviointi, sekä samaan 
aikaan yleistynyt, haarniskan päällä 
pidettävä hihaton asetakki, surcot. 
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Sekä kilpeen että asetakkiin alettiin 
kirjailla kuvioita heraldisten sääntö-
jen mukaisesti. Tämän asetakin eng-
lanninkielisestä nimestä coat of arms 
on saanut alkunsa englannin vaaku-
naa tarkoittava sana.

Heraldiikan ydinaika

Heraldiikan säännöt ovat peräisin 
taistelukentältä, ja ne ovat taistelu-
kentän käytännön sanelemia. Tämä 
heraldiikan säännöt keskiajalla luo-
nut käytäntö pakotti tunnukset ja kil-
pikuviot selkeiksi, yhdellä vilkaisulla 
erottuviksi ja näyttäviksi – patakypä-
rä peittää käyttäjänsä kasvot, ja vaa-
kunan oli erotuttava tunnistettavasti 
yhdellä vilkaisulla nuolenkantaman 
päähän.

Heraldiikan kulta-aika kesti kol-
me vuosisataa, 1200-luvun alusta 
1400-luvun loppuun. Tuona aikana 
heraldinen suunnittelu ja sommitte-
lu oli saavuttanut huippunsa: kuviot 
olivat yksinkertaisia, selkeitä ja näyt-
täviä. Suurin osa nykypäivän valta-
kunnan- ja kaupunginvaakunoista 
ovat tuolta ajalta. 

Suosituimpia kuvioita olivat erilais-
ten kilven jakojen ja airutkuvioiden 

ohella leijona, kotka, lilja, risti, miek-
ka ja monet helposti tunnistettavat 
esineet tai olennot.

Tuliaseiden kehittymisen myötä 
myös ritarit hävisivät taistelukentiltä, 
mutta kukoistava ritarikulttuuri yllä-
piti vielä turnajaisperinnettä jonkin 
aikaa. Tällöin heraldiikka lähti rap-
peutumaan. Renessanssi ja barokki 
vaikuttivat myös heraldiikkaan, ja 
1800-luvulle tultaessa heraldiikka oli 
rapautunut tasolle, jota nykypäivänä 
pidetään pohjanoteerauksena.

Vaakunan osat

Varsinainen vaakuna muodostuu 
kilvestä väreineen ja tunnuksineen 
ynnä kilven päällä olevasta kypäräs-
tä peitteineen ja koristeineen. Näi-
den lisäksi täydelliseen vaakunaan 
voi tietyin perustein kuulua myös ns. 
arvokruunu, kilvenkannattajat, kil-
ven taakse sijoitettua esineistöä sekä 
vaakunaviitta tai -teltta. 

Vaakunan kuvauksessa saattaa olla 
myös vaakunaan vain hatarasti tai ei 
lainkaan kuuluvia osia, sellaisia kuin 
tunnuslause (vaalilause), sotahuuto 
ja kunniamerkki. Toisaalta pelkkä kil-
pi riittää vaakunaksi. 

Se on vaakunan varsinainen ydin. Kil-
ven ulkopuoliset lisäkkeet ovat kaik-
ki kilpeä merkityksettömämpiä, osin 
jopa vain koristeellisia tai tilapäisiä 
lisäyksiä. Vaakunasta edellytetään 
aina tehdyksi myös sanallinen selos-
tus, vaakunaselitys. Vaakunan oikeel-
lisuuden perusta onkin juuri vaakun-
aselitys, ei kuva.

Internetin kautta hakusanalla löy-
tyi yli 2000 vaakunaa.

Vaakunoita ja niiden heraldisia seli-
tyksiä ylläpitää Suomen Heraldinen 
seura, jonka lausuntotoimikunnalle 
selitykset saatetaan hyväksyttäviksi. 
Toisaalta heraldiikkaa säätelee Suo-
messa myös lainsäädäntö. 

Ohessa ainakin seuraavat lait tai ase-
tukset ohjaavat heraldiikkaa:
• Laki Suomen vaakunasta 381/78
• Laki Suomen lipusta 380/78
• Laki Suomen lipusta annetuin lain 
muuttamisesta 588/1995
• Asetus liputuksesta Suomen lipulla 
383/78
• VNP Suomen lipun väreistä 827/93
• Asetus huvialustusten lipuista 
292/1983
• VNP virastojen sineteistä 185/1985
1990-luvulla tehdyt muutokset:
• Laki evankelis-luterilaisen kirkon 
vaakunoista 785/1986
• SM päätös läänihallitusten virasto-
tunnuksista 562/1997
• VNP päätös Suomen historiallisten 
maakuntien vaakunoista 70/1963
• Kuntalaki 365/1995 (6 §)
• Tavaramerkkilaki 7/1964 (14§)
• Asetus arkistolaitoksesta 832/1994 
(16§)

Lopuksi:

Tämä artikkeli toivottavasti taustoit-
taa hieman everstiluutnantti (EVP) 
Aarne Veijalaisen kirjoittamaa tarkas-
telua Artikkeli Logistiikkaupseeriyh-
distyksen standaarista. 

Komentaja (EVP) Vesa Aalto
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AIKAMATKA 1980-LUVUN PUOLUSTUSVOIMIIN

Kirja-arvostelut

Kenttäpiispa Pekka Särkiö 
julkaisi vastikään muistel-
makirjan varusmiesajaltaan 
1980-luvun alkupuolelta. 
Neljänkymmenen vuoden 
takaisten asioiden mieleen 
palauttamisen ovat mahdol-
listaneet varusmiesaikaiset 
muistiinpanot, joten ulko-
muistista varusmiesaikaa ei 
ole tarvinnut tavoitella.

Varusmiespalveluksen yleisyy-
teen nähden kirjana julkaistuja 
varusmiesmuisteluksia on häm-
mästyttävän vähän. Tähän Sär-
kiökin kiinnittää huomiota esi-
puheessa mainitessaan nimeltä 
joitakin muisteluksia menneiltä 
vuosikymmeniltä. Särkiön kirja 
on arvokas dokumentti omalta 
aikakaudeltaan. 

Omassa hyllyssäni on muu-
tamia lähivuosina julkaistuja 
naisten varusmiesmuistoja. 
Naiset palvelustovereina sekä 
esimiehinä ovat Särkiön varus-
miesaikaan verraten merkittävä 
muutos. Vuosikymmeniä sitten 
visio naisten varusmiespalve-
luksesta kävi hyvästä sotilasvit-
sistä.

Kirjan asetelma on monellakin 
tapaa kiinnostava. Teos toimii 
nostalgialukemisena vuosi-
kymmeniä sitten varusmiespal-
veluksen suorittaneille. Oman 
varusmiespalvelukseni suoritin 
neljä vuotta ennen Särkiötä, ja 
niin vain tulin lukiessani muis-
telleeksi omaa palvelusaikaani 
ja verranneeksi sitä Särkiön ko-
kemuksiin.

2000-luvun varusmiehille kirja 
toimii matkana lähes esihisto-
riaan, koska varusmiespalvelus 

on muuttunut monilla tavoin. Monet 
Särkiön aikana arkiset käytännöt ei-
vät enää olisi mahdollisia. Rutiinin-
omaiset palvelustehtävätkin ovat 
muuttuneet esimerkiksi niin, että ta-
vallisia varusmiehiä ei enää komen-
neta varuskunnan sisäisiin vartioteh-
täviin, vaan niitä hoitavat nykyisin 
sotilaspoliisivarusmiehet tai palkattu 
henkilökunta. Ennen tiheästikin tois-
tuneet ”väijyt” milloin milläkin varas-
toalueella tai peräti pääportilla olivat 
osa varusmiesten arkea.

Särkiö hakeutui palvelukseen Lapin 
Jääkäripataljoonaan Sodankylään 
vaikka asui silloin jo etelässä. Paikka 
oli kuitenkin tuttu, koska Särkiön isä 
Hannu Särkiö palveli kyseisen patal-
joonan komentajana Pekka-pojan 
ollessa teini-ikäinen. Asetelma on 
aika harvinainen ja sikäli kiinnostava. 
Kuinka kantahenkilökunta suhtau-
tuu entisen komentajansa poikaan 
varusmiehenä?

Kirja on niin tuore, että mukaan on 
ehtinyt ensi vaikutelmia Ukrainan 
sodasta. Kylmä sota oli Särkiön va-
rusmiesaikana maailmanpolitiikan 
perusasetelma. Se jäi historiaan 
1990-luvun alussa, eikä Ukrainan so-
dan kaltaista tilannetta voitu oikein 
edes kuvitella toteutuvaksi.

Loppusivuilla Särkiö pohtii sotilas-
pappien merkitystä sekä kirkollisen 
työn roolia ja oikeutusta Puolustus-
voimissa. Sitäkin on pyritty kyseen-
alaistamaan maallistumisen ilmapii-
rissä. Uskonnollisesta työstä on yhä 
enemmän suuntauduttu kohti eetti-
sen toimintakyvyn ylläpitoa.

Vaikka kirja on oleellisesti varusmies-
muistelma, niin välillä Särkiö muis-
telee lapsuuttaan sekä kertoo roo-
listaan kenttäpiispana. Niinpä kirjan 
voi lukea kehityskertomuksena, eli 
miten kelpo krh-kokelaasta kuoriutui 
palvelusajan lopulla varusmiespap-
pi ja vuosikymmeniä myöhemmin 
kenttäpiispa.

Seppo Simola

Kylmän sodan varusmiehenä
Pekka Särkiö
Väyläkirjat, 285 s.
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Kirja-arvostelut

VALLAN JA ENERGIAN KYTKENNÄT 
VENÄJÄLLÄ

Kirja avaa meille läntisellä logii-
kalla ajatteleville sen, miksi Venä-
jä välillä käyttäytyy meidän mie-
lestämme epäloogisesti ja joskus 
jopa absurdisti. Kaiken takana on 
vallan kytkeytyminen monin eri si-
doksin fossiilitalouteen. Kirja ana-
lysoi kytkennät tavallisen lukijan 
ymmärtämässä muodossa. Teok-
sen lopussa on asia- ja henkilöha-
kemisto käsikirjamaista käyttöä 
varten.

Kiinnostavan teoksen takana on Hel-
singin yliopiston Venäjän ympäris-
töpolitiikan professori, FT Veli-Pekka 
Tynkkynen, joka on seurannut luon-
nonvarojen ja vallan kytköksiä Ve-
näjällä jo 1990-luvun lopulta alkaen. 
Hän on yksi niistä asiantuntijoista, 
joita on mediassa toistuvasti haasta-
teltu Ukrainan sodan aikana. 

Käytetyistä alkuperäislähteistä pää-
tellen kirjoittaja hallitsee hyvin ve-
näjän kielen. Aineistoa on haettu esi-
merkiksi venäläisistä tutkimuksista, 
lehdistä sekä sähköisestä mediasta 
eli niistäkin kanavista, joilla tavallisia 
venäläisiä pyritään ohjaamaan ja pi-
tämään valtaeliitin näpeissä. 

Vaikka kirja on niin tuore, että siinä 
otetaan huomioon Venäjän hyök-
käys Ukrainaan, niin silti se on jo 
osaksi vanhentunut. Suomi on nyt 
NATO-hakemuksen jättänyt, ja Han-
hikiven ydinvoimalaprojektikin on 
katsottu mahdottomaksi. Näillä 
asioilla kirjassa vasta spekuloidaan.

Kiinnostava käytännön esimerk-
ki vallan pitkien lonkeroiden ulot-
tamisesta pinta-alaltaan valtavan 
maan pienempiinkin kolkkiin on 

gazifikatsija-ohjelma. Sen avulla 
paikkakunnat kytketään valtakun-
nalliseen kaasuverkkoon eli käytän-
nössä Kremlin valtaan. Paikalliset 
viranomaiset voivat osoittaa uskol-
lisuuttaan valtaa pitäville suhtautu-
malla ohjelmaan mahdollisimman 
suopeasti. Kaasun tulon ylistäminen 
valtiollisella mainosvideolla muis-
tuttaa hämmästyttävästi Suomen 
viimeisimpienkin kolkkien kytkemis-
tä valtakunnalliseen sähköverkkoon 
joskus 1970-luvulla.

Toinen kiinnostava esimerkki ovat 
urheiluareenat, joita Gazprom to-
teuttaa edellä kerrotun gazifikat-
sija-projektin ohella. Areenat ovat 

osa valtionjohdon imagonkiillotusta 
mutta myös käytännön kädenojen-
nus paikallisille viranomaisille, koska 
urheilukohdeprojekteissa korruptio 
on erityisen hyvin mahdollinen. 

Kuulostaako tutulta, kun peilataan 
tätä Venäjän tavoitteisiin saada tois-
tuvasti kansainvälisiä kisoja järjes-
tettäväkseen? Gazprom on muuten 
neuvostoaikaisen kaasuteollisuus-
ministeriön suora jatkumo eli käy-
tännöllisesti katsoen oligarkkien 
haltuunsa nappaama valtava yhteis-
kunnallisen teollisuuden haara.

Ehkä hämmentävin kirjan esittelemä 
näkemys on, että Venäjällä olisi oival-
liset ainekset uusiutuvan energian 
suurvallaksi. Lukija suorastaan tur-
hautuu professorin kuvatessa kaik-
kia upeita mahdollisuuksia: oi miksi 
ei Venäjä voisi kääntyä taantuvalta 
polulta moderniksi yhteiskunnaksi? 
Huikeat mahdollisuudet odottavat 
toteuttajaansa. Toivon totisesti, että 
tämä kirja on jo käännetty venäjäksi 
ja luettu tarkoin Kremlissä tai sinne 
pääsystä havittelevissa piireissä.

Kirjan analyysi uusiutuvan energian 
mahdollisuuksista Venäjällä kuulos-
taa suorastaan utopialta, mutta silti 
lukijan mieleen jää kytemään ajatus, 
että josko sittenkin…? Ongelmana 
nykyvallan kannalta on se, että uu-
siutuvan energian kautta yhteiskun-
nan hallinta ei onnistu.

Seppo Simola

Venäjä, energiavalta – Öljykult-
tuuri kohtaa ilmastonmuutoksen
Veli-Pekka Tynkkynen
Gaudeamus, 232 s.
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SYYSKOKOUS 2022

Logistiikkaupseerit ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään Santahaminassa maanantaina 
3.10.2022.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Syyskokouksen ohjelma, osoite- ja ilmoittau-

tumistiedot ilmoitetaan myöhemmin yhdistyksen verkkosivuilla.

 
HUOLTOTAPAHTUMA 2022

Perinteinen Huoltotapahtuma järjestetään Rovaniemellä lauantaina 24.9.2022 sveitsiläisvierailun yhtey-
dessä. Yhdistys selvittää mahdollisuutta järjestää yhteiskuljetuksen pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle. 
Mikäli reitiltä löytyy kiinnostuneita yhteiskuljetukseen osallistujia, pyydämme alustavia ilmoittautumisia 
yhdistyksen sihteerille osoitteeseen logury@gmail.com tilanteen kartoittamiseksi. Lisätiedot myöhem-

min yhdistyksen verkkosivuilta.
 

VIERAILU VIROON 27.-28.8.2022

Olemme saaneet kutsun vierailla Paldiskin varuskunnassa lauantaina 27.8. 2022. Alustava matkaohjelma 
ja hintatiedot:

 27.8. Lähtö Katajanokalta Viking Line kello 10.30, saapuminen Tallinnaan kello 13.00. Hotelliin rekisteröi-
tyminen.Vierailu Paldiskissa erillisen ohjelman mukaan, yöpyminen Tallinnassa, hotellivaraukseen odote-

taan vielä varmistusta.28.8. Lähtö Tallinnasta kello 15.30. Helsingissä kello 18.00.

Matkan alustava hinta on 120 euroa sisältäen matkat, buffetbrunssin ruokajuomineen menomatkalla, ryh-
mälle 2 hyttiä, hotellimajoituksen aamiaisella Tallinnassa. Omakustanteiselle avec-matkalle on paikkoja 
rajoitetusti, joten ilmoittaudu pikaisesti (matkustajien nimet, syntymäajat, s-posti) yhdistyksen sihteerille 
logury@gmail.com 

Jos et ole saanut yhdistykseltä sähköpostia edellisen vuoden aikaan, pyydämme päivittämään sähköpos-
tin jäsenrekisteriin tai ilmoittamaan sen yhdistyksen sihteerille osoitteeseen logury@gmail.com

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA YHTEISIIN TAPAHTUMIIN!
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