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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen motiivit 

 

Verkottuminen on muotia. Julkisuudessa esiintyvät yritysjohtajat kertovat lähes 

viikoittain tiedotteissaan uusista kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyökump-

paneista. Maailmantalouden avautuminen mahdollistaa rajojen yli ulottuvan 

yhteistyön ja yhä useammin myös suomalaisyritysten tiedotustilaisuuksissa 

korostetaan talouden globaalisuutta. Samalla verkottuminen ulottuu kotimaan 

talouteen ja pienet ja keskisuuret yritykset hyötyvät yhteistyöstä suurempien 

yrityksien kanssa, koska yhteistyö mahdollistaa pienille ja keskisuurille yrityksille 

suuremmat volyymit ja markkinat. Yritykset uskovat menestyvänsä paremmin 

verkottumalla. 

 

Verkottuminen ei koske pelkästään liiketoimintayrityksiä vaan luo uusia toimin-

tamahdollisuuksia myös puolustusvoimille sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnal-

le.  

 

Puolustusvoimilta edellytetään kaikissa tilanteissa aluevalvontaa ja kykyä 

koskemattomuuden ja itsenäisyyden puolustamiseen. Tarkemmin ajatellen 

äärimmäisen vaikea tehtävä.  

 

Perinteisesti puolustusvoimilla on ollut oma asuntokanta henkilökunnalle, oma 

korjaamo, jossa harjoituksissa vioittuneet ajoneuvot tai viestivälineet korjataan 

jne. Näiden tukitoimintojen ylläpito ja kehittäminen kuluttaa resursseja puolustus-

voimien tärkeimmältä tehtävältä: koskemattomuuden ja itsenäisyyden puolustami-

selta. 

 

Verkottuminen mahdollistaa kunkin verkon jäsenen keskittymisen ydinosaami-

seensa. Puolustusvoimien kannalta tarkasteltuna ydinosaamiseen keskittyminen 
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tarkoittaa mm., että kallisarvoisia resursseja ei kuluteta oman pesulan tai oman 

korjaamon ylläpitämiseksi, vaan resurssien allokoimista kriisinhallintakykyä 

tehostaviin toimintoihin. 

 

Teknologian kehittyminen sekä sen suomat mahdollisuudet pakottavat puolustus-

voimat panostamaan tekniseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Ajan 

hengen mukaan puolustusvoimat pyrkii tehostamaan tutkimustoimintaansa 

verkottumalla muihin tutkimuslaitoksiin. 

 

Tämän diplomityön tarkoitus on selvittää, miten puolustusvoimat ovat verkotta-

neet teknisen tutkimustoimintansa ja miten verkottumista voi tehostaa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimus-

laitoksen Elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosaston (PvTTei-os:n) tutkimus-

toiminnan verkottumisen nykytila sekä etsiä ja esittää vaihtoehtoja puolustusvoi-

mien teknisen tutkimustoiminnan tehokkaammalle verkottamiselle.  

 

1.3 Rajaukset 

 

Yksityiskohtainen selvitystyö rajoittuu PvTTei-os:n verkottumisen nykytilan 

analysointiin, mutta työssä kuvataan myös puolustusvoimien teknistä tutkimus-

toimintaa yleisemmällä tasolla, koska tutkimushankkeista on usein vaikea, jopa 

mahdotonta, erottaa vain ei-os:a koskevat asiat. Esimerkiksi elektroniseen 

tiedusteluun liittyvä tutkimus sisältää aina myös tietoliikennetekniikan tutkimista. 

 

Kirjallisuudessa esiintyy useita määritelmiä sanoille verkko, verkosto, verkottu-

minen sekä verkostoituminen. Lukijan omasta mieltymyksestä tai asiaan vihkiy-

tymisestä riippuen em. sanoilla ymmärretään eri asioita. Tässä työssä käytetään 
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puolustusvoiminen käytännön mukaan ensisijaisesti sanoja verkko ja verkottumi-

nen ja niillä tarkoitetaan sosiaalisia verkkoja, eikä esim. tietoliikenneverkkoja.  

 

Puolustusvoimat ovat jo verkottaneet tutkimustoimintansa, joten tässä työssä 

lähtökohdaksi on asetettu olemassa olevien käytäntöjen sekä verkottumistapojen 

kehittäminen, ei niinkään täysin uusien vaihtoehtojen esittämistä. Näillä perusteil-

la on päädytty tutkimaan hierarkkista tai vertikaalista verkottumista, kumppanuut-

ta sekä strategista verkottumista.  

 

1.4 Diplomityön rakenne 

 

Luvussa 1 (Johdanto) käsitellään tutkimuksen motiivit, tavoitteet, rajaukset sekä 

työn rakenne. Johdannossa luodaan yleiskuva verkottumisen motiiveista, jotka 

samalla ovat lähtöasetelmana puolustusvoimien teknisen tutkimustoiminnan 

verkottamiselle sekä tälle diplomityölle. 

 

Luvussa 2 (Tutkimusmetodologia) selvitetään miten tiedonkeruu on toteutettu.  

 

Luvussa 3 (Verkottuminen) perehdytään aluksi verkkoon, verkostoon sekä 

verkottumiseen käsitteinä. Luvussa selvitetään myös miksi yritykset verkottuvat ja 

miksi yritykset verkottavat nimenomaan tutkimus- ja kehittämistoimintaansa. 

Luvun lopussa selvitetään minkälaisia verkkoja on olemassa ja miten ne syntyvät. 

Tarkoitus on luoda lukijalle käsitys mitä verkottuminen tarkoittaa ja miksi siitä 

puhutaan niin paljon 

 

Luvussa 4 (Verkottumisvaihtoehdot) perehdytään kolmeen erilaiseen verkottu-

misvaihtoehtoon: hierarkkiseen tai vertikaaliseen verkottumiseen, kumppanuu-

teen, sekä strategiseen yritysverkkoon, eli sellaisiin verkottumisvaihtoehtoihin, 

joiden avulla puolustusvoimien tutkimustoiminnan verkottumista voidaan 

kehittää.  



 

10  

Luvussa 5 (Puolustusvoimien verkottuminen) selvitetään mitä puolustusvoimien 

verkottumistarpeiden taustalla on, sekä mitä tavoitteita verkottumalla pyritään 

saavuttamaan. Tarkoitus on kuvata niitä motiiveja, joiden perustella puolustus-

voimat ylipäätänsä tutkivat asioita. Tutkimustoimintaa käsitellään tarkemmin 

luvuissa 6 ja 7. 

 

Luvussa 6 (Puolustusvoimien tutkimustoiminta) perehdytään puolustusvoimien 

tutkimustoimintaan, sen tavoitteisiin ja periaatteisiin sekä suunnittelun ja tutki-

mus- ja kehittämistoiminnan keskinäiseen riippuvuuteen.  

 

Luvussa 7 (Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos) esitellään Puolustus-

voimien Teknillinen Tutkimuslaitos (PvTT) sekä sen alaisuudessa toimivaa 

Elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosastoa. Painopiste on tutkimusverkon 

kuvaamisessa PvTTei-os:n näkökulmasta tarkasteltuna. Luvussa perehdytään 

myös PvTTei-os:n sekä sen tärkeimpien yhteistyökumppaneiden, Teknillisen 

korkeakoulun ja Oulun yliopiston väliseen yhteistyösuhteeseen. 

 

Luvussa 8 (Verkottumisen haasteet ja mahdollisuudet) esitetään kirjallisuudessa 

esiintyviä verkottumiseen liittyviä haasteita sekä mahdollisuuksia. Yleisellä 

tasolla perehdytään myös vahvan tietoturvan mahdollistavan DefNet-sovelluksen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Luvun tarkoituksena on samalla toimia alustuksena 

luvulle 9, jossa paneudutaan verkonrakentajan rooliin. 

 

Luvussa 9 (Verkonrakentaja rooli) paneudutaan verkonrakentajan roolin. Puolus-

tusvoimien tutkimusverkot rakennetaan puolustusvoimien ehdoilla ja johdolla. 

Tämän luvun tarkoitus on lyhyesti esittää  verkon rakentamiseen liittyviä seikkoja. 

 

Luvussa 10 (Suosituksia) analysoidaan tässä tutkimustyössä ilmenneitä havainto-

ja, puolustusvoimien ja PvTTei-os:n tutkimustoiminnan nykytilaa sekä esitetään 

suosituksia tutkimustoiminnan kehittämiseksi. 
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2 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Kirjallisuustutkimuksen avulla on ensin selvitetty mitä verkko, verkosto, verkot-

tuminen, kumppanuus, strateginen kumppanuus sekä virtuaaliyritys ovat ja mitä 

niillä tarkoitetaan. Sen jälkeen on perehdytty puolustusvoimien tekniseen 

tutkimustoimintaan paneutumalla sisäisiin toimintatapoihin, pysyväisasiakirjoihin, 

ohjeisiin sekä raportteihin. Lisäksi on haastateltu 13 puolustusvoimien tutkimus-

toimintaan osallistuvia henkilöitä niin puolustusvoimissa kuin korkeakouluissa ja 

yliopistoissakin.  

 

PvTTei-os:n verkottumisen nykytilan selvittämiseksi valittiin tiedonkeruumene-

telmäksi tutkimushaastattelu, koska aineiston keruuta voi silloin säädellä tapah-

tumahetkellä. Tutkimushaastattelu sopii myös tilanteeseen, jossa ongelma-alue on 

tutkijalle tuntematon ja odotettavissa on hyvin erilaisia vastauksia.  

 

Tutkimushaastattelutyypiksi valittiin teemahaastattelu, jossa aihepiirit (tai teemat) 

olivat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja esittämisjärjestys päätettiin 

vasta haastattelun edetessä. Teemahaastattelu mahdollisti haastattelun suuntaami-

sen vastausten mukaan ja epäselvissä tilanteissa, oli sitten kyse epäselvästä 

kysymyksestä tai vastauksesta, voitiin asiaa tarkentaa välittömästi 

lisäkysymyksellä. Haastatteluiden helpottamiseksi lähetettiin teemat ja 

kysymykset aina haastateltaville etukäteen. Kysymysrunko on liitteessä 1. 
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3 VERKOTTUMINEN 

3.1 Määritelmiä 

 

Verkko ja verkosto tai verkottuminen ja verkostoituminen eivät ole synonyymejä 

keskenään. Verkolla ja verkottumisella ymmärretään tietotekniikan ja tietoverkko-

jen sekä verkkoliiketoiminnan käyttöä, kun taas verkostolla ja verkostoitumisella 

tarkoitetaan monenkeskistä yhteistyötä. Vaikka määritelmät tuntuvat olevan 

kaukana toisistaan, niin käytännössä tarvitaan molempia. Verkosto on kokonai-

suuden sosiaalinen puoli kun taas verkko on kokonaisuuden tekninen puoli, joka 

mahdollistaa yhteyden ja tiedon siirron toimijoiden välillä. (Niemelä 2002: 13-14) 

 

 

 

 

 

 

Verkko: tekninen  Verkosto: sosiaalinen 

Kuvio 3.1.1 Verkon ja verkoston erot (Niemelä 2002) 

 

Niemelän (2002) määritelmästä poiketen käytetään tässä työssä puolustusvoimien 

käytännön mukaan ensisijaisesti sanoja verkko ja verkottuminen, joilla kuitenkin 

tarkoitetaan sosiaalisia yhteyksiä. 

 

Poikkeaviakin määritelmiä löytyy kirjallisuudesta runsaasti. Raatikainen ja 

Ahopelto (1994: 28) mieltävät verkon ja verkoston eron seuraavasti: verkko on 

samanasteisten ja samantyyppisten toimijoiden kokonaisuus kun taas verkosto on 

eriasteisten ja erityyppisten keskenään risteävien verkkojen kokonaisuus. Verkos-

to siis koostuu useasta verkosta.  
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Verkkoja määriteltäessä tulee lisäksi huomioida elementit toiminta, toimijat sekä 

tavoite. Tällä määrittelyllä eliminoidaan esim. fysiikasta lainattuja määritelmiä, 

joissa verkolla tarkoitetaan muuta kuin tavoitteellisen toiminnan organisoitumista. 

(Linkola 1996: 14)  

 

Håkansson ja Johansson (1992) esittävät Linkolan (1996: 14) tapaan verkkojen 

pääelementeiksi toimintaa, toimijoita sekä kolmanneksi elementiksi hieman 

poikkeavasti resurssit.  Kuviosta 3.1.2, jossa verkko kuvataan toimijoiden, 

toimintojen sekä investoitujen resurssien summana, voi myös hahmottaa Raatikai-

sen (1994: 28) määrittelemän verkon ja verkoston eron, jossa verkosto muodostuu 

useasta verkosta. 

 

 
Toimijoiden verkostot 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Toimintojen verkostot     Resurssien verkostot 

Kuvio 3.1.2 Verkon perusrakenne (Håkansson & Johansson 1992: 29) 

 

Linkolan (1996: 14) mukaan: ”Verkko on pitkäaikaiseksi tarkoitettua yritysten tai 

yrittäjäluonteista toimintaa harjoittavien toisistaan ainakin jossain määrin 

 

Toiminto Resurssit 

Toimijat 



 

14  

juridisesti riippumattomien talousyksiköiden tiedon vaihtoa ja yhteistoimintaa 

arvonlisäyksen aikaansaamiseksi”.  

 

Aldrich (1979, Axelssonin 1992 mukaan) taas toteaa verkkojen olevan useampien 

löyhästi kytkeytyneiden organisaatioiden kokonaisuus.  

 

Tervamäki (1993: 3, Oinonen-Kuolimon 1997: 22 mukaan) määrittelee verkottu-

misen hierarkkisen, formaalisti ylhäältä johdetun organisoitumis- ja toimintatavan 

vastakohdaksi. Verkossa toimivat yksiköt tekevät itsenäisiä päätöksiä hierarkkisen 

organisaation rinnalla tai jopa sen sijaan.  

 

Selkeä ja yksinkertainen tapa luokitella verkot on Dubinin ja Aldrichin (1991: 

307-313) määrittely, jonka mukaan verkot ovat joko henkilöstö- tai organisaa-

tioverkkoja (ns. laajennettuja verkkoja). Ensin mainittuun kuuluvat yhteydet 

henkilöiden välillä ja toiseen yhteydet organisaatioiden välillä. 

 

Usein kuulee puhuttavan myös virtuaaliverkoista tai virtuaaliyrityksistä (katso 

kuvio 3.1.3). Näillä tarkoitetaan tilannetta, jossa verkon jäsenistä, tai mahdollisesti 

täysin verkon ulkopuolisista toimijoista, perustetaan määrättyä tehtävää tai 

toimintoa varten tilapäisiä virtuaaliverkkoja tai –yrityksiä. Virtuaaliyritykset 

puretaan tehtävän tai toiminnon päättyessä. (Hyötyläinen & Simons 1998: 74-75, 

katso myös Ollus 1998: 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3.1.3 (muokattu) Verkko virtuaaliverkkoineen (Hyötyläinen, Smolander, 

Valjakka & Räsänen 1999) 

Verkko 

Virtuaaliverkko 1 

Virtuaaliverkko 2
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Toiminnaltaan virtuaaliyritys muistuttaa projektiorganisaatiota, mutta verkkoajat-

telun mukaan kaikki tehtävästä tai projektista saatu tieto jää verkkoon, jossa se on 

kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä (Hyötyläinen & Simons 1998: 74-75). 

 

Käytännössä verkoissa toimiminen on yhteistoimintaa sen eri muodoissa. Hovin 

(1995: 22) mukaan yhteistyömuodot eri organisaatioiden välillä on hahmotettavis-

sa seuraavan taulukon mukaan: 

 

Taulukko 3.1.1  (muokattu) Liiketoiminnan yhteistyömuotoja (Hovi 1995: 22) 

Yhteisyritys 

Hallitusyhteistyö 

 

 

Integraation 

taso 
Franchising 

Myyntiagentti 

Lisensointi 

Ulkoistaminen 

Konsultointi 
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s 
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t 

y 

ö 

 

Hovin (1995: 22) taulukosta voi havaita, että mitä lähempänä yhteisyritystä 

osapuolien yhteistyö on, sitä syvällisempää on integraatio. Sopimukset korostuvat 

konsultointi – franchising-tyyppisessä yhteistyössä, kun yhteisyrityksissä ja 

hallitusyhteistyössä korostetaan sitoutumista yhteistyöhön. 

 

Verkkoajattelu on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkää yhteistyötä, alihankin-

taa ja liittoutumista. Verkon teho perustuu siihen, että kukin jäsen keskittyy vain 

ydinosaamiseensa, jolloin muun toiminnan aiheuttamat kustannukset voidaan 

siirtää verkon toisille jäsenille, niille joille ko. toiminnot ovat heidän ydintoimin-

tojaan. Samalla kaikkien verkon jäsenien tehokkuus, tuottavuus ja joustavuus 

lisääntyy. (Kuisma 1994: 7) 
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Edellä on kuvattu erilaisia määritelmiä verkoille ja verkostoille. On kuitenkin 

tärkeää huomioida, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentä-

viä. Kaikkia tyyppejä pitää, oma toiminta huomioiden, luoda, kehittää, ylläpitää ja 

hyödyntää, sillä ne luovat vaihtoehtoja strategiselle suunnittelulle sekä päätöksen-

teolle. (Szarka 1990: 11-12, Oinonen-Kuolimon 1997: 24 mukaan)  

 

3.2 Verkottumisen tavoitteet 

 

Verkottumalla Suomen yhteiskunta sekä talous kuntoon? Verkottuminen kirjattiin 

pääministeri Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelmaan eräänä keinona 

saada suomen talous kuntoon vaikean laman jälkeen. Verkottuminen ei kuiten-

kaan ole mikään yksinkertainen toimenpide vaan verkkojen tulee olla toimivia 

tuottaen hyötyä, katetta, lisäarvoa tai jotakin muuta vastinetta sijoitetuille 

panostuksille. (Linkola 1996: 14) 

 

Miksi yritykset ryhtyvät yhteistyöhön muiden yrityksien, jopa kilpailijoiden 

kanssa? Yllättävää onkin havaita, että samoista asiakkaista kilpailevat yritykset 

kuten Ericsson, Nokia sekä Motorola harjoittavat yhteistyötä. Em. yritykset 

harjoittivat yhteistyötä 1990-luvun lopulla WAP:n (Wireless Application Proto-

col) määrittelemiseksi. Taloustieteen näkökulmasta katsottuna yrityksien, jopa 

kilpailijoiden, yhteistyö on luontevaa koska ne pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. 

Yritykset analysoivat jatkuvasti mitä kannattaa tehdä itse ja mitä ostaa muilta 

yrityksiltä. Tämän päivän nopeasti kehittyvässä ympäristössä on yhä vaikeampaa 

hallita kaikkia muutoksia sekä kehittyviä aloja, joten yhteistyö muiden yrityksien 

kanssa on varteenotettava vaihtoehto muiden joukossa. (Paija 1998a: 9-10, 20) 

 

Mielenkiintoista onkin havaita, että arvoketjun (katso kuvio 3.2.1) jossain 

vaiheessa yritykset saattavat olla yhteistyökumppaneita, mutta toisessa vaiheessa 

kilpailijoita.  Esim. Ericsson ja Nokia kilpailevat tunnetusti samoista loppukäyttä-

jistä päätelaitemarkkinoilla, vaikka tekivätkin yhteistyötä  WAP:in määrittelemi-

seksi. 
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Arvoketjulla tarkoitetaan tässä yhteydessä Porterin (1995) esittämää arvoketjupe-

riaatetta, jonka avulla ketjun jokainen vaihe tuo ketjulle lisäarvoa. Porterin 

mukaan yrityksen operatiiviset toiminnot voidaan jakaa kolmeen osaan: hankinta-, 

tuotanto- ja jakelulogistiikkaan. Logistinen prosessi voidaan mieltää ketjuksi ja 

useiden yritysten arvoketjuja voi linkittää toisiinsa, esim. yrityksen A lähtölogis-

tiikka voi linkittyä yrityksen B tulologistiikkaan. On huomioitava, että logistinen 

ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Mikäli yrityksen A toimittama raaka-

aine yritykselle B on huonolaatuista ei B kykene tuottamaan hyviä tuotteita 

 

Ericssonin ja Nokian esimerkkiin viitaten voi kuviosta 3.2.1 havaita, että yhteistyö 

yhdellä osa-alueella on mahdollista samaan aikaan kuin kilpaillaan toisella osa-

alueella. Yritykset tekivät yhteistyötä yhteisen tekniikan kehittämiseksi, jolloin 

molemmat saivat omiin arvoketjuihinsa lisäarvoa, mutta kilpailivat mahdollisesti 

samoista raaka-aineista tai henkilöstöresursseista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3.2.1 Yrityksien arvoketjut (Porter 1985) 

 

Verkottuminen on selvästi yleisempää nopeasti muuttuvilla sekä kehittyvillä 

aloilla, joita informaatiotekniikka- sekä elektroniikka-alat edustavat. Verkottumi-

nen mahdollistaa työn jakamisen eri osapuolien kesken, jolloin jokainen voi 
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keskittyä omaan ydinosaamiseensa, mikä taas mahdollistaa paremman ja nope-

ammin valmistuvan lopputuloksen markkinoille. Tärkeä motiivi verkottumiselle 

on myös resurssipula. Harvalla yrityksellä on varaa pysyä jatkuvasti tuotekehityk-

sen kärjessä pelkästään omin resurssein. (Ranta 1998: 3) 

 

Ståhle ja Laento (2000: 21) kiteyttävät yhteistyön merkityksen seuraavalla tavalla: 

”Verkkomainen toiminta luo organisaatioon riittävän joustavuuden ja nopeuden, 

samoin kuin mahdollisuuden tiedon jatkuvaan integrointiin, uuden luomiseen ja 

innovaatioiden synnyttämiseen.”  

 

3.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verkottaminen  

 

Halme, Pulkkinen ja Tiilikka (1999: 4) toteavat tutkimusraportissaan ”T&K-

verkottumisen strategiat”, että markkinaolosuhteet vaikuttavat suuresti T&K-

yhteistyöstrategian valintaan. Yritykset keskittyvät asiakasyhteistyöhön silloin, 

kun teknologia muuttuu nopeasti ja markkinoilla on paljon yrityksiä. Kun 

teknologia muuttuu hitaasti ja markkinoilla on vähän yrityksiä, yritykset painotta-

vat kiinteää toimittajayhteistyötä. Laaja ja löyhä verkko tulee kyseeseen kun 

teknologia kehittyy nopeasti, mutta markkinat muuttuvat hitaasti. 

 

T&K-toiminnan verkottamisen taustalla on Halmeen ym. (1999: 12-13) mukaan 

pitkälti samat motiivit kuin muussakin liiketoiminnassa eli kustannusten ja riskien 

jakaminen, T&K-ajan lyhentäminen, oppiminen (teknistä taitoa ja tietoa) sekä 

pääsystä uusille markkinoille. 

 

Varsinkin kustannusten jakaminen on tärkeällä sijalla, sillä teknologian nopea 

kehittyminen, tuotteiden lyhentyneet elinjaksot sekä kilpailun kiristyminen 

kansainvälisen kaupan esteiden vähentyessä lisäävät kustannuksia merkittävästi. 

Harvat yritykset haluavat investoida, tai edes kykenevät yksin investoimaan niin 

paljon, että pysyisivät teknologian kehityksen huipulla.  Ryhtymällä yhteistyöhön 



 

19  

muiden yrityksien kanssa voidaan kustannuksia sekä riskejä jakaa ja hajauttaa. 

(Halme ym. 1999: 12) 

 

Baldaufin, Lovejoyn, Kareston ja Paijan (2001: 72) mukaan tutkimuspainotteisen 

yhteistyöverkkoon kuuluu mm. seuraavia toimijoita ja elementtejä: T&K-

yhteistyö, yliopistotutkimus, T&K-yritykset sekä yliopisto – teollisuus – valtion-

hallinto – yhteistyö. 

 

3.4 Verkkojen syntymekanismit 

 

Verkkoja voi syntyä määrätyllä maantieteellisellä alueella toimivien yritysten 

kesken. Maantieteelliset verkot muodostuvat yleensä toisiinsa liittyvistä toimi-

aloista ja ne muodostavat usein jonkin alan osaamiskeskittymän. Verkko voi myös 

muodostua jonkin keskeisen yrityksen, tutkimuskeskuksen tai muun koko 

toiminnalle tärkeän toimijan ympärille, jolloin kyseessä on ns. ydinkeskeinen 

verkko. Verkko voi olla vertikaalinen, jossa on selvästi havaittavissa päämies, 

päähankkija sekä alihankkijoita, eli arvoketjun eri vaiheissa  toimivia yrityksiä. 

Vertikaalinen verkko on lähinnä perinteistä alihankintasuhdetta. Verkko voi myös 

olla horisontaalinen, jossa samassa arvoketjun vaiheessa toimivien yrityksien 

resurssit yhdistetään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tuotepohjainen verkko 

syntyy samantyyppisiä tai toisiaan täydentäviä tuotteita valmistavien yritysten 

kesken. (Jacobs & de Man 1996, Paijan 1998a: 12 –13 mukaan) 

 

Porterin (1985) arvoketju, jossa ketjun alkupäässä on raaka-ainetoimittaja ja 

loppupäässä lopputuotteen myyjä on esimerkki vertikaalisesta integraatiosta 

yrityksien välillä. Vastaavasti kahden yrityksen arvoketjun saman vaiheen 

yhdistäminen on tyypillinen esimerkki yrityksien horisontaalisista verkoista (katso 

Kuvio 3.4.1). 
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Vertikaalinen yhteistyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Horisontaalinen yhteistyö 

 

 

 

 

Kuvio 3.4.1 Yritysten vertikaalinen ja horisontaalinen yhteistyö 

 

Virolaisen (1998: 43) mukaan yhteistyösuhde voi olla joko vertikaalista tai 

horisontaalista. Ostajan, päämiehen ja myyjän, tai toimittajan vertikaalista 

suhdetta kutsutaan kumppanuudeksi, kun taas em. toimijoiden horisontaalista 

suhdetta kutsutaan allianssiksi. (Gattorna & Walters 1996: 189) 

 

Tutkimus- ja koululaitoksien sekä eri toimialoilla toimivien yrityksien verkottu-

minen on usein horisontaalista. Tavoitteena on yhdistää resursseja, aikaansaada 

suurempi volyymi sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Tuotepohjaisissa ja teknolo-

giaverkoissa pyritään yhdistämään tuotteita ja teknologioita sekä luomaan 

uudenlaisia tuotekombinaatioita. Harvoin mikään verkko muodostuu yksiselittei-

sesti yhden em. kaltaiseksi, vaan on kahden tai useamman  yhdistelmä. (Jacobs & 

de Man 1996, Paijan 1998a: 13 mukaan) 
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Mikäli verkossa toimiva yritys keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja hankkii 

tarvitsemansa raaka-aineet ja tarvikkeet muilta verkossa toimivilta, myös omaan 

ydinosaamiseensa keskittyviltä yrityksiltä, niin silloin yhteistyövaihtoehdot ovat 

Hallikkaan (2002a haast.) mukaan: hierarkkinen tai vertikaalinen yhteistyösuhde, 

horisontaalinen yhteistyösuhde, kumppanuussuhde tai markkinalähtöinen 

yhteistyösuhde. 

 

3.5 Verkkojen ominaisuudet 

 

Hierarkkinen tai vertikaalinen yhteistyösuhde mahdollistaa mm. verkon tehokkaan 

hallinnan ja johtamisen (päämiehen kannalta katsottuna), tehokkaan sisäisen 

kommunikoinnin sekä kustannustehokkuuden omistajuuden kautta. (Ellram 1991: 

14, Virolaisen 1998: 33 mukaan)  

 

Horisontaaliselle yhteistyösuhteelle on tyypillistä eri yritysten resurssien yhdistä-

minen sekä osapuolien oppiminen verkon muilta jäseniltä, jotka kuten aikaisem-

min mainittiin keskittyvät omaan ydinosaamiseensa. Horisontaalisessa yhteistyös-

sä on myös mahdollista nopeuttaa tutkimus- tai tuotantoprosessia, jolloin lopputu-

lokseen päästään nopeammin. (Paija 1998b: 51-52) 

 

Kumppanuussuhteessa korostuu osapuolien keskittyminen ydinosaamiseensa. 

Kumppanuussuhteelle on lisäksi ominaista, että riskejä hajautetaan (esim. 

investointikustannuksia jakamalla) ja tietoa jaetaan sekä luovutetaan osapuolien 

kesken. Onnistunut kumppanuussuhde tuottaa usein myös paremman lopputulok-

sen, kuin mihin yritys olisi kyennyt yksin. (Halme ym. 1999: 11-12) 

 

Markkinalähtöinen yhteistyösuhde mahdollistaa mm. tuotannon skaalaedut, 

riskien hajauttamisen sekä tehokkuuden kilpailun kautta. (Virolainen 1998) 

 

                                                 
a Haastattelu 14.5.2002. Alkuperäinen lähde tuntematon 
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Ruotsalainen ja Vähätalo (1999: 13) ovat pitkälti samaa mieltä Virolaisen (1998) 

kanssa, sillä heidän mukaan yrityksien verkottumisastetta voidaan analysoida 

niiden yhteistoiminnan luonteen perusteella. Alimmalla tasolla, eli alihankintasuh-

teessa alihankkija toimii päämiehen kapasiteettipuskurina tai jonkin työvaiheen 

suorittajana, eikä yhteistyötä tehdä kovinkaan paljon. Seuraavalla tasolla osapuol-

ten tuotantoprosessit yhdistetään kiinteästi toisiinsa, eli puhutaan yhteistyösuh-

teesta. Kumppanuussuhteessa toimittajat ovat hyvin läheisessä suhteessa päämie-

heen ja kytkeytyvät päämiehen ja tämän asiakkaiden prosesseihin. Yhteistyötä 

tehdään myös tuotesuunnittelun alueella. Verkottumisaste on suurimmillaan kun 

puhutaan yritysverkosta, joka tarkoittaa, että osapuolilla on yhteinen visio sekä 

yhteisiä kehitysohjelmia.  

 

Kolme ensimmäistä ovat kahden osapuolen välisiä suhteita kun taas yritysverkko 

on usean verkossa toimivan osapuolen yhteistyösuhde. Kauttaaltaan näyttää siltä, 

että verkottuminen on kehittymässä vertikaalisesta integraatiosta tai hierarkkisesta 

organisaatiosta kohti strategisia yritysverkkoja. (Ruotsalainen & Vähätalo 1999: 

13) 

 

Tavanomaisia esimerkkejä yrityksien välisestä yhteistyöstä ovat: 

- raaka-aine tai komponenttihankinnat 

- markkinointi, esim. yhteiset mainoskirjeet, markkinointitutkimukset tai 

yhteiset myyntioperaatiot 

- ostotoiminta, jolloin kootaan esim. ”yhteinen ostoslista” 

- logistiikka, esim. yhteinen kuljetuskalusto sekä yhteiset varastotilat 

- tutkimus- ja kehittämistoiminta, jolloin voidaan esim. karsia päällekkäisiä 

toimintoja sekä sopia työn jakamisesta. (Yritysyhteistyö 1991: 35-36) 

 

Oli toiminto mikä tahansa niin yhteistyötä voidaan harjoittaa kaikissa liiketoimin-

nan osa-alueilla. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat: konsultointi, jolloin yritykset 

siirtävät, vaihtavat ja välittävät tietoa; yhteisien koulutustilaisuuksien ostaminen  

tai työvoiman rekrytointi. (Yritysyhteistyö 1991: 36) 
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Verkot voivat jäsentensä aseman tai tavoitteiden mukaan kuulua johonkin 

seuraavasta neljästä ryhmästä: yritysverkkoihin, toimialaverkkoihin, kaupallisiin 

verkkoihin tai henkilöverkkoihin. Yritysverkoissa yritykset ovat suorassa 

yhteydessä toisiinsa ja tavoitteena on usein yhdistää eri jäsenten osaamista sekä 

kasvattaa kapasiteettia. Tutkimuslaitosten verkot EU-hankkeissa ovat esimerkki 

suorasta omaehtoisesta verkosta. Toimialaverkkoihin kuuluvat mm. erilaiset 

saman alan yritykset tai järjestöt, joilla on yhteisiä tavoitteita sekä etuja valvotta-

vanaan.  Kaupalliset verkot pyrkivät yleensä kehittämään yhteistyössä kaupallisia 

puolia. Henkilöverkoissa tietoa vaihdetaan yleensä puolin ja toisin. Esimerkki 

henkilöverkosta on tutkimuslaitoksien tutkijoista muodostettu verkko, jossa 

tutkijat vaihtavat tietoa keskenään. (Linkola 1996: 14-15) 

 

Verkottumista voidaan tarkastella myös verkon toimintatavan mukaan. Perinteiset 

alihankintasuhteet ja jossain määrin myös päätoimittaja- tai ns. prime contractor – 

mallit, joissa on selvät organisaatioiden väliset tasot ja alaportaat, on yleensä 

havaittu hierarkkisiksi ja jäykiksi toiminnoiltaan (katso Kuvio 3.5.1). Kokonai-

suus hallitaan ja se ymmärretään jakamalla se osiin, esimerkiksi erilaisiksi 

toiminnoiksi. Tällaisessa mekanistisessa ajattelumallissa yksityiskohdat ovat 

tärkeitä sillä kokonaisuus muodostuu osien summasta. (Pitkänen 2000:  173) 
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Mekanistisen ajattelun vastakohtana on holistinen, tai kokonaisvaltainen, ajattelu-

tapa (katso Kuvio 3.5.1). Kokonaisuutta ei selitetä yksityiskohtien avulla vaan 

yksityiskohdat voidaan ymmärtää vain kokonaisuuden kautta. Ajattelutavan 

mukaan keskitytään suuriin kokonaisuuksiin ja vaikeita asioita ymmärretään sekä 

johdetaan yksinkertaisin keinoin. Kokonaisuus ei ole joukko pienempiä osia vaan 

se syntyy näkemyksen, intuition sekä  eläytymisen kautta.  (Pitkänen 2000: 174-

175)  

 

 

 

 

 

Mekanistinen    Holistinen 
- Syy-seuraussuhteet    - Monimutkaisia keskinäis- 
- Osiin jakaminen     vaikutuksia 
    - Intuitio, eläytyminen 

- Metafora 
 
Kuvio 3.5.1 Mekanistinen ja holistinen ajattelumalli (Pitkänen 2000: 174-175) 
 
 

Järvenpää ja Immonen (1998: 64) ovat kartoittaneet yhteistyömahdollisuuksia 

ydinkeskeisen verkon ja tarkemmin ydinyrityksen näkökulmasta (katso Taulukko 

3.5.1). Heidän mukaan ydinyrityksellä on valittavanaan neljä verkottumis-

strategiaa tai verkottumis-vaihtoehtoa: klaanius, yhdentyminen, keskittäminen tai 

liittolaisuus. 

 



 

25  

Taulukko 3.5.1 Verkkostrategioiden vaikutus verkon toimintaan (Järvenpää & 

Immonen 1998: 64) 
 VERKOTTUMISEN STRATEGIOITA YDINYRITYKSEN 

NÄKÖKULMASTA 

Verkon piirteitä Klaanius Yhdentyminen Keskittäminen Liittolaisuus 

Verkkosuhde Yritysten 

yhteisintressit ovat 

suuret 

Yritysten yhteisintres-

sit ovat suuret 

Suhde on 

tärkeämpi ydin-

yritykselle 

Suhde on 

tärkeämpi ydin-

yritykselle 

Yhteistyöyrityk-

sen asema 

verkossa 

Tarvitsee ydin-

yrityksen 

resursseja 

Tarvitsee yhteistyötä 

ydinyrityksen kanssa 

Täydentää ydin-

yrityksen 

resursseja 

Täydentää 

ydinyrityksen 

resursseja 

Yhteistyöyrityk-

sen merkitys 

ydin-yritykselle 

Lisää nopeasti 

muuttuvan 

toimintaympäristön 

hallittavuutta 

Lisää nopeasti 

muuttuvan toiminta-

ympäristön 

hallittavuutta 

Lisää kasvua 

vakaassa 

toimintaympäris-

tössä 

Lisää kasvua 

vakaassa 

toimintaympäris-

tössä 

Päätöksenteko 

verkossa 

Keskitetty Hajautettu Keskitetty Hajautettu 

Verkon 

johtaminen 

Ylläpitää 

toimintaa, yhteisiä 

normeja sekä 

ryhmäkuria 

kumppanien 

luotettavuutta 

korostamalla 

Koordinoi toimintaa 

verkkoyhteyksien 

määrää rajoittamalla ja 

yhteistä kulttuuria 

rakentamalla 

Koordinoi 

toimintaa 

verkkoyhteyksien 

määrää rajoittamal-

la 

Ylläpitää 

toimintaa, 

yhteisiä normeja 

ja ryhmäkuria 

kumppanien 

luotettavuutta 

korostamalla ja 

verkkoyhteyksi-

en määrää 

rajoittamalla 

Esimerkki Uusien vakiintu-

mattomien 

liikeideoiden 

tukeminen ja 

vahvistaminen 

verkossa 

Tasavertaisten 

yritysten yhteiset 

kansainvälistymispyr-

kimykset verkossa 

Alihankintatoimin-

nan kehittäminen 

vakaassa 

toimintaympäris-

tössä 

Uusien 

toimintamuoto-

jen kehittäminen 

olemassa olevin 

resurssein 

paremmaksi 

hyödyntämiseksi 
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4 VERKOTTUMISVAIHTOEHDOT 

 

Verkottumisvaihtoehdoiksi on valittu seuraavat: hierarkkinen tai vertikaalinen 

yhteistyö, kumppanuus sekä strateginen yritysverkko. Em. kolmea verkottumis-

vaihtoehtoa valittaessa on huomioitu PvTTei-os:n  tämänhetkinen verkottuminen 

sekä sille asetetut tavoitteet. Lisäksi on  pyritty huomioimaan puolustusvoimien 

muu tutkimustoiminta. Katso kohta 1.3. 

 

4.1 Hierarkkinen yhteistyösuhde 

 

Hierarkkinen verkko voi sisältää useita portaita, jolloin muodostuu ketju, jonka 

alkupäässä on esim. raaka-ainetoimittaja ja loppupäässä valmiin tuotteen myyjä 

(Porter 1995). Tämän mallin mukaan jokainen ketjun jäsen keskittyy omaan 

ydinosaamiseensa (Ellram 1991: 18, Virolainen 1998: 34 mukaan). 

 

4.1.1 Amerikkalainen malli 

 

Amerikkalaiselle mallille on tyypillistä, että alihankkijoita on paljon ja ne 

toimittavat yksinkertaisia osia tai osakokonaisuuksia, jotka päämies kokoaa tai 

myy sellaisenaan edelleen (katso Kuvio 4.1.1.1). Alihankkijat eivät yleensä 

edustaa mitään erityisosaamista, eivätkä juuri kykene avustamaan, tai heidän ei 

haluta avustavan päämiestä lopputuotteen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Tyypillisesti päämies haluaa itse tarkasti määritellä alihankkijoiden valmistamien 

tai toimittamien tuotteiden ominaisuudet. Alihankkijan tarjoaman tuotteen tai 

palvelun hinnalla on suuri vaikutus yhteistyön syntymiselle ja jatkumiselle. 

(Rissanen 2000: 253-255) 
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Kuvio 4.1.1.1 Perinteinen amerikkalainen alihankintamalli (Clark & Fujimoto 

1991: 139) 

 

Amerikkalaisessa mallissa esiintyy myös vastakkainasettelua päämiehen ja 

alihankkijoiden suhteen. Päämies kilpailuttaa alihankkijoita keskenään ja sopi-

mukset ovat usein lyhytkestoisia, noin vuoden mittaisia kerrallaan. Toisaalta, 

myös alihankkijat kilpailuttavat päämiehiä. Päämiehellä voi olla useita alihankki-

joita saman tarvikkeen, raaka-aineen tms. toimittamiseen, jolloin päämiehen riski 

tarvittavan osan tai raaka-aineen saatavuudessa pienenee. Vastaavasti 

alihankkijalla voi olla useita päämiehiä, jolloin alihankkija ei ole riippuvainen 

vain yhden päämiehen toiminnasta. (Luomala ym. 2001: 9) 

 

Yhteistyö päämiehen ja alihankkijan välillä on vähäistä. Toiminnassa pyritään 

yksinkertaisiin ja pitkälti automatisoituihin toiminnanohjausjärjestelmiin. 

Amerikkalaisessa mallissa päämiehellä on usein selvästi suurempi valmistuskapa-

siteetti tai kokonpanolinja kuin päämiehellä japanilaisessa mallissa, koska 

alihankkijoille ei anneta vastuuta eikä mahdollisuuksia syvällisempään integroi-

tumiseen. (Clark & Fujimoto 1991: 137-139) 

 

4.1.2 Japanilainen malli ja päätoimittaja-malli 

 

Japanilainen verkkomalli  muistuttaa kaaviona pitkälti perinteistä alihankintakaa-

viota, mutta päämiehen lisäksi on havaittavissa useampia selvästi erottuvia 

alihankintakerroksia (katso Kuvio 4.1.2.1). Poiketen aiemmin esitetystä amerikka-

laisesta mallista, japanilaisessa mallissa alihankintakerroksia on usein enemmän, 

ja ne ovat erittäin tärkeitä osia kokonaisuuden kannalta.  

 

Alihankkija Alihankkija Alihankkija Alihankkija Alihankkija 

Päämies 
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Päämies 

 

Päätoimittajat 

 

Erikoistoimittajat 

 

Yleistoimittajat 

Kuvio 4.1.2.1 Japanilainen verkkomalli (Clark & Fujimoto 1991: 139) 

 

Päämiehellä on suhteet päätoimittajiin, jotka toimittavat kokonaisjärjestelmiä. 

Päätoimittajat vastaavat myös toimituksista, alihankkijoiden hankkimisesta, 

laadunvalvonnasta sekä kehitystoiminnasta. (Luomala ym. 2001: 8) 

 

Päätoimittajiin asetetaan kovat vaatimukset varsinkin kustannusten pienentämi-

sessä sekä laadun varmistajina. Päämies ei tarkasta kaikkia toimituksia, mutta 

virheellisistä tai viallisista tuotteista päätoimittaja joutuu maksamaan sakkoa. 

Mikäli päätoimittaja ei kykene toimimaan päämiestä tyydyttävällä tavalla on 

uhkana aleneminen erikois- tai yleistoimittajaksi. Vastuun vastineeksi päätoimitta-

ja saa pitkäaikaisen sopimuksen. (Clark & Fujimoto 1991: 138) Päätoimittajat 

edustavat kukin omaa erikoisosaamistaan, eivätkä siis kilpaile keskenään (Luoma-

la ym. 2001: 8). 

 

Seuraavalla tasolla olevat erityistoimittajat ovat pääsääntöisesti toimittajia 

päätoimittajille, mutta voivat olla yhteydessä useampaan päätoimittajaan tai 

päämiehiin, samassa tai toisessa verkossa. Erikoistoimittajat omaavat yleensä 

jonkin erikoistaidon tai palvelun, jota tarvitaan. Tällaisia taitoja tai palveluita ovat 

esim. suunnittelu, korjaus ja koulutus (Nooteboom 1999, Luomalan ym. 2001: 8 

mukaan). 

 

Alimmalla tasolla toimivilla yleistoimittajilla ei ole mitään erityisosaamista ja ne 

toimivat ylemmän tason kapasiteettipuskureina tai heidän tarjoamansa tuotteet ja 
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Alihankkija 1 

palvelut ovat hyvin tavallisia. Yleistoimittajat toimivat yleensä useammassa 

verkossa. (Clark & Fujimoto 1991: 138-140) 

 

Verrattuna amerikkalaiseen malliin  japanilaisessa verkkomallissa tuotteen 

valmistaminen jakaantuu useammalle tasolle. Päämiehellä ei ole kovin suurta 

kokoonpanotoimintaa, sillä päätoimittajat sekä alihankkijat kokoavat osan 

tuotteista, jotka päämies yhdistää yhdeksi tai muutamaksi kokonaisuudeksi. (Clark 

& Fujimoto 1991: 138-139) 

 

Japanilaisen mallin mukaan alemman tason toimittajia pidetään ensisijaisesti 

kilpailukykyä parantavina strategisina kumppaneina ja alihankkijoiden mahdollis-

tamaa kustannussäästöä tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä kuin amerikkalai-

sessa mallissa. (Paija 1998b: 49) 

 

Japanilainen malli on samalla ”prime contractor” – tai päätoimittaja-malli (katso 

Kuvio 4.1.2.2), jossa päätoimittajan tehtävät ovat samat kuin yllä on mainittu.  

 

 

 

 

 

  

 

Kuvio 4.1.2.2 (muokattu) Päätoimittaja-malli. (Paasivaara 1998: 24) 

 

Luottamuksen myötä yhteistyössä kehittyy myös yhteinen toimintatapa, jonka 

tärkeyttä ei tule aliarvioida. Tänä päivänä informaatiota työnnetään joka suunnalta 

ja jatkuva kiire aiheuttaa yhä useammin väärinkäsityksiä. Pitkäaikaisessa sekä 

luottamuksellisessa suhteessa väärinkäsitysten mahdollisuus pienenee selvästi, 

koska kumppanit tuntevat toisensa paremmin. (Niemelä 2002: 73) Keskinäinen 

luottamus korostuu japanilaisessa mallissa, sillä vastuuta jaetaan läpi organisaati-

on usealle tasolle. 

Alihankkija a Alihankkija b 

Alihankkija 2 Alihankkija 3 

Päätoimittaja 
"Prime contractor" 

Asiakas 
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4.2 Kumppanuus 

 

Perinteisen alihankinnan ja kumppanuusyhteistyön ero on joskus vaikea määritellä 

yksiselitteisesti. Halmeen ym. (1997: 7) tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että 

useat kohdeyritykset mielsivät suhteensa toisiin yrityksiin yhteistyösuhteiksi, 

mutta todellisuudessa hankkeet osoittautuivat enemmänkin alihankintasuhteeksi.  

 

Yhteistyösuhde kahden yrityksen välillä edellyttää, että molemmat osapuolet 

sijoittavat merkittävän määrän resursseja yhteiseen hankkeeseen. Lisäksi edellyte-

tään molemminpuolista oppimista sekä hankkeesta saatavan hyödyn jakamista. 

(Halme ym. 1999: 7) 

 

Kumppanuus muodostuu kolmesta elementistä: tietopääoma, lisäarvo sekä 

luottamus. Jokainen elementti vaikuttaa suoraan kahteen muuhun ja näiden 

elementtien tasapainoinen hallitseminen on edellytys toimivalle kumppanuudelle. 

(Ståhle & Laento 2000: 26) 

 

Poiketen Ståhlen ja Laennon (2000: 26) kumppanuuden elementeistä Håkanssonin 

ja Snehotan (1995: 26-27) mukaan kahden yrityksen välisessä kumppanuudessa 

on havaittavissa seuraavat kolme elementtiä: resurssit, toimijat sekä toiminta 

(katso Kuvio 3.1.2). 

 

Sekä Ståhlen ja Laennon (2000: 26) kuin Johanssonin ja Snehotankin (1995: 26-

27) mukaan tulee kunkin elementin painottamista suunnitella tarkoin, sillä vain 

sopivalla elementtien yhdistämisellä päästään toimivaan kumppanuussuhteeseen.  

 



 

31  

4.2.1 Tietopääoma 

 

Tietopääomaan kuuluu kolme osa-aluetta: organisaation osaaminen, uudistumis-

kyky sekä aineeton varallisuus. Organisaation osaaminen on osittain sen työnteki-

jöiden osaamista, mutta ilmenee myös erilaisina käytäntöinä ja järjestelminä. 

Nykyään uudet tuotteet kopioidaan markkinoille erittäin nopeasti. Organisaation 

uudistumiskyvyllä tarkoitetaan, että kilpailuedun saamiseksi, edes hetkeksi, 

edellyttää uusien tuotteiden saamiseksi markkinoille ensimmäisenä, mikä 

edellyttää yritykseltä innovatiivisuutta sekä joustavaa organisaatiota ja tuotantoa. 

Yleensä yrityksen tietopääomaa yhdistetään näkyviin seikkoihin kuten patentit, 

oikeudet, julkaistut dokumentit ja raportit. Käytännössä jokainen patentti ja 

raportti vaatii kuitenkin runsaasti tuotekehittelyä, kokeilua ja epäonnistumisia 

ennen kuin patenttia haetaan tai raportti julkaistaan. Piilevä, kokemusperäinen 

tieto edustaa jopa 95 % yrityksen tietopääomasta ja piilevä tietopääoma onkin 

usein se, joka on kiinnostavampi kumppanien silmissä. (Ståhle & Laento 2000: 

26-32) 

 

4.2.2 Lisäarvo 

 

Verkon ainoa tavoite on tuottaa jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Yhdistämällä 

verkossa toimivien osaamista luodaan sellaista lisäarvoa, jota ei olisi syntynyt 

ilman tiedon ja osaamisen yhdistämistä. Jotta jokainen olisi valmis luovuttamaan 

omaa osaamistaan verkkoon muiden hyödyksi on luovuttajan itse myös saatava 

jotain vastineeksi. Kumppanuus ei toimi hyvin ilman ns. win-win-asetelmaa, jossa 

molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä. (Möller & Wilson 1995: 56)  
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4.2.3 Luottamus 

 

Möllerin ja Wilsonin (1995: 56-57) mukaan luottamus on oleellinen osa kaikissa 

pitkäaikaisissa liiketaloussuhteissa. Luottamusta on kuitenkin vaikeaa määritellä 

yksiselitteisesti, sillä se ymmärretään usein eri tavoin riippuen sitä mitä asiaa 

tutkitaan tai käsitellään. IMP-ryhmänb mukaan luottamus liiketoimintasuhteissa 

ilmenee yksilöiden sekä organisaatioiden sosiaalisena kanssakäymisenä, sekä 

niiden yhteisestä historiasta. (Young & Wilkinson 1989) 

 

Oppimisen kannalta luottamus osapuolien välillä on ehdoton edellytys. Luottamus 

parantaa yhteistoimintaa, tehokkuutta sekä kommunikointia. Ilman luottamusta 

yhteistyö osapuolien välillä on mahdotonta. (Halme ym. 1999: 13) 

 

4.2.4 Kumppanuuden tasot 

 

Kumppanuustasoja on kolme: operatiivinen, taktinen ja strateginen. Operatiivisel-

la kumppanuudella tarkoitetaan perinteistä alihankintayhteistyötä, jossa sosiaali-

nen yhteistyö on minimoitu. Taktisessa kumppanuudessa yhteistyö lisääntyy ja 

kumppaneilla on yhteisiä tavoitteita ja molemmat panostavat resursseja yhteisen 

hyödyn saavuttamiseksi. Molempien pitää myös oppia. Strategisessa kumppanuu-

dessa yhteistyö viedään niin pitkälle että organisaatioiden väliset rajat saattavat 

olla häilyviä, yrityksillä on yhteinen visio tulevaisuudesta, yhteisiä järjestelmiä 

sekä prosesseja ja ovat täysin riippuvaisia toisistaan. (Ståhle & Laento 2000: 76-

99) 

 

Erilaiset kumppanuustasot vaativat kumppanuuden peruselementtien, eli tietopää-

oman, luottamuksen sekä lisäarvon, yhdistämistä eri tavoin. Yleisesti on todettu, 

että mitä suuremmat ansaintamahdollisuudet kumppanuudella on, sitä enemmän 

vaaditaan sekä luottamuksen että tietopääoman integrointia. Samalla myös 

                                                 
b Industrial Management and Purchasing 
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kumppanuuden riskit kasvavat. Käänteisesti tarkasteltuna todetaan, että mitä 

vähemmän osaamista ja tietopääomaa yhdistetään niin sitä vähemmän luottamusta 

tarvitaan. Samalla riskit ja ansaintamahdollisuudet pienenevät. (Ståhle & Laento 

2000: 76-77). 

 

4.2.5 Operatiivinen kumppanuus 

 

Kumppanuuden alimmalla tasolla kumppanuudella tarkoitetaan perinteistä 

alihankkija-, osto-myyntisuhdetta. Yhteistyö on usein aika vähäistä sillä toiminta 

perustuu pääosin vain päämiehen tavoitteisiin. (Hyötyläinen & Simons 1998: 77)  

 

Päämiehellä voi olla useita alihankkijoita, jotka lähinnä toimivat puskurina 

päämiehen kapasiteetille tai täydentävät sitä. Päämiehiä sekä alihankkijoita 

kilpailutetaan keskenään ja sopimukset ovat usein lyhytkestoisia. (Luomala ym. 

2001: 9)  

 

Alihankinnan etuja ovat mm: 

- kustannusten aleneminen 

- mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen 

- automaattinen toiminta, joka ei juurikaan vaadi ylläpitoa 

- selkeät sopimukset, joissa määritetään toimijoiden roolit sekä vastuut 

- selkeänä tuotteena tai palveluna ilmenevä osaaminen  

- aikataulutuksen helpottuminen. (Virolainen 1998: 70) 

  

4.2.6 Taktinen kumppanuus 

 

Taktisessa kumppanuudessa ei pelkkä sopimus riitä, vaan luottamus osapuolien 

välillä korostuu. Tavoite saavutetaan sitä paremmin mitä enemmän luottamuksel-

lista tietoa vaihdetaan sekä mitä enemmän panostetaan yhteiseen tuotesuunnitte-

luun ja -kehittelyyn. Taktisessa kumppanuudessa – tai alihankintayhteistyössä, 
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tavoitteet johdetaan osapuolien yhteisistä lähtökohdista siten, että molempien 

tavoitteet myös toteutuvat. (Hyötyläinen & Simons 1998: 79) 

 

Ståhle ja Laento (2000: 91) määrittävät taktisen kumppanuuden onnistumiselle 

seuraavia kriteereitä: 

- päällekkäisten prosessien poistaminen ja muiden prosessien yhdistäminen 

- kumppanuuden kehyksen määrittelyn (visio, tavoitteet ja roolit) 

- oman oppimistavoitteen määrittely 

- luottamuksen tietoinen rakentaminen 

- informaation hallintajärjestelmä 

- kumppanuuden jatkuva ja yhdessä tapahtuva arviointi.  

 

4.2.7 Strateginen kumppanuus 

 

Strategisessa kumppanuudessa yhteistyö sekä riippuvuus toisesta yrityksestä on 

usein niin syvällistä, että yritysten väliset organisaatiorajat ovat häilyviä tai jopa 

olemattomia. (Spekman & Celly 1995: 157) 

 

Strategisessa kumppanuudessa yhteistyö osapuolien välillä on syvällistä sekä 

avointa. Päämies tai verkon ydinyritys päättää strategisesta suunnasta ja toimii 

koordinoijana. Kumppanit tuntevat toistensa pitkän ajan suunnitelmat ja voivat 

suunnitella oman toimintansa sekä investointinsa sen mukaan. (Paija 1998a: 34) 

 

Kuten kuviosta 4.2.7.1 näkyy, on strateginen kumppanuus riskialtis suhde. 

Saavuttaakseen strategista etua tulee kumppaneiden luovuttaa (ja vastaanottaa) 

runsaasti tietoa toisilleen (ja toisiltaan), jolloin riippuvuus muista toimijoista 

kasvaa merkittävästi. Samalla on myös osattava suojata sellaisia tietoja sekä 

asioita, joita kumppanuuteen ei kuulu. On kuitenkin hyvä huomioida, että 

kumppanuuden onnistuessa tulokset voivat olla myös parempia, laadukkaampia 

tai tulokseen päästiin nopeammin kuin jos yritys olisi toiminut yksin. (Ståhle & 

Laento 2000: 93, 96) 
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L           A 
u                      r 
o            v 
t  Strateginen kumppanuus         o     R 
t            n     i 
a           Taktinen kumppanuus         l     s 
m            i     k 
u Operatiivinen kumppanuus          s     i 
s            ä     t 

Tietopääoman integrointi 
 

Kuvio 4.2.7.1 (muokattu) Kumppanuuden peruselementtien, eli luottamuksen, 

arvonlisän sekä tiedon yhdistyminen eri kumppanuustasoilla. (Ståhle & Laento 

2000: 102) 

 

Koska tietoa syntyy ja sitä luovutetaan runsaasti on tarkkaan mietittävä miten se 

tallennetaan. Osa dokumentoidaan, mutta pääosa tiedosta on kuitenkin tacit-

tyyppistä. Näin ollen on panostettava sosiaalisen verkon syntymiseen ja ylläpitä-

miseen sekä sovittava minkälaisilla foorumeilla ja millä tavoilla tietoa levitetään. 

(Luomala ym. 2001: 56) 

 

Menestyksellinen strateginen kumppanuus edellyttää Ståhlen ja Laennon (2000: 

100) mukaan mm: 

- yrityksen sisäistä partneristrategiaa 

- kumppanusten yhteistä visiota 

- tietopääoman hallintaa sekä suojausta 

- oman tietämyksen hallintaa 

- vahvaa leadership-kulttuuria 

- joustavaa organisaatioita sekä vähäistä byrokratiaa. 
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4.3 Strateginen yritysverkko 

 

Ehkä yksi tunnetuimmista esimerkeistä strategisesta yritysverkosta on Japanilai-

nen Keiretsu. Keiretsun rakenne muodostuu yleensä muutamasta ydinyrityksestä, 

joiden ympärille muodostuu dynaaminen, enemmän tai vähemmän aktiivinen 

ryhmittymä muita yrityksiä (katso Kuvio 4.3.1). (Skurnik 1994: 26-27) 

 

Keiretsuun kuuluu yleensä neljä verkkoulottuvuutta: 

- horisontaalisesti yhdistyneet eri markkinoilla toimivien yritysten ryhmät 

- vertikaalisesti verkottuneet tuotantoketjut 

- tuotanto-orientoituneet yritysryhmät 

- jakelu-orientoituneet yritysryhmät. (Skurnik 1994: 22) 

 

 

    Suuryritys 

 

 

 

 

    Pieni yritys 

 

Kuvio 4.3.1 Esimerkki japanilaisen yritysyhteistyön limittäisistä verkoista 

(Gerlach 1993c, Skurnikin 1994: 21 mukaan) 

 

Länsimaissa verkkokehitys on viime vuosina muuttunut kohti japanilaista mallia, 

eikä enää kiinnitetä huomiota pelkästään hintaan ja laatuun, vaan myös kumppa-

nin innovaatiokykyyn. Verkot muistuttavat japanilaista verkkoa alihankkijaker-

roksien lisääntymisenä, pienentyneellä määrällä päätoimittajia sekä pitkäkestoi-

semmilla yhteistyösopimuksilla. Toisaalta perinteinen amerikkalainen malli 

useine toimittajineen on myös säilynyt. (Luomala ym. 2001: 9) 

                                                 
c Kirjoituksen viittauksessa 1993, mutta lähdeluettelossa 1992. 
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Strategisissa yritysverkoissa on havaittavissa kolme tasoa (katso Kuvio 4.3.2): 

1. strateginen taso, johon kuuluvat verkon ydinyritykset 

2. kumppanuustaso, johon kuluvat ydinyritysten kumppanit 

3. sopimustaso, johon kuuluvat sopimusyritykset. (Hyötyläinen 1999) 

 

Strategisen tason ydinyritykset ovat hyvin kiinteässä yhteistyössä keskenään, 

tietoa vaihdetaan avoimesti ja keskinäinen luottamus on ehdotonta. Kullakin 

strategisen tason yrityksellä voi olla omia kumppaneita, joiden kanssa tehdään 

yhteistyötä. Verkosta ja kumppanista riippuen tämäkin voi osallistua strategisen 

tason tiedon vaihtoon, mutta sitä ei edellytetä. Ydinyrityksen ja tämän kumppanin 

yhteistyöstä saatu tieto ja osaaminen on koko ydinyritysryhmän käytettävissä, kun 

kumppanin hyöty voidaan rajoittaa ko. ydinyrityksen ja kumppanin kumppanuus-

suhteeseen. (Hyötyläinen 1999, katso myös Luomala ym. 2000) 

 

Sopimusyrityksien, tai täysin ulkopuolisten yrityksien osallistuminen strategisen 

verkon toimintaan riippuu niiden erityisosaamisesta sekä itse verkon tarpeesta. 

(Hyötyläinen 1999, katso myös Luomala ym. 2000)  

 

Verkon jäsenistä sekä verkkoon kuulumattomista yrityksistä voidaan muodostaa 

tilapäisiä, määrättyjä toimintoja varten virtuaaliyrityksiä, jotka puretaan ko. 

toimintojen päätyttyä (Luomala ym. 2000: 10). Virtuaaliyritykset voi myös 

mieltää tutkimusprojekteiksi, joihin tutkimuslaitokset valitaan tapauskohtaisesti. 
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Kuvio 4.3.2 (muokattu) Strategisen yritysverkon toimintamalli (Hyötyläinen ym. 

1999) 

 

Kuviosta 4.3.2 voi havaita strategisen verkon ydinyritykset (vihreä väri), jotka 

toimivat kiinteästi yhdessä ja vaihtavat avoimesti tietoa keskenään. Ydinryhmän 

jäsenillä voi olla omia kumppaneita (siniset). Kumppanuusyhteistyöstä saatu tieto 

on kaikkien ydinryhmään kuuluvien saatavilla, mutta kumppanin hyötyä voidaan 

rajoittaa vain sen ja ko. ydinryhmän jäsenen välisen yhteistyön tuottamaan 

hyötyyn. Strateginen yritysverkko voi tapauskohtaisesti hyödyntää toimitussopi-

musyrityksiä (vaalean harmaat), mikäli verkon omat resurssit eivät riitä jonkun 

hankkeen tai muun toiminnon suorittamiseksi. (Hyötyläinen ym. 1999, katso 

myös Luomala ym. 2001) 

 

Kuviosta 4.3.2 voi myös havaita verkon osajoukosta ja tarvittavista toimitussopi-

musyrityksistä muodostettuja virtuaaliyrityksiä, jotka perustetaan määrättyä 

tehtävää varten ja puretaan tehtävän päättyessä. (Hyötyläinen ym. 1999) 

 

Strateginen verkko 

Virtuaaliyritys 1 

Virtuaaliyritys 2 

Kumppanit 

Toimitussopimus-
yritykset 
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5 PUOLUSTUSVOIMIEN VERKOTTUMINEN 

 

5.1 Taustaa puolustusvoimien verkottumiselle 

 

Useamman vuoden on ollut havaittavissa, että puolustusvoimat panostaa yhä 

enemmän laatuun kuin määrään, oli sitten kyseessä sodanajan joukot tai tekniset 

laitteet. 1990- ja 2000-luvuilla mediassa on yleisesti esitetty puolustusvoimien 

moderneja laitehankintoja: Hornet torjuntahävittäjiä Yhdysvalloista (Ruotuväki 

2000a), ilmatorjuntaohjuksia mm. Venäjältä (Ruotuväki 2000b), rynnäkköpanssa-

rivaunuja Ruotsista (Ruotuväki 2000c), lennokkeja Sveitsistä (Ruotuväki 2000a) 

sekä panssarivaunuja Saksasta (Ruotuväki 2002a). Lisäksi puolustusvoimat 

hankki moderneja helikoptereita NHIndustries-yhtiöltä, joka on Italian, Hollannin, 

Ranskan ja Saksan perustama, helikoptereita valmistava yritys (Ruotuväki 2001, 

katso myös NHIndustries). 

 

Merivoimiakaan ei ole modernisoinnissa unohdettu ja merivoimien kehittämisen 

myötä Suomella on Pohjois-Euroopan nykyaikaisin laivasto (Ahola-Luttila 2002 

haast.). Merivoimat ovat kesällä 2002 aloittaneet sotilaskäyttöön tarkoitetun 

ilmatyynyaluksen kokeet (Ruotuväki 2002b). 

 

Sodanajan joukkojen vuoden 1997 vahvuutta vähennetään porrastetusti 530 000  

miehestä 350 000 mieheen vuoden 2008 loppuun mennessä, samalla kun kertaus-

harjoituksia lisätään koskemaan noin 35 000 reserviläistä vuosittain (1999 

kertausharjoitettiin 8700 reserviläistä). Prikaatien määrää on jo vähennetty 5:llä 

22:een ja lisävähennysmahdollisuuksia tutkitaan. (Puolustusministeriö 2001) 

 

Puolustukseen varattuja voimavaroja käytetään ensisijaisesti strategisen iskun 

ennaltaehkäisy- sekä torjuntakyvyn saavuttamiseen. Tärkeimpinä kehitettävinä 

osa-alueina ovat tällä vuosikymmenellä johtamisjärjestelmät, maavoiminen 

valmiusyhtymät, sotilaallinen kriisinhallintakyky sekä tietoyhteiskunnan sotatalo-
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usjärjestelmä, joka ajantasaistetaan yhteensopivaksi kaupan, teollisuuden ja muun 

yhteiskunnan toimintatapoja vastaavaksi. Turvallisuusympäristön kehitys 

edellyttää myös panostamista uusiin teknologioihin. (Puolustusministeriö 2001) 

 

Johtamisjärjestelmien kehittämisen tavoitteena on luoda kaikille puolustushaaroil-

le yhteinen ja varmennettu johtamis- ja tiedustelujärjestelmä. Tärkeimpänä osa-

alueena on elektronisen tiedustelun ja valvonnan kehittäminen. Johtamisjärjestel-

mien kehittämiseen ja hankkimiseen on jo tehty tilausvaltuus vuosille 2000 – 

2005. (Puolustusministeriö 2001) 

 

Puolustussuunnittelun kehittämiseksi puolustusvoimat lisäävät tuntuvasti puolus-

tustutkimustaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohteina ovat luvun alussa 

mainittujen lisäksi mm: operatiivisten yhtymien vähentäminen samalla kuin 

niiden tulivoimaa sekä liikkuvuutta parannetaan sekä alueellisten yhtymien 

vähentäminen samalla kuin niiden toimintakykyä parannetaan. (Puolustusministe-

riö 2001)  

 

Uuden nopeasti kehittyvän teknologian tutkiminen ja käyttöönotto sekä kehityk-

sessä mukana pysyminen, oli sitten kyseessä  taisteluajoneuvojen pintamaalien 

näkyminen infrapunakameralla, yhtymän viestijärjestelmän kanavointimenetel-

män tehostaminen tai jokin muu, on kallista ja aikaa vievää toimintaa (Härkönen 

2002b haast.). Verkottamalla oma tutkimustoiminta muiden tutkimuslaitosten 

kanssa mahdollistaa puolustusvoimien tutkimusresurssien tarkoituksenmukai-

semman allokoinnin ja nopeamman, halvemman sekä paremman lopputuloksen 

(Härkönen 2002b haast., katso myös Paija 1998a: 13). 

 

Rajalliset resurssit sekä yhteistyöstä saatavat hyödyt ohjaavat puolustusvoimien 

tutkimus- ja kehittämistoimintaa luonnollisella tavalla yhä lähemmäksi toiminta-

malleja, joissa pyritään pitkäkestoisempiin sopimuksiin  sekä kumppanuussuhtei-

siin muiden tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen kanssa. (Härkönen 2002b 

haast., katso myös Paija 1998a: 13, 34, Halme ym. 1999: 4, 12-13) 
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Puolustusvoimat eivät kykene toteuttamaan luvun alussa lueteltuja hankintoja tai 

teknologiapanostuksia ilman ulkopuolista suunnittelu- ja kehittämisapua. Verkot-

tumalla muiden yrityksien ja tutkimuslaitoksien kanssa, niin kotimaassa kuin 

ulkomaillakin mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. 

 

Laajemmin tarkasteltuna on havaittavissa, että puolustusvoimat integroituvat yhä 

tiiviimmin muuhun yhteiskuntaan ja riippuvuus yhteiskunnasta sekä sen toiminta-

tavoista lisääntyy.  

 

5.2 Puolustusvoimien verkottumisen päämäärät 

 

”Puolustusvoimien sotatalous on muuttumassa ja kansainvälistymässä -- Puolus-

tusvoimien tavoitteena on ylläpitää eurooppalaisella yhteensopivalla  materiaalilla 

varustettu suomalainen puolustusjärjestelmä, joka tarvitsee avainaloilla teknologi-

sesti korkeatasoista ja Euroopassa kilpailukykyistä suomalaista puolustusvälinete-

ollisuutta ja sitä tukevaa alan teknillistä tutkimusta. -- merkitsee entistäkin 

tiiviimpää, pitäjänteisempää ja koordinoitua yhteistyötä kotimaisten tutkimuslai-

tosten, teollisuuden ja Puolustusvoimien välillä.” (Ukkola 2002b) 

 

Puolustusvoimien verkottumiselle on useita perusteltuja syitä. Selkeästi 

ymmärrettävä perustelu on, että puolustusvoimat eivät välttämättä tarvitse omaa 

asuntokantaa, pesulatoimintaa tai autokorjaamotoimintaa. Nämä ja monet muut 

puolustusvoimien perimmäisiin tehtäviin kuulumattomat toiminnot kuluttavat 

resursseja varsinaisilta tehtäviltä, kuten valtakunnan puolustamiselta. (Ukkola 

2002a haast.).  

Puolustusvoimien edellytetään verkottuvan yhteiskunnan sekä kotimaisen 

teollisuuden kanssa. Yhtenä tavoitteena on, että vuoteen 2007 mennessä 50% 

puolustusmateriaalihankinnoista tehdään kotimaisilta valmistajilta. (Ukkola 2002a 

haast.) 
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Kansainvälinen yhteistyö kriisinhallinnassa on luonut tarpeen yhteisistä kriisinhal-

lintajoukoista, integroitavista viesti- ja johtamisjärjestelmistä sekä jossain määrin 

myös yhteisistä toimintatavoista kriisinhallinnassa (Kosola 2002 haast.). Yhä 

useammin eurooppalaiset valtiot selvittävät mahdollisuuksia tutkia ja kehittää 

yhdessä kalustoa, kuten esimerkiksi suomeenkin hankittavaa NH-90-helikopteria, 

jonka kehittämiseen ovat osallistuneet Italia, Hollanti, Ranska, Saksa sekä 

vuodesta 2001 lähtien myös Portugali (NHIndustries). 

 

Toinen esimerkki verkottumisesta sekä sen tarpeellisuudesta oli em. helikopterin 

yhteishankinnan valmistelu, johon osallistuivat Suomen ohella Norja, Ruotsi sekä 

Tanska. Yhteistyö mahdollisti suuremman tilauserän sekä alemman yksikkökus-

tannukseen. Yhteisen hankintaprosessin lisäksi on mm. pyritty luomaan yhteinen 

koulutusjärjestelmä, jossa Ilmasotakoulu Kauhavalla saattaa päätyä merkittävään 

asemaan. (Ruotuväki 2001) 

 

Puolustusvoimien tavoitteena on ulkoistaa varsinaisiin tehtäviin kuulumattomat 

tehtävät ja luoda toimivia yhteistyöverkkoja palvelujen tarjoajiin. Samalla tuetaan 

kotimaista teollisuutta, joka omalta osaltaan keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja 

verkottuu omien tarpeidensa mukaisesti (Ukkola 2002a haast.). Yhteistyöverkon 

rakentaminen on poikkeuksellisen haastavaa, sillä sopimuksien tulee olla voimas-

sa myös mahdollisen kriisin aikana (Kari 2002 haast.). Esim. ajoneuvojen 

korjaamiseen erikoistuneen yrityksen tai yritysketjun, alihankkijoineen ja 

verkkoineen, tulee vakuuttaa puolustusvoimat kyvyllään korjata ajoneuvoja myös 

poikkeusoloissa, esim. 200 km päässä nykyisestä toimintaympäristöstään ja 

vieläpä tilapäisissä toimintatiloissa, kuten teltoissa.  

 

Puolustusvoimat hyödyntävät myös ulkopuolisten tutkimuslaitoksien palveluita. 

Puolustusvoimat ovat pysyväisasiakirjoissaan sekä ohjeissaan määritelleet miten 

tutkimus- ja kehittäminen toteutetaan puolustusvoimissa. Puolustusvoimien 

teknistä tutkimustoimintaa käsitellään tarkemmin luvussa kuusi. 
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6 PUOLUSTUSVOIMIEN  TUTKIMUSTOIMINTA 

 

Yleisestä käsityksestä poiketen suuri osa puolustusvoimien teknisestä tutkimus-

toiminnasta on julkista tutkimustyötä. (Pääesikunta 2001a) 

 

Puolustusvoimien tutkimustoiminnasta päättävät puolustusvoimien komentaja 

sekä Pääesikunnan päällikkö. Tutkimustoiminnan suunnittelusta vastaavat 

pääesikunnan eri esikunnat sekä meri- ja ilmavoimien esikunnat, kuitenkin siten, 

että operatiivinen osasto ohjaa kaikkea tutkimustoimintaa lukuun ottamatta 

teknistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Puolustusvoimien pääinsinööri ohjaa 

Puolustusvoimien Teknillistä Tutkimuslaitosta ja vastaa kehittämisohjelmiin 

liittyvän teknisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan valmistelusta ja ohjeistuksesta. 

(Pääesikunta 2001b) 

 

Puolustusvoimien tekninen tutkimustoiminta on hyvin pitkäjänteistä toimintaa 

(katso Kuvio 6.1 seuraavalla sivulla). Voimassa oleva Teknillisen tutkimus- ja 

kehittämistoiminnan suunnitelma (TTK-suunnitelma) ajoittuu vuosille 2001 – 

2012. Perusteet tekniselle tutkimustoiminnalle on saatu puolustusselonteosta, 

puolustusvoimien komentajan kehittämislinjauksista sekä puolustushaarojen ja 

toimialojen kehittämisohjelmista. Teknisen tutkimustoiminnan painopiste on 

elektronisessa sodankäynnissä, sensoriteknologiassa, informaatiosodankäynnissä 

sekä uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvissä valmisteluissa. (Puolustus-

voimat 1) 

 

Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 6.1 voi havaita puolustusvoimien tutkimus-

toiminnan pitkäjänteisyyden sekä aiheiden jakautumisen eri aikajaksoille. 

Kuviosta voi myös havaita kuka on vastuussa tutkimuksen eri vaiheiden toteutta-

misesta. Kuvion 6.2 tarkoitus on hahmottaa strategisen suunnittelun (SS) ja T&K-

toiminnan riippuvuutta toisistaan. 
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Kuvio 6.1 Teknisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteet (Kosola 1999, 

katso myös Pääesikunta 2001a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6.2 Suunnittelun ja T&K-toiminnan riippuvuus toisistaan. (Kosola 1999, 

katso myös Pääesikunta 2001a) 

PTS KEHITTÄMIS- 
OHJELMAT 

KEHITTÄMISOHJELMA 1 

hanke  A 

hanke  B 

KEHITTÄMISOHJELMA 2 

jne. 

Tutkimusprojekti 

Tutkimusprojekti 

Kehittämisprojekti 

Hankintaprojekti 

Kehittämisprojekti 

Hankintaprojekti 

SS 

Strategista 
suunnittelua 

tukeva tutkimus 
Kehittämisohjelmia 

tukeva tutkimus 
Hankkeita tukeva 

tutkimus 
ja kehittäminen Hankintaa tukeva 

tutkimus  
ja kehittäminen Käyttöä ja ylläpitoa 

tukeva tutkimus 
ja kehittäminen 

- Tekninen kehitysennuste 
- Teknis/strategiset tutkimukset 
 - Teknis/taktiset tutkimukset 

- Operaatioanalyysi 
- Konseptitutkimus 
- Tehtävävaatimusten  
   määrittelyn tukeminen 
 

- Järjestelmäanalyysi 
- Ympäristötutkimus 
- Teknologia- 
  demonstraattorit 
 

- Määrittelyn, evaluoinnin, 
  testauksen, vastaanottojen 
  ja käyttöönoton tukeminen 
- Tuotekehitys 
 

- Varastoidun materiaalin 
   mittaukset ja analyysit 
- Operatiivisen ja taktisen 
   käytön kehittämistä  
   tukeva tutkimus 
- Käytöstä luopumiseen 
   liittyvä tutkimus ja  
   kehittäminen 
 

           30 - 12 v                       12 - 4 v                          4 - 2 v                           2 - 1 v                       1 - 0 v 

PUOLUSTUSVOIMAT          PUOLUSTUSHAARAT          HANKE/ASELAJI         HANKKIJA          KÄYTTÄJÄ YLLÄPITÄJÄ      

Vaikuttavuus 

Aika 
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6.1 Kriittiset osaamisalueet ja teknologiat 

 

Euroopan integraatiokehityksestä sekä keskinäisriippuvuudesta huolimatta on 

puolustuskyvyn kannalta keskeinen osaaminen pidettävä kotimaisena osaamisena. 

Kriittisistä osaamisaluista muodostetaan puolustusvoimien, muiden viranomaisten 

sekä kotimaisen teollisuuden ylläpidettäviä strategisia kompetensseja. Tässä 

yhteydessä strategisella kompetenssilla tarkoitetaan osaamista ja valmiuksia, jotka 

on pidettävä kotimaassa menestyksekkään puolustustaistelun käymiseksi. 

(Puolustusvoimat 1) 

 

Osaamisalue määritellään strategiseksi mikäli se liittyy kotimaiseen olosuhtee-

seen, joka vaikeuttaa tai estää materiaalin tai osaamisen ostamista ulkoa, on niin 

tärkeää, että muut salaavat sen tai puolustusvoimat haluavat itse salata sen muilta 

tai sillä on kriittinen merkitys järjestelmien muuttamiselle muuttuvien olosuhtei-

den mukaiseksi. Hallitakseen kriittisiä osaamisalueita tulee hallita erilaisia 

kriittisiksi määriteltyjä teknologioita. (Puolustusvoimat 1) Kriittiset osaamisalueet 

on lueteltu liitteessä 2 ja kriittiset teknologiat on lueteltu liitteessä 3. 

 

Kuviosta 6.1.1 voi havaita puolustusvoimien teknologiaosaamisen tavoitetilan 

sekä miten puolustusvoimat, siviilitutkimuslaitokset sekä teollisuus ovat kaavail-

leet ratkaisevansa keskinäisen T&K-toiminnan työnjaon. 
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Kuvio 6.1.1 (muokattu) Puolustusvoimien teknologiaosaamisen tavoitetila 

(Puolustusvoimat 1). 

 

6.2 Tutkimustoiminnan tavoitteet 

 

Puolustusvoimien tutkimustoiminnan tavoitteena on mm: 

- tuottaa pitkän tähtäimen suunnitelmien (strategioiden) eri vaihtoehtoihin 

liittyvää tietoa, joiden perusteella voidaan tehdä päätöksiä 

- tuottaa tietoa materiaalihankintojen pohjaksi. (Puolustusvoimat 1) 

 

Pitkällä aikavälillä yhteistyö EU-valtioiden sekä ennen kaikkea muiden pohjois-

maiden kanssa korostuu. Sotamateriaalin tuotanto sekä sitä edeltävä tutkimustyö 

toteutetaan yhä useammin ulkomailla, joten puolustusvoimien tulee kehittää  

riippuvuutta myös itseensä, ainakin pohjoismaiden ja Euroopan taholla. (Taival-

koski 2002 haast.) 

 

Yksi merkittävimmistä tutkimus- ja kehittämistoiminnan taustalla olevista 

tarpeista on avun vastaanottokyky, varsinkin NATO:lta. Tämä koskee pitkälti 

teknistä yhteensopivuutta ja sen kehittämistä (Puolustusministeriö 2001). Toisaal-

ta, kun NATO:n nykyiset jäsenvaltiot eivät kykene toimimaan yhdessä, tulee 

Puolustusvoimat 
• teknologioiden 

sotilassovellusten teo-
reettinen osaaminen 

• konkreettisten 
järjestelmien testaus- ja 
evaluointikyky 

• kenttäkoetoiminta 
• kehityksen seuranta 
• T&K-toiminnan ohjaus 
• osa-alueet, jotka eivät 

ole ostettavissa 

Teollisuus 
• järjestelmien tuotteistus 

ja tuotanto 
• järjestelmien huolto ja 

kunnossapito 
• tuotekehitys 

Siviilitutkimuslaitokset  
• teknologioiden 

teknistieteellinen 
hallinta 

• T&K-toiminta 
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yhteistyötä sekä yhteensopivuutta kehittää eri maiden kanssa: ilmapuolustuksen 

osalta Yhdysvaltojen kanssa ja meripuolustuksen osalta Ruotsin kanssa. Maavoi-

mien yhteistyökumppaneiksi sopivat Ruotsi sekä Saksa (Puolustusvoimat 1). 

 

Tutkimuksen ja kehittämisen organisointi pyritään järjestämään kuvion 6.2.1 

mukaisella tavalla: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio (muokattu) 6.2.1 T&K-toiminnan organisoinnin tavoitetila (Kosola 1999, 

katso myös Puolustusvoimat 1) 

 

Yllä oleva puolustusvoimien T&K-toiminnan organisoinnin tavoitetila pyritään 

toteuttamaan käytännössä seuraavasti: Puolustusministeriö (PLM) antaa ohjeita 

materiaali- yms. politiikasta. Pääesikunta (PE) määrittää kehitysohjelmat, T&K-

suunnitelmat sekä koordinoi toimintaa ja antaa resurssit. Puolustushaarat (maa-, 

ilma- sekä merivoimat) sekä Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta 

(PvMatLE) saavat kehitysohjelmista vaatimukset, jonka mukaan määritetään omat 

tarpeet sekä laaditaan T&K-suunnitelma. (Kosola 2002 haast.) 
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Puolustushaarat toteuttavat varsinaisen tutkimus- ja kehittämistyön puolustusvoi-

mien tutkimusorganisaatioiden sekä teknologiavastaavien, kuten esim. 

Topografikunnan (TopK) kanssa. (Kosola 2002 haast.) 

 

Pääesikunta luo eräissä tapauksissa puitesopimuksia helpottaakseen varsinaisten 

tutkimussopimusten laatimista, niin kansallisten kuin kansainvälistenkin tutkimus-

laitoksien kanssa. (Kosola 2002 haast., katso myös Taivalkoski 2002 haast.) 

 

Puolustusvoimien tutkimusstrategian mukaan tutkimustoiminnan verkottaminen 

mahdollistaa T&K-toiminnan siirtämistä pitkälti puolustusteollisuudelle sekä 

erillisille tutkimuslaitoksille, jotka toimisivat teollisuuden alihankkijoina.  

Teknillinen tutkimustoiminta toteutetaan yhteistyössä korkeakoulujen, yliopisto-

jen sekä eräiden erillisten tutkimuslaitosten kanssa. (Puolustusvoimat 1) 

 

Puolustusvoimien tutkimusstrategiaan kuuluu oleellisesti, tutkimustoiminnan 

osittaisesta ulkoistamisesta huolimatta, myös oma tutkimustoiminta omien 

tehtävien, toimintojen sekä materiaalin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi (Puolus-

tusvoimat 1). Tärkein sekä suurin puolustusvoimien tutkimuslaitoksista on 

Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, jota käsitellään tarkemmin luvussa 

seitsemän. 

 

Usein tutkimus- ja muun yhteistyön taustalla on puolustusvoimien sekä yhteistyö-

kumppanin välinen puitesopimus, jonka pohjalta varsinaiset tapauskohtaiset 

sopimukset tehdään. Puitesopimus nopeuttaa ja helpottaa varsinaisen tutkimusso-

pimuksen laadintaa. (Taivalkoski 2002 haast.) 

 

Puolustusvoimat ovat laatinet puitesopimukset Oulun yliopiston, Tampereen 

teknillisen korkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun sekä Valtion teknillisen 

tutkimuslaitoksen kanssa. Lisäksi neuvottelut Lappeenrannan teknillisen korkea-

koulun kanssa laadittavasta puitesopimuksesta ovat käynnissä. (Taivalkoski 2002 

haast.) 
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7 PUOLUSTUSVOIMIEN TEKNILLINEN 

TUTKIMUSLAITOS 

 
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos (PvTT) tuottaa puolustusvoimien ja 

maanpuolustuksen kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi elektroniikan ja 

informaatiotekniikan, suojan sekä asetekniikan tutkimuspalvelut. (Puolustusvoi-

mat 2) 

 

PvTT:n tulee kehittää toimintaansa asiantuntijaorganisaatioksi ja luoda sekä koota 

syvällistä tietoa oman teknologiavastuualueensa mukaisesti. Tarvittaessa tutki-

muspalveluita hankitaan ulkopuolisilta tutkimuslaitoksilta. (Pääesikunta 2001c) 

Teknologiavastuut on lueteltu liitteessä 4. 

 

Etusijalla ovat ne tutkimuksen osa-alueet, joilla ei ole osaamista maamme muissa 

tutkimuslaitoksissa tai joilla puolustusvoimien oma tutkimustoiminta on välttämä-

töntä. PvTT:n tutkimuskohteina ovat aseet ja ampumatarvikkeet, räjähteet, 

sotavarustuksessa käytettävät materiaalit, epäkonventionaaliset aseet ja niiltä 

suojautuminen, optroniikka, häiveteknologia sekä elektroniikka- ja informaatio-

teknologia (katso Kuvio 7.1). (Kosola 2002 haast., katso myös Puolustusvoimat 2) 

 

PvTT on puolustusvoimien tutkimuslaitoksista suurin ja kuuluu pääesikunnan 

alaisuuteen. Puolustusvoimien huoltopäällikkö on tutkimuslaitoksen sotilaallinen 

esimies mutta sen toimintaa ohjaa puolustusvoimien pääinsinööri. PvTT toteuttaa 

itse ja hankkii muista tutkimuslaitoksista puolustushallinnon esikuntien ja 

joukkojen tilaamat tutkimukset. Yleensä toimeksiannot liittyvät johonkin uhkaan 

ja siten asejärjestelmien kehittämiseen, vertailuun, vastaanottoon ja varastointiin 

sekä kulumiseen. PvTT pyrkii tuottamaan maanpuolustuksen ylimmälle johdolle 

johtamisessa ja kehittämisessä tarvittavat kehittämisarviot ja -ennusteet. (Puolus-

tusvoimat 2) 
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PvTT:n toiminnot jakautuvat Ylöjärvelle ja Riihimäelle. Henkilöstöä on noin 160, 

joista siviilihenkilöiden osuus on runsaat 85%. Tutkijoiden osuus koko henkilös-

töstä on noin puolet. (Puolustusvoimat 3) 

 

PvTT:n organisaatio on esitetty kuviossa 7.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7.1 Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen organisaatio (Puolus-

tusvoimat 3) 

 

7.1 Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen tehtävät 

 

PvTT vastaa tutkimusalojensa teknologiatiedon kokoamisesta ja jalostamisesta, 

puolustusvoimien teknisen kehittämisen, suunnittelun ja päätöksenteon sekä 

puolustusmateriaalin evaluoinnin, kehittämisen, käytön ja kunnossapidon 

perusteiksi. PvTT vastaa lisäksi sille määrättyjen teknologiavastuualueiden 

mukaisten tutkimusohjelmien ja suunnitelmien laatimisesta, sekä niihin liittyvän 

tutkimuksen koordinoinnista ja toteutuksesta. Edelleen, PvTT vastaa muiden 

tilattujen tai tehtäväksi annettujen  tutkimus-, kehitys- ja testaustehtävien toteu-

tuksesta. Em. lisäksi PvTT kehittää tutkimusalojensa osaamista, tietoa ja tutki-

muskykyä sekä luo ja ylläpitää hyvät yhteistoimintasuhteet muihin tutkimusalo-

jensa tutkimustoimintaa tekeviin kotimaisiin sekä ulkomaalaisiin tutkimuslaitok-

siin ja korkeakouluihin. (Härkönen 2002b haast., Pääesikunta 2001c) PvTT:n 

tehtävät on esitetty tarkemmin liitteessä 5. 

 

Tutkimusohtaja 

Huolto 
Henkilöstö-jaosto 

ATK- jaosto 
Tietopalvelut 

Vartiosto 

Hallinto 

Ase- ja materiaalitekniikka 
Optroniikka ja akustiikka 

Häivetekniikka 

Asetekniikka 

Suojelutekniikka 
Kemiantekniikka 
Räjähdetekniikka 

Räjähde- ja suojelutekniikka 

Radiotaajuiset sensorit 
Johtamisjärjestelmät 

Operaatioanalyysi 
Elektroninen sodankäynti 

Elektroniikka- ja informatiikka 

PvTT:n johtaja 
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7.2 Elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosasto 

 

PvTTei-os on PvTT:n johtajan ohjauksessa oleva sotilasorganisaatio. Nimensä 

mukaisesti PvTTei-os tuottaa maanpuolustuksen ja erityisesti kriisiajan tarpeista 

lähteviä elektroniikan ja informaatiotekniikan tutkimus- ja kehityspalveluita 

puolustusvoimille. Osasto tutkii elektroniikan sotilassovelluksien ratkaisumalleja, 

rakenteita, algoritmeja sekä kehittää laskenta- ja arviointimalleja sekä toiminnalli-

sia demonstraattoreita tai prototyyppejä mahdollista tuotteistamista varten.  

Tutkimustyössään osasto on yhteistyössä muihin tutkimuslaitoksiin ja korkeakou-

luihin. Osasto sijaitsee uusissa tiloissa Riihimäellä, jonne se muutti kesällä 1999. 

(Puolustusvoimat 3) 

 

Vuosi 1999 oli merkityksellinen vuosi, sillä silloin PvTTei-os perustettiin 

Sähköteknillisen Tutkimuslaitoksen sekä sitä edeltäneen Sähköteknillisen Koulun 

Koeaseman tilalle. Toimintaa on ollut jo vuodesta 1927. Nykyään PvTTei-os:on 

kuuluvat seuraavat tutkimusalat: radiotaajuisten sensorien tutkimusala, johtamis-

järjestelmien tutkimusala, operaatioanalyysi sekä elektronisen sodankäynnin 

tutkimusala. (Puolustusvoimat 3) 

 

7.2.1 Radiotaajuisten sensorien tutkimusala 

 

Radiotaajuisten sensorien tutkimusalan vastuualueena on sotilaalliset sensorijär-

jestelmät ja niihin liittyvä signaalinkäsittelyn, mallintamisen ja elektronisten 

ratkaisujen tutkimus. Varsinkin tutka-alalla tietämys on huippuluokkaa. 

Tutkimustyötä tehdään yhdessä korkeakoulujen sekä VTT:n kanssa. 

(Puolustusvoimat 3) 
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7.2.2 Johtamisjärjestelmien tutkimusala 

 

llmavalvonnan tutkaverkon kehittäminen 70-80-lukujen vaihteessa sekä merival-

vonnan automatisoinnin kehitystyö 80-90 luvuilla on muodostanut osaston laajan 

valvontatietojen keräämiseen ja yhdistämiseen perustuvan reaaliaikaisten 

esitysjärjestelmien tuntemuksen, joka on viime vuosina laajentunut ns. paikkatie-

tojärjestelmiin perustuvien taktisen suunnittelun ja johtamisen järjestelmiin. 

Mittavaa kokemusta on puolustusvoimien johtamisjärjestelmien perustaksi valitun 

ns. phgis-järjestelmän käytöstä tulenkäytön johtamisen ja suunnittelun sekä 

tiedustelun esitysjärjestelmissä.  Tällä alueella pyritään sellaisen osaamisen 

tasolle, että kyetään vastaamaan niiden järjestelmien kehittämisestä, joiden 

tietosisältö salattavuus- tai muista syistä halutaan pitää vain puolustusvoimien 

piirissä. (Puolustusvoimat 3) 

 

7.2.3 Operaatioanalyysi 

 

Sotilaspuolella operaatioanalyysilla tarkoitetaan tutkittavan tilanteen (esim. 

taistelu, asejärjestelmä) kuvaamista matemaattisella mallilla, jonka avulla 

ongelmaan etsitään optimaalinen ratkaisu. Esimerkiksi mallinnettaessa taistelu ja 

asejärjestelmä voidaan tutkia kyseisen aseen tehokkuutta erilaisissa taisteluske-

naarioissa. Tarkoituksena on tuottaa tutkittua tietoa puolustusmateriaalin hankin-

tapäätöksiä varten sekä päätöksien tukemiseksi. (Puolustusvoimat 3) 

 

7.2.4 Elektroninen sodankäynti 

 

Elektroninen sodankäynti (elso) tarkoittaa sähkömagneettisen spektrin hyväksi-

käyttöä oman sodankäynnin edistämiseen ja vihollisen sodankäyntiedellytysten 

heikentämiseen. Tarkemmin määriteltynä elektronisesta sodankäynnistä on kyse 

silloin, kun sähkömagneettisen spektrin avulla pyritään edistämään tai haittaa-
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maan näiden järjestelmien toimintaa tai saamaan niistä tietoja. (Kosola & Solante 

2000: 19)  
 

Elso-tutkimusala jakautuu elektroniseen tiedusteluun ja valvontaan, elektroniseen 

tukeen, elektroniseen vaikuttamiseen sekä elektroniseen suojautumiseen (katso 

Kuvio 7.2.4.1). (Kosola & Solante 2000: 19) 

 

Elektronisen sodankäynnin (elson) päätavoitteena on:  

- kerätä passiivisin menetelmin sähkömagneettisen spektrin kautta tietoa 

vihollisen joukoista ja järjestelmistä tilannekuvan muodostamiseksi, maa-

lien paikantamiseksi sekä uhkavaroituksen antamiseksi omille joukoille 

välittömästi uhkaavista vaaroista  

- lamauttaa ja hidastaa vihollisen tiedustelua, valvontaa, johtamistoimintaa 

sekä ase- ja omasuojajärjestelmien käyttöä häiritsemällä tai estämällä säh-

kömagneettisen spektrin käyttöä, harhauttamalla sensoreita sekä lamaut-

tamalla elektronisia järjestelmiä 

- suojata omat joukot ja niiden järjestelmät estämällä tai harhauttamalla 

vihollista saamasta tietoa niiden määrästä, sijainnista, liiketilasta, käyttöta-

vasta ja -aikeista sekä teknisistä ja toiminnallisista ominaisuuksista  sekä 

valvomalla omaa sähkömagneettisen spektrin käyttöä. (Pääesikunta 

2001d) 

ELEKTRONINEN SODANKÄYNTI 
ELSO       EW 

STRATEGINEN 
TIEDUSTELU 

SIGNAALI- 
TIEDUSTELU 

 SIGINT 
ELSO- tuki - 

toiminta 
ELSO- tuki - 

toiminta 
ELEKTRONINEN 
VAIKUTTAMINEN 

ELVA    EA 

ELEKTRONINEN 
HÄIRINTÄ 
JAMMING 

ELEKTRONINEN 
HARHAUTTAMINEN 

EL. DECEPTION 
ELEKTRONINEN 

LAMAUTTAMINEN 
DESTRUCTION 

ELEKTRONINEN 
SUOJAUTUMINEN 

ELSU    EP 
AKTIIVINEN EL. 

SUOJAUTUMINEN 
ACTIVE EP 

PASSIIVINEN EL. 
SUOJAUTUMINEN 

PASSIVE EP 

ELEKTRONINEN 
TUKI 

ELTU      ES 
OPERATIIVINEN EL. 

TIEDUSTELU JA 
VALVONTA 

ELEKTRONINEN 
MAALINOSOITUS ELEKTRONINEN 

UHKAVAROITUS 

 
Kuvio 7.2.4.1 (muokattu) Elektronisen sodankäynnin jakautuminen eri osa-

alueisiin (Pääesikunta 2001d, katso myös Kosola & Solante 2000: 20) 
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Elektronisen sodankäynnin merkitys on voimakkaassa kasvussa ja se on PvTTei-

os:n toiminnan kehittämisessä yksi painopistealueista. Tarkoituksena on laajentaa 

toimintaa kattamaan tätä kenttää yhä laajemmin mm. käyttämällä paikkatietojär-

jestelmiä hyväksi elson tiedustelun ja johtamisen järjestelmissä.  Tärkeä tulevai-

suuden alue on selvittää niitä uhkia, jotka tietotekniikan laajamittainen käyttö 

taistelukentällä merkitsee, esim. voidaanko tietotekniikka suojata tahattomilta tai 

tahallisilta elektronisilta tuhovälineiltä. (Puolustusvoimat 3) 

 

7.3 Elektroniikka- ja informaatiotekniikkaosaston verkottuminen 

 

PvTTei-os:n näkökulmasta tarkasteltuna verkottuminen näyttää seuraavalta: 

 

A     K 
s     u 
i     m 
a     p 
k     p 
k     a 
a     n 
a     i 
t     t 
 
   

Omat tutkimusprojektit 

 

Kuvio 7.3.1 Tutkimusverkko PvTTei-os:n näkökulmasta. (Pulkkinen 2002 haast.) 

 

Asiakkaiksi on määritelty mm. ilma-, maa- sekä merivoimat, Pääesikunnan 

johtamisjärjestelmäosasto (PEjojä-os) sekä Pääesikunnan operaatio-osasto (PEop-

os) (Puolustusvoimat 1). Asiakkailla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä tahoja, 

jotka tilaavat PvTTei-os:lta tutkimuksia ja niitä joille PvTTei-os toimittaa 

tutkimustuloksia.  

 

PvTTei-os:n näkökannalta tarkasteltuna vaikutta siltä, että asiakkaat eivät yleensä 

tee yhteistyötä keskenään ennen tutkimuskysymysten asettamista PvTTei-os:lle 

 PvTTei-os 
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(Härkönen 2002b haast.). Ohjeiden mukaan puolustushaarojen esikunnat kokoavat 

omat tutkimustarpeensa ja ne tulee käsitellä PvTT:n sekä teknologiavastuullisten 

kanssa, jolloin tutkimusresurssit ja olemassa oleva tietämys tulevat huomioitua jo 

suunnitteluvaiheessa (Puolustusvoimat 1).  

 

Asiakkaiden keskinäisen yhteistyön puute vaikeuttaa jossain määrin PvTTei-os:n 

toimintaa, sillä PvTTei-os joutuu välillä panostamaan resursseja samantyyppisiin 

tutkimusongelmiin eri tutkimusprojekteissa (Härkönen 2002b haast.). Tosin 

PvTT:n tutkimusprojektien projektipäälliköt pystyvät keskinäisellä kommuni-

koinnillaan poistamaan pääosan päällekkäisistä toiminnoista (Pulkkinen 2002 

haast.). (Katso Kuvio 7.3.3) 

 

Leppänen (2002 haast.) yhtyy Härkösen (2002b haast.) havaintoon, että asiakkaat 

puolustusvoimissa eivät aina tiedä mitä kukin haluaa tutkittavan tai on tutkitutta-

nut aikaisemmin. On ollut tapauksia, jossa puolustusvoimien edustaja pyytää 

Oulun yliopistoa tutkimaan samaan aihepiiriin kuuluvaa ongelmaa, tai jopa samaa 

aihetta, kun toinen puolustusvoimien henkilö aiemmin. (Leppänen 2002 haast.) 

 

Lisäksi on havaittavissa, että asiakkaiden esittämät kysymykset ovat tavanomai-

sempia operaatioanalyysitasolla, kun taas tutkimustoiminnan painopiste on 

teknologiatasolla (katso Kuvio 7.3.2). Jotta asiakkaille kyettäisiin tarjoamaan 

parempaa sekä luotettavampaa tietoa juuri operaatio-analyysin tasolla, tulee 

teknologiatason ongelmat olla ratkaistu. Asiakkaat eivät aina ymmärrä tutkimus-

resurssien allokointia, vaan haluavat vastauksia ongelmiinsa nopeammin kuin 

mihin PvTTei-os tällä hetkellä kykenee. (Härkönen 2002b haast.) 
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Kuvio 7.3.2 Tutkimuspanostuksen sekä asiakkaiden kysymysten suhde. (FOI, 

Härkösen 2002b haast. mukaan) 

 

PvTTei-os tekee yhteistyötä mm. Instrumentointi Oy:n, Oulun yliopiston, TKK:n 

sekä VTT:n tietotekniikkaosaston kanssa. Edellä mainittujen kanssa toiminta on 

aktiivista, mutta potentiaalisia asiakkaita sekä kumppaneita löytyy myös. Asiak-

kaita voisivat olla mm. PvMatLE, MpKK sekä PvTietoTL ja vastaavasti kumppa-

neina voisivat olla mm. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän 

sekä Tampereen yliopistot. (Härkönen 2002a puhelinhaast.) 

 

Tutkimuksesta riippuen projekteihin osallistuu yksi tai useampi kumppani 

PvTTei-os:n lisäksi. Eräissä tapauksissa on ilmennyt hieman ongelmia kumppani-

en keskinäisessä yhteistyössä, mutta PvTTei-os on tällaisissa tapauksissa toiminut 

linkkinä kumppaneiden välissä (Pulkkinen 2002 haast.). Korkeakoulut sekä 

yliopistot ovat selvillä toistensa painopistealueista sekä ydinosaamisesta, joten 

ongelmia PvTTei-os:n tarjoamista tutkimusprojektien työ- tai vastuualueista ei 

yleensä ilmene (Koivunen 2002 haast.). 

 

Tutkimusprojekteihin osallistuu vaihteleva määrä kumppaneiden osastoja sekä 

henkilöitä. VTT:n kanssa työt kohdistuvat pääosin vain VTT:n tietotekniikkaosas-

toon, mutta projektit koskettavat useita henkilöitä. TKK:lla tutkimuksiin osallistuu 

useita osastoja ja henkilöitä kun taas Oulun yliopistolla yhteistyö konkretisoituu 

5% 

20% 

75% 

Systeemi-taso 

Operaatioanalyysi-taso 

Teknologia-taso 

75% 

20% 

5% 

Asiakkaan kysymykset Tutkimuspanostus 
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yhteen osastoon ja yhteen henkilöön. Jokainen tutkimusprojekti on uniikki, joten 

resurssit mitoitetaan tarpeen mukaan. (Härkönen 2002b haast.) 

 

Käytännössä yhteistyö PvTTei-os:n ja kumppanin välillä toimii kuvion 7.3.3 

mukaisesti: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7.3.3 Yhteistyö tutkimusprojektissa PvTTei-os:n ja VTT:n välillä. (Pulkki-
nen 2002 haast.) 
 

Yhteistyön taustalla on puitesopimus, joka on laadittu aktiivisimpien yhteistyöyri-

tysten kanssa (Kosola 2002 haast., katso myös Taivalkoski 2002 haast.). Ohjaus-

ryhmä, joka koostuu osapuolien johtavista henkilöistä, ohjeistavat omia projekti-

päälliköitään (PP, katso Kuvio 7.3.3) ja nämä toteuttavat projektinsa yhteistyössä 

vastapuolen projektipäällikön kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös 

muiden projektien päälliköiden kanssa (Pulkkinen 2002 haast.). 

 

On muistettava, että tutkimusverkko näyttää erilaiselta riippuen siitä kenen 

näkökulmasta sitä tarkastellaan. Edellä kuvattu verkko on kuvattu PvTTei-os:n 

näkökulmasta. 

 

Tarkasteltaessa verkkoa asiakkaiden näkökulmasta PvTTei-os näyttää päätoimitta-

jalta (prime contractor, katso Kuvio 7.3.4), joka vastaa alihankkijoiden valinnasta, 

toimitettavan tuotteen laadusta sekä toimitusajoista. (Jäppinen 2002 haast.)
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Kuvio7.3.4 PvTTei-os:n asema asiakkaan näkökulmasta. (Jäppinen 2002) 

 

Yhteenvetona PvTTei-os:n yhteistyöstä eri tutkimuslaitosten kanssa voi todeta, 

että kyseessä on hyvin pitkälti perinteisen hierarkkisen alihankinta-tyyppisen sekä 

löyhän kumppanuuden tapainen toimintatapa, jossa PvTTei-os tilaa tutkimuspal-

veluita ja toimittaa tulokset asiakkaalle. Koska PvTTei-os:lla sekä yhteistyö-

kumppaneilla esiintyy myös yhteisiä tavoitteita, esimerkiksi oppimisen suhteen 

(Koivunen 2002 haast.), voidaan yhteistyötä PvTTei-os:n ja muiden tutkimuslai-

toksien välillä määrittää jonkinasteiseksi kumppanuudeksi tai horisontaaliseksi 

yhteistyöksi, jossa tutkimusresursseja yhdistetään yhteisen tavoitteen saavuttami-

seksi (katso Paija 1998a: 19, Paija 1998c: 50, Ståhle & Laento 2000: 86-87.) 

 

Tulevaisuuden tavoitteena on syventyvä kumppanuus ja strateginen verkko. 

Pyrkimys suhteiden syventämiselle on nähtävissä mm. sillä, että jo nyt järjestetään 

asiakkaiden sekä yhteistyöyritysten kanssa vuosittainen seminaari, jossa vaihde-

taan tietoa tulevaisuuden suunnitelmista sekä tavoitteista. (Härkönen 2002b 

haast.) 

 

OY TKK TTKK VTT 

PvTT
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7.4 Yhteistyön hyödyt 

 

Aikaisemmin on todettu, että kumppanuudessa ns. win-win-asetelma on tärkeää 

menestyksellisen yhteistyön saavuttamiseksi sekä ylläpitämiseksi (Möller & 

Wilson 1995: 56, katso myös Ståhle & Laento 2000: 40). PvTTei-os:n yhteistyö 

Teknillisen korkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa osoittaa selkeästi, että kaikki 

osapuolet hyötyvät. 

 

Koska PvTTei-os ei edusta itseään vaan puolustusvoimia, mainitaan hyödyn 

saajana puolustusvoimat kokonaisuudessaan. Esimerkkeinä esitetään saavutetut 

hyödyt kahden kumppanin, Teknillisen korkeakoulun ja Oulun yliopiston sekä 

puolustusvoimien välisestä tutkimusyhteistyöstä. 

 

7.4.1 Puolustusvoimien ja Teknillisen korkeakoulun hyödyt 

 

Teknillinen korkeakoulu tarjoaa puolustusvoimille korkeatasoista osaamista 

radiotekniikan, signaalinkäsittelyn, sensorijärjestelmien, tietoliikenteen, tietoverk-

kojen ja tietoturvallisuuden aloilla. Lisäksi teknillinen korkeakoulu tarjoaa 

puitesopimuksen hankkeissa tuotettua uutta tietoutta, uusia menetelmiä sekä 

koejärjestelmiä, erityisesti elektronisen sodankäynnin sekä informaatio-

sodankäynnin aloille, jotka ovat puolustusvoimille erittäin tärkeitä aloja. (Koivu-

nen 2002 haast., katso myös Puolustusvoimat 1) 

 

Puitesopimukseen on lisäksi liitetty lähes kokonaisuudessaan  Suomen Akatemian 

uusien ja älykkäiden radioiden tutkimuksen huippuyksikön (SMARAD) tutkimus-

tuloksia. Teknillinen korkeakoulu tarjoaa puolustusvoimille myös kustannuste-

hokkaan tavan perehtyä uuteen teknologiaan, joita mm. uudet sensori- ja asejärjes-

telmät sisältävät, koulutusta aihepiiriin kuuluvissa tutkimusseminaareissa, 

kansainvälistä näkyvyyttä tieteellisten tulosten julkaisuissa kansainvälisissä 

konferensseissa sekä pätevää henkilöstöä teknistä tietoa vaativiin sodanajan 

kokoonpanoihin. (Härkönen 2002b haast., katso myös Koivunen 2002 haast.) 
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Teknillinen korkeakoulu kouluttaa myös puolustusvoimien henkilöstöä aihepiiriin 

liittyvissä tutkimusseminaareissa, kuten esim. elektronisen sodankäynnin semi-

naarissa, joka toteutettiin lukuvuonna 2001-2002. (Koivunen 2002 haast.) 

 

Puolustusvoimat tarjoavat Teknilliselle korkeakoululle pitkäkestoisia sopimuksia, 

jotka mahdollistavat pätevien tutkijoiden rekrytoinnin sekä syvällisen perehtymi-

sen tutkimusaiheisiin. Lisäksi tutkimushankkeista voi yleensä tuottaa tieteellistä 

arvoa sisältäviä tuloksia. (Koivunen 2002 haast.) 

 

Teknillinen korkeakoulu saa tutkittavakseen kiinnostavia aiheita, jotka ovat 

yleensä sellaisia, että ne kiinnostavat ja palvelevat pitkällä tähtäimellä myös ns. 

siviilisovelluksia (esim. nykyiset avainteknologiat kuten CDMA, GPS, TCP/IP 

ovat alun perin sotilasjärjestelmistä). Lisäksi tutkimusaiheet ovat yleensä erittäin 

haastavia, mikä myös edesauttaa pätevien ja innokkaiden tutkijoiden rekrytointia. 

Eräissä tapauksissa Teknillinen korkeakoulu saa puolustusvoimilta käyttöönsä 

sellaisia mittalaitteita ja mittausdataa, joita ei muualta voi saada. Tällöin voidaan 

tehdä sellaista tutkimustyötä johon muut tutkimuslaitokset eivät kykene, laite- tai 

tutkimusdatan puutteen vuoksi. Yleisemmin voidaan todeta yhteistyön mahdollis-

tavan Teknilliselle korkeakoululle paikan teknologisen kehityksen kärjessä, myös 

muissa kuin sotilasjärjestelmissä.  (Koivunen 2002 haast.) 
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7.4.2 Puolustusvoimien ja Oulun yliopiston hyödyt 

 

Oulun yliopistossa puolustusvoimien  teknistä tutkimustoimintaa tukevat tietolii-

kennelaboratorio (OY-TIL) sekä kansainvälisestikin tunnustettu Centre for 

Wireless Communications-yksikkö (CWC-yksikkö).  Yhteistyö puolustusvoimien 

kanssa on laajaa ja koskee kaikkia puolustushaaroja. Yhteistyötä on tehty jo 

toistakymmentä vuotta ja jatkuu yhä. (Leppänen 2002 haast.) 

 

Oulun yliopiston määrittämät strategiset tutkimusalueet sisältävät mm seuraat 

alueet:  

1. langattomat verkot 

2. lähetinvastaanottimen toteutustekniikat 

3. laajakaistaiset sotilasradiotietoliikennejärjestelmät 

4. hajaspektritekniikka. (Leppänen 2002 haast.) 

 

Varsinkin kohdat 3 ja 4 ovat puolustusvoimille erittäin tärkeitä. (Kosola 2002 

haast.) 

 

Kokonaisuudessaan OY-TIL ja CWC tarjoavat puolustusvoimille laadukasta 

teoreettista tutkimustyötä sekä riippumatonta tutkimustietoa mm. viesti-, johta-

mis-, paikannus- ja navigointi-, elektronisen sodankäynnin ja radiosensorijärjes-

telmien kehittämiseksi tulevaisuuden elektronisille taistelukentille. Lisäksi 

tarjotaan sotilassovelluksiin soveltuvaa siviilitutkimuksista hankittua tietoa. 

(Leppänen 2002 haast.) 

 

Sotilastietoliikenteen tutkimus sisältää ilmavoimien taistelunjohtojärjestelmän, 

lentävän viestijärjestelmän, hajaspektrisignaalien havainnoinnin ja tunnistamisen, 

sekä valvontasensorijärjestelmän signaaliteoreettisen tutkimuksen. (Leppänen 

2002 haast.) 

 



 

62  

Tarkemmin eriteltynä OY-TIL ja CWS tekevät yhteistyötä ilmavoimien, meri-

voimien, maavoimien, maanpuolustusalueiden, PvTTei-os:n sekä Maanpuolustus-

korkeakoulun kanssa. (Leppänen 2002 haast.) 

 

Kuten Teknillinen korkeakoulukin, Oulun yliopisto saa puolustusvoimilta 

pitkäkestoisia tutkimusprojekteja, jotka mahdollistavat innokkaiden sekä pätevien 

tutkijoiden palkkaamisen. Puolustusvoimien tutkimusaihepiirit ovat usein 

sellaisia, että niistä saatuja tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää muissa 

hankkeissa. (Leppänen 2002 haast.) 

 

Edellä esitettiin vain kahden kumppanuussuhteen hyötyjä mutta myös muiden 

kumppanussuhteiden hyödyt ovat samansuuntaisia. (Härkönen 2002b haast.) 

 

7.5 Yhteistyöprosessi 

 

Kuviossa 7.5.1 on esitetty Oulun yliopiston tietoliikennelaboratorion, puolustus-

voimien, yrityksien sekä muiden tutkimuslaitoksien yhteistyöprosessia sekä 

työnjakoa tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa. 

 

Kuvion vasemmalla puolella olevat nuolet osoittavat ko. laitoksen tai yrityksen 

osallistumista prosessin eri vaiheisiin. Yhtenäinen nuoli tarkoittaa osallistumista 

ja katkoviiva mahdollista osallistumista. Kuviosta voi havaita OY-TIL:n osallis-

tuvan prosessissa ensisijaisesti vaatimusmäärittelystä algoritmien suunnitteluun ja 

analysointiin saakka mutta tarvittaessa myös prototyyppivaiheeseen. 

 

Puolustusvoimat osallistuu vaatimusmäärittelyyn sekä prototyypin rakentamiseen 

ja testaukseen sekä valmiin sovelluksen tai laitteen käyttöön. Tarvittaessa 

puolustusvoimat osallistuvat myös tutkimusvaiheeseen. 
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Kuvio 7.5.1 (muokattu) OY-TIL:n, puolustusvoimien, yritysten ja muiden 

tutkimuslaitosten työnjako tutkimus- ja kehittämistoimintaprosessissa. (Leppänen 

1999) 
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7.6 Sopimukset 

 

Tutkimusprojektit ovat kestoltaan keskimäärin neljän vuoden pituisia, mutta 

edistyminen tarkastetaan vuosittain ja tutkimusprojekti voidaan keskeyttää 

kokonaan tai ko. yhteistyökumppanin osalta (Härkönen 2002a puhelinhaast.). 

PvTT:n ja yhteistyökumppaneiden - varsinkin korkeakoulujen ja yliopistojen 

väliset sopimukset - pyritään tekemään viideksi vuodeksi kerallaan mm. sen takia, 

että määräaikaiset professuurit sekä assistentuurit ovat noin viiden vuoden 

mittaisia. Laatimalla sopimukset viideksi vuodeksi yhteistyökumppani saadaan 

sitoutettua yhteistyöhön ja tutkimukseen osallistuva esim. jatko-opiskelija ehtii 

tällöin jopa  väitellä tohtoriksi (Ukkola 2002a haast.). 

 

7.7 Verkon toimijoiden valinta 

 

PvTTei-os:n näkökulmasta asiakkaat, Pääesikunnan sotatalousosasto (PEstal-os), 

PEjojä-os, Ilmavoimien Esikunta (IlmavE), Maavoimien Esikunta (MaavE), sekä 

Merivoimien Esikunta (MerivE) jne. on pitkälti ”annettu” (Pulkkinen 2002 haast., 

katso myös Pääesikunta 2001a). Toisaalta asiakkaat voisivat olla strategisia 

kumppaneita, sillä kaikilla on yhteinen tavoite: parantaa puolustusvoimien 

kriisinhallintakykyä. 

 

Valittavaksi jäävät näin ollen sellaiset kumppanit, jotka kykenevät tuomaan 

lisäarvoa verkkoon. Tähän kykenevät mm. korkeakoulut, yliopistot sekä eräät 

yritykset ja tutkimuslaitokset. Tällä hetkellä (keväällä 2002) voidaan todeta, että 

PvTT:lla on yhteistyösuhde monen tutkimuslaitoksen ja yrityksen kanssa. 

Kumppaneiksi mielletään Teknillinen korkeakoulu, Valtion teknillinen tutkimus-

laitos, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Lappeenrannan 

teknillinen korkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Elektrobit 

Oy, Instrumentointi Oy, Patria Finavitec, Aerial Oy sekä Invers Oy. Joidenkin 

kanssa yhteistyö on hyvinkin aktiivista kun taas eräiden kanssa yhteistyö on tällä 



 

65  

hetkellä hyvin pienimuotoista, lähinnä ylläpitävää. (Härkönen 2002a puhelin-

haast.) 

 

Tiivistä yhteistyötä PvTTei-os:n kanssa tekevät tällä hetkellä (kesä 2002) Oulun 

yliopisto, Valtion teknillinen tutkimuslaitos, Teknillinen korkeakoulu sekä 

Tampereen teknillinen korkeakoulu. Tutkimusaiheet ovat useimmiten tietoliiken-

netekniikkaan, tietoturvaan, elektronisen sodankäyntiin sekä erilaisiin radiotaajui-

siin sensoreihin liittyviä. (Härkönen 2002a puhelinhaast.) 

 

Tutkimusaiheen mukaan ovat ilma-, maa- sekä merivoimat myös osallistuneet 

PvTTei-os:n johtamaan tutkimustyöhön. Ilma- ja merivoimilla on myös omaa 

tutkimustoimintaa. (Pulkkinen 2002 haast.) 

 

Verkon päätavoitteena mainittiin jo aikaisemmin lisäarvon tuottaminen (Ståhle & 

Laento 2000: 40) ja tavoite toteutuu parhaiten jokaisen toimijan tuodessa verk-

koon oman ydinosaamisensa, eli sellaista tietoa ja taitoa jota muilla ei ole.  

 

PvTTei-os ei kuitenkaan, ainakaan järjestelmällisesti, analysoi kumppaniensa tai 

potentiaalisten kumppaneiden mahdollista arvoa verkolle. Kumppaneiden 

tuntemus perustuu mm. vierailuista muodostuneesta käsityksestä, henkilöstön 

koulutustasosta, jatko-opintokulttuurista, kumppanin näkyvyydestä julkisuudessa, 

muiden mielipiteistä, kumppanin suhteista teollisuuteen, julkaisutoiminnasta, 

kumppanin omasta tutkimusverkosta sekä suhteista ulkomaalaisiin tutkimusyhtei-

söihin. (Härkönen 2002b haast.) 

 

Järjestelmällisen ja syvällisen kumppanianalyysin puuttumisesta huolimatta 

PvTTei-os:lla on Härkösen (2002b haast.) mukaan varsin kattava näkemys 

kumppaneidensa osaamisesta. 
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8 VERKOTTUMISEN HAASTEET JA 

MAHDOLLISUUDET 

 

Riippumatta siitä onko kyseessä vertikaalinen verkottuminen, kumppanuus tai 

strateginen yritysverkko, mahdollistaa yhteistyö päällekkäisten toimintojen 

poistamisen sekä usean osa-alueen erityisosaamisen yhdistämisen. Verkon 

potentiaalisten toimijoiden ydinosaaminen tulee aina kartoittaa etukäteen ja 

verkkoon tulee ottaa mukaan vain ne, joiden panos tuo todellista lisäarvoa. 

(Möller & Wilson 1995: 56, katso myös Ståhle & Laento 2000: 91) 

 

Yhteistyön keskeisenä lähtökohtana on tunnistaa omat sekä mahdollisen kumppa-

nin vahvuudet sekä heikkoudet. Vahvuuksien ja heikkouksien selvittäminen 

voidaan toteuttaa SWOT-analyysilläd tai ns. SBIC-metodiae. SBIC-metodin avulla 

tunnistetaan kunkin yrityksen menestysprofiili, joita vertailemalla pystytään 

selvittämään mitä annettavaa yrityksillä on toisilleen (Yritysyhteistyö 1991: 45) 

 

8.1 Yhteistyössä havaittuja yleisiä ongelmia 

 

Halmeen ym. (1999: 13) mukaan yhteistyössä usein esiintyviä ongelmia ovat mm: 

yhteistyön aloittaminen käytännössä, yhteistyön hallinta sekä ylläpito, T&K-

projekteille varattujen aikojen pettäminen, budjetoitujen kustannusten ylittyminen 

sekä tutkimustuloksien hyödyntämisoikeudesta sopiminen.  

 

                                                 
d Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
e Small Business Information Center Oy 
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Luukkonen ja Heikkilä (2000: 39) lisäävät vielä seuraavat usein esiintyvät 

ongelmat: osapuolien poikkeavat tavoitteet, epäilykset muiden osapuolien 

luotettavuudessa saavuttaa asetetut tavoitteet, erot työ- ja kommunikaatio-

kulttuureissa, kumppanien vaihteleva osaamistaso, liian kunnianhimoiset tavoit-

teet, jonkun osapuolen tavoitteiden muuttaminen kesken kaiken sekä rahoituson-

gelmat. 

 

Jostain syystä voittoa tekemättömillä organisaatioilla on havaittu olevan selvästi 

runsaammin ongelmia savuttaa asetetut tavoitteet, niin laadullisesti kuin ajallises-

tikin kuin muilla. (Luukkonen & Heikkilä 2000: 39) 

 

Potentiaalisena ongelmana voidaan pitää myös verkottumisen toimintaperiaatetta, 

jossa toimijat tuovat verkkoon oman ydinosaamisensa. Yhden verkolle tärkeän 

jäsenen poistuminen saattaa aiheuttaa, ainakin hetkellisiä, ongelmia verkon 

toiminnalle. (Ståhle & Laento 2000: 9) 

 

Usein verkottumista perustellaan kustannussäästöillä ja kustannustehokkaana 

toimintametodina, mutta käytännössä näihin tavoitteisiin ei läheskään aina päästä. 

(Tuimala 1999: 6) 

 

8.2 Mahdollisuudet 

 

Luvussa 4 esitettiin erilaisia verkottumis- tai yhteistyövaihtoehtoja yritysten 

välillä: hierarkkinen verkottuminen, kumppanuus, ja strateginen yritysverkko. 

Jokainen vaihtoehto tarjoaa mahdollisuuksia.  

 

Verkkojen yhtenä päätavoitteena on lisäarvon tuottaminen (Möller & Wilson 

1995: 56). Kun kukin verkon jäsen keskittyy omaan ydinosaamisensa verkon 

tarjoamat mahdollisuudet ilmaantuvat: tehokkuus lisääntyy, kustannuksia 

pystytään kohdentamaan paremmin niille, joiden toimintaan ne liittyvät ja tulokset 

ovat parempia kuin mihin yksin toimiva yritys olisi kyennyt ( Kuisma 1994: 7). 



 

68  

Hierarkkinen yhteistyösuhde mahdollistaa mm. keskittymisen omaan ydinosaami-

seen, pitkälle automatisoidut yhteydet toimijoiden välillä, hyvän ja helpon verkon 

hallittavuuden, lyhyemmät vasteajat toimijoiden välillä, verkon nopean muuttami-

sen ja parantamisen sekä kustannussäätöjä. (Virolainen 1998: 70, katso myös 

Baldauf ym. 2001: 48) 

 

Kumppanuus, varsinkin taktinen ja strateginen kumppanuus tarjoavat hierarkki-

seen verkottumiseen verrattuna runsaammin mahdollisuuksia menestyä ja tuottaa 

lisäarvoa, koska kumppaneilla on yhteisiä tavoitteita, yhdessä luotuja strategioita 

ja lisäksi kumppanit ovat tiukasti sitoutuneet yhteistyöhön.  On kuitenkin huomat-

tava, että riskit lisääntyvät myös. Mitä syvällisempää verkottuminen on, sitä 

vaikeampaa on tietää mitä lopputulos tulee olemaan. (Ståhle ja Laento 2000: 93) 

 

8.3 Teknologian luomat mahdollisuudet  

 

Luvussa 4 esitetyt verkottumisvaihtoehdot edellyttävät käytännössä tiedon vaihtoa 

sekä siirtoa sähköisessä muodossa. Siirrettävä tieto on usein luottamuksellista, 

eikä sitä voi siirtää internetissä ilman salausta. Puolustusvoimat on pilotoinut 

SecGo Virtual Enterpricen kehittämää DefNet palvelua, joka mahdollistaa tiedon 

siirron vahvasti salattuna internetissä puolustusvoimia tyydyttävällä tavalla. 

(Heinonen 2002 haast.) 

 

DefNetin ominaisuuksia on myös  lisätty yleisiin liiketoimintasovelluksiin, kuten 

toiminnanohjausjärjestelmiin, tietokoneavusteisiin suunnittelujärjestelmiin, 

dokumentinhallintasovelluksiin, projektinhallintasovelluksiin sekä asiakashallin-

tasovelluksiin. Palveluita voi tarpeen mukaan rakentaa myös muihin sovelluksiin, 

käyttäjien vaatimusten mukaan. (Heinonen 2002 haast.) 
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DefNet vaatii toimiakseen työaseman, toimikortin sovelluksineen sekä internetyh-

teyden. Siirrettävästä tiedosta riippuen voidaan käyttää mm. modeemi-,  laajakais-

ta- tai langattomia yhteyksiä. Uuden projektiryhmän tai yksittäisen jäsenen 

liittäminen DefNetin piiriin on helppo toimenpide ja kestää enimmillään viikon, 

sisältäen laitehankinnat ja asennukset. (Heinonen 2002 haast.) 

 

DefNetiä on käsitelty tarkemmin projektin päällikkönä toimineen insinöörikomen-

tajakapteeni Mikko Karin Teknilliseen korkeakouluun vuonna 2001 tehdyssä 

diplomityössä. 
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9 VERKONRAKENTAJAN ROOLI  

 

”Vanhanaikaiset alihankintasuhteet eivät muutu uudenlaisiksi verkkosuhteiksi 

vain kutsumalla niitä strategisiksi alliansseiksi”. (Lovio & Ylä-Anttila 1991: 32)  

 

9.1 Verkon rakentaminen 

 

Verkko ei muodostu itsestään, vaan se pitää rakentaa ja sitä pitää ylläpitää 

aktiivisesti. Avainasemassa olevat ihmiset sekä heidän systemaattinen ja tavoit-

teellinen työpanoksensa ovat tärkeimpiä tekijöitä verkkoa rakennettaessa ja 

ylläpidettäessä. Rakentajan rooli lankeaa yleensä sille toimijalle, jolla on suurim-

mat intressit verkon suhteen. On kuitenkin huomioitava, että vaikka rakentajalla 

on usein suurin valta verkossa, niin mitä tasa-arvoisempia verkon yritykset ovat 

sitä todennäköisemmin ne panostavat resursseja verkkoon. (Järvenpää & Immo-

nen 1998: 61-62) 

 

Rakentajan tai johtajan tulee myös määrittää verkon tavoitteet, luoda yhteinen 

viestintäjärjestelmä verkon yrityksille sekä luoda verkossa toimiville 

toimintaedellytykset. (Järvenpää & Immonen 1998: 65) 

 

Yhteistyön rakentaminen on monivaiheinen, vaikea sekä pitkä polku, eivätkä 

tulokset aina vastaa odotuksia. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 70 % 

yhteisyrityksistä sekä yhteistyöliittoumista ovat hajonneet tai niiden tulokset ovat 

olleet toivottua heikompia. (Yritysyhteistyö 1991: 34) 
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Toimivaan yhteistyöhön on vaiheita, joita voidaan kuvata askelmin: 

Hyödyntäminen: Yhteistyö on hyödyntämistä varten.

Panostus: On määritettävä paljonko, koska ja miten kukin panostaa.

Sopimus: Yhteistyön toteuttamiseksi laaditaan sopimus.

Valinta: Yhteistyösuhteet toteutuvat vain etsinnän sekä valinnan avulla.

Tutuksi tuleminen: Ihmisten on tunnettava toisensa.

Kuvio 9.1.1 Yhteistyön rakentamisen vaiheet. (Yritysyhteistyö 1991: 34) 

 

Varsinaista verkkoa rakennettaessa tai kehitettäessä tulee selvittää mitä osaamista 

verkko tarvitsee, selvittää mitä osaamista jo on olemassa sekä etsiä puuttuvaa 

osaamista. Tämän jälkeen on rakennettava yhtenäinen arvopohja ja luottamus sekä 

opittava hyödyntämään eri osapuolien osaamista. (Luomala ym. 2001) 

 

Ruotsalainen ja Vähätalo (1999: 43) päätyvät samantyyppisiin päätelmiin kuin 

Luomala ym. (2001) verkon rakentamisen suhteen. Verkkoa rakennettaessa 

lähtökohtana on jo olemassa oleva tieto, jolloin verkon rakentaminen pitää aloittaa 

tutkimusohjelmien tai -hankkeiden tarpeen mukaan. Kartoittamalla olemassa 

oleva tieto sekä selvittämällä tutkimusongelmat  luodaan perusta verkon rakenta-

miselle. Ruotsalainen ja Vähätalo (1999: 43) painottavat myös verkon rakentami-

sen vaikeutta sekä varsinaisen rakentajan aktiivisuutta. 

 

Ruotsalainen ja Vähätalo (1999: 45) tarjoavat verkon rakentamiseen kahta mallia: 

- veturimalli, jossa hyödynnetään jo (kansainvälisillä) markkinoilla toimivaa 

tunnettua yritystä 

- saapasmalli, joka rakennetaan tyhjästä, ilman kärkiyritystä. 

 

9.2 Veturimalli 

 

Verkkoveturi suuntautuu asiakkaisiin ja markkinoihin, kehittää tuotteita ja 

palveluita sekä kokoaa ja koordinoi verkkoa. Verkkoveturi voi halutessaan 
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osallistua tuotekehittelyyn ja tuotantoon,  mutta voi yhtä hyvin tyytyä koordinoi-

maan verkkoa. (Niemelä 2002: 46) 

 

Verkon rakentaminen veturimallissa sisältää seuraavat vaiheet: 

1. verkon rakentamisen kärkiyrityksen, tai veturin ympärille 

2. osaamisen laajentamisen kehittämällä tehokkuutta, liiketoimintaa sekä itse 

verkko-osaamista 

3. irrottautumisen vanhoista asenteista sekä tiedonkulun varmentamisen 

4. kriittisen rajan ohittamisen, jolloin verkko toimii itsenäisesti. (Ruotsalai-

nen & Vähätalo 1999: 45) 

 

9.3 Saapasmalli 

 

Saapasmallin mukaan verkon rakentaminen sisältää seuraavat vaiheet: 

1. kommunikoinnin, jossa tutustutaan ja valmistelaan tulevia muutoksia 

2. sitouttamisen sääntöjä laatimalla sekä yhteistyön aloittamisen jollain alu-

eella 

3. osaamisen laajentamisen kehittämällä tehokkuutta, liiketoimintaa sekä itse 

verkko-osaamista 

4. kärkiyrityksen – veturin – perustamisen 

5. vanhoista asenteista irrottautumisen sekä tiedonkulun varmentamisen 

6. kriittisen rajan ohittamisen, jolloin verkko toimii itsenäisesti. (Ruotsalai-

nen & Vähätalo 1999: 46) 

 

Lopuksi yleisiä havaintoja sekä mielipiteitä yhteistyöstä: 

- yhteistyö ei ole vain idealismia, sillä se aiheuttaa kustannuksia 

- yhteistyön käynnistäminen on pitkä prosessi ja tutustumiseen on varattava 

aikaa 

- yhteistyöhankkeista on oltava hyötyä kaikille osapuolille 

- yhteistyötä ei kannata aloittaa vaikeimmasta hankkeesta 

- yrityksen oma aktiivisuus on tärkeää 
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- yhteistyössä jokaisen osapuolen tulee keskittyä ydinosaamiseensa 

- jokaisella osapuolella on oltava todellista annettavaa 

- kaiken yhteistyön pohjalla on keskinäinen luottamus. (Yritysyhteistyö 

1991: 33) 
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10 SUOSITUKSIA 

 

10.1 Yleisiä havaintoja 

 

Puolustusvoimien edustajien kanssa käydyistä keskusteluista sekä haastatteluista 

saadut tiedot verkottumisen nykytilasta ja sen tehokkuudesta olivat jossain määrin 

ristiriitaisia. Puolustusvoimien materiaalilaitoksen (PvMatL:n) tutkimus- ja 

kehittämisohjelmissa verkottuminen näyttää toteutuneen ja toimii hyvin (Kosola 

2002 haast.). Merivoimien tutkimus- ja kehittämisyhteistyö kumppaneiden kanssa 

on myös sujunut hyvin ja verkkomainen toimintamalli näyttää toimivan (Ahola-

Luttila 2002 haast., katso myös Mikkonen 2002 haast. ja Ukkola 2002a haast.). 

 

PvTTei-os:n rooli puolustusvoimien tutkimuskentässä näyttää olevan hieman 

epäselvä. Asiakkaatf eivät tunnu tietävän, ainakaan asetettujen tutkimuskysymys-

ten perusteella, minkä tyyppisten asioiden selvittämiseen PvTTei-os soveltuu 

parhaiten. Asiakkaiden kysymykset kohdistuvat pääosin operaatioanalyysitasolle, 

kun PvTTei-os:n tutkimusvoimavarat allokoidaan pääosin teknologiatasolle. 

PvTTei-os:n tutkimustoiminta on pitkäjänteistä, kun asiakkaiden tutkimustarve on 

selvästi lyhytjänteisempää. (Härkönen 2002b haast.) 

 

PvTTei-os:lla oltiin yleisesti sitä mieltä, että voidakseen vastata asiakkaan 

kysymyksiin operaatiotasolla tulee tuntea teknologiatason mahdollisuudet sekä 

rajoitukset. (Härkönen 2002b haast., katso Kuvio 7.3.2) 

 

                                                 
f  Asiakkailla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä tahoja, jotka tilaavat PvTTei-os:lta tutkimuksia ja   
   niitä joille PvTTei-os toimittaa tutkimustuloksia. 
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Toisaalta, mikäli asiakkaiden tarpeet ovat operaatiotasolla, tuntuisi luontevalta, 

että tutkimusresurssit allokoidaan juuri tälle tasolle. Ellei tämä ole mahdollista 

tulee PvTTei-os:n tarkasti selvittää ketkä ovat heidän todellisia asiakkaitaan ja 

kenen tarpeita tulee palvella.   

 

Luukkonen ja Heikkilä (2000: 39) totesivat, että voittoa tekemättömillä organisaa-

tioilla on selvästi enemmän ongelmia kuin voittoa tavoittelevilla organisaatioilla. 

Ehkä selvimmät erot PvTTei-os:n (PvTT:n), Merivoimien Tutkimuslaitoksen 

(MerivTL:n) ja PvMatLE:n tutkimustoiminnassa on se, että annettujen tehtävien 

mukaisesti ”PvTT vastaa tutkimusalojensa teknologiatiedon kokoamisesta ja 

jalostamisesta puolustusvoimien teknisen kehittämisen, suunnittelun ja päätöksen-

teon sekä puolustusmateriaalin evaluoinnin, kehittämisen, käytön ja kunnossapi-

don perusteiksi” (Pääesikunta 2001c), kun taas MerivTL ja PvMatLE paneutuvat 

ensisijaisesti konkreettisen tuotteen aikaansaamiseksi (Jäppinen 2002 haast., katso 

myös Mikkonen 2002 puhelinhaast. ja Kosola 2002 haast.).  

 

MerivTL:n ja PvMatLE:n toimintaa ohjaa, ainakin jossain määrin, asiakkaiden 

välitön palaute kun heidän tuotteitaan kokeillaan ja otetaan käyttöön. Voisi 

ajatella, että markkinavoimien puuttuminen PvTTei-os:n toimintaa ohjaavana 

voimana vaikuttaa kielteisesti. 

 

Viitaten Luukkosen ja Heikkilän (2000) havaintoihin on PvTTei-os tässä rinnas-

tettu ”voittoa tuottamattomaksi” koska sen tuotteita tai tutkimustuloksia ei 

sellaisenaan oteta käyttöön, eikä tutkimustyön jatkuminen siten ole riippuvainen 

lopputuotteen  laadusta tai käyttöönotosta. 

 

Haastatteluissa ilmeni myös, että on epäselvää kuka laatii synteesin PvTTei-os:n, 

tai kumppaneiden tekemissä ja koordinoimissa tutkimuksissa. PvTTei-os:lla 

toivotaan sotilaskoulutuksen saanutta vähintäänkin mukaan tekemään synteesiä, 

kun muut haastatellut henkilöt olettavat PvTTei-os:n tekevän synteesit itse.  
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Seuraavia seikkoja tuli esille keskusteltaessa synteesin laatimisesta: PvTTei-os ei 

aina tiedä mihin tarkoitukseen tutkimustulosta käytetään, jolloin synteesin 

tekeminen kaikkia asiakkaita tyydyttävällä tavalla on vaikeaa; asetetut tutkimus-

kysymykset ovat eräissä tapauksissa epäselviä, joten yksiselitteisen synteesin 

tekeminen on mahdotonta; tutkijan on tunnettava puolustusvoimien tavoitteet ja 

tarpeet sekä paneuduttava tutkimusongelmaan niin perusteellisesti, että kykenee 

tekemään synteesin. Synteesin tekemättä jättäminen koska tutkija ei tiedä 

tutkimuksen tarkoitusta tai mihin tulosta käytetään, on korjattavissa paremmalla 

tiedottamisella. Tutkimuksen tavoitteen tunteminen on edellytys tutkimuksen 

suuntaamiselle sekä synteesin tekemiselle. 

 

PvTT:lle määritellyissä tehtävissä (Pääesikunta 2001d) ei mainita synteesin 

tekemistä. Tehtäviin ei myöskään kuulu ns. yritys- ja kompetenssikartoitukset tai 

tutkimuskumppaneista tehtävät yritysanalyysit. Kartoituksien ja yritysanalyysien 

tarkoituksena on mm. selvittää mikä on kunkin kumppanin tai potentiaalisen 

kumppanin ydinosaamisalue sekä keneltä, mistä ja millä ehdoilla tutkimustietoa 

voisi saada (elleivät oman tutkimusverkon resurssit riitä). 

 

Puolustusvoimien ja PvTT:n käyttämän päätoimittajamallin mukaan olisi luonnol-

lista, että kokonaistoimitukseen kuuluisi myös synteesin tekeminen, riippumatta 

siitä mitä erikseen määrätyissä tehtävissä mainitaan. 

 

10.2 Kumppaneiden ja asiakkaiden havaintoja 

 

Ongelmat johtuvat pitkälti puolustusvoimien organisaatiosta sekä henkilöresurs-

seista. Ongelmaksi mielletään puolustusvoimien pienestä henkilöstöstä johtuva 

asioiden hidas käsittely sekä kokonaisjärjestelmien kehitykseen osallistuvien 

osastojen lukumäärä, varsinkin kun jokaisella osastolla on omat tavoitteensa 

tutkimuksen suhteen. Ontuvat tutkimusspesifikaatiot ja passiivinen ohjaus 

vaikeuttavat myös tutkimustyötä. (Leppänen 1999, katso myös Härkönen 2002b 

haast. ja Koivunen 2002 haast.) 



 

77  

10.3 Havaintoja verkottumisen nykytilasta 

 

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistuvat laitokset eivät 

toimi keskenään strategisena verkkona, vaikka on vaikeaa mieltää toista yhtä 

luonnollista pohjaa strategiselle verkolle. Kaikilla verkossa toimivilla, tai 

potentiaalisilla puolustusvoimien toimijoilla on yhteinen päätavoite: kriisinhallin-

takyvyn parantaminen. Luonnollisesti puolustushaaroilla ja muilla laitoksilla on 

toisistaan poikkeavat tavoitteet, mutta ne eivät kuitenkaan poista yhteistä pääta-

voitetta. 

 

Luvuissa 7.3 ja 10.1 todettiin verkkomaisen toimintamallin toimivan vain eräillä 

osa-alueilla. Lisäksi näyttää siltä, että puolustusvoimien organisaatiot, eräissä 

tapauksissa osastot, eivät tee niin paljon yhteistyötä kuin voisivat. Mikäli tavoit-

teena on strateginen tutkimusverkko (tai tutkimus- ja kehittämisverkko) pitää 

yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta syventää.  

 

Puolustusvoimilla on useita tutkimusverkkoja, joita johtavat PvTT, MerivTL jne., 

mutta näiden välillä ei ole, ainakaan tarpeeksi paljon, yhteistyötä. Yhdistämällä 

olemassa olevat verkot yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi, strategiseksi 

verkoksi, paranisi puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta kokonaisuu-

dessaan.  

 

10.4 Vaatimuksia verkottumiselle 

 

Jotta verkottumisesta olisi hyötyä on ensiarvoisen tärkeää, että tutkimustyön 

alussa, eli siinä vaiheessa kun puolustushaarat, aselajit, osastot jne. valmistelevat 

itselleen tärkeiden alueiden tai hankkeiden tutkimista, yksiköt tekisivät yhteistyötä 

ja sopisivat kunkin osa-alueet ko. tutkimuksessa tai hankkeessa.  

 

Tervamäki (1993: 3, Oinonen-Kuolimon 1997: 22, mukaan) määritteli verkottu-

misen hierarkkisen, formaalisti ylhäältä johdetun organisoitumis- ja toimintatavan 
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vastakohdaksi, jossa yksiköt tekevät itsenäisiä päätöksiä hierarkkisen organisaati-

on rinnalla tai jopa sen sijaan. Verkottuessa on hyväksyttävä, että verkko ei toimi, 

ainakaan kovin hyvin, hierarkkisena tai funktionaalisena organisaationa. Onko 

tällainen epäformaali, löyhä sekä hankkeen mukaan vaihteleva yhteistyö mahdol-

lista puolustusvoimissa?  

 

Halme ym. (1999: 4) täydensivät Tervamäen (1993: 3) ajatusta toteamalla, että 

laaja ja löyhä verkko tulee kyseeseen kun teknologia kehittyy nopeasti, mutta 

markkinat muuttuvat hitaasti. Puolustusvoimien tutkimusympäristö toimijoineen 

toimii juuri tällaisessa ympäristössä. Teknologia kehittyy nopeasti, mutta omat 

markkinat eivät muutu asiakkaiden suhteen (katso Kuvio 10.4.1). 

 

Halmeen ym. (1999) tekemän tutkimuksen mukaan yrityksien T&K-strategiat 

voidaan ryhmitellä nelikenttään toimialan muutosnopeuden ja kilpailun mukaan 

seuraavalla tavalla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 10.4.1 T&K-yhteistyöstrategioiden ryhmittely toimialan muutosnopeuden 

ja kilpailun mukaan (Halme ym. 1999: 23) 

 

Verkko-
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työstrategia 
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Teknologia 
muuttuu nopeasti 

Teknologia 
muuttuu hitaasti 

Markkinoilla 
vähän yrityksiä 

Markkinoilla 
paljon yrityksiä 
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Puolustusvoimien tekninen tutkimuskenttä sijoittuu selvästi Halmeen (Halme ym. 

1999: 23) laatiman kuvion (katso Kuvio 10.4.1) verkkostrategiakenttään, sillä 

tekninen kehitys on tunnetusti nopeaa eikä puolustusvoimien tutkimustoiminta 

palvelee, ainakaan ensisijaisesti kuin muutamaa yritystä ja asiakasta. 

 

10.5 Suosituksia 

 

Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee verkottaa. Kaikissa 

haastatteluissa viitattiin käsitteisiin strateginen kumppanuus sekä ”prime contrac-

tor”, eli päätoimittajamalliin (katso Kuvio 10.5.1). Puolustusvoimien tutkimus- ja 

kehittämistoimintaa käsittelevissä asiakirjoissa päätoimittajamalli oli myös 

voimakkaasti esillä. 

 

Tämän tutkimustyön perusteella suositellaan verkottumisvaihtoehdoksi strategista 

verkkoa, joka voidaan muodostaa päätoimittajamallia hyväksi käyttäen. Toisin 

sanoen, strateginen verkko muodostettaisiin päätoimittajamallin (katso Kuviot 

10.5.2  ja 10.5.3) pohjalta. 

  

Kuvio 10.5.1 Päätoimittajamalli 

 

Alihankkija 1

Alihankkija a Alihankkija b

Alihankkija 1 Alihankkija 3

Päätoimittaja
"Prime contractor"

Asiakas
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Päätoimittajamallia voi kehittää strategiseksi verkoksi lisäämällä päätoimittajien, 

puolustusvoimien tapauksessa tutkimustoimintaan osallistuvien, välistä yhteis-

työtä. Kuviossa 10.5.2 on yhdistetty neljä päätoimittajaverkkoa strategiseksi 

verkoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10.5.2 Päätoimittajaverkon muodostaminen päätoimittajista 

 

Kuten luvussa 4.3 todettiin on strategisissa yritysverkoissa havaittavissa kolme 

tasoa: strateginen taso, johon kuuluvat verkon ydinyritykset; kumppanuustaso, 

johon kuluvat ydinyritysten kumppanit sekä sopimustaso, johon kuuluvat 

sopimusyritykset. (Hyötyläinen 1999) 

 

Strategisen tason yrityksillä on yhteiset tavoitteet ja tietoa vaihdetaan avoimesti. 

Ydinryhmän jäsenillä voi olla omia kumppaneita ja heiltä saatu tieto ja oppi on 

kaikkien ydinryhmään kuuluvien käytettävissä. (Hyötyläinen 1999, katso myös 

Luomala ym. 2001) Puolustusvoimien strategisen tutkimusverkon ydinryhmään 

kuuluisivat esim. PEstal-os, OpE, MerivTL, PvMatLE ja PvTT (kasto Kuvio 
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10.5.3). Kumppaneita olisivat esim. Oulun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, 

Patria Finavitec jne. 

 

Virtuaaliyritys tai virtuaaliverkko muodostetaan tapauskohtaisesti niistä strategi-

sen verkon toimijoista, kumppaneista sekä toimitussopimusyrityksistä, joilla on 

annettavanaan jotain erityisosaamista juuri ko. tutkimusprojektiin (Hyötyläinen & 

Simons 1998: 74-75). Esimerkkinä kahdesta mahdollisesta virtuaaliverkosta on 

kuvion 10.5.3 mukaisesti ohjelmistoradiohanke sekä hajaspektritutkimushanke. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10.5.3 (muokattu) Strateginen tutkimus- ja kehittämisverkko (Hyötyläinen 

ym. 1999) 

 

Puolustusvoimien käyttämä päätoimittajamalli olisi toimiva ratkaisu, mikäli 

tutkimustoimintaa toteuttaisi vain yksi laitos, joka toimisi linkkinä kaikkien 

asiakkaiden ja kumppanien välissä. Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoi-

mintaan osallistuu kuitenkin useita laitoksia ja osastoja, jotka toimivat ”oman” 

päätoimittajamallin mukaan (katso Kuvio 10.5.1), mikä vaikeuttaa tiedon 

siirtymistä ja hyödyntämistä muiden laitosten ja osastojen tutkimus- ja kehittä-

mishankkeissa. Ratkaisuksi esitetään kaikkien päätoimittajien liittämistä yhdeksi 

kokonaisuudeksi (katso Kuvio 10.5.2), jolloin tieto olisi helpommin kaikkien 

päätoimittajien käytettävissä.  
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Yhdistettyä päätoimittajaverkkoa tulee edelleen kehittää strategiseksi yritysver-

koksi tai strategiseksi tutkimus- ja kehittämisverkoksi (katso Kuvio 10.5.3). 

 

Tämän tutkimustyön perusteella todetaan strategisen yritysverkon, em. seikkojen 

lisäksi, sopivan puolustusvoimien tutkimustoiminnan kehittämiseksi koska: 

- Ydinyritysten tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. 

- Verkon ytimen voi muodostaa vain puolustusvoimien omista laitoksista, 

esikunnista ja osastoista, jolloin myös salaista tietoa voi jakaa vapaasti. 

- Toimintatapa mahdollistaa kunkin ydinryhmään kuuluvan ”omat” kump-

panuussuhteet omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

- Yhden ydinyrityksen kumppanuussuhteista saatu tieto on myös muiden  

ydinyritysten hyödynnettävissä. 
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Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen tehtävät: 

 

- vastaa tutkimusalojensa teknologiatiedon kokoamisesta ja jalostamisesta puolus-

tusvoimien teknisen kehittämisen, suunnittelun ja päätöksenteon sekä puolustus-

materiaalin evaluoinnin, kehittämisen, käytön ja kunnossapidon perusteiksi 

- vastaa toiminnan ja resurssien suunnittelusta sekä seurannasta 

- vastaa kriisiajan toimintavalmiudesta pääesikunnan ja maanpuolustusalueen 

esikunnan ohjeiden mukaisesti 

- vastaa hallussaan olevan sotavarustuksen käyttökunnosta 

- vastaa käytössään olevien kiinteistöjen tilahallinnasta sekä tarvesuunnittelusta 

- vastaa taloussäännön mukaisesti hallintoyksikölle kuuluvista taloudenhoidon 

tehtävistä 

- vastaa teknologiavastuualueidensa mukaisten tutkimusohjelmien ja suunnitelmi-

en laatimisesta sekä niihin liittyvän tutkimuksen koordinoinnista ja toteutuksesta 

omalta osaltaan 

- vastaa muiden tilattujen tai tehtäväksi annettujen  tutkimus-, kehitys- ja testaus-

tehtävien toteutuksesta 

- vastaa tulosyksikön työkykyä ylläpitävästä toiminnasta 

- vastaa palkatun henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta tai hankin-

nasta 

- johtaa ja kehittää laitoksen henkilöstövoimavaroja 

- osallistuu kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön sopimusten ja pääesikunnan 

ohjeiden ja tehtävänantojen mukaisesti 

- kehittää tutkimusalojensa osaamista, tietoa ja tutkimuskykyä puolustusvoimien 

tarpeita vastaavasti 

- luo ja ylläpitää hyvät yhteistoimintasuhteet muihin tutkimusalojensa tutkimus-

toimintaa tekeviin laitoksiin ja korkeakouluihin 

- luo ja ylläpitää valmiuden alfa-aktiivisten aineiden analysointiin sekä ilmanäyt-

teen jatkuvaan keräykseen ja analysointiin 

- tukee MpKK:n tekniikan tutkimusta ja opetusta sekä suojelualan koulutusta 
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- tukee asiakkaitaan heidän tarvitsemien tutkimuspalvelujen saamisessa teknolo-

giavastuun mukaisilla aloilla myös silloin, kun tutkimus tehdään muussa tutki-

muslaitoksessa 

- toimii kaupallisten räjähteiden tarkastuslaitoksena, 

- toimii kemiallisen aseen kieltosopimuksen mukaisena Suomen valtion yksittäise-

nä pienimuotoisena laitoksena 

- rekrytoi henkilöstönsä ja tukee rekrytointia puolustusvoimien koulutusjärjestel-

mään ja muihin tehtäviin 

- toteuttaa työsuojelua 

- toteuttaa ympäristönvalvontaa 

- hoitaa sosiaali- ja asuntoasiat. (Pääesikunta 2001c) 


