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Digitalization plays the key role inside logistics development programs in the Finnish 
Defence Forces in 2020. The purpose of this Master’s thesis is to get an answer to 
how to advance and help forward the digitalization of garrison’s maintenance, services 
and logistics from knowledge management perspective. This thesis is part of the Digital 
Garrison -project which is lead by the Defence Command and this thesis links 
knowledge management to this project. 

The empirical study is conducted as a qualitative study. Study is conducted 
hermeneutic means, and the aim is to understand. The case is connected to 
Lappeenranta Garrison and its biggest operator, The Army Academy. Pre-
understanding about subject was acquired from literature and research. Material for 
this study was acquired from literature, interviews, and observation. Interviews 
included 12 different interviews. Observation was a supportive method for this study. 
Material was analyzed using qualitative content analysis. Analyze included methods 
also from data based analyze. 

The results of the thesis shows that knowledge management processes are all linked 
to the digitalization of garrison’s logistics, especially knowledge sharing. Based on 
the results of this study, it can be concluded that the flow of the information as a 
concept is critical to understand. Development and digitalization of logistics in the 
Defence Forces cannot be lead, planned or executed individually: all branches and 
domains must be included to make sure, that pieces are integrated to each other. 
Threats and disadvantages must also be included to planning processes. Human’s 
and machines capabilities and abilities must be integrated to achieve the best and 
the most effective result. 
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1. JOHDANTO 

On arvioitu, että jo vuonna 2025 yli 10 % prosenttia ihmisistä käyttää vaatteita, jotka 

ovat yhteydessä internettiin. Lähes jokaisella on käytössään rajaton muisti. Big dataa 

käytetään väestönlaskentaan ja tekoäly auditoi yli 30 %:ssa yrityksistä ja 

organisaatioista (Aaltonen 2019, 50-51). Fyysinen, biologinen ja konkreettinen 

maailmamme sekoittuvat tulevaisuudessa digitaaliseen ja tekoälyn maailmaan, jossa 

ihmisen ja koneen kyvykkyydet toivottavasti yhdistyvät. Neuroverkot mahdollistavat 

uudenlaisen tavan käsitellä dataa, joka jalostuessaan tiedoksi luo toivottavasti 

parempia päätöksiä ja enemmän arvoa organisaatioille: ihmisen osuus työntuntien 

määrässä on jatkuvasti laskeva suhteessa koneisiin (World Economic Forum (WEF) 

2018, 9-12).  Vuonna 2025 internettiin on yhdistettynä yli 100 miljardia esinettä ja 

ihmistä, unohtamatta sitä, että taskussamme olevassa älypuhelimessa on jo nyt 

enemmän suorituskykyä kuin ensimmäisellä onnistuneesti laskeutuneella kuulennolla 

(Aaltonen 2019, 103 & Elnashar 2019, 1). Teknologiat kehittyvät kohti Yhteiskuntaa 

5.0 nopeammin kuin kulttuurit, organisaatiot tai ihmisten taidot (Aaltonen 2019, 52), 

mikä vaikuttaa myös julkisen puolen organisaatioon, Puolustusvoimiin.  

Julkisen puolen organisaatiot mielletään usein kankeaksi sekä toimintatavoiltaan 

hitaasti uuteen mukautuviksi organisaatioiksi. Tämä osiltaan on ymmärrettävää, koska 

rahoitus esimerkiksi Puolustusvoimille tulee yhteisistä verorahoista, joten toiminnan on 

oltava lakien ja asetuksien mukaista. Toimintaa kuvaa myös rahan käytön 

suunnitelmallisuus vuosiksi eteenpäin.  

Työtä tehdään vielä paljon käsin. Tiedonkäsittely voi joissain prosesseissa olla 

pelkästään manuaalista ilman tietotekniikan apua. Tietoturvallisuusnäkökulmat ja 

toimintojen tarpeellinen kaavamaisuus eivät kuitenkaan poista faktaa, että kehityksen 

mukana on pysyttävä, jotta kilpailukyky ja uskottavuus voidaan säilyttää sekä pidäke 

aseellista voimankäyttöä vastaan säilyy (Valtioneuvosto 2017, 9 ja 33). Ilman muutosta 

edessä voi olla tilanne, jossa analoginen varuskunta on keskellä digitaalista 

yhteiskuntaa. 

Muuttuva toimintaympäristö ja kehittyvä teknologia tarkoittaa sitä, että yhteiskunta, 

yritykset ja kansalaiset tulevat entistä laajemmin ja lähemmin vaikuttamaan 

Puolustusvoimien arkipäivän toimintoihin (AO10320, 3). Teknologian ja 

toimintaympäristöjen muutokset eivät ole pelkästään negatiivinen ilmiö. Ne ovat 



8 
 

mahdollisuuksia uudenlaisille menetelmille, toimintatavoille, kehitykselle ja 

suorituskyvyille.  

Puolustusvoimat on aina käynyt ja käy tulevaisuudessakin jatkuvaa kilpailua tiedosta 

ja suorituskyvystä (Lehtonen ja Anteroinen 2015, 161-162). Suorituskyky luodaan ja 

sitä kehitetään normaaliolojen aikana osana päivittäisiä rutiineja käyttäen tietoa, joka 

on osin hajallaan ja osin aineettomana hiljaisena tietona ympärillämme. Kehityksen 

taas on lähdettävä tarpeesta ja strategiasta. Toisaalta sen on myös huomioitava 

organisaatioiden arvokkain pääoma 2020 luvulla, tieto (Hussinki, Kianto, Vanhala ja 

Ritala 2017, 1596).  Tämä tutkimus pyrkii tuomaan juuri tuon tiedon kuuluviin 

rakennettaessa analogisesta digitaalista ja sulkeutuneesta yhteiskuntaan 

integroituneempaa varuskuntaa.  

1.1. Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten huollon ja logistiikan toimintoja voidaan 

edistää varuskunnallisessa toimintaympäristössä tietojohtamisen näkökulmasta. 

Tutkimus on osa Digitaalinen varuskunta -projektia ja tämä tutkimus tarkastelee aihetta 

tietojohtamisen näkökulmasta. Tutkimus tuottaa kyseessä olevalle projektille 

näkemyksiä, mitä varuskunnan huollon ja logistiikan toimintojen digitalisaatio 

edellyttää varuskunnalta mutta myös koko Puolustushallinnon organisaatioilta. 

Digitalisointi tarkoittaa osaksi digitaaliseen toimintaympäristöön siirtymistä, mikä 

mahdollisesti tuo johtamiseen kompleksisia ulottuvuuksia. Tietojohtamisen ja sen 

prosessin sekä käytänteiden hallinta ovat Puolustusvoimissa pitkällä fyysisissä 

toimintaympäristöissä, joissa esimerkiksi sähköä ei ole tarjolla. Mutta digitaalinen 

toimintaympäristö luo uuden osaamisvajeen logistiikalle, jota tämä tutkimus osaltansa 

pyrkii täyttämään. 

Päätutkimuskysymys: 

Miten toimintojen digitalisointia voidaan edistää tietojohtamisen näkökulmasta? 

Alatutkimuskysymykset:  

Mitkä tietojohtamisen prosessit ja käytännöt ovat keskiössä varuskunnan 

digitalisoinnissa? 

Mikä on logistiikan ja huollon nykytila vuonna 2020 digitalisaation näkökulmasta? 
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Mitkä ovat tarpeet varuskunnan huollon ja logistiikan digitalisoinnissa? 

Mitä etuja ja haittoja on tunnistettavissa varuskunnan digitalisoinnissa? 

Päätutkimuskysymystä tuetaan neljällä alakysymyksellä. Ensimmäinen alakysymys 

käsittelee tietojohtamisen prosesseja ja käytäntöjä. Olennaista on selvittää digitaalisen 

toimintaympäristön teoriatausta tietojohtamisen prosessien ja käytäntöjen avulla ja 

linkittää ne huoltoon ja logistiikkaan. Ymmärtämällä vaikuttavimmat tekijät, on myös 

johtaminen ja tavoitteiden saavuttaminen selkeämpää. 

Toinen alakysymys vastaa varuskunnan logistiikkajärjestelmän nykytilaan. 

Kysymyksen avulla halutaan selvittää lähtökohdat tutkimukselle ja selventää 

logistiikkajärjestelmän normaalioloja ja niiden verkottuneisuutta. Nykytilan 

selvityksessä otetaan myös huomioon empiriaosuuden tulokset, jotka mahdollistavat 

konkreettisten esimerkkien hyväksikäytön. 

Kolmas alakysymys käsittelee digitalisoinnin tuottamia mahdollisuuksia tarpeiden 

näkökulmasta. Tämä alakysymys on yksi tärkeimmistä syötteistä pääprojektille, joka 

etsii kehitysehdotuksia ja ideoita alhaalta ylös -periaatteiden mukaisesti. Myös hiljainen 

tieto huomioidaan.  

Neljäs alakysymys käsittelee digitalisoinnin uhkia, etuja ja haittoja. Digitalisointi 

mahdollistaa varuskuntien avaamisen osittain siviilimaailman digitaalisille 

toimintaympäristöille, voi alentaa kustannuksia ja tehostaa toimintaa sekä parantaa 

tiedon kulkua. Samalla avoimuus ja digitaalisuus mahdollistavat  vihollisen 

tehokkaamman ja helpomman vaikuttamisen muun muassa tietosuojaan, -turvaan ja - 

hallintaan. Kysymys käsittelee etuja ja uhkia pääsoin yleisellä tasolla. 

1.2. Taustatutkimuksen kuvaus, merkitys ja tavoitteet 

Puolustusvoimien digitalisaatiostrategian (AO10320) tavoitteena on edistää ihmisen ja 

koneen tietojenkäsittelyn optimaalista hyödyntämistä. Toimintastrategia ottaa 

huomioon olemassa olevat teknologiat ja niiden suomat mahdollisuudet.  

Digitalisaatio nähdään Puolustusvoimissa 2020-luvulla keskeisenä logistiikan 

kehittämisen muutostekijänä. Digitalisaatiosta etsitään myös keinoja kustannusten 

karsimiseksi, tehokkuuden saavuttamiseksi sekä digitalisaation myötä vapautuvan 

työpanoksen kohdentamiseksi muihin prosesseihin, kuten operatiiviseen toimintaan 
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(AP2388, 2; Torniainen ja Ritakorpi 2020, 28). Logistiikan ja huollon digitalisaatioon ja 

tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvistä toiminnoista ja koordinoinnista vastaa 

Puolustusvoimissa Pääesikunnan logistiikkaosasto. Kehitystoimintaa ohjaamaan on 

luotu käsky kehittämisen hallinnasta (AP181441), jossa käsketään toimintapa 

tietojärjestelmien, palveluiden ja digikohteiden kehittämiseen (kuva 1). 

Kuva 1: Toimintatapa tietojärjestelmien, palveluiden ja digikohteiden kehittämisessä 

Puolustusvoimissa (AP18144, 2).  Tutkimus sijoittuu kolmeen ensimmäiseen 

laatikkoon toimintatapamallissa. 

Tämä tutkimus on osa Puolustusvoimien Pääesikunnan Logistiikan johtamisen 

kehitystyöryhmän (LOGJOKEHRY) ja sen alaisen logistiikan digitalisaatiotyöryhmän 

projektia ja kehitystyötä. Sen tavoitteena on tuottaa varuskunnan arkea helpottavia ja 

tehostavia digitaalisia palveluja sekä vastata osaltansa toimintaympäristöjen 

kehitykseen ja teknologisoituvaan arkeemme. Varuskuntien arjessa on paljon 

manuaalista ja osin tehotonta työtä pullonkauloineen, joita voisi helpottaa ja kehittää 

 

1 Lisäksi HQ1081 – LOGISTIIKAN JOHTAMISEN TUKI, jonka tutkija havaitsi vasta työn 
tarkistusvaiheessa 

Yksittäiset 
kehittämisesitykset 

(kaikki käyttäjät)

Toimeksiantajan ohjaus 
(J4/J6 tai 

PHHOS/PHJOJÄOS)

Kehittämisesitysten 
koonti (PHHOS, 
PVLOGLE JOJÄ)

Kehittämisesitysten 
käsittely, priorisointi ja 

jatkovalmistelu 
(LOGJOKEHRY)

Johtamisjärjestelmä-
palvelujen ohjausryhmä 

(tietojärjestelmät)
Muu PE valmistelu 

(muut kohteet)

Toteutus 

Teknis-toiminnallisen 
käyttöönottopäätöksen 

valmistelu 
(LOGJOHKEHRY )

Toteutustoimeksianto 
(J4 yt J6, PHHOS, 

PVLOGLE, JÄRJK, PVJJK, 
PHJOJÄOS tilanteen 

mukaan)

Kokoaa
Tuo 
kokoukseen

Valmistelu 
rinnan

Lupa 
lähettämiseen

J4 vastaa 
valmistelusta 
ja viennistä

Poikkeamat 
toimeksi-
antoon

Ohjaus

Toteutus-
vastuullinen 
yt J4 / 
PHHOS / 
PVLOGLE 
valmistelee

Tekninen KO-päätös 
(PEJOJÄPÄÄLL tai 
PHJOJÄPÄÄLL*)

Toiminnallinen KO-
päätös (PELOGPÄÄLL 

tai PHHPÄÄLL*)

* Kun ao. muutos vaikuttaa vain ao. puolustus-
haaraan.

Tietojärjestelmät

Muut 
järjestelmät

Oman normiston 
mukaisesti

TOIMINTATAPA TIETOJÄRJESTELMIEN/PALVELUIDEN/DIGIKOHTEIDEN 

KEHITTÄMISESSÄ
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digitaalisin palveluin. Osa päivittäisistä prosesseista on Puolustusvoimien toimialojen 

tai Puolustushaarojen omistamia, ja niihin varuskunnilla tai joukko-osastoilla ei ole 

mahdollista vaikuttaa. Projektin tavoitteet on näin ollen asetettu varuskunnalliselle 

tasolle, mikä rajauksena mahdollistaa konkreettiset tulokset tutkimukselle. Projektilla 

ei ole stabiilia päämäärää, vaan tavoitteena on järjestelmäkokonaisuus, joka 

mahdollistaa ketterän kehityksen, kun uusia tarpeita, vaatimuksia ja strategioita 

ilmenee. 

Digitaalinen varuskunta (DIGIVRSK) -kokonaisuus sisältää suunnittelu, pilotointi- ja 

toteutusvaiheet. Projektin käynnistämisestä ja suunnitteluvaiheen ohjaamisesta 

vastaa tämän työn kolmas tarkastaja, logistiikan digitalisaation pääsuunnittelija, 

tekniikan tohtori Ilona Torniainen Pääesikunnasta. Ennen projektin teknisen 

arkkitehtuurin valmistumista ja pilotointia, toteutetaan suunnitteluvaihe. Sen tavoitteiksi 

on asetettu huollon palvelujen kehitysideoiden ja digitalisoitavien prosessien 

kerääminen sekä edelleen näiden priorisointi tärkeysjärjestykseen. Tavoitteena on 

myös informaatioteknologian mahdollistamien prosessien ymmärtäminen sekä 

koneiden ja ihmisten välisten kyvykkyyksien hyödyntäminen nykyisen ja 

lähitulevaisuuden teknologialla. Tämä pro gradu on osa tätä suunnitteluvaihetta ja 

tutkimuksen varuskuntana hyödynnetään Lappeenrannan varuskuntaa. 

Kehitystyön taustalla on strategiavetoinen ajattelutapamalli, jossa tekniikkaa ja 

järjestelmiä kehitetään tarpeeseen strategiavetoisesti. Materiaalin ja kaikkien 

hankintojen on vastattava suorituskykyvaatimuksiin ja tehtäviin (Puolustusministeriö 

2017, 2-5). Strategiavetoisuus mahdollistaa pitkäjänteisen suunnittelun, 

toimintaympäristöihin mukautumisen ja hankkeiden vastaamisen todettuihin tarpeisiin 

(Malhotra 2005, 14). Digitaalinen varuskunta -projekti asettaa ihmisen keskiöön, jolloin 

työntekijät ovat tärkeimpiä tiedon omistajia ja kantajia. Tähän myös Pääesikunnan 

tehtävänanto aineiston hankinnan lähteenä fokusoituu. 

Taustalla on osaksi huoli henkilöstön jaksamisesta lisääntyvän työkuorman ja alati 

laajenevan tehtäväkentän sisällä, mihin koneiden ja ihmisten välisten kyvykkyyksien 

hyödyntäminen osiltaan viittaa. Puolustusvoimien henkilöstö- ja koulutustoimialojen 

tavoitetila on saada käyttöön ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä, joka laadultaan 

ja määrältään on kykenevä toimimaan kaikissa vaadituissa toimintaympäristöissä. 
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Tärkein kriteeri on poikkeusolojen vaatimusten täyttäminen, jota tuetaan esimerkiksi 

työssä oppimisella , kouluttautumalla ja tehtäväkierrolla (HK1027, 9 ja 15; HL160, 15). 

Samalla, kun fyysisiä koulutus- ja oppimisympäristöjä vakioidaan  sekä simulaattorit 

tulevat osaksi päivittäistä koulutusta (PVAH HK1027, 16; HL160, 19), myös tietoa ja 

osaamista eri tehtävissä pyritään vakioimaan resurssien ja ajan säästämiseksi. Dataa 

(vrt. big data) toimintojen vakiointiin logistiikassa ja varuskunnan huollossa on jo 

käytössämme, mutta sen muuttamisessa tiedoksi ja osaamiseksi voi kestää. 

Datan muuttuessa tiedoksi, digitalisaatio tulee muuttamaan materiaalivirtojen 

ohjaamisen tarvelähtöiseksi, mikä muuttanee myös käsityksiämme omistajuudesta ja 

johtamisesta. Haluamamme tuote tulee olemaan käytössämme vain silloin, kun sitä 

tarvitsemme, huomioiden tämän myös hinnassa (Tarvelähtöinen talous, on-demand-

economy). Kun emme materiaalia tarvitse, esimerkiksi harjoitusasetta, on se käytössä 

jossain muualla. (Lindgren, Mokka, Neuvonen ja Toponen 2019, 165-166 ja 180-181).  

Tutkimuksen Puolustusvoimille tuottama merkitys on saada yksilöihin ja työyhteisöihin 

sitoutunut tieto osaksi kehitystoimenpiteitä. Myös datan merkittävyys ja sen arvon 

ymmärtäminen digitalisaatiossa ja keinona ennustamisesta vaikuttamiseen on 

katsottava valtakunnallisena etuna. Varuskunnallisille huollon ja logistiikan toimijoille 

tutkimuksen merkitys voi mahdollisesti näyttäytyä vasta kehittämisohjelmien ja -

suunnitelmien lopullisina tuotteina ja prosesseina.  

Merkitys Puolustusvoimien logistiikan ja huollon johtamiselle varuskunnan tasolla on 

pieni, mutta johtamisen ”työkalupakkia” laajentava. Puolustusvoimien johtamiskulttuuri 

on hyvin ihmiskeskeistä, organisaatioon ja arvoihin sidottua ja esimiestyöhön 

panostavaa (mm. Kiuru 2009 ja Johtajan käsikirja 2012). Operatiivisella tasolla se on 

tehtävätaktiikkaa ja strategisella tasolla osin tulosjohtamista ja suorituskykykeskeistä 

(HK1027; HK666). Kiurun mukaan (2009, 16-18) johtamista ei koskaan tapahdu 

tyhjiössä ja johtamisella pyritään aina vaikuttamaan tavoitteen saavuttamista edistäviin 

ja haittaaviin tekijöihin. Tieto, tietojohtaminen ja digitaalinen toimintaympäristö 

logistiikan ja huollon toimialalla ovat juuri näitä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia 

tekijöitä, joiden tutkimus vaatii tieteelliset menetelmät. Käsitteet ja teoriat kuten 

tietojohtaminen ja digitalisaatio, tarjoavat keinon havainnoida, jäsentää ja analysoida 

ympäristöä, mikä edesauttaa digitaalisen todellisuuden ymmärtämistä.  
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Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän tehtävän ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

tietojohtaminen ja sen merkityksen ymmärtäminen neljännen teollisen 

vallankumouksen tekijänä ovat merkittävät. Nämä jokaisen huoltoa johtavan ja 

suunnittelevan on tehtävätaktiikan mukaisesti pyrittävä omaksumaan omassa 

johtamisympäristössänsä. Tietojohtaminen on osa digitaalista toimintaympäristöä, ja 

tehtävää on haastavaa toteuttaa ilman mitään käsitystä näistä kahdesta: 

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän tehtävänä on kaikissa 

toimintaympäristöissä luoda edellytykset puolustusjärjestelmän 

suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle sekä ylläpitää ja 

palauttaa joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky sekä 

materiaalin ja tilojen käytettävyys – Kenttäohjesääntö nro 4, Logistiikka 

(2015, 6) 

Tutkimuksella on suuri merkitys tutkijan osaamisen kehittymiselle Puolustusvoimissa. 

Digitalisaation luoma kompleksisuus, mahdollisuudet ihmisen kyvykkyyksien 

nostamisesta seuraavalle tasolle, datan ja tiedon merkitykset vaikuttamiseen ja 

ihmisten johtamiseen ovat osa tutkijan tutkimustyöstä saamaa osaamista, jonka arvoa 

on vaikea konkreettisina tuloksina mitata.  

1.3. Tutkimuksen rajaukset 

Aineiston rajaaminen mahdollisimman tarkasti on onnistuneen tutkimuksen lähtökohta, 

joka perusteellisesti tehtynä ei vaikuta tutkimuksen uusittavuuteen tai tuloksien 

käytettävyyteen eri toimintaympäristöissä (Eskola ja Suoranta 2005, 64-65). 

Onnistunut tutkimus vaatii tarkan teoreettisen ja empiirisen rajauksen. 

Tietoperustainen näkemys rajaavana tekijänä 

Tutkimuksessa joukko-osasto ja varuskunta käsitetään tietoperusteisena 

organisaationa (knowledge-based view of the firm). Tämä lähestymistapa näkee tiedon 

organisaation arvokkaimpana resurssina, joka ei pelkästään kohdistu tiedon 

omistamiseen, vaan myös sen luomiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen (Andreeva 

ja Kianto 2012, 620-621; Grant 1996, 110).  
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Tietoprosessit ja tietojohtamisen käytännöt rajaavana tekijänä 

Tutkimuksen keskiössä ovat tietojohtamisen prosessit. Tutkimusta rajataan 

tietoprosessien osalta siten, että keskiössä ovat (Heisigin 2009 ja Andreevan & 

Kiannon 2012 luokitteluiden mukaan) tiedon luominen, jakaminen ja osin 

hyödyntäminen. Varastoiminen, tunnistaminen ja hankkiminen rajataan 

esiymmärryksessä tutkimuksen ulkopuolelle kuitenkin samalla tiedostaen prosessien 

osittainen limittyneisyys.  

Rajaus on perusteltua tutkimuksen luonteen  ja laajuuden näkökulmasta: 

hermeneuttisuus pyrkii ymmärrykseen, ja tässä tutkimuksessa ymmärryksen 

rakentaminen aloitetaan perustekijöistä, eli prosesseista. Ne ovat tutkijan esiymmärrys 

ja teoreettinen viitekehys. Tietoprosesseihin keskittyminen tutkimuksen lähtökohtana 

mahdollistaa aineiston kyllästämisen, mitä käytänteiden osalta ei välttämättä voitaisi 

saavuttaa, kun huomioidaan annettu aika ja työn laajuus.  

Rajaus tietoprosesseihin esiymmärryksessä ei sulje tietojohtamisen käytänteitä 

tutkimustuloksien ulkopuolelle. Taustalla on myös Andreevan ja Kiannon (2012, 619-

620) tutkimuksien johtopäätös, jonka mukaan pelkästään tietojohtamisen prosesseihin 

keskittyminen ei takaa suorituskyvyn parantumista organisaatiossa tietojohtamisen 

näkökulmasta. 

Hiljaisen tiedon merkitys tunnistetaan tutkimuksessa, mutta se rajataan ulkopuolelle 

syvemmästä tarkastelusta. Digitalisaation ja sen mahdollistaman teknologian etu on 

tuoda hiljainen tieto visuaaliseen muotoon ja näin mahdollistaa sen parempi virtaavuus 

yksilöiden ja organisaatioiden välillä (Faraj et al. 2011, 11). On myös tutkittu, että 

erityisesti tiedon luomiseksi digitaalisissa ympäristöissä on ensiarvoisen tärkeää 

mahdollistaa eri asiantuntijoiden käyttö. Asiantuntijoiden vapaa ja rajat ylittävä 

liikkuvuus hiljaisen tiedon kanssa on tärkeää arvon ja innovatiivisuuden lisäämiseksi 

(Faraj et al. 2011, 12). Hiljaisen tiedon merkitys tietojohtamiselle ja varuskunnan 

logistiikan toimintojen digitalisoimiselle katsotaan kuitenkin tässä tutkimuksessa liian 

suureksi kokonaisuudeksi tutkimuskysymyksien rinnalle. Tähän otetaan kantaa 

tarkemmin jatkotutkimusehdotuksissa. 
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Empiiriset rajaukset 

Tärkein tutkimuksen empiirinen rajaus on tehty käsiteltävään toimintaympäristöön 

sulkemalla poikkeusolojen toimintaympäristö tutkimuksen ulkopuolelle. Tämä 

mahdollistaa aineiston julkisen käsittelyn ja tuloksien vertaamisen muihin varuskuntiin 

Suomessa. Rajaus otetaan myös huomioon otsikkotasolla: varuskunta liittyy vahvasti 

terminä normaalioloihin. On oletettavaa, että harmaasta vaiheesta poikkeusoloihin 

siirryttäessä myös varuskunnan merkitys huollossa ja logistiikassa voidaan vähintään 

kyseenalaistaa. 

Tutkimus rajataan Lappeenrannan varuskuntaan ja sen toimijoihin. Rajaus ei sulje 

mitään henkilöstöryhmiä ulkopuolelle, vaan mahdollistaa eri toimijoiden, kuten 

Sotilaslääketieteen keskuksen (SOTLK:n) ja Leijona Cateringin (LC:n) huomioimisen 

tutkimuksessa. Varusmiehet koulutetaan pääosin Haminassa, palkattu henkilökunta 

Lappeenrannassa (Maasotakoulu 2020), mikä vähentää varusmiesten painoarvoa 

tutkimuksessa. 

Muita tutkimukseen vaikuttavia rajauksia: 

Teoriaa ja haastattelukysymyksiä rakennettaessa kirjallisen aineiston pohjalta 

on erotettava Puolustusvoimien ja Puolustushaarojen prosessit varuskunnan 

omista logistiikan prosesseista. Osa esiin nousevista kehitysideoista 

todennäköisesti on näihin valtakunnallisiin logistiikan prosesseihin liittyviä, mikä 

pitää ottaa huomioon tuloksien analysoinnissa. Esimerkkinä tästä on 

palvelutarvekartoitus. Sen omistaa Logistiikkalaitos, mutta se vaikuttaa suuresti 

varuskunnan ja joukko-osaston huollon suunnitteluun sekä järjestelyihin. 

Puolustusvoimien logistiikan toimialojen käynnissä olevat tai suunnitteilla olevat 

kehittämiskohteet on huomioitu tutkimusprosessin aikana (AP2388).  

Tutkimuksessa käsitellään vain huoltoon ja logistiikkaan liittyviä prosesseja ja 

kyseiseen toimialaan liittyviä näkökulmia. Rajaus ei ole ehdoton, koska 

tietojohtamisen prosessit ja käytänteet sekä Puolustusvoimien 

johtamisrakenteet ovat poikkileikkaavia ja osin matriisiorganisaatioon viittaavia. 

Tämä rajaus on myös linjassa Pääesikunnan suunnitteluvaiheen toimeksiannon 

kanssa. 
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1.4. Keskeiset käsitteet 

Tässä kappaleessa on avattu tutkimuksen kannalta oleelliset käsitteet. Rantapelkosen 

ja Koistisen mukaan (2016, 56-57) ilmiöitä on haastava selittää ilman käsitteitä, ja ne 

on erotettava sanoista ja tarkoitteista. Sanat saavat merkityksensä käsitteiden 

sisällöstä, kun taas termit ovat aina sidottuna johonkin kontekstiin. Termit ja sanat 

muodostavat ja viittaavat tarkoitteeseen, joka on mielikuvien edellytys ja käsitteiden 

perusta. Käsitteiden määrittelyyn on Rantapelkosen ja Koistisen mukaan ainakin 

kolme tapaa: 

• Käsitteen määrittely muiden käsitteiden avulla 

• Käsite määritellään tunnusomaisten piirteiden avulla 

• Käsitteen määrittelyssä käytetään esimerkkejä. 

Tässä tutkimuksessa käsitteitä pyritään avaamaan mahdollisimman laajasti ja 

ymmärrettävästi, osin kaikkia edellä mainittuja määrittelytapoja käyttäen. 

Tietojohtaminen: 

Sellainen toiminta, jossa johtamisella etsitään, säilötään, jaetaan, hyödynnetään ja 

luodaan tietoa dokumenttien, kuvien, taitojen ja resurssien muodossa organisaation 

tehokkaamman ja arvoa tuottavamman toimen edistämiseksi. Tiedolla pyritään 

kustannustehokkaasti edesauttamaan tavoitteiden saavuttaminen. (Becerra-

Fernandez ja Sabherwal 2011, 236). Tietojohtaminen käsittää ne prosessit ja 

käytänteet, jotka mahdollistavat tehokkaan tietoresurssien johtamisen (Hussinki et al. 

2017, 1596). 

Tietojohtamisen prosessit: 

Tietojohtamisen prosessit mahdollistavat organisaation ydinosaamisalueiden 

rakentamisen ja ylläpitämisen oppimisen, reflektoinnin ja  poisoppimisen (Bhatt 2001, 

4). Tietojohtaminen ei ole pelkkää teknologian edesauttamaa johtamista, vaan pitää 

sisällänsä myös ihmisnäkökulman ja sen luomat sosiaaliset elementit (Andreeva ja 

Kianto 2008, 618). 

Heisigin (2009, 5) mukaan tietojohtamisen päätavoite on parantaa systemaattista 

tiedon käsittelyä organisaatiossa. Parannusta edeltävä vaihe on selvittää, mitä tieto 

tarkoittaa kyseisessä kontekstissa ja mitä se pitää sisällänsä. 
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Digitalisaatio:  

Digitalisaatio on toiminnan ja vaikuttamiskeinojen muutosta teknologian avulla. Se ei 

ole vain tulevaisuutta, vaan kaiken digitalisoituminen on jo käynnissä (Ruokonen 2016, 

4-6). Se voidaan käsittää vallankumouksena, jossa data on sen öljy: Ihminen itsessään 

tulee vähemmän tarpeelliseksi tiedon käsittelijänä ja työstäjänä, mutta ihmisen 

tuottama ja sisältämä data arvokkaaksi. Digitalisaatiota voidaankin kuvata globaalina 

kanavana ihmisten silmiin, korviin ja ajatuksiin, joka väärin käytettynä on uhka 

Puolustusvoimille kuin myös yksittäiselle ihmiselle (Kosola 2018, 59). Vastakohtana 

ovat edut, joiden mahdollisuuksia emme osaa edes vielä kuvitella. 

Normaaliolot (NO): 

Normaaliolojen järjestelmät ja varautumistoimet ovat pohja poikkeusoloihin 

siirtymiselle ja toiminnalle (Valtioneuvosto 2013, 10-11). Kokonaisturvallisuuden 

sanasto (2017, 60) määrittelee normaaliolot tilaksi, ”jossa yhteiskunnan elintärkeät 

toiminnot voidaan turvata ilman, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten 

tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien käyttö”. Vaikka yhteiskunnan tilassa olisi 

havaittavissa suuriakin häiriöitä eri järjestelmissä ja prosesseissa, kyseessä on 

normaaliolot niin kauan kun valtioneuvosto on yhteistoiminnassa presidentin kanssa 

todennut poikkeusolot.  

Raja normaali- ja poikkeusolojen ei ole käytännössä aina yksiselitteinen, koska 

valmiuslaissa säädettyjä toimivaltuuksia voidaan ottaa käyttöön asteittain, jolloin 

kaikilla viranomaisilla ei välttämättä ole toimivaltuuksia edes lisätty. Viranomaisilla 

suurin muutos toimivaltuuksissa tapahtuu keinoissa, lukumäärissä ja priorisoinnissa. 

(Kokonaisturvallisuuden sanasto 2017, 61).  

Johtamista ei tapahdu koskaan tyhjiössä, vaan se on sidottuna ajan ja paikan suhteen 

toimintaympäristöön. Puolustusvoimissa johtamisen näkökulmasta keskeisiä 

ympäristöjä ovat normaaliolojen, poikkeusolojen, kriisinhallinnan ja 

kokonaismaanpuolustuksen toimintaympäristöt. Toimintaympäristöllä tarkoitetaan 

ympäristöä, jossa johtaja tekee havaintoja ja toimii fyysisenä olentona. (Johtajan 

käsikirja 2012, 30-31). Puolustusvoimien johtamis- ja toimintaympäristöistä 

normaaliolojen toimintaympäristö on tämän tutkimuksen keskiössä, huomioiden 

toimintaympäristöjen limittymisen ja osin kerrostuneisuuden. 
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Huolto ja logistiikka: 

Huolto tarkoittaa puolustushaarojen toimintaa, jolla luodaan edellytykset 

suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle kaikissa 

toimintaympäristöissä. Se sisältää edellytyksien luomisen lisäksi ylläpidon ja 

palauttamisen henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvylle. (Kenttäohjesääntö nro 4– 

Logistiikka 2015, 40). 

Logistiikkaa voi terminä pitää huollon yläkäsitteenä, koska onnistunut logistiikan 

suunnittelu mahdollistaa joukkojen huollon operaatioissa. Puolustushaaralla on 

huoltojärjestelmä, joka on osa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää. Se on 

Puolustusvoimien, elinkeinoelämän, kansainvälisten toimijoiden ja muun yhteiskunnan 

muodostama verkosto, jonka perusrakenne säilyy samana normaali- ja 

poikkeusoloissa. (Logistiikkaopas 2014, 167-170).  

Logistiikka on Kenttäohjesääntö nro 4:n (2015, 41) mukaan ”tuotteen tai palvelun ja 

siihen liittyvän tiedon ja resurssien hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden 

tyydyttämiseksi.” Puolustusvoimien logistiikan tilaus-toimitusketju-normi (HN814, liite 

1, 20) määrittää logistiikan seuraavasti: ”kykyä luoda ja ylläpitää joukkojen ja 

henkilöstön toimintakykyä sekä hankkia, tuottaa, varastoida, jakaa, modernisoida sekä 

pitää kunnossa ja poistaa materiaalia..”. Logistiikka Puolustusvoimien näkökulmasta 

on laajempi käsite kuin tilaus-toimitusketju kokonaisuutena. 

Rushtonin, Croucherin ja Baker (2017, 4-5) mukaan ei ole olemassa tyhjentävää 

määritelmää logistiikalle, vaan se on aina kontekstisidonnainen termi. Kaupan alalla 

se voi olla enemmän täydennyksiä ja kuljetuksia, kun taas kuljetusliikkeessä jakelua ja 

materiaalin hallintaa. Huomioitavaa heidän määritelmässään on, että tieto ja sen 

hallinta on myös osa logistiikkaa. Vertaaminen heidän määritelmäänsä 

toimitusketjusta selventää terminologiaa: 

Logistiikka on materiaalinhallintaa, johon lisätään tieto ja jakelua. 

Toimitusketju on logistiikkaa, johon lisätään toimittajat ja asiakkaat. 
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1.5. Aikaisemmat tutkimukset 

Kappaleessa selvitetään, miten tietojohtaminen on edistänyt digitalisaatiota muissa 

konteksteissa ja miten tietojohtaminen on niissä ymmärretty. Kappale luo pohjan 

tämän tutkimuksen valitulle teoreettiselle näkökulmalle digitalisaation edistämiseksi 

varuskunnan huollossa ja logistiikassa. 

Tutkimuksen aihe on laaja, mutta tarkkaan rajattu. Pelkästään yhden otsikon osa-

alueen tarkastelu edellisten tutkimusten valossa rajaisi liikaa aiempien tutkimuksien 

kartoitusta, joten aiemmat tutkimukset on esitelty tässä kappaleessa aihealueittain ja 

teemoittain. Lisäksi valitut aihealueet ovat linkitettyinä tutkimuskysymyksiin. Tämä 

parantaa luettavuutta sekä mahdollistaa paremmin johtopäätöksien linkittämisen 

aiempiin tutkimuksiin. 

Digitalisaatio on käsitteenä varsin nuori, joten siihen liittyvät tutkimukset ovat myös 

rajalliset (verrattuna esimerkiksi tietojohtamiseen). Suurin osa digitalisaation 

tutkimuksista, artikkeleista ja käsikirjoista on keskittynyt merkityksiin, määritelmiin sekä 

tulevaisuuden tarkasteluun.  

Digitalisaatio suomalaisissa organisaatioissa 

Organisaatioiden digitalisoinnista ovat kirjoittaneet ja tutkineet Aalto-yliopiston 

tutkijaryhmä vuonna 2015, Matti Lehti ja Matti Rossi artikkelikokoelmassansa 

Digitaalinen Suomi 2017 sekä Valtiovarainministeriö vuonna 2016.  

Collin, Hiekkanen, Korhonen, Hálen, Itälä ja Helenius (2015) tutkivat digitalisoinnin 

vaikutuksia organisaatioihin. Lähtökohtana he kaikki näkivät, että tietotekniikkaa ei 

enää voinut nähdä vain organisaatioiden sisäisinä työtä helpottavina järjestelminä, 

vaan dualistisen ajattelun mukaan se oli saatava integroitua myös tuotteisiin ja 

palveluihin (2015, 4).  

Matti Lehti ja Matti Rossi ovat koonneet yli 800 sivuisen artikkelikokoelman, josta 

toinen osa pohtii lukuisten kirjoittajien kautta Suomen digitaalista tulevaisuutta. Tämän 

tutkimuksen kannalta tärkeimmät kokonaisuudet ovat julkisen sektorin digitalisointia 

koskevat artikkelit (603-739) sekä osiltaan teknologiaa ja palveluita koskettavat 

artikkelit (743-851).  
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Valtiovarainministeriön vuonna 2016 laatima selvitys digitalisaation mahdollisuuksista 

on laaja ja silloiseen lähitulevaisuuteen suuntautunut tulevaisuustutkimus. Sen 

pääviesti on moninaisten teknologisten ratkaisujen ohella toiminnan uudistaminen 

teknologian kehittämisen sijaan. Haasteena yhteiskunnassa ei ole teknologian ja 

suorituskyvyn kehittäminen, vaan teknologian oikea ja tehokas hyödyntäminen (2016, 

7).  

Tietojohtaminen ja sen prosessit ja käytänteet  

Tietojohtamisen prosesseja ja käytänteitä ovat tutkineet niin Andreeva & Kianto (2011 

ja 2012), Hussinki & Kianto & Vanhala & Ritala (2017), Heisig (2009), Bhatt (2001) ja 

Becerra-Fernandez & Sabherwal (2011). Ennen 2001 julkaistujen tutkimuksien 

summaajana ja tutkimusnäkökulmien yhtenäistäjänä käytetään Alavi & Leidnerin 

(2001) tutkimusta käsitteistä ja tutkimustuloksien kokoajana. Myös Samer Faraj (2011 

& 2016) on tutkinut eri henkilöiden kanssa tietojohtamista pääpainona digitaalinen 

toimintaympäristö ja virtuaaliset tiimit.  

Tutkimukset käytänteistä sitovat informaatioteknologian vahvasti tietojohtamiseen, 

mutta ne painottavat myös kontekstisidonnaisuutta ja vuorovaikutusta muiden 

käytäntöjen kanssa. Digitaalisen varuskunnan konteksti vahvistanee edelleen 

informaatioteknologian roolia käytännöissä. 

Andreevan ja Kiannon pääviesti (2012, 619-620) on, että pelkästään tietojohtamisen 

prosesseihin keskittyminen ei takaa suorituskyvyn parantumista organisaatiossa 

tietojohtamisen näkökulmasta.  

Hussinki et al. (2017) ovat puolestaan keskittyneet tutkimuksessansa juuri käytäntöihin 

eri maissa. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että käytänteissä on eroavaisuuksia, mutta 

myös yhteneväisyyksiä, eli ne ovat osin universaaleja ilmiöitä. Käytänteet 

johtamisessa ovat konteksti ja kulttuurisidonnaisia, ja tutkimuksessa esitetyn mallin 

käytänteet ovat kaikki Suomessa käytössä (2017, 1608-1609).  

Heisig (2009) yhdistää 160 eri tietojohtamisen viitekehystä ja tutkii niiden 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tutkimuksen perusteella yhtenäisimmät tekijät 

tietojohtamisen onnistumiselle ja käytäntöjen mahdollistamiselle ovat (2009, 12): 

• Ihmiseen liittyvät tekijät, kuten kulttuuri, ihmiset ja johtajuus 
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• Organisaation prosessit ja rakenne 

• Teknologian infrastruktuuri ja sovellukset 

• Johtamisen prosessit, strategiat, välineet ja tavoitteet 

Bhatt (2001) on tutkimuksista vanhin, mutta osaltaan tukee edellä mainittuja 

tutkimuksia: teknologiset systeemit eivät ainoastaan riitä, vaan sosiaaliset systeemit 

ovat yhtä tärkeässä osassa, kun puhutaan tietojohtamisen prosesseista ja 

käytännöistä (2001, 7-8).  

Becerra-Fernandez ja Sabherwal (2011) näkevät teknologisen kehityksen entistä 

tehokkaampana keinona hallita tietojohtamisen prosesseja. He eivät itse määrittele 

prosesseja uudestaan, vaan keskittyvät esittelemään tiedonhallinnan prosesseja 

havainnollistavia teknologioita ja mekanismeja. Samoja työkaluja voidaan käyttää 

tukemaan useita tietojohtamisen prosesseja (Becerra-Fernandez ja Sabherwal 2011, 

232-233). 

Alavi ja Leidner (2001) ovat synteesissään eri tutkimushaaroista ja tietojohtamista 

tarkastelevista tutkimuksista ja näkemyksistä koonneet seuraavia näkökulmia: 

• Tieto voi olla mielentila, objekti, prosessi, informaation saatavuutta tai valmiutta, 

näkökulmasta riippuen (2001, 111) 

• Tiedosta saatavan hyödyn tiellä on usein kuilu tietämisen ja tekemisen välillä. 

Tietoa ei sovelleta käytäntöön siksi, että tietoon ei luoteta tai ajan puute, vaan 

soveltamiselle ei ole tilaisuutta tai yksinkertaisesti halutaan välttää riskejä 

(2001, 129-130). 

Tietojohtaminen ja digitalisaatio sekä logistiikka 

Tietojohtamista logistiikassa digitalisaation aikakaudella ovat tutkineen Kianto & 

Hussinki & Vanhala & Nisula (2018) ja osin Malhotra (2005), hänen keskittyessään 

enemmän teknologisiin ratkaisuihin johtamisen tukena. Pääesikunnan 

Logistiikkaosasto ei varsinaisesti ole tutkinut logistiikan digitalisointia, mutta on 

määritellyt tämän tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeän strategian ja 

muutosaskeleet vuonna 2019 asiakirjassa AP2388, Logistiikan digitalisoinnin tiekartta. 

Kiannon et al (2018) tuloksien mukaan tietojohtamisen käytäntöjä on logistiikan 

yrityksissä, mutta niiden hallinta on vajavaista. Uusimman teknologian hyödyntäminen 
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ja sen operatiiviseen käyttöönoton viivyttäminen havaitaan puutteeksi yrityksillä. Myös 

strategian jalkauttaminen on usein puutteellista. 

Malhotra (2005, 10-14) lähestyy tietojohtamista teknologialähtöisten ja 

strategiavetoisten mallien avulla. Teknologia esitetään helppona ratkaisuna saavuttaa 

suorituskykyä, mikä johtaa tutkimuksien mukaan usein implementointien 

epäonnistumiseen. Strategiavetoinen malli sopeuttaa teknologian prosesseihin ja 

kulttuuriin tarvelähtöisesti, mutta on myös hitaampi toimintamalli. Pääviesti Malhotralla 

on, että moni organisaatio tekee virheen implementoidessaan teknologiaa saadakseen 

oikeata informaatiota oikealle henkilölle ja oikeaan aikaan. Tärkeämpää olisi miettiä, 

että mitä tietoa tulisi johtaa ja hallinnoida, ja mikä on tavoiteltava lopputulos?  

Pääesikunnan logistiikan digitalisoinnin tiekartta (2019) ei ole tutkimus, vaan selvitys, 

joka pyrkii Puolustusvoimien omien toimenpiteiden hallintaan. Muutosaskeleet ja 

tavoitteet viestivät strategiavetoisuudesta sekä innovaatiot mahdollistavasta 

huolellisesta ekosysteemin rakentamisesta. Lisäksi data nähdään kriittisenä 

elementtinä digitalisoinnissa. Data mahdollistaa ennustavan logistiikan toteutumisen 

sekä rajapintojen hallinta mahdollistaa toimintojen sitomisen muuhun yhteiskuntaan. 

Alustat ja ekosysteemit  

Alustat ja ekosysteemit ovat nostettuna aiempien tutkimuksien -lukuun, koska ne 

nousivat hyvin vahvasti esille teoriaosuudessa. Alustat ja ekosysteemit ovat osa 

digitalisaatiota, ja tämä osa esittelee tutkimuksia sen taustalla. 

Ekosysteemien johtamista Valtiovarainministeriön (2016) ja Collin et al (2018) lisäksi 

ovat tutkineet Thomas & Autio (2019) ja Jacobides & Cennamo & Gawer (2018). 

Liiketalouden ja tietojohtamisen näkökulmasta siitä ovat kirjoittaneet Van Alstyne & 

Parker & Choudary (2016), joiden kirjoituksien taustalla ovat maailman suurimpien 

alustojen syntyhistoriat ja niiden mahdollistamat näkökulmat tulevaisuuteen. 

Urauurtavin tutkimus alustataloudesta ja sen näkökulmista johtamiseen on Hagiun & 

Wrightin (2015) käsialaa. 

Thomaksen ja Aution (2019, 3-6) mukaan ekosysteemien tarkastelua voidaan 

toteuttaa monesta näkökulmasta, lisäämällä vain haluttu etuliite, esimerkiksi tieto, 

alusta, yritys, innovaatio tai teknologia sanan ekosysteemi eteen. Heidän pääviestinsä 
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on, että on hyväksyttävä alustojen heterogeenisyys sekä johtamisessa hierarkian 

puute. 

Van Alstyne et al. (2016) ovat kirjoittaneet alustojen kehityksestä ja niiden esiin 

nostamista huomioista johtamiseen ja strategiaan. Käsitettä alusta he ilmentävät 

Applella (2016, 56): lineaarisessa mallissa tuottajat (Applen tehdas) tuottavat yhdessä 

päässä tuotteita, ja tietyn kaavan jälkeen ostajat ostavat korkeammalla hinnalla ne 

loppupäässä. Kun tähän ketjuun lisätään App Store, ohjelmistokehittäjät ja ostajat 

yhdistävä alusta ja itse alustan omistaja, niin mallista tulee alustatalouden 

malliesimerkki, ekosysteemi.  

Jacobides et al. (2018) ovat tutkimuksessaan keskittyneet ekosysteemien syntyyn 

lähtökohdista ”milloin ja miksi”, mutta he myös ovat tuoneet esille merkittäviä eroja 

normaaleina pitämiimme organisaatioiden hallinnollisiin muotoihin ja käytäntöihin. 

Esimerkiksi hierarkkisuuden puute on edesauttaja ekosysteemin synnylle. 

Liiketalouden alalla arvostetut Haguin ja Wright (2015) ovat tutkineet alustoja ja 

perehtyneet syihin, miksi organisaatiot päättävät siirtyä lähemmäksi monikanavaista 

alustataloutta (MSP = Multi-sided platform) samalla, kun osa tietoisesti haluaa pitää 

etäisyyttä. Kyse on osaksi organisaation tahtotilasta organisoida ja toisaalta kyky 

mukautua muiden tahtoon. 

Digitalisaation uhat 

Avoimuus merkitsee vuorovaikutuksellisuutta, eli tietoa on luovutettava sitä 

saadakseen. Tiedon katoamista organisaatiosta ja täten kilpailuedun menettävistä 

ovat tutkineet Ritala & Husted & Olander & Michailova (2018). Lehti & Rossi (2017) 

ovat jo mainitussa artikkelikokoelmassansa käsitelleet uhkia digitalisaation ympärillä, 

kuten on myös tehnyt Valtionvarainministeriö (2016) omassa julkaisussansa. 

Molemmat artikkelit ovat Jarno Limnelin kirjoittamia. 

Ritala et al. (2018) tutkimus ei suoraan liity digitalisaatioon tai varuskuntaan, mutta 

tietojärjestelmien avaaminen ja tiedon jakaminen organisaation ulkopuolisten tahojen 

kanssa on osoitetusti digitalisaation edellytys. Tiedon jakaminen voi johtaa lopulta 

tietovuotoihin, eli on ensiarvoisen tärkeää panostaa sopimuksiin, patentteihin ja 

valintoihin jaettavasta tiedosta. 
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Jo mainitut Valtionvarainministeriön julkaisu (2016) ja Aalto-yliopiston 

artikkelikokoelma ottavat kantaa kyber- ja tietoturvallisuuteen. Molemmat artikkelit 

kokoelmissa ovat kyberturvallisuusasiantuntijan ja sotatieteiden tohtorin Jarno 

Limnelin kirjoittamia. Limnelin keskeinen viesti on ihmiskeskeisyys turvallisuudessa. 

Digitaalisuus ei siirrä vain hyviä asioita pois fyysisestä toimintaympäristöstämme, ja 

ihminen on uhkien ja turvallisuuden keskiössä vielä 2020-luvullakin, ehkä 

pitempäänkin. 

Digitalisaation ja tietojohtamisen tulevaisuus sekä kehittäminen 

Tietojohtamisen tulevaisuuden trendejä on tutkinut Handzic (2017). Kehitystrendejä ja 

-tarpeita Valtioneuvoston kanslia (2019). Lisäksi tarkasteltavana on Maailman 

talousfoorumin tutkimusraportti tulevaisuuden työstä. 

Handzicin mukaan (2017, 10-11) tutkimukset osoittavat, että tietojohtamisen 

sekoittuminen muihin aloihin kasvattaa organisaation tuottavuutta ja tehokkuutta. 

Tietojohtaminen ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vain teknologiaa, vaan siihen pitää 

yhdistää tulevaisuudessakin ihmiset, prosessit, strategiat ja sisältö. Vaarana on 

tulevaisuudessa, että organisaatiot unohtavat, mitä jo tietojohtamisesta on tiedetty ja 

organisaatiot menettävät kyvyn luoda, tallentaa, käsitellä ja jakaa tietoa (2017, 22). 

Valtioneuvoston kanslia (2019) on selvitystyössään tutkinut tietojohtamisen 

kehitysehdotuksia kansallisella ja järjestäjätasoilla. Kontekstina on ollut 

maakuntauudistus, mutta koko valtionhallintoa koskevia näkymiä on selvitystyöstä 

myös löydettävissä. He painottavat tuloksissansa datan merkitystä ja eri 

tietojärjestelmien yhdistämistä. Tietojohtaminen ei vain ole teknologiaa, vaan sen on 

oltava osa ydinjohdon tehtäväkenttää. 

World Economic Forumin (WEF) raportti vuodelta 2018 ei ole suoraan yhdistettävissä 

Suomeen tai suomalaiseen julkishallintoon, koska raportin taustalla käytetty data on 

globaalia ja avoimista lähteistä kerättyä. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin 

sisältö raportissa on lähitulevaisuudessa säilyvien, uusien ja poistuvien töiden lista 

(2018, 9). Asiakaspalvelijat ja sihteerit tulevat vähenemään, kun taas data-analyytikot 

ja robotiikan osaajat lisääntymään.  
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1.6. Tutkimuksen rakenne 

 

Kuva 2: Tutkimuksen rakenne  

1.7. Tutkijan rooli ja näkökulma 

Tutkijan oletusten erittely ei ole välttämätöntä ja edellytys onnistuneelle tutkimukselle. 

Se kuitenkin auttaa lukijaa ja tutkijaa ymmärtämään, miten tutkimus näkee 

todellisuuden rakentuvan (Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 85). Toisaalta se myös 

avaa lukijalla tutkijan ymmärrystä ihmiskäsityksestä (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 18). 

Esiymmärrys ja tutkijan taustat ovat vaikuttaneet ongelmanasetteluun ja käsitteiden 

valintaan, mikä puoltaa taustojen avaamista lukijalle.  

Tutkijan näkökulma on realistinen, lähellä sisäistä realismia. Sisäisessä realismissa 

todellisuus on olemassa meistä riippumatta, mutta sen todellisuuden ilmentyminen on 

katsojasta kiinni (Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 84). Varuskunta, logistiikka ja 

digitalisaatio ovat kaikki olemassa ilman tutkijaa, eikä tutkijan omat näkökulmat vaikuta 

niiden perusolemukseen maailmassa. Ne kuitenkin ilmenevät tutkijalle varsin 

subjektiivisesti, mikä johtuu tutkijan sijoittumisesta ja työstä tapauksen sisällä. 

Varastotyöntekijä näkee digitalisaation murroksen ja materiaalihallinnon joukko-

osastossa eri näkökulmasta kuin tutkija, joka toimii tätä tutkielmaa kirjoittaessaan 
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päällikkönä huoltokeskuksessa. Molemmat näkökulmat nähdään arvokkaina tässä 

tutkimuksessa, eikä faktoja ole kaikista ilmiöistä tarjota. 

Tutkija näkee globaalin digitalisaation väistämättömänä ja jo käynnissä olevana 

murroksena ja prosesseja muuttavana tekijänä. Tutkijan sotilasuran alussa 

ratkaisevaa oli, kuka omistaa eniten tietoa. Nykyään tärkeintä on, että tietää mistä 

tietoa saa ja voittajaksi selviytyvät lopulta ne, jotka saavat sen käsiinsä nopeinten. 

Esiymmärrys aiheeseen on saatu tutkijan omalta työuralta vuosilta 2007-2020, 

Tietojohtamisen koulutusohjelmasta vuosina 2019-2021 sekä itsenäisellä ja 

vapaaehtoisella opiskelulla aiheesta. 

Suuria logistiikkakeskuksia automatisoidaan ja ihminen poistuu tilaus-toimitusketjuista 

jättäen koneelle lähes kaiken työn, mutta ”viimeinen kilometri” jää edelleen ihmiselle. 

Esimerkkinä postin jakeluautomaatit tai materiaalikeskuksien palveluvarastot, joista 

ihminen vielä itse noutaa pakettinsa. Oletettavaa on, että lähivuosina ihminen 

poistetaan osin tästä viimeisestä vaiheesta. 

Vuonna 2035 nykyisistä joukko-osastojen huoltokeskuksien henkilöstöistä on enää 

murto-osa samalla tehtävänkuvauksella töissä. Työpaikat eivät katoa, mutta trukin ja 

SAP:n käyttäminen tulee vaihtumaan toimimiseen lisätyn (AR) ja virtuaalisen (VR) 

todellisuuden varuskunnassa. Tekoäly tekee tulevaisuudessa rutiinityön, ihmisen 

tehdessä edelleen päätökset paremman toimintaympäristötietoisuuden (vielä) 

omaavana. Kyse on kyvykkyyksien yhdistämisestä seuraavina vuosina, ja tämä ohjaa 

tässä tutkimuksessa myös tutkijan ajattelua ja valintoja. 
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2. TIETOJOHTAMINEN 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on taustalla kaksi keskeistä ulottuvuutta: 

tietoperusteinen näkemys ja digitalisaatio. Ulottuvuuksia tarkastellaan tietojohtamisen, 

logistiikan ja huollon muodostamien rajojen kautta. Lisäksi huomioidaan muut 

tutkimusta oleellisesti määrittävät ja rajaavat asiakokonaisuudet. 

Teoreettinen tausta pohjautuu tietoperusteiseen näkemykseen varuskunnasta, missä 

tieto on organisaation yksi tärkeimmistä tuottavuutta parantavista tekijöistä ja sen 

tärkein resurssi. Tietoa ei voida täysin kontrolloida, mutta sen prosesseja voidaan 

edistää hyvillä käytänteillä ja luomalla oikeanlaiset olosuhteet. Tiedon luomisen 

olosuhteiden ja toimintaympäristön hallinta ovat organisaation perustehtäviä. 

(Blomqvist ja Kianto 2008, 6-8). 

Tietoperusteinen näkemyksen mukaan  organisaation on kehityttävä ja luotava 

jatkuvasti tietoa sekä päivitettävä tietoa käsitteleviä prosesseja. Muuten vaarana voi 

olla kehityksestä jälkeen jääminen ja organisaation muuttuminen pysyvästä 

tilapäiseksi ja särkyneeksi. (Choo 2006, 28). 

Mikäli tieto on organisaation tärkein resurssi, joka on yksilöihin sitoutuneena, omistavat 

näin ollen yksilöt organisaation tiedon (Grant 1996, 119; Blomqvist ja Kianto 2008, 6). 

Omistajuus ei kuitenkaan sido käsiteltävyyttä: tietoa ja taitoa (know-how) voidaan 

käsitellä yksilön mutta myös ryhmän, organisaation ja verkoston tasolla (Blomqvist ja 

Kianto 2008, 5). Tason tunnistaminen on oleellista ennen sen tehokasta käyttöä. 

Tehokkaassa tiedon hyödyntämisessä päätöksenteko tuodaan tiedon omistajan 

lähelle, johon pyritään varuskunnan logistiikassa ja huollossa. Tehtävätaktiikan ydin 

on juuri tiedon omistamisen ja päätöksenteon yhdistämisessä.  

Varuskunnan huollossa ja logistiikassa tieto ei ole vain yksilöissä, vaan osaksi 

organisaatiossa ja sen prosesseissa ja käytännöissä. Yksilöiden rajalliset kyvyt hallita 

tietoa ja prosesseihin sitoutunut tieto osaksi pakottaa ihmiset erikoistumaan 

asiantuntijoiksi ja erityisosaajiksi eri tiedon osa-alueille. Tähän liittyvät myös 

Grantin(1996, 112) näkemykset organisaation oppimisesta: organisaatio voi oppia vain 

yksilön oppiessa tai organisaation saadessa uutta tietoa omaavan uuden yksilön 

joukkoonsa. 
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Varuskunnan huollon organisaatiota voitaisiin myös perustella resurssiperustaisesta 

näkemyksestä, jossa käytettävissä olevista resursseista ja tuotteista pyritään saamaan 

maksimaalinen tuotto organisaatiolle (Grant 1996, 110). Joukko-osasto omaa useissa 

tapauksissa ainutlaatuisia ja vaikeasti jäljiteltävissä olevia resursseja. Johdon tehtävä 

on maksimoida näistä resursseista saatava hyöty (Blomqvist ja Kianto 2008, 7),  kuten 

turvallisuuden lisääminen makrotasolla. Vaikka edellä tieto on yhdistetty resurssiksi, 

tämä tutkimus ei  kohdistu materiaaliin tai sen käytettävyyteen, vaan tietoon 

logistiikassa.  

Toinen teoreettinen ulottuvuus tutkimuksessa on digitalisaatio. Se on kaiken kattava ja 

muuttava globaali muutos, joka pakottaa myös julkishallinnon, kuten Puolustusvoimat, 

muuttamaan toimintaansa (Lindgren et al. 2019, 21). Digitalisaatio ei tarkoita yhtä tai 

muutamaa uuttaa järjestelmää tai fyysistä laitetta, vaan se on koko organisaation tai 

makrotason toimintaa kuvaava ja määrittelevä ajattelutapa.   

Tutkimuksessa digitalisaatiota ei käsitellä varsinaisena teoriana, vaan ilmiönä ja 

vallankumouksena. Digitalisaatio edellyttää kaikilta toimialoilta kokonaisvaltaista ja 

uutta lähestymistapaa asioihin (Kosola 2020b, 73), mikä on tässä tutkimuksessa 

huomioitu teoreettisessa viitekehyksessä. 

2.1. Tietojohtamisen prosessit ja käytänteet 

Tutkimuksen rajauksen mukaan pääpaino tietoprosesseissa on tiedon luomisessa ja 

jakamisessa. Loppuja prosesseja ja käytänteitä ei kuitenkaan kokonaan suljeta pois, 

koska tutkimuksen empiirisen ja hermeneuttisen luonteen takia on mahdollista, että 

aineistosta nousee esiin myös muita painotuksia. Tästä syystä tämä luku avaa 

pääpiirteittäin tutkimuksissa tunnistettuja prosesseja ja käytänteitä. Se toimii samalla 

tutkijalle ja lukijalle teoreettisen viitekehyksen avaajana. 

2.1.1. Tietojohtamisen prosessit 

Tietojohtaminen on kokonaisuus johtamisen toimintoja, jotka mahdollistavat 

organisaatiolle arvon tuottamisen sen tietovarannoista ja -resursseista (Andreeva ja 

Kianto 2012, 620). Se on myös tiedon ja potentiaalisen tiedon systemaattista käsittelyä 

organisaatiossa (Heisig 2009, 5).  
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Tietojohtaminen koostuu Bhattin (2001, 4) mukaan viidestä prosessista, jotka ovat 

tiedon hankinta, validiointi, esittäminen, jakaminen ja hyödyntäminen. Heisigin (2009, 

10) tutkimuksien mukaan prosesseja on kuusi: käyttäminen, identifioiminen, luominen, 

hankkiminen, jakaminen ja säilöminen. Andreeva ja Kianto (2012, 619) määrittelevät 

prosesseiksi esimerkiksi luomisen, jakamisen, hankinnan, siirtämisen ja 

hyödyntämisen.  Sumbal, Tsui ja See-To (2017, 181) kiteyttävät prosessit neljään 

pääluokkaan, jotka ovat tiedon luominen, säilöminen jakaminen ja hyödyntäminen. 

Vaikka nimeämiset ja määritelmät samoista prosesseista voivatkin erota useilla 

tutkijoilla, ovat ne sisällöiltään usein samankaltaisia, esimerkiksi siirtäminen ja 

jakaminen (Andreeva ja Kianto 2011, 1017). Tutkimuksen kannalta on oleellista 

keskittyä tutkimuksen kannalta tärkeimpiin ja kaikkien edellä mainittujen tutkijoiden 

hyväksymiin, eli luomiseen ja jakamiseen.  

Prosessit viittaavat toimintoihin, jotka luonnollisesti ovat olemassa organisaatiossa, 

kuten tiedon luomisen tai tiedon jakamisen prosessi (Andreeva ja Kianto 2012, 619). 

Luonteeltaan tietoprosessit ovat myös dynaamisia (Faraj, Järvenpää ja Majchrzak 

2011, 1224-1225). Puolustusvoimat määrittelee (HQ221, liite 2, 6) prosessit 

toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, jotka varmistavat, että tarvittava tieto on siihen 

oikeutettujen henkilöiden käytössä tarvittavina aikoina ja oikeassa muodossa.  

Tiedon luomiseen ja jakamiseen keskittyminen on tutkimuksessa tietoinen valinta. 

Tiedonhallinta puolustusvoimissa on kattokäsite tietojohtamiselle, ja sen tehtävät ja 

tietoprosessit on johdettu laeista. Tiedonhallintaa Puolustusvoimissa määrittää 

määräys HQ221, joka on Pääesikunnan valmistelema ja hyväksymä. Pääprosesseina 

Puolustusvoimat näkee tiedon tuottamisen, käsittelyn ja jakamisen. Tiedonhallinta 

käsketään ko. asiakirjalla hallintoyksiköille, eikä tulos- tai hallintoyksikkötasoilla ole 

oikeutta laatia omia tiedonhallintaan liittyviä määräyksiä (Liite 1, 5).  

Tiedon säilyttäminen ja arkistoiminen prosesseina on käsketty Puolustusvoimille 

arkistolaissa (FINLEX 831/1994) ja tiedonhallintalaissa (FINLEX 906/2019). Nämä 

tietoprosessit eivät siis ole aselajikohtaisia, vaan koko Puolustusvoimat kattavia 

prosesseja, vaikka niiden toteutus olisikin hallintoyksiköiden johdettavissa. Esimerkiksi 

säilyttäminen ja arkistointi on käsketty hallintoyksiköissä kirjaamoille, kattaen myös 

huollon aselajissa syntyvän tiedon ja informaation. 
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Määräyksen keskeinen sisältö tutkimuksen kannalta on tietoprossien hallintaan ja 

omistajuuteen liittyvät määräykset. Säilyttäminen, käyttäminen, identifioiminen, 

validiointi ja hankinta ovat tarkkaan määriteltyjä kokonaisuuksia, jotka käsketään 

Puolustusvoima-tasalla hallintoyksiköiden ulkopuolelta. Puolustusvoimien näkemistä 

pääprosesseista tämä kattaa käsittelyn. Lopuista tietoprosesseista, tiedon jakaminen 

ja luominen, vastuut luovutetaan hallintoyksiköille, ja niissä edelleen yksittäisille 

virkamiehille ja työpisteille työjärjestyksien ja tehtävänkuvauksien mukaan. Tämä 

toimii tutkimuksessa perusteluna prosessien valinnalle.  

Luomisen ja jakamisen valinnalle tutkimuksen keskiöön on myös perusteensa 

neljännestä vallankumouksesta, eli digitalisaatiosta. Nonaka ja Takeuchi (1994, 15-17) 

määrittelevät tiedon jakamisen ja luomisen kiinteästi toisiinsa sidotuksi sosiaaliseksi ja 

vuorovaikutukselliseksi prosessiksi. Uutta tietoa ei voi syntyä ilman sen jakamista, 

mutta se edellyttää myös hiljaisen tiedon huomioimista. Yksilö on yhtä tärkeä kuin 

organisaatio, koska sosiaalista vuorovaikutusta ei voi tapahtua yksin. Toisaalta 

organisaatio mahdollistaa tiedon luomisen ”tilana ja ympäristönä” ja sen jakamisen, 

mutta pahimmillaan myös estää sen (Nonaka ja Konno 1998, 44-47). Digitalisaatio ja 

kaiken verkottuminen on juuri tuo tila ja ympäristö, johon luominen ja jakaminen ovat 

siirtyneet organisaatioissa. Organisaation on toki itse ensin huolehdittava 

päivittäminen analogisesta toimintaympäristöstä digitaaliseen. 

Digitalisaatio ja sen mukanaan tuoma teknologia mahdollistavat tiedon jakamisen ja 

luomisen ilman perinteisiä organisaation rakenteita tai ajan ja paikan asettamia raja-

arvoja (Faraj et al. 2011, 1234-1236). Tilapäiset organisaatiot ja virtuaaliyhteisöt 

mahdollistavat asiantuntijoiden hyödyntämisen entistä laajemmin ja hiljaisen tiedon 

esiin tuomisen, kun tietoa voidaan luoda, jakaa ja esittää esimerkiksi pelkkinä kuvina 

ja videoina. Tiedon luominen ja jakaminen ovat vahvasti kytkeytyneenä toisiinsa 

digitaalisissa ja virtuaalisissa toimintaympäristöissä (Baralou  ja Tsoukas 2015, 613).  

Virtuaalisessa maailmassa tieto tulee nähdä virtauksena Nonakan ja Takeuchin SECI-

mallissa, jolloin jakaminen ja luominen prosesseina helposti limittyvät  (Faraj, von 

Krogh, Monteiro ja Lakhani  2016, 10-12). Virtauksen taustalla on kantavana 

ajatuksena tiedon käytettävyys ajasta tai paikasta riippumatta. Olisi perusteltua liittää 

virtaukseen säilöminen ja hyödyntäminen, mutta niiden johtaminen ei ole 

hallintoyksikön eikä varuskunnan huollon ja logistiikan vaikutuspiirissä. Kehittäminen 
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sitä vastoin on (HQ221, liite 1, 3), mikä on osiltaan tämän tutkimuksen tavoite tarpeiden 

tunnistamisen osalta. 

Tiedon luominen 

Tiedon luominen prosessina viittaa organisaation tai yksilön kykyyn luoda uutta tietoa, 

innovaatioita ja käyttökelpoisia ratkaisuja (Bhatt 2001, 4; Choo 2006, 20-21). Uusi tieto 

voi ilmetä esimerkiksi kuvina, videoina, tuotteita, palveluina ja muutoksena 

käytöksessä. Konteksti, organisaation tavoitteet ja kokemukset ovat oleellinen osa 

tiedon lopullista muotoa (Argote ja Miron-Spektor 2011, 1124).  

Tiedon luomiseen liittyy vahvasti tiedon kaksi ulottuvuutta, hiljainen ja eksplisiittinen 

tieto. Hiljainen tieto sisältää kognitiivisen ja teknisen elementin. Kognitiivinen on 

mentaalimalleja ja paradigmoja näkemyksineen, kun taas tekninen tietoa ja taitoa 

johonkin kontekstiin sidottuna (Alavi ja Leidner 2001, 110; Choo 2006, 8). Hiljainen 

tieto on vaikea tehdä näkyväksi tai jakaa muiden kanssa ymmärrettäväksi, kun taas 

näkyvä tieto on kuvia, oppaita, numeroita ja kaavoja (Nonaka ja Konno 1998, 42). 

Nonakan (1994 ja 1998) SECI-malli painottaa tiedon luomisessa hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon linkittyneisyyttä, jonka mukaan yksilö ja yhteisö omaavat tietoa. 

Tiedon luomiseksi ja organisaation oppimiseksi on saatava yksilöiden ja 

organisaatioiden hiljainen tieto näkyväksi ja koko verkoston käyttöön siten, että tieto 

lopulta voidaan muuttaa arvoksi ja innovaatioiksi. Mikäli hiljainen tieto saadaan 

organisaatiossa esiin vain käytännön ja tekemisen kautta, on sen siirtäminen ihmisiltä 

toisille hidasta ja epävarmaa (Grant 1996, 111). Onnistunut tiedon johtaminen taas voi 

kehittää organisaatiota ymmärtämään kokonaisvaltaisesti, että kuka lopulta tietää 

kenet (who knows who) ja kuka tietää mitäkin (who knows what) (Barley, Treem ja 

Kuhn 2018). 

Hiljaista tietoa voi olla organisaatiolla itsellään, jolloin kyse on kollektiivisesta tiedosta. 

Blomqvistin ja Kiannon (2008, 5-6) mukaan oleellisinta on ymmärtää, että tieto ei ole 

yksittäisessä yksilössä tai ryhmissä, vaan yksilöiden ja ryhmien välillä. Emme toimi 

tyhjiössä, vaan olemme aina sidottuna tiettyyn kontekstiin, kulttuuriin ja jaettuihin 

toimintoihin, mikä tekee tiedosta dynaamista.  

Tiedon luominen tarvitsee paikan ja tilan, fyysisen, virtuaalisen tai mentaalin tilan. Tätä 

tilaa Nonaka ja Konno (1998, 45-48) kutsuvat ”ba:ksi”. Hiljaista tietoa yksilöiden välillä 
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voidaan jakaa kasvotusten, mutta sama ei välttämättä toimi ryhmien välisessä 

vuorovaikutuksessa. Tila voi olla virtuaalinen kokoushuone, mutta se voi olla myös 

yhteinen kokemustausta (Sumbal et al. 2017, 183-184). Digitalisaatio ja sen mukana 

tuleva teknologia ovat ”ba:n” luomisessa organisaatiolle avainasemassa, mutta eivät 

autuaaksi tekevässä asemassa. 

Organisaation on kilpailuedun saamiseksi sovitettava yhteen teknologiset ja 

sosiaaliset järjestelmät (Bhatt 2001, 6). Data ei siirtyy tiedoksi vain ihmisen ja koneen 

rutiininomaisella yhteistyöllä.  Kyse ihmisen ja koneen kyvykkyyksien yhdistämisestä, 

jolloin tulkinnat tiedosta voivat saada täysin uusia näkemyksiä (Alavi ja Leidner 2001, 

1-2). He lisäävät (2001, 8), että tietojohtamisen ei pidä keskittyä pelkästään 

rakenteisiin, kuten prosesseihin, teknologiaan, ihmisiin, ympäristöön, vaan 

vuorovaikutukseen näiden välillä. Tähän vuorovaikutukseen päästään luomalla 

osallistumisen, tiedon jakamisen ja koordinoinnin toimintaympäristö, jolloin tieto 

voidaan integroida organisaatioon.  

Ilman integrointia voidaan varuskunnassa olla tilanteessa, jossa esimerkiksi 

kunnossapidon automaattiset tilausjärjestelmät tilaavat vääriä varaosia ensimmäisenä 

ajoneuvoihin, joiden prioriteetti korjauslistalla tulisi olla alhainen. Hiljainen tieto on 

jäänyt kokemusta omaavan käyttäjän tai pienen ryhmän tasalle, kun se pitäisi saada 

jaettua asiakirjoina ja oppaina koko verkostolle. Tämä saattoi olla realismia 

analogisella aikakaudella, ja ilmentää hyvin tiedon luomisen ja jakamisen 

limittyneisyyttä digitaalisessa toimintaympäristössä.  

Tiedon jakaminen 

Ennen tiedon hyödyntämistä tieto on pystyttävä jakamaan organisaatiossa ja eri 

yksilöiden välillä, mikä on osaltansa edellytyksenä uuden tiedon luomiselle (Bhatt 

2001, 5). Etätöiden, globalisaation ja teknologioiden mahdollistamien monikansallisten 

organisaatioiden aikakaudella tiedon jakaminen on entistä tärkeämpää arvon ja 

innovaatioiden lisäämiseksi (Argote ja Miron-Spektor 2011, 1123). Tieto on turhaa, 

mikäli sitä ei voida siirtää tarvitsijalle oikeaan paikkaan ja oikeassa muodossa. 

Jakaminen koostuu halusta jakaa tietoa, kanavista, motivaatiosta, vastaanottajan 

kyvystä omaksua ja käyttää tietoa (Alavi ja Leidner 2001, 119). 
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Tietoa voidaan jakaa siirtämällä henkilöitä yksiköistä toiseen, rutiineilla tai erilaisilla 

työkaluilla (Argote ja Miron-Spektor 2011, 1125). Tiedon jakamiseen vaikuttaa vahvasti 

myös organisaation rakenne ja hierarkkisuus (Bhatt 2001, 5). Tämä huomio on 

oleellinen organisaatiokulttuurista, jossa tarkka arvojärjestys voi pahimmillaan 

aiheuttaa suuriakin viiveitä tiedon jakamisessa. Johtamisella ja eri prosesseilla on suuri 

merkitys jakamisessa hierarkkisessa linjaorganisaatiossa, mikäli esimies haluaa 

yrittää hallita kaikkea tietoa. Heisig (2009, 12) tukee tätä väitettä listaamalla johtamisen 

ja organisaatioiden prosessit sekä rakenteet merkittäviksi tekijöiksi tietojohtamisen 

onnistumisen kannalta. 

Tiedon jakaminen ei ole vain tiedostoja, tuotteita ja oppaita, vaan hiljainen tieto 

kokemuksineen on myös osa jakamista. Nonakan (1994 ja 1998) SECI-malli ilmentää, 

kuinka jakaminen on oleellinen osa tiedon luomista. Jotta hiljainen tieto voi muuttua 

näkyväksi ja organisaation oppimaksi kollektiiviseksi tiedoksi, on jäsenten ja 

toimijoiden kyky jakaa ja yhdistellä tietoa avainasemassa. 

Tieto voi siirtyä Alavin ja Leidnerin (2001, 119-120) mukaan yksilöiden välillä, yksilöiltä 

eksplisiittiseen muotoon, yksilöiltä ryhmiin, ryhmien välillä, ryhmien kautta ja ryhmiltä 

organisaatiolle. Vuonna 2001 verkostot ja pilvipalvelut vasta olivat kehitteillä, mikä 

lisää yhden tiedonsiirtomuodon edellä mainittuun listaan. Informaatioteknologia 

mainitaankin (2001, 121) apuna tiedon jakamiselle, niin muodollisissa kuin 

epämuodollisissakin kanavissa. Epämuodollinen kanava on esimerkiksi sosiaalinen 

media, muodollinen taas sähköposti organisaation jäsenille. On kuitenkin muistettava, 

että tietojohtamisen näkökulmasta tietotekniikalla ei ole mitään merkitystä tai 

vaikutusta suorituskykyyn, ellei koko organisaatio omaksu sitä omakseen ja käytä eri 

tiedon prosesseissa (Alavi ja Leidner 2001, 130-131).  

Tiedon jakamisen muodon ja keinojen tulisi määrittyä vastaanottajan vaatimuksien, 

tiedon luonteen ja tiedon tyypin mukaan (Choo 2006, 196). Ei siis ole olemassa 

universaalia ja kaikkiin konteksteihin sopivaa keinoa. Choo jatkaa, että organisaation 

taso on otettava huomioon jakamisessa: onko vastaanottaja tilapäisen tiimin jäsen, 

operatiivinen käyttäjä vai strategisen tason päättäjä? 
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Tiedon hyödyntäminen 

Tiedon hyödyntämiseen liittyy oleellisesti sen olomuoto ja käytettävyys, koska oikea 

tieto on oltava myös oikeassa muodossa (Bhatt 2001, 5). Tieto itsessään ei tee 

autuaaksi, vaan sitä on pystyttävä hyödyntämään esimerkiksi kilpailuedun 

säilyttämiseksi (Alavi ja Leidner 2001, 122). Hyödyntäminen on muihin prosesseihin 

syvälle limittyvä toiminto, joka on linkittynyt useaan eri toimintoon; kuinka hyödyntää jo 

olemassa oleva tieto samalla, kun yksilöiden hiljainen tieto olisi saatava kuuluviin 

(Grant 1996, 111-112). Hyödyntämisen kannalta uusi luotu tieto voi olla myös 

perinteiset toimintatavat haastavaa, jolloin hyödyntäminen voi olla koko organisaation 

perustoimintoja muuttavaa (Choo 2006, 20). 

Yleisin tapa organisaatioilla hyödyntää tietoa ja yhdistää se organisaation osaamiseen 

ovat rutiinit, direktiivit ja itsenäiset työryhmät. Direktiiveissä yksilöiden hiljainen tieto on 

muutettu koko organisaation ohjeeksi, kun taas rutiineilla tarkoitetaan tehtäviä ja 

prosesseja. Itsenäiset työryhmät toimivat silloin, kun rutiinit tai direktiivit eivät 

kompleksisuuden takia riitä. (Grant 1996, 112-113; Alavi ja Leidner 2001, 122-123). 

Esimerkkinä työryhmistä ovat suuret sotaharjoitukset, jotka koskettavat 

valtakunnallisesti myös siviilejä, mikä lisää kompleksisuutta. Yksilöissä oleva tieto on 

saatava hyödynnetyksi koko organisaatiossa. 

Teknologia tuo helpotuksia hyödyntämiseen, mutta mikäli patentteja, prosesseja tai 

tietoa yleensä ei osata organisaatiossa hyödyntää, on siitä vaikea tehdä arvoa 

(Blomqvist ja Kianto 2008, 9). Suurin apu teknologiasta on tutkimuksien mukaan tiedon 

visualisoimisessa ja eri vuorovaikutuskeinojen lisäämisessä (Baralou ja Tsoukas 2015, 

604-605). Onnistuneessa vuorovaikutuksessa sama tieto on parhaillaan 

hyödynnettävissä toisella puolen maapalloa, jossa toinen ryhmä mahdollisesti käy 

keskusteluja ihmisten ja tekoälyn kanssa. Organisaation tasolla hyödyntämisen 

epäonnistumisessa on myös vaaransa: mikäli yksilö kokee, että hänen 

ammattitaitoansa ei arvosteta tai sille ei ole käyttöä, voi tieto kadota yksilön mukana ja 

siirtyä kilpailijalle. 

Tiedon hankkiminen 

Tässä tutkimuksessa tiedon hankinta tarkoittaa tiedon hankkimista organisaation 

ulkopuolelta. Hankintakanavia voivat olla yksittäiset henkilöt, julkishallinto, muut 
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organisaatiot ja yhteisöt. Näiden kanavien tunnistaminen on vain puolet hankinnasta, 

koska oleellista on tietää, että kuka omassa organisaatiossa mitäkin tietoa tarvitsee 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Andreeva ja Kianto 2011, 1019). Tiedon hankinta voi 

myös tarkoittaa organisaation sisällä tapahtuvaa hankintaa, jolloin luottamus ja 

yhteistyö ovat helpommin saavutettavissa yhteisten tavoitteiden kautta (Choo 2006, 

197). 

Virtuaaliset tiimit ja erilaiset online-yhteisöt ovat tehneet tiedon hankinnasta nopeaa ja 

usein vaivatonta, jopa kaksisuuntaista (Faraj et al. 2011). Yksilönä hankinta on 

informaatioteknologian kehittymisen myötä helpompaa, esimerkkinä on OSINT (Open 

Source Intelligence). Myös logistiikka ja huolto omaavat keinot aselajikohtaiseen 

tiedon hankintaan, mutta varuskunnan tasalla se on hyvin pientä. Osaksi tästä syystä 

prosessi rajataan tutkimuksen tarkemmasta teoreettisesta tarkastelusta ulkopuolelle. 

Lisäksi sen johtaminen on suurimmaksi osaksi toteutettu hallintoyksiköiden ja 

koulutusta antavien varuskuntien ulkopuolelta, kuten Logistiikkalaitoksen toimesta. 

Aineistolähtöisessä tutkimuksessa prosessin esiin nouseminen on kuitenkin 

mahdollista. 

Tiedon säilöminen 

Tietoa voidaan säilöä yksilöissä, prosesseissa, organisaatiossa ja verkostoissa. Ja 

kuten yksilöt ja organisaatiot voivat sitä luoda ja jakaa, molemmat voivat unohtaa ja 

vahingossa hävittää (Andreeva ja Kianto 2011, 1019). Yksilön muistiin tämä tutkimus 

ei ota kantaa. Organisaation ja etenkin verkostojen muisti on yksilöä laajempi 

keinovalikoiman puolesta: kirjoitettu teksti tiedonhallintajärjestelmät, prosessit, 

kollektiivinen muisti, direktiivit ja lait. (Alavi ja Leidner 2001, 118). Haasteen 

säilömiselle tekee tiedon dynaamisuus. Tieto on osin kontekstiin ja tulkintaan sidottua, 

mikä taas aiheuttaa muutosta oppimisen tuloksena, joka taas synnyttää uutta tietoa 

(Blomqvist ja Kianto 2008, 7).  

Organisaation muisti jaetaan semanttiseen ja episodiseen muistiin. Semanttinen on 

yleinen, eksplisiittinen ja järjestelty muisti, kun taas episodinen on täysin kontekstiin 

sidottua. Muisti auttaa organisaatioita hallitsemaan prosessejansa ja ennalta ehkäisee 

turhia toistoja päätöksien valmisteluissa ja ratkaisuissa (Alavi ja Leidner 2001, 118). 

Informaatioteknologia on mahdollistanut entistä laajemmin molempien muistien 
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vahvistamisen sekä myös tiedon käytettävyyden. Toiselle paikkakunnalle tallennettu 

organisaation tieto on yhtä aikaa käytössä ympäri maailman, mikä taas edelleen auttaa 

tiedon luomisessa ja innovoivassa toiminnassa. 

Tiedon säilöminen Puolustusvoimien näkökulmasta tarkasteltuna kriittinen ja tarkoin 

säädelty prosessi (HQ221). Arkistot ja kirjaamot on käsketty eri organisaation tasoilla 

vastaamaan säilömisestä. Osa vastuista kuitenkin jää suorittaville portaille erilaisten 

käyttömuistien (jaetut verkkolevyt) ja prosessien muodossa. Tiedon säilöminen 

prosessina rajataan tutkimuksen ulkopuolelle tarkemmasta teoreettisesta 

tarkastelusta, koska sen johtaminen on suurimmaksi osaksi toteutettu 

hallintoyksiköiden ja koulutusta antavien varuskuntien ulkopuolelta. 

Aineistolähtöisessä tutkimuksessa prosessin esiin nouseminen on kuitenkin 

mahdollista. 

2.1.2. Tietojohtamisen käytänteet 

Käytänteet ovat johdon tarkoituksellisia menettelytapoja, joilla valjastetaan prosessit 

maksimaaliseen hyödyn ja tuoton tavoitteluun (Hussinki et al. 2017, 1599; Andreeva & 

Kianto 2012, 619). Ne ovat osin tavoitteisiin, tehtäviin ja resursseihin sidotut ja voivat 

vaihdella paljonkin organisaatioiden, maiden ja toimintojen välillä. Tietojohtamisen 

käytännöt ovat johtamiseen liittyviä käytäntöjä, joilla pyritään vaikuttamaan 

positiivisesti organisaation suoritus- ja kilpailukykyyn resurssien (tiedon) ja prosessien 

kautta. (Hussinki et al. 2017, 1597-1598 ja 1610). Alla listatut käytänteet ovat 

Hussingin tutkimuksen mukaan ainakin Suomessa vallitsevia käytänteitä (2017, 1607): 

• Esimiestyö (Supervisory work) 

• Tiedon suojaaminen (Knowledge protection) 

• Strateginen tiedon johtaminen (Strategic KM) 

• Tietoperustainen rekrytointi (Knowledge-based recruitment) 

• Tietoperustainen koulutus ja kehittäminen (Knowledge-based training and 

development) 

• Tietoperustaiset kehityskeskustelut ja palkitseminen (Knowledge-based 

performance appraisals and compensation) 

• Oppimismekanismit (Learning mechanisms) 

• IT-käytännöt (IT-practises) 
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• Työn organisointi (Work organizing) 

• Henkilöstöhallinnon käytännöt (HRM practices). 

Pelkät prosessit eivät takaa suorituskyvyn parantumista organisaatiossa 

tietojohtamisen näkökulmasta (Andreeva ja Kianto 2012, 619-620). Etenkin 

henkilöstöhallintoon (HRM) ja informaatioteknologiaan (ICT) liittyvät käytänteet 

lisäävät organisaation suorituskykyä taloudellisesti ja kilpailukyvyllisesti. ICT kuitenkin 

vaatii rinnallensa toimivat käytänteet HRM:n puolelta.  Näiden käytänteiden 

linkittyminen selittyy mahdollisesti niiden ominaisuuksien kautta: Teknologia ei 

itsessään kehitä uutta tietoa ja innovointia, vaan vaatii konkreettisen käyttäjän 

taustalle, jota pitää kouluttaa ja opettaa maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi. Ei 

voida kuitenkaan sulkea pois mahdollisuutta, että käytännöt eivät voisi vaikuttaa 

suorituskykyyn juuri prosessien kautta. (Adreeva & Kianto 2012, 630-632). 

3. DIGITALISAATIO 

Tämä luku käsittelee digitalisaatiota ilmiönä, liittää sen tietojohtamisessa käsiteltyihin 

haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä tuo esille tietoturvallisuuden näkökulmat. 

Päätavoite on selventää digitalisaatiota käsitteenä, jotta sen toimintojen syvempi 

tarkastelu viitekehyksen mukaisesti olisi mahdollista. Ilmiön ymmärtäminen on 

edellytys tutkimuskysymyksiin vastaamiselle sekä johtopäätöksien tekemiselle. 

Digitalisaatiota on tarkasteltava kokonaisuutena, kuten kuvassa 3 on esitetty.  

Esimerkiksi tekoäly on vain osa digitalisaatiota omine menetelmineen ja 

sovelluksineen, jotka tulevat sekoittumaan osaksi yhteiskuntaamme etiikan, moraalin 

ja arvojen näkökulmista. Kuten digitalisaatio, myös tekoäly on kokonaisuus, ei pelkkä 

yksittäinen teknologia tai sovellus.  (Ailisto et al. 2018, 6-11).  
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Kuva 3: Digitalisaation kannalta merkittäviä teknologioita Puolustusvoimien 

näkökulmasta (AO10320, 1). 

Digitalisaatio vie suurimman osan ihmisen havainnoista, näkemistä ja kuulemista 

asioista virtuaalisessa muodossa olevaan informaatioon, kuten tekstiin ja kuviin. 

Virtuaalinen keinotodellisuus tuo tiloihin ja opetukseen minkä tahansa maiseman (Lehti 

ja Rossi 2017, 696), jopa metsän keskelle varuskuntaa. Tätä informaatiota on 

helpompi muokata, tuhota ja luoda kuin fyysisen maailman havaintoja. Tämä 

puolestaan helpottaa ihmisen kognitiiviseen toimintaympäristöön vaikuttamista. 

(Kosola 2018, 59). 

Luonteeltaan digitalisaatio on emergenttiä, eli monimutkaista ja alhaalta kehittyvää: 

ylhäältä ohjattu digitalisaatio ei ole mahdollista eikä sillä ole mitään keskitettyä 

keskushallintoa tai -johtoa (Lindgren et al. 2019, 25-26). Tämä on huomioitu 

puolustusvoimien digitalisaatiostrategiassa (AO10320) etenkin arvioitaessa 

digitalisaation tuomia haittoja ja riskejä. Digitalisaatio tapahtuu osin avoimessa 

toimintaympäristössä, mutta silti mahdollistaa tiettyjen suuntien ja raja-aitojen 

määrittämisen, kuten erilaisten tietoturva-asetuksien määrittäminen tai hallittu ja 

ohjattu teknologiaan panostaminen. Logistiikassa tietotekniikka on usein nähty 

tukevana palveluna, mutta digitalisaation myötä on todennäköisempää, että 

digitaaliset palvelut tulevat korvaamaan kokonaisia prosesseja  ja yksittäisiä vaiheita 

(Ruokonen 2016, 5).  
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Erilaiset  alustat ovat esimerkki toimintaympäristömme rakenteiden uusiutumisesta. 

Ne keräävät meistä dataa palvelimillensa käyttäen sitä edelleen vaikuttamiseen, mitä 

emme usein edes tule huomanneeksi. Alusta- ja jakamistaloudet ovat digitalisaation 

ilmentymä monelle Applen ja Googlen muodossa. Nämä ja monet muut ekosysteemit 

tulevat muuttamaan ihmiskunnan käsitykset työn tekemisestä sosiaalisina 

toimintatapamallien innovaatioina (Valtiovarainministeriö 2016, 69-70). 

Digitaalinen muoto tekee informaatiosta helpommin jaettavan (Kosola 2018, 52), 

tallennettavan, käytettävän, esitettävän ja hankittavan,  mitkä prosesseina ovat 

tietojohtamisen tutkimuksen ydintä (Hussinki et al. 2017, 1596). Digitaalinen 

toimintaympäristö on taas itsessään osa tietojohtamisen käytänteiden tulosta 

teknologian kehityksen myötä (Hussinki et al. 2017, 1600-1601). 

3.1. Digitaalinen toimintaympäristö 

Digitaalinen toimintaympäristö on moniulotteinen, globaali, fyysistä ja 

informaatioympäristöä sisältävä ympäristö. Sen ominaispiirteenä on kyky käsitellä 

suuria datamassoja ja kehittyä tehokkaasti ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa. 

2000- luvun alussa digitaalisuus toi mukanaan globaalit ilmiöt toimintaympäristöihin, 

jotka oli otettava huomioon johtamisessa ja kaikessa toiminnassa (Lang 2001, 539). 

2020-luvulla globaalit ilmiöt ovat jo osa digitaalista toimintaympäristöä, eikä sanaa 

”globaali” tarvitse enää erikseen käsitellä digiympäristöstä puhuttaessa. Digitaalisuus 

on yksi kerros lisää toimintaympäristöjen lomittumisessa, mutta se ei kuitenkaan tee 

lomittamiaan toimintaympäristöjä tarpeettomiksi, vaan enemmänkin 

monimutkaisemmaksi ja moniulotteisemmaksi.  

Digitaalisuus siirtää elementit fyysisestä maailmasta virtuaaliseen, tekemättä 

paperikarttaa silti hyödyttömäksi (Kosola 2018, 52-56). Fyysisessä 

toimintaympäristössä toiminta vaikuttaa usein lineaarisesti rajattuun määrään kohteita. 

Digitaalisessa toimintaympäristössä vaikuttavuudella ei ole rajoja.  

Puolustusvoimien oppaista Johtajan käsikirja (2012, 31-32) ei ota suoraan kantaa 

digitaaliseen toimintaympäristöön, mutta osin kattaa tämän luonnejaottelun avulla: 

toimintaympäristöt voidaan jakaa avoimiin, rajoitettuihin ja minimaalisiin, 

vuorovaikutussuhteet ja kompleksisuudet huomioiden. Digitaalinen toimintaympäristö 

voi olla minimaalinen ja suljettu, esimerkiksi ydinvoimaloiden ohjausjärjestelmät. 
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Toisaalta se voi olla hyvinkin avoin, mikäli tarkasteluun ottaa koko internetin kautta 

avautuvan maailman esineineen ja toimijoineen. Digitaalisessa toimintaympäristössä 

organisaation suorituskyky kilpailijoihin nähden ratkaistaan osin sen kyvyillä ja 

kapasiteetilla kehittyä ja mukautua toimintaympäristön vaatimuksiin (Collin et al. 2018, 

20). 

 

Kuva 4: Puolustusvoimien näkemys digitaalisen (kyber-) toimintaympäristön 

sijoittumisesta fyysisen- ja informaatioympäristön rajapintaan (Kyberkäsikirja 2019, 

17). 

Kyberkäsikirja (2019, 12-13) jakaa kybertoimintaympäristön kerroksiin moninaisuutta 

kuvaamaan. Fyysisen osa toimintaympäristöstä koostuu kosketeltavista asioista, 

kuten koneista, verkoista ja kaapeleista. Looginen kerros on kompleksisempi, ja se 

koostuu vain asioista, joita ei voi koskettaa, kuten palveluista tai koodeista. Mikäli 

solmu on fyysinen laite, looginen kerros on naru solmujen välillä. Viimeinen ja 

arvaamattomin kerros on käyttäjäkerros, koska se pitää sisällänsä ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen, sosiaaliset kerrokset ja kaikki yksilölliset yksityiskohdat 

kognitiivisissa toimintaympäristöissämme.  

Kybertoimintaympäristön limittyminen muihin toimintaympäristöihin on esitetty 

kuvassa 4. Edellisessä kappaleessa mainitut kerrokset sisältyvät kuvaan, mutta ne on 

jätetty merkitsemättä selkeyden lisäämiseksi. 

Digitaalisesta toimintaympäristöä voidaan kuvata myös negatiiviseen sävyyn ja nähdä 

se uhkana perustoiminnoille: riippuvuussuhteet voivat olla hyvinkin tuntemattomia, 

joka osaltaan antaa jopa evoluutiomaisia piirteitä järjestelmien kehittymiselle. 
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Järjestelmät voivat hyödyntää toinen toistensa kehitystä ja ominaisuuksia tasolle, jota 

suunnitteluhetkessä ei ole otettu huomioon. Tuntemattomien riippuvuussuhteiden 

myötä oma kehityksen taso voi jäädä hyvinkin hämäräksi. (Kosola 2018, 68).  

Riippuvuussuhteiden näkymättömyys asettaa haasteita myös johtamiselle. Valta ei ole 

enää keskitettyä tai ylhäällä, vaan tietyissä tapauksissa se voi olla kokonaan 

henkilöstöllä, sidosryhmillä tai asiakkailla. Digitaalisointia ja sitä hyödyntävää 

organisaatiota ei voida johtaa ylhäältä alas johtoryhmillä ja toimitusjohtajilla. 

Digitaalisessa organisaatiossa ja toimintaympäristössä johtajuus voi olla sosiaalisesti 

rakentunutta ja ilmenee vuorovaikutuksena. Johtaja-alainen-identiteetti ja suhde voivat 

kääntyä samalla, kun jaettu johtajuus ja demokratia voivat tietyissä tapauksissa toimia 

jopa paremmin kuin keskitetty johtajuus. (Collin et al. 2018, 21-22). 

Puolustusvoimissa tämä on osin nähtävillä: enää huoltopäällikkö ei kerro kouluttajille,  

mitä materiaalia on tarjolla koulutuksen tueksi seuraavana vuonna fyysisen maailman 

kautta. Nykyään kouluttajat kertovat huoltopäällikölle, mitä materiaalia varastolle pitää 

hankkia huomiseksi, jotta koulutus on tehokasta ja toimivaa. Digitaalinen 

toimintaympäristö mahdollistaa tämän. 

3.2. Analogisesta organisaatiosta digitaalinen 

Tilastokeskuksen (2018) raporttien mukaan Suomen julkishallinnon digitaaliset 

palvelut ovat Euroopan kärkeä. Huomioitavaa on, että yhteiskunnan digitalisoiminen 

on muutakin kuin toimintojen sähköistämistä. Se on toimintatapoja rikkovaa, 

yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja sen arvo voi olla vielä näkymättömissä ennen 

ratkaisujen tekemistä. Julkisen sektorin tehtävä on luoda pohja yhteiskunnan 

digitalisaatiolla, kukin oman toiminta-alueensa näkökulmasta (Valtiovarainministeriö 

2016, 70-71). 

Digitalisaatio tarkoittaa, että moni asia julkisella puolella tulee tapahtumaan 

automaattisesti taustalla. Ei voida enää ajatella, että yksi virasto hoitaa yhden ja vain 

yhden asian. Julkiset toimijat (kuten Puolustusvoimat) ovat avainasemassa 

poistamassa itse aiheuttamiaan jäykkyyksiä ja synnyttämässä uusia mahdollisuuksia. 

Muutosnopeus on niin kova, että aina ei voi edetä varmimman tien mukaan, vaan 

oppiminen ja muutoksen johtaminen ovat yksilöissä ja organisaatioissa avainroolissa. 

(Lehti ja Rossi 2017, 639 ja 739). Sen tavoitteena Puolustusvoimissa on tehostaa 
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toimintaa logistiikassa ja luoda uusia kyvykkyyksiä etenkin operatiiviseen toimintaan 

(AO10320, 1-2; AP2388, 2). 

Digitaalisessa maailmassa viranomaisten on näytettävä tietä avoimuudessa ja 

kehityksessä, ja näin mahdollistettava yksityiselle ja kolmannelle sektorille suotuisa 

ilmapiiri kehitykseen koko Suomen eduksi (Lehti ja Rossi 2017, 639 ja 773). Avoimuus, 

yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja jakaminen ovat osa digitalisaatiota, etenkin 

yliopistomaailmassa, jonka osa Maasotakoulu myös on (Lehti ja Rossi 2017, 707). 

Avoimuus ja jakaminen ovat vahvasti linkittyneenä ekosysteemeihin ja kyvykkyyksien 

yhdistämiseen. Valtiovarainministeriön (2016) selvityksen pääviesti on moninaisten 

teknologisten ratkaisujen ohella toiminnan uudistaminen. Haasteena yhteiskunnassa 

ei ole teknologian ja suorituskyvyn kehittäminen, vaan teknologian oikea ja tehokas 

hyödyntäminen (2016, 7), eli ihmisen ja koneen kyvykkyyksien yhdistäminen.  

Tieto on digitalisaation polttoaine, ja vain avoin tieto voi johtaa onnistuneeseen ja 

kasvavaan ekosysteemiin. Dataa ja tietoa on julkisella sektorilla valtaisasti, joten tiedon 

hyödyntäminen on avain asemassa. Mikäli ekosysteemi on suljettu, ei innovaatioille 

anneta tilaa. Avaamalla tieto (kriittinen tieto ja sen suojaaminen huomioiden) 

mahdollistetaan sellaisten palvelujen ja mahdollisuuksien syntyminen, joita emme 

edes vielä tiedä tarvitsevamme. (Valtiovarainministeriö 2016, 79). Sumbal et al. (2017, 

184-185) tosin toteavat, että dataa on jo nyt valtaisasti eri toimijoilla, mutta 

tietokantojen integroinnin puute hidastaa kehitystä. Esimerkiksi väestötietojen ja 

terveystietojen yhdistäminen voisi paljastaa ennen meille täysin tuntemattomia 

yhteyksiä kansantaudeissa.  

Big data -käsitteenä kuvaa lisääntyvän tiedon määrää ja sen merkityksen 

lisääntymistä. Esineiden internet (IoT) ja erilaiset sovellukset keräävät meistä 

jokaisesta ja kaikkialta jatkuvasti dataa, joka oikein analysoituna mahdollistaa 

tulevaisuuden ennustamisen ja näin ollen organisaatioiden ennakoimisen 

muutosvirtoihin. Organisaatioiden ja viranomaisten ongelmana ei nähdä teknologian 

puutetta vaan ongelmana on taito ja osaaminen analysoida dataa (Sumbal et al. 2017, 

181-183). Datan analysointi tekee tulevaisuudesta ennustettavampaa, mutta ensin 

johtajien on pystyttävä kertomaan, että mitä tietoa halutaan luotavan ja löytyvän. 
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Data vaatii suuria keskuksia sen hallittavuuden, käytettävyyden ja saatavuuden 

mahdollistamiseksi. Digitalisaatiota ei ole mahdollista toteuttaa pienillä palvelimilla tai 

muistitikuilla. Datakeskukset eivät itsessään tuota mitään, mutta mikäli niihin ei ole 

varaa organisaatiolla, jää vaihtoehdoksi ”liittoutuminen” ja yhteistyö. (Collin et al. 2018, 

78-80). Ekosysteemit ovat digitalisaation aikakaudella uusi liittoutumisen muoto. 

Ekosysteemiä luodessa on hyväksyttävä tiettyjen tahojen sitoutuneisuuden erot. 

Heikosti sitoutuneet (loosely-coupled) toisaalta mahdollistavat ekosysteemin 

dynaamisuuden säilyttämisen, mutta myös mahdollistavat vastuun välttelyn ongelmia 

kohdattaessa (Collin et al. 2018, 17-18). Kuva 5 havainnollistaa ekosysteemiä ja sen 

toimijoita. 

 

Kuva 5: Esimerkki ekosysteemistä ja sen toimijoista. Lineaarisessa mallissa tuottajat 

(Applen tehdas) tuottavat yhdessä päässä tuotteita, ja tietyn kaavan jälkeen ostajat 

ostavat korkeammalla hinnalla ne loppupäässä. Kun tähän ketjuun lisätään App Store, 

ohjelmistokehittäjät ja ostajat yhdistävä alusta ja itse alustan omistaja, niin mallista 

tulee alustatalouden malliesimerkki, ekosysteemi. (Van Alstyne et al. 2016, 56; Collin 

et al. 2018, 54). 

Sitoutumisen aste vaikuttaa samalla muihin alustan toimijoihin. Tämä pakottaa 

organisaation tai toimijan ratkaisemaan oman tahtotilansa ja kykynsä koordinointiin 

ennen alustalle siirtymistä (Haguin ja Wright 2015, 171-172). Koordinoinnin halussa 

on otettava huomioon verkostomaisuuden ominaispiirre, eli kukaan toimija ei yksinään 

omaa hallintaa vuorovaikutuksesta kahden toimijan välillä. Vuorovaikutuksen hallinta 
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on aina vähintään kahdella ekosysteemin toimijalla. (Haguin ja Wright 2015, 164-165). 

Lineaarisuudesta alustoille siirtyminen vaatii resurssien kontrolloimisen halusta 

luopumista, sisäisestä ulkoiseen vuorovaikutukseen siirtymistä sekä ekosysteemi on 

kyettävä näkemään itsensä yläpuolella (Van Alstyne et al. 2016, 56-58) 

Ekosysteemissä on hyväksyttävä toimijoiden heterogeenisyys, mikä myös vaikuttaa 

johtamiseen. Johtamisen avuksi ei ole olemassa selvää hierarkiaa. Voi olla olemassa 

sääntöjä, normeja ja arvoja, mutta kukaan ei sanele näitä ”ylhäältä” käsin toimijoille 

(Thomas ja Autio 2019, 10-15 ja 30). Johtajat eivät voi enää omata kaikkea tietoa, vaan 

huomion on keskityttävä verkostoon ja vuorovaikutuksiin niiden välillä. Perinteiset 

strategiat eivät alustoilla päde, vaan sääntöjen ja arkkitehtuurin ymmärtäminen 

johtamisessa ovat avainasemassa (Van Alstyne et al. 2016,60-62). 

Hierarkian puute on suurin edesauttaja ekosysteemin synnylle. Tämä mahdollistaa 

avoimen kommunikoinnin ja riippuvuussuhteet voivat syntyä tarpeesta eikä käskystä. 

Ekosysteemit ovat vuorovaikutuksellisia organisaatioita, joissa heterogeeniset toimijat 

ovat riippuvaisia toisistaan, mutta riippumattomia (osin) vertikaalisesta ohjauksesta 

menestyäkseen. Mitä vähemmän kommunikoinnille asetetaan rajoja tai sääntöjä, sitä 

avoimempi ja houkuttelevampi ekosysteemi on. (Jacobides et al. 2018, 2267-2270). 

Digitalisaation johtaminen ylhäältä ei edellä mainittujen tuloksien mukaan ole 

mahdollista.  

Alustapohjaiset ratkaisut ja ekosysteemit ratkaisuna Puolustusvoimien avoimuuteen ja 

yhteiskunnan integroimiseen käsitellään tutkimuksen johtopäätöksissä.  

4. LOGISTIIKAN DIGITALISOINTI 

Logistiikan digitalisointi näyttäytyy arkipäivässä pitkälti teknologisina ratkaisuina ja 

keinona suorittaa prosessit tehokkaammin ja halvemmin. Suurin muutos logistiikassa 

on itse kokonaisuus: lineaarisuus poistuu ja verkostomaisuus tulee tilalle (Kosola 

2020b, 73). Samalla fyysinen ja digitaalinen toimintaympäristö limittyvät, koska 

materiaalia ei vielä voida siirtää pelkäksi dataksi, mutta tieto materiaalista voidaan.  

Logistiikan digitalisointia ei pidä käsitellä pelkästään teknologisina ratkaisuina, vaan 

sen on oltava osa strategiaa, kuten Puolustusvoimat on tehnyt. Pääesikunnan 

Logistiikkaosasto määrittää strategiassaan (AP2388, 5-6) muutosaskeleet ja 

tavoitteet, jotka mahdollistavat toimivan logistiikan ekosysteemin rakentuminen:  
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• 2024 mennessä toimivan alustan rakentaminen 

toiminnanohjausjärjestelmineen (PVERP) 

• 2028 mennessä logistiikkajärjestelmän optimointi on käynnissä ja teknologian 

mahdollistamia kehittämismahdollisuuksia rakennetaan ja sovelletaan 

• 2032 mennessä uudet teknologiat ovat käytössä ja soveltaminen 

poikkeusolojen toimintaympäristössä on mahdollista.  

Tutkimuksien mukaan tietojohtaminen voisi olla nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden 

ratkaisija alati digitalisoituvalla ja entistä dynaamisemmalla logistiikan alalla. Pienet ja 

keskisuuret organisaatiot keskittyvät tiedon hankinnassa liiaksi uusien työntekijöiden 

rekrytoimiseen jättäen käyttämättä henkilöstöstä irti saatavan potentiaalin koulutuksen 

ja kehityksen kautta. Myös uusin teknologia on saatava nopeasti operatiiviseen 

käyttöön. (Kianto et al. 2018, 2-3).  

Malhotra (2005, 10-14) lähestyy tietojohtamista teknologialähtöisten ja 

strategiavetoisten mallien avulla. Teknologialähtöinen jaetaan edelleen 

panoslähtöiseen ja prosessilähtöiseen paradigmaan. Panoslähtöinen painottaa oikean 

teknologian saamista oikeaan paikkaan takaamatta vaikutusta suorituskykyyn, 

prosessilähtöinen taas oikean tiedon saamista oikeille ihmisille. Nämä kummatkaan 

eivät kuitenkaan aina ota huomioon strategiaa ja siten suorituskykyyn tähtäämistä. 

Teknologia käsitetään helppona ratkaisuna saavuttaa suorituskykyä, mikä johtaa 

tutkimuksien mukaan usein implementointien epäonnistumiseen. Strategiavetoinen 

malli sopeuttaa teknologian prosesseihin ja kulttuuriin tarve edellä, mikä on myös 

Puolustusvoimien malli. 

Pääviesti Malhotralla (2005, 21-22) on, että moni organisaatio tekee virheen 

implementoidessaan teknologiaa saadakseen oikeata informaatiota oikealle henkilölle 

ja oikeaan aikaan. Tämä voi toki olla joissain tapauksissa oikea lähestymistapa, mutta 

tutkimuksien valossa tarkoituksen tulisi määrittää keinot. Virhe tapahtuu, mikäli keinot 

ohjaavat tarkoitusta. Organisaation muodon tulisi määräytyä sen tarkoituksen mukaan. 

Kiannon et al. (2018, 17-19) tutkimus antaa logistiikkaan orientoituneiden 

organisaatioiden johdolle seuraavanlaisia suosituksia, mitkä ovat osiltaan jo 

havaittavissa Puolustusvoimien strategiassa ja sen implementoinnissa:   

• Luovuutta ja uutta tietoa voidaan lisätä myös koulutuksella 
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• Strategiatyöhön kannattaa sitouttaa kaikki tasot ja käyttää asiantuntijoita. Tämä 

tekee toiminnasta proaktiivista reaktiivisen sijaan 

• Tilaus-toimitusketjun teknologisoitumiseen ja älytekniikan hyväksikäyttöön siinä 

on myös ratkaisuna kaupallinen yhteistyö isompien yrityksien kanssa. Tällä 

tutkijat tarkoittavat tulemista osaksi vallitsevaa ekosysteemiä. 

 

4.1. Digitalisoinnin uhat 

Uhkista suurin on sen riippuvaisuus sähköstä ja ihmisestä: Digitaalinen ja 

kybertoimintaympäristö ovat ainoita toimintaympäristöjä, jotka voidaan periaatteessa 

sammuttaa ihmisen toimesta (Kosola 2020, 78-79). Digitalisaatio voi myös lopulta 

johtaa siihen, että jokin organisaation osa tai koko organisaatio tulee tarpeettomaksi. 

Toisaalta tämä on mahdollisuus, mikäli muutos osataan johtaa oikein. (Valtionvarain 

ministeriö 2016, 71). 

Digitaalisen toimintaympäristön turvallisuus on sama kuin kyberturvallisuus 

(Valtionvarainministeriö 2016, 81). Ja toisaalta turvallisuus on onnellisen elämän 

perusedellytys. Turvallisuuteen ja etenkin kyberturvallisuuteen Suomella on paljon 

annettavaa, mikä parhaillaan voi näkyä kilpailuetuna muihin maihin verrattuna. Tämä 

on kirjattu myös kyberturvallisuusstrategiaan. Kyberturvallisuuden uhkia ei ratkaista 

vain strategioilla tai teknologialla, vaan on huomioitava yksilöt, koulutus ja johtaminen. 

(Digitaalinen Suomi 2017, 430-432). 

Objektiivinen ja faktapohjainen turvallisuusympäristö on pystyttävä erottamaan 

subjektiivisista tuntemuksista ja lähtökohdista. Instituution turvallisuuskysymykset 

etenkin digitalisaatiossa on perustuttava faktoihin, ei yksittäisten ihmisten käsityksiin 

ja tuntemuksiin uhista ja turvallisuudesta. (Valtionvarainministeriö 2016, 83-84). 

Digitalisaatio ei siirrä vain hyväksi kokemiamme ja itse valitsemiamme asioita pois 

fyysisestä toimintaympäristöstämme. Sinne siirtyvät myös ”pahat asiat”, mutta nekin 

siirtyvät vain ihmisten välityksellä. Ihminen on keskiössä uhkissa ja turvallisuudessa 

vielä 2020-luvulla, ehkä pitempäänkin. (Digitaalinen Suomi 2017, 427-428). 

Digitalisaation uhat liittyvät myös itse tietoon. Tieto on valtaa ja yksi tärkeimmistä 

resursseista 2020-luvulla. Tietoa on luovutettava sitä saadakseen. Tietojärjestelmien 

avaaminen ja tiedon jakaminen organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa on 
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osoitetusti edellytys hyvälle yhteistyölle ja kehitykselle, mutta jakamisen 

kontrolloimattomuus johtaa lopulta tietovuotoihin ja kilpailuedun menetykseen.  

Tietovuotojen estämiseksi patentit, oikeudet ja sopimukset ovat ensiarvoisen tärkeitä 

yhteistyökumppaneiden välillä ennen kuin yhteistyötä aloitetaan. Kun tietoa jaetaan 

organisaation ulkopuolelle, on tärkeää miettiä, että mitä tietoa jaetaan. Mutta yhtä 

tärkeää tietovuotojen estämiseksi on päättää, että kuka tietoa jakaa. (Ritala et al. 2018, 

116-117).  

Puolustusvoimat tai yksittäinen varuskunta eivät tavoittele kilpailuetua innovaatioiden 

saralla muita yhteiskunnan toimijoita vastaan, mutta tietovuodot ja tiedon katoaminen 

koskettavat myös julkishallintoa. 

4.2. Digitalisoinnin kehitysnäkymät ja tulevaisuus 

”Kaikki mitä voidaan robotisoida, tullaan robotisoimaan”. Mitä aikaisemmin tajuamme 

tämän, niin sitä paremmat mahdollisuudet Suomella on näyttää tietä, eikä vain 

seurata.” (Lehti ja Rossi 2017, 785). 

Tämän osan tarkoitus ei ole tuoda ilmi pelkästään digitalisaation ja teknologisen 

kehityksen suomia mahdollisuuksia, vaan tarkasteluun on liitetty tietojohtamisen 

näkökulma. Tämä osin siksi, että vaarana on tulevaisuudessa, että organisaatiot 

unohtavat, mitä jo tietojohtamisesta on tiedetty ja organisaatiot menettävät kyvyn 

luoda, hyödyntää ja jakaa tietoa (Handzic 2017, 22). Digitalisaatio ei tapahdu itsestään, 

vaan se vaatii investointien lisäksi organisaatioiden ja julkishallinnon ylimmän johdon 

sitoutumista ja tahtoa asettaa digitalisaatio strategian ytimeen (Kosola 2020b, 73).  

Julkisella puolella tietojohtamisen kehittäminen vaatii eri tietojärjestelmien sisältämien 

tietojen ja datan yhdistämistä. Tämä vaatii lakimuutoksia, mutta myös panostusta 

tietoturvallisuuteen. Nykyinen malli, jossa kunnat, organisaatiot ja jopa eri virastot 

kehittävät omia tietoarkkitehtuurejaan ilman kansallista ohjausta ei luo mahdollisuuksia 

tulevaisuuden tietojärjestelmäkentän integroimiselle valtakunnallisella tasolla. Dataa 

on pystyttävä keräämään entistä enemmän vaikuttavuuden mittaamiseksi ja 

päällekkäisiä järjestelmiä tulee kuormituksen estämiseksi välttää. Kehitystyö vaatii 

vertailukohteita, mikä tarkoittaa avoimuutta toisiin toimijoihin. (Valtioneuvoston kanslia 

2019, 46-50). 
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Datan käsittelyssä on huomioitava big datan sisältämä mahdollisuus tiedon luomiselle. 

On mahdollista, että big data tulee algoritmien kehittyessä tulevaisuudessa 

poistamaan hiljaisen tiedon merkityksen (Sumbal et al. 2017, 193-194). Keskeisin 

datakäsittelyn kehittämiskohde julkisella puolella on tiedon kokoaminen yhteen 

paikkaan, niin sanottuihin altaisiin, mikä on mahdollistaa tiedon hallitun johtamisen 

(Valtioneuvoston kanslia 2019, 52-53). 

Handzicin mukaan (2017, 10-11) on oletettavaa tutkimuksien valossa, että 

tietojohtamisen sekoittuminen muihin aloihin kasvattaa organisaation tuottavuutta ja 

tehokkuutta. Tietojohtaminen ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vain teknologiaa, 

vaan siihen pitää yhdistää tulevaisuudessakin ihmiset, prosessit, strategiat ja sisältö. 

Tulevaisuuden trendeinä tietojohtamisen alalla hän esittää kolme tutkimuksiin, 

näkemyksiin ja kirjallisuuteen pohjautuvaa suuntausta (2017, 17-22): 

• Erikoistuminen on vastaus kompleksisuuden kasvamiseen. Erikoistuminen on 

ainoa mahdollisuus laajenevien ja kehittyvien kontekstien maailmassa 

• Laajentumisessa nykyinen malli syvenee etenkin teknologian ajamana. 

Lohkoketjut, AI, IoT ja erilaiset alustat ovat vain esimerkkejä tästä 

• Uudelleen käsitteellistämisessä tietotekniikan käsite muotoillaan uudestaan, 

jolloin konnektivismista tulee digitalisaatioaikakauden oppimisteoria. Tai voi olla 

mahdollista, että tieto käsitetään olennaisena osana luonnontieteitä, jolloin 

luonnontieto nähdään lopulta tietoisuuden lähteenä. 

Älykkäät palvelut tulevat muovaamaan yhteiskunnat kaupunkeihin sitoutuneiksi, 

jakamis- ja kiertotalouksia suosiviksi keskittymiksi. Etänä tuotettavat palvelut julkisella 

puolella tulevat entistä arkisimmiksi (Lehti ja Rossi 2017, 666). Lohkoketjut ovat 

julkishallinnon palveluiden kohdalla mahdollisin ja suotuisin mahdollisuus toimintojen 

tehostamiseen ja rakenteiden muutokseen (Valtiovarainministeriö 2016, 62). 

Digitalisaatio tulee vaikuttamaan työvoimaan ja sen tarpeeseen. Työvoiman rakenteen 

pitää vastata digitalisaation ajamaa muutosta (Lehti ja Rossi 2017, 613). HR, 

turvallisuus, johtajat, IT-henkilöstö ja rahoitus tulevat säilymään. Uusina (mikäli 

digitalisaatiota on tarkoitus ajaa eteenpäin) tulevat big data -spesialistit, tietojohtajat, 

robotiikan ja AI:n erikoisosaajat ja koneoppimisen kehittäjät. Poistuvat työnkuvat 

tulevat olemaan 2020-luvulla asiakaspalvelijat, sihteerit, kirjanpitäjät, arkistonhoitajat, 
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osa varastotyöntekijöistä, osa tehdastyöläisistä sekä materiaalikirjanpitäjät. (WEF 

2018, 9).  

4.3. Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

Teorian ja siitä muodostuvan viitekehyksen tarkoitus on jäsentää tutkimuksen 

todellisuuskäsitykset ja käsitteet osoittamalla empirian ja käsitteellisen ajattelun rajan 

(Harisalo 2009, 35). Tämän  tutkimuksen  teoreettisena  taustana  toimii 

tietoperusteinen näkemys tiedosta organisaatioiden tärkeimpänä resurssina 

digitalisaation aikakaudella. Tutkimukselle  keskeisiä  käsitteitä ovat tietojohtaminen, 

digitalisaatio ja koulutusta antava varuskunta joukko-osastona.  

Tutkimuksen tapauksen rajat eivät ole tarkat tietojohtamisen osalta, vaan tutkimus 

ottaa huomioon toimintojen limittyneisyyden. Lisäksi tutkimus ottaa huomioon 

hidastavat tekijät digitalisoitumisen viitekehyksessä. 

Tutkimuksessa käytettyjen tieteellisten  artikkeleiden  tukena  toimivat  keskeiset  

teoriat tietojohtamisen kirjallisuudesta. Tutkimuksen pääaineistoa tuotetaan 

haastatteluiden ja havaintojen kautta. 

Alla olevassa kuvassa (6)  on tiivistettynä tämän pro gradu -tutkimuksen viitekehys.  

Siniset laatikot kuvaavat alku- ja loppuasetelmaa. Vihreät nuolet kuvastavat edistäviä 

toimintoja sekä tietojohtamista tutkimuksen keskiössä. Digitalisaatio nähdään 

tutkimuksessa kaikkeen vaikuttavana verkostomaisena tekijänä, mutta myös suoria 

raja-arvoja ja määritteitä muodostavana edistävänä tekijänä. Punaiset nuolet ovat 

aiemmissa tutkimuksissa havaittuja digitalisaatiota hidastavia tekijöitä. Keltaiset nuolet 

ovat hermeneuttisessa tutkimuksessa mahdollisesti esiin nousevia kokonaisuuksia 

sekä tuotoksia pääprojektille (DIGIVRSK).   
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Kuva 6: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tietojohtaminen on keskiössä 

toimintojen edistämisessä. 

5. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTON KERUU 

5.1. Tutkimusstrategian valinta ja metodit 

Tutkimus on laadullinen tutkimus varuskunnan huollon ja logistiikan digitalisoimisesta 

tietojohtamisen näkökulmasta. Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärrykseen, ja sille on 

ominaista tutkijan subjektiivisten näkökulmien läsnäolo etenkin empiiristen osuuksien 

kohdalla (Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 58-59). Laadulliseen tutkimukseen kuuluu 

kokemusperäisyys ja pyrkimys merkityksien ymmärtämiseen, joita myös tämä tutkimus 

edustaa. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2010, 160-161) mukaan keskiössä on 

oltava kokonaisvaltaisuus ja moninainen todellisuus, rajattuun kontekstiin sitoen.  

Varuskunta jo itsessään käsitteenä rajaa kontekstia, eikä sen ihmisistä ja materiaalista 

koostuvaa moninaisuutta voi äärettömiin pirstoa osiin. Huhtinen (2002, 30) käsittää 

laadullisen tutkimuksen teoriaa luovana ja aineistolähtöisenä, päätyen vasta lopulta 

mahdolliseen teorian muotoutumiseen.  
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Tutkimus suosii ihmistä tiedon keräämisen instrumenttina ja empiirisen osuuden 

kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti. Päättely on pääosin induktiivista, eli 

yksittäisestä yleiseen pyrkivää. Kaikki edellä mainitut kohdat sisältyvät Hirsjärven et al. 

(2010, 164) ja Rantapelkosen ja Koistisen (2016, 58-60) määritelmiin laadullisesta 

tutkimuksesta.  

Tämän tutkimuksen hermeneuttisuus pohjautuu tieteenfilosofiseen suuntaukseen, 

jossa keskiössä on kokonaisuuksien merkityksien ymmärtäminen ja osin tulkinta 

(Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 35). Oleellista hermeneutiikassa on ymmärtää, että 

kokonaisuutta määrittävät osat määrittyvät alkujaan kokonaisuudesta, jota 

hermeneuttinen sääntö kehämäisesti kuvaa. Alun perin antiikin retoriikasta oleva 

kehämäisyys on myöhemmin otettu käyttöön muun muassa humanistisen tieteenalan 

ongelmanratkaisuun (Gadamer 2005, 29-30; Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 35), 

mutta se ei poissulje käyttöarvoa muissa tieteissä. Hermeneutiikka itsessään tulee 

kreikan kielestä ja tarkoittaa käytännön taitoa (Gadamer 2005, 40), joka linkittyy 

suoraan tosielämään ja laadullisen tutkimuksen luonteeseen. 

Hermeneuttisuus ymmärretään tässä laadullisessa tutkimuksessa ilmiöiden 

merkityksien oivaltamisena (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 40), mutta lähtökohtana tutkijalla 

on oltava tietty esiymmärrys. 

Esiymmärrys on lähtökohta tulkintaan ja 

ymmärtämiseen, ei pelkästään 

loogiseen päättelyyn. On ymmärrettävä 

yksittäinen kokonaisuudesta, ennen 

kuin voi käsitellä kokonaisuuksia. 

(Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 35-

36). Kuva 7 kuvaa tutkimuksen kulkua 

esiymmärryksestä ymmärrykseen. 

Tutkimus ei pyri tulkitsemaan 

merkityksiä subjektiivisesti. Täydellinen 

objektiivisuus on kuitenkin haastavaa 

tilanteissa, joissa tutkija on 

vuorovaikutuksessa tutkimuskohteensa 

kanssa.  
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Tutkimuksen todellisuuskäsitys on samaan aikaan diskursiivinen ja realistinen. 

Huhtinen (2002, 20-21) kuvaa diskursiivista käsitystä tyypillisenä informaatioajalle, 

jolloin tutkimuksen aloitustilanteessa vallitsee usein riittämätön yleissivistys aiheesta. 

Tietojohtaminen ja digitalisaatio ovat ilmiönä tutkimuksen alussa tiedoiltaan irralliset ja 

yksityiskohtien varassa, mikä puoltaa diskursiivisuutta. Diskursiivinen käsitys pyrkii 

tutkimuksen kautta muodostamaan edes yhden tutkimuskysymyksen, mutta tässä 

tutkimuksessa ne muodostetaan jo alussa. Tähän on perusteena osittainen hyvä 

tutkimusalueen yleissivistys, mikä mahdollistaa kahden todellisuuskäsityksen 

yhdistämisen. 

Tutkijalla on hyvä yleissivistys tutkimuksen toimintaympäristöstä (varuskunta) ja 

hajanaiset (tietojohtaminen ja digitalisaatio) tai erinomaiset (logistiikka & huolto) tiedot 

tutkimuskohteesta. Realistisessa todellisuuskäsityksessä Huhtisen (2002, 21-22) 

mukaan tutkimuskysymykset ohjaavat alussa informaation hankintaa ja lopulta 

voidaan päätyä useisiin faktoihin, tuloksiin ja johtopäätöksiin. Tutkimusalueen ollessa 

laaja ja hajanainen, tämä tutkimus sekoittaa diskursiivista ja realistista 

todellisuuskäsitystä siten, että lopputuloksena voi olla faktoja ja johtopäätöksiä, mutta 

myös lisää kysymyksiä. Tutkimuksen todellisuuskäsitys on kuvattuna kuvassa 8. 

 

Kuva 8: Tutkimuksen todellisuuskäsitys Huhtista (2002, 21) mukaillen. 
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5.2. Aineiston hankinta 

Aineistonhankinnan metodit ja itse toteutus on valittu tutkimuskysymysten asiasanojen 

ja asettelujen pohjalta. ”Miten edistetään”, ”mikä on nykytila ja tarpeet” ja ”mitkä ovat 

uhat ja edut” saavat vastauksensa kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä ja 

kartoittamisesta teorian, tutkimuksien, kokemuksien ja todellisuuteen sidottujen 

havaintojen kautta. Mikäli päätavoite tutkimuksella olisi ennustaa, selittää tai kuvailla, 

olisivat myös metodit toiset (Hirsjärvi et al. 2010, 138-139).  

Tutkimuksessa käytetään kolmea eri aineistonhankintametodia: 

1. Kirjallisuus ja valmiit aineistot (päämetodi) 

2.  Haastattelut 

3. Havainnointi (kahta edellistä tukeva metodi).  

Kirjallisuus ja valmiit aineistot avataan tarkemmin luvussa 3.2.1. 

Osaan tutkimusongelmista vastataan valmiin kirjallisen aineiston pohjalta ja osaan 

tutkimuskysymyksistä käytetään kaikkia metodeja mahdollisimman laajan ja 

kokonaisvaltaisen vastauksen saamiseksi. Käyttö rinnan, vaihtoehtoisesti tai erilaisine 

yhdistelmineen poistaa subjektiivisuutta laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi ja 

Sarajärvi 2018, 83-84). 

Aineiston keruuta toteutetaan kyllääntymiseen eli saturaatioon, saakka. Toteutuksessa 

on huomioitu tutkijan perheen ja työn sallimat realistiset mahdollisuudet. Saturaatiolla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa tiedonantajat tai aineisto ei tuota enää lisäarvoa 

tutkimukselle (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 99). Taustalla tässä on aristoteelinen ajatus, 

että yksittäisessä toistuu yleinen. Tutkija tiedostaa tutkimuksessa, että jokainen lähde 

on ainutlaatuinen. Laadullisessa tutkimuksessa ei voi olla varma, etteikö yksi 

haastattelu tai tutkimus voisi tuoda uutta informaatiota tutkimuskysymyksien 

vastauksiksi, joten saturaatio on ohjenuora, ei sääntö. (Hirsjärvi et al. 2010, 182). 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonhankintametodit ovat havainnointi, valmiit 

kirjalliset aineistot, haastattelut ja kyselyt (Hirsjärvi et al. 2010 185-187; Rantapelkonen 

ja Koistinen 2016, 59; Huhtinen 2002, 32-33). Valmiit kirjalliset aineistot jaetaan tässä 

tutkimuksessa itse tutkimuksen tekemisessä hyväksikäytettyihin ja tutkimuksessa 
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systemaattisesti tulkittuihin aineistoihin. Lisäksi käytetään Hirsjärven et al. (2010, 186-

189) kuvailemaa viittä luokkaa valmiiden aineistojen luokittelussa. Haastattelut 

toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluina vallitsevien Puolustusvoimien 

COVID19-ohjeistuksien mukaan. Havainnointi on suoraa ja osallistuvaa, ja kohdistuu 

toimintaan sekä käyttäytymiseen kohderyhmässä (Hirsjärvi et al. 2010, 185). 

Havainnointi auttaa tutkimuksessa näkemään asiat oikeissa yhteyksissään ja 

mahdollisesti ratkaisemaan ristiriitoja metodien tuottamien aineistojen välillä (Tuomi ja 

Sarajärvi 2018, 94).  

5.2.1. Valmiit kirjalliset aineistot 

Kirjallinen aineisto on esiymmärrystä ja teoriapohjaa luova, sekä täydentää muiden 

hankintakeinojen tulkintaa ja analyysia. Tutkimuksessa käytetään Hirsjärven et 

al.(2010, 187-189) mukaista luokittelua. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 96) jakavat aineiston 

vain kahteen luokkaan, yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin, 

mutta tässä tutkimuksessa erittely vaatii useampia luokkia. Käytetyt aineistoluokat 

ovat: 

• Tilastot, selvitykset ja raportit 

• Arkistojen materiaalit 

• Muut dokumenttiaineistot 

• Tutkimuskirjallisuus. 

Virallisia tilastoja ja tietokantoja tässä tutkimuksessa käytetään vähän. Arkistojen 

materiaalia ovat pääasiassa Puolustusvoimien asiakirjat, joihin on erikseen saatu lupa 

tutkimuslupamenettelyllä Pääesikunnasta. Asiakirjoista osa on turvaluokiteltua, mutta 

tämä ei poista mahdollisuutta käyttää asiakirjan sisältämää tietoa julkisessa 

tutkimuksessa, mikäli juuri kyseinen tieto ei ole turvaluokituksen alainen. 

Lisäksi tutkimuksessa on käytetty yksityisen ja julkisen sektorin selvityksiä ja 

raportteja. Näiden tuloksia ja johtopäätöksiä käytetään hyväksi tutkimuksen eri 

osioissa. 

Tutkimuksessa käytetyt valmiit aineistot ovat noin 50 %:sti alkuperäislähteitä, mikäli 

Puolustusvoimien asiakirjat lasketaan myös näihin. Huhtisen (2002, 31) mukaan 

virkatyönä tehtyihin asiakirjoihin ja ohjesääntöihin pitää aina suhtautua kritiikillä ja 
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tarkastella niiden läpikäymää prosessia. Asiakirjan valmistelijalla on suuri vaikutus 

asiasisältöön.  

Tutkimuksen tekemisessä hyväksikäytetyt lähteet ovat metodeja, tieteenfilosofiaa ja 

tutkimuksen rakennetta koskevaa kirjallisuutta. Menetelmälähteet ovat alallansa 

tunnettuja ja useissa tutkimuksissa viitattu kirjoittajia, esimerkiksi: Tuomi ja Sarajärvi 

(2018), Hirsjärvi et al. 2010, Huhtinen (2002), Hyvärinen et al. (2017). Tämä kirjallisuus 

on eriteltynä lähdeluettelossa muista lähteistä. Mikäli kyseistä teosta on käytetty myös 

tutkimuksen tulkinnallisissa vaiheissa, on sen paikka lähdeluettelossa määräytynyt 

käyttöasteen mukaan. 

Internetlähteitä on käytetty harkiten, ja kuten menetelmäkirjallisuus, ovat ne lueteltuna 

erikseen lähdeluettelossa. Pääpaino internetlähteissä on virastojen ja julkisten 

instanssien sivuissa. 

5.2.2. Haastattelut 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä perusteltu, kun halutaan korostaa ihmisen 

subjektiivista näkökantaa, halutaan syventää jo saatua tietoa tai kysymyksessä on 

varsin vähän tunnettu tai kartoitettu alue (Hirsjärvi et al. 2010, 205). Yksinkertaistettuna 

haastattelu on järkevä valinta silloin, kun haluamme tietää syyt yksilön valintojen ja 

tekojen taustalla (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 84).  

Tutkimuksen edetessä alun perin suunnitellusta suuremmasta ryhmähaastattelusta 

jouduttiin luopumaan. Kysely suljettiin keinovalikoimasta pois rajallisten aikatekijöiden 

perusteella. Kyselyn eli lomakehaastattelun olisi voinut kohdistaa suuremmalle 

joukolle, mutta haastattelumuodon vaatimat esitestit, valmistelut ja ohjelmistojen 

opettelut (Gubrium, Holstein, Marvasti ja McKinney 2012, 79-86) eivät olleet realismia 

tutkijalle. Valinta kohdistui tutkimusasetelman ohjaamana puolistrukturoituihin 

haastatteluihin. Puolistrukturoidut teemahaastattelut toteutettiin tässä tutkimuksessa 

osin etänä virtuaaliyhteyksien avulla, osin kasvotusten toimistotiloissa.  
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Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, kuten on myös 

puolistrukturoitu. Osassa lähdekirjallisuutta nämä kaksi mainittua rinnastetaan 

toisiinsa (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 87-88), mutta osa erottaa ne siten, että 

teemahaastattelussa ei ole kysymyksiä valmiina, mutta puolistrukturoidussa on 

(Hirsjärvi et al. 2010, 208-209). Rantapelkonen ja Koistinen (2016, 32-33) ovat Tuomin 

ja Sarajärven kanssa samaa mieltä, mutta lisäävät teemahaastatteluun 

lähtökohtaoletuksen hyvistä esitiedoista tutkittavalla ja tutkijalla.  

Hyvärinen, Nikander ja Ruusuvuori (2017) ovat kirjoittaneet ja toimittaneet 

tutkimushaastattelusta yli 400 sivuisen käsikirjan, ja heidän linjauksensa on: 

Teemahaastattelu voi perustua valmiille kysymyksille (42 ja 89) ja tärkeintä on miettiä 

käyttöperiaatteet ja -kelpoisuudet tutkimusongelman kautta (89). Tietotarpeet ohjaavat 

metodin muotoutumista, ja soveltaminen on hyväksyttävää, esimerkkinä tästä 

kävelyhaastattelut (89 ja 256). Gubrium et al (2012, 197) linjaavat puolistrukturoidusta 

teemahaastattelusta seuraavaa: voidaan suorittaa kirjallisena tai kasvotusten, mutta 

vastaajan ja kysyjän on omattava hyvät tai ainakin kohtuulliset alkutiedot. 

Tutkimuksessa haastatteluista käytetään jatkossa termiä puolistrukturoitu haastattelu.  

Empiirisen tutkimuksen valmistelu painottui haastattelujen toteutuksen suunnitteluun. 

Tutkijalla oli lupa esimiehiltä käyttää työaikaa haastattelujen toteutukseen, mutta sitä 

pyrittiin tietoisesti välttämään. Valmistelut aloitettiin syksyllä 2020 

haastattelukysymyksien muodostamisella ja niiden hyväksyttämisellä tutkimuksen 

ohjaajalla.  

Valmistelujen aikana todettiin, että haastattelut eivät muodostaisi henkilörekisteriä, 

koska tutkimusaineisto kerättäisiin nimettömästi eikä aineistosta käy ilmi vastaajan ikä, 

sukupuoli tai tehtävä. Taustatietoina kerätyt palvelusvuodet ja asema organisaatioissa 

eivät yksilöi vastaajaa eikä henkilöllisyyttä voi saada selville yhdistelemällä tietoa 

esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Valmistelujen aikana laadittiin tietosuojailmoitus, 

ja se on esitelty haastateltaville.  

Haastattelujen otannan suunnittelussa painottuivat kaikkien huollon toimialojen (katso 

luku 6.3) sisällyttäminen haastatteluihin sekä mahdollisimman kattava otanta 

organisaation eri tasoilta.  
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Haastattelukysymykset hyväksytettiin sähköpostilla Pääesikunnassa sekä 

tutkimuksen ohjaajalla. Heidän huomioidensa ohjaamana tutkimuskysymykset 

kategorisoitiin tutkimuskysymyksien määrittämien teemojen alle. 

Valmisteluihin kuului Pääesikunnan tutkimusluvan (liite 3) ehtojen huomioiminen 

aineiston käsittelemisessä. Luvan mukaan tutkimuksessa syntyvää aineistoa ei saisi 

luovuttaa Puolustusvoimien ulkopuolelle. Tämä asetti reunaehtoja tietoturvallisuuden 

huomioimiselle: 

• Haastattelut toteutettiin pääosin etänä TUVE:ssa, eikä aineistoa käsitelty 

fyysisesti paperilla. Yksi haastattelu toteutettiin haastateltavan ja haastattelijan 

ollessa samassa toimistossa 

• Aineisto säilytettiin pin-koodilla varustetulla muistitikulla, joka tuhoaa aineiston 

automaattisesti, mikäli koodi on kymmenen kertaa peräkkäin väärä 

• Aineisto tuhotaan tutkimuksen hyväksymisen ja julkaisun jälkeen. 

Haastateltavat ovat hyväksyneet aineiston kohdaltansa ennen julkaisua. 

Valmistelujen viimeinen osuus oli koehaastattelu. Koehaastattelun tarkoitus oli testata 

kysymyksien toimivuutta, haastattelun pituutta ja sujuvuutta. Koehaastattelu 

toteutettiin 5.1.2021 ja tämän jälkeen tehtiin viimeiset muutokset kysymyksiin. 

Koehaastattelun jälkeen lopullinen kysymysmäärä vahvistettiin neljääntoista (14) ja 

muutamien kysymyksien asettelua vaihdettiin sekä päällekkäisyyksiä karsittiin. 

Muutokset olivat pieniä, joten koehaastattelun aineisto päätettiin huomioida myös 

varsinaisen aineiston analyysissä.  

Haastattelut toteutettiin 1.1.-15.1.2021. Haastateltavat valikoituivat eri toimialoilta ja 

organisaation tasoilta osin paikallaolon perusteella sekä heidän itse ilmaisemallansa 

vapaaehtoisuudella. Haastattelujen kokonaismäärä oli 12 kappaletta, sisältäen 

koehaastattelun. Haastateltavien virkapaikkakunnat olivat Lappeenranta (10 kpl) ja 

Hamina (2 kpl). Hamina ei kuulunut alkuperäiseen kohderyhmään, mutta tällä 

mahdollistettiin useamman huollon toimialan sisällyttäminen tutkimuksen aineistoon.  

Haastateltavat olivat keskiarvona olleet töissä huollon ja logistiikan aselajissa 21,3 

vuotta. Suurin palvelusvuosimäärä oli 33 vuotta, pienin 12 vuotta. Yksi haastateltavista 

ei varsinaisesti työskennellyt varuskunnan huolto-organisaatiossa, mutta hänen 

jokapäiväiset toimintonsa olivat vahvasti linkittyneet huoltoon asiakkaan roolissa. 
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Haastateltavista yhdeksän oli esimiesasemassa. Yksi heistä oli esimiesasemassa 

pelkästään toimialansa osalta. Kolme haastateltavista ei ollut esimiesasemassa. 

Heidän palvelusvuotensa huollon aselajissa oli keskiarvona 23,4 vuotta.  

Haastateltavat olivat pääosin kuulleet tai nähneet projekteja logistiikan ja huollon 

toimialoilla, jotka viittaavat digitalisaatioon, tekoälyyn tai robotiikkaan, tai edes lähelle 

näitä. Yhtään strategiaa haastateltavat eivät osanneet mainita. 

 

Kaavio 2: Esitietoja haastateltujen taustoista. Vastauksien jakautuminen eri 

kokonaisuuksien alle. Vastaajan tietämiä hankkeita, strategioita, projekteja tai 

kehitysohjelmia ei rajattu määrällisesti, vaan jokainen vastaaja sai nimetä niin monta 

kohtaa, kuin halusi. (n=12). 

Haastattelujen kesto vaihteli 20 minuutista 61 minuuttiin. Haastattelut toteutettiin 

66%:sti tutkijan työajalla. Keskiarvo haastattelun pituudelle oli 40 minuuttia. Kaikki 

haastattelut onnistuttiin toteuttamaan ilman häiriöitä tai keskeytyksiä. Osa 

haastateltavista oli selvästi perehtynyt aiheeseen, osa tyytyi lyhyempiin vastauksiin. 

Haastattelujen litteroinnissa aineisto nimettiin H-kirjaimella ja satunnaisesti 

määritetyllä luvulla väliltä 1-12. Luvut eivät ole yhdistettävissä 

haastattelujärjestykseen, palvelusvuosiin tai esimiesasemaan. Näin vältyttiin siltä, että 

tietojen vuotaessa tutkimuksen ulkopuolelle haastateltavien anonymiteetti pystyttiin 

takaamaan.  
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5.2.3. Havainnointi 

Havainnointi tässä tutkimuksessa oli osin tarkkailevaa, osin osallistuvaa. Tutkijan 

tehtävänimike tutkimusta tehdessä oli Maasotakoulun Huoltokeskuksen päällikkö.  

Haastattelut pohjautuvat ihmisten ajatteluihin ja tuntemuksiin, mutta havainnointi 

keskittyy siihen mitä todella tapahtuu, eli kohtaako toiminta sanat (Hirsjärvi et al. 2010, 

212). Tässä tutkimuksessa havainnoitsija eli tutkija ei ollut ulkopuolinen, eikä 

systemaattinen havainnointi ollut mahdollista, joten havainnointi oli osallistuvaa (2010, 

214). Osallistuva havainnointi on Tuomin ja Sarajärven (2018, 93-95; myös 

Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 6) mukaan jaettavissa edelleen aktiivisuuden 

mukaan täysin ulkopuolisesta roolista toimintaan vaikuttavaan ja sitä kontrolloivaan 

rooliin.  

Toisaalta tutkijan rooli voidaan nähdä tässä tutkimuksessa täydellisesti osallistuvana, 

koska päällikkö vastaa kaikesta ja on Maasotakoulun työjärjestyksen mukaan myös 

Huoltokeskuksen postinkäsittelystä vastaava: periaatteessa päälliköllä on valta 

eräissä tietojärjestelmissä siihen, mitä tehtäviä käsketään kenellekin ja mikä tieto 

saavuttaa kenetkin. Osa tehtävistä käsketään suoraan toimialateitse ohi päällikön ja 

esimiesketjujen. Toisaalta tutkijan rooli on toimia viestinvälittäjänä myös ylöspäin, joten 

tiettyjen tehtävien raportointi ja suoritusvaiheet ovat hyvin tiedossa. Osallistuvaa 

havainnointia täydellisesti osallistuvaa enemmän puoltaa se, että Huoltokeskus toimii 

kahdella eri paikkakunnalla, ja usealla eri työpisteellä. COVID19 rajoitukset aiheuttivat 

sen, että vuorovaikutus siirtyi eri tietojärjestelmien mahdollistaman viestinnän varaan. 

Tarkkailevaa havainnointia, osallistuvaa kapeampaa roolia, puoltaa esimiesketjun 

syvyys varastohenkilöstä tutkijan asemaan. Tutkijan, tässä tapauksessa päällikön, ja 

varastonhoitajan välillä on joissain tapauksissa neljäkin eri esimiesporrasta, joten 

osallistuminen tarkkailuryhmän toimintaan voidaan kyseenalaistaa. 

Edellä mainituin perusteluin ja pääluvussa kuusi sivulta 67 alkaen esitetyin 

varuskunnan huoltoon liittyvien työjärjestyksellisten toimintojen perusteella 

tutkimuksessa päädyttiin tarkkailevaan ja osallistuvaan havainnointiin.  

Havainnoinnin päätyökaluna oli tutkijan muistiinpanot ja tietojärjestelmiin (PVAH, 

sähköpostit, kirjalliset käskyt ja tehtävänannot) tallennetut tiedot. Havainnoinnista 

syntynyt aineisto kerättiin päiväkirjamalliseen muistioon. Muistion ensimmäinen 
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merkintä on marraskuulta 2019. Muistio täyttää tietosuojalainsäädännön asettamat 

velvoitteet. Se ei sisällä henkilötietoja.  

Havainnointia ilmennetään tutkimuksessa erillisillä korostuksilla, kuten ”havaintojen 

mukaan..”, jolloin vältytään sekoittamasta aineiston tulkintaa ja tutkijan omia havaintoja 

ja tulkintoja niistä (Hirsjärvi et al. 2010, 217).  

5.3. Aineiston analyysi ja käsittely 

Analyysitavat voidaan jaotella karkeasti selittämiseen ja ymmärtämiseen. Tämä 

tutkimus pyrkii hermeneuttiselle tutkimukselle ominaisesti ymmärrykseen, joten valinta 

on tällöin laadullinen analyysi. Analyysimenetelmien valinnassa on pääperiaatteena 

valita sellainen analyysin muoto, mikä parhaiten tuo vastauksen ongelmiin ja 

kysymyksiin. (Hirsjärvi et al. 2010, 224).  

Tuomen ja Sarajärven (2018, 103-104) mukaan analyysitavat jaetaan kahteen 

luokkaan niiden taustalla olevien teorioiden ja epistemologisten asemointien mukaan. 

Sisällönanalyysi kuuluu siihen luokkaan, jossa taustalla ei välttämättä vaikuta mikään 

teoria, mutta kuuluu samalla ymmärtävään luokkaan. Rantapelkosen ja Koistisen 

(2016, 103-104) määritelmän mukaan sisällönanalyysilla tarkoitetaan mm. 

kirjoitettujen ja kuultujen sisältöjen sanallista kuvaamista. He myös painottavat, että 

sisällönanalyysin tuloksena aineistosta löydetään merkityksiä, ei synnytetä 

johtopäätöksiä ja tuloksia. Sisällönanalyysin tehtävänä on tiivistää ilmiö 

johtopäätöksien tuottamisen helpottamiseksi. 

Täysin aineistolähtöisesti tehty analyysi on haastavaa, koska kuten tässäkin 

tutkimuksessa, ovat tutkijan omat valinnat ohjanneet käsitteitä (mm. Tuomi ja Sarajärvi 

2018, 109). Samalla tutkijan esitiedot aiheesta eivät ole voineet olla vaikuttamatta 

valittuihin näkökulmiin ja aineistojen valintaan (Rantapelkonen ja Koistinen 2016, 5). 

Lisäksi aineistonhankintaa ohjasi päätutkimuskysymyksen asettama rajaus 

tietojohtamiseen ja digitalisaatioon. Tutkijan omat ennakkokäsitykset on avattu 

tutkimuksen alussa. Ei kuitenkaan voida aukottomasti näyttää, että tutkijan omat 

ennakkoluulot olisivat pysyneet analyysin ulkopuolella. Tästä syystä on analyysi 

toteutettu pääosin teoriaohjatusti. 

Teoriaohjaava analyysi ei ohjaa tai testaa prosessia, vaan se toimii analyysissa 

avustajana ja uusia ajatusmalleja avaavana. Teoriaohjaava analyysi on usein 
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abduktiivista. Deduktiivisuus päättelyssä on toisaalta tässä tutkimuksessa yhtä 

perusteltua, koska päättelyprosessi tähtää totuuden säilyttämiseen. (Rantapelkonen ja 

Koistinen 2016, 139 ; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 110).  

Analyysissä vaihtelevat aineistolähtöisyys (osin haastattelut) ja valmiit mallit 

(kirjallisuus), jolloin tuloksena voi syntyä jotain uuttakin tietoa tietyn johtoajatuksen 

vaikuttaessa taustalla. Kyse on aineistolähtöisen ja teorioiden vuorottelusta (Tuomi ja 

Sarajärvi 2018, 110).  

Aineistolähtöisyyttä ei siis täysin suljeta pois, vaan haastatteluissa aineistolähtöisyys 

on vahvasti läsnä. Teoriaohjattu analyysi mahdollistaa myös aineistolähtöisyyden 

analyysiä tehdessä (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 112). Teoria ohjaa haastatteluteemoja ja 

kysymyksien asettelua, mutta muuten haastattelujen aineisto on aineistolähtöistä ja 

haastateltavista kumpuavaa. Kysymykset eivät ohjaa haastateltavia mihinkään 

suuntaan tutkimuksen teoriaosuudessa valittujen teorioiden suhteen, vaan kaikki 

prosessit, järjestelmät ja käytänteet jätettiin avoimiksi ja vastaajan valittaviksi. 

Kiteytettynä laadullisessa tutkimuksessa teoriaohjattu sisällönanalyysi on aineiston 

hankinnan kannalta vapaata ja vain osin metodologiaohjattua. Tutkittavasta ilmiöstä 

tiedetään jo hieman. Analyysi on tietyissä tapauksissa kaksiosaista, jolloin 

aineistolähtöiseen liitetään teoriaohjaus. Näin oli myös tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa teoria sekä aikaisemmat tutkimukset tietojohtamisesta 

ja digitalisaatiosta. Subjektiivisten käsitysten poistamiseksi ja läpinäkyvyyden 

lisäämiseksi tutkijan omat lähtökohdat ja asenteet on jätetty tutkimuksessa esille 

erilliseen lukuun.  

Tutkimuksen aineiston analyysi toteutettiin neljässä erillisessä vaiheessa 

aineistokohtaisesti. Vaiheet jokaisessa metodissa olivat Tuomea ja Sarajärveä (2018, 

104) mukaillen: 1) Päätös aineiston kiinnostavuudesta ja hyödyntämisestä, 2) Valitun 

aineiston merkitseminen ja kiinnostuksen kohteiden erottelu 3) Luokittelu, teemoittelu 

tai tyypittely ja 4) Yhteenvedon kirjoittaminen. 

Laadulliselle ja ymmärtämiseen pyrkivälle analyysille on luontaista, että aineistoa 

sisällytetään tutkimukseen pitkin prosessia. Pelkkä esiymmärryksen varassa tehty 

valinta etenkin kirjallisuuden osalta ei olisi mahdollistanut kattavaa ja onnistunutta 

tutkimusta. 
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Valmiit kirjalliset aineistot 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 133) mukaan teoriaohjaavassa analyysissä käsitteet ja 

ilmiöt tuodaan tutkimukseen valmiina, mutta se ei poista tutkijalta mahdollisuutta 

lähestyä aineistoa itse valitsemastaan näkökulmasta. Lähtökohta aineiston 

hyödyntämisessä oli linkittyminen valmiiseen käsitejärjestelmään tietojohtamisen ja 

digitaalisuuden alalla. 

Valittu aineisto pohjautui koulutusohjelmassa käytettyihin tutkimuksiin, raportteihin ja 

teoksiin, ja niiden merkintä tapahtui pääosin vuosina 2019-2020. Lisäksi luvussa neljä 

käytettiin paljon Puolustusvoimien aineistoa tapauksen ja tutkimuskontekstin 

ymmärtämiseksi. Luokittelussa kirjallisesta aineistosta muodostettiin analyysirunko, 

jota täydennettiin tutkimuksen edetessä ja ymmärryksen lisääntyessä. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys rakennettiin analyysirungon ympärille. Analyysirunko 

mahdollisti rajauksien tekemisen ja aineiston hallitun muodostamisen. Yhteenvedon 

kirjoittaminen tapahtui tehdyn luokittelun pohjalta.  

Tutkimuksen alussa analyysirunko oli varsin pelkistetty (taulukko 1). Lopputulos on 

nähtävissä teoreettisessa viitekehyksessä. 

Ilmiö / ulottuvuus Ilmiön / ulottuvuuden ominaisuudet ja käsitteet 

Tietojohtaminen Prosessit Käytänteet Teknologia Tieto   

Digitalisaatio Mahdollisuudet / Uhat Teknologia Data   

Puolustusvoimat Normaaliolot Varuskunta 
Logistiikka / 

Huolto DIGIVRSK 

Taulukko 1: Analyysirunko teoriaa muodostaessa (mukaillen Tuomi ja Sarajärvi 2010, 

128). 

Haastattelut 

Haastateltavat valittiin käytettävyyden ja tutkijan esiymmärryksen mukaisen 

haastateltavan asiantuntijuuden perusteella. Käytettävyyteen vaikutti muun muassa 

käynnissä olevat kriisinhallintaoperaatiot ja sairaslomat. Esiymmärrys 

asiantuntijuudesta pohjautui tehtävänkuvauksiin Maasotakoulussa. 

Haastattelurungon kasaamisessa käytettiin teemahaastattelua, joka pohjautui 

tutkimuskysymyksiin. Haastattelukysymykset ja teemat ovat tämän tutkimuksen 

liitteessä kaksi. Määritetyt teemat olivat:  
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• Taustatiedot 

• Tietojohtaminen ja sen prosessit 

• Logistiikka ja huolto vuonna 2020 digitalisoinnin näkökulmasta 

• Tarpeet 

• Edut ja haitat. 

Aineiston litteroinnissa keskityttiin sisältöön ja yksittäiset päällekkäispuhumiset ja tauot 

jätettiin kirjoittamatta auki. Tutkimusongelma ja kysymykset määrittävät Hyvärisen et 

al. (2017, 427-431) mukaan litteroinnin tarkkuuden. Heidän mukaansa asiantuntijoiden 

mielipiteiden, kertomuksien ja tässä tutkimuksessa tärkeiden näkemyksien 

litteroinnissa ei ole oleellista litteroida kaikkea sanatarkasti. Mikäli tarkoitus olisi tutkia 

vuorovaikutuksia tai haastateltavien omaa asemaa prosesseissa, olisi sanatarkka 

litterointi perusteltua.  

Myös analyysitapa haastattelukysymyksissä ratkaisee litteroinnin tarkkuuden. 

Luokittelussa yksityiskohtainen litterointi ei ole tarpeen ja tutkimuksen kannalta 

tarpeettomat ilmaisut ja tauot voidaan korvata välimerkeillä. (Hyvärinen et al. 2017, 

430-431).  

Litteroinnin pääpaino oli aineiston anonymisoinnissa. Anonymisoinnilla taataan, että 

tutkimuksessa ei synny henkilörekisteriä (Hyvärinen et al. 2017, 438). Litteroinnin 

yhteydessä haastateltavat nimettiin tunnuksilla H1-H12. Esimerkki tunnuksien 

käytöstä on liitteessä kaksi. Näin tutkimusraportista voidaan osoittaa lukijalle, että 

analyysi perustuu kattavaan aineiston käyttöön, eikä vain yksittäisiin näkemyksiin 

(Hyvärinen et al. 2017, 430-431).    

Vastaukset luokiteltiin eri teemojen alle. Päätös luokittelusta tehtiin ennen litterointia, 

mikä mahdollisti litterointitarkkuuden valinnan ohjeiden mukaisesti (Hirsjärvi et al. 

2010, 222).  Luokittelussa käytettiin alaluokkia, mikä mahdollisti yksityiskohtaisemman 

aineiston analyysin. Tämä toteutettiin erillisellä excel-tiedostolla, joka on esitetty tämän 

tutkimuksen liitteessä kaksi.   

Haastattelujen tuloksena syntyi 42 sivua aineistoa. Taustatiedot kattoivat pienimmän 

osuuden aineistosta (alle 10% sivumäärästä). Jokainen haastateltava on nähnyt 

litteroidun aineiston ja hyväksynyt sen ennen sen käyttöä tutkimuksen aineistona. 
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Aineisto analysoitiin luokittelemalla se eri teemojen mukaisesti pää- ja alalukuihin, 

mikä mahdollisti ilmaantuvuuksien, eri painotuksien ja tutkimuskysymysten mukaisten 

tarpeiden, edellytyksien ja näkökulmien huomioimisen analyysia tehdessä. Aineiston 

kvantifiointi oli osa analyysiprosessia.  

Analyysi tuotti yhteensä 6 sivua excel-rivejä. Työmäärällisesti tämä oli analyysin työläin 

vaihe, vieden yli 25 tuntia ennen lopullista taulukkomuotoa. Esimerkki taulukoinnista 

on esitetty liitteessä kaksi. 

Tutkimustulokset esiteltiin Pääesikunnan Logistiikkaosastolle ja Maasotakoulun 

huolto-osastolle ennen työn julkaisua. Samalla työstä tarkistettiin aineistona käytetty 

materiaali turvaluokituksien kannalta. Aineistossa ei ollut huomautettavaa. 

Havainnointi 

Esimiesasemassa toimiminen ja muun muassa postin käsittelystä vastaaminen olivat 

havainnointia puoltavia elementtejä. Havainnoin tuottama subjektiivisuuden 

lisääminen tiedostettiin jo alussa, jonka takia siitä päätettiin tehdä kirjallisuutta ja 

haastatteluja tukeva metodi.  

Havainnoinnin aineistoa ei erikseen merkitty tai eroteltu. Havainnoinneista pidettiin 

päiväkirjan omaista tiedostoa tutkijan tietokoneella. Havainnot eivät ole yhdistettävissä 

yksittäisiin henkilöihin, mutta niiden sisältämän turvaluokituksen alaisen tiedon takia, 

päiväkirjaa ei ole liitetty tähän tutkimukseen. Päiväkirjaa on mahdollista päästä 

tarkastelemaan tutkijan kanssa erikseen sovittavana aikana.  

Lisäksi havaintoja kerättiin työn ohella sähköpostien ja Puolustusvoimien 

Asianhallintajärjestelmän (PVAH) asiakirjojen muodossa. Kyseiset järjestelmät 

mahdollistavat luokittelun käsitteiden ja päivämäärien mukaan, mikä poisti tarpeen 

erilliseltä havaintolomakkeelta.  

Luokittelu ja tyypittely havainnoista toteutettiin niiden ilmaantumisajan mukaan. 

Käsitteiden ja eri teemojen mukaan tehty havainnointiluokittelu koettiin metodin 

käyttöpäätöskohdassa turhaksi, koska tietotekniikka mahdollistaa tiedostoista 

havaintojen hakemisen haluttujen hakusanojen ja käsitteiden mukaan.   
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Yhteenvedon kirjoittaminen tähän tutkimukseen on suoritettu tuloksien kirjoittamisen 

yhteydessä. Tutkimuksen kannalta epärelevantteja havaintoja ei ole tähän 

tutkimukseen kirjattu. 

6. MAASOTAKOULU  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena toimii Lappeenrannan varuskunta ja siellä 

toimiva Maavoimien joukko-osasto, eli Maasotakoulu. Hallintoyksiköstä puhuttaessa 

tutkimuskohteessa ei huomioida eri paikkakunnilla toimivia aselajikouluja tai 

joukkoyksiköitä. 

Varuskunta tarkoittaa fyysistä aluetta, jossa voi toimia yksi tai useampi joukko-osasto. 

Esimerkiksi Lappeenrannan varuskuntaan kuuluvat Sotilaslääketieteen keskus, 

Maasotakoulu ja muutama muu erillisyksikkö. Varuskuntaa johtaa päällikkö, joka on 

usein jonkin alueella toimivan joukko-osaston komentaja sekä samalla hallintoyksikön 

päällikkö (Puolustusvoimat 2020; Yleinen palvelusohjesääntö 2017, 25). 

Lappeenrannan varuskunnan päällikkö on Maasotakoulun johtaja, joka on samalla 

hallintoyksikön päällikkö.  

Hallintoyksikkö määritellään Yleisen Kenttäohjesäännön (2014, 49) mukaan ”normaali- 

ja poikkeusoloissa toimiva Puolustusvoimien hallintorakenteeseen kuuluva joukko-

osasto tai sotilaslaitos. Hallintoyksiköt ovat puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien 

käytännön toteuttajia henkilöstöllään, asevelvollisillaan ja muilla resursseillaan.” 

Samassa ohjesäännössä sivulla 51 on määritelty joukko-osasto seuraavasti: ”Joukko-

osasto on Puolustusvoimien hallintoyksikkö, jonka päätehtävänään tuottaa 

Puolustusvoimien poikkeusolojen joukkoja.. ..sillä on komentaja ja yleensä esikunta, 

joukkoyksiköitä ja erillisyksiköitä..” Lisäksi sivulla 43 määritetään joukko-osasto 

paikallishallintotason toimijaksi ja viranomaiseksi. 

Maasotakoulun määritteleminen yhden termin avulla ei onnistu, koska se on jakautunut 

monelle eri paikkakunnalle hallintoyksikkönä ja joukko-osastona.  

Varuskunta on hallinnollisissa asioissa Maavoimien komentajan alainen, ja 

Lappeenrannan – Haminan varuskunnan päällikkönä toimii Maasotakoulun johtaja. 

Päällikkö sovittaa yhteen muiden varuskuntaan kuuluvien hallintoyksiköiden palveluita, 

kuten huoltoa, turvallisuutta ja kehittämissuunnitelmia niiltä osin, kuin se on 

tarkoituksenmukaisinta. Tarkemmat yhteensovittamiset, esimerkiksi huollon palvelut 
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eri toimijoille on käsketty tehtävinä alaspäin. (HQ465, 10). Tästä syystä tutkimus kattaa 

myös Lappeenrannan varuskunnan ja Maasotakoulun roolin sen huollossa. Huollon ja 

logistiikan kuvaus ja sen johtosuhteet varuskunnassa mahdollistavat varsin 

kontekstiriippuvaisten tuloksien analyysin. 

Maasotakoulu on Maavoimien komentajan alainen joukko-osasto ja Maavoimien 

puolustushaarakoulu. Sen päätehtävinä ovat henkilökunnan ja asevelvollisten 

koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja valmiudelliset tehtävät. Maasotakoulu 

sijaitsee viidellä eri paikkakunnalla, joista tämä tutkimus keskittyy Lappeenrannan 

varuskunnan alueeseen. (Maastokoulu 2020).  

Maasotakoulussa on tutkimusta tehdessä kolme joukkoyksikköä: Koulutuskeskus, 

Reserviupseerikoulu ja Maavoimien tutkimuskeskus. Tämän lisäksi Maasotakouluun 

kuuluu esikunta, joka on jakautunut kahdelle paikkakunnalle. Reserviupseerikoulu ja 

tutkimuskeskus toimivat Haminassa, joten pääpaino Lappeenrannassa huollon 

järjestelyille on Koulutuskeskukselle ja esikunnalle. (HQ465, 8-9 ; Maasotakoulu 

2020). 

Tutkimus on julkinen, mutta aineisto Maasotakoulusta ja logistiikkajärjestelmästä on 

osin rajoitettua. Tutkimuksen tekemiseen ei ole mahdollista käyttää luottamuksellista 

tai salaista aineistoa, mikä on huomioitu määrittämällä tutkimukselle normaaliolojen 

konteksti. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä käsitellään pintapuolisesti, 

pääpainon ollessa Maasotakoulun prosesseissa ja huollossa. Maasotakoulun 

prosesseissa keskitytään huoltoa ja logistiikkaa ohjaaviin prosesseihin.  

6.1. Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä 

Logistiikkajärjestelmä on verkostomainen kokonaisuus, joka sitoo yhteen kotimaiset ja 

kansainväliset elinkeinoelämän toimijat sekä siviili ja sotilaskomponentit. Se osaltansa 

vastaa Puolustusvoimien päätehtäviin valmistautumalla kansainvälisen avun 

antamiseen. Logistiikkajärjestelmä ei ole irrallinen kokonaisuus tai suorituskyky 

kenttähuoltojärjestelmästä. Normaalioloissa järjestelmään ja verkostoon kuuluvat 

oleellisena osana varuskuntien ja puolustushaarojen huoltojoukot. (Kenttäohjesääntö 

nro 4 – Logistiikka 2015, 6-8). 

Logistiikkajärjestelmän kaikki toimijat muodostavat yhtenäisen tilaus-

toimitusverkoston, jonka pääpiirteet ovat samat normaali- ja poikkeusoloissa. 
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Joukkojen välitön tuki, esimerkiksi varuskuntiin tukeutuvien joukkojen, toteutetaan 

taktisen tason huoltojoukoilla. Nämä huoltojoukot voivat olla sotilas- tai 

siviilikomponentteja. Esimerkiksi Lappeenrannan varuskunnassa huollon järjestelyitä 

toteuttaa Huoltokeskus siviileillä ja sotilailla, mutta edelleen osa palveluista voidaan 

ostaa suoraan siviilitoimittajalta elinkeinoelämästä. (Kenttäohjesääntö nro 4 – 

Logistiikka 2015, 9). 

Maavoimien huoltojärjestelmä on osa Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää. 

Huoltojärjestelmää täydennetään valmiutta nostettaessa ja yhteistyö 

logistiikkalaitokseen suoritetaan tukeutumissuunnitelmilla ja -järjestelyillä. 

Johtamisessa logistiikka ja huolto painottavat varmuutta, ennakoivuutta, 

yksinkertaisuutta, pitkäjänteisyyttä ja joustavuutta (Logistiikkaopas 2014, 14). Nämä 

perusperiaatteet johtamisessa kattavat varautumisen poikkeus- ja häiriötilanteisiin 

normaaliolojen toiminnassa. Huollon oppaat (mm Logistiikkaopas 2014) ottaa kantaa 

kyberuhkaan, joka ilmenee myös normaalioloissa. Tutkijan havaintojen mukaan 

digitalisaation aiheuttamiin uhkakuviin on Puolustusvoimissa yhä enemmän kiinnitetty 

huomioita viimeisten vuosien aikana.  

Logistiikka ja huolto jakautuvat toimialoihin, joilla jokaisella on omat erityispiirteensä 

koko tilaus-toimitusketjussa strategiselta tasolta aina käyttäjälle saakka. Samat 

toimialat ilmenevät niin Maasotakoulun huolto-osastolla kuin Puolustusvoimien 

logistiikkalaitoksessa (Logistiikkaopas 2014, 63), ja ne ovat edustettuina myös 

haastatteluiden otannassa: 

• Huoltopalvelut 

• Täydennykset 

• Kuljetukset 

• Kunnossapito 

• Lääkintähuolto. 

Jokaisella toimialalla on edelleen omat alaluokkansa. Esimerkiksi täydennykset 

jakautuvat noin kahteenkymmeneen alaluokkaan, huoltopalvelut noin kymmeneen. 

Toimialat ja alaluokat on huomioitu myös varuskunnan toiminnoissa. Lisäksi 

lisääntyvän kansainvälisen toiminnan takia rinnalla kulkevat erilaiset kansainväliset 

luokitukset ja niiden alaluokat yhteistyön ja verkoston toimivuuden lisäämiseksi. 
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6.2. Maasotakoulun prosessit 

Maasotakoulun prosessit ovat vuoden 2021 työjärjestyksen (HQ465, liite 1) mukaan: 

1. Koulutus  

2. Tutkimus 

3. Valmius 

4. Toiminnan tuki. 

Huollon ja logistiikan toiminnot poikkileikkaavat näitä kaikkia toiminnanohjauksen 

periaatteiden mukaisesti. Maasotakoulun huoltokeskus ja eri varuskunnan toimijat 

tukevat näitä kaikkia prosesseja eri vastuiden ja tehtävänkuvauksien myötä. Ainoa 

huoltopäällikön johtama prosessi on numero 4.2 Huolto ja infrastruktuuri. Prosessi 

pitää sisällänsä yhteensä noin 30 eri tuotetta jokaiselta toimialalta. Lisäksi tuotteisiin 

sisältyy esimerkiksi eri viranomaisille tuotettava tuki materiaalin ja ajoneuvojen 

suhteen. Osa näistä prosesseista liittyy vahvasti ylempien esikuntien ja 

logistiikkajärjestelmän prosesseihin, kuten palvelutarpeiden kartoittaminen, tai erillisiin 

kehittämisohjelmiin. Prosessit ovat limittyneitä, ja linkittyneet aina Puolustusvoimien 

pääprosesseihin saakka. 

Prosessin omistajalla on vastuu muun muassa tehtävien toteuttamisessa, 

tuloksellisuudesta, suorituskyvystä ja ohjeiden ja normien ajantasaisuudesta. Huolto-

osasto, jonka päällikkö on samalla Maasotakoulun huoltopäällikkö, vastaa 

Maasotakoulun huollon suunnittelusta, valmistelusta ja järjestelyitä koskevien asioiden 

ohjaamisesta. Huoltopäälliköllä on vastuu kokonaisuuden kehittämisestä, tarpeiden 

määrittämisestä, kokoamisesta ja priorisoimisesta. Hän myös vastaa huollon 

resurssien suunnittelusta (HQ465, 20-27). 

Huoltokeskuksen tehtävä on normaaliolojen materiaalitoimintojen, kuljetuspalveluiden, 

kuljettajakoulutuksen ja muiden huoltotehtävien toteuttaminen koulutuksen, 

tutkimuksen ja valmiustehtävien turvaamiseksi. Huoltokeskuksen päällikkö on 

huoltopäällikön suoranainen alainen ja vastaa mm. resurssien tehokkaasta käytöstä 

sekä johtaa huollon päivittäistä toimintaa varuskunnan sisällä. Hän myös vastaa 

henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja osallistuu tutkimustoimintaan ja 

Maasotakoulun huoltojärjestelmän kehittämiseen. (HQ465, 44-45). 
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Päällikön tehtävänkuvaus ja vastuut vastaavat tämän tutkimuksen tehtävänantoa, 

tutkijan ollessa päällikkönä kehittämässä Maasotakoulun huoltojärjestelmää. 

Tutkimustyöhön on käytetty alle 10 tuntia säännöllistä työaikaa, koska työ on tehty 

suurimmaksi osaksi tutkijan omalla vapaa-ajalla. Huolimatta vapaa-aikana tehdystä 

tutkimustyöstä, tutkimustulokset ovat käytettävissä Maasotakoulun huoltojärjestelmän 

ja Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kehittämistyöhön. 

Tiedonhallintajärjestelmät, teknologiset ratkaisut ja osin tiedon jakamista koskevat 

toiminnot ovat käskettynä huollon prosessien ulkopuolelta. Maasotakoulun prosessi 

4.5 – Tietohallinto määrittää tietohallinnon tuotteet Maasotakoulussa (HQ465, liite1, 

23-24). Tuotteet eivät mahdollista Maasotakoululle omien järjestelmien käyttöönottoa, 

vaan tuotteet prosessissa ovat painottuneet käyttäjätukeen, palvelutarpeiden 

tunnistamiseen, palveluiden tilaamiseen ja järjestelmien kouluttamiseen henkilöstölle. 

Tietohallinnon kehittäminen on yksi tuote, josta vastaa tietohallintopäällikkö. 

Työjärjestyksen (HQ465, 56-57) mukaan tietohallinto muun muassa.: 

• Pitää kirjaa käytössä olevista tietojärjestelmistä 

• Hallinnoi käyttöoikeuksia 

• Vastaa käyttäjäkoulutuksesta 

• Vastaa päätelaitteiden tietoturvasta yhteistyössä turvasektorin kanssa 

• Vastaa paikallisten toimintatapamallien laadinnasta ja ylläpidosta. 

Kuten yllä käy ilmi, varuskunnan huolto ei voi tietoprosessien osalta itse vaikuttaa 

käytettäviin järjestelmiin, vaan ne käsketään toimialan ulkopuolelta. Tiedon 

tallentamisesta vastaa osiltansa arkistotoimi henkilöstöosastolla, joka sisältyy 

Maasotakoulun prosessiin 4.3. – Henkilöstöhallinto ja arkistotoimi. Työpisteiden 

käytössä olevat verkkolevyt mahdollistavat tiedon tallentamisen.  

Normaalioloissa on järjestelyiden johtamisessa käytössä Windows-pohjainen 

käyttöjärjestelmä, jonka käyttö on mahdollista etänä. Työasemat (kannettavat) toimivat 

TUVE:ssa (Turvallisuusverkko), joka mahdollistaa muihin viranomaisiin yhteydenpidon 

eri sovelluksien kautta. Sovelluksien määrä on rajallinen, ja niiden käyttöoikeuksien 

lisäystä voi hakea itsellensä rajatusta valikoimasta. 
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6.3. Maasotakoulun huolto 

”Maasotakoulun huollon ydintehtävä on tukea Maasotakoulun normaali- ja 

poikkeusolojen tehtävien toteuttamisesta tarvittavilla palveluilla ja materiaalilla.” - 

HP195, 5. 

Maasotakoulussa sisäistä huoltoa ohjataan pääosin prosessin 4.2 mukaisilla tuotteilla. 

Tämän tutkimuksen tavoitteiden ja ongelmanasettelun kannalta tärkeimmät tuotteet 

ovat tarpeen mukaan päivitettävä huolto-ohje (HP195) ja vuosittaiset 

palvelutarvekartoitukset. Tämän lisäksi vuosittain julkaistava toimintakäsky (MQ21371 

vuonna 2021) määrittää suunnittelun painopisteet sekä toiminnan tärkeysjärjestyksen. 

Maasotakoulun huolto-ohjeen tarkoituksena on vakioida huollon johtaminen ja toteutus 

sekä eri toimialojen tehtävät ja vastuut. Se määrittää tukeutumisen paikalliset 

järjestelyt eri varuskunnissa, huollon organisaation ja selventää tehtävänjakoa eri 

palveluntuottajien välillä. Palveluntuottajat Lappeenrannan varuskunnassa ovat 

(HP195, 7): 

• Kuljetusosasto 

• Materiaaliosasto 

• Käyttöhuolto-osasto 

• Varuskuntaravintola Rakuuna, Leijona Catering Oy 

• Terveysasema, Sotilaslääketieteenkeskus 

• Puolustushallinnon liikelaitos 

• Millog Oy. 

Toimintoja ohjataan ja osaksi johdetaan toimialoittain. Asiakirja määrittää vastuut 

joukkoyksiköiden huollon edustajille sekä palveluntuottajille. Pääasiakirjan lisäksi on 

vielä olemassa paikkakuntakohtaiset ohjeet asioimisesta eri palveluntuottajien kanssa, 

jotka ovat eriteltynä liitteisiin. Liite sisältää yksityiskohtaiset ohjeet esimerkiksi 

materiaalin tai kuljetuspalvelun tilaamisesta sekä asioimisesta terveysasemalla.  

Joukko- ja erillisyksiköiden huoltoa suunnittelevat ja toteuttavat, esimerkiksi vääpelit ja 

kurssien johtajat, joutuvat omaksumaan jo pelkästään Lappeenrannassa toimiakseen 

50 sivua toimintatapoja ja vastuita. Tämän lisäksi tulevat muut prosessin tuotteet 

materiaalinhallinnosta ja eri toimialoilta, esimerkiksi räjähteistä. Tutkijan havaintojen 
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mukaan huolto-ohje kokoaa kaiken tarpeellisen Lappeenrannan varuskunnan 

huollosta ja ohjeet sen kanssa toimimisesta, mutta se ei synkronoi toimintatapoja 

tarpeeksi eri palvelutuottajien välillä. Osasyynsä tälle on hallintorakenteessa: 

huoltopäälliköllä on johtovastuu (HQ465), mutta ei käskyvaltaa toimintatapojen 

muuttamiseen kaikkien palveluntuottajien osalta.  

Maasotakoulun vuoden 2021 toimintakäsky tarkentaa huollon järjestelyiden toteutusta 

Lappeenrannan varuskunnassa määrittämällä prioriteettijärjestyksen toiminnoille, 

suunnittelun painopisteet sekä tehtävät. Lisäksi koordinointiin panostetaan käskemällä 

etukäteen vääpeleille ja muille toimijoille yhteistyö- ja koordinointipalaverit ristiriitojen 

välttämiseksi ja yhteistyön parantamiseksi (MQ21371, liite 6, 1-3). Asiakirja määrittää 

myös henkilöstön kouluttamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimet, kuten 

jatkokoulutukset eri kursseilla. 

Palvelutarvekartoitus on tuote, jolla huolto-osasto kerää joukko- ja erillisyksiköiltä 

tunnistetut palvelu- ja materiaalitarpeet seuraaville kahdelle vuodelle. Palvelutarpeita 

ovat ne, joita ei varuskunnallisesti kyetä omilla resursseilla tai ostopalveluilla 

tuottamaan (HP195, 9). Maasotakoulun esikunta kokoaa tarpeet, ja toimittaa ne 

eteenpäin jatkokäsittelyyn. Kerääminen toteutetaan MSWord tai MSExcel -

tiedostopohjilla, ja lopputuloksena Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmällä on tieto 

valtakunnallisista tarpeista seuraaville kahdelle vuodelle. Tarpeita voidaan tarkentaa 

vuosittain. Huomioitavaa on, että kyseinen kartoitus on vuonna 2021 kehitystyön alla 

ja kartoitukseen ollaan liittämässä erilaisia kollaboraatiotyökaluja. 

Vaikka esimerkiksi varuskunnallisista toimijoista vuoden päästä harjoitukseen lähtisi 

tuttu kenttäsairaanhoitaja, on tarve hänestä ilmettävä kartoituksessa. Sama koskee 

useita materiaaliluokkia, joiden käyttö on rajoitettua niiden määrän takia. Havaintojen 

mukaan tämä on suuri ongelma kouluttaville yksiköille, koska tieto saatavuudesta ei 

ole reaaliaikaista. Palvelutarve kirjataan ylös, ja lopputulos saatavuudesta voi ilmetä 

vasta seuraavana vuonna. Mikäli kyseistä materiaalia ei ole saatavilla, joudutaan siitä 

tekemään huollon toimesta täydennystilaus tai suunnittelemaan koulutus korvaavilla 

tuotteilla. 
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7. TUTKIMUSTULOKSET 

7.1. Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe alkoi keväällä 2020 tutkijan ollessa yhteydessä 

Pääesikuntaan tutkimusaiheen määrittelyn osalta. Aiheen muodostamisen ja 

tehtävänannon jälkeen muodostettiin alustava käsitys aineiston hankinnasta. Aineistoa 

päätettiin hankkia haastatteluilla sekä havainnoinnilla. Vaiheeseen sisältyi tutkimuksen 

suunnittelu, alustavien haastattelukysymysten muodostaminen tutkimuskysymysten 

pohjalta, havainnointien kerääminen, tutkimuslupamenettelyt sekä tarvittavat 

lupaprosessit esimiesten kanssa. Vaihe päättyi tammikuussa 2021 tuloksien 

kirjoittamiseen. 

Toinen vaihe alkoi syksyllä 2020 tutkimuskysymysten muodostamisella ja tapaukseen 

liittyvien aineistojen keräämisellä. Vaihe sisälsi haastattelut tammikuussa 2021. Vaihe 

päättyi helmikuussa lupaprosessiin tutkimuksessa käytettyjen asiakirjojen käytöstä 

tutkimuksessa. 

Kolmas vaihe alkoi joulukuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021. Vaiheessa aineisto 

analysoitiin ja luokiteltiin, sekä esiteltiin alustavat tulokset Pääesikuntaan.  

7.2. Tulokset 

Tulokset on esitelty neljässä eri kokonaisuudessa. Teemat ovat haastattelurungon 

mukaisia: 

• Tietojohtaminen ja sen prosessit 

• Logistiikka ja huolto vuonna 2020 digitalisoinnin näkökulmasta 

• Tarpeet 

• Edut ja haitat. 

Tulokset sisältävät kappalekohtaisesti tulkinnan, merkityksien pohdinnan ja edellisiin 

tutkimuksiin vertailun. Tämä mahdollistaa johdonmukaisten johtopäätöksien 

tekemisen sekä tutkimuskysymyksiin vastaamisen. Tutkimuskysymykset ovat 

rinnastettavissa valittuihin teemoihin. Tulosten tulkinnassa on käytetty rinnalla 

havaintoja.  

Tulosten tulkinnan uskottavuuden kriittinen tarkastelu on esitetty luvussa 7.3.  
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7.2.1. Tietojohtaminen ja sen prosessit 

Haastateltujen työtehtävät, vastuut, toimenkuvat ja mahdollisuudet etätöihin olivat 

heterogeeniset, joten prosessien jakautumisesta ei voida tehdä yleistyksiä toimialojen 

tai työtehtävien osalta. Osa haastateltavista mainitsi yhden ja osa useamman 

prosessin. Pääsääntöisesti haastatteluista voi todeta, että tiedon kulkua ei nähty 

pelkästään lineaarisena prosessina ylhäältä alas, vaan vertaiset ja eri sidosryhmät 

omasivat myös roolia.  

Havaintojen mukaan osa hyödyntää enemmän hiljaista tietoa, osa enemmän 

asiakirjoissa käskettyä ja osa enemmän tilapäisiä työryhmiä. Työpisteiden 

kokoonpanot ja tehtävänkuvaukset vaikuttavat tähän suuresti, eikä yhtä oikeaa keinoa 

ole tiedon käsittelyssä. 

Tiedon jakaminen mainittiin useimmiten ja kaikilla organisaation tasoilla. Osa 

haastateltavista painotti esimiehenä tiedon merkitystä alaspäin, osa tiedon merkitystä 

saatavuuden kannalta. Tämä tukee tutkimuksia, joiden mukaan tiedon jakaminen on 

edellytyksenä uuden tiedon luomiselle (Bhatt 2001, 5). Etätyöt ja teknologinen kehitys 

ovat asettaneet tiedon jakamisen entistä tärkeämpään arvoon (Argote ja Miron-

Spektor 2011, 1123).  

Tieto on turhaa, ellei sitä voida kohdistaa ja jakaa oikein (Alavi ja Leidner 2001, 119). 

Tiedon jakamisen tärkeys ei ole tärkeätä vain huollossa ja logistiikassa. Esimerkiksi 

Yhdysvaltain Puolustusministeriön tietohallintoon ja tiedon johtamiseen liittyvistä 

periaatteesta tiedon jakaminen ja siihen liittyvä osaaminen arvostetaan korkeimmalle 

heti strategisen johtoportaan koulutuksen jälkeen (Rhem 2017, 276-277). 

Haastattelujen mukaan tietoa saatettiin jakaa jopa liikaa, joka toi esiin suodattamisen 

tärkeyden etenkin esimiestasolla.  

”Jakaminen ehdottomasti tärkein. Toimialat ja sitten esimiesketju menevät 

usein ristiin ja sama tieto voi tulla eri ohjauksella varustettuna. Jakaminen 

siis tärkeätä työn onnistumisen kannalta, koska jos siinä epäonnistuu, voi 

alainen luoda väärää tietoa väärillä perusteilla.” H2 

”Luominen on osa työtä, koska minun tehtäviini kuuluu tiedon luominen 

raporteiksi. ..toisaalta tietoa osattava hankkia, koska vain itse parhaiten 
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tiedän, että mitä tietoa mihinkin tarvitaan. Mikäli olisi solmukohdassa 

postinkäsittelijänä, olisi suodattaminen tärkeä taito..” H9 

Kaavio 3: Tietojohtamisen prosessit haastateltujen vastauksissa. Kaavio kuvaa 

kaikkien vastauksien suhteellista jakautumista prosessien välillä (n=12). Vastaajilla oli 

mahdollista mainita useampi prosessi kuin yksi. Jokainen vastaaja mainitsi vähintään 

yhden prosessin. 

Tiedon luominen ja jakaminen ovat vahvasti kytkeytyneenä toisiinsa digitaalisissa ja 

virtuaalisissa toimintaympäristöissä (Baralou  ja Tsoukas 2015, 613), mutta tämä ei 

haastattelujen tuloksissa selvästi näkynyt. Tutkijan havaintojen mukaan osa tiedosta 

liikkuu varuskunnassa vielä paperilla, etenkin poikkeusoloja käsittelevät tiedot, mikä 

osaltansa voisi selittää luomisen ja jakamisen erillisyyttä vastauksissa.  

Kahdella paikkakunnalla toimiminen Huoltokeskuksessa ja viidellä paikkakunnalla 

toimiminen esikunnan perspektiivistä painotti tallentamista ja säilömistä vain vähän, 

noin 10 % vastauksista. Luominen oli samaa kokoluokkaa. Tieto nähtiin luonteeltaan 

monissa vastauksissa dynaamisena prosessina ja virtauksena paikasta a paikkaan b: 

Virtaavuus painottui enemmän kuin stabiili olomuoto. Tätä näkemystä on kuvattu 

tuloksen havainnollistamiseksi termeillä ”stock” ja ”flow”. Osasyy tälle jakaumalle voi 
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olla käsketyissä prosessivastuissa tiedon hallinnassa: säilöminen ei ole 

varuskunnassa huollon ja logistiikan vastuulla (HQ221, liite 1, 3). 

Luokittelun ja laadullisen aineiston kvantifioinnin tuloksena vastauksien jakauma 

tiedon luonteesta on esitetty kaaviossa 4. 

”..tiedon ajantasaisuus on haaste, koska moni asia päivittyy ja aina asioita 

ei muisteta kertoa.” H3 

”Tieto pitää pystyä tallentamaan mutta myös jakamaan ymmärrettävässä 

ja luettavassa muodossa.” H12 

”Tietoa pitää osata jakaa, mutta myös hyödyntää: mitä minä teen tälläkin 

tiedolla?” H11 

 

Kaavio 4: Haastateltavien näkemys tiedon luonteesta varuskunnan logistiikassa ja 

huollossa. Prosentit kuvaavat kvantifioinnin tulosta: vastaukset tietoprosesseista 

analysoitiin tiedon virtaavuuden näkökulmasta, jonka tuloksena päädyttiin kaavion 

mukaisiin prosentteihin. Vastaajista 9kpl näkivät tiedon virtaavana, 2kpl stabiilimpana 

elementtinä. (n=11).  

Virtuaalisessa maailmassa tiedon jakaminen ja luominen prosesseina helposti 

limittyvät  (Faraj et al. 2016, 10-12) ja toisaalta teknologia mahdollistaa prosessien 

limittymisen organisaatioiden välillä ilman ajan tai paikan määrittämiä raja-arvoja. 
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(Faraj et al. 2011, 1234-1236). Juuri organisaatioiden välinen tiedonkulku ja etätöiden 

lisääntyminen toimivat havaintojen mukaan selittävänä ilmiönä tiedon virtaavuuden 

lisääntymiselle. 

Nonakan ja Takeuchin SECI-mallissa virtuaalinen tieto tulee nähdä virtauksina, jolloin 

prosessit myös usein limittyvät  (Faraj et al. 2016). SECI-mallin mukaan tieto on 

käytettävissä kaikkialla ajata ja paikasta riippumatta. Haastattelujen tulos tiedosta 

voidaan nähdä olevan yhtenäinen tutkimuksien kanssa tiedon ja tietojohtamisen 

osalta. 

Toinen selittävä tekijä tälle voi olla esimiesten painottuminen otannassa, ja heidän 

vastuunsa tehtävien ja tiedon jakamisessa. Tuloksilla on selvä yhteys myös 

Blomqvistin ja Kiannon (2008) havaintoon, että tieto on lopulta yksilöiden ja ryhmien 

välillä, ei kiinteästi yksilöissä tai ryhmissä. 

Tutkijan havaintojen mukaan tiedon jakamisen vastuut määritetään työpisteillä 

esimiesten toimesta. Esimiehillä huollossa on työjärjestyksien mukainen vastuu tiedon 

jakamisesta. Tämä voi johtaa varsin erilaisiin tiedon jakamisen käytänteisiin. Myös 

Choo (2006, 196) korostaa, että paras keino jakaa tieto on miettiä sen olemusta, 

vastaanottajaa ja tiedon luonnetta. Osin tästä syystä havaintojen mukaan eri 

varuskuntien huolto-ohjeet voivat olla hyvinkin erilaisia. Mikään normi ei käske, kuinka 

materiaalia tilataan materiaalikeskuksesta tai kuinka tilaaja saa vastauksen tilauksen 

saapumisesta. Nämä käytänteet ovat toimialojen ja varuskuntien itse parhaaksi 

katsomallaan tavalla määrittämiä ja Lappeenrannan varuskunnan osalta 

huoltopäällikön hyväksymiä.  

Tätä järjestelmien ja käytänteiden kirjoa tukee Malhotran (2005, 10-14) tutkimus, jonka 

mukaan organisaatio voi kehittää tiedon käsittelyä ja teknologian implementointia joko 

strategiavetoisesti tai teknologian työntämänä. Varuskunnan perspektiivistä näyttää, 

että teknologia on määrittänyt keinot, mutta yksittäisen toimialan näkökulmasta 

näkemys voi olla strategiavetoinen. 

Paljon käytetty keino Lappeenrannan varuskunnan huollon järjestelyiden johtamisessa 

tiedon jakamiseen on verkkolevy. Tieto tallennetaan sinne, se jaetaan siellä sekä 

ihmiset hyödyntävät sitä sieltä. Sieltä edelleen esimiehet muuntavat tietoa muihin 
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järjestelmiin. Kansiorakenteesta ei ole huoltokeskuksessa olemassa ohjetta, vaan sen 

hallitseminen on osa työssä oppimista ja perehdytystä seuraajalle.  

Toinen keino on sähköposti. Sähköpostin lukeminen onnistuu älypuhelimesta ja se 

mahdollistaa tietyiltä osin turvaluokitellun materiaalin lähettämisen. 

Tietoa luodaan raporttien, selvityksien, vaatimuksien ja tilauksien pohjalta. Tiedon 

hankinta liittyy luomiseen vahvasti etenkin esikunnan toimialajohtajien tasolla, jossa 

tietoa on hankittava erillisten selvityspyyntöjen muodossa. Huolto-osaston johtama 

palvelutarvekartoitus on tästä esimerkkinä: tietoa on hankittava asiakkailta ja 

palvelutarpeiden käyttäjiltä, jotta voidaan luoda tietoa organisaation ulkopuolelle. 

Luotu tieto hyödynnetään etenkin asiakkaiden koulutuksien suunnittelussa seuraavina 

vuosina. 

Kysymykset prosesseista sisälsivät myös lähitulevaisuuden arviointia prosessien 

korostumisen näkökulmasta. Lähitulevaisuutta ei erikseen ajallisesti määritelty. 

Vastaukset jakaantuivat tasaisesti kaavion 5 mukaisesti, mutta rinnalle nostettiin myös 

tietoturvallisuus ja lisääntyvän tiedon määrän aiheuttama epävarmuus. 

Tietoturvallisuuden ja lisääntyvän tiedon nosti esille 25 % vastaajista. Tutkimukset 

tukevat tätä, koska turvallisuus on ihmisen perustarve, ja digitalisaation mukana myös 

tietoturvallisuuden merkitys tulee erottamattomaksi osaksi arkipäiväämme 

(Valtiovarainministeriö 2016, 81-82). 

”Jatkuva muutos järjestelmissä ja organisaatiossa heikentää jatkuvasti 

tiedon eri prosesseja”. H11 

”Hyödyntäminen korostuu, eli mitä minä tällä kaikella tiedolla teen?” H9 

”Käskyt tulevaisuudessakin saatava jaettua. Ja henkilöstön vaihtuvuuden 

lisääminen ei ainakaan tule vähentämään tämän prosessin merkitystä.” 

H8 

Tuloksissa on huomioitavaa, että yli 50 % haastatelluista mainitsi jakamisen tärkeyden 

säilymisen, vaikka jokin muu prosessi korostuisikin. Tutkijan havainnot vahvistavat 

tätä, koska tiedon jakaminen ja sen käytettävyyden parantaminen ovat usein 

parantamissuunnitelmissa esillä kehityskohteina (MQ26437, liite 1). Tiedon luominen 

jää esimiesten vastuulle tehtäväkohtaisesti.  
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Kaavio 5: Näkemykset eri tietoprosessien korostumisesta lähitulevaisuudessa. Kaavio 

kuvaa kaikkien vastauksien suhteellista jakautumista prosessien välillä (n=10). 

Vastaajilla oli mahdollisuus mainita useampi prosessi kuin yksi. Kaksi vastaajista jätti 

mainitsematta tietoprosessia. 

Haastattelujen tulokset tukevat  Valtiovarainministeriön (2016, 79-80) selvitystä, jonka 

mukaan julkisen sektorin jo käytössä olevat valtaisat tietovarannot korostavat tiedon 

jakamista entisestänsä. Tietomäärä tulee jatkamaan kasvuaan esineiden internetin 

myötä. 

7.2.2. Logistiikka ja huolto vuonna 2020 digitalisoinnin näkökulmasta 

Näkemyksiä digitalisoinnin nykytilasta haastateltiin kehityksen ja nykytila-arvioiden 

kautta. Nykytila on itsessään varsin subjektiivinen termi, jonka taustalla voi vaikuttaa 

niin koulutus, ennakko-oletukset ja kokemukset.  

Tutkijan havaintojen mukaan teknologisissa ratkaisuissa ja osaamisessa on suuriakin 

eroja etenkin toimiessa varuskuntien välillä. Tiedon jakamiseen, hyödyntämiseen, 

tallentamiseen ja osin luomiseen on joukko-osastojen välillä käytössä erilaiset 

projektilevyt ja intranetissä Sharepoint -sivustot. Harva Maasotakoulun huollossa 
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työskentelevä on saanut tähän sovellukseen koulutusta. Mahdollinen koulutus 

järjestelmien käyttöön on tapahtunut erilaisten projektien ohessa ja vertaistuella. Tämä 

on havaintojen mukaan myös osasyynä muutosvastarintaan, koska erilaisia 

tiedonhallintajärjestelmiä otetaan käyttöön ilman koulutusta tai tiedottamista. 

Tiedottamisen vähyys voi myös johtua tiedon jakamisen epäonnistumisesta 

organisaation eri tasoilla. Havaintojen mukaan projektien alussa tapahtuva koulutus 

vertaistuella ja esimiesten toimesta katsotaan osin eduksi. Näin vältytään turhilta 

koulutuksilta tehtävänkuvauksien kannalta ja koulutus on kohdennettua ja tarpeeseen 

sidottua. 

Suurimpana tehokkuuden lisääjänä tai työtä helpottaneena tekijänä haastateltavat 

näkivät etätyön mahdollistavan teknologian (39 % vastauksista). Myös sähköinen 

arkistointi ja yhteiskunnan palvelut saivat mainintoja (15 % vastauksista). Yksi vastaaja 

nosti tehokkuuden lisääjänä huollossa erilaiset puitesopimukset. Huomionarvoista 

haastattelujen tuloksissa oli, että osa PVSAPin positiivissa sävyssä maininneet 

mainitsivat sen myös työtä osin hidastavana tekijänä. Tulokset ovat kaaviossa 6. 

”Kun tulin taloon, ei tietokoneita edes ollut. PVAP on ehdottomasti 

helpottanut kirjanpitoa, mutta koska sitä ei ole tehty lainaustoimintaan, on 

se myös hidastanut työtä.” H5 

”PVSAP tehostaa, mutta koska moni osaa sitä käyttää tai ihmisissä on 

muutosvastarintaa, on se osiltaan työtä hidastava tekijä.” H6 

”Etätyökalut nopeuttavat.” H9 

”Etätyö on tehostanut toimintoja, kun enää ei tarvitse ajaa esimerkiksi 

Tampereelle 30 minuutin palaverin takia.” H7 
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Kaavio 6: Työtä helpottaneet ja tehokkuutta parantaneet tekijät. Kaavio kuvaa kaikkien 

vastauksien suhteellista jakautumista tekijöiden välillä (n=12). Vastaajilla oli 

mahdollisuus mainita useampi tekijä kuin yksi. Kaikki vastaajista mainitsivat vähintään 

yhden työtä helpottaneen ja/tai tehokkuutta parantaneen tekijän. 

Lehti ja Rossi (2017) toteavat tutkimuksessansa, että julkisella puolella etätyöskentely 

ja etänä tuotettavat palvelut tulevat vain lisääntymään. Mikäli käyttäjät näkevät 

etätyössä ja sen mahdollistamassa teknologiassa tehokkuutta lisääviä tekijöitä (noin 

40 % tämän tutkimuksen vastaajista), on vaikutus oletettavasti positiivinen monella 

mittarilla mitattuna. 

Hidastavana ja tehokkuutta alentavana tekijöinä suhteellisesti eniten vastauksia keräsi 

PVSAP. Kuten edellä mainittiin, se nähtiin usein myös positiivisessa sävyssä. 

Vastaukset haastatteluissa nostivat esiin myös yhteiskunnan muiden julkisten 

organisaatioiden teknologiset erot ja niiden hidastavan vaikutukseen omaan 

työskentelyyn (20 % vastauksista). Tietomäärän lisääntyessä osa näki suodattimien 

heikentyneen ja näin hidastaneen oma työntekoa (20 %). Tulokset ovat esiteltynä 

kaaviossa 7. 
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”Kollaboraatiotyökalut, joilla tietoa voi jakaa reaaliajassa.. ..toisaalta 

helpompi jakaminen on heikentänyt kynnyksiä ja suodattimia, joten paljon 

turhaa tietoa liikkuu..” H10 

”PVSAP hidastaa kokonaisuutena, ei yksittäisinä transaktioina. Osa 

välivaiheista pitää tehdä käsin, ja osa toiminnoista ei keskustele Officen 

kanssa.” H4 

 

Kaavio 7: Työtä hidastaneita ja tehokkuutta vieneitä tekijöitä. Kaavio kuvaa kaikkien 

vastauksien suhteellista jakautumista tekijöiden välillä (n=12). Vastaajilla oli 

mahdollisuus mainita useampi tekijä kuin yksi. Kaikki vastaajista mainitsivat vähintään 

yhden työtä hidastaneen ja/tai tehokkuutta vieneen tekijän. 

PVSAPsta muodostuneet erilaiset näkökannat voivat johtua sen laajasta 

käyttäjäkunnasta eri tasoilla. Mikäli sitä käytetään vain työkaluna oikean tiedon 

saamiseksi oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan, on tapahtunut Malhotran (2005, 21-

22)  mielestä virhe. Virhe on tapahtunut ja järjestelmän tehokkuuden lisääminen 

voidaan kyseenalaistaa, mikäli keino (tässä tapauksessa sovellus) ohjaa tarkoitusta. 

Organisaation tasot huollossa, jotka näkivät haastatteluissa PVSAPn tehokkuutta 

lisäävänä, ovat mahdollisesti rakennettu tarkoituspohjaisesti.  

Haastatteluiden tuloksissa huomionarvoista oli kysymys tällä hetkellä hidastavista ja 

tehokkuutta vievistä järjestelmistä, sovelluksista tai teknologisista ratkaisuista. PVAH 

asianhallintajärjestelmänä koettiin vastauksien mukaan konkreettisesti vain hitaana, 
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mutta uutena ilmiönä tuloksissa oli käytössä olevien sovelluksien ja järjestelmien kirjon 

aiheuttama hitaus ja tehokkuuden laskeminen. 

”PVSAPsta poistetaan osia ja työkaluja, mutta näistä ei muisteta kertoa.” 

H5 

”Minulla on tällä hetkellä normaaliolojen järjestelmiin 24 eri salasanaa. Ja 

näiden välillä tieto usein siirrettävä manuaalisesti.” H9 

”Projekteja johdetaan verkkolevyllä, työajat kirjataan exceliin, jotka 

manuaalisesti viedään PVSAPin. ..tehokkuus häviää tässä.” H10 

”CWT edistää ja hyödyttää, mutta haittaa syntyy, koska virkamatka 

tehdään eri järjestelmään ja työaika kolmanteen.” H11 

 

Kaavio 8: Työtä tällä hetkellä hidastavat ja tehokkuutta vievät tekijät. Kaavio kuvaa 

kaikkien vastauksien suhteellista jakautumista tekijöiden välillä (n=11). Vastaajilla oli 

mahdollisuus mainita useampi prosessi kuin yksi. Lähes kaikki vastaajista mainitsivat 

vähintään yhden työtä hidastaneen ja/tai tehokkuutta vieneen tekijän. Yksi vastaaja ei 

kokenut työssänsä hidastavia tai tehokkuutta vieviä tekijöitä. 

Tutkijan havainnot tukevat tehokkuuden häviämistä useiden rinnakkaisten 

järjestelmien ja sovelluksien osalta. Palveluntuottajien ja eri huollon toimialojen 

käyttämät tietojärjestelmät tiedon jakamiseen eivät ole havaintojen mukaan aina 
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yhtenevät. Osasyy tähän on havaintojen mukaan varuskunnan toimijoiden 

hallintorakenteessa ja Puolustusvoimien tietojärjestelmäarkkitehtuurissa. Pelkästään 

tiedon jakamiseen Maasotakoulun Huoltokeskuksessa on käytettävä normaalioloissa 

yli kymmentä eri sovellusta tai järjestelmää, sekä hallittava niiden käyttö. Esimerkiksi: 

• Kuljetuspalvelut tilataan KULTIssa  

• Materiaalihallinta tapahtuu PVSAPssa 

• Käskyt ja tehtävät jaetaan PVAHssa 

• Ateriat tilataan WebMyslissä Leijona Cateringilta 

• Osa asiakirjoista käsitellään paperilla 

• Henkilötiedot käsitellään PVSAP-itsepalvelussa 

• Henkilökunnan koulutus, työajat, yms. verkkolevyllä 

• Maasotakoulun sisäinen tiedotus TORNI-portaalissa (intranet) 

• Jaettu työtila intranetissä, Sharepoint 

• Sähköposti ja puhelin Maasotakoulun ulkopuolisiin palveluntuottajiin 

• Operatiivinen suunnittelu eri käyttöjärjestelmässä, jossa on omat 

sovelluksensa. 

Pääesikunnan Logistiikkaosasto on jo reagoinut tähän ongelmaan strategiassaan 

(AP2388, 2019), jonka tavoitteena on saada käyttöön vuonna 2024 uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä (PVERP2.0). Uusi toiminnanohjausjärjestelmä vastaa 

tulevaisuuden haasteisiin digitalisaatiossa, säästöissä, toimintatapojen 

uudistamisessa ja tehostamisessa (Puolustusvoimat 2018). Tavoitteiksi määritellään 

muun muassa joustava tietojen yhdistäminen ja rajapintojen häivyttäminen 

kumppaneiden ja muiden valtiollisten toimijoiden kanssa. Havaintojen mukaan tämä 

vaatii kaikkien toimialojen sitoutumista, jotta 24:n salasanan (vastaaja H9) kuormaa 

voidaan pienentää.  

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategian mukaan palveluiden yhteensopivuus on 

keskeinen tekijä, kuin myös niiden helppokäyttöisyys (Valtiovarainministeriö 2020). 

Varuskunnan huollon ja logistiikan organisaatiolla on asiakkaita siinä missä muillakin 

virastoilla, joten kyseisen strategian implementoinnille on haastatteluiden mukaan 

olemassa tarve. 
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Valtioneuvoston kanslian (2019) tutkimus tukee haastattelujen tuloksia ja havaintoja 

järjestelmien yhtenäistämisestä. Kyse ei lopulta saa olla pelkästään organisaation 

omista tietojärjestelmien integroimisesta, vaan tehokkuuden kasvattamiseen 

vaaditaan koko valtionhallinto mukaan. Turvallisuusverkko on osa ratkaisua. Nonaka 

et al. (2001, 844) tukee tätä väitettä eri järjestelmien hidastavasta vaikutuksesta. 

Heidän mukaansa liian monessa tietotekniikan ratkaisussa mietitään vain yhtä 

prosessia. Tärkeämpää olisi miettiä niiden muodostamaa kokonaisuutta, jolloin 

järjestelmistä ei muodostu vain yksittäisiä osia. 

Kianto et al. (2018) ovat päätyneet tutkimuksessansa samaan lopputulokseen tilaus-

toimitusketjujen automatisoinnin hyödyistä. Mikäli organisaation omat resurssit eivät 

riitä järjestelmien yhtenäistämiseen ja automatisoimiseen, on vaihtoehtona tulla osaksi 

isompaa ekosysteemiä ja siis tarkastella jo valmiiksi olemassa olevia alustoja. 

Valtiovarainministeriö (2016, 72) näkee hitauden ja tehokkuuden aleneman taustalla 

julkishallinnolle tyypillisen eksistentiaalisen kriisin. Digitaalinen transformaatio on 

pysäyttämätön murros, mutta edellytykset eivät aina kohtaa lakien ohjaamia 

prosesseja ja käytäntöjä. Digitalisaatio edellyttää ketteryyttä ja kokeiluja. Digitalisaatio 

myös edellyttää joustavuutta ja yhteistyötä, mutta vastassa julkisella puolella ovat 

usein pitkät sopimusajat ja hierarkkiset johtamismallit. 

7.2.3. Digitalisointitarpeet 

Yleistettynä haastatteluiden tuloksista tarve toimintojen automatisoinnille ja 

digitalisoimiselle on olemassa, mutta niiden toisiinsa integroiminen, koulutus ja 

toimintavarmuus koetaan tärkeäksi tekijäksi ennen implementointia. Tutkimuksien 

mukaan digitalisaatiota ja sen kehittymistä ei voida johtaa ylhäältä (mm. Jacobides et 

al. 2018), joten tarpeiden kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää ylimmälle johdolle 

strategian toteuttamiseksi (Kosola 202b). 

Teema sisälsi neljä kysymystä. Ensimmäinen liittyi teknologioihin, järjestelmiin ja 

sovelluksiin, joissa ihmisen tekemän työn voisi korvata koneella. Toinen kysymys 

kartoitti haastateltavien näkemyksiä edellytyksistä ensimmäisen kysymyksen 

vastauksille. Kolmas toimi herättävänä ja ajatuksia avaavana, mikä selvästi tuotti 

osalla haastateltavissa uusia näkemyksiä ja tuloksia kysymykseen numero neljä. 
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Haastatteluiden tulokset voidaan karkeasti jakaa kokonaisvaltaiseen kehitykseen sekä 

yksittäisiin sovelluksiin ja järjestelmiin. Kaavio 9 esittää karkean jakauman, kun taas 

kaavio 10 esittää tarpeita yksityiskohtaisemmin. 

  

Vas: Kaavio 9. Kaavio kuvaa kaikkien vastauksien kvantifioinnin tulosta.  Vastaajilla oli 

mahdollisuus mainita useampi prosessi/järjestelmä/toiminto kuin yksi. Kaikki 

vastaajista mainitsivat vähintään yhden digitalisoinnin tarpeen (n=12). Oik: Kaavio 10. 

Kaavio kuvaa yksityiskohtaisia tarpeita ja haastateltavilta esiin nousseita ideoita. 

Vastaajilla oli mahdollisuus mainita useampi prosessi/järjestelmä/toiminto kuin yksi. 

Kaikki vastaajista mainitsivat vähintään yhden digitalisoinnin tarpeen, ja suhteellisesti 

eniten mainintoja sai sovelluksien ja varastopalvelujen automatisointi (kumpikin 20 % 

vastauksista). (n=12). 

78 % prosessien ja järjestelmien yhdistämiseen liittyvää myönteistä vastausta ovat 

kytköksissä edellisissä kappaleissa havaittuihin ongelmiin järjestelmien ja sovelluksien 

kirjon osalta. Tiedon jakaminen nähdään varuskunnan huollossa ja logistiikassa 

tärkeimpänä prosessina, mutta enemmistö haastateltavista on sitä mieltä, että 

tietotekniikka ei täysin tue tätä.  

Varastopalveluiden ja sovelluksien automatisointi edustivat haastatteluissa yhtä suurta 

osaa (20 % per kohta). Varastopalveluiden automatisoinnissa pääpaino oli ihmisen 

korvaaminen koneella tai robotilla: 

”Voisiko varastoa ajatella itsepalvelukauppana, jossa ei ole myyjiä? 

..toisaalta kusettajien määrä on vakio.” H3 
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”Voisiko materiaalin, esimerkiksi jotkut yksittäiset tuotteet vaihtaa 

automaatissa?” H8 

”..lainaustoiminnot voisi automatisoida siten, että ihmistä ei tarvitse kuin 

enää materiaalin käsittelyssä. Henkilökortit ja ajokortit on keksitty 

viivakoodeineen.”H5  

”..ihminen voi ihan hyvin itse ottaa hyllystä, kuitata ja poistua. ..SAP:ssa 

on monta toimintoa, kuten lähetysmääräykset, mihin niissä ihmistä 

oikeasti tarvitaan?” H1 

Tutkimuksien mukaan automatisoinnissa on riskinsä, mikäli se tehdään ilman 

sitoutumista tai pakotettuna. Käsketty tai ulkoisen tahon pakottamana siirtyminen 

itsepalveluun voi johtaa negatiivisiin asenteisiin työnantajaa kohtaan ja jopa 

vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen (Reinders, Dabholkar ja Frambach 2008, 118-

119). 

Varusmiesten hallintoon liittyvät tarpeet ja kehitysideat voi tiivistää toimimiseen 

samalla alustalla ja samassa järjestelmässä. H2 näkisi, että varusmiesten toiminnot 

pitäisi laajentaa samaan ”pilveen” kutsunnoista reserviin. Vastaajan mielestä saman 

pilven alle olisi saatava kaikki varuskunnan toimijat: SOTLK, LC, varastot, 

kuljetuskeskukset ja yksiköt.  

”..varasto näkee suoraan, montako ja minkä kokoista ihmistä on tulossa. 

Miksi vääpelin pitää tehdä kaikki itse ja eri järjestelmiin, kun yksilö voi 

tehdä kaiken itse ja omalla päätteellä?” H2 

Kyseisen ajatusmalli tukee Van Alstynen et al. (2016) ja Collinin et al. (2018) 

näkemyksiä ekosysteemistä ja kaikkien toimijoiden saattamista samalle alustalle. 

Ekosysteemisessä ajatusmallissa olisi hyväksyttävä tosiasia hierarkkisuuden ja 

kontrollin puutteesta, mikä havaintojen mukaan taas ei tue varuskunnan 

toimintaympäristöä ja huollon ja logistiikan johtamista (Haguin ja Wright 2015; Van 

Alstynen et al 2016). Varuskunnan huollossa ja logistiikassa alustamallinen vallan 

jakautuminen voisi havaintojen mukaan olla mahdollista. Suurempi 

yhteiskunnallinen logistiikan sitominen samalle alustalle vaatisi jatkotutkimuksia 

sekä Puolustusvoimien ylimmän johdon strategisia linjauksia vallan ja kontrollin 

säilyttämisestä itsellään. 
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H5:n mukaan yksittäisen varusmiehen käsittely järjestelmissä vie useita tunteja 

varastolla aikaa, kun osa toiminnoista syötetään käsin, jotta voi tulostaa seuraavan 

vaiheen, joka taas voidaan tuottaa käsin järjestelmään.  

”..järjestelmien rajapintojen muutoksilla säästettäisiin kymmeniä tunteja 

työaikaa usealla eri työntekijällä.” H5 

Havainnot yhtyvät edellisiin huomioihin varusmiesten hallinnoinnista ja varastojen 

automatisoinnista. Suurin este automatisointiin on luottamuspula ihmisiin, mutta 

tutkimuksien mukaan luottamuspula kohdistuu myös koneisiin. Koneiden, 

automatisoinnin tai yksittäisen sovelluksen käytön on oltava helppoa ja siitä on myös 

oltava hyötyä (Venkatesh ja David 200, 188), jotta niitä ei hylätä ja jatketa vanhaa 

käytäntöä. 

Prosessien ja järjestelmien yhdistämisen alle tuloksissa luetaan kunnossapitoon ja 

siruteknologiaan liittyvät tarpeet. Kunnossapidossa nähdään tarpeena sähköiset 

huoltokirjat, jotka havaintojen mukaan ovat vielä hyvin usein manuaalisia. Tiedot 

siirtyvät manuaalisesti koneelle, josta huoltotilaus lähtee, ja toisaalta asiakkaalle 

pitää ensin ehkä myös soittaa ja kotiinkutsua tuote.  

”Voisiko kunnossapitotoimeen ottaa elektronisen huoltokirjan käyttöön, eli 

käyttäjä saisi esim. tekstiviestin, että tuo materiaali varastolle? Tätä 

voitaisiin käyttää myös perustamiseen liittyen.” H11 

Havaintojen mukaan mainittu kotiinkutsu olisi suuri apu materiaalin kartoittamiseen 

ja haltuun saamiseen perustamiseen liittyvissä toiminnoissa.  Sähköinen huoltokirja 

ja kotiinkutsu periaatteena voisivat toimia myös ihmiselle, mikäli edellä mainittuun 

pilviteknologiaan siirryttäisiin. Tätä tukee Kosolan (2020b) toteama, että materiaalia 

ei voida vielä siirtää dataksi, mutta tieto materiaalista sitä vastoin voidaan. 

Mikäli kaikki tieto materiasta voitaisiin siirtää digitaaliseen muotoon, esimerkiksi 

siruihin, voisi se parhaimmillaan poistaa mahdollisuudet inhimillisille virheille. 

Inventoinnit voitaisiin tehdä laatikoittain, eikä enää tarvitsisi lyödä yksittäisiä 

sarjanumeroita aina uudelleen tietokoneelle. (H6). 
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”..siru-ajattelun voisi jalkauttaa räjähteisiin, ajoneuvoihin ja lavoihin, mutta 

myös laiterakenteiden mallintamiseen: voitaisiin seurata sarjanumeroituja 

tuotteita ja toisaalta keventää niihin liittyviä huoltotoimintoja.” H6 

Rutiinityöt suunnittelussa ja palvelutarvekartoitus osiltansa kuuluisivat saman 

kategorian alle, mutta ne on eroteltu toisistansa tarkoituksella. Palvelutarvekartoitus 

on varuskunnan ulkopuolisen tahon omistama prosessi, kun taas rutiinitöillä 

viitataan varuskunnan sisäpuolisiin ja sen eri tahojen omistamiin prosesseihin. 

Palvelutarvekartoitus nähdään prosessina, jossa vuorotellen toistuvat kirjoitus ja 

lähetystoimet, jotka voisivat myös olla automatisoituja tai samassa ekosysteemissä 

tilaajan ja palveluntuottajan kanssa. Havainnot tukevat tätä varuskunnan huollon ja 

logistiikan suunnittelussa, koska nykyisessä systeemissä kukaan ei hallitse 

kokonaisuuttaa tiedon osalta.  

”Voisiko tämäkin prosessi olla iso pilvi tai Sharepoint, josta kaikki näkee 

toiminnan vaiheen, varastosaldon, täydentää esitystä ja niin edelleen?” H9 

Rutiinitöiden automatisoiminen liittyy vahvasti toimintojen yhtenäistämiseen ja 

järjestelmien vähentämiseen. Kuvaavaa on haastateltavan esimerkki rutiinitöiden 

viemästä ajasta: 

”Ruuat tilataan eri järjestelmään, joka taas ei kommunikoi toiseen 

järjestelmään lyötyjen vahvuuksien kanssa, kun asiakas tilaa materiaalia 

samalle joukolle. Lisäksi pitää vielä tilata kuljetus erikseen, vaikka 

aikataulu on jo lyöty. Järjestelmän pitäisi pystyä tekemään rutiinityöt ja 

ihmisen vain toimia hyväksyjänä.” H10 

Haastattelu jatkui näkemyksien ja tarvittavien toimien kartoittamisella ennen huollon ja 

logistiikan digitalisointia. Kolme kokonaisuutta, tiedottaminen, alustapohjainen ratkaisu 

ja koulutus saivat kaikki saman verran mainintoja (20 % per kohta). 10 % vastauksista 

sisälsi myös poikkeusolojen huomioimisen, koska mitään eroa ei pitäisi olla normaali- 

ja poikkeusolojen välillä (Kenttäohjesääntö nro 4 – Logistiikka). Jakautuminen eri osa-

alueille on esitettynä kaaviossa 11.  



89 
 

 

Kaavio 11: Haastateltavien näkemykset toimista, jotka on huomioitava ennen 

varuskunnan huollon ja logistiikan digitalisointia. Vastaajilla oli mahdollisuus mainita 

useampi toimi kuin yksi. Kaikki vastaajista mainitsivat vähintään yhden toimen (n=12). 

”Ensin tilat, sitten digitalisointi. Automatisointi vaatii tilat, jota ei ole 

mahdollista saavuttaa nykyisillä tiloilla”. H6 

”Käytän eri järjestelmää tai sovellusta ajoneuvotilauksiin, palkanmaksuun, 

aluevarauksiin, henkilöstösuunnitteluun, tilauksiin varastolle, 

muonatilauksiin, harjoitusilmoituksiin..” H12 

”Ei voi olla kytkintä, jolla toimintaympäristö vaihdetaan toiseen.. ..kaiken 

taustalla pitää olla toiminta poikkeusoloissa jatkuvasti.” H10 

”Tilat ensin kuntoon. Ei robotteja voi tuoda varastoon, joka on suunniteltu 

hevosille.” H2 

Osa vastaajista näkee tiedottamisen tärkeänä pilotoinnin ohella. Havaintojen mukaan 

juuri tiedottamisessa epäonnistutaan varsin usein, mikä aiheuttaa turhautumista ja 

rinnakkaisten järjestelmien keksimistä. Aikainen tiedottaminen mahdollistaa 

henkilöstön kouluttamisen. (H1). 
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Koulutuksen näkökulmassa esiin haastatteluissa nousevat mm. Sharepoint ja Moodle, 

jotka ovat haastatteluiden mukaan jääneet vaille keskitettyä koulutusta (H1 ja H5). 

Termillä tila vastaajat viittaavat kokemuksiin älykkäistä varastoista. Tällaisissa 

varastoissa henkilön fyysinen läsnäolo ei ole enää tarpeen, vaan toiminnot logistiikan 

solmukohdassa ja materiaalinhallinnassa ovat täysin automatisoituneita (Talouselämä 

2018). Haastattelun tulokset tukevat Andreevan ja Kiannon (2012) tuloksia, joidenka 

mukaan teknologia ei itsessään kehitä uutta tietoa, vaan vaatii konkreettisen käyttäjän 

taustalle. Ihminen on koulutettava, joten  pelkästään tietojohtamisen prosesseihin 

keskittyminen ei takaa suorituskyvyn parantumista, ja etenkin ICT vaatii rinnallensa 

toimivat käytänteet HRM:n puolelta. Myös Kianto et al. (2018) toteavat, että tietoa 

voidaan lisätä myös koulutuksella, joka puoltaa tietojohtamisen käytänteiden 

hyödyllisyyttä johtamisessa. 

H9:n mukaan on käsittämätöntä, miksi kaikki huollossa tähtää siihen, että normaaliolot 

ovat yhtä kuin poikkeusolot, mutta silti käyttöjärjestelmät ovat erilaiset. Havainnot 

tukevat tätä, mikä esimiehen näkökulmasta lisää koulutuksen määrää ja näin vähentää 

työntekijän panosta tehtävänkuvauksen mukaisessa toiminnassa. 

Osalle haastateltaville aihe tuntui vielä varsin kaukaiselta, joten pohjustuskysymys AR 

(augmented reality) ja VR (virtual reality) tekniikasta sekä häviämisilmoitus-prosessin 

automatisoinnista oli tarpeen. Pohjustus häviämisilmoituksen sähköistämisestä ja 

kytkemisestä omatoimiseen maksamiseen herätti 33 % vastaajista vastakysymyksiä 

juridisesta puolesta. Tämä korostaa Andreevan ja Kiannon (2018) havaintoja, joidenka 

mukaan suorituskyvyn parantamiseen on sidottava kaikki toimialat henkilöstöhallinnon 

juridistisia näkökulmia myöten.  

Toinen kolmannes näkee rahaa säästyvän ja viimeinen kolmannes toimintavarmuuden 

tärkeyden. Hyötynä myös nähtiin kuvailtujen järjestelmien pakottavan järjestelmät 

samalle alustalle, joka tarkoittaa raja-aitojen häviämistä (H6). 

Viimeinen kysymys tarpeista on identtinen ensimmäisen kanssa. Pohjustus ennen tätä 

kysymystä kannatti, ja vastaukset tuottivat lisää yksityiskohtaisia ideoita ihmisen 

korvaamisesta koneella, kuten kirjastonhoitajan tehtävät ja jo mainittu 

häviämisilmoitusprosessi (H3 ja H8). Yli 85 % vastauksista liittyi ylimääräisten ja 
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vastaajien mielestä turhien vaiheiden poistoon prosesseissa. Automatisoinnin 

perustelut myös lisääntyivät vastauksissa: 

”Monissa toimissa mies-sähkö-mies-sähkö -vaiheita voisi ehkä suoristaa 

ja tehdä läpinäkyvämmäksi. Nyt prosesseissa on isoja aukkoja, jos esim 

yksittäinen virkamies unohtaa tehdä osuutensa ajoissa.” H2 

H2:n vastaukset ovat linjassa niiden kanssa, jotka nostivat esiin poikkeusolojen 

huomioimisen. Havaintojen mukaan virkamies voi sairastua, menehtyä, unohtaa, 

eksyä tai kadota, jolloin solmukohdassa voi ilmetä suuriakin ongelmia tietyissä 

prosesseissa. Läpinäkyvyydellä vastaaja tarkoittanee yhteisiä työtiloja, jolloin tieto ei 

ole yksittäisen virkamiehen sähköpostin takana. Läpinäkyvyys tekee 

riippuvuussuhteista näkymättömiä, mikä asettaa Collin et al. (2018) mukaan haasteita 

myös johtamiselle. Johtajuus ilmenee vuorovaikutuksina ja keskitetty johtajuus vaihtuu 

jaetuksi johtajuudeksi, kun ketju valvoo itse itseään. Tämän hyväksyminen on elinehto 

prosesseja läpinäkyväksi tehtäessä. 

7.2.4. Digitalisoinnin edut ja haitat 

Ensimmäinen osuus esittelee haastateltavien näkemyksiä datasta ja siihen 

suhtautumisesta. Toinen osuus käsitteli vielä koehaastattelussa pelkästään uhkia, 

mutta koehaastattelun jälkeen otsikkoon lisättiin ”edut”, koska huomattiin etujen 

kulkevan rinnan uhkien kanssa haastattelussa. Uhat, haitat ja edut olivat tässä 

tapauksessa varuskunnalliset rajat ylittäviä, eikä haastateltavien näkemyksiä haluttu 

rajata fyysisillä raja-arvoilla. 

Haastateltavat kokivat Puolustusvoimat luotettavaksi työnantajaksi, koska 75 % 

vastaajista olisi valmis antamaan ainakin osan tuottamastansa datasta työnantajan 

käyttöön. Vastaajat suhtautuvat kielteisesti muun muassa paikkatietojen 

luovuttamiseen ja henkilökohtaisiin sähköposteihin ja pikaviesteihin. Osa vastaajista 

näkisi seurannalla olevan jopa työturvallisuutta parantavia vaikutuksia. 

”Kuinka luja on kirjesalaisuus?” H4 

”Ei minulla ole mitään salattavaa” H6 

”Osaa tietoa tai dataa sitoo salassapitovelvollisuudet. Mikä oikeus 

kenelläkään on seurata lääkärissä käymistä?” H3 
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Kysymys työajalla, työnantajan laitteilla ja työpaikalla tehdyn datan omistajasta ei 

myöskään ollut yksiselitteinen vastauksien osalta. Jakaumaa on havainnollistettu 

kaaviossa 12. 

 

Kaavio 12: Mielipiteitä datan omistajasta. Yhdeksän vastaajaa vastasi työnantajan 

(Puolustusvoimat) omistavan datan, kaksi asetti ehtoja omistajuudelle ja yksi ei 

halunnut määritellä kantaansa (n=12). 

Datan omistajuus painotti vahvasti mielipiteitä haastattelijan korostaessa, että ”tähän 

ei lienee ole oikeaa tai väärää vastausta”. Asiakirjat ja muut työhön liittyvät tilaukset 

kuuluivat yksiselitteisesti Puolustusvoimille, mutta kysymyksiä heräsi potilastiedoista 

tai henkilökohtaisista viesteistä pikaviestimissä, kuten SKYPE:ssä. 

Haastattelujen tulokset tukevat valmiutta digiloikkaan, koska data on tutkimuksien 

mukaan kehityksen edellytys. Digitalisaatiota ei ole mahdollista toteuttaa pienillä 

palvelimilla tai muistitikuilla (Collin et al. 2018, 78-80) ja dataa on pystyttävä 

keräämään entistä enemmän (Valtioneuvoston kanslia 2019, 46-50). Julkisella 

puolella kehittämiskohde on tiedon kokoaminen yhteen paikkaan (Valtioneuvoston 

kanslia 2019, 52-53), jolle edellytyksenä ovat selvät säännöt ja asetukset epäluulojen 

poistamiseksi. Mahdollista myös on, että lopulta hiljaisen tiedon merkitys katoaa, kun 

algoritmit kehittyvät big datan myötä. 
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Havaintojen mukaan Puolustusvoimien avoimuudessa datan suhteen olisi 

parannettavaa, ja tämä näkyy myös haastatteluissa. Ihmiset eivät tiedä tarkkaan, mitä 

tietoa heistä kerätään ja minne, joka voi vaikeuttaa entisestänsä uusien laitteiden ja 

teknologioiden käyttöönottoa. 

Tulokset uhkista ovat moniulotteiset. Osa näkee vain uhkia digitalisoinnissa, osa vain 

etuja. Osa taas ei osannut nimetä mitään tiettyä uhkaa, vaan päätyi yleisesti 

toteamaan riskien kasvavan (38 % vastaajista mainitsi tämän). Käsityksiä uhkista on 

esitetty kaaviossa 13. Huomioitavaa on, että vastaajien uhkakuvia ei rajattu, vaan yksi 

haastateltava saattoi mainita useammankin kohdan. 

 

Kaavio 13: Digitalisoinnin uhat haastattelujen mukaan. Vastaajilla oli mahdollisuus 

mainita useampi uhka kuin yksi. Kaikki vastaajista mainitsivat vähintään yhden uhan 

(n=12). 

Osa vastaajista mainitsi myös hyötyjä varuskunnan kannalta (2 vastaajaa), mutta 

ehtona oli toimintavarmuus. Lisäksi useampi toi esille sosiaalisuuden vähenemisen, 

vaikka jotkut näkivät tämän myös etuna etenkin introverteille ihmistyypeille. 

”Entä poikkeusolot? Kaiken on toimittava myös ilman sähköä?” H9 
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”Voiko tietoon enää luottaa, kun viesti tulee robotilta? Luotan, kun kaveri 

laittaa viestiä, mutta entä robotti.. ..sosiaalinen verkko pienenee ja 

menettää kasvonsa.” H12 

Haastatteluiden enemmistö ei ole samaa mieltä Kosolan kanssa (2020b). Kosolan 

mukaan suurin uhka on digitaalisen toimintaympäristön riippuvuus sähköstä, kun 

vastaavasti vain yksi vastaaja nosti tämän kohdan esille. Tämä johtunee tutkimuksen 

rajauksesta normaalioloihin. Normaalioloissa sähkö on osa arkipäivää. Tutkimus 

kohdistuu varuskunnan toimintoihin, ja on oletettavaa, että poikkeusoloihin 

siirryttäessä varuskunnan merkitys huollon ja logistiikan verkostossa pienenee. 

Normaaliolojen kestoa on mahdotonta ennustaa siirryttäessä poikkeusoloihin, joten 

niin sanotun harmaan vaiheen sisällyttäminen analyysiin ei tuota objektiivista tietoa. Ja 

näin ollen sähkön saamisen varmuus on tutkimustuloksien kannalta epärelevanttia. 

Tämä tulkinta ei laske Kosolan päätelmien arvoa. On erotettava tämän tutkimuksen 

rajattu tarkasteluympäristö Kosolan viittaamasta digitaalisen toimintaympäristön 

kokonaisuudesta (luku 2.2.1). (Digitaalinen Suomi 2017). 

Vastaavasti tutkimukset ja selvitykset ovat pohtineet laajasti vaikutuksia työpaikkoihin 

(Valtiovarainministeriö 2016; WEF 2018), mutta vain yksi vastaaja otti pelon 

työpaikkojen katoamisesta esille. Myös Lehti ja Rossi (2017) ovat ottaneet kantaa 

työvoimarakenteen muutokseen WEF:n ohella, ja heidän tuloksensa osoittaa, että 

esimerkiksi sihteerit, kirjapitäjät, varastotyöntekijät ja materiaalikirjanpitäjät ovat 

katoavia ammatteja 2020-luvulla. Syy haastateltavien vähäiseen huoleen työpaikkojen 

katoamisessa voi olla julkisen hallinnon työsuhteissa: kaikki haastateltavat olivat 

vakituisessa virassa. 

Sosiaalisiin suhteisiin ja niiden heikkenemiseen ei vielä ole olemassa kunnolla tutkittua 

tietoa huollon ja logistiikan toimialalta vuonna 2021, 9 kuukautta COVID-19 pandemian 

alkamisesta. Havainnot osaltaan tukevat haastatteluja, koska yhteisistä tapahtumista 

ja sosiaalisista kanssakäymisistä on jouduttu karsimaan COVID-19 takia paljon. 

Vaikutukset ovat todennäköisesti nähtävissä vasta vuoden 2021 työilmapiirikyselyissä, 

mikäli rajoittamaton etätyömahdollisuus vielä jatkuu kesän 2021 yli. 

Muutama vastaajista otti kantaa hiljaisen tiedon katoamiseen (H11 ja H6). 

Digitalisaation mahdollistama teknologia tuo hiljaisen tiedon visuaaliseen muotoon 

(Faraj et al. 2011), mutta asettaa haasteensa myös työnantajalle. Mikäli hiljainen tieto 
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on ryhmien ja yksilöiden välillä (Blomqvist ja Kianto 2008), etätöiden ja digitalisaation  

haaste on ratkaista tämä yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutus ja kanssakäyminen. 

Tätä tukee Bhatt (2001) toteamalla, että kilpailuedun ja innovaatioiden 

mahdollistamiseksi sosiaaliset ja teknologiset järjestelmät on kehitettävä yhdessä, ei 

erikseen. Tähän vastauksena ovat tulleet erilaiset virtuaaliset kokoushuoneet ja -

palvelut, kuten Teams, Skype ja VTC. 

Tutkimuksien mukaan on selvää, että ihminen tulee olemaan uhkien ja turvallisuuden 

keskiössä vielä pitkään 2020-luvulla (Digitaalinen Suomi 2017). Osa mainitsee riskien 

ohella perustaitojen häviämisen myös tietoturvallisuudessa (H6), osa teknologiasta 

johtuvat riskit, koska työnantaja ei kustanna kaikkia etätyövälineitä. Havainnot tukevat 

edellisiä tutkimuksia aiheesta, eli ihminen on lopulta turvallisuuden keskiössä 

tekemässä valintoja. Turvallisuutta ja uhkakuvia ei ratkaista vain teknologialla, vaan 

mukaan on otettava koulutus ja johtaminen (Digitaalinen Suomi 2017). Havainnot 

tukevat tätä väitettä. 

Työn imussa ja motivaatiossa haastateltavat eivät nähneet vain uhkia, vaan vastaajat 

toivat esille myös positiivisia seikkoja. Toimintavarmuuden saavuttaminen koettiin 

avainasemaan motivaation lisääjänä tai sen menettäjänä. Etätyömahdollisuudet, työtä 

helpottavat teknologiat ja järjestelmien toimivuus olivat työn imua ja motivaatiota 

lisääjiä, kun taas epävarmuus toimivuudessa, sosiaalisten suhteiden väheneminen ja 

kateus voivat vähentää edellä mainittuja tekijöitä. Jakauma on esitetty kaaviossa 14. 



96 
 

 

Kaavio 14: Työn imua ja motivaatiota lisäävät ja vähentävät osuudet. Vastaajilla oli 

mahdollisuus mainita yksi tai useampi motivaatioon tai työn imuun liittyvä. Kaikki 

vastaajista mainitsivat vähintään yhden tekijän (n=12). 

Eräässä vastauksessa palkkatasa-arvo on havaintojenkin suhteen uusi nosto. Mikäli 

toisen työtehtävät automatisoidaan ja jäljelle jää vain hyväksyjän rooli, onko silloin 

muutettava myös palkkausta uuden tehtävänkuvauksen myötä: 

”Toinen saa noin vähällä työllä tuon verran palkkaa.. .. ei välttämättä lisää 

omaa motivaatiota.” H7 

Mikäli digitalisoinnilla saavutetaan tehokkuutta, voivat vaikutukset olla erittäin 

positiiviset jo valmiiksi motivoituneilla työntekijöillä. Mutta mikäli työyhteisö ja 

sosiaaliset verkostot ovat organisaation suorituskykyä lisäävä voima, kuinka käy, kun 

sosiaaliset kontaktit siirtyvät etäkokouksiin tai työ muuttuu vain työksi? (H11). 

”Motivaatio ei välttämättä katoa, mutta entä jos työ muuttuu vain työksi, 

eikä ole enää muuta sen ympärillä?” H11 

Haastattelujen tulokset ovat linjassa tutkimuksien kanssa. Suorituskyvyn kasvu ei ole 

kiinni pelkästään teknologian lisäämisestä, vaan kyse on vuorovaikutuksien 
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ymmärtämisestä ympäristön, prosessien ja ihmisten välillä (Bhatt 2001; Alavi ja 

Leidner 2001). Organisaation on kyettävä luomaan osallistumisen, tiedon jakamisen ja 

koordinoinnin toimintaympäristö, jolloin tieto integroidaan organisaation yksilöihin 

mutta myös koko organisaatioon.  

Haastattelujen tuloksissa ilmeni, että jakaminen koetaan myös varuskunnan huollon ja 

logistiikan näkökulmasta tärkeänä prosessina. Osallistuminen on yksilöillä havaintojen 

mukaan kiinni motivaatiosta, joten jäljelle jää motivaation ja työn imun mahdollistavien 

tekijöiden varmentaminen. Toimintavarmuus oli eniten ääniä saanut tekijä, ja tähän 

myös havainnot yhtyvät. Epävarma järjestelmä tai vasta pilotointivaiheessa oleva 

sovellus usein unohdetaan ja siirretään syrjään.  

Helppokäyttöisyyttä ei mainittu motivaation ja työn imun yhteydessä, vaikka tämä 

tutkimuksien mukaan on yksi avaintekijä otettaessa digitaalisia ratkaisuja käyttöön 

(Venkatesh ja Davis 200, 188). 

7.3.  Tulosten tulkinnan uskottavuus 

Tulosten tulkinnassa on tiedostettava tulkintojen erilaisuus ja moninkertaisuus. Emme 

näe, kuule tai havaitse asioita samalla tavalla, joten emme myöskään tulkitse. 

Toisaalta pelkkä tulosten analysointi ei riitä tutkimuksen tuloksista, vaan niistä olisi 

pyrittävä rakentamaan synteesejä. Synteesit kokoavat yhteen pääseikat ja vastaavat 

asetettuihin ongelmiin. (Hirsjärvi et al. 2010, 229-230).  

Haastattelujen määrä oli rajallinen, koska tutkimustyö tehtiin päivätyön ohella. 

Käytettävissä oleva aika ei mahdollistanut täydellistä saturaatiota tuloksissa. 

Täydellinen saturaatio ei ollut tavoite, mutta etenkin tarpeiden keräämisessä jokainen 

yksittäinen haastattelu voi tuoda aina uusia näkökulmia ja kehitysideoita. Tämä puute 

ei estänyt tutkimuskysymyksiin vastaamista tai tarpeeksi kattavien tuloksien saamista. 

Tulkintanäkökulmien määrä mahdollisti objektiiviset tulokset ja synteesien 

muodostamisen. 

Tuloksia tulkittiin aiempien tutkimuksien, haastattelujen ja havaintojen näkökulmasta. 

Tarpeet ovat subjektiivisia näkemyksiä, joten niiden tulkinnassa aiempien tutkimuksien 

hyödyntäminen on osin tarpeetonta. Tarpeelliseksi aiemmat tutkimukset tulevat 
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synteesin muodostamisessa, ja tähän tarkoitukseen havainnoinnin ja aiempien 

tutkimuksien tulokset vastasivat onnistuneesti. 

Tutkijan omat lähtökohdat ja asenteet ovat avattuna tutkimuksen alussa, joten näin 

tulkinta tehtiin läpinäkyväksi ja lukijalle mahdollistettiin myös omat näkökulmat 

tuloksien tulkinnassa. Mitä me näemme tuloksissa, on kiinni siitä, miten me katsomme 

tuloksia (Hirsjärvi et al. 2010, 233).  

Lukija, tutkija ja tutkittava voivat tulkita jopa faktoja eri tavalla. Näin on myös tutkittavan 

aiheen kanssa: ei ole yhtä ainoaa keinoa tai näkökulmaa käsitellä varuskunnan huollon 

ja logistiikan digitalisointia. Ekosysteemit voivat sisältää kymmeniä tai kymmeniä 

miljoonia toimijoita, kuten myös logistiikan tilaus- ja toimitusketjut. Synteesi oli tavoite 

ja synteesien muodostamisessa onnistuttiin, mutta osin kontekstisidonnaisesti. 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

8.1. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Laadullisien tutkimuksien luotettavuutta käsitellään usein validiteetin ja reliabiliteetin 

käsittein (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 160). Reliabiliteetti tarkoittaa tuloksien 

toistettavuutta, eli kuinka hyvin tutkimus pystyy antamaan ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen ja valitun tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri 

sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et al. 2010, 231).  

Toistettavuutta voidaan tässä tutkimuksessa kritisoida, koska laadullisen tutkimuksen 

luonteeseen kuuluu myös ajallinen kontekstisidonnaisuus. Mikäli sama tutkimus ja 

samat haastattelut tehtäisiin  vuonna 2022, voisi tilanne olla täysin toinen 

digitalisoinnin, haastateltavien tietojen ja koulutuksen osalta. Toistettavuutta laskee 

myös paikkaan ja varuskuntaan liittyvä sidonnaisuus. Varuskuntien organisaatiot ja 

huollon ja logistiikan järjestelyt ovat osin varuskuntakohtaisia. Samat menetelmät, 

strategia ja aika voisi tuottaa erilaisia tuloksia toisessa varuskunnassa.  

On perusteltua väittää, että valitut menetelmät olivat sopivat tutkimusongelmaan ja -

kysymyksiin nähden. Tarpeita, mielipiteitä ja näkemyksiä kerätessä haastattelut ovat 

hyvä ja sopiva menetelmä. Teoriapohjaa rakentaessa taas aineistot ja valmiit 

tutkimukset ovat paras menetelmä. Havainnot valittiin näitä kahta menetelmää 

tukevaksi menetelmäksi, tiedostaen sen tuoma subjektiivisuus.  
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen 

toteuttamisesta (Hirsjärvi et al. 2010, 232). Tutkimuksen kuvauksessa tarkkuudesta 

jouduttiin karsimaan alkuperäislähteiden sensitiivisyyden ja haastateltavien 

anonymiteetin säilyttämiseksi.  

Luotettavuutta voidaan tarkastella sen siirrettävyydellä, jolloin tulokset siirretään 

toiseen kontekstiin ja arvioidaan tuloksien samankaltaisuutta (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 

162). Saadut tulokset ovat siirrettävissä toisiin varuskuntiin varauksella. Varaus 

sisältää huollon järjestelyiden erilaisuuden, varuskunnallisten toimijoiden lukumäärän 

ja infrastruktuurin iän.  

Analyysin luotettavuuden arvioinnissa pääpaino on luokittelun perusteissa (Hirsjärvi et 

al. 2010, 232). Tutkimuksen analyysin luokittelussa käytettiin hyväksi vanhoja 

tutkimuksia ja niiden luokittelumalleja, sekä menetelmäkirjallisuutta. Luotettavuuden 

lisäämiseksi olisi ollut mahdollista tehdä käänteinen analyysi koehenkilöillä, mutta 

tästä luovuttiin aikataulullisten haasteiden takia. Analyysin luotettavuus tässä 

tutkimuksessa on hyvä. 

Useiden oppaiden (mm. Tuomi ja Sarajärvi 2018; Hirsjärvi et al. 2010) mukaan 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan mitata triangulaatiolla, joka tarkoittaa 

tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä. Pääviesti triangulaatiossa on, että objektiivisuutta 

lisätään useilla keinoilla ja menetelmillä, eikä vain tyydytä yhteen menetelmään, 

teoriaan, aineistoon tai tutkijaan (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 168). 

Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin kirjallisesta aineistosta, haastatteluilla ja 

havainnoimalla. Aineistoja käytettiin runsaasti ja otanta niiden osalta oli kiitettävä. 

Analyysi oli osin aineistolähtöistä, osin teoriaohjattua sisällönanalyysia. Myös 

metodologiaohjaus on nähtävillä taustalla. Tutkijoita oli vain yksi. Yhteenvetona tämän 

tutkimuksen luotettavuus on hyvä. Tutkijoiden vähyys ja eri vaiheiden kriittinen 

tarkastelu kesken tutkimuksen laskee luotettavuutta, mutta kiitettävälle tasolle 

päästään aineistolähteiden määrässä ja menetelmien laajuudessa.  

Aineistolähteiden ja menetelmien laajuus poistaa osiltansa lähdekritiikissä 

huomioitavaa aikalaisuutta ja yksittäisten teosten ja kirjoittajien vaikutusta tutkimuksen 

kulkuun. Viranomaisasiakirjojen käyttö lähteinä vähentää kulttuuriin tai politiikkaan 
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liittyviä intressejä. Tutkimuskirjallisuus on pääosin sekundaarisesta aineistosta 

koottua, mutta yleisesti LUT:n tutkimuksissa hyväksyttyä. 

8.2. Johtopäätökset tuloksista 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten huollon ja logistiikan toimintoja voidaan 

edistää varuskunnallisessa toimintaympäristössä tietojohtamisen näkökulmasta 

Tutkimus etsi vastausta kysymykseen yhdellä pääkysymyksellä, jota tuettiin neljällä 

alakysymyksellä tietojohtamisesta, nykytilasta, tarpeista ja uhista.  

Alakysymys: Mitkä tietojohtamisen prosessit ja käytännöt ovat keskiössä 

varuskunnan digitalisoinnissa? 

Tietojohtamisen prosessit ja käytännöt ovat tuloksien mukaan vahvasti sidoksissa 

huollon ja logistiikan johtamiseen sekä digitalisoimiseen varuskunnassa. Tiedon 

jakamisen edellytysten luominen on oltava varuskunnan digitalisoinnissa 

prioriteettilistalla korkealla. Ihmisten välinen vuorovaikutus, joko fyysisesti tai 

virtuaalisesti, on osa tiedon jakamista. Kukaan ei voi luoda tietoa tyhjästä. Kukaan ei 

voi myöskään hyödyntää olematonta ja jakamatonta tietoa.  

Tietotekniikan on tuettava näitä osa-alueita ja muodostettava kokonaisuus. Kyse on 

lopulta prosessien ja käytänteiden symbioosista, jossa prosessit keskustelevat 

automaattisesti keskenään ilman erillisiä käskyjä. Mikäli yksi järjestelmä tuottaa tietoa, 

toinen jakaa, kolmas tallentaa ja niin edelleen, on tutkimustuloksien mukaan 

seurauksena työntekijöiden tehokkuutta vievä ja työtä hidastava kokonaisuus. 

Tietotekniikan ja käytänteiden on mahdollistettava vuorovaikutus ihmisten välillä, 

mutta myös tietojohtamisen prosessien välillä.  

Prosessit vaativat rinnalleen toimivat käytänteet esimerkiksi henkilöstöhallintoon ja 

informaatioteknologiaan liittyvät käytännöt. Näin ihmiset saadaan sitoutumaan ja 

omaksumaan järjestelmät osaksi tehokkaampaa ja helpompaa työarkea. Kyse on 

lopulta ihmisten ja koneiden kyvykkyyksien yhdistämisestä. Koneet voidaan 

automatisoida ja saada työskentelemään ihmisten kaltaisesti, mutta ilman ihmisen 

halua tai osaamista niiden käyttöön on panostus digitalisointiin turha.  
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Alakysymys: Mikä on logistiikan ja huollon nykytila vuonna 2020 digitalisaation 

näkökulmasta? 

Varuskunnallisten toimintojen digitalisoinnissa yksittäiset tekniset ratkaisut ja osin 

toimialakohtainen kehittäminen luovat ja ovat luoneet prosesseja ja ratkaisuja, joiden 

välillä tieto siirtyy manuaalisesti. Manuaalisuudella tarkoitetaan tässä myös 

tietokoneella tehtyä työtä, jossa tiedon siirtämiseen vaaditaan ihmistä eri sovelluksien 

välillä. Se hidastaa jakamista, eikä välttämättä mahdollista automatisointia ja 

tehokkuuden lisäämistä varuskunnan eri toimialoissa.  

Alakysymys: Mitkä ovat tarpeet varuskunnan huollon ja logistiikan 

digitalisoinnissa?  

Toimialakohtainen kehittäminen voi jatkua huollossa ja logistiikassa, mutta se pitää 

pystyä yhdistämään jollakin tasolla. Varuskunnan huollon ja logistiikan toimijat pitää 

saada samaan digitaaliseen toimintaympäristöön ja keskitettyä tietoprosessien 

symbioosiin. Tähän osiltansa vastaa Puolustusvoimien digitalisoinnin tiekartta. Jos 

esimerkiksi kuljetustoimiala jatkaa keskittymistään omassa sovelluskehityksessä, 

materiaaliala varastojen automatisoinnissa, huoltopalvelut ruokatilauksien 

yksinkertaistamisessa ja niin edelleen, on symbioosin ja toimintojen automatisoiminen 

haastavaa. Mahdolliset tekoälyyn pohjautuvat avustajat, automaatiotyökalut ja robotit 

ovat tervetullut lisä työntekoon, mutta toimintavarmuus ja sitä edellyttävä pilotointi ovat 

koulutuksen ohella avainasemassa. 

Vastaus tehokkuuden lisäämiseen ja automaattisointiin voi löytyä alustoilta ja 

ekosysteemeistä. Alustapohjaiset ratkaisut ja ekosysteemit ovat mahdollinen ratkaisu 

avoimuuteen (kuten viitattu tiekartta myös antaa ymmärtää) ja yhteiskunnan 

integroimiseen osaksi Puolustusvoimien toimintoja. PVERP2.0 on jo osa tätä 

kehitystyötä. Jatkotutkimukset, tekniikan kehittyminen ja eri julkishallinnon 

kehittämisohjelmat määrittävät tulevaisuudessa, olisivatko varuskunta tai 

Puolustusvoimat oma ekosysteeminsä tai alusta. Vai pitäisikö koko Puolustusvoimien 

liittyä osaksi suurempaa ekosysteemiä ja toimia vain yhtenä toimijana suuremmassa 

kokonaisuudessa? Alustojen ja ekosysteemien haasteeksi voi tulla hierarkkisuuden 

puute ja kontrollin osittainen luovuttaminen. 
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Alakysymys: Mitä etuja ja haittoja on tunnistettavissa varuskunnan 

digitalisoinnissa?  

Digitalisoiminen ja sen vaatima avoimuus tuovat mukanaan riskejä. Digitalisoiminen 

vaatii dataa. Jotta dataa saa on sitä myös oltava valmis jakamaan. Huollon ja 

logistiikan luoma data ja tieto ei ole vain julkista, vaan osin turvaluokiteltua. Tämä 

asettaa haasteen rajapintojen suojaamiseen ja tiedon hallintaan, sekä digitalisaatiolle 

kokonaisuutena. Etätöihin siirtyminen on tuloksien mukaan positiivinen toimintamalli, 

mutta voi aiheuttaa negatiivisia ilmiöitä sosiaalisuuden ja motivaation kannalta. 

Virtuaaliset toimintaympäristöt mahdollistavat tehokkuuden lisäämisen ja 

ryhmäkiinteyden syntymisen, mutta tämä vaatii koulutusta, tiedottamista ja 

toimintatapamallien yhdistämistä.  

Virtuaaliset työtilat ja toimintamalliratkaisut, kuten jaetut verkkolevyt ja alustat, vaativat 

kokonaisvaltaista ja ylhäältä johdettua henkilökunnan koulutusta. Niiden jättäminen 

vain esimiesketjun ja etäopiskelun varaan voi aiheuttaa toimintamallien käyttöönoton 

hidastumista.  

Tiedottaminen ja ihmisten sitouttaminen poistaa pelkoja ja epävarmuutta. 

Tutkimuksien (mm. WEF:n raportti) mukaan on erittäin mahdollista, että osa 

varuskunnan huollon ja logistiikan työtehtävistä tulee poistumaan vielä 2020-luvulla. 

Digitalisaatio muuttaa logistiikkaa, sen järjestelyitä, mutta myös henkilöstörakennetta. 

Vain toimintoja siirtämällä koneille ei välttämättä saavuteta etua kustannuksissa tai 

tehokkuudessa. Koneiden ja ihmisten kyvykkyyksien yhdistäminen sitä vastoin 

mahdollistaa edellä mainitut. Sisällyttämällä tämä digitalisoimisen strategian ytimeen 

saavutetaan ratkaisu, jossa mahdollisesti tehtävänimikkeeltänsä arkistosihteerit, 

varastotyöntekijät, kirjastonhoitajat ja työaikakirjanpitäjät poistuvat. Virat eivät 

kuitenkaan katoa, vaan koulutuksella ja tehtävänkuvauksia päivittämällä hiljainen tieto, 

osaaminen ja organisaation tieto saadaan edelleen osaksi digitaalista 

toimintaympäristöä. Tämän kehityksen ja yhdistämisen on oltava jatkuvaa, koska työn 

digitalisoiminen ei tapahdu hetkessä. 
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Päätutkimuskysymys: Miten toimintojen digitalisointia voidaan edistää 

tietojohtamisen näkökulmasta? 

Toimintojen, etenkin huollon ja logistiikan, digitalisoiminen tietojohtamisen 

näkökulmasta vaatii tuloksien mukaan kokonaisvaltaista kehittämistä ja kaikkien 

toimialojen sitouttamista. Tietoprosessit eivät saa olla erillisiä tai eri toiminnoille 

tehtävällä käskettyjä, vaan tieto on nähtävä virtaavana elementtinä ja ilmiönä. Tämä 

edellyttää tietoteknisiltä ratkaisuilta yhteensopivuutta, mutta myös käytänteiden 

muokkaamista virtaavuuden mahdollistamiseksi. Pelkkä huoltoon ja logistiikkaan 

keskittyminen ei mahdollista kokonaisvaltaista digitalisaatiota, vaan muun muassa 

koulutuksen ja henkilöstöalan tietoprosessit ja käytännöt on huomioitava kehityksessä. 

Ihmistä on kehitettävä samalla tavalla kuin konetta. Toimintojen edistäminen vaatii 

tietojohtamisen sisällyttämistä ylimmän johdon strategiaan, joka on onnistuttava 

jalkauttamaan visioina ja tavoitteina huollon järjestelyiden toteuttajille saakka. 

Tietojohtamisen ollessa osa strategisen tason johtamista, voidaan päätyä suositeltuun 

strategiavetoiseen eikä epätoivottuun tekniikan työntämään kehitykseen. Avoimuus on 

edellytys kehitykselle, mikä osaltansa mahdollistaa kaupunkien ja maakuntien 

liittämisen samaan alustakeskusteluun.  

Tutkimus on osa DIGIVRSK-projektia, jonka tavoitteena on huollon palvelujen 

kehitysideoiden ja digitalisoitavien prosessien kerääminen sekä edelleen näiden 

priorisointi tärkeysjärjestykseen. Tutkimuksen tavoite oli tuottaa kehitysideoita, 

käyttäjäkokemuksia ja -näkemyksiä, sekä tarkastella suuremmassa kuvassa, miten 

digitalisointia voidaan edistää tietojohtamisen näkökulmasta. Tarkastelunäkökulman 

laajentamiseksi tarkasteluun otettiin myös mahdolliset edut ja uhat.  

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset eivät itsessään ole yleistettävissä kaikkiin 

varuskuntiin tai joukko-osastoihin. Ne perustuvat osin tutkijan havaintoihin 

varuskunnan huollon ja logistiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Eroavaisuudet ja 

samankaltaisuudet edellisiin tutkimuksiin sekä teoriataustaan mahdollistavat 

DIGIVRSK-projektin jatkamisen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.  

8.3. Käytännön suositukset 

Tämä luku antaa käytännön suosituksia toimintojen kehittämisestä kohti digitaalista 

toimintaympäristöä. Suositukset liittyvät varuskunnan huoltoon ja logistiikkaan, eivätkä 
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ne ole yleistettävissä koko Puolustusvoimiin tai julkishallintoon. Suosituksia on aina 

tarkasteltava kontekstiin sitoen. Esitetyt suositukset pohjautuvat täysin tämän 

tutkimuksen tuloksien analyysiin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin. 

Etätyöskentelymahdollisuutta on ylläpidettävä ja siihen liittyviä toimintoja on edelleen 

kehitettävä. Etätyön ohella on mahdollistettava sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen 

erilaisia virtuaali- ja kollaboraatiotyökaluja edelleen kehittäen. Tietoturvallisuuden 

kannalta on tärkeää, että työnantaja mahdollistaa työntekijöille kaikki käytettävät 

laitteet ja ohjelmat. Etätyökalujen koulutusta on lisättävä. Kaikkia, jo tätä tutkimusta 

tehdessä, käytössä olevia ratkaisuja ei ole onnistuneesti jalkautettu käyttäjille. 

Huollon ja logistiikan, mutta myös kaikkien julkishallinnon toimintojen 

digitalisoimisessa näkökulma ei kannata olla yksittäisessä toimialassa, aselajissa, 

varuskunnassa tai hallintoyksikössä. Näkökulmana pitää olla koko yhteiskunta.  Tämä 

poistaa kompastuskivenä pidettyä teknologialähtöisyyttä ja lisää strategiavetoisuuden 

painoarvoa. On kuitenkin suositeltavaa pitää myös teknologialähtöinen kehittäminen 

strategiavetoisuuden rinnalla, kuten on nyt tehty esimerkiksi Puolustusvoimissa. 

Yksittäisiä toimijoita on kuunneltava ja ideoita hyödynnettävä sitoutumisasteen ja 

kokonaisvaltaisen kehityksen mahdollistamiseksi. 

Varuskunnan huollon ja logistiikan digitalisoimisessa on edetty viimeisten vuosien 

aikana suuria harppauksia ja yksittäiset työntekijät ovat osin tyytyväisiä ratkaisuihin. 

Kehityksen jatkumiseksi toimialojen suunnittelua on yhtenäistettävä, jotta esimerkiksi 

haastatteluissa ilmenneestä yhden henkilön 24:stä eri salasanasta voidaan vähentää 

edes osa. Puolustusvoimien strategiatyö digitalisaation osa-alueella on 

kansainvälisten tutkimustuloksien valossa oikeasuuntainen ja kehitystyön 

mahdollistaja, mutta etenkin suunnitelmien ja visioiden jalkauttamisessa on 

kehitettävää. Tämä tutkimus suosittelee digitalisaatiota koskevien strategiatöiden ja 

projektien tehokkaampaa ja parempaa jalkauttamista käyttäjien tasalle. Sitoutuminen 

lisääntyy ja muutosvastarinta vähenee, kun työntekijät tietävät tavoitetilan ja näkevät 

visiona mahdollisuuden tehdä työnsä entistä paremmin ja tehokkaammin. 

8.4. Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen suurin rajoite on sen kontekstisidonnaisuus. Tuloksien siirrettävyys 

poikkeusolojen toimintaympäristöön vaatisi laajempaa selvitystä ja näin ollen 
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poikkeusolojen logistiikkajärjestelmän kuvaamista. Tämä ei julkisessa työssä olisi 

mahdollista. Tuloksien siirtäminen toisiin varuskuntiin on mahdollista, mutta tällöin 

huomioon on otettava huollon järjestelyiden johtamismallit ja toimintatavat, sekä 

joukko, kenelle tukea annetaan. 

Tulokset olisivat voineet olla yksityiskohtaisemmat, mikäli otokseen olisi huomioitu 

muita varuskuntia ja niiden tarpeita. Pääosa tuloksista oli yhtenevät aiempien 

tutkimuksien kanssa, joten yleistettävyyden ei katsota vähentyneen valitulla otoksella. 

Menetelmänä puolistrukturoitu teemahaastattelu oli sopiva. Toisaalta ei voida 

poissulkea kyselyn ja täten yksityiskohtaisemman vastausanalyysin mahdollisesti 

tuottamaa lisäarvoa tuloksiin. Tulokset olisivat voineet olla yksityiskohtaisemmat ja 

syvällisemmät, mikäli haastattelumenetelmäksi olisi valittu syvähaastattelu. Tämä 

jouduttiin karsimaan pois menetelmistä käytettävän ajan takia. 

Tutkija näkee suurimpana rasitteena tuloksien analyysissa COVID-19 aiheuttamat 

haasteet sekä epidemian tuottaman digiloikan ajoittumisen. Mikäli sama tutkimus 

tehtäisiin esimerkiksi kaksi vuotta epidemian alkamisesta, olisi käytössä mahdollisesti 

enemmän tutkimuksia digitalisoimisesta ja sen liitoksista julkishallintoon ja 

tietojohtamiseen. Tämä tutkimustyö aloitettiin vuoden 2020 keväällä ja päättyi ennen 

kuin edes vuosi oli tullut täyteen epidemian alusta. 

Tutkimus ehdottaa kolmea eri jatkotutkimusaihetta. Aiheet pohjautuvat tutkimuksen 

tuloksiin ja johtopäätöksiin. 

• Julkishallinnon digitalisoimisen ja digitaalisten palveluiden tai työkalujen 

yhtenäistäminen. Aihe liittyy siihen, kuinka pitkälle ja millä raja-arvoilla 

alustat ja ekosysteemit voitaisiin ottaa käyttöön julkishallinnossa. Vai olisiko 

se edes mahdollista tietoturva ja muut tekniset ratkaisut huomioiden?  

Varuskunta itsessään ei voi yhtenäistää eri hallintoyksiköidensä digitaalisia 

palveluita ja ratkaisuja, vaan tämä on tehtävä ylempää eri toimialoja 

sitouttamalla. Tutkimusaihe olisi tämän tutkimuksen tuloksien ja 

johtopäätöksien valossa erittäin ajankohtainen. Voi olla, että 

Valtioneuvoston ja Valtiovarainministeriön selvitykset ja strategiatyöt ovat jo 

käynnistäneet tähän liittyvät toimet, mutta tutkija ei ole ollut tästä tietoinen 

tätä tutkimusta tehdessä. 
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• Poikkeusolojen ja normaaliolojen järjestelmien yhtenäistäminen. Tämä on 

tässäkin tutkimuksessa tunnistettu haaste, eikä yksiselitteistä ratkaisua ole 

vielä olemassa. Digitalisoinnin tiekartta mainitsee mahdollisen 

yhtenäistämisen 2030-luvulla. Tällä hetkellä esimerkiksi huollon 

suunnittelussa varuskunnan tasolla on käytössä osittain eri sovellukset ja 

järjestelmät mainittuihin toimintaympäristöihin, mikä lisää kuormaa 

koulutukselle ja yksittäisen työntekijän osaamisvaatimuksille. Tiettyjä 

yhteneväisyyksiä kuitenkin on. Tutkimuksen tavoitteena ei olisi etsiä vääriä 

toimintatapamalleja, sovelluksia tai järjestelmiä, vaan etsiä tapoja yhdistää 

toimintoja huollossa ja logistiikassa. Nyt moni asia siirtyy manuaalisesti 

järjestelmästä toiseen. 

• Hiljaisen tiedon katoaminen huollon ja logistiikan digitalisoimisessa. On 

tunnistettua, että valtaisa kasvuvauhti datan määrässä (vrt. big data) ja 

kehittyvät analyysityökalut tekoälyn ohella voivat vähentää yksilöissä olevan 

hiljaisen tiedon merkitystä prosesseissa. Mikäli tämä on todistettu tai 

oletettava seuraus, olisi sen merkitystä syytä tutkia tarkemmin. Tulokset olisi 

pystyttävä viemään ratkaisuihin, kun mietitään eri toimintojen 

etäkäyttömahdollisuuksia, etätöitä tai koneiden ja ihmisten kyvykkyyksien 

yhdistämistä. 
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Liite 1 Haastattelukysymykset 

 

TAUSTATIEDOT aloitus XXX, lopetus XX 

1) Palvelusvuodet huollon aselajissa 

2) Oletko esimiesasemassa? 

3) Mitä hankkeita, projekteja tai kehitysohjelmia tiedät Puolustusvoimissa olevan 

käynnissä huollon ja logistiikan alalla? Osaatko nimetä yhtään selvitystä, 

strategiaa tai normia, joissa digitalisaatiota tai tekoälyä tai edes robotiikka olisi 

käsitelty? 

 

TIETOJOHTAMINEN JA SEN PROSESSIT 

4) Tietojohtaminen on tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena. Se liittyy 

tiedon hankkimiseen, luomiseen, jakamiseen, säilömiseen ja hyödyntämiseen 

(prosessit). Mikä on sinun näkemyksesi tiedosta, sen luonteesta ja 

merkityksestä työssäsi logistiikan ja huollon toimialalla?   

 

5) Miten tietoprosessien tärkeys mahdollisesti muuttuu lähitulevaisuudessa 

verrattuna aiempaan? Mikä prosesseista tulee mahdollisesti korostumaan? 

 

LOGISTIIKKA JA HUOLTO VUONNA 2020 DIGITALISOINNIN NÄKÖKULMASTA 

6) Kehitys tähän päivään saakka: Mikä/mitkä teknologiset ratkaisut ovat 

helpottaneet ja tehostaneet omaa työtäsi? Mitkä hidastaneet ja vaikeuttaneet? 

 

7) Digitalisaation tuomat sovellukset, järjestelmät, teknologiset ratkaisut: 

Mikä/mitkä tällä hetkellä edistää ja helpottaa eniten työtäsi? Mikä hidastaa tai 

vaikeuttaa?  

 

TARPEET JA EDELLYTYKSET DIGITALISAATIOLLE 

8) Missä teknologiassa, järjestelmässä, prosessissa tai muussa työhösi 

liittyvässä näkisit eniten saavutettavan hyötyä tekoälyn ja automatisoinnin 

saralla? Missä tekoäly voisi korvata ihmisen?  

 

9) Mitä mielestäsi pitäisi painottaa/huomioida, kun varuskunnan huollon toimintoja 

aletaan digitalisoimaan?  
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10) Pohjustus: Lähitulevaisuudessa voi olla, että RK:n tai MKA:n käyttökoulutus 

annetaan ladattavaksi pilvestä käyttäjälle (AR ja VR tekniikka), ja koulutus 

siirtyy massoista yksilön oppimiskyvyt täysin huomioivaan koulutukseen. 

Tekoäly ilmoittaa suoraan käyttäjälle, milloin materiaali on palautettava 

varastolle tai noudettavissa sieltä. Myös kuljetukset automatisoidaan siten, 

että varastonhoitaja on enää etäkäyttäjänä hyväksymässä rahtikirjoja. Tai kun 

henkilökohtainen materiaali palautetaan varastolle tai henkilöauto autohallille, 

robotti ottaa materiaalin vastaan. Mikäli ilmenee puutteita, häviämisilmoitus on 

sekunnissa HPÄÄL pöydällä tai lasku käyttäjän verkkopankissa. Mitä 

tuntemuksia, näkemyksiä tai ajatuksia tämä sinussa herättää?  

 

 

11) Kysymys uudestaan: Missä teknologiassa, järjestelmässä, prosessissa tai 

muussa työhösi liittyvässä näkisit eniten saavutettavan hyötyä tekoälyn ja 

automatisoinnin saralla? 

 

NÄKEMYKSIÄ DIGITALISOINNIN EDUISTA JA HAITOISTA 

12)  Pohjustus: Digitalisoiminen ja tekoälyyn pohjautuvan teknologian (sisältää 

koneoppimisen, data-analyysin, vuorovaikutus ympäristön ja ihmisen kanssa, 

robotiikka, laskennallinen luovuus, luonnollinen kieli ja kognitio, etiikka ja 

moraali) kehitys vaatii dataa. Olisitko henkilökohtaisesti valmis antamaan 

kaiken työaikanasi tekemäsi digitaalisen työn (datan muodossa) työnantajasi 

käyttöön, mukaan lukien myös virka-aikana tapahtuvan paikkatietosi? Entä 

siinä tapauksessa, että tietoa käsittelisi kolmas osapuoli, eikä viranomainen? 

Ei koske siviilipuhelimella tuotettua dataa. 

 

13) Kuka mielestäsi omistaa työaikanasi, työpaikallasi ja työnantajan laitteilla 

tekemäsi datan?  

 

14)  Mitä uhkia näet digitalisoinnissa: 

a. Sosiaalisten suhteiden, työkavereiden ja varuskunnan kannalta? 

b. Tiedon ja tietoturvan kannalta? 

c. Työn imu ja motivaatio? 
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Liite 2 Haastattelujen luokittelu eri teemojen mukaan, kuvakaappaus taulukosta 

Väreillä ole merkitystä, vaan ne ovat vain tutkijan analysointia ja hahmottamista 

helpottavia elementtejä. 
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Liite 3 Hallintopäätös tutkimuslupahakemukseen 

Viite: MQ13807/24.6.2020: TUTKIMUSLUPAHAKEMUS (LAITINEN) 

 
HALLINTOPÄÄTÖS TUTKIMUSLUPAHAKEMUKSEEN (LAITINEN) 
 

Johdanto 

Maasotakoulun huoltokeskuksen päällikkönä työskentelevä 

kapteeni Matti Laitinen on viitteen 1 mukaisesti hakenut 

Pääesikunnan logistiikkaosastolta tutkimuslupaa 

opinnäytetyön toteuttamiseen. Laitinen opiskelee työn 

ohessa kauppatieteiden maisterin tutkintoa tietojohtamisen 

koulutusohjelmassa Lappeenrannan-Lahden teknillisessä 

yliopistossa (LUT).  

Opinnäytetyön otsikko on ”Varuskunnan logistiikan ja huollon 

digitalisointi tietojohtamisen näkökulmasta” (viite 2). 

Opinnäytetutkimuksessa tarkastellaan varuskunnallisten 

logistiikan prosessien haasteita ja digitalisoinnin tarjoamia 

mahdollisuuksia niiden kehittämiseksi. Tutkimus kytkeytyy 

osaksi Digitaalinen varuskunta -kokonaisuuden huollon 

palvelujen suunnittelua (viite 3) ja on osa logistiikan 

digitalisoinnin tiekartan (viite 4) jalkauttamista. 

Opinnäytetyön ohjaajana toimii tutkijatohtori Anna-Maija 

Nisula LUT:sta (anna-maija.nisula@lut.fi).  Opinnäytetyön 

toisena tarkastajana, Puolustusvoimien yhteyshenkilönä ja 

ohjaajana toimii logistiikan digitalisaation erikoissuunnittelija 

TkT Ilona Torniainen (PELOGOS). 

Työhön liittyvien raporttien julkisuus tarkastetaan Torniaisen 

tai hänen osoittamansa henkilön toimesta ennen niiden 

luovuttamista oppilaitokselle.  

Tutkimuksen tiivistelmä 

Varuskuntien arjessa on paljon manuaalista työtä ja 

prosessien pullonkauloiksi muodostuvia työläitä työvaiheita, 

joita voisi helpottaa ja kehittää digitaalisin palveluin. 

Opinnäytetyön tutkimuksessa tarkastellaan varuskunnallisia 

huollon ja logistiikan prosesseja, niissä havaittuja haasteita 

ja digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia vastata 

haasteisiin. 
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Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

Päätutkimuskysymys: 

• Mitä on varuskunnan logistiikan ja huollon digitalisointi 

tietojohtamisen näkökulmasta? 

Alatutkimuskysymykset:  

• Mitkä tietojohtamisen prosessit ovat keskiössä 

varuskunnan digitalisoinnissa? 

• Mikä on logistiikan ja huollon nykytila vuonna 2020 

digitalisaation tavoitetilan näkökulmasta? 

• Mitkä ovat digitalisoinnin mahdollisuudet toiminnan 

tehostamisen näkökulmasta? 

• Mitä etuja ja haittoja on tunnistettavissa varuskunnan 

digitalisoinnissa? 

Tutkimus rajataan käsittelemään varuskunnan 

normaaliolojen toimintaympäristöä, huoltoon ja logistiikkaan 

liittyviä prosesseja sekä tällä hetkellä saatavilla olevia 

teknologioita. Tutkimuksessa tarkastellaan Maasotakoulun 

Lappeenrannan varuskunnan palkattuun henkilökuntaan ja 

kadetteihin liittyviä prosesseja ja toimintoja, mutta 

tarvittaessa rajausta voidaan muokata huomioimaan myös 

varusmieskoulutukseen liittyvät prosessit. 

Opinnäytetyö toteutetaan laadullisena tutkimuksena 

hermeneuttisesta näkökulmasta. Menetelminä käytetään 

kirjallisuustutkimusta, havainnointia ja haastatteluita. 

Pääesikunnan logistiikkaosaston hallintopäätös lupaehtoineen 

Tällä päätöksellä PELOGOS myöntää kapteeni Matti 

Laitiselle tutkimusluvan seuraavin lupaehdoin: 

1. Tutkimuslupa on määräaikainen ja henkilökohtainen. 

Tutkimusluvan voimassaolo päättyy 31.3.2021. Lupa 

koskee hakemuksessa kuvattua tutkimushanketta. 

Lupaa ja sen nojalla koottua aineistoa ei saa 

luovuttaa kolmansille osapuolille. Aineistoa saa 

käyttää ainoastaan hakemuksessa kuvatun 

tutkimuksen suorittamiseen.  

2. Puolustusvoimien osalta tutkimuksen lähdeaineistona 

saa käyttää korkeintaan TLIV-aineistoa. 

3. Tutkimukseen liittyvät julkaistavat aineistot on 

laadittava turvallisuusluokitukseltaan julkiseksi. Jos 

tutkimuksessa muodostuu vähintään TLIV-tason 
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aineistoa, se sijoitetaan erilliseen liitteeseen, jota ei 

luovuteta oppilaitokselle. Opinnäytetyön suojaustason 

tarkastamisesta vastaa työn ohjaaja eriksuunn Ilona 

Torniainen (PELOGOS) tai hänen osoittamansa 

henkilö. 

4. Mikäli Laitinen tarvitsee tutkimukseensa 

Puolustusvoimien asiakirjamateriaalia, hänen tulee 

tehdä yksilöidyt aineistopyynnöt niihin 

Puolustusvoimien hallintoyksiköihin, jotka asiakirjat 

omistavat. 

5. Tutkimukseen osallistuminen on Puolustusvoimien 

palkatulle henkilöstölle vapaaehtoista. Tämä on myös 

ilmoitettava heille haastattelupyynnön esittämisen 

yhteydessä. 

6. Tutkimus on toteutettava siten, että siinä ei synny 

henkilötietolain (523/1999) 3§:n 1. momentin 3. 

kohdan mukaisia henkilörekistereitä. 

7. Tutkimus on raportoitava siten, että kenenkään 

tutkimukseen osallistuneen henkilöllisyys ei 

raporteista paljastu. 

8. Laitisen tulee sopia henkilökohtaisesti mahdollisiin 

haastatteluihinsa tarvitsemien henkilöiden 

osallistumisesta tutkimukseen heidän itsensä kanssa. 

Osallistujien tulee tiedottaa asiasta esimiestään. 

9. Laitinen vastaa tutkimustyönsä raportin 

tarkastuttamisesta PELOGOSilla ml. tämän 

päätöksen lupaehtojen kohdan 2 mukaisesta 

opinnäytetyön suojaustason tarkastamisesta ennen 

sen julkaisua. 

Luvan ehtojen rikkomisesta voi seurata asian oikeudellinen 

arvio ja tutkimusluvan peruminen. 

Muutoksenhaku- ja valitusosoitus 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta 

valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen tämän asiakirjan 

liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. 

Lisätietoja 

Tästä päätöksestä lisätietoja antaa eriksuunn Ilona 

Torniainen Pääesikunnan logistiikkaosastolta (0299 

510 444). 
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Logistiikkapäällikkö 

Prikaatikenraali Janne Jaakkola 

 

 

Kehittämissektorin johtaja  

Everstiluutnantti Juha Ponto 

 
 

 


