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Tässä Puolustusvoimien sisäisiä prosesseja tarkastelevassa konstruktiivisessa tapaustutkimuksessa 

tutkittiin sotilaallisten suorituskykyjen rakentamiseen liittyvän toimeksiantomenettelyn kehittämistä. 

Toimeksiantomenettely kuvaa suorituskykyvastuullisen ja järjestelmävastuullisen välisen yhtenäisen 

toimintatavan. Toimeksiantomenettely kuuluu osaksi suorituskyvyn rakentamisen prosesseja, jonka 

lopputuloksena syntyy Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämiseen käytettäviä suoritus-

kykyisiä joukkoja ja järjestelmiä. 

 

Tutkimuksen varsinainen tutkimuskysymys oli: miten Puolustusvoimien suorituskykyjen rakentami-

seen liittyvää toimeksiantomenettelyä tulisi kehittää? Varsinaisen tutkimuskysymyksen lisäksi tutki-

muksessa vastataan myös kahteen alakysymykseen: miten toimeksiantomenettelyä Puolustus- 

voimissa ohjataan sekä minkälaisia haasteita toimeksiantomenettelyssä koetaan olevan?  

 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun keinoin. Lisäksi aineistona käytettiin Puolustusvoimien 

sellaista normistoa ja julkaisuja, jotka sivuavat toimeksiantomenettelyä. Tutkimusaineisto analysoi-

tiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.  

 

Tutkimusaineisto osoittaa, että Puolustusvoimien toimeksiantomenettelyä ohjataan monin tavoin. 

Keskeinen ohjaus annetaan erinäisissä asiakirjoissa, mutta yhtäältä toimeksiantomenettely saa syöt-

teensä myös Puolustusvoimien toimintaa ohjaavien ydinprosessien kautta. Lisäksi asiaa sivutaan  

hankealan täydennyskoulutuksessa.  

 

Nykymuotoisen toimeksiantomenettelyn koettiin olevan paikoin tehoton. Menettelyssä tunnistettiin 

lukuisia kehityskohteita, joita parantamalla toimeksiantomenettelyä olisi mahdollista tehostaa. Li-

säksi toimeksiantomenettelyä ei haastateltujen vastausten perusteella tunneta kovinkaan hyvin koh-

tuullisen selkeästä ohjeistuksesta huolimatta. Tarpeetonta ja päällekkäistä työtä aiheutuu paljon tie-

tämättömyydestä johtuvien virheiden takia. 

 

Toimeksiantomenettelyn kehittämiseksi esitetään useita kehitysesityksiä. Aineiston perusteella kes-

keisimmät menettelyn puutteet liittyvät epäloogisuuksiin menettelyn ohjeistuksessa, paikoin puut-

teellisessa yhteistyössä sekä toimeksiantojen ylimalkaisessa suunnittelussa. Tutkimuksen johtopää-

töksissä muun muassa esitetään, kuinka toimeksiantojen sisältö tulisi määrätä kaikkia velvoittavaksi 

ja kuinka suorituskykyvastuullisen ja järjestelmävastuullisen yhteistyön syntyminen tulisi varmistaa 

nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.  
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This constructive case study examined the internal processes of the Finnish Defence Forces. The 

assignment procedure is related to the development of the military capabilities in the Defence Forces. 

The assignment procedure describes the co-operation between the capability responsible and the sys-

tem responsible units in defence material procurement projects.  

 

The main research question of the study was: how should the assignment procedure be improved? In 

addition to the actual research question, the study also answers two sub-questions: how is the assign-

ment procedure directed and which kind of challenges there currently are perceived to be in the as-

signment procedure? 

 

The study was conducted as a thematic interview. In addition, the norms and publications of the 

Finnish Defence Forces, which touch on to the assignment procedure, were used as a research mate-

rial. The material was analyzed by means of qualitative content analysis. 

 

The research material shows that the assignment procedure is controlled in many ways. Essential 

guidance is provided in various documents. On the other hand, some guidance is integrated to the 

core processes of the Finnish Defence Forces. In addition, the assignment procedure is a small part 

of the defence procurement continuing education course provided by the Finnish National Defence 

University. 

 

The current assignment procedure was felt to be ineffective. The interviewed recognized number of 

areas of improvement which could be made more efficient by improving the process. In addition, the 

assignment procedure was shown not to be very well known among the people included in the pro-

cesses, despite the reasonably clear instructions. Unnecessary work is caused by the lack of 

knowledge.  

 

In order to develop the assignment process, several development proposals are presented. Based on 

the material, the main shortcoming of the current procedure is related to the illogicalities in the in-

structions of the procedure, the lack of co-operation in some parts of the process and superficial plan-

ning of the annual assignment plan. Therefore, it is proposed that the content of the assignments 

should be instructed in a way which is binding to every party. Additionally, the co-operation of the 

members included in the procedure should be ensured earlier in the process in some way. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Aihealueen esittely 

Puolustusministeriön hallinnonala on Suomessa merkittävä verovarojen käyttäjä yli viiden prosentin 

osuudella valtion budjetista. Tästä vuosittaisesta reilun kolmen miljardin kokonaissummasta sotilaal-

liseen maanpuolustukseen käytetään yli viisi kuudesosaa, josta vuonna 2020 hieman vajaat 800 mil-

joonaa euroa budjetoitiin käytettäväksi puolustusmateriaalihankintoihin. (Valtiovarainministeriö 

2020) Mikäli Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet, eli Ilmavoimien Hornet-hävittäjien 

suorituskyvyt korvaava HX-hanke ja Merivoimien Laivue 2020 -hanke laskettaisiin mukaan, olisi 

summa huomattavasti tätäkin suurempi.  

Suoraan Pääesikunnan alaisuudessa toimiva Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaa Puolustus- 

voimien joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvystä sekä puolustusmateriaalin käyttö-

kelpoisuudesta. Materiaalin käyttökelpoisuuden varmistamisen lisäksi logistiikkalaitos vastaa muun 

muassa hankintojen kokonaisuudesta. Hankintatoimintaa valmistellaan Puolustusvoimien logistiik-

kalaitokseen kuuluvassa Järjestelmäkeskuksessa, joka vastaa Puolustusvoimien järjestelmien ja ma-

teriaalin teknisen elinjakson hallinnasta, kunnossapidosta sekä hankintatoiminnan teknisestä valmis-

telusta. (Puolustusvoimat 2020a) 

Tässä laadulliseen tutkimustraditioon kuuluvassa diplomityössä tarkastellaan Puolustusvoimien suo-

rituskykyjen rakentamiseen liittyvää toimeksiantomenettelyä. Konstruktiivisena tapaustutkimuksena 

tehty työ pyrkii omalta osaltaan kehittämään tätä mainittua menettelyä. Tutkimuksen aihealueen ra-

jaus on suunniteltu yhdessä Järjestelmäkeskuksen projektitoimiston kanssa, jossa valmistellaan Puo-

lustusvoimien hankintoihin liittyviä toimeksiantoja ja kehitetään toimeksiantojen käsittelyä. 

Projektitoimisto itse kuvailee, kuinka vakiintuneet toimintamallit eivät kaikilta osin täytä toiminnoille 

asetettuja tavoitteita. (Puolustusvoimat 2020c) Projektien heikkouksina on tunnistettu muun muassa 

liian pitkät tuotantoon siirtoajat, reagointinopeus yllättäviin muutoksiin sekä kuinka kehitettyjen suo-

rituskykyjen ja asiakastarpeiden välillä esiintyy kohtaanto-ongelmia. 

Sotilaallisen suorituskyvyn käsite on moniulotteinen kokonaisuus, joka koostuu lukuisista eri teki-

jöistä. Näistä monelle näkyvin on suorituskyvyn materiaalinen osatekijä. Suorituskyvyn materiaali-

nen osatekijä suunnitellaan ja rakennetaan hankkeiden alaisina materiaaliprojekteina (Pääesikunta 

2014). Materiaaliprojektit käynnistetään Puolustusvoimien hankintayksiköille annettavina toimeksi-
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antoina. Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle annettavat toimeksiannot osoitetaan Järjestelmäkes-

kukselle (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2015). Kuten todettua, Puolustusvoimat 

tunnistaa tässä toimeksiantomenettelyssä monia ongelmakohtia. Tällä työllä pyritään paitsi selvittä-

mään toimeksiantomenettelyn mahdollisia puutteita, myös esittämään kehitysehdotuksia havaittujen 

haasteiden ratkaisemiseksi. 

Toimeksiantomenettelyllä kohdennetaan vuosittain satoja miljoonia euroja, jolloin pienilläkin tehos-

tamisilla on mahdollista saada mittavaa taloudellista hyötyä. Sen tähden tämäkin työ on tärkeä. Työ 

on myös ajankohtainen, sillä puolustusmateriaalihankinnat ovat vuosi toisensa jälkeen vaatineet 

isomman osuuden sotilaalliseen maanpuolustukseen varatuista rahoista (Puolustusministeriö 2020). 

Tämän kehityksen loppukaan tuskin aivan lähitulevaisuudessa koittaa, sillä modernin puolustus- 

materiaalin hintatason odotetaan edelleen kasvavan. Olkoonkin, että laatukorjattuna hintatason kehi-

tys ei ole aivan niin yksioikoista (Lehtonen ja Anteroinen 2013). 

Tutkimuksen liityntäpintaa yrittäjyyteen voi ensisilmäykseltä olla hankala hahmottaa. Sellainen 

työssä kuitenkin on. Vain jos yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa punnitaan hyvin kapean määri-

telmän mukaisesti pelkästään liiketoimintaan liittyväksi, niin työn yhtymäkohtia yrittäjyyden koulu-

tusohjelmaan voi tällöin olla vaikea löytää. Sen sijaan, jos yrittäjyyttä tarkastellaan esimerkiksi sisäi-

sen yrittäjyyden käsitteen kautta, on rajapinta tutkimusaiheen ja yrittäjämäisen toiminnan välillä il-

meinen.  

Sisäisen yrittäjyyden käsite on vakiintunut yrittäjyysdiskurssiin tarkoittamaan suuren organisaation 

sisällä toimivaa yrittäjää. Sisäiselle yrittäjälle tyypillisiä luonteenpiirteitä ovat muun muassa ongel-

manratkaisukyky, riskinkantokyky sekä korkea työntekoon liittyvä moraali. Sisäiset yrittäjät toimivat 

isoissa yrityksissä siis yrittäjämäisesti – yhtä sitoutuneesti kuin omistajayrittäjä yritykseensä. (muun 

muassa Koskinen 2009, 52; Kansikas 2004, 57). 

Puolustusvoimien henkilöstön sitoutuneisuudesta ja yrittäjämäisyydestä on vaikea tehdä päteviä 

yleistyksiä. Arvioita henkilöstön toiminnasta voidaan perustaa kuitenkin esimerkiksi henkilöstön työ-

hyvinvointiin. Tuoreimpien työilmapiirikyselyiden mukaan Puolustusvoimien työntekijöiden koko-

naistyötyytyväisyys on erittäin hyvä ja itseasiassa korkeammalla tasolla kuin kertaakaan edellisen 

viiden vuoden aikana. Lisäksi Puolustusvoimista irtisanoutuneistakin yli kaksi kolmasosaa edelleen 

suosittelee Puolustusvoimia työnantajana. (Puolustusvoimat 2020b)  
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Jotakin henkilöstön sitoutuneisuudesta kertoo sekin, että Upseeriliiton kyselyn mukaan upseeriston 

keskuudessa tehdään varsin paljon niin kutsuttua harmaata työtä (Upseeriliitto 2020). Siis työtä, joka 

ei ole mukana normaalissa työajan seurannassa. Tämän lisäksi, kun mielipidetutkimusten mukaan 

suomalaisten maanpuolustustahdon tiedetään olevan hyvin vahvaa (Maanpuolustustiedotuksen suun-

nittelukunta 2020) ja Puolustusvoimien työntekijöiden piirissä oletettavasti tätäkin vahvempaa, ei 

liene väärin olettaa henkilöstössä ilmenevän myös yrittäjämäisiä ominaisuuksia. 

Itseasiassa yrittäjämäisen asenteen ja työnteon mallia on päämäärätietoisesti yritetty lisätä yhteiskun-

nissa. Noin vuosikymmen sitten esimerkiksi Opetusministeriön (2009) julkilausuttuna tavoitteena oli 

”vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta yhtenä ura- 

vaihtoehtona”. Vaikka tavoitteessa on selkeä liiketoiminnallinen ulottuvuus, yksistään sellaiseksi sitä 

ei voi pelkistää. Samansuuntaista yrittäjämäisen asenteen lisääntymiseen tähtäävää keskustelua käy-

dään myös muualla Euroopassa (esimerkiksi Lahikainen, Pihkala ja Ruskovaara, 2018). 

Julkishallinnon piirissä tavattava yrittäjyys ei suinkaan rajoitu pelkästään sisäiseen yrittäjyyteen, 

vaikka sitä edellä tarkasteltiinkin. Esimerkiksi juuri Opetusministeriön mukaan (2009) ”yrittäjyys on 

yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, sa-

moin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä ominaisuudet 

tukevat yksilön jokapäiväistä elämää, koulutuksessa, työssä, vapaa aikana ja muussa yhteiskunnalli-

sessa toiminnassa. Näitä ominaisuuksia tarvitaan yritystoiminnassa, mutta ne lisäävät myös työn- 

tekijän tietoisuutta työstään ja auttavat tarttumaan mahdollisuuksiin.” Tässä tutkimuksessa käsiteltä-

vän toimeksiantomenettelyn voi eräällä tavalla katsoa olevan juuri tähän tarkoitukseen − ideoiden 

muuttamiseen toiminnaksi − valjastettu työkalu. 

Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen yhtenä tavoitteena on havaittu olevan koulutuksen työelämälähtöisyy-

den vahvistaminen (Lahikainen, Pihkala ja Ruskovaara 2018). Valittu tutkimusaihe palvelee myös 

tätä tarkoitusta.  

1.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa käsitellään Puolustusvoimien sotilaallisten suorituskykyjen rakentamiseen liit-

tyvää toimeksiantomenettelyä. Tutkimuksen tavoitteena oli paitsi kartoittaa menettelyn ongelmakoh-

tia, myös esittää niistä keskeisimpiin kehitysehdotuksia. Sotilaallisten suorituskykyjen materiaalisen 

osatekijän tuottavien materiaaliprojektien toimeksiantojen on kokemusperäisesti havaittu olevan han-

kintojen näkökulmasta puutteellinen. Selkeää nykytilanteen ja ongelmien kartoitusta ei kuitenkaan 
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ole järjestelmällisesti tehty, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa sellainen toteutettiin. Tilannekuvan 

muodostamisen lisäksi tutkimuksessa esitetään ratkaisuehdotuksia osaan menettelyssä havaittuihin 

ongelmiin. 

Tutkimuksen varsinainen tutkimuskysymys on:  

- Miten Puolustusvoimien suorituskykyjen rakentamiseen liittyvää toimeksiantomenettelyä tu-

lisi kehittää?   

Varsinaiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi tutkimuksessa vastataan myös kahteen alatutki-

muskysymykseen. Alakysymykset ovat: 

- Miten toimeksiantomenettelyä Puolustusvoimissa ohjataan? 

- Minkälaisia haasteita toimeksiantomenettelyssä koetaan olevan? 

1.3 Aiempi tutkimus 

Puolustusvoimien sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseen liittyvää julkista tutkimusta on erityi-

sesti Maanpuolustuskorkeakoulussa tehty kohtuullisesti. Esimerkiksi kapteeni Ville Hukkanen 

(2017) on tutkinut järjestelmien elinjakson hallintaprosessia ja kapteeni Markus Vertanen (2019) elin-

jaksokustannuslaskentaa elinjaksomallin aiheyhteydessä. Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuolelta 

aihetta sivuavaa tutkimusta löytyi ainakin Tampereen yliopistosta, jossa Tero Silvennoinen (2015) 

on pro gradussaan tutkinut Puolustushallinnon materiaalihankkeiden tehokkuutta. Suomalaisen kon-

tekstin ulkopuolelta suorituskykyjen kehittämistä ja rakentamista käsittelevää tutkimusta on löydet-

tävissä huomattavasti enemmän, mutta ne eivät tämän kansalliseen kehitystyöhön keskittyvän tutki-

muksen yhteydessä ole niin kiinnostavia. 

Yleisesikuntaupseerin diplomityössään Hukkanen on pohtinut elinjaksohallintaprosessin kehittä-

mistä. Tutkimuksessa tarkastellaan lean-ajattelun soveltamista sotilaallisessa kontekstissa. Tutkimus-

tuloksina muun muassa esitetään kuinka joukkojen ja järjestelmien elinjakson hallintaprosessin ke-

hittäminen edellyttäisi nykyistä voimakkaampaa prosessijohtamiskulttuurin omaksumista.  

Markus Vertanen on sen sijaan tutkinut elinjaksomalliin liittyviä konflikteja agenttiteoriaa hyödyn-

täen. Tutkimuksessa todetaan, kuinka elinjaksokustannusajatteluun ja elinjaksomalliin liittyviä kon-

flikteja tunnistettiin useita ja että erityisesti organisaatioiden sisäisten toimijoiden välisiä konflikteja 

olisi kyettävä hallitsemaan.  
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Tero Silvennoisen gradussa tutkitaan hankintatoiminnan tehokkuutta taloustieteellisten tehokkuuspe-

riaatteiden valossa. Tutkimustuloksina esitetään, kuinka muun muassa Puolustusvoimien ylimmän 

johdon tulisi määrätä laadittavaksi kustannustehokkuusanalyysien laatimista ohjaava normi ja kuinka 

hanketoiminaan osallistuvien koulutusta tulisi kehittää. Lisäksi tutkimuksessa sivutaan useaan ottee-

seen hankintatoimeen kuuluvaa toimeksiantomenettelyä. Tutkimusraportissa muun muassa todetaan, 

kuinka puutteellisesti laadittuja toimeksiantoja on jouduttu toistuvasti korjaamaan ja täydentämään.  

Mielenkiintoisena kuriositeettina mainittakoon myös Puolustusministeriön asettaman Siirtyvät  

erät -työryhmän julkaisema raportti Puolustusvoimien materiaalihankkeiden siirtyvien erien ongel-

masta. Joulukuussa 2012 julkaistussa Puolustusvoimien materiaalihankkeiden siirtyvät erät -loppu-

raportissa todetaan, kuinka siirtyvät erät eivät ole kokonaan poistettavissa ja suuri osa siirtyvistä ku-

luista johtuu teollisuuden toimitusongelmista. Lisäksi työryhmä muun muassa esittää, että toimeksi-

anto hankintojen käynnistämiseksi annettaisiin riittävän varhaisessa vaiheessa ja että hankintojen val-

mistelut aloitetaan nykyistä aiemmin. 

Edellä mainittujen lisäksi yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan erilaisia esiintymismuotoja julki-

sella sektorilla on tutkittu entuudestaan jonkin verran. Esimerkiksi Turun yliopiston yrittäjyyden pro-

fessori Jarna Heinosen (2003) mukaan julkisella sektorilla yrittäjyys voidaan tulkita muun muassa 

kustannustehokkuuden tavoitteluna. Siis jonain sellaisena, mitä tämäkin tutkimus vahvasti sivuaa, 

vaikkei toki aivan suoraan aiheeseen kontribuoikaan. 

1.4 Rajaus ja viitekehys 

Puolustusmateriaalihankintoja ja niiden kehittämistä voisi tutkia lukemattomista eri näkökulmista. 

Tämä tutkimus rajattiin kuitenkin koskemaan useassa eri yhteydessä esiinnoussutta ja Järjestelmä-

keskuksen ajankohtaisena pitämää hankkeisiin liittyvää toimeksiantomenettelyä. Epäilemättä kehi-

tyskohteita olisi myös muualla, mutta niitä ei tässä tutkimuksessa käsitellä.  

Puolustusvoimat tunnistaa toimeksiantomenettelyssä lukuisia ongelmakohtia. Tällä hetkellä toimek-

siantomenettelyssä havaitut ongelmat aiheuttavat tarpeetonta työtä ja tehottomuutta, joka ilmenee 

muun muassa seuraavalle varainhoitovuodelle käyttämättöminä siirtyvinä määrärahoina. Kuten to-

dettua, esimerkiksi näitä niin kutsuttuja siirtyviä eriä koskeva ongelma ei ole tuore (Puolustus- 

ministeriö 2012), mutta valitettavasti edelleen ajankohtainen. 

Tutkimuskohteeksi valittua toimeksiantomenettelyä suoranaisesti koskevaa tutkimusta ei tiettävästi 

ole tehty, eikä menettelyä koskevia puutteita systemaattisesti kartoitettu. Tämä siitäkin huolimatta, 
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että aihetta on sivuttu useassa eri tutkimuksessa. Tässä työssä keskitytään pelkästään tuohon mainit-

tuun menettelyyn, eikä esimerkiksi hankehenkilöstön osaamiseen liittyviä kysymyksiä käsitellä, 

vaikka viitteitä esimerkiksi hankkeisiin osallistuvien projektipäälliköiden osaamisvajeista ja lisä- 

tutkimustarpeesta onkin tunnistettu (Grandin 2018). 

 

Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Yleisesti ottaen työssä keskitytään suorituskykyjen rakentamisen näkökulmasta varsin pieneen, mutta 

tärkeään vaiheeseen. Toimeksiantomenettely on mekanismi, jolla suorituskykyjen rakentamisen eri 

osapuolet käyvät formaalia keskustelua hankkeiden etenemisestä.  

Toimeksiantomenettely, sen enempää kuin sotilaallisten suorituskykyjen rakentaminen, ei tapahdu 

tyhjiössä. Eri näkökulmien löyhää liityntää toisiinsa on esitetty tutkimusten teoreettista viitekehystä 

ilmentävässä kuvassa 1. Kuvalla havainnollistetaan, kuinka toimeksiantomenettelyn voidaan ajatella 

tapahtuman ainakin kolmen eri näkökulman taitekohdassa. Menettely kuuluu osaksi sotilaallisten 

suorituskykyjen rakentamisen prosessia, minkä myötä Puolustusvoimille rakennetaan joukkoja ja jär-

jestelmiä lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi. Toisaalta toimeksiantomenettelyssä annetaan perus-

teita uuden puolustusmateriaalin hankkimiseksi Puolustusvoimille. Täten liityntäpinta puolustus-

markkinoihin on ilmeinen. Edelleen tämän tutkimuksen näkökulmasta tämä toimeksiantomenettely 

ja sen kehittäminen sivuaa organisaatioiden kehittämistä. Tavoitellaanhan tällä työllä aiempaa tehok-

kaampaa organisaatiota.   
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1.5 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimusstrategialtaan tämä tutkimus on soveltava konstruktiivinen tapaustutkimus. Tutkimus- 

metodeina käytettiin systemaattista kirjallisuustutkimusta sekä teemahaastatteluja. Hankittu tutki-

musaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Konstruktiivisella tutkimuksella tarkoitetaan uusia konstruktioita tuottavaa metodologiaa, jolla pyri-

tään ratkaisemaan tosielämän ongelmia. Tässä yhteydessä konstruktio merkitsee sellaista abstraktia 

käsitettä, jolla on liki rajaton määrä erilaisia ilmenemismuotoja. Konstruktio voi olla malli, dia-

grammi tai ohje siinä missä tuote tai suunnitelmakin. Metodille tunnusomaista on, että konstruktiot 

eivät ole löydettyjä, vaan keksittyjä ja kehitettyjä. (Lukka 2001)  

Kuten konstruktiivista tutkimusta yleensä, myös tätä tutkimusta ohjasi voimakas tekninen tiedon-

intressi. Tällöin tutkimuksella tavoitellaan selkeää välinearvoa (Niiniluoto 2002, 70), eikä tietoa py-

ritä niinkään lisäämään sen itsensä tähden. Konstruktiivista tutkimusta voi ajatella myös eräänlaisena 

konsultointina, joka tosin eroaa tavanomaisesta liikkeenjohdon konsultoinnista tieteellisemmällä ot-

teella (Kasanen, Lukka ja Siitonen 1993). Siinäkin mielessä tutkimusstrategia sopi tähän tutkimuk-

seen, sillä tutkimuksen tavoitteena oli nimenomaan kehittää nykyisiä toimintamalleja – kuin konsul-

toinnissa konsanaan. 

Täysin puhtaaksi konstruktiiviseksi tutkimukseksi tässä raportissa esitettyä työtä ei kuitenkaan voi 

katsoa, sillä konstruktiiviseen tutkimukseen liittyy tavallisesti laaditun konstruktion testaaminen käy-

tännössä. (Kasanen, Lukka ja Siitonen 1993) Hyvin aikaisessa vaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että 

laadittavan konstruktion testaaminen käytännössä osoittautuisi tutkimuskohteen luonteen vuoksi liki 

mahdottomaksi. Tutkimuskohteena ollut toimeksiantomenettely on laaja kokonaisuus, jolla ohjataan 

yhteensä satojen henkilöiden ja miljoonien eurojen työ- ja pääomapanosta. Tällöin ei ole realistista 

odottaa, että yksittäisen tutkimuksen tutkimustulokset olisivat heti implementoitavissa käytäntöön – 

edes testitarkoituksessa.  

Tapaustutkimuksella tarkoitetaan yhden määritelmän mukaan sellaista tutkimusta, jossa perehdytään 

johonkin nykyaikaiseen ilmiöön syvällisesti sen todellisessa ympäristössä (Yin 2018, 15). Tapaus-

tutkimuksen koettiin sopivan tähän tutkimukseen erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin toimeksi-

antomenettelyn tutkiminen vain jostain yhdestä näkökulmasta arvioitiin riittämättömäksi. Syvällisen 

ymmärryksen saavuttamiseksi ilmiötä tulisi lähestyä useasta eri näkökulmasta, kuten tässä tutkimuk-

sessa tehtiinkin tutkimalla ilmiötä paitsi asiakirjojen pohjalta, myös haastatteluilla. Monista eri 
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lähteistä kerätyn tiedon katsotaan olevan juuri tapaustutkimuksille ominaista ja yksi sen vahvuuksista 

(Yin 2018, 126).  

Toisaalta tutkimusstrategiavalintaa ohjasi tapaustutkimukselle tyypillinen kiinnostus prosesseja koh-

taan (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006a). Tässä yhteydessä tutkimuskohde on laajasti ajatel-

tuna sotilaallisten suorituskykyjen rakentamisen prosessi, vaikka yksityiskohtaisemmalla tasolla se 

rajautuukin vain toimeksiantomenettelyyn.  

Tapaustutkimuksen onnistumisen näkökulmasta aiheen rajaus on koettu tärkeäksi (Creswell 2013, 

98). Myös se puolsi tapaustutkimusta tutkimusstrategiana, sillä tutkimuskohde on tässä tapauksessa 

hyvinkin tarkasti rajattavissa, kuten jo edellä kuvattiin. Toisaalta kaiken laadullisen tutkimuksen voi 

katsoa olevan tapaustutkimusta, eikä niiden pohjalta ole tarkoituskaan tehdä empiirisesti yleistäviä 

päätelmiä (Suoranta ja Eskola 2014, 66). Tämä ei varsinkaan tällaisessa tekniikan tutkimuksessa ole 

ongelma, sillä tekniikan tutkimuksen ei tyypillisesti edes oleteta olevan yleistettävissä (Jormakka 

2004, 16). 

Kirjallisuuskatsaus näyttäytyy tässä tutkimuksessa kahdessa eri osassa. Tutkimuksen valmistelu- 

vaiheessa aloitettu, mutta läpi tutkimusprosessin jatkunut kirjallisuuskatsaus tehtiin tutkimusaiheen 

kannalta keskeiseen kirjallisuuteen perehtyen. Tällaisen kirjallisuuskatsauksen on katsottu olevan 

keskeinen osa tutkimusprosessia tutkimusta tukevan perustan rakentamisen näkökulmasta. Tällä ta-

voin tutkija varmistuu siitä, mitä hänen tutkimusaiheensa ympäriltä jo entuudestaan tiedetään tai ei 

tiedetä (Thornhill, Saunders ja Lewis 2009, 73).  

Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimuksessa syvennyttiin kirjallisuuteen tätä järjestel-

mällisemminkin. Tutkimusraportin kolmannessa pääluvussa esitettyjä suorituskykyjen suunnittelun- 

ja rakentamisen prosesseja tutkittiin Puolustusvoimien normien, ohjeiden ja oppikirjojen pohjalta. 

Systemaattinen kirjallisuustutkimus tulkitaan toisinaan vain tutkimuksen alkuasetelmaa tukevaksi, 

mutta metodin itsenäisellä luonteellakin on omat kannattajansa (Salminen, 2011, 9). Tässä yhteydessä 

tällä systemaattisella kirjallisuustutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta taustoittavasta kirjallisuus- 

katsauksesta irrallista ja itsenäistä osiota, jolla pyrittiin vastaamaan tutkimuksen ensimmäiseen ala-

tutkimuskysymykseen.  

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkimusaineistoa kerättiin teemahaastatteluin. Teemahaastattelun ar-

vioitiin olevan tähän tutkimuksen erilaisista haastattelumetodeista soveltuvin, sillä monimutkaiseen 

tutkimusaiheeseen liittyvää aineistoa ajateltiin kertyvän parhaiten vapaamuotoisemmilla haastatte-
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luilla. Toimeksiantomenettelystä tiedettiin tutkimukseen ryhtyessä se, että vaikka virallista ohjeis-

tusta aiheesta on olemassa, käytännöt työelämässä kuitenkin vaihtelevat. Näiden ilmiöiden vangitse-

minen tarkasti strukturoituun haastatteluun olisi ollut erittäin hankalaa hiljaisen tiedon oletetusta suu-

resta määrästä johtuen. Haastatteluiden yksityiskohtainen toteutus kuvataan raportin neljännessä pää-

luvussa.  

Tutkimus on siis tietyllä tapaa monimenetelmätutkimus. Tällaista triangulaatioksikin kutsuttua moni-

menetelmäisyyttä esiintyy tässä työssä niin menetelmien kuin aineistonkin osalta. Aineistotriangu-

laatiosta puhutaan silloin, kun yhdessä tutkimuksessa yhdistellään useammanlaisia aineistoja keske-

nään (Suoranta ja Eskola 2014, 69). Tässä tutkimuksessa tätä tehdään Puolustusvoimien normeista, 

ohjeista ja oppikirjoista koostuvan asiakirja-aineiston sekä haastatteluin kerätyn aineiston osalta. 

Nämä aineistot myös kerätään eri metodein, jolloin voidaan puhua menetelmätriangulaatiosta (Suo-

ranta ja Eskola 2014, 71). 

Edellä esitettyjen tutkimusmenetelmien ja tutkimusprosessin suhdetta on pyritty havainnollistamaan 

oheisessa tutkimusasetelmaa esittävässä kuvassa 2. 

Tutkimuksen voidaan katsoa tapahtuneen kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin 

työn teoriaosio perehtymällä aiheesta kirjoitettuun. Tämän vaiheen tulokset esitetään kahdessa seu-

raavassa pääluvussa. Seuraavassa pääluvussa tarkastellaan puolustusmateriaalihankintoja yleisesti, 

sisältäen katsauksen julkisten hankintojen erityispiirteisiin sekä puolustusmarkkinoihin ja -teollisuu-

teen.  

Tutkimusraportin kolmannessa pääluvussa esitetään kuvaus Puolustusvoimien suorituskykyjen ke-

hittämisestä ja rakentamista sekä tähän liittyvästä toimeksiantomenettelystä. Luku on kirjoitettu suo-

rituskykyjen rakentamiseen liittyvien Puolustusvoimien sisäisten asiakirjojen ja normiohjeiden poh-

jalta, sekä aihetta sivuavien Puolustusvoimien oppikirjoihin nojaten.  

Tutkimusprosessin toisessa vaiheessa toteutettiin työn varsinainen empiirinen osa. Tässä vaiheessa 

selvitettiin toimeksiantomenettelyyn osallistuneiden käsityksiä nykytilasta ja toisaalta kartoitettiin 

haastateltujen näkemyksiä menettelyn kehittämisestä. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja analy-

soitiin sisällönanalyysin keinoin. Haastatteluiden ja aineiston analyysien toteutustapa kuvataan yksi-

tyiskohtaisemmin tutkimusraportin neljännessä ja tulokset viidennessä pääluvussa.  
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Kuva 2 Tutkimuksen tutkimusasetelma 

Tutkimusprosessin viimeisessä vaiheessa tehtiin tutkimuksessa saaduista tuloksista keskeiset johto-

päätökset, joita käsitellään työn kuudennessa pääluvussa. Luvussa myös pohditaan tutkimustulosten 

luotettavuutta ja esitetään muutama ehdotus jatkotutkimusaiheiksi.  

1.6 Tutkimuslupa 

Puolustusvoimia käsittelevän tutkimuksen tekeminen on luvunvaraista toimintaa. Lupa Puolustus-

voimia koskevan tutkimustyön tekemiseen tulee anoa Pääesikunnan tutkimuslupia käsittelevän asia-

kirjan (Pääesikunta 2017e) mukaisesti. Tähän työhön liittyvä tutkimuslupa-anomus laadittiin ja toi-

mitettiin Pääesikuntaan ohjeiden mukaisesti kesällä 2019. Pääesikunnan logistiikkaosasto myönsi tut-

kimusluvan 25.9.2020 päivätyllä asiakirjalla AQ17152 (Pääesikunta 2020a).   
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2 PUOLUSTUSMATERIAALIHANKINNAT 
 

2.1 Yleistä 

Sotilaallisen suorituskyvyn on vielä suhteellisen vähän aikaa sitten katsottu pelkistyvän sodan- 

käynnin välineisiin – puolustusmateriaaliin. Tällöin esimerkiksi eri maiden asevoimien suoritus- 

kyvyn vertailu on keskittynyt pääosin erilaisten asejärjestelmien kyvykkyyksiin ja niitä vastaan käy-

tettävien vasta-aseiden tarkasteluun. Kyvykkäämmäksi koetaan se, joka selviää tällaisen suoraviivai-

sen vertailun voittajana. (Anteroinen 2013, 18) 

Suorituskyvyn tarkastelu voidaan yhtä lailla tehdä myös määrällisesti. Mahdolliset vertailut toteute-

taan listaamalla joukot, kalustot, varuskunnat ja esimerkiksi reserviin koulutetut sotilaat rinnakkain. 

Suorituskykyisin on se, jolla on eniten joukkoja ja toimintakykyistä kalustoa. Tämän kaltaiset vertai-

lut ovat kuitenkin liian pelkistettyjä antaakseen kulloinkin käsillä olevaan ongelmaan paljoakaan li-

säarvoa.  

Sotilaallista suorituskykyä onkin nykyään yhä enemmän alettu tarkastella järjestelmänä, ainakin  

asiantuntijoiden keskuudessa. (Anteroinen 2013) Tällainen systeeminen näkökulma tunnistaa suori-

tuskyvyn syntyvän eri osatekijöiden vuorovaikutuksesta siten, että pelkän yksittäisen osatekijän ir-

rottaminen kokonaisuudesta erilliseen vertailuun ei anna uskottavaa kuvaa kokonaisuudesta. Klassi-

sen näkemyksen mukaan sotilaallinen suorituskyky on Puolustusvoimissa muodostunut tehtävään so-

veltuvan puolustusmateriaalin, ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön sekä tilanteeseen sopivien 

käyttöperiaatteiden yhteisvaikutuksesta.  

Tämäkin on toki vain äärimmilleen pelkistetty näkemys ja eri asevoimat mallintavat sotilaallista suo-

rituskykyä tätä monipuolisemmin mallein. Erilaisia tapoja on useita, joita ei ole tässä tarpeen käsitellä 

kuin lyhyesti. Seuraavassa pääluvussa tarkastellaan Puolustusvoimissa nykyisin käytössä olevaa 

DOTMLPFI-mallia, joka on yksi esimerkki tällaisesta järjestelmämallista. Määritelmä perustuu Yh-

dysvaltain vastaavaan akronyymiin. Yhteistä erilaisille määritelmille on, että ne pyrkivät tarkastele-

maan sotilaallista suorituskykyä mahdollisimman holistisesti. Suorituskykyä ei siis ole redusoitavissa 

pelkkiin lukuihin, vaan siihen sisältyy paljon myös aineettomia näkökulmia; osaamista, käyttötapoja, 

taktiikkaa ja niin edelleen. Suorituskyky on eri osakokonaisuuksien vuorovaikutuksesta syntyvä 

emergentti ilmiö – enemmän kuin osiensa summa. Siitä huolimatta, myös puolustusmateriaali on 

edelleen yksi keskeinen osa sotilaallista suorituskykyä.  
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2.2 Puolustusmarkkinat ja -teollisuus 

Puolustukseen käytetään globaalisti vuosittain liki 2 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2019 

luku oli 1917 miljardia. (SIPRI, 2020) Rauhanosinkoa ei siis ole nostettu enää kahteen vuosikymme-

neen, vaan kansallisvaltioiden puolustusmenot ovat vuosituhannen alusta kasvaneet tasaisesti vuosi 

vuodelta vain 2010-luvun alkua lukuun ottamatta. Puolustusmenojen odotetaan jatkavan rauhallista 

kasvuaan myös tulevina vuosina. 

Puolustusmenot sisältävät muutakin kuin materiaalihankintaa. Asevoimat allokoivat varojaan han-

kintojen lisäksi jokapäiväiseen toimintaansa ja esimerkiksi henkilöstökulut vievät kokonaisuudesta 

huomattavan osan. Sotatoimialueilla asevoimat käyttävät resurssejaan operaatioiden toimeenpanemi-

seen, syvästä rauhanajasta nauttivat jatkuvaan harjoitteluun. Lisäksi jo hallussa olevan kaluston kun-

nossapito vaatii panostuksia, kuten myös tutkimus- ja kehittämistoimintakin.  

Suomessa puolustusmateriaalihankintoihin käytetään vuosittain noin kolmannes Puolustusvoimien 

määrärahoista (Valtiovarainministeriö 2020). Euroopassa puolustusmarkkina on kooltaan vastannut 

noin 20 prosenttia maanosan asevoimien yhteenlasketuista puolustusbudjeteista. Toisaalta taas esi-

merkiksi Yhdysvalloissa asevoimat on käyttänyt investointeihinsa noin 30 prosenttia budjetistaan, 

sisältäen tutkimus- ja kehittämistoiminnan. (Mikkola, Anteroinen ja Lauttamäki 2012, 56, 87).  

Mikäli puolustusmateriaalihankintoihin oletettaisiin globaalisti käytettävän neljäsosa kaikista puolus-

tusmäärärahoista, olisi markkinoiden liikevaihto tuolloin noin 500 miljardia dollaria vuosittain. Os-

viittaa teollisuudenalan kokoluokasta saa, jos sitä vertaa vaikka viime vuosina tehtyihin energia-alan 

investointeihin. Esimerkiksi vuonna 2016 uusiutuviin energioihin investointiin noin 240 miljardia 

dollaria. (Gielen et al. 2019) Lisäksi puolustusteollisuudella on myös iso työllistävä vaikutus – glo-

baalisti toistakymmentä miljoona ihmistä saa ansiotulonsa puolustusalalta. (Hartley ja Belin 2019b) 

Puolustukseen käytetyt varat eivät jakaudu tasaisesti. Ylivoimaisesti eniten puolustukseensa investoi 

Yhdysvallat yli 600 miljardin vuosittaisella puolustusbudjetillaan. Toisena listalla on Kiina 250 mil-

jardin panostuksilla. Näiden jälkeen Saudi-Arabia, Intia, Ranska ja Venäjä käyttävät kukin vuosittain 

noin 60-70 miljardia. Lisäksi esimerkiksi Iso-Britannia, Saksa, Japani ja Etelä-Korea kuluttavat vuo-

sitasolla 40-50 miljardia. Pelkästään nämä kymmenen puolustukseensa eniten investoivaa valtiota 

muodostavat yli kolme neljäsosaa globaaleista puolustusmenoista. Bruttokansantuotteeseen suh-

teutettuna puolustusmenot vaihtelevat tämän kärkikymmenikön osalta Saudi-Arabian lähes yhdek-

sästä prosentista Japanin alle yhteen. Näiden muiden maiden osalta keskiarvo asettuu noin 2,5 pro-

sentin tuntumaan. (Hartley 2020, 8) Vertailuksi Pohjois-Atlantin liitto edellyttää jäsenmailtaan 
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tunnetusti kahden prosentin osuutta ja Suomi on viime vuosikymmenellä käyttänyt puolustukseensa 

keskimäärin noin 1,3 prosenttia BKT:sta (Puolustusministeriö 2021). 

Ei liene yllättävää, että myös puolustusteollisuudessa yritykset ovat keskittyneet voimakkaasti puo-

lustusbudjetteja mukaillen. Esimerkiksi vuonna 2018 viisi kymmenestä liikevaihdon perusteella 

isoimmasta puolustusalan yrityksestä olivat yhdysvaltalaisia. Lisäksi sadan isoimman yrityksen jou-

koissa noin 40 prosenttia oli yhdysvaltalaisia ja 25 prosenttia eurooppalaisia. Venäläisiä yrityksistä 

oli 10 prosenttia. Listalla Intia on kokoonsa nähden aliedustettuna, eikä Saudi-Arabiaa mainita lain-

kaan. (Hartley ja Belin 2019a)  

Alalla on myös viime vuosina ollut vahvaa konsolidaatiota, erityisesti Yhdysvalloissa. Yhdysval-

loissa kehitystä tuettiin taannoin voimakkaastikin hallinnon toimin erilaisin taloudellisin kannusti-

min. (Amara ja Franck 2019) Myös Euroopassa on havaittavissa vastaavaa, mutta ei likimainkaan 

samassa mittakaavassa. Euroopassa on itseasiassa niin paljon toimijoita, että niiden liiketoimintojen 

päällekkäisyydestä johtuen Euroopan puolustusteollisuuden katsotaan olevan paikoin erittäin teho-

ton. Pienellä markkina-alueella ei pääse esimerkiksi syntymään mittakaavaetuja, sillä kullakin toimi-

jalla on muun muassa omat tutkimus- ja kehittämisyksikkönsä sekä hallintoelimensä. (Kananoja 

2017) Teollisuudenalan uskotaan kuitenkin kehittyvän tulevaisuudessakin kohti harvalukuisempaa 

joukkoa isoja yrityksiä, muun muassa juuri korkeiksi arvioitujen T&K-kustannusten vuoksi (Hartley 

ja Belin 2019b). 

Puolustusteollisuuden erikoisuuksien lisäksi myös puolustusmarkkina on muiden markkinoiden se-

assa omintakeinen. Esimerkiksi puolustusmarkkinan asemaa puhtaana markkinana voidaan pitää ja 

pidetäänkin kyseenalaisena, sillä alalta ajoittain puuttuu markkinoille luonteenomaisesti kuuluva va-

paa kilpailu. Lisäksi omanlaisensa puolustusmarkkinoista tekee hankintojen erittäin pitkät elinkaaret 

verrattuna moneen muuhun teollisuudenalaan. Tehdyt hankinnat sitovat usein toimittajan ja ostajan 

toisiinsa useiksi vuosikymmeniksi, mistä erinomaisena esimerkkinä toimii jo aiemminkin mainittu  

HX-hanke. Vaikka torjuntahävittäjien hankinta on kokoluokassaan monesti ainutlaatuinen, samat 

lainalaisuudet pätevät myös pienempien hankintojen kohdalla. Sotilaallista suorituskykyä rakenne-

taan pitkäjänteisesti ja kalustoa uusitaan verrattain hitaasti. Näiden lisäksi ala on voimakkaasti sää-

delty. 

Puolustusmateriaali kallistuu selvästi normaalia hintatasoa nopeammin, todetaan vanhassa Puolustus-

ministeriön materiaalipoliittisessa strategiassa vuodelta 2007. Tämä nimenomaan puolustusalalle 

ominainen erikoisuus piti paikkansa jo tuolloin, ja pitää edelleen (Lehtonen ja Anteroinen 2015).  
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Yleisesti ottaen Mooren lain mukainen teknologinen kehitys on taannut kuluttajille aiempaa parempia 

tuotteita aina vain edullisemmin. Näin ei kuitenkaan puolustusteollisuudessa tunnetusti ole ja sotava-

rusteiden kappalehintojen kallistumisesta on tiedetty jo pitkään. Esimerkiksi vuonna 1983 silloinen 

Lockheed Martinin toimitusjohtaja Norman Augustine havaitsi, kuinka kuluttajaelektroniikan hal-

ventuminen ei pätenytkään puolustusteollisuudessa, vaan erityisesti ilma-alusten kustannukset kas-

voivat eksponentiaalisesti (Davies et al. 2011).  

Tätä hinnannousua on selitetty usealla eri tekijällä, muun muassa taloustieteen termein turnaus- 

teorialla (Davies et al. 2011). Teorian mukaan puolustusmateriaali on sellainen hyödyke, jonka käy-

tettävyyttä tulee arvioida suhteessa muihin, ei absoluuttisesti. Tämän takia suorituskyvystään huoleh-

tivat asevoimat pyrkivät hankkimaan aina kyvyiltään kaikista kehittyneintä puolustusmateriaalia, 

mikä usein tarkoittaa uusinta teknologiaa. Tämä taas on omiaan pitämään kustannukset korkeina.  

Puolustusvoimissa tästä puhutaan suhteellisena suorituskykynä. Jatkuva kilpavarustelu nimenomaan 

suhteellisen kyvyn saavuttamiseksi tekee esimerkiksi Wrightin lain hyödyntämisen mahdottomaksi. 

Theodore Wrightin vuonna 1936 ensikertaa kuullun ja sittemmin moneen kertaan todeksi näytetyn 

ajatuksen mukaan tuotteen kumulatiivisen kokonaistuotannon kasvaessa sen tuotantokustannukset 

laskevat (Gwynne 2013). Tavallisesti kustannuslaskun on havaittu olevan 10-15 prosenttia aina ko-

konaistuotannon kaksinkertaistuessa (Hartley 2020, 34). Puolustusteollisuudessa tuotantomäärät ovat 

kuitenkin nimenomaan laskevalla trendiviivalla, sillä eri asejärjestelmien absoluuttisen suorituskyvyn 

kasvaessa ja hintojen noustessa, kappalemäärät jäävät usein aiempaa pienemmiksi. Tällöin tällä tuo-

tannon oppimiskäyrällä ei ennätetä kulkea, joka osaltaan on vaikuttamassa korkeisiin kustannuksiin.  

Tähän liittyen Augustine itseasiassa ennustikin, arvaten hieman kieli poskella, että juuri hinnannou-

sun myötä vuonna 2054 Yhdysvalloillakaan ei olisi varaa kuin ainoastaan yhteen ilma-alukseen (Da-

vies et al. 2011). Juha-Matti Lehtonen ja Jukka Anteroinen (2015) kuitenkin osoittavat, että vaikka 

puolustusmateriaalin yleistä hintatasoa nopeammasta kallistumisesta 10 prosentin vuositahdilla onkin 

laajaa tutkimusnäyttöä, niin tällä rahalla saa myös vastinetta. Hinnan mukana myös puolustusmateri-

aalin laatu kasvaa. Ongelmia ilmenee toki silloin, kuin yksikköhinnat karkaavat valtioiden ulottumat-

tomiin.  

2.3 Julkiset hankinnat 

Julkisia hankintoja yleisesti säätelee Euroopan Unionin hankintadirektiiviin pohjautuva hankintalaki 

ja puolustusmateriaalin osalta EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin pohjautuva laki puo-

lustus- ja turvallisuushankinnoista. Tämän niin kutsutun PUTU-lain tavoitteena on julkisten varojen 
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käytön tehostaminen, laadukkaiden hankintojen tekemisen edistäminen sekä yritysten ja yhteisöjen 

tasapuolisen kohtelun varmistaminen – vaarantamatta valtion keskeisiä turvallisuusetuja (Finlex 

2021a). 

EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin tavoitteena on ollut tuoda puolustusalan hankinnat 

avoimen kilpailun piiriin. Direktiivin myötä EU:n jäsenvaltioilla on velvollisuus kilpailuttaa puolus-

tusmateriaalihankinnat direktiivissä määritetyllä tavalla, kun hankinnan ennakoitu arvo ylittää direk-

tiivin kynnysarvon (Puolustusministeriö 2017). Myös laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-

sopimuksista asettaa Puolustusvoimia velvoittavia kynnysarvoja, joka esimerkiksi tavara- ja palvelu-

hankinnoissa on 60 000 euroa (Finlex 2021b). 

PUTU-laissa muun muassa todetaan, kuinka hankintayksikön on kohdeltava kulloinkin hankinta- 

menettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja ketään syrjimättä. Lisäksi laissa mainitaan, kuinka hankin-

tayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimensa siten, että hankinnat voidaan toteuttaa mah-

dollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti. Laissa myös määritetään hankinnoissa käytettävät 

kilpailutusmenettelyt. Edelleen PUTU-laki antaa perusteet sen soveltamisella; kuinka lakia ei esimer-

kiksi sovelleta sellaiseen puolustus- ja turvallisuushankintaan, joka on salassa pidettävä tai joissa val-

tion keskeiset turvallisuusedut olisivat vaarantumassa. Lisäksi laissa viitataan muun muassa Euroo-

pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 artiklaan.  

Tämä Lissabonin sopimuksen 346 artikla antaa EU:n jäsenvaltioilla mahdollisuuden vapauttaa tur-

vallisuus- ja puolustushankintansa EU:n hankintalainsäädännön vaatimuksista, mikäli valtion turval-

lisuusedut ovat vaarassa. Hankintojen kilpailutuksen näkökulmasta juuri tämä säädös on aidon eu-

rooppalaisen puolustussisämarkkinoiden syntymisen tiellä (Anteroinen, Lehtonen ja Mikkola 2012, 

130). Artiklaan sisältyvän kansallisen turvallisuuden poikkeaman myötä EU:n hankintadirektiivin 

käyttö puolustusmateriaalihankinnoissa on jäänyt vähäiseksi, sillä strategisista puolustusmateriaa-

leista vain 8,5 prosenttia hankittiin sen säännösten puitteissa (Ikonen ja Lehtonen 2018, 231).  

Kotimaisen puolustusteollisuuden suosiminen ei koske ainoastaan strategisia hankkeita. Unionin si-

sällä arviolta 85 prosenttia tehdyistä puolustusmateriaalihankinnoista on hankittu kansallisilta yrityk-

siltä. (Mikkola, Anteroinen ja Lauttamäki 2012, 87) Osa tästä on epäilemättä voitettu avoimissa tar-

jouskilpailuissa – tuskin kaikki. Ainakin tälle on epäilijänsä, vaikka EU:n sisämarkkinoita koskevan 

kilpailusääntöjen nojalla kilpailun unionin sisällä tulisi olla avointa. (Euroopan parlamentti 2021) 

Syitä tällaiseen hankintojen keskittymiseen lienee monia, kuten yhtäältä esimerkiksi kansallinen 
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teollisuuspolitiikka ja erilaiset vastakaupat (Anteroinen, Lehtonen ja Mikkola 2012, 129), toisaalta 

esimerkiksi huoltovarmuusnäkökulmat.  

Tämä näkyy myös Suomen materiaali- ja hankintapolitiikassa. Suomen puolustuksen teknologisen ja 

teollisen perustan turvaamista käsittelevässä valtioneuvoston periaatepäätöksessä (Puolustusministe-

riö 2016) alleviivataan useaan otteeseen nimenomaan sotilaallisen huoltovarmuuden näkökulmaa 

puolustusmateriaalihankinnoissa. Periaatepäätöksessä muun muassa todetaan, kuinka ”Tapauskoh-

taisesti Suomen keskeiset turvallisuusedut voivat kuitenkin vaatia edellä mainituista periaatteista 

[EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi] poikkeamista erityisesti niissä tilanteissa, joissa 

hankinnan kohde liittyy keskeisten kansallisten turvallisuusetujen turvaamiseen; salassa pidettävän 

tiedon suojaamiseen, kriittisiin teknologioihin, strategisiin osaamisalueisiin ja huoltovarmuuden tur-

vaamiseen.” Päätöksessä myös todetaan, kuinka EU:n putu-direktiivistä huolimatta etenkin suurten 

tuottajamaiden markkinat ovat pysyneet kansallisten toimijoiden käsissä, eikä esimerkiksi suomalai-

sella puolustusteollisuudella ole juurikaan ollut mahdollisuuksia päästä kansainvälisille markkinoille.  

EU:n ulkopuolelta tehtäviä puolustusmateriaalihankintoja säädellään aina tapauskohtaisesti kohde-

maan käytänteiden mukaan. Esimerkiksi Yhdysvalloista puolustusmateriaalikaupat joutuvat Yhdys-

valtojen vientivalvontalainsäädäntöön perustuvaan FMS-menettelyyn (Foreign Military Sales). Me-

nettelyn mukaan puolustusmateriaalin myyjänä on Yhdysvaltojen liittohallitus, ei tuotteet tehnyt yri-

tys. Yhdysvaltalainen teollisuus myy tuotteet ensin Yhdysvaltojen puolustushallinnolle, joka puoles-

taan myy tuotteet eteenpäin asiakkaalle ottaen itselleen välistä korvauksen. Korvauksella katetaan 

menettelyn kustannukset. (Valtioneuvosto 2021) 

2.4 Yhteenveto 

Sotilaallisten suorituskykyjen suunnittelussa ja rakentamisessa puolustusmateriaalilla on oma mer-

kittävä roolinsa. Puolustusteollisuus on iso ja viime vuosikymmenet tasaisesti kasvanut teollisuuden-

ala. Puolustusmarkkinat suosivat turvallisuusulottuvuuksiensa takia kansallisia yrityksiä, mutta käy-

dään markkinoilla myös kilpailua tukevan lainsäädännön suojissa. Vaikka niin puolustusteollisuus 

kuin -markkinatkin toimivat pääsääntöisesti yleisiä taloustieteellisiä lainalaisuuksia noudattaen, on 

niillä omat selkeät erityispiirteensä.  

Puolustusvoimien toimeksiantomenettelyllä ei useinkaan ole välitöntä kosketuspintaa puolustus-

markkinoiden kanssa, ohjataanhan sillä Puolustusvoimien sisäistä toimintaa. Toimeksiannoilla kui-

tenkin johdetaan puolustushankinnat toteuttavaa materiaaliprojektia, kuten seuraavassa luvussa ker-

rotaan. Materiaaliprojekti päällikkönsä johdolla taas on voimakkaassa vuorovaikutuksessa 



 21 

puolustusmarkkinoiden kanssa tehdessään esimerkiksi markkinakartoitusta ja tietopyyntöjä – kilpai-

lutuksista ja varsinaisista kauppasopimuksista puhumattakaan. Siinä mielessä puolustusmarkkinoi-

den perusdynamiikan tunteminen on tärkeää. 
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3 SUORITUSKYKYJEN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 

PUOLUSTUSVOIMISSA 
 

3.1 Yleistä 

Valtiojohdon tasolla perusteet Puolustusvoimien kehittämiselle ja strategisten suunnitelmien laadin-

nalle annetaan lainsäädännön ohella muutamalla keskeiselle ohjausasiakirjalla. Tällaisia ovat muun 

muassa Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot, hallitusohjelmat sekä esimer-

kiksi Puolustusministeriön materiaalipoliittiset linjaukset. (Pääesikunta 2015) Näistä esimerkiksi 

Puolustusministeriön julkaisemassa Puolustushallinnon materiaalipoliittisessa osastrategiassa (2011) 

todetaan, kuinka Puolustushallinnon materiaalipolitiikalla tavoitellaan muun muassa kansainvälisesti 

yhteensopivia materiaaleja sekä pääsääntöisesti sellaisia teknologiselta kypsyydeltään valmiita tuot-

teita, joiden toiminnallisesta luotettavuudesta on riittävästi näyttöä. Näiden ohjausasiakirjojen poh-

jalta toteutettava Puolustusvoimien strateginen suunnittelu tuottaa perusteet Puolustusvoimien ja puo-

lustusjärjestelmän pitkäjänteiselle normaali- ja poikkeusolojen kehittämiselle ja käytölle.  

Tässä luvussa perehdytään suorituskykyjen suunnittelun ja rakentamiseen siten, kuin se kirjallisissa 

Puolustusvoimien lähteissä esiintyy. Suorituskykyjen suunnittelua ja rakentamista koskevaa konk-

reettista työtä, siihen mahdollisesti liittyviä hyviä käytänteitä ja henkilöstön hiljaista tietoa ei edes 

yritetä huomioida, sillä tässä yhteydessä kiinnostavaksi koettiin nimenomaan toiminnan virallinen 

ohjaus. Huomionarvoista jo tässä vaiheessa on se, että Puolustusvoimien ohjeet ja normit eivät suin-

kaan ole tieteellisiä tutkimuksia ja harvoin muutenkaan tieteellisyyden kriteereitä täyttäviä julkaisuja. 

Ne ovat nimensäkin mukaisesti vain ohjeita, jotka eivät nekään mitä ilmeisemmin ole vielä täysin 

työelämään edes jalkautuneet (Grandin 2018). Toisaalta varsinkin voimassa oleva normisto on virka-

kuntaa velvoittava, jonka vuoksi ne antavat hyvän yleiskäsityksen Puolustusvoimien toiminnasta. 

Puolustusvoimia johdetaan eri tavalla riippuen minkälaisissa olosuhteissa mitäkin toimintaa tarkas-

tellaan. Normaali- ja poikkeusoloissa Puolustusvoimia johdetaan linjaesikuntaorganisaatiomallin 

mukaisesti vertikaalisesti ylhäältä alaspäin, jota täydennetään varsinkin normaalioloissa muun mu-

assa tulosjohtamisen keinoin (Pääesikunta 2017a). Näiden lisäksi Puolustusvoimien toimintaa ohja-

taan erikseen määritettyjen prosessien ja toimialojen osalta vertikaalisesti kuvan 3 mukaisesti. Oh-

jauksella tarkoitetaan johtamista tukevaa toimintaa, jolla annetaan eri toimijoille tehtäviä, perusteita, 

suuntaviivoja ja menettelyohjeita (Pääesikunta 2017a, 7). 
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Kuva 3 Puolustusvoimien johtamisen ja ohjauksen viitekehys (Pääesikunta 2017a, 5) 

Suorituskykyjen suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta eritysesti prosessiohjauksen toteutus-

tapa on kiinnostavaa, vaikka toki myös normi- ja toimialaohjauksella on omat roolinsa. Toimiala-

ohjaus on kuitenkin alisteista prosessiohjaukselle ja normiohjauksenkin on kuvattu tarkoittavan ni-

menomaan prosessien mukaisia ohjauskeinoja. Prosessiohjaus on Puolustusvoimissa määritetty toi-

minnanohjaukseen sisältyväksi systemaattiseksi menetelmäksi, jolla varmistetaan organisaation te-

hokkuus, kyvykkyys ja vaikuttavuus muuttuvassa toimintaympäristössä. (Pääesikunta 2017a)  

Puolustusvoimien kaikki toiminta on osa Puolustusvoimien prosesseja, joista organisaation läpileik-

kaavia, pääprosesseiksi kutsuttavia prosesseja on yhteensä neljä: suorituskyvyn suunnittelu ja kehit-

täminen, suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito, suorituskyvyn käyttö sekä tuki- ja palvelutoiminta. 

Näistä kaikki ovat viimeistä lukuun ottamatta niin kutsuttuja ydinprosesseja, joilla jalostetaan orga-

nisaation päätuotetta. Tuki- ja palvelutoiminta mielletään organisaation toiminnan mahdollistavaksi 

tukiprosessiksi.  

Tutkimustehtävään liittyvä toimeksiantomenettely ja materiaaliprojektit liittyvät ennen kaikkea  

Puolustusvoimien toiseen pääprosessiin, vaikka täysin yksikäsitteistä lokerointia ei ehkä ole edes 

mahdollista, saati tarkoituksenmukaista tehdä. Tässä suorituskyvyn rakentamista ja ylläpitoa käsitte-

levässä pääprosessissa rakennetaan ja ylläpidetään Puolustusvoimien tehtävien edellyttämä suoritus-

kyky (Pääesikunta 2017a, 11). Prosessi saa syötteensä pääprosesseista yksi ja kolme, minkä vuoksi 

asian tarkastelu näistä irrallisena ei ole mielekästä.  



 24 

Toisen pääprosessin tärkeimpänä tuotteena syntyy uusia joukkoja ja järjestelmiä Puolustusvoimien 

lakisääteisten tehtävien hoidossa käytettäväksi. Niiden lisäksi prosessi tuottaa muiden pääprosessien 

tavoin vaatimuksia tuki- ja palvelutoiminnalle sekä tiedon prosessin tuloksista ensimmäisessä 

pääprosessissa tehtävää työtä varten. Puolustusvoimien pääprosessit on esitetty oheisessa kuvassa 4.  

 

Kuva 4 Puolustusvoimien prosessikartta (Pääesikunta 2017a, 10)   

Kaikki pääprosessit jakautuvat vielä useisiin alaprosesseihin, joista tässä työssä perehdytään tarkem-

min vain tutkimusasettelun kannalta keskeisiin. Sitä ennen käsitellään kuitenkin lyhyesti ensimmäistä 

pääprosessia. 

3.2 Suorituskyvyn suunnittelu ja kehittäminen 

Puolustusvoimien ensimmäinen pääprosessi tuottaa perusteet Puolustusvoimien pitkäjänteiselle ke-

hittämiselle. Suorituskyvyn suunnittelun ja kehittämisen prosessi saa syötteensä valtiojohdon lisäksi 

myös Puolustusvoimien sisältä. Kuten todettua, ulkopuolisina syötteinä toimivat tällöin lainsäädän-

nön lisäksi esimerkiksi erilaiset selonteot, linjaukset ja hallitusohjelmat, mutta myös turvallisuus-

ympäristön muutoksesta johtuvat kehitystarpeet. Puolustusvoimat itse tuottaa tätä täydentävää sisäl-

töä esimerkiksi eri prosessien tilannekuvien muodossa. Oma osuutensa on tietysti myös Puolustus-

voimien aiemmilla suunnitelmilla.   

Ensimmäisen pääprosessin tärkeimmät lopputuotteet ovat Puolustusvoimien tavoitetila -asiakirja, 

Puolustusvoimien kehittämisohjelma ja Puolustusjärjestelmän käyttö- ja toimintaperiaateasiakirjat. 

(Pääesikunta 2017b). Nämä ovat samalla myös Puolustusvoimien strategisen suunnittelun kolme 
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päätuotetta. Puolustusvoimien strategisella suunnittelulla tarkoitetaan Puolustusvoimien ylimmän 

johdon strategista johtamista ja ennakoivaa päätöksentekoa tukevaa suunnitteluprosessia. (Pää-

esikunta 2015). Ensimmäistä pääprosessia voisi siis yhtä hyvin kutsua esimerkiksi juuri Puolustus-

voimien strategisen suunnittelun prosessiksi. 

Tavoitetila-asiakirjalla määritetään perusteet Puolustusvoimien ja puolustusjärjestelmän kokonais-

valtaiselle kehittämiselle. Asiakirja toimii nimensä mukaisesti eräänlaisena tarkasteluaikavälin tavoi-

teltavana loppuasetelmana, siis visiona. Tavoitetilan päämääränä on kuvata Puolustusvoimien tule-

vaisuus ja ne periaatteet, tavoitteet sekä muutosaskeleet, jolla tähän päämäärään ajatellaan pääsevän 

(Pääesikunta 2015).  

Puolustusvoimien kehittämisohjelma sisältää perusajatuksen suorituskykyjen kehittämisestä.  

Kehittämisohjelma on kerran neljässä vuodessa laadittava 12 vuoden päähän ulottuva suunnitelma 

puolustusvoimien ja -järjestelmän kehittämisestä. Ohjelmassa määritetään kehittämisohjelmaraken-

teen lisäksi muun muassa ohjelmakauden resurssien jako, suorituskykyjen täydentämisen tärkeysjär-

jestys ja esimerkiksi alustava seurannaisvaikutusanalyysi. (Pääesikunta 2015; 2017) Kehittämis- 

ohjelma antaa perusteet kehittämissuunnitelmien laadinnalle, joita käsitellään yksityiskohtaisemmin 

seuraavassa alaluvussa.  

Puolustusjärjestelmän käyttö- ja toimintaperiaatteet laaditaan iteratiivisesti kehittämisohjelman 

kanssa. Puolustusjärjestelmän käyttö- ja toimintaperiaateasiakirjat sisältävät Puolustusvoimien stra-

tegiseen suunnitelmaan kuuluvat ohjausasiakirjat, joita ovat esimerkiksi puolustusjärjestelmä- 

konsepti, Puolustusvoimien joukkorakenne, uhkaskenaariot sekä Puolustusvoimien johtamis- ja hal-

lintorakenne. Ne tarkentavat ja syventävät Puolustusvoimien tavoitetilan periaatteita (Pääesikunta 

2015). Nämä kaikki tuotteet laaditaan Puolustusvoimien tavoitetilan aikaperspektiivissä, siis noin vii-

dentoista vuoden päähän tulevaisuuteen (Pääesikunta 2017b). Muuten Puolustusvoimien strateginen 

suunnittelu noudattaa neljävuotista suunnittelusykliä, jota tarvittaessa täydennetään tilanteenmukai-

sella valmistelutyöllä. Puolustusvoimien tavoitetila, puolustusjärjestelmäkonsepti ja kehittämis- 

ohjelma antavat perusteet Puolustusvoimien yksityiskohtaisemmalle sisäiselle suunnittelulle ja toi-

meenpanolle (Pääesikunta 2015). 

Puolustusvoimien ja puolustusjärjestelmän suorituskykyjen kehittäminen on uhkalähtöistä, suoritus-

kykyperustaista ja resurssitietoista (Pääesikunta 2015). Uhkalähtöisyydellä tarkoitetaan Puolustus-

voimien suunnittelussa ja kehittämisessä huomioon otettavaa Suomen lähialueella vaikuttavaa ja ke-

hitteillä olevaa sotilaallista potentiaalia. Puolustusvoimien kehittämistä seuraavat saattavat usein 
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kuulla puhuttavan suhteellisesta suorituskyvystä, jolla tarkoitetaan nimenomaan potentiaaliseen soti-

laalliseen uhkaan vertautuvaa suorituskykyä, eikä tällöin niinkään olla kiinnostuneita erilaisten suo-

rituskykyjen absoluuttisista suoritusarvoista.  

Puolustusvoimien määritelmän mukaan sotilaallisella suorituskyvyllä tarkoitetaan kykyä suorittaa 

tietty toiminta tai saavuttaa haluttu vaikutus (Pääesikunta 2018). Haluttu vaikutus saavutetaan yhteen 

integroitujen osatekijöiden avulla, joita ovat alun perin Yhdysvaltojen suorituskyvyn käsitettä 

(DOTMLPFI) mukaillen doktriini, organisaatio, koulutus, materiaali, johtajuus, henkilöstö, infra-

struktuuri ja yhteistoimintakyky (Anteroinen 2013). Pelkistetysti sotilaallisen suorituskyvyn on aja-

teltu muodostuvan pelkän henkilöstön, materiaalin ja käyttöperiaatteiden yhteisvaikutuksesta, mutta 

nykyinen käsitteistö on tosiaan tätä paljon laajempi.  

Suorituskykyä voidaan käsitellä myös eri perspektiiveistä. Puolustusvoimissa sotilaallisen suoritus-

kyvyn käsitettä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta. Nämä eri näkökulmat ovat vaikuttavuus- 

näkökulma, kyvykkyysnäkökulma, ratkaisunäkökulma ja elinjaksonäkökulma. Ensimmäinen näistä 

soveltuu parhaiten strategisessa suunnittelussa käytettäväksi, sillä tällöin suorituskykyä tarkastellaan 

toteutusriippumattomana ainoastaan käsitteellisellä tasolla lopputavoitteesta käsin; siis mitä halutaan 

saada aikaiseksi. (Pääesikunta 2018) Tämä mahdollistaa suorituskykyperustaisen suorituskykyjen ke-

hittämisen, jossa pyritään erottamaan suorituskyvyn tarve ja ratkaisu suunnittelun alkuvaiheessa toi-

sistaan (Pääesikunta 2015). Tällä vuorostaan luodaan edellytykset mahdollisimman kokonaisvaltai-

sella ja ennakkoluulottomalle kehitettävien suorituskykyjen tarkastelulle.  

Suorituskykyperusteista kehittämistä voidaan havainnollistaa esimerkiksi nyt ajankohtaisella  

HX-hankkeella. Hankkeen esiselvityksessä (Puolustusministeriö 2015) selvitettiin perusteellisesti, 

olisiko Hornet-kaluston myötä poistuva suorituskyky korvattavissa muutenkin, kuin vain uusimalla 

hävittäjäkalusto. Selvityksessä lopulta päädyttiin esittämään suorituskykyvajeen täyttämistä edelleen 

monitoimihävittäjiin perustuvalla ratkaisulla, mutta sitä ei suinkaan pidetty itsestään selvänä.  

Resurssitietoisella suorituskykyjen kehittämisellä tarkoitetaan sitä, että kehittäminen tehdään han-

kinta- ja elinjaksokustannukset kokonaisvaltaisesti huomioiden.  

3.3 Suorituskyvyn rakentaminen 

Puolustusvoimien toisessa pääprosessissa rakennetaan Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoi-

dossa tarvittavat sotilaalliset suorituskyvyt ensimmäisessä pääprosessissa tehtyjen suunnitelmien mu-

kaisesti. Toinen pääprosessi jakautuu kolmeen alaprosessiin kuvan 5 mukaisesti. 
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Kuva 5 Puolustusvoimien toisen pääprosessin prosessikartta (Pääesikunta 2014, 9) 

Ensimmäisessä alaprosessissa, Suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon suunnittelu, tuotetaan pää-

esikunnan ja alaisten laitosten sekä puolustushaarojen kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitel-

mat pohjautuvat kehittämisohjelmiin, mutta menevät tarkkuudessa syvemmälle yksityiskohtiin.  

Kehittämissuunnitelmissa kuvataan suorituskyvyn ratkaisunäkökulman osakokonaisuuksien kehittä-

minen ja kehittämisen reunaehdot. Puolustusvoimien hankintayksiköt osallistuvat prosessiin vastaten 

hankintavalmiuksien luomisesta sekä hankittavien hyödykkeiden suunnittelusta. (Pääesikunta 2014) 

Prosessissa 2.2 ”Suorituskyvyn rakentaminen” tuotetaan suorituskyvyn osatekijät kehittämis- ja han-

kesuunnitelmien mukaisesti. Prosessin lopputuotteena syntyy joko suorituskykyinen joukko, käyt-

töön hyväksytty järjestelmä tai vaatimukset täyttävät palvelu. Suorituskyvyn rakentaminen tapahtuu 

hankintayksiköissä, eli Puolustusvoimien tiedustelulaitoksessa ja logistiikkalaitoksessa.  

Kolmannessa alaprosessissa ”Suorituskyvyn tuottaminen ja ylläpito” tuotetaan normien mukaisesti 

joukot, ylläpidetään ja kehitetään järjestelmiä ja palveluita sekä kaikkia järjestelmänäkymän mukaisia 

osatekijöitä. (Pääesikunta 2014) 

Vuodelta 2014 oleva suorituskykyjen rakentamista ja ylläpitoa ohjeistavassa normissa puhutaan vielä 

suorituskyvyn järjestelmänäkymästä, joka sittemmin on korvattu termillä ”ratkaisunäkymä”. Vanha 

järjestelmänäkymä käsitti suorituskyvyn materiaalisen osatekijän lisäksi sitä käyttävän henkilöstön 

ja sen organisoitumisen, näitä ohjaavat käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä läpileikkaavat informaatio-

vuot (Porkka 2018, 37). Uuden ratkaisunäkymän osatekijöitä ovat jo aiemminkin mainitut doktriini, 

organisaatio, koulutus, materiaali, johtajuus, henkilöstö, infrastruktuuri ja yhteistoimintakyky (Pää-

esikunta 2014). Vanhemmissa normeissa ja oppikirjoissa on lukuisia vastaavia ristiriitoja, jotka tässä 

työssä on jatkossa muokattu ilman eri mainintaa vastaamaan voimassaolevaa normiohjausta.  
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Kolmannesta alaprosessista mainittakoon vielä selvennykseksi se, että tässä yhteydessä suoritusky-

vyn tuottamisella tarkoitetaan materiaalisen osatekijän lisäksi siis esimerkiksi yleiseen asevelvolli-

suuteen perustuvan puolustusjärjestelmän henkilöstön osaamisen tuottamista. Tätä koulutuksellista 

näkökulmaa alleviivataan myös prosessin omistussuhteilla, sillä prosessin omistajaksi on määritetty 

pääesikunnan koulutuspäällikkö (Puolustusvoimat 2014).  

3.4 Hankkeet  

Puolustusvoimien kehittämisohjelmassa tunnistetut suorituskykyvajeet ja kehittämiskohteet täytetään 

erilaisilla hankkeilla. Hankkeet ovat sisällöltään, tavoitteiltaan, resursseiltaan ja aikatauluiltaan täs-

mällisesti määritettyjä kokonaisuuksia, joissa suunnitellaan, rakennetaan ja integroidaan suoritus- 

kyvyn eri osatekijät toimivaksi kokonaisuudeksi. Tai kuten Puolustusvoimien henkilöstön koulutuk-

sessa käytetty projektiopas (Kosola 2012, 9) asian ilmaisee, hanke on puolustusvoimien kehittämisen 

peruselementti, jolla kehitetään yhden suorituskyvyn kaikkia osatekijöitä.  

Luonteeltaan projektinomaisilla hankkeilla vastataan siis suorituskyvyn käsitemallin ratkaisu- 

näkökulman mukaisten kokonaisuuksien kehittämisestä yhteistyössä Puolustusvoimien hankinta- 

yksiköiden kanssa. Hankintayksiköissä suunnitellaan ja rakennetaan suorituskyvyn materiaalinen 

osatekijä hankkeeseen kuuluvana materiaaliprojektina tai suoraviivaisempina materiaalihankintoina. 

Hankkeet luokitellaan suorituskyky-, kehittämis- tai tutkimushankkeisiin. Näistä ensimmäisellä tuo-

tetaan puolustusjärjestelmälle kokonaan uusia joukkoja ja järjestelmiä, toisella kehitetään jotain jo 

olemassa olevaan joukko tai järjestelmää ja viimeisellä tuotetaan tietoa suorituskyvyn eri elinjakso-

vaiheiden tarpeisiin. (Pääesikunta 2014; Pääesikunta 2017c)  

Puolustusvoimien kehittämisohjelma jakautuu alakehittämisohjelmiin, joille kullekin on määritetty 

erikseen omat johtajat ja suunnittelijat. Esimerkiksi eri puolustushaarojen komentajat toimivat omis-

tamiensa kehittämisohjelmien johtajina apunaan puolustushaaraesikunnissa palvelevat kehittämis-

ohjelmien suunnittelijat. (Pääesikunta 2014) Kehittämisohjelmavastuulliset asettavat, joko suoraan 

tai alakehittämisohjelmien välityksellä, oman kehittämisohjelmansa mukaisille hankkeille hanke- 

organisaatiot hankepäällikköineen.  

Hankkeita varten muodostetaan hankeorganisaatio eri linjaorganisaatioiden edustajista. Lisäksi hank-

keelle perustetaan Puolustusvoimien hankeohjeen mukaan ohjausryhmä ja hankeryhmä, joista ensin 

mainitun tehtävänä on varmistaa hankkeen eteneminen sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Han-

keryhmä sen sijaan toimii hankepäällikön apuna ja siihen kuuluun hankkeen toteutuksen kannalta 
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keskeiset henkilöt, kuten eri projektipäälliköt. (Pääesikunta 2017c) Varsinaiset hankkeet voidaan kä-

sitteellisesti jakaa hankkeen hallintaan ja hankkeen tuotteeseen kuvan 6 mukaisesti. 

 

Kuva 6 Hankkeen jakautuminen (mukailtu Pääesikunta 2017c; Pääesikunta 2018)  

Hankkeen jakamisella pyritään erottamaan hankkeen varsinainen tuote ja sen rakentamiseen tarvit-

tava hallinnollinen toiminta selkeästi toisistaan. Hankkeen tuotteella tarkoitetaan ratkaisunäkökul-

mien osatekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyvää suorituskykyä, siis esimerkiksi uudella puolustus-

materiaalilla varustettua toimintakykyistä joukkoa.  

Hankkeet ositetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin, jotka tavallisesti muodostuvat suoritus-

kykyvastuullisen ja järjestelmävastuullisen projekteista. Suorituskykyvastuulla tarkoitetaan vastuut 

esimerkiksi suorituskyvyn osa-alueiden, kuten organisaation, koulutuksen ja henkilöstön käytön ke-

hittämisen koordinoinnista ja varsinaisen suorituskyvyn käytöstä. Järjestelmävastuulla puolestaan 

tarkoitetaan vastuuta materiaalisen valmiuden luomisesta ja ylläpitämisestä annettujen suorituskyky-

vaatimusten mukaisesti hankkeeseen kohdistettujen resurssien puitteissa.  

Tyypillisesti hankkeet ositetaan järjestelmävastuulliseen materiaaliprojektiin ja suorituskykyvastuul-

lisen käyttöönottoprojektiin. (Pääesikunta 2017c) Näin ei kuitenkaan aina välttämättä toimita, sillä 

hankkeet ovat aina yksilöllisiä omine tapauskohtaisine perusteineen ja ratkaisuineen. Kaikki hankkeet 

kuitenkin jakautuvat valmistelu-, suunnittelu-, toteutus- ja päätösvaiheisiin.  

Suorituskykyhankkeen lopputuotteena syntyvillä joukoilla ja järjestelmillä on omat tapauskohtaiset 

elinkaaret, jotka vaiheistetaan Puolustusvoimien elinjaksomallin mukaisesti. Puolustusvoimien 
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normiohjauksen mukaan joukkojen ja järjestelmien elinjakson vaiheet ovat konsepti, määrittely, 

suunnittelu- ja kehittäminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito sekä purkaminen. (Pääesikunta 2017d) 

Elinjaksomallia käytetään joukkojen ja järjestelmien elinjaksonhallinnan tukena toisessa pääproses-

sissa. Elinjaksomallin vaiheiden välillä siirtyminen on tarkkaan ohjeistettu; esimerkiksi siirryttäessä 

suunnittelusta ja kehittämisestä suorituskyvyn rakentamiseen, päätöksen tekee voimassa olevan oh-

jeistuksen mukaan aina Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö. Muut elinjaksopäätökset tekee kehit-

tämisohjelmien suunnittelijat joko alakehittämisohjelmien suunnittelijoiden tai hankepäälliköiden 

esityksestä. (Pääesikunta 2017d) 

Joukkojen ja järjestelmien elinjaksomalli suhteutettuna sen rakentavan hankkeen sekä Puolustus- 

voimien toisen pääprosessin vaiheisiin on esitetty oheisessa kuvassa 7. Vaikka Puolustusvoimien toi-

nen pääprosessi on jatkuvaa toimintaa ilman selkeitä aloitus- ja päätöspisteitä, elinjaksoiltaan tark-

kaan rajatut hankkeet sekä joukot ja järjestelmät voidaan asian havainnollistamiseksi asettaa kuvan 

mukaiseen kontekstiin. Suorituskykyjen rakentaminen, siis suorituskykyhankkeiden varsinainen to-

teutus, tapahtuu kuvan mukaisesti toisen pääprosessin toisessa alaprosessissa. Kuva myös havainnol-

listaa, kuinka hankkeen päätös johtaa joukkojen ja järjestelmien käyttö- ja ylläpitovaiheen siirtymi-

seen. Samalla rakennettavan joukon ja järjestelmän rakentamisvaihe päättyy.  

 

Kuva 7 Puolustusvoimien toinen pääprosessi, joukkojen ja järjestelmien elinjaksomalli ja hankkeiden vaiheis-

tus suhteessa toisiinsa (mukailtu Pääesikunta 2017c) 
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Hankkeen toteutusvaihe on tämän tutkimuksen osalta kiinnostavin, sillä siinä yhteydessä uusia jouk-

koja ja järjestelmiä hankkivat materiaaliprojektit ovat keskeisessä asemassa. Normiohjauksen mu-

kaan (Pääesikunta 2017c) hankkeen toteutusvaiheessa muun muassa toteutetaan pääosa materiaali-

hankinnoista sekä henkilöstön koulutuksesta. 

Kaikki edellä mainitut näkökulmat sisällytetään kullekin hankkeelle valmisteltavaan hankesuunnitel-

maan, jonka ensimmäinen versio laaditaan hankeen valmisteluvaiheessa. Hankesuunnitelmaan päivi-

tetään kussakin hankkeen vaiheessa ja siinä hankepäällikkö hankeryhmineen määrittää muun muassa 

kutakin hanketta koskevan osituksen, dokumentaation ja johtamistavan.  

3.5 Materiaaliprojektit 

Joukkojen ja järjestelmien rakentamisvaiheessa toteutetaan muun muassa materiaalihankinnat, jär-

jestelmäintegraatio ja varustelu, viranomaishyväksynnät ja koulutetaan tarvittava henkilöstö (Pää-

esikunta 2014, 26). Näin ollen rakentamisvaihe ei ole yksin materiaaliprojektin käsissä, vaan riippuen 

kunkin hankkeen osituksesta, osa rakentamisvaiheen tehtävistä jakautuu esimerkiksi käyttöönotto- ja 

materiaaliprojektin kesken. Materiaaliprojektit suorittavat kuitenkin konkreettisen vaatimukset täyt-

tävän materiaalin hankinnan. Voimassa olevassa ohjeistuksessa (Järjestelmäkeskus 2017) materiaa-

liprojektin kuvataan tarkoittavan sellaista projektia, joka ”sisältää hankintoja, jotka tähtäävät suori-

tuskyvyn uuden materiaalisen osatekijän hankintaan ja edellyttävät uutta suunnittelua ja hankinta-

valmistelua”.  

Puolustusvoimien julkaisujen osalta on syytä tässä kohtaa mainita, että materiaaliprojekteista puhu-

taan joskus myös muilla nimillä. Esimerkiksi nykyisen Puolustusvoimien tutkimusjohtaja insinöö-

rieversti Jyri Kosolan teoksissa puhutaan toisinaan (2012) myös esimerkiksi hankintaprojektista, tar-

koittaen toiminnallisuuksiltaan kuitenkin voimassa olevan normiohjauksen määrittelemää materiaa-

liprojektia. 

Puolustusvoimien merkittävimpien ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen vastuulla olevien  

suorituskykyjen materiaalisen osatekijän suunnittelusta, kehittämisestä ja rakentamisesta vastaa  

logistiikkalaitoksen alaiseen Järjestelmäkeskukseen kuuluvat järjestelmäosastot ja projektiosasto 

(Järjestelmäkeskus 2020). Projektien asettamisen jälkeen linjaorganisaation nimeämät projekti- 

päälliköt vastaavat projektiensa johtamisesta projektikäskyssä saamansa toimivallan mukaisesti (Jär-

jestelmäkeskus 2017). Viime kädessä kuitenkin hankepäällikkö vastaa aina hankkeesta ja sen toteu-

tuksesta (Pääesikunta 2017c). Suorituskyvyn materiaalisen osan rakentaminen päättyy lopulta 
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tekniseen hyväksyntään, jonka osana hankitaan tarvittavat materiaalin turvalliseen käyttöön liittyvät 

viranomaishyväksynnät (Pääesikunta 2014, 27).  

Logistiikkalaitoksessa toimeenpantavien projektien läpivienti on ohjeistettu hyvin seikkaperäisesti 

(Järjestelmäkeskus 2017). Tämä ei ole yllättävää, sillä laajemmin ajateltuna projektinhallinnan omaa 

ja yleisesti hyväksyttyä teoriapohjaa ei tiettävästi ole lainkaan olemassa (Koskela ja Howell 2002). 

Itseasiassa projektinhallinnan piirissä tavataan useita eri koulukuntia omine näkemyksineen (Blom-

quist et al. 2010), vaikka toisaalta projektinhallinnan voi ymmärtää myös suppeasti vain toiminta-

malleina ja tekniikoina (Packendorff 1995). Yleisesti projekteja koskevasta pirstaleisesta teoreetti-

sesta taustasta johtuen organisaatiokohtaiset ohjeistukset ovatkin perusteltuja.  

3.6 Toimeksiantomenettely 

Puolustusvoimallisen ohjeistuksen mukaan suorituskykyvastuullinen antaa toimeksiannot materiaa-

lisen osatekijän rakentamiseksi, jonka jälkeen hankintayksiköt toteuttavat materiaalisen osatekijän 

rakentamisen näiden toimeksiantojen mukaisesti (Pääesikunta 2014, 23). Tämän toimeksiantomenet-

telyn tarkoituksena on määrittää vastuut toimeksiantosuunnitelmien ja toimeksiantojen toteuttami-

selle.  

Toimeksiantomenettely, jonka yksityiskohtainen kuvaus on osa Puolustusvoimien toisen pääproses-

sin ohjausnormia, kuvaa yhtenäisen toimintatavan suorituskykyvastuullisen ja järjestelmävastuulli-

sena toimivan hankintayksikön, eli tässä tapauksessa logistiikkalaitoksen välillä. Kokonaisuudessaan 

toimeksiantomenettelyn katsotaan sisältävän Puolustusvoimien toimintasuunnitelman liitteenä ole-

van toimeksiantosuunnitelman, suorituskykyvastuullisen laatiman toimeksiannon sekä Puolustus-

voimien logistiikkalaitoksen järjestämän toimeksiannon katselmoinnin. Toimeksiantomenettelyllä 

hankintojen toteuttamiseksi tarvittavat resurssit liitetään osaksi Puolustusvoimien toimintasuunnitel-

maa sekä toiminnan ja resurssien suunnittelua. (Pääesikunta 2014). Toimeksiantomenettely kuvataan 

suorituskykyjen rakentamisen prosessia ohjaavassa normissa kuvassa 8 esitetyllä tavalla.  

Puolustusvoimien hankinnat jaetaan kolmeen kategoriaan; materiaaliprojekteihin, hankintatehtäviin 

ja perushankintoihin. Näistä ainoastaan materiaaliprojektit ja hankintatehtävät huomioidaan toimek-

siantosuunnitelmassa. Suunnitelmassa määritetään erikseen pitkäkestoiset ja monimuotoiset materi-

aaliprojektit sekä suoraviivaiset hankintatehtävät siten, että ainoastaan materiaaliprojekteista tavoi-

tellaan annettavan erilliset toimeksiannot. Suunnitelmassa huomioidut hankintatehtävät voidaan 

käynnistää kevyemmällä prosessilla. (Pääesikunta 2014) 
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Toimeksiannot kategorisoidaan Puolustusvoimien ohjeistuksen mukaan kolmeen eri luokkaan: han-

kintaperusteiden muodostaminen, hankinnan valmistelu ja hankinnan toteuttaminen. Hankintaperus-

teiden muodostamisella tarkoitetaan hankintaan liittyvien perustietojen laatimista, kuten markkina-

tilanteen kartoitusta. Hankinnan valmistelevalla toimeksiannolla sen sijaan käynnistetään ja toteute-

taan muun muassa tarjouspyyntökierrokset. Hankinnan toteuttamisen toimeksiannolla valtuutetaan 

hankintasopimuksen allekirjoittaminen ja täten käynnistetään varsinainen hankinta. (Pääesikunta 

2014) 

Materiaaliprojekteihin kohdistuu kaikkien edellä mainittujen kategorioiden mukaisia toimeksiantoja. 

Sen sijaan vahvistetun toimeksiantosuunnitelman mukaiset suoraviivaiset hankintatehtävät sekä pe-

rushankinnat toteutuvat pelkästään hankintojen toteuttaminen -toimeksiannolla.  

 

Kuva 8 Toimeksiantomenettely Puolustusvoimissa (mukailtu Pääesikunta 2014)  
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Suorituskykyvastuulliset lähettävät materiaaliprojekteihin liittyvät toimeksiannot vahvistetun toi-

meksiantosuunnitelman mukaisesti, jotka sen jälkeen katselmoidaan toimeksiantokatselmoinnissa. 

Katselmoinnit tapahtuvat toimeksiantajan ja hankintayksikön kesken. (Pääesikunta 2014) 

Toimeksiantokatselmoinneissa varmistetaan, että toimeksianto sisältää tarvittavat tiedot hankinnan 

toteuttamiseksi. Lisäksi varmistetaan, että suorituskyvyn rakentaja on ymmärtänyt toimeksiannon ku-

ten toimeksiantaja on tarkoittanut. Katselmoinnissa tarkastetaan muun muassa, että suorituskykyvaa-

timukset ja konseptit ovat olemassa, toimeksiannon saajalla on riittävät resurssit ja että tehtävällä on 

toteuttamiskelpoinen aikataulu. (Pääesikunta 2014) 

Puolustusvoimien ohjeistuksen lisäksi logistiikkalaitos tarkentaa toimeksiantojen käsittelyä omalla 

ohjeellaan. (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2015). Ohjeessa kerrotaan, kuinka  

Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle osoitetut toimeksiannot käsitellään Järjestelmäkeskuksessa ja 

kuinka esimerkiksi Järjestelmäkeskuksen hallinto- ja suunnittelusektori on toimeksiannot vastaanot-

tava ja tehtävät edelleen delegoiva taho. 

Hallinto- ja suunnittelusektorilta toimeksianto ohjataan siitä vastuulliselle osastolle, jossa nimetään 

toimeksiannon valmistelija. Myöhemmin valmistelija määrätään ohjeen mukaan toimeksiannon 

käynnistämän materiaaliprojektin päälliköksi tai tekniseksi asianhoitajaksi.  

Toimeksiannon valmistelija tarkastaa saadun toimeksiannon ennalta määritellyn ohjeen mukaisesti. 

Puutteellinen toimeksianto palautetaan toimeksiantajalle täydennyksiä varten. Muutoin toimeksi- 

annon perusteella laaditaan alustava projektisuunnitelma, mikä myöhemmin katselmoidaan toimek-

siannon valmistelijan järjestämässä toimeksiantokatselmoinnissa. Katselmointiin kutsutaan ohjeen 

mukaan kaikki toimeksiannon toteuttamiseen osallistuvat tahot.  

Varsinaisen toimeksiantokatselmoinnin johtaa päävastuulliseksi nimetty Järjestelmäkeskuksen 

osasto. Ohjeistuksen mukaan katselmoinnissa toimeksianto uudelleen tarkastetaan valmistelijan 

aiemmin hyödyntämän ohjeen avulla. Sen lisäksi katselmoinnista laaditaan pöytäkirja, johon kirja-

taan asiat, joilla nähdään olevan vaikutusta toimeksiannon toteuttamiseen. Pöytäkirjan hyväksynnällä 

vahvistetaan toimeksiannon jatkotoimet.  

Hyväksytyn pöytäkirjan perusteella täydennetään alustavaa projektisuunnitelmaa ja siirrytään tehtä-

vän varsinaiseen toteutusvaiheeseen. Toteuttamisvaihe etenee siitä eteenpäin Puolustusvoimien  

logistiikkalaitoksen prosessiohjauksen mukaisesti. Toimeksiannot ja niiden perusteella laadittavat 

muut dokumentit taltioidaan tilannekuvan ylläpitämistä varten.  
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Toimeksiantojen eteneminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa suorituskykyvastuullisen toi-

meksiannosta aina materiaaliprojektin käynnistämiseen havainnollistetaan oheiselle kuvalla 9.  

 

Kuva 9. Toimeksiantojen eteneminen Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa 

3.7 Yhteenveto 

Puolustusvoimissa tapahtuva suorituskykyjen suunnittelu, kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito 

ovat sisäisesti tarkkaan ohjeistettuja toimintoja. Viime vuosien aikana suorituskykyjen kehittämiseen 

ja rakentamiseen on kiinnitetty huomiota ylintä valtionjohtoa myöden (Puolustusministeriö 2012). 

Tuotekehitys ja uusien järjestelmien käyttöönotto ei kuitenkaan ole yksin asevoimien asia, vaan sitä 

tehdään kaikilla teollisuudenaloilla. Täten myös erilaisia tuotekehitysprosesseja tunnetaan laajalti. 

Vaikka Puolustusvoimien ohjeita ei useinkaan ole viitteistetty ja oppikirjojakin vain vähäisesti, on 

esimerkiksi Puolustusvoimissa rakennettavien joukkojen ja järjestelmien elinjaksomallille löydettä-

vissä selkeät esikuvat yritysmaailmasta. Itseasiassa eräässä Puolustusvoimien ohjeessa (Pasivirta ja 

Kosola 2007, 12) suorituskykyjen elinjaksonhallinnan mainitaan perustuvan ISO-15288-standardiin. 

Tätä standardia on toisaalla hyödynnetty yhtenä systeemisuunnittelun menetelmänä jo vuosikymme-

niä (Arnold ja Lawson, 2004). 

Myös Puolustusvoimien projekteista ohjeistettu noudattelee projektinhallinnan yleisesti hyväksyttyjä 

hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi eräänlaisena projektinhallinnan perusteoksena pidetty Project Mana-

gement Body of Knowledge (PMBOK) määrittelee projektin tarkoittavan jotain väliaikaista 
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pyrkimystä luoda jokin ainutkertainen tuote, palvelu tai tulos (Project Management Institute 2017, 

4). Projektin tavoite tarkoittaa joko konkreettista tuotetta, haluttua asetelmaa, toteutettu palvelua tai 

ylipäätään lähes mitä tahansa tavoittelemisen arvoista. Väliaikaisuudella sen sijaan tarkoitetaan, että 

projektilla on selkeä oma ja tarkkaan rajattu elinkaarensa (Project Management Institute 2017, 19). 

Aivan kuten Puolustusvoimienkin projekteissa. 

Project Management Body of Knowledge perustuu Yhdysvaltojen standardoimisjärjestö ANSI:n 

(American National Standards Institute) standardiin The Standard for Project Management. Sekä 

standardi että tähän perustuva PMBOK ovat molemmat hyvin yleisluontoisia projektinhallintaa ku-

vailevia teoksia. PMBOK:ssa projektinhallintaa käsitellään monipuolisesti muun muassa projekti-

päällikön toiminnan, projektien aikataulutuksen sekä projektien laadun- ja riskienhallinnan näkökul-

mista. Projektinhallintaa tarkastellaan yleisellä tasolla, eikä yksityiskohtaisia toimintaohjeita kirjassa 

käsitellä. Tarkastelu ei myöskään ole kovin tieteellistä, vaan enemmänkin toimintaa ohjaavaa. Opasta 

on tästä ohjeellisesta ja ehkäpä jokseenkin julistuksellisesta olemuksesta myös kritisoitu (esimerkiksi 

Reich ja Wee 2006) – sen ei katsota antavan tarpeeksi perusteita siihen, miksi jotain asioita olisi hyvä 

tehdä oppaassa kerrotulla tavalla.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

4.1 Yleistä 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin pääosin teemahaastatteluin. Puolistrukturoiduksikin haastatte-

luksi kutsuttu aineistonkeruumenetelmä valikoitui tähän tutkimukseen muutamasta keskeisestä 

syystä.  

Ensinnäkin aineisto päätettiin kerätä haastatteluin varsin pienen kohderyhmän takia. Tutkimuksen 

alkuvaiheessa oletettiin, että työkseen toimeksiantomenettelyn kanssa usein toimivien joukko olisi 

kohtuullisen pienilukuinen. Tämän myötä arvioitaan, että haastattelut soveltuisivat hyvin tähän tutki-

mukseen, eivätkä ne osoittautuisi esimerkiksi liian kuormittaviksi toteuttaa. Toisaalta esimerkiksi 

pelkästään kyselyin kerätty aineisto olisi saattanut jäädä liian pintapuoliseksi. Lisäksi asiantuntijoiden 

on koettu osallistuvan mieluummin haastatteluihin ja kyselyissä vastausprosentin todettu jäävän usein 

vaatimattomaksi (Thornhill, Saunders ja Lewis 2009, 378). Tähän taas ei katsottu olevan tässä tutki-

muksessa varaa, sillä tärkein osaaminen ja tieto asiasta oletettiin olevan vain muutaman avainhenki-

lön hallussa.  

Tutkimusta pohjustaneen aiheeseen perehtymisen yhteydessä kävi ilmi, että nyt kehitettäväksi vali-

koituneeseen toimeksiantomenettelyyn liittyy paljon epätietoisuutta. Järjestelmäkeskuksen edusta-

jien kanssa käytyjen keskustelujen myötä vaikutti siltä, että asiaan liittyy paljon erilaisia näkökulmia 

ja mielipiteitä. Tällaiseen tutkimusaiheen kartoitukseen esimerkiksi Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

(2015, 205) kehottavat käytettävän juuri haastatteluja. Myös esimerkiksi Yin (2018, 118) pitää haas-

tatteluja tapaustutkimusten keskeisenä tiedonkeruumenetelmänä.  

Edelleen haastatteluvalintaa puolsi metodin joustavuus, jota esimerkiksi Tuomi ja Sarajärvi (2012, 

73) pitävät menetelmän selkeänä vahvuutena. Tutkimustulosten eheyden kannalta koettiin tärkeäksi, 

että kaikki osapuolet ymmärtävät käsiteltävän toimeksiantomenettelyn varmasti samalla tavalla. Tä-

män ei uskottu välttämättä toteutuvan esimerkiksi kyselylomakkeiden käytöllä, joka osaltaan ohjasi 

haastatteluiden piiriin.  

Haastatteluiden lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin erilaisia kirjallisia lähteitä, siis muutenkin kuin 

vain tutkimusta pohjustaneen kirjallisuuskatsauksen muodossa. Nämä olivat pääosin Puolustus- 

voimien normistoa.  
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Aineiston analyysi tehtiin koodaukseen ja teemoitteluun nojaten. Litteroituun haastatteluaineistoon 

perehtymisen yhteydessä aineistoa luokiteltiin pienempiin kokonaisuuksiin varsinaisen analyysin 

helpottamiseksi. Samaa menetelmää hyödynnettiin myös tutkimuksen edetessä ilmenneen erillisen 

kirjallisen aineiston kanssa. Haastattelujen aikana kävi nimittäin ilmi, että puolustus- ja turvallisuus-

hankintalain mukaisista hankinnoista oli tehty Puolustusvoimissa sisäinen tarkastus (Puolustusvoi-

mien logistiikkalaitoksen esikunta, 2018). Tähän tarkastukseen liittyvät asiakirjat sisällytettiin tämän 

tutkimuksen aineistoon. Niistä saadut tulokset esitetään haastatteluista saatujen tulosten kanssa seu-

raavassa pääluvussa.  

Tutkija ei ollut työtä aloittaessaan tästä mainitusta aineistosta tietoinen, eikä aineisto noussut esiin 

myöskään tutkimusta edeltäneen kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Eräs haastatelluista tiesi kuiten-

kin tällaisia tutkimuksia Puolustusvoimissa laaditun, jonka jälkeen ne sisällytettiin osaksi tutkimus-

aineistoa. Tämän lisäksi Puolustusvoimat julkaisivat loppuvuonna 2020 normin, joka käsittelee pai-

koin vahvastikin tämän tutkimuksen tutkimusongelmaa. 

4.2 Aineistonkeruu 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2015, 208) mukaan sellaista 

haastattelumuotoa, jossa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja jär-

jestys puuttuvat. Samoin haastattelua kuvaavat myös Thornhill, Saunders ja Lewis (2009, 374), 

vaikka he käyttävätkin tällaisesta muodosta nimitystä puolistrukturoitu haastattelu.  

Toisaalta Eskola ja Suoranta (2014, 87) erottelevat puolistrukturoidun ja teemahaastattelun toisistaan. 

Heidän jakolinjojaan mukaillen tämän tutkimuksen yhteydessä toteutettiin kuitenkin nimenomaan 

teemahaastatteluja, vaikka toisaalla tutkimuskirjallisuudessa sekä teema- että puolistrukturoidun 

haastattelun piirteet on kuvattu yhteen menetelmään. Eskolan ja Suorannan mukaan edellä mainitut 

haastattelutavat eroavat toisistaan siten, että ainoastaan puolistrukturoidussa haastattelut kysymykset 

ovat kaikille haastateltaville samat.  

Haastattelukysymykset on esitetty tutkimusraportin ensimmäisessä liitteessä. Vaikka kysymykset oli-

vat lähtökohtaisesti kaikille samat ja haastattelut tältä osin muistuttaa puolistrukturoituja, niin varsi-

naiset haastattelutilaisuudet olivat vapaamuotoisempia. Sen tähden tarkkaa rajaa eri haastattelumuo-

tojen välille ei tässä tutkimuksessa ole tarkoituksenmukaista tehdä. Tässä työssä puolistrukturoitu ja 

teemahaastattelu voidaankin katsoa toisiaan tarkoittaviksi, kuten Tuomi ja Sarajärvikin (2012, 75) 

asian mieltävät. Yleisesti ottaen teemahaastattelun katsotaan asettuvan strukturoidun-, eli lomake-

haastattelun ja avoimen haastattelun väliin.  
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Laadullisen aineiston riittävän koon määrittäminen ei ole yksinkertaista, sillä tutkittavasta ilmiöstä ja 

tutkimusasetelmasta riippuen riittävän aineiston koko voi vaihdella merkittävästi. Yhteistä laadulli-

sille tutkimuksille on kuitenkin pyrkimys tutkimusaineiston saturaatioon. Tällaisen aineiston kyllään-

tymisen on sanottu (esimerkiksi Tuomi ja Sarajärvi 2012, 87) perustuvan Daniel Bertauxen ajatuk-

seen, jonka mukaan tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin sen tutkittavan aiheen teoreettisen 

peruskuvion, mikä ylipäätään on saatavissa. Tällöin aineistokoon kasvattaminen ei enää tuota uutta 

informaatiota – ei ainakaan, jos haastateltavien kokemustausta säilyy suurin piirtein samana. Eskola 

ja Suoranta (2014, 63) kuitenkin muistuttavat, että kokemukset kyllääntymispisteestä vaihtelevat, 

eikä yksikäsitteistä sopivaa aineistokokoa ole mahdollista kattavasti määrittää.  

Aineiston saturaatiota ei tietoisesti kuitenkaan tavoiteltu. Aihealueen ollessa erittäin kattava, aineis-

ton saturaation uskottiin edellyttävän niin mittavaa määrää haastatteluja, mihin ei tässä yhteydessä 

ollut resursseja. Kuitenkin jo vaatimaton määrä haastatteluja nosti esiin ilmiöitä, jotka toistuivat haas-

tateltujen puheenvuoroissa. Pienimuotoista aineiston kyllääntymistä voidaan siis katsoa tapahtuneen, 

muistaen kuitenkin, että paljon asioita jäi epäilemättä huomiotta. Tätä vähäistä saturaatiota edisti to-

dennäköisesti se, että mahdollisimman kattavien vastauksien saamiseksi haastattelukysymykset jaet-

tiin haastateltaville hyvissä ajoin etukäteen. Näin esimerkiksi Tuomi ja Sarajärvi (2012, 73) kehotta-

vatkin tekemään.  

Laadullisissa tutkimuksissa aineisto perustuu tutkijan harkinnanvaraisuuteen. Tuomi ja Sarajärvi 

(2012, 86) mainitsevat eräinä aineistonkokoamismenetelminä eliitti- ja lumipallo-otannat. Ensin mai-

nitulla tarkoitetaan sitä, että tiedonantajiksi valitaan vain sellaisia henkilöitä, joilla oletetaan saatavan 

parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Jälkimmäinen taas viittaa tapaan, jossa jo aiemmin tiedetyltä 

avainhenkilöltä pyydetään johdatusta toisten tiedonantajien pariin. Tällöin aineistonkeruu tapahtuu 

sitä mukaan, kun tutkija esitellään uusille ihmisille.  

Haastateltavien joukko kerättiin molempia mainittuja otantatapoja hyödyntäen. Ensinnäkin tutkittava 

ilmiö on Puolustusvoimissa niin voimakkaasti keskittynyt, että sitä tehdään ainoastaan kahdessa eri 

organisaatiossa. Näistä toinen rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, mikä mahdollisti niin kutsutun eliit-

tiotannan kohdentamisen asian kanssa virkavastuulla Järjestelmäkeskuksessa työskenteleviin henki-

löihin. Osa heistä oli nimettynä Puolustusvoimien intranetissä, joka mahdollista ensikontaktin otta-

misen ja luontevan haastattelukierroksen aloittamisen.   

Toisaalta Järjestelmäkeskus ja siellä palvelevat henkilöt olivat tutkijalle pääosin entuudestaan tunte-

mattomia. Tästä syytä muutamaa ennalta tunnettua avainhenkilöä pyydettiin nimeämään uusia 
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asiantuntijoita tutkimukseen lumipallo-otannan tavoin. Näin haastateltavien yhteislukumääräksi saa-

tiin lopulta kuusi henkilöä. Vaikka tiedonantajien lukumäärä ei olekaan kovin suuri, arvioitiin se tässä 

tapauksessa kuitenkin riittäväksi. Eliittiotannan kautta haastateltavaksi päätyneet henkilöt esiintyivät 

lukuisissa epävirallisissa tutkimusaihetta ja haastattelua pohjustavissa keskusteluissa. Toisaalta lumi-

pallo-otannan kautta valikoituneet olivat pääosin sellaisia, jotka tulivat useamman kuin yhden vas-

taajan suosittelemaksi. Vaikka aineiston koon kasvattaminen olisi mahdollisesti tehnyt myöhemmin 

esitettävistä tutkimustuloksista luotettavampia, ei sekään ole aivan yksioikoista. Kuten Eskola ja Suo-

rantakin toteavat (2014, 68), ”ratkaisevaa ei ole aineiston koko ja siitä lasketut tunnusluvut, vaan 

tulkintojen kestävyys ja syvyys.”  

Tutkimusta varten haastatellut asiantuntijat muodostivat varsin heterogeenisen joukon. Haastateltu-

jen erilaisuus ilmenee pääosin työhistoriassa ja kokemuksissa. Toisaalta joukko edustaa käytännössä 

vain yhtä osapuolta toimeksiantomenettelystä, missä on kuitenkin selkeästi kaksi eri toimijaa. Tästä 

näkökulmasta joukko on taas hyvin samankaltainen. Tämä on tärkeä tiedostaa, sillä tutkimustulokset 

edustavat haastatteluja varten tehtyjen rajausten takia vain yhtä näkökulmaa monimutkaisesta koko-

naisuudesta.  

Haastatelluista kuudesta asiantuntijasta viisi olivat sellaisia, jotka edustivat toimeksiantoja vastaan-

ottavaa osapuolta. Kuudes vastaaja oli yksi eliittiotannalla valituista, sillä hänen arvioitiin omaavan 

sellaista kokemusta ja näkemystä, joka mahdollisti toimeksiantomenettelyn kokonaiskoordinaation 

tulevan huomioiduksi aineistossa. Kuten sanottua, muut haastatelluista edustivat tavalla tai toisella 

joko järjestelmävastuullisia tai hankintojen kaupallista näkökulmaa. Kuudesta vastaajasta kaksi oli 

upseereita, muiden ollessa joko siviilejä tai erikoisupseereita.  

Haastatelluista puuttuu siis tyystin suorituskykyjen omistajat, eli toimeksiantojen laatijoiden näkö-

kulma. Tätä voidaan pitää tutkimuksen yhtenä keskeisenä puutteena, mutta toisaalta tehdyt valinnat 

eivät vaikuta nyt kerätystä aineistosta tehtävien johtopäätösten laatuun. Lukijan tulee vain muistaa, 

että toista osapuolta ei tässä tutkimuksessa ole lainkaan kuultu. Jo pelkästään tämän seurauksena 

myöhemmin esitettäviä tuloksia ja esityksiä ei tule ottaa käyttöön kysymättä asiasta myös eri kehit-

tämisohjelmien näkemystä. Tämä on osaltaan myös yksi syy, miksi tulosten implementointi käytän-

töön konstruktiivisen tutkimuksen hengessä ei tässä yhteydessä ole mahdollista.  

Osa asiantuntijoista oli toiminut jonkin hankkeen teknisenä asianhoitajana, eli toimeksiantojen toi-

meenpanijana. Osa taas edusti Järjestelmäkeskusta laajemmin ja siellä tapahtuvaa toimeksiantojen 
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koordinointia, osa hankkeiden kaupallista näkökulmaa. Tässä mielessä joukko oli siis monipuolinen, 

vaikka tosiaan toimeksiantojen laatijat puuttuivat.  

Haastattelut toteutettiin syksyllä 2020. Kaikki haastattelut tehtiin koronapandemiasta johtuen etäyh-

teyksin. Haastattelualustana käytettiin Microsoftin Skype-videopuheluohjelmaa. Tämä mahdollisti 

vastaajan niin halutessa myös näyttöesityksen jakamisen, jota osa haastatelluista käyttikin rikastaak-

seen omia puheenvuorojaan. Haastattelut tallennettiin ohjelman omaa tallennustyökalua hyödyntäen. 

Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin ja litteroidusta aineistosta tärkeimmät kohdat kerättiin erilliseen 

taulukkoon analysointia varten. Tästä enemmän seuraavassa alaluvussa.  

Litteroinnilla tavoiteltiin haastatteluissa sanotun ilmisisällön lisäksi myös mahdollisten piilomerki-

tysten tai erilaisten painotusten järjestelmällisempää huomiointia. Esimerkiksi Thornhill, Saunders ja 

Lewis (2009, 550) pitävät tarkkaa litterointia arvossa, sillä muutoin aineistolla on vaara jäädä liian 

ylimalkaiseksi. Litteroinnin tarkkuudessa otettiin kuitenkin joitain vapauksia, sillä tässä tutkimuk-

sessa harjoitettu analyysimetodi ei vaadi aineistolta sellaista tarkkuutta, mitä esimerkiksi diskurssi-

analyysi tai narratiivinen tarkastelu analyysitapana edellyttäisi.  

Haastattelukysymysten perimmäinen tarkoitus oli varmistaa keskustelun pysyminen tutkimuksen 

kannalta relevanteissa aiheissa. Varsinaisten haastatteluiden aikana kysymyksiä ei välttämättä kos-

kaan esitetty vastaajille liitteessä esitetyllä tavalla, mikäli asia tuli käsitellyksi keskustelun edetessä 

muutoin. Ensimmäisessä liitteessä esitetyt kysymykset toimivat samalla aineiston analyysia ohjan-

neina teemoina. Teemoittelun muut yksityiskohdat kerrotaan seuraavassa alaluvussa.  

Vastaajille annettiin haastatteluiden alkuun mahdollisuus kertoa omasta taustastaan, erityisosaami-

sestaan ja kokemuksestaan toimeksiantomenettelyn parissa. Taustatietoa hyödynnettiin aineiston ana-

lyysivaiheessa, mikäli jonkin kysymyksen kohdalla vastauksissa esiintyi erimielisyyksiä. Tällöin 

kunkin vastauksen todenmukaisuutta arvioitiin ja punnittiin vastaajaan taustoihin nähden. Muutoin 

haastatteluita kuljetettiin liitteessä esitettyjen kysymysten avulla, mutta tilaa annettiin myös vapaa-

muotoiselle ja haastattelukysymysten ulkopuolisillekin näkökulmille. Itseasiassa tällaiseen vapaa-

seen keskusteluun jopa kannustettiin, sillä sen uskottiin edistävän toimeksiantomenettelyyn koskevan 

hiljaisen tiedon löytymistä.  

Asiantuntijoiden taustoissa ja toimeksiantoja koskevassa työkokemuksessa oli jonkin verran eroavai-

suuksia. Tämän seurauksena tutkija joutui tekemään haastatteluvastausten uskottavuuden arviointia 

aineiston analyysin yhteydessä, kuten äsken todettiin. Konkreettisesti tämä näkyi esimerkiksi siten, 
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että kahden ristiriitaisen näkemyksen esiintyessä tutkija pyrki arvioimaan vastaajien taustoihin peila-

ten kummankin vastauksen uskottavuutta. Vastaajien näkemyksiä ei siis automaattisesti koettu tasa-

vertaisiksi. Tällaiset mahdolliset ristiriitaisuudet on pyritty tuomaan esille tuloksia esittelevässä lu-

vussa siten, että lukijallakin on mahdollisuus muodostaa käsitys tilanteesta. Johtopäätöksiä ja kehi-

tysehdotuksia koskevien esitysten kohdalla oli kuitenkin välttämätöntä, että tutkija itse joutui teke-

mään valintoja. 

Vastaavia ratkaisuja tehtiin myös esimerkiksi tiettyjen näkökulmien esiintymisfrekvenssin osalta. 

Pelkän esiintymistiheyden perusteella jonkin kannan painoarvon määrittäminen olisi kenties ollut 

harhaanjohtavaa, sillä vastaajan asemasta ja kokemuksesta johtuen toisten näkökulmat ja kommentit 

koettiin joissakin asioissa painavammiksi, kuin toisten. Aineistoa ei muutoinkaan varsinaisesti kvan-

tifioitu, sillä sen ei katsottu tuovan näin pieneen aineistoon lisäarvoa. Myös esimerkiksi Tuomi ja 

Sarajärvi (2012, 120) toteavat, että vaikka kvantifiointi yleisesti ottaen voikin tuoda laadullisen ai-

neiston analyysissa esiin uusia näkökulmia, pienen aineiston kanssa näin tuskin käy.    

Haastattelujen pituus vaihteli noin 40 ja 90 minuutin välillä. Ennen haastatteluja kutakin haastatelta-

vaa lähestyttiin sähköpostitse. Saateviestinä toimineessa sähköpostissa kysyttiin haastelluksi suunni-

tellun halukkuutta osallistua tähän tutkimukseen. Lisäksi viestissä peräänkuulutettiin, kuinka haasta-

teltavia tultaisiin kohtelemaan anonyymisti siten, että vastauksista ei ole tunnistettavissa vastaajaa 

eikä vastauksia ole muutoinkaan mahdollista yhdistää kehenkään henkilöön. Lopuksi mainittiin, 

kuinka tutkimukselle oli myönnetty tutkimuslupa ja kuinka tutkimukseen osallistumisen olisi täysin 

vapaaehtoista. Viestissä esitettiin myös arvio haastatteluun kuluvasta ajasta. Myös haastattelukysy-

mykset olivat saateviestin liitteenä kerrotusti.  

4.3 Analyysimenetelmä 

Litteroidun haastatteluaineiston analyysi perustui aineistoon perehtymisen yhteydessä laadittuun 

koodaukseen ja teemoitteluun. Yksinkertaisuudessaan koodauksella tarkoitetaan tutkimusaineistoon 

tehtäviä merkintöjä, joilla helpotetaan analyysin toteutusta ja aineiston käsittelyä. Eskolan ja Suoran-

nan (2014, 151) mukaan laadullista analyysia tehtäessä ensimmäinen tehtävä on aineiston järjestämi-

nen. Aineiston järjestämisellä vältetään heidän mukaansa myös tavallisimmat harharetket, sillä ilman 

järjestelmällistä lähestymistä aineistoon tutkijan on helpompi erehtyä tekemään epäsystemaattisia oi-

valluksia, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole aineistoa edustavia. Tässä tutkimuksessa luotettiin 

perusteelliseen aineiston koodaukseen juuri tämän välttämiseksi. 
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Koodaaminen ei yleensäkään ole monimutkaista, kuten se ei ollut tässäkään tutkimuksessa. Itseasi-

assa se on tavallisesti niin arkipäiväistä, että Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006b) mukaan 

useat tutkijat eivät koodausta tehdessään edes koe sitä tekevänsä. Tässä työssä aineisto koodattiin 

erillisten teemojen mukaisesti. Tämän tavan on katsottu soveltuvan hyvin teemahaastatteluissa käy-

tettävän aineiston koodaukseen, sillä haastattelujen teemoittelussa on jo hyödynnettyä tutkijan omaa 

kokemusta sekä teoreettisia näkemyksiä (Eskola ja Suoranta 2014, 153). Näin ollen aineiston ensim-

mäisen koodauksen voidaan katsoa tapahtuneen jo haastatteluvaiheessa ja vieläpä juuri siten kuin 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka kertoivat; lähes huomaamatta.  

Toinen koodaus toteutettiin korostamalla tutkimuskysymysten kannalta olennaiset kommentit litte-

roidusta aineistosta eri värein. Lisäksi aineistoon kirjattiin tutkijan omia kommentteja ja ajatuksia 

muistiin sitä mukaan, kuin niitä lukiessa ilmeni. Koodauksen aikana aineiston varsinaista tulkintaa ei 

kuitenkaan vielä tehty, vaan teksti pyrittiin ainoastaan erottelemaan erillisiin luokkiin myöhempää 

analyysia varten. Tällaista koodausta Eskola ja Suoranta (2014,153) nimittävät aineistolähtöiseksi. 

”Tällöin tutkijalla kyllä on olemassa etukäteistietoa ja -olettamuksia tutkittavasta kohteesta, mutta 

niiden ei anneta häiritä aineistosta itsestään nousevia teemoja”, he kuvailevat.  

Koodauksen jälkeen aineisto teemoiteltiin. Kuten jo edellä mainittiin, teemat nojasivat haastatteluissa 

hyödynnettyihin teemoihin, jotka syntyivät tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten sekä Puolus-

tusvoimien normien pohjalta. Haastatteluteemat olivat toimeksiantomenettelyn nykytila ja kehitys-

ehdotukset, toimeksiantosuunnitelma, toimeksiantojen jaottelu sekä toimeksiantomenettelyn ohjaus. 

Lisäksi haastatteluvaiheen viimeinen teema oli ”muut asiat”, jonka ajatuksena oli tavoittaa haastatel-

tavien sellaisia ajatuksia, joita tutkija ei itse osannut edes kysyä. Tämän raportin seuraava tutkimus-

tuloksia käsittelevä pääluku noudattelee osiltaan tämän teemoittelun rakennetta.  

Tällainen teemoittelu on koettu luontevaksi tavaksi jäsentää juuri teemahaastattelujen aineisto (Saa-

ranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006c). Lisäksi Eskola ja Suoranta (2014, 179) mainitsevat, kuinka 

teemoittelu analyysitapana on suositeltu käytännönläheisten ongelmien ratkaisemisessa. Tällöin tut-

kija voi poimia aineistosta vain sen tiedon, mikä on tutkimusongelman näkökulmasta oleellista. Va-

paamuotoisemmissa haastatteluissa kaikki kerrottu ei välttämättä ole huomionarvoista. Aineiston jä-

sentely eri teemoiksi edesauttaa tarvittavan tiedon löytymistä. 

Myös Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006c) toteavat, että kun tutkimusaineistoa järjestetään 

teemojen mukaan, kunkin teeman alle kootaan aineistosta aina sitä teemaa koskevat asiat. Tässä 

työssä teemoittelu toteutettiin edellä kuvatulla tavalla. Kutakin haastatteluteemaa käsittelevät ja 
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koodatut kohdat kerättiin erilliseen taulukkoon analyysin helpottamiseksi. Taulukkoa on havainnol-

listettu raportin toisessa liitteessä. Liitteessä esitetty ensimmäinen taulukko osoittaa, kuinka kunkin 

haastattelun litteroitu aineisto koodattiin siten, että aineisto on jälkikäteen helppo pilkkoa teemojen 

mukaan. Liitteen toinen taulukko havainnollistaa teemojen mukaan jäsenneltyä aineistoa. Varsinai-

nen analyysi toteutettiin tälle jälkimmäisen taulukon aineistolle.  

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkimuksen pääpaino on aineistossa. Tällä tarkoitetaan tutkimuksen 

perustumista ennen kaikkea tutkittavaan aineistoon siten, että esimerkiksi ennakkokäsitykset tai teo-

riat eivät ohjaa tutkimusta. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006d) Tässä tutkimuksessa aineis-

tolähtöisen analyysin toteuttaminen oli hyvin luontevaa, sillä Puolustusvoimien sisäisten toiminta-

mallien, ohjeistuksen ja suorituskyvyn rakentamisen ohjauksesta ei ole sen selkeämpää teoreettista 

viitekehystä olemassa, kuin mitä tämän raportin kolmannessa pääluvussa esitetään.  

Kuten todettua, toimeksiantomenettely toimeenpanoineen ja suunnitelmineen on ohjeistettu vain ylei-

sesti ja korkealla abstraktiotasolla, pois lukien logistiikkalaitoksen sisäiset ohjeet. Menettelyyn liit-

tyvä hyvät käytänteet ja työtavat ovat olemassa lähes yksinomaan hiljaisena tietona asian kanssa ah-

keroivien mielissä. Näin ollen esimerkiksi puhtaasti teorialähtöinen analyysi olisi ollut hankalaa teo-

riapohjan ollessa lähes olematon. Aineistolähtöisen analyysin, jossa edetään aineistosta kumpuavien 

yksittäishavaintojen kautta yleisempiin väitteisiin, arvioitiin soveltuvan tähän työhön paremmin.  

Tuomi ja Sarajärvi (2012, 108) kuvaavat aineistolähtöisen analyysin karkeasti kolmiosaisena proses-

sina. Ensimmäiseksi aineisto pelkistetään. Tämän jälkeen redusoitu aineisto klusteroidaan. Vii-

meiseksi tämä ryhmitelty, pelkistetty aineisto abstrahoidaan, eli siitä luodaan uusia käsitteitä. Tällä 

käsitteellistämisellä tarkoitetaan alkuperäisinformaation hyödyntämistä johtopäätöksien tekemisessä 

(Tuomi ja Sarajärvi 2012, 111).  

Tässä työssä aineiston redusointi on tehty siten, että litteroiduista haastatteluista nostetut sitaatit on 

pelkistetty lyhyeksi tiivistelmäksi. Pelkistyksen tavoitteena on ollut vangita virkkeen keskeisin asia-

sisältö, väittämä tai toteamus tiiviiseen muotoon. Esimerkkejä pelkistyksestä voi nähdä raportin toi-

sesta liitteestä, jossa alkuperäisen virkkeen pelkistys on esitetty ”Pelkistetty ilmaus” -sarakkeessa. 

Tuomen ja Sarajärven mainitsema aineiston klusterointi voidaan tässä tutkimuksessa tulkita tarkoit-

tavan aineiston teemoittelua. Tuomi ja Sarajärvi (2012, 110) kuvaavat ryhmittelyn tarkoittavan koo-

datun aineiston läpikäyntiä etsien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samankaltaisuuksia sisältä-

vät käsitteet ja ilmaukset ryhmitellään omaksi luokakseen. Tämä teemoittelu esitetään raportin toisen 
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liitteen jälkimmäisessä taulukossa. Siinä on esimerkinomaisesti esitetty osa toimeksiantomenettelyn 

nykytilaa koskevan teeman alaisista havainnoista. 

Aineiston valmistelun jälkeen varsinainen analyysi toteutettiin näitä taulukoita hyödyntäen. Tauluk-

komuodossa teemoittain esitetty aineisto mahdollisti tulkintojen tekemisen ja eriävien näkökulmien 

vertailun. Tämän työvaiheen tuloksena syntyneet havainnot esitetään seuraavassa pääluvussa. Saara-

nen-Kauppinen ja Puusniekka (2006e) sanoittavat sisällönanalyysin toteutustavan hyvin kertoessaan, 

kuinka ”sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvas, joka 

kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin”. Tällaista laajempaan kontekstiin sitomista tässäkin 

tutkimuksessa tavoiteltiin. 

4.4 Yhteenveto 

Edellä kuvatut työtavat osoittavat, kuinka tässä tutkimuksessa sovellettu analyysi on luonteeltaan 

melko tavanomainen. Esimerkiksi haastatteluaineiston litterointi kuin myös varsinainen sisällönana-

lyysi tehtiin hyvin suoraviivaisesti. Tämä oli seurausta tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten on-

nistuneesta muotoilusta, jotka mahdollistivat tutkimuksen pitämisen yksinkertaisena.  

Ainoastaan haastattelujen aikana ilmi noussut lisätieto Puolustusvoimien sisäisistä tarkastuskerto-

muksista hieman monimutkaista tutkimuksen tekoa. Tämä aineisto oli sisällöltään sellaista, että sitä 

ei voinut jättää tutkimuksessa huomiotta. Toisaalta tarkastuskertomusten analysointi ei kuitenkaan 

lopulta eronnut litteroitujen haastatteluaineistojen analyysista. Kertomukset koodattiin ja teemoitel-

tiin aiemman aineiston kanssa yhteneväisellä tavalla. Analyysin tulokset esitetään kuitenkin erillisinä 

havaintojen alkuperän selkeyttämiseksi. 
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5 TULOKSET 
 

5.1 Yleistä 

Tässä luvussa esitetään tutkimustyön empiirisen osion tulokset. Edeltävässä luvussa tarkemmin esi-

teltyjen haastattelujen avulla selvitettiin, kuinka toimeksiantomenettelyä ja sen soveltamista läheltä 

seuranneet asiantuntijat mieltävät prosessin toimivuuden. Vastaajat kertoivat näkemyksiään toimek-

siantomenettelystä usein kuitenkin tätä laajemmin. Heidän vastauksistaan on tulkittavissa selkeitä 

kehitysehdotuksia ja osa tarjosi sellaisia jo suoraankin. Tätä ei katsottu ongelmalliseksi, vaikka se 

ehkä hieman ristiriidassa alkuperäisen tutkimussuunnitelman kanssa olikin. Teemahaastattelun luon-

teeseen vapaamuotoisempi keskustelu sopi mainiosti.  

Toimeksiantomenettelyn rakennetta kartoitettiin voimassa olevan normiston pohjalta. Ohjeistuksen 

mukaan toimeksiantomenettely koostuu kokonaisuudessaan kolmesta eri vaiheessa annettavasta toi-

meksiannosta ja toimeksiantosuunnitelmasta. Haastatteluiden avulla pyrittiin luomaan selkoa siihen, 

että koetaanko menettelyssä edelleen olevan ongelmia, onko toimeksiantojen kolmijako toimiva ja 

kuinka onnistuneena tuotteena toimeksiantosuunnitelma nähdään. 

Haastattelutulosten lisäksi tässä luvussa esitetään jo aiemmin mainitun Puolustusvoimien sisäisen 

tarkastuksen tuloksia. Lisäksi tarkastellaan tähän liittyviä eri hallintoyksiköiden seurantavastauksia. 

Sisäisen tarkastuksen perusteella laaditut suositukset on annettu jo alkuvuonna 2018 (Puolustusvoi-

mien logistiikkalaitoksen esikunta 2018) ja eri osapuolten seurantavastaukset vuosina 2018-2019. 

Näiden asiakirjojen havainnot on erotettu haastatteluiden tuloksista.  

Haastatteluaineistosta tehdyt kehitysesitykset ovat osittain yhteneviä tarkastuksen suositusten kanssa. 

Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä niiltä osin kuin tässä esitetään samoja suosituksia, voidaan tuloksia 

pitää varsin luotettavina. Luotettavuutta lisää se, että niihin on päädytty kahdessa toisistaan riippu-

mattomissa tutkimuksissa.  

5.2 Toimeksiantomenettelyn nykytilanne  

Toimeksiantomenettely koettiin vastaajien keskuudessa pääosin toimivaksi, vaikka parannuskohtei-

takin tunnistettiin. Tätä tutkimustyötä ohjannut alkuperäinen oletus toimeksiantomenettelyn puut-

teista osoittautui siis ainakin joltain osin virheelliseksi. Valtaosa menettelyssä nähdyistä epäkohdista 

liittyi pikemminkin viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, kuin nykypäivään. 
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Toimeksiantomenettely laajeni vuoden 2015 Puolustusvoimauudistuksessa syntyneen Logistiikkalai-

toksen myötä koskemaan kaikkia puolustushaaroja. Toimeksiantomenettelyä oli tätä ennen sovellettu 

ainoastaan Maavoimissa, jonka vuoksi Maavoimissa valmistellut toimeksiannot koettiin kaikkein laa-

dukkaimpina. Merivoimien ja Ilmavoimien laatimat toimeksiannot olivat varsinkin tuolloin vuonna 

2015 vielä paikoin erittäin puutteellisia, mutta sittemmin tilanne on näidenkin puolustushaarojen 

osalta korjaantunut.  

”Sen niinku huomaa sen asian, että tämä menettely on sieltä Maavoimista lähtöisin oleva 

käytäntö. Maavoimien esikunnasta tulevat toimeksiannot, niin nehän on varsin hyvin teh-

tyjä ja noudattaa sitä sapluunaa, millä niitä meidän talossa katselmoidaan. Mutta sitten 

tuota Ilmavoimat ja etenkin ehkä Merivoimat kulkee pikkasen jäljessä, mutta parempaan 

suunta on mennyt koko ajan” 

Näkemykset laadun parantumisesta olivat johdonmukaisia kaikkien vastaajien kertomuksissa. Eräs 

toinen toimeksiantoja aiemmin aktiivisesti seurannut ja viime aikoina joitakin satunnaisesti tarkastel-

lut sanoi: 

”Että kyllä se on varmaan mennyt parempaan päin. Kyllähän ne on jo tollasella pistoko-

keella ihan eri maata, kuin silloin muutama vuosi sitten. Sellaisia yhden sivun räpistyksiä 

ei ollut yhtään.”  

Toisaalta aivan ongelmatonta eri organisaatioiden kanssakäyminen ei vielä tänä päivänäkään ole. 

Vaikka kehitystä on viime vuosina tapahtunut, niin joitakin tiedonkulkuun liittyviä ongelmia koettiin 

edelleen olevan. Tietämättömyys toisten tekemisestä sanottiin kostautuvan tarpeettomana päällekkäi-

senä työnä ja tehottomuutena, tutkimustyön käynnistäneiden alkuperäisoletusten mukaisesti.  

”He tekivät siellä tutkimusta ja olin sattumalta kahvipöydässä kuullut, että meidän sektori 

teki samasta aiheesta tutkimusta mutta nämä ei tienneet toisistaan mitään. Jolloin tehtiin 

tavallaan päällekkäistä turhaa työtä vähillä resursseilla. Ja tällaista on mun mielestä 

edelleen paljon”  

Päällekkäisen työn lisäksi puutteet menettelyssä ovat aiheuttaneet viiveitä hankkeiden etenemisessä. 

Tällaiset näkemykset olivat kuitenkin vastaajien keskuudessa aliedustettuina ja kuten todettua, toi-

meksiantomenettely koetaan nykypäivänä pääosin toimivaksi. Eräskin haastateltava totesi, kuinka: 
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”[toimeksiantomenettely] toimii niin kun pitääkin, ison aikaa kyllä. Ne tulee sillä tavalla 

hallitusti ja niitä jopa päivitetään hallitusti prosessin aikana, jolloin meillä on selkeä 

käsitys siitä, mitä hanke haluaa sillä toimeksiannolla”  

Haastattelujen perusteella toimeksiantomenettelyssä ei siis koettu yleisesti ottaen olevan sen isompia 

systemaattisia ongelmia. Yksittäisiä kehitysehdotuksia ja parannuskohteita tunnistettiin, ja ne liittyi-

vät pääosin yhtäältä toimeksiantomenettelyä koskevaan ohjeistukseen ja toisaalta tämän koko menet-

telyprosessin raskauteen.  

Tutkimusraportin kolmannessa pääluvussa kerrotaan, kuinka toimeksiantomenettely ohjeistetaan 

yleisellä tasolla Pääesikunnan toimenpitein. Menettelyn yksityiskohtia puolustushaaroja velvoitta-

valla tavalla ei kuitenkaan ohjeisteta missään, mikä nousikin haastatteluissa esiin yhtenä keskeisenä 

ongelmakohtana.  

Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle osoitettavat toimeksiannot katselmoidaan Järjestelmäkes-

kuksessa melko yksityiskohtaisen normin perusteella. Kyseinen ohjeistus ei kuitenkaan ole toimek-

siannon laatijaa velvoittava. Osa toimeksiantajista ei ilmeisesti ole edes tietoinen ohjeistuksesta, 

jonka vuoksi osa toimeksiannoista on sisällöltään puutteellisia logistiikkalaitoksen sisäiseen normiin 

verrattuna. Asetelma koettiin turhauttavaksi, sillä toimeksiantokatselmointia ja siinä tarkastettavia 

alakohtia koskeva normi on kuitenkin katselmoinnin toteuttajaa velvoittava.  

Viime vuosien aikana tässäkin on toki tapahtunut edistystä ja tieto katselmoinnin sisällöstä on kul-

keutunut puolustushaaraesikuntiin epävirallisia reittejä. Kaikkia puolustushaaroja koskevaa formaa-

lia ohjeistusta toimeksiantojen sisällöstä ei kuitenkaan edelleenkään ole. Yksi haastatelluista kuvasi 

asiaa näin: 

”Mitä enemmän se toimeksianto poikkeaa sen katselmoinnin otsikoinnista, niin sitä 

enemmän tulee keskustelua. Kuitenkin kahden kolmen vuoden aikana mennyt eteenpäin 

myös Merivoimien toimeksiannot. Sieltä saattoi tulla joskus yhden A4:n toimeksianto” 

Sama näkökulma toistui useassa haastattelussa. Toimeksiannot katsottiin usein laadukkaimmiksi sil-

loin, kun niiden otsikointi vastasi logistiikkalaitoksen esikunnan (2015) ohjetta. Haastatteluissa ko-

rostettiin teknisen asianhoitajan ja suorituskykyvastuullisen välistä aktiivista kanssakäymistä. Vuo-

rovaikutteinen ja avoin toiminta on mahdollistanut laadukkaat toimeksiannot myös virallisen ohjeis-

tuksen puuttuessa. 
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”Osassa se toiminta meni niin, että projektipäällikkö kirjoitti itselleen toimeksiannon ja 

lähetti sen hankepäällikölle joka muokkas tarvittaessa ja allekirjoitti ja lähetti takaisin. 

Ne oli yleensä kaikista parhaimpia meidän näkövinkkelistä”  

Ohjeistuksen lisäksi yhtenä epäkohtana tunnistettiin menettelyn raskaus ja työllistävä vaikutus sellai-

sissa tilanteissa, joissa vastaajien mukaan ei kenties tarvittaisi niin mittavaa prosessia. Eräs haasta-

teltu kuvasi tilannetta näin: 

”Ne useammat mitä oon kohdannut näitä haasteita ja valituksia niin se ehkä suurilta osin 

liittyy siihen, että esimerkiksi tää on liian jäykkä tiettyjen, ikään kuin pienempien projek-

tien hoitamiseen.”  

Sama haastateltava jatkoi: 

”Eli annetaan pienempiä hankintatehtäviä toimeksi, jotka eivät sen normin perusteella 

vaatisi tämmöstä toimeksianto-nimistä asiakirjaa eikä sen tyylistä valmistelua”  

Toimeksiantojen vastaanotto katselmointeineen kaikkineen koettiin useassa eri vastauksessa hyvänä 

ja toimivana järjestelynä. Se kuitenkin vaatii tiettyjä valmisteluja ja täten sen työllistävä vaikutus on 

kohtalainen. Osa toimeksiannoista vaikuttaisi haastattelujen perusteella olevan kuitenkin sellaisia, 

että ne olisivat hoidettavissa myös paljon kevyemmän menettelyn avulla.  

5.3 Toimeksiantosuunnitelma 

Toimeksiannot suunnitellaan Puolustusvoimien toimintasuunnitelman liitteeksi laadittavassa toimek-

siantosuunnitelmassa. Toimeksiantosuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta selvitettiin osana haastat-

teluja. Yleisesti ottaen toimeksiantosuunnitelma ja sen merkitys ymmärrettiin vastaajien keskuudessa 

hieman toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Yhtäältä toimeksiantosuunnitelma miellettiin yhtenä laadunvarmistuksen työkaluna, joka valmistut-

tuaan ei enää olisi kovin kiinnostava kuin korkeintaan vain harvoille henkilöille tehtyjen tilannekat-

sausten muodossa. Toisaalta toimeksiantosuunnitelman olisi toivottu olevan proaktiivisen toiminnan 

mahdollistava työkalu, jota se ei nykymuodossaan ole. Lisäksi haastateltujen käsityksissä siitä, mitkä 

toimeksiannot olivat ylipäätään suunnitelman mukaisia ja mitkä eivät, ilmeni isojakin eroja. 
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Laadunvarmistuksen näkökulmasta eräs haastateltava kertoi: 

"Kyllä se [suunnitelma] sillai toimii, mutta näen tässä pienen paradoksin. Että se on vähä 

niin kuin – jos ottaa analogian laatupuolelta – että sen laatujärjestelmän tekeminen on 

tärkeämpää kuin se lopputulos. Että siinä suunnitelman tekemisen matkalla opitaan te-

kemään asioita. − − Mutta jos mennään normin mukaan, että on hanke ja hankepäällikkö 

alkaa miettimään, että minkälaisia materiaaliprojekteja tässä pitäisi perustaa ja ottaa 

yhteyden järjestelmäkeskukseen, mistä löytyy se POC, joka työstää tätä asiaa tämän han-

kepäällikön kanssa ja kaikki toimeksiannot suunnitellaan tällä kaavalla, niin sillä het-

kellä tällä toimeksiantosuunnitelmalla ei Järjestelmäkeskuksessa ole oikeastaan mun 

mielestä juuriaan arvoa.” 

Kuten sanottu, kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan mieltäneet toimeksiantosuunnitelmaa tällä ta-

valla ainoastaan laatutyökaluna. Useampi haastatelluista olisi mieluummin nähnyt suunnitelman pal-

velevan resurssien aktiivista suunnittelua nykyistä paremmin. Suunnitelman hyödynnettävyyden 

osalta osa haastateltavista oli myös varsin kriittisiä, pääosin juuri tähän resurssien allokointiin liitty-

vien puutteiden takia. Yleisesti suunnitelmasta todettiin muun muassa seuraavaa: 

”No sen hyödynnettävyys on ollut heikko. Enkä mä tiedä, että onko se edelleenkään hyvä. 

Eli sitä on varmaan ajateltu, että se olisi resurssisuunnittelun työkalu.” 

Samantapaisia havaintoja resurssisuunnittelun näkökulmasta teki myös eräs toinen haastateltu. Hän 

sanoi:  

” − − sitten se käytännön toiminta sitten kuitenkin, että kun toimeksianto tulee, se on aina 

jossain määrin yllätys, että hups, se tuli. Ja sitten siihen reagoidaan. Ja se ongelma on 

siinä, että me joudumme toimimaan reaktiivisesti. Sellainen proaktiivisuus loistaa pois-

saolollaan.” 

Kuten edellä esitellyistä sitaateista käy ilmi, toimeksiantosuunnitelman merkitys on ilmeisesti ym-

märretty eri sidosryhmissä toisistaan poikkeavalla tavalla. Osa pitää sitä laadunvarmistuksen työka-

luna, osa oman toimintansa suunnittelun työkaluna. Osa suhtautui suunnitelmaan kriittisesti, osan 

mielestä se oli pääosin hyvä ja toimiva. Poikkeavat käsitykset eivät myöskään jääneet ainoastaan 

tähän, vaan esimerkiksi suunnitelmassa huomioitavien toimeksiantojen luonteeseen liittyi myös iso-

jakin näkemyseroja.  
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Osa haastatelluista nimittäin koki, että toimeksiantosuunnitelma ei ole lainkaan ajan tasalla ja että 

siinä ei noteerata kuin korkeintaan murto-osa kaikista toimeksiannoista. Yksi haastatelluista kuvasi 

tilannetta näin: 

”Suunnittelun haasteita siinä on se, että ne toimeksiannot eivät ole noudattaneet sitä toi-

meksiantosuunnitelmaa kuin hyvin pieneltä osin. − −  Toteuma oli aiemmin sellainen, että 

suunnitelluista tuli noin 20-25%, joiden lisäksi tuli sitten satoja prosentteja suunnittele-

mattomia toimeksiantoja. Siinä voi tietysti olla jonkin verran tilastoharhaa, sillä ne toi-

meksiannot olivat vaihtelevia sisällöltään ja puutteellisia ja määrittelemättömiä” 

Muutama muukin haastatelluista oli samassa käsityksessä – että vain pieni osa varsinaisista annetuista 

toimeksiannoista olisi koskaan huomioitu suunnitelmassa. Tämä käsitys osoittautui kuitenkin haas-

tatteluiden edetessä mitä ilmeisimmin virheelliseksi. Eräs vastaajista, jota aseman ja kokemuksensa 

puolesta voidaan pitää tässä asiayhteydessä eräänlaisena auktoriteettina ja uskottavimpana asiantun-

tijana, totesi kyseessä olevan väärinymmärryksen. Se minkä moni haastatelluista koki suunnittele-

mattomana toimeksiantona, olikin tosiasiassa vain virheellinen tulkinta.  

Ylivoimainen enemmistö toimeksiannoista osoittautui lopulta kuitenkin olevan suunnitelman mukai-

sia. Mitkä toisaalla koettiin suunnitelman ulkopuolisina, olivatkin valtaosin vain täydentäviä toimek-

siantoja suunnitelman mukaisiin varsinaisiin toimeksiantoihin. Näin ollen niitä ei voi pitää täysin 

suunnittelemattomina, sillä hanke itsessään kaikkine tiedossa olevine toimeksiantoineen oli suunni-

teltu kuten kuuluikin.  

Edelleen toimeksiantosuunnitelmien nykymuotoinen väljyys koettiin ongelmalliseksi. Suunnitelmat 

käsittävät nykyisellään toimeksiantojen suunnitellun antamisajankohdan kategorioittain, mutta sen 

tarkempaa suunnittelua ei tällä hetkellä toteuteta. Ilmeisesti tarkempaa suunnittelua on taannoin ai-

nakin yritetty, mutta vaihtelevalla menestyksellä. Moni haastatelluista kuitenkin toivoi suunnitelman 

kehittämistä tähän suuntaan, muun muassa hankintojen nykyistä tehokkaamman koordinoinnin nä-

kökulmasta.  

Riittävän yksityiskohtaiselle tasolle menevän suunnitelman laatiminen on koettu ongelmalliseksi.  

Vaikka tällä olisi kenties saavutettavissa hyötyjä – esimerkiksi kaupalliset asianhoitajat voisivat te-

hostaa omaa toimintaansa jo pelkän suunnitelman pohjalta – ei sen korjaamiksesi ole kyetty esittä-

mään toimivaa parannusehdotusta. Nykyinen malli, jossa mitä ilmeisemmin ei ole lainkaan 
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esimerkiksi formaalia mekanismia eri hankkeissa toteutettavien hankintojen koordinoimiseksi, on 

omiaan synnyttämään tehottomuutta.  

”Niin nyt näillä 30 hankkeella on omat projektipäälliköt ja ne käyttää nyt sit − − vaikka 

sitä radioasianhoitajaa tai naamioverkkoasianhoitajaa ja niin edelleen. Niin se on siitä 

projektipäälliköstä kiinni, että kuinka hän tuottaa sitä tietoa näille ala-asianhoitajille.” 

Hankintojen koordinointi vaikuttaisi nykytilanteessa olevan siis yksittäisten materiaaliprojektien 

päälliköiden aktiivisuudesta kiinni. Toisaalta toiset vastaajista korostivat, että liika suunnittelukaan 

ei ole hyvästä. Pyrkimällä liian tarmokkaasti kohti koordinoidumpia hankintoja vaarana on, että or-

ganisaatio työllistäisi itsensä loputtomaan suunnitteluun, jonka myötä syntynyt suunnitelma tuskin 

sittenkään pitäisi riittävältä osin paikkansa. 

Haastattelujen yhteydessä nousi esiin vielä yksi suunnitelmaa koskeva kriittinen näkemys. Eräs vas-

taajista oli huolissaan, kuinka toimeksiantosuunnitelmaa ei verrata, ainakaan riittävällä tarkkuudella, 

rahoitussuunnitelmaan. Tämän seurauksena suunnitelmalla suorituskykyjen rakentamisesta, siis tällä 

toimeksiantosuunnitelmalla ja toisaalta rahankäytön suunnitelmalla ei ole edes edellytyksiä kohdata 

toisiaan. Näin ollen esimerkiksi siirtyvien erien problematiikan näkökulmasta organisaatiolla ei ole 

minkäänlaisia menestymisen mahdollisuuksia, vastaaja kertoo. Toimeksiantomenettelystä puuttuisi 

tämän mukaan siis mekanismi, jolla varmistettaisiin, että kullekin vuodelle allokoidut puolustusma-

teriaalirahat tulisivat varmasti suunnitelmallisesti toimeksiannettua ja täten käytettyä.  

5.4 Toimeksiantojen kategoriat 

Nykyisen ohjeistuksen mukaan toimeksiannot kategorisoidaan kolmeen eri luokkaan: hankintaperus-

teiden muodostamiseen liittyvään, hankinnan valmisteluun liittyvään sekä varsinaisen hankinnan to-

teutukseen liittyvään toimeksiantoon. Haastatellut pitivät tätä kategorisointia pääosin toimivana, jos-

kaan kaikki eivät olleet yksimielisiä asiasta. 

Vastaajien käsitykset eri toimeksiantojen tarkoituksesta poikkesivat myös toisistaan. Ensimmäisen ja 

toisen vaiheen toimeksiannot, siis hankintaperusteiden muodostamiseen ja hankinnan valmisteluun 

liittyvät toimeksiannot, koettiin kaikista tärkeimpinä. Osa haastatelluista piti kolmattakin toimeksi-

antoa tarpeellisena muun muassa dokumentaatio- ja laatunäkökulmista, mutta toisaalla sen roolia ky-

seenalaistettiin voimakkaastakin. Eräs vastaaja kertoi: 
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”Kyllä se [toimeksiantojen kategoriointi] minun mielestä tarpeellinen sinänsä on. Aina-

kin se ykkönen ja kakkonen. Se kolmonen on vähä sellainen, että tarvitaanko se, mutta 

että ehkä se on hyvä sellaisena hallinnollisena päätöksenä suorituskyvyn omistajan tai 

kehittämisohjelman, hankkeen puolelta se viimeinen niitti olla. On siinä vielä mahdolli-

suus jotain tarkentaakin” 

Kolmannen toimeksiannon tarpeellisuutta kuitenkin tosiaan vahvastikin kritisoitiin, kuten seuraa-

vasta lainauksesta ilmenee: 

”Mulle valkeni ihan vain muutama kuukausi sitten, että ensimmäinen on RFI:tä varten ja 

toinen RFQ:ta ja sopimuksen tekemistä varten. Ja että se kolmas luokka olisi vain sitä 

varten, että tulisi niin sanottu pelkkä irrallinen hankinnan toteuttaminen siinä tilanteessa, 

että meillä on optio tai puitesopimus olemassa. Jos se on todellakin niin, että tarkoitus 

on tulla vielä hankinnan toteuttamisesta vielä erillinen toimeksianto ennen sopimuksen 

tekemistä, ennen hankintapäätöksen tekemistä, niin se tuo meidän näkökulmasta proses-

siin täysin tarpeettoman viiveen” 

Sama henkilö jatkoi vielä myöhemmin, kuinka hänen näkökulmastaan ”sen kakkostoimeksiannon 

pitää ehdottomasti kattaa myös sopimuksen tekeminen”. Yhteistä kaikille vastauksille siis oli, että 

ensimmäiset kaksi toimeksiantoa koettiin tarpeellisena ja jako tarkoituksenmukaisena. Ne myös ko-

ettiin sitoutuvan suorituskykyjen rakentamisen prosessiin järkevästi, sillä ne mukailivat kokonaisuu-

den kannalta merkittäviä virstanpylväitä; tieto- ja tarjouspyyntöjä.  

Kolmannen toimeksiannon osalta, joka asemoituu tässä edellä mainitussa kokonaisuudessa osaksi 

hankintasopimuksen valmistelua, ei oltu aivan yksimielisiä. Valtaosa haastatelluista suhtautui sen 

merkitykseen epäilevästi, mikä ilmenee jo ylhäällä esitetyistä lainauksistakin. Ei kuitenkaan kaikki, 

sillä eräs haastatelluista nimenomaan peräänkuulutti näiden kaikkien toimeksiantojen erottamista toi-

sistaan. 

Toisaalta viimeisimmästä lainauksesta ilmenee, että eri toimeksiantokategorioiden merkitys osana 

kokonaisuutta on saanut toisistaan poikkeavia käsityksiä. Siinä missä osa haastatelluista koki kaikki 

kolme kategoriaa kuuluvan osaksi kaikkia materiaaliprojekteja, osa näki kolmannen toimeksiannon 

kuuluvan vain erillisiin hankintoihin.  

Muutoin toimeksiantojen kategorioinnista vastaajat olivat tehneet samanlaisia havaintoja, kuin me-

nettelystä laajemminkin. Toimeksiantokategoriatkin toimivat nykyisellään siis parhaiten laajimmissa 
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ja monimutkaisissa materiaaliprojekteissa. Hankinnan koko ei kuitenkaan ole ainoa määrittävä tekijä, 

sillä eräskin haastatelluista kertoi muun muassa ylijäämähankinnoista (surplus), joihin liittyen esi-

merkiksi hankintaperusteiden muodostamiseen liittyvä ”tietopyyntötoimeksianto” olisi tarpeeton.  

Osa haastatelluista myös kertoi, että edelleenkään kaikki hankepäälliköt eivät ilmeisesti osaa tätä 

kolmijakoa. Ainakaan he eivät anna luokittelun mukaisia toimeksiantoja. Tällaiset havainnot olivat 

kuitenkin vähäisiä, ja silloinkin liittyivät ehkä pikemminkin hieman poikkeuksellista materiaalia si-

sältäviin hankkeisiin.  

5.5 Muut havainnot 

Haastattelujen aikana nousi edellä todettujen havaintojen lisäksi myös muutama muu kiintoisa näkö-

kulma. Ensinnäkin toimeksiantomenettelyä koskevan ohjeistuksen noudattamisessa on joitakin puut-

teita, kuten aiemmin mainittiin. Toisaalta toimeksiantomenettelyyn liittyy paljon henkilösuhteisiin 

konkretisoituvia asioita ja hiljaista tietoa, joiden merkitys koettiin erittäin tärkeänä. Lisäksi toimek-

siannoilla on ilmeisesti tapana hieman siiloutua, mikä osaltaan johtaa tehottomuuteen. 

Ohjeistuksen osalta ongelmat koskivat pääosin jo aiemmin tarkasteltua normihierarkiaongelmaa. 

Tällä hetkellä ei ole olemassa hankepäälliköitä velvoittavaa ohjetta, joka määrittäisi toimeksiannon 

sisällön. Sen lisäksi ongelmia koettiin siinä, että voimassa olevaa ohjeistusta ei yksinkertaisesti nou-

deta. Joko toimeksiantoja ei anneta lainkaan kategoriajaon mukaisesti tai vaihtoehtoisesti ne tulevat 

epärealistisella aikautuksella. Puutteellisia toimeksiantoja koettiin vastaanotettavan enemmän pie-

nissä hankkeissa: 

”Sitten kun on vähän tällaisia pienempiä juttuja, niin ne ei välttämättä oo niin pilkun 

tarkkaan tehty ne toimeksiannot.” 

Eri osapuolten yhteistoimintaa ja sen sujuvuutta pidettiin korkeassa arvossa. Itseasiassa eri osapuol-

ten välistä yhteistyötä ja kommunikaation merkitystä korostettiin liki pitäen kaikkien vastaajien pu-

heenvuoroissa. Keskusteluissa sivuttiin myös esimerkiksi hankepäälliköiden pysyvyyteen liittyviä 

näkökulmia ja upseereiden nopeaa tehtäväkiertoa. Eräs vastaaja kuvasi yhteistyötä yleisellä tasolla 

seuraavasti: 

”Mutta tää mikä on moneen kertaan tullut niin se puolustushaaraesikunnan hankepääl-

likön ja järjestelmäkeskuksen projektipäällikön kommunikointi on se avainjuttu. Jos se 
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hygienia ja henkilökemia toimii ja se vuorovaikutus ja viestintä, niin ei ole mitään ongel-

mia.” 

Yhteistyön korostunut merkitys ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään projekti- ja hankepäällikön vä-

lille, vaan yhtä lailla yhteistyön tulee toimia myös esimerkiksi kaupallisen asianhoitajan suuntaan. 

Havainto saa tukea myös muusta tutkimuskirjallisuudesta. Esimerkiksi Ilkka Ikonen (2021, 54) toteaa 

tuoreessa väitöskirjassaan, kuinka puolustusmateriaaliprojektien menestystä määrittää sidosryhmien 

välinen viestintä ja yhteistyö henkilöstön kesken. Nämä ovat Ikosen mukaan keskeisiä ja kriittisiä 

menestystekijöitä. Toisaalta haastatteluissa sivuttu henkilöstön nopea vaihtuvuus on myös Ikosen 

työssä tunnistettu yhtenä epäonnistumistekijänä.  

Osapuolten välisen yhteistyön aloitusajankohta nousi vastauksissa myös toistuvasti esille. Yhteistyö 

tulisi haastateltujen mielestä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eikä jättää ensimmäistä 

yhteydenottoa vasta ensimmäiseen toimeksiantoon.  

”Tässä on nähnyt useita eri hankkeita, missä on menty metsään juuri tämän takia, eli ei 

olla yhteydessä. − − Siinä vaiheessa, kun ollaan jo hanke perustettu, niin silloin sen han-

kepäällikön ja [järjestelmäkeskuksen] projektipäällikön tulisi olla yhteydessä. Mutta 

nähnyt molemmin puolin sitä, että henkilökemiat ei kohtaa tai ajatusmalli on semmoinen, 

että ne siellä maavessa ei tiedä mistään mitään tai että toinen siellä ajattelee, että Jär-

jestelmäkeskus ei tiedä mitään. Ja se on iso virhe.” 

Toimeksiantomenettely koettiin myös tietyllä tapaa alihyödynnetyksi. Menettelyn toivottiin olevaan 

proaktiivisen työskentelyn väline, mitä se ei kaikilta osin tänä päivänä ole. Ei ilmeisesti ainakaan 

kaikille menettelyyn osallistuville. Eräs vastaajista kertoi: 

”Isoin kipukohta minkä mä nään tässä toimeksiantomenettelyssä on se, että sen pitäisi 

palvella sellaista projektimaista toimintaa, resurssien varaamista, suunnittelua, niin kau-

pallista kuin teknistäkin, ja sitä se ei tee. Ihan kategorisesti sanottuna.” 

Menettelyssä tunnistettiin täten paljon käyttämätöntä potentiaalia. Samaan asiaan liittyy osaltaan var-

masti myös puheenvuorot eri toimeksiantoja koordinoivien elimien puutteesta ja yksittäisten hank-

keiden siiloutumisesta.  

Vaikka hankkeet tuottavatkin tavallisesti jonkin tietyn yksilöllisen suorituskykykokonaisuuden, si-

sältyy näihin usein lukuisa määrä sellaisia hankintoja, jotka toistuvat hankkeista toiseen. Tällaisia 
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”hyllytavarahankintoja” ei kuitenkaan nykytilanteessa koordinoida, kuin korkeintaan yksittäisen asi-

anhoitajan omasta aloitteesta.  

”Ei, mikään ei velvoita tekemään sitä [hankintojen koordinointia]. Saattaa olla, että jos 

tekninen asianhoitaja rupee tekemään, niin voi olla, että joku pahastuu, että miksi te kyt-

kette meidän hankinnat noiden kanssa. Kun tulee mahdollisesti viivettä suuntaan tai toi-

seen. Ilmeisesti kun hanke toimii, niin hanke ostaa itse kaiken sen tavaran, mitä esimer-

kiksi varusteluun tarvitaan. Eli ollaan niin sanotussa pystysuorassa putkessa. Mutta siinä 

vaaka-akselilla löytyy juurikin tavaroita, mitä jokainen hanke tarvitsee. Jokainen tarvit-

see kantolaitteita, kumisaappaita, tietoliikennelaitteita. Että jos sitä vaaka-akselia katot-

tais, niin se helpottaisi hankintojen toteuttamista. Saataisiin isompina könttinä niitä läpi. 

Transaktioita olisi kappalemäärittäin vähemmän, jolloin meilläkin se kahden kuukauden 

toimeksiantojono voisi olla lyhyempi.” 

Pelkästään jo tämä havainto korostaa yhteistyön merkitystä.  

5.6 Puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisten hankintojen tarkastuskertomus 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta julkaisi vuonna 2018 kertomuksen, jossa käsiteltiin 

haastatteluihin perustuvaa Puolustusvoimien sisäistä tarkastusta. Tarkastuksen painopisteenä oli juuri 

toimeksiantomenettely, minkä vuoksi tarkastuskertomuksessa on paljon yhtäläisyyksiä tähän tutki-

mukseen. Tässä alaluvussa käsitellään tuon tarkastuskertomuksen lisäksi eri hallintoyksiköiden seu-

rantavastauksien näkemyksiä toimeksiantomenettelyyn. Tarkastuskertomukseen vastasivat Maavoi-

mien esikunta (2019), Ilmavoimien esikunta (2019) Järjestelmäkeskus (2018) ja Logistiikkalaitoksen 

esikunnan (2019) kaupallinen osasto. 

Asiakirjojen käsittelyssä noudatettiin samaa teemoittelua, kuin mitä tässä tutkimuksessa muutoinkin 

hyödynnettiin. Mikäli tarkastuskertomuksessa esitettiin asioita tämän teemoittelun ulkopuolelta, ne 

rajattiin myös tässä käsittelyn ulkopuolelle.  

Kertomuksessa kerrotaan, kuinka tarkastuksen tavoitteena oli arvioida toimeksiantojen asianmukai-

suutta ja oikea-aikaisuutta, niiden vaikutusta hankintojen tehokkaaseen ja taloudelliseen toteutukseen 

sekä toimeksiantojen vaikutusta tavoitellun suorituskyvyn saavuttamiseen. Lisäksi tarkastuksessa tar-

kasteltiin hankintojen kaupallista toteuttamista. Tarkastuksessa huomioitiin toimeksiantomenettely 

kokonaisuudessaan sisältäen toimeksiantosuunnitelman ja toimeksiantojen katselmoinnit (Puolustus-

voimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018).  
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Toimeksiantomenettelyn nykytilan osalta tarkastuskertomuksessa ja sitä seuranneissa vastauksissa 

havaittiin paljon samoja asioita, kuin tämän tutkimuksen haastatteluissa. Toimeksiantojen valmiste-

lusta muun muassa sanottiin (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018), kuinka ”toimek-

siannot valmistellaan hyvin usein toimeksiantajan ja Järjestelmäkeskuksen yhteistyönä mutta on 

myös toimeksiantoja, joissa yhteistyötä ei ole tehty lainkaan.” Lisäksi mainittiin, kuinka toimeksian-

toja valmistellaan liian myöhään, eikä prosessin aikaviiveitä tunneta riittävällä tasolla.  

Jonkinasteista hankealan osaamisvajetta on ilmeisesti paitsi osalla hankehenkilöstöstä, myös ylem-

mällä johdolla – ainakin Maavoimissa. Havaintoa tukee se, että suositusten seurantavastauksessa 

(Maavoimien esikunta 2019) mainitaan, kuinka muun muassa ajallisia viiveitä on pyritty osaltaan 

korjaamaan ”maavoimien esikunnassa jatkokoulutuksella, esimerkiksi aselajitarkastajille ja strategi-

sen suunnittelun sektorille suunnatuilla koulutuksilla, hankkeen rakenteesta ja valmisteluvaiheen tär-

keydestä ja aikautuksesta.” Tilanne voi tietysti olla sama myös muissa puolustushaaroissa, mutta vas-

tausten perusteella Maavoimien esikunnassa on ryhdytty tilannetta parantaviin toimenpiteisiin. Myös 

tämä sitaatti heijastelee tässä tutkimuksessa saatuja vastauksia.  

Edelleen kertomuksessa mainittiin toistuvasti puutteet toimeksiantojen sisällön ohjeistuksessa. (Puo-

lustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018) Puolustusvoimallisen toimeksiantojen sisältöä kos-

kevan ohjeistuksen puutteet oli havaittu siis jo vuonna 2018, eikä asia ole tässä tutkimuksessa tehdyn 

kirjallisuuskatsauksen, eikä haastatteluiden perusteella edelleenkään korjaantunut.  

Lisäksi eri toimijoiden välisen yhteistyön puutteita korostettiin (Puolustusvoimien logistiikkalaitok-

sen esikunta 2018). Kuten haastatteluvastauksistakin käy ilmi, mitään eri toimijoiden yhteistyöhön 

’pakottavaa’ mekanismia ei toimeksiantomenettelyyn sisälly. Tämän seurauksena eri asianhoitajien 

henkilökohtaisilla työskentelymenetelmillä on varsin suuri merkitys kokonaisuuden onnistumiseen.  

Toimeksiantosuunnitelmien osalta tarkastuskertomuksessa kerrottiin, että suunnitelman tarkkuus on 

ollut erittäin huono. (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018) Annettujen toimeksianto-

jen määrä on kertomuksen mukaan ylittänyt suunnitelmassa noteeratut sadoilla prosenteilla. Tarkas-

tuskertomuksen tai siihen tulleiden vastausten perusteella ei voida yksiselitteisesti osoittaa, että ky-

seessä olisi mahdollisesti samanlainen tulkintavirhe, kuin mitä haastatteluissa havaittiin. Toisaalta 

tuolloin vastaaja nimenomaan kertoi, kuinka tällaiset raportoinnit olivat aikoinaan kiinnittäneet asi-

anomaisten huomion. Heidän ryhdyttyä selvittämään asiaa, kävi ilmi, että monelta osin kyseessä oli 

pikemminkin väärinkäsitys, kuin varsinaisesti suuret vääristymät suunnitelmassa.  
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Tarkastuskertomuksessa myös suositettiin, että toimeksiantosuunnitelman tarkkuutta lisättäisiin 

(Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018). Tämän tarkoituksena olisi saada toimeksian-

tosuunnitelma palvelemaan myös esimerkiksi kaupallisen osaston työnjohtamista. Tätä tutkimusta 

varten tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että tällainen tarve on edelleen olemassa. Vastaajat toki 

pitivät tämän korjaantumista jossain määrin epärealistisena, sillä tarpeeksi tarkan suunnitelman teke-

minen koettiin liian työlääksi. 

Järjestelmäkeskuksen vastauksissa (2018) tuodaan ilmi, kuinka toimeksiantosuunnitelman laatimis-

vaiheessa tulisi harjoittaa toimeksiantojen priorisointia. Vastauksessa myös todetaan, kuinka Järjes-

telmäkeskus on tähän suuntaan toimeksiantomenettelyä pyrkinyt kehittämäänkin. Sama asia nousi 

esiin myös haastatteluissa. Nykytilanteessa koordinoitua toimeksiantojen priorisointia ei ilmeisesti 

vieläkään siis ainakaan kaikkialla tapahdu, vaan esimerkiksi mahdollisissa ruuhkatilanteissa työn jär-

jestely on yksin kulloisenkin asianhoitajan vastuulla.  

Näiden lisäksi suositeltiin muun muassa kaupallisen asianhoitajan ottamista mukaan toimeksianto-

suunnitelman laadintaan (Maavoimien esikunta 2019). Tämä entisestään korostaa toimeksiantome-

nettelyyn liittyvän yhteistyön merkitystä, jota on sivuttu jo monessa muussakin kohtaa.  

Toimeksiantojen kategorisoinnista todettiin, kuinka se ei ollut vuonna 2018 kaikilta osin kunnossa 

(Maavoimien esikunta 2019). Kaksi vuotta myöhemminkään asia ei ole korjaantunut, sillä haastatte-

luissa ilmeni samanlaisia havaintoja. Kategorioita ei joko tunnettu tai toisaalta toisen ja kolmannen 

kategorian toimeksiannot annettiin yhdessä (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018). 

Tämäkin on sinänsä kiinnostavaa, sillä osa tämän tutkimuksen haastattelussa ehdotti, että näin ni-

menomaan kannattaisi toimia. Siis kuinka toinen ja kolmas toimeksianto kannattaisi yhdistää, sillä 

kolmannella ei koettu olevan tärkeää merkitystä. Tämän suhteen vastaajat eivät toki olleet yksimieli-

siä.  

5.7 Kehitysehdotukset 

Edellä esitettyjen haastattelutulosten ja tutkijalle yllättäen ilmenneen tarkastuskertomuksen sekä sitä 

seuranneiden seurantavastausten perusteella seuraavassa esitetään konkreettisia toimeksiantomenet-

telyyn liittyviä kehitysehdotuksia. Ehdotukset esitetään tarkastuskertomuksen sisältöä mukaillen. 

(Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta 2018) Ehdotukset myös jaotellaan tämän tutkimuk-

sen teemoja soveltaen. Ensimmäiset suositukset koskevat toimeksiantomenettelyä yleisesti.  
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1 Yleissuositus 

Pääesikuntaa suositetaan laatimaan kaikkia osapuolia velvoittava toimeksiantojen sisäl-

töohje.   

Ohjeistuksen puute nousi esiin lähes kaikkien haastateltujen vastauksissa. Lisäksi ongelma oli ha-

vaittu jo vuoden 2018 tarkastuskertomuksessa. Ohjeistuksen puutteet aiheuttavat Järjestelmäkeskuk-

sen toimeksiantokatselmoinneissa tarpeetonta kitkaa, sillä heidän sisäinen ohjauksensa velvoittaa to-

teuttamaan katselmoinnit tietyllä tavalla. Ohjeistuksen ollessa vain yksipuolinen, Järjestelmäkeskus 

vastaanottaa toisinaan toimeksiantoja, mitkä eivät vastaa heidän omia vaatimuksiaan. Tämän epäkoh-

dan korjaaminen linjakkaaksi selkeyttäisi prosessia ja vähentäisi tarpeetonta työtä, tehden toimeksi-

antojen käsittelystä ja katselmoinneista nykyistä tehokkaampaan.  

2 Yleissuositus 

Suositetaan sellaisen mekanismin rakentamista, jolla varmistetaan eri osapuolten välisen 

yhteistyön syntyminen riittävän aikaisessa vaiheessa hanketta.  

Henkilösuhteet ja osapuolten välinen yhteistoiminta, tai sen puute, koettiin useassa eri vastauksessa 

hyvin häiritsevänä. Nykyisellään mitään tähän pakottavaa toimintamallia ei ole, pois lukien itse toi-

meksiannon katselmointi. Kokemusten mukaan tällöin ollaan kuitenkin usein jo myöhässä, sillä toi-

meksiantojen laadun on havaittu parantuvan merkittävästi, jos valmistelussa ollaan tehty yhteistyötä.  

Yhteistyön lisäämiseen on varmasti useitakin vaihtoehtoisia toimintamalleja. Nopeaan vaikutukseen 

voitaisiin päästä esimerkiksi hankkeen asettamisen yhteydessä järjestettävällä yhteistyökokouksella, 

jossa eri osapuolten edustajat kokoontuisivat keskustelemaan tulevasta. Tällaisiin toimiin on itse asi-

assa ilmeisesti jo ryhdyttykin. Esimerkiksi kaupallinen osasto on todennut ohjeistaneen niin kutsutun 

”hankinnan aloituskatselmoinnin” toimeenpanemisen. (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esi-

kunta 2019). Saman tyyppinen ratkaisu, mutta laajemmassa kokoonpanossa, voisi kenties edistää eri 

toimijoiden välistä yhteistyötä.  

Yhteistyön näkökulmasta on syytä muistaa, että esimerkiksi Järjestelmäkeskusta ei tulisi pelkistää 

ainoastaan hankintaorganisaatioksi, vaan sitä tulisi ajatella laajemmin hyvin monipuolisena asiantun-

tijatahona.  Näin varmasti pääosin tehdäänkin, mutta mitä ilmeisemmin kaikki eivät asiaa tällä tavalla 

miellä. Eräs järjestelmäkeskuksen asiantuntija arvioi näin: 

”Me tiedetään milloinka on tuotantoikkunat auki ja se, että me hypätään sellaiseen tuo-

tantolinjaan mukaan missä on satoja versus ollaan yksin hankkimassa, me säästetään 
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kymmeniä ja satoja miljoonia pelkästään tämmöisellä yksinkertaisella tiedonhankin-

nalla.” 

Tällaista osaamista ei välttämättä hankepäälliköiltä löydy, eikä tarvitsekaan löytyä. Asiantuntijoiden 

osaamista tulisi siis osata hyödyntää paitsi toimeksiantojen laadinnassa, myös hankkeiden valmiste-

lussa yleensäkin. Tällä saavutettavat hyödyt esiintyivät useiden haastateltujen puheenvuoroissa, sekä 

toistuvasti tarkastuskertomuksessa. Vastaajien kommenteista oli myös tulkittavissa, kuinka työsken-

tely on nykyisin erittäin paljon hiljaisen tiedon varassa. Tämän tiedon dokumentointi ja toisaalta täl-

laisen vuoropuhelun syntymisen varmistaminen olisi sellaista, mihin tulisi kaikin keinoin pyrkiä. Laa-

dukas dokumentaatio on nimittäin myös sujuvan yhteistyön lisäksi yksi tunnistetuista kriittisistä 

hankkeiden menestystekijöistä (Ikonen 2021). 

3 Yleissuositus 

Suositetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävän Sotatalouden ja tekniikan lisä-

opintojen opetussisällön tarkastamista. 

Tarkastuskertomuksen seurantavastauksissa mainittiin, kuinka eri toimijoiden ymmärrystä on pyritty 

lisäämään hankealan täydennyskoulutuksessa. Mitään mainintaa Maanpuolustuskorkeakoulun osuu-

desta ei kuitenkaan esiintynyt sen enempää tarkastuskertomuksessa, sitä koskevissa vastauksissa, 

kuin vastaajienkaan puheenvuoroissa. Sen sijaan maininnat yhteistoiminnan ja osaamisen puutteesta 

olivat tavallisia, kuten jo moneen kertaan todettu. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitos 

järjestää vuosittain Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot -opintokokonaisuuden. Opintojen tavoit-

teena on lisätä opiskelijoiden valmiuksia toimia suorituskyvyn suunnittelun ja rakentamisen tehtä-

vissä muun muassa hankealalla (Maanpuolustuskorkeakoulu 2020).  

Eri osapuolten välisen yhteistyön merkityksen korostaminen opetuksessa entisestään voisi olla yksi 

askel kohtia parempia toimeksiantoja. Nykymuodossaan kurssiin ei varsinaisesti sisälly tällaista ver-

kostoitumista kuin korkeintaan epäsuorasti. Sitä voisi kenties ajatella tehtävän jatkossa ehkä päämää-

rätietoisemminkin, sillä sen merkitys tosiaan vaikuttaa olevan ainakin tämän toimeksiantomenettelyn 

onnistumisen osalta keskeinen. Toki tässä tutkimuksessa mainitut eri yhteistyötahot osallistuvat kyllä 

opintokokonaisuuden opetukseen, mutta ehkä yhteistyön merkitystä voisi alleviivata vielä nykyistä 

enemmänkin. Ensimmäinen toimeksiannon katselmoinnissa yhteistyö toki viimeistään alkaa, mutta 

kuten todettua, kokemusten mukaan tällöin ollaan kuitenkin usein jo myöhässä. Toimeksiantojen laa-

dun on katsottu parantuvan aina silloin, kun eri osapuolet aloittavat yhteistyön jo hyvin aikaisessa 

vaiheessa.  
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4 Yleissuositus 

Järjestelmäkeskusta suositetaan laativan soveltamisohje kevyemmän toimeksiantomenet-

telyn mahdollistamiseksi erikoistapauksissa. 

Haastateltujen vastauksista oli tulkittavissa toiveita jonkinasteisesta soveltamisohjeesta tai vastaa-

vasta, joka antaisi toimeksiantojen käsittelijöille liikkumavaraa pienempien toimeksiantojen käsitte-

lyyn. Toimeksiantomenettelyä toivottiin kevennettäviksi tilanteissa, joissa hankittava tuote ei olisi 

kovin vaativa. Puolustustarvikkeiden osalta tällaisista tavataan puhua niin kutsuttuina  

COTS-tuotteina (Commercial off-the-shelf), eli ”hyllytavarana”, vaikkakin myös COTS-hankinnat 

voivat toisinaan olla haastavia. Monimutkaisemmissa ja tavallisesti kokonaan uutta suorituskykyä 

rakentavien hankkeiden toimeksiannot menettelyineen eivät kaivanneet samanlaista huomiota. 

Nykyinen Järjestelmäkeskuksen ohjeistus on sellainen, että kaikki heidän vastaanottamansa toimek-

siannot tulee katselmoida oman ohjeistuksen mukaisesti. Tätä ilmeisesti kaikki toimeksiantojen laa-

tijat eivät välttämättä ymmärrä. Toimeksiantoja on vastaajien mukaan nimittäin laadittu sellaisista 

tehtävistä, mitkä olisivat toteutettavissa pelkällä hankintatoimeksiannolla. Voimassa oleva ohjeistus-

kin mahdollistaisi kevyemmän menettelyn tällaisissa tilanteissa (Pääesikunta 2014), mutta näin ei 

jostain syystä ilmeisesti kuitenkaan toimita. Haastattelujen perusteella ei voida todeta tähän johtaneita 

syitä.  

Yksittäisillä virkamiehillä ei kuitenkaan tätä nykyä ole tällaisissa tilanteissa harkintamahdollisuutta, 

vaan heidät on velvoitettu toimimaan normiohjauksen mukaisesti. Tämän seurauksena katselmoidaan 

huonosti laadittuja toimeksiantoja asiasta, jota ei edes tarvitsi tällä tavalla toimeksi antaa. Ja tämä 

tehdään tilanne tiedostaen, sillä virkavastuulla toimiva virkamies ei periaatteessa muutakaan voi. Täl-

lainen tilanne ei tietystikään ole tarkoituksenmukainen.  

1 Toimeksiantosuunnitelmaa koskeva suositus 

Suositetaan toimeksiantosuunnitelman käyttötarkoituksen ja merkityksen selventämistä. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että eri osapuolet ymmärsivät toimeksiantosuunnitelman merkityksen ja 

tarkoituksen toisistaan poikkeavalla tavalla. Osa vastaajista piti suunnitelmaa laadunvarmistuksen 

työkaluna, osa resurssien suunnittelun ja reaaliaikaisen johtamisen apuvälineenä. Toki suunnitelma 

voi olla samanaikaisesti näitä molempia ja paljon muutakin, mutta siihen sisältöä tuottavien olisi hyvä 

tietää suunnitelman tärkeimmät käyttötarkoitukset. Voi myös hyvin olla, että toimeksiantosuunni-

telma tarkoituksineen on osalle sen kanssa työskenteleville hyvinkin selvä, mutta haastattelujen 
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perusteella kaikkialla näin ei kuitenkaan ole. Ei kuitenkaan aina riitä, että ainoastaan työkalua eniten 

käyttävät ymmärtävät sen perimmäisen luonteen. Jos ei muuta, niin tiedottamisella lisätään työnteki-

jöiden ymmärrystä, jonka jälkeen suunnitelmaan kohdistuvia kriittisiä puheenvuoroja enää välttä-

mättä esiintyisi.  

Samoin vastauksista käy ilmi tarve keskustelulle suunniteltujen ja suunnittelemattomien toimeksian-

tojen määrityksestä. Jo useassa eri vaiheessa havaittu puute toimeksiantosuunnitelman paikkansapi-

tämättömyydestä liittyy tähän. Kuten aiemmin todettiin, valtaosa suunnittelemattomina pidetyistä toi-

meksiannoista eivät sellaisia olleet, vaan ne olivat ainakin osiltaan aivan oikein suunniteltujen toi-

meksiantojen täydennyksiä. Mikäli tällaisten eri toimeksiantojen tulkintatapa olisi kaikille osapuolille 

selkeä, se mahdollistaisi aivan eritasoisen keskustelun toimeksiantosuunnitelmasta ja siinä mahdolli-

sesti piilevistä puutteista. Nyt näyttää siltä, että kaikki osapuolet eivät puhu samaa kieltä. Tällöin 

onnistumisen edellytykset asioiden kehittämiselle lienevät melko pienet.  

2 Toimeksiantosuunnitelmaa koskeva suositus 

Suositetaan, että laaditaan mekanismi varmistamaan toimeksiantosuunnitelman ja rahoi-

tussuunnitelman yhdenmukaisuus.  

Eräs vastaajista oli huolissaan, että toimeksiantosuunnitelmaa ja rahoitussuunnitelmaa ei tällä het-

kellä synkronoida. Tämän seurauksena voi syntyä tilanne, että kaikkia toimintavuodelle varattuja 

määrärahoja ei ole edes suunniteltu käytettäväksi kyseiselle vuodelle. Jos tämä pitää paikkansa, on 

tarve tällaiselle synkronoinnille ilmeinen. Vastaaja koki nykyiset onnistumisen edellytykset erittäin 

mataliksi erityisesti juuri tämän puutteen tähden. Tähän liittyviä kommentteja ei toki esiintynyt kuin 

yhden vastaajan puheenvuoroissa. Tälle toisaalta voi olla lukuisiakin eri selityksiä, eikä kommentin 

todenmukaisuutta käy sen perusteella kiistäminen. Ei, vaikka alati kasvaneiden siirtyvien erien saa-

man huomion tähden voisi olettaa, että näin perustavanlaatuiset asiat olisi jo korjattu. Mikäli toimek-

siantosuunnitelma ja rahoitussuunnitelma kulkisivatkin tosiasiassa rinnakkain, korostaa tässä esitetyn 

käsityksen ilmeneminen puutteita ainakin suunnitelmaa koskevassa viestinnässä. 

3 Toimeksiantosuunnitelmaa koskeva suositus 

Suositetaan edelleen toimeksiantosuunnitelman tarkentamista niiltä osin, että se mahdol-

listaisi esimerkiksi hankintatoimen nykyistä paremman koordinoinnin.   

Haastattelujen sekä tarkastuskertomuksen perusteella toimeksiantosuunnitelma on nykymuodossaan 

liian epätarkka esimerkiksi hankintatoimen koordinoimiseksi. Tämän seurauksena kaupallisella 
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osastolla esiintyy tehottomuutta tavalla, joka vastaajien mielestä olisi korjattavissa. Tämä ilmenee 

päällekkäisenä työnä ja toisaalta tarpeettomana työsuoritteiden toistona. Parempi tilannekuva hankit-

tavasta materiaalista mahdollistaisi sen, että jotakin tuotetta, mitä sisältyy useimpiin hankkeisiin, voi-

taisiin hankkia isommissa erissä. Nykytilanteessa tarvikkeet hankitaan erikseen jokaiselle materiaa-

liprojektille, eikä koordinaatiota tapahdu kuin korkeintaan sattumien kautta. Konkreettisena esimerk-

kinä eräs vastaajista mainitsi muun muassa naamioverkot, joita sisältyy usein moneen hankkeeseen. 

Näiden hankintaa ei kuitenkaan nykyisen toimeksiantosuunnitelman perusteella ole vastaajien mie-

lestä mahdollista koordinoida. Tämä aiheuttaa paitsi jo mainittua päällekkäisyyttä, myös pienentää 

ostajan neuvotteluvoimaa yksikkömäärien jäädessä kaupanteon yhteydessä pieniksi. Suunnittelun tar-

kentamisen vaikeudesta huolimatta joitain olisi hyvä kyetä tämän suhteen tekemään, sillä jo hankin-

tojen johtamisen peruskirjallisuudessakin (esimerkiksi Iloranta ja Pajunen-Muhonen 2015, 92) tun-

nistetaan tällaiseen koordinointiin liittyvät hyödyt. 

Lisäksi eräs vastaajista oli huolissaan asiaan liittyvistä mahdollisista oikeudellisista seurauksista. Ju-

ridisia seuraamuksia saattaa syntyä, jos kaupalliset asianhoitajat toinen toisistaan tietämättä päätyvät 

epähuomiossa hankkimaan jotain tuotetta yli julkisia hankintoja koskevien kynnysarvojen. Asiantun-

tija kommentoi asiaa näin: 

”Niin ja tietysti tässä on myös se, että jos me huomataan se, että me ostetaan laittomana 

suorahankintana − − kun ei sitä mitenkään välttämättä kukaan huomaa, koska sitä ei 

koordinoidusti tarkkailla, mikään ei hälytä meille, että näitä on jo ostettu. Me saatetaan 

syyllistyä tietämättämme lainrikkomukseen sen lisäksi vielä, että se on toiminnallisesti jo 

moninkertaista työtä.” 

Toimeksiantosuunnitelman tarkkuuteen liittyvät puutteet nousivat esiin myös resurssisuunnittelun 

näkökulmasta. Siihen liittyen eräs vastaajista kuitenkin totesi, että henkilöstön käytön johtamisen 

edellyttämän tarkkuuden saaminen toimeksiantosuunnitelmaan ei liene saavutettavissa. ”Me suunnit-

telemme jo liikaa suunnittelua siinä vaiheessa”, hän toteaa.  

1 Toimeksiantojen kategorisointia koskeva suositus 

Suositetaan toimeksiantojen kategorioiden jaottelun ja merkityksen selventämistä. 

Haastatteluiden aikana kävi ilmi, että vastaajat tulkitsivat toimeksiantojen kategorisointia toisistaan 

poikkeavilla tavoilla. Vastaajat eivät olleet yksimielisiä siitä, että mitä minkäkin kategorian toimek-

siannossa velvoitetaan tehtäväksi. Kategorioiden merkitystä ja roolia tulisi siis selkeyttää. 



 64 

Toimeksiannoista ensimmäistä kahta pidettiin hyvinä. Vastaajien mukaan niissä paitsi käsiteltiin oi-

keita asioita, niin ne rytmittivät suorituskykyjen rakentumista hyvin ollessaan sidottuna tieto- ja tar-

jouspyyntöihin. Kolmannen toimeksiannon rooli koettiin kaikista epäselvimpänä, minkä vuoksi ai-

nakin sen tarkoitusta olisi syytä selkeyttää.    

2 Toimeksiantojen kategorisointia koskeva suositus 

Suositetaan pohdittavaksi, josko eri kategorioiden toimeksiantoja ei kaikista pienimmissä 

hankkeissa annettaisi. 

Kuten aiemmin todettiin, toimeksiantomenettely koettiin kokonaisuudessaan hyvin raskaaksi pie-

nempien hankintojen osalta. Vastaajat pohtivat, olisiko menettelyä mahdollista soveltaa jotenkin ke-

vyemmin silloin, kuin asianomaiset näkisivät sen tarpeelliseksi. Samansuuntaisia kommentteja esiin-

tyi myös näiden toimeksiantojen kategorioiden suhteen. Vastaajat toivoivat, että suoraviivaiset ja pie-

nemmät toimeksiannot olisivat toteutettavissa vain yhdellä toimeksiannolla. Tämän itseasiassa nor-

miohjaus mahdollistaakin ja osaltaan tämä ongelma lienee peruja henkilöstön osaamisen puutteesta.  

Ohjeistuksen mukaan toimeksiantosuunnitelmassa huomioitavat hankintatehtävät voidaan toimeen-

panna kevyemmällä menettelyllä. Tätä ei ilmeisesti joko tunneta, tai sitten hankintatehtäviä ei ole 

osattu suunnitella. Toimeksiantojen kolmijako on tarkoitettukin sovellettavaksi vain monimutkaisten 

hankkeiden yhteydessä, mutta ilmeisesti menettelyä ei vielä tarpeeksi isossa laajuudessa tunneta. 

Vastaajat pohtivat, josko toimeksiantojen antaminen ja käsittely sidottaisiin johonkin raja-arvoon, 

olisi se sitten euromääräinen tai mikä tahansa. Tämä tekisi menettelystä joustavamman, jota moni 

vastaajista toivoikin.  

5.8 Kehitysehdotusten validointi  

Pääesikunnan logistiikkaosasto julkaisi joulukuun lopulla vuonna 2020 suorituskykyä tuottavien 

joukkojen ja järjestelmien elinjakson hallintaa käsittelevän ohjeen (Pääesikunta 2020b). Ohje astui 

voimaan välittömästi ja se kumoaa aiemmin voimassa olleen samaa nimeä kantaneen normin (Pää-

esikunta 2017d). Lisäksi uudempana ohjeena se kumoaa myös suorituskyvyn rakentamisen prosessia 

ohjaavan normin (Pääesikunta 2014) liitteissä esitetyt toimeksiantomenettelyä ohjaavat näkökulmat, 

vaikka sinällään tämä normi säilyy edelleen voimassaolevana. Uusi ohje kuitenkin käsittelee muun 

muassa juuri toimeksiantomenettelyä moneltakin osin. Asiaa ei mainita suoraan, mutta normien tul-

kinnassa tiettävästi pätee lex posterior -periaate, eli myöhemmin asetetulla ohjeella syrjäytetään 

aiempi.  
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Ohje täsmentää montaa muutakin joukkojen ja järjestelmien elinjakson hallintaan liittyvää asiaa. Oh-

jeessa muun muassa kuvataan selkeästi kunkin elinjaksomallin eri vaiheen keskeinen sisältö. Lisäksi 

ohjeessa sivutaan esimerkiksi elinjaksokustannuslaskelmaa, kuin myös elinjakson aikaisia toimeksi-

antoja. (Pääesikunta 2020b).  

Toimeksiantomenettelyn kerrotaan kuvaavan yhtenäisen toimintatavan suorituskykyvastuullisen ja 

hankintayksikön välillä. Edelleen toimeksiantomenettelyn katsotaan sisältävän toimeksiantosuunni-

telman, suorituskykyvastuullisen laatimat toimeksiannot sekä hankintayksikön järjestämän toimeksi-

antokatselmoinnista, aivan kuten kumotussakin ohjeessa.  

Kiinnostavaksi tämän ohjeistuksen tekee sen, että siinä itseasiassa korjataan monta sellaista puutetta, 

mitä haastattelujen perusteella tunnistettiin. Esimerkiksi toimeksiantosuunnitelman sisältöä täsmen-

netään ja toimeksiantosuunnitelmassa noteerattavia toimeksiantoja tarkennetaan. 

Lisäksi toimeksiantojen kategorisointia selvennetään. Ohjeessa tuodaan tällä kertaa selkeästi ilmi, 

kuinka ensimmäisen kategorian, siis hankintaperusteiden muodostamiseen liittyvä, toimeksianto si-

dotaan selväsanaisesti hankkeiden tietopyyntöihin. Toisen kategorian toimeksiannot, eli hankinnan 

valmisteluun liittyvä toimeksianto, sidotaan tarjouspyyntöihin ja sopimusvaiheeseen. Yksin jo tämä 

muutos korjaa yhden tähän toimeksiantojen luokitteluun liittyvän puutteen ja selkeyttää eri toimeksi-

antojen tarkoitusta merkittävästi. Kolmannen kategorian toimeksiannon sanotaan tällä kertaa tarkoit-

tavan pelkästään olemassa olevaan sopimukseen tai optioon kohdennettavaa toimeksiantoa. Nämä 

pienet muutokset poistavat toimeksiantojen luokkiin liittyvän tulkinnanvaraisuuden ja tekee luokista 

huomattavasti aiempaa selvemmät. 

Kenties tärkeimpänä uudistuksena ohjeessa määritetään suorituskykyvastuullisen laatiman toimeksi-

annon sisältö. Tätä jo ainakin vuodesta 2018 alkaen peräänkuulutettu ja tässäkin tutkimuksessa use-

asti alleviivattu vaatimus on tämä uusimman ohjeen myötä täytetty. Tämän tulisi tehostaa toimeksi-

antomenettelyä, sillä kuten vastaajat toistuvasti kertoivat, toimeksiantokatselmoinneissa tehdään ny-

kyään paljon turhaa työtä nimenomaan puutteellisista toimeksiannoista johtuen. 

Täten normi on tämän tutkimuksen näkökulmasta merkittävä useastakin syystä. Ensinnäkin ohje jul-

kaistiin tutkimuksen kannalta epäedulliseen aikaan. Normin myötä mahdollisuus sisällyttää tässä tut-

kimuksessa tehdyt havainnot osaksi Puolustusvoimien normiohjausta poistuu. Yksittäisten normien 

päivitysväli lasketaan vuosissa, kuten tässäkin tapauksessa tehtiin. Joulukuussa julkaistu normi kor-

vasi vanhan normin vuodelta 2017. Tätä uutta siis tuskin uusitaan vielä muutamaan vuoteen.   
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Toisaalta normin voi katsoa tavallaan validoivan tässä tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Esitetyistä 

yhdeksästä kehitysehdotuksesta normi toteuttaa, ainakin osittain, neljä: toimeksiantojen sisältöä ja 

toimeksiantosuunnitelman tarkennusta koskevat sekä molemmat toimeksiantojen kategorisointia si-

vuavat esitykset. Nämä toisaalta ovatkin esityksistä ne, jotka ovat helpoiten toteutettavissa pelkällä 

ohjeistuksen muuttamisella.  

Uuden normin muutosten voidaan katsoa osoittavan ainakin sen, että haastatteluaineistosta tehdyt 

johtopäätökset ilmentävät ajankohtaisia ja todellisia toimeksiantomenettelyä koskevia ongelmia. Ai-

neiston analyysia seuranneet kehitysehdotukset laadittiin pääosin jo ennen uuden normin julkaisua. 

Tutkija löysi uuden normin vasta reilusti vuoden 2021 puolella, jolloin haastattelut olivat jo kaikki 

analysoitu.  

5.9 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Pääosaa aineistosta tehdyistä johtopäätöksistä ja kehitysehdotuksista voidaan pitää siinä mielessä us-

kottavina, että niille löytyy vankkaa pohja akateemisista julkaisuista. Esimerkiksi yhteistyön ja kom-

munikaation merkitys johtamisessa saa tukea tutkimuskirjallisuudesta (esimerkiksi Ikonen 2021; Sa-

lem 2008) Toisaalta myös esimerkiksi aikautuksen ja prosesseihin sisältyvien viiveiden merkitys nou-

see tutkimuksissa esille, ainakin välillisesti. Esimerkiksi jo aiemmin mainitussa Ilkka Ikosen väitös-

kirjassa kerrotaan, kuinka hankkeiden ja projektien kriittisinä menestystekijöinä yhtenä ulottuvuutena 

mainitaan myös realistiset aikataulut (Ikonen 2021, 54).  

Kehitysesitysten laatua kuvannee myös se, että osa niistä implementoitiin käyttöön uuden joukkojen 

ja järjestelmien elinjakson hallintaa käsittelevän normin myötä – ilman tämän tutkimuksen myötä-

vaikutusta. Tämä sattuma ei kuitenkaan vähennä tässä työssä tehtyjen johtopäätösten uskottavuutta, 

pikemminkin päinvastoin. Myös tämän uuden normin sivuuttamat kehitysesitykset ovat nekin pohti-

misen arvoisia. 

Yksi näistä esityksistä liittyi hankealan tehtäviin valmistavan koulutuksen opetussisällön tarkastami-

seen. Tämä kehitysesitys jätettiin tietoisesti hieman ympäripyöreäksi, sillä muun muassa organisaa-

tioiden kehittämisen pragmaattisen koulukunnan keulahahmona pidetty Edgar H. Schein peräänkuu-

luttaa kohdeorganisaatioiden itsensä merkitystä kehityksen airueena. Scheinin (1969) mukaan ulko-

puolisen konsultin sanelemana ei ole tapana saada aikaan kestäviä muutoksia, vaan avuntarvitsijoiden 

on itse se oivallettava sekä oltava aktiivinen osapuoli ongelmien ratkaisussa. Vain näin organisaatio 

kokee omistajuutta haasteita kohtaan ja kehityksestä tulee pysyvää.  
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6 POHDINTA 
 

6.1 Johtopäätökset 

Puolustusvoimien sotilaallisten suorituskykyjen rakentamiseen liittyvää toimeksiantomenettelyä oh-

jataan normeilla, ohjeilla ja käskyillä. Menettelyn ohjeistus tulee täten paitsi pysyväisasiakirjoista, 

myös esimerkiksi vuosittaisen Puolustusvoimien kokonaistoimintaa koordinoivasta toimintasuunni-

telmasta. Isossa kuvassa ohjeistus on siis olemassa ja jopa varsin hyvällä tasolla. 

Lisäksi toimeksiantomenettelyä sivutaan myös Puolustusvoimien täydennyskoulutuksessa. Koulu-

tusta on annettu aineiston perusteella pienimuotoisesti ainakin Maavoimien esikunnassa. Varsinainen 

hankealan täydennyskoulutus on kuitenkin Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitoksen vas-

tuulla. Laitoksen oman kurssitarjottimen kenties tärkeimpänä opintokokonaisuutena pidetty Sotata-

louden ja tekniikan lisäopinnot (STLO) on hankealan tehtävissä toimiville tai niihin suunniteluille 

suunnattu vuoden mittainen opintokokonaisuus, jossa opetetaan perusteet suoristuskyvyn suunnitte-

lusta ja rakentamisesta. Opintojen painopiste on nimenomaan suorituskykyjen rakentamisessa, siis 

Puolustusvoimien toisessa ydinprosessissa, jota käsiteltiin tämän tutkimusraportin kolmannessa pää-

luvussa. Opintojen lomassa sivutaan myös toimeksiantomenettelyä, mutta ei kovinkaan tarkasti. Toi-

meksiantomenettelyä tuetaan täten myös henkilöstön osaamisen kehittämisen kautta.  

Tällaisen menettelyn yksityiskohtainen ohjeistaminen ei ole aivan ongelmatonta. Toisaalta menettely 

tosiaan on ainakin tutkijan mielestä yleisellä tasolla oikein hyvin ohjeistettu, mutta yksityiskohtaisella 

tasolla havaittiin selkeitä puutteita. Ohjeistuksen osalta lieneekin tarvetta käydä keskustelua, että min-

kälaiseen tarkkuuteen missäkin kohtaa tulisi pyrkiä. Kuinka seikkaperäisesti jokin menettely tulee 

ohjeistaa ja minkä verran pitää pystyä luottamaan tehtävienhoitajien ammattitaitoon, aktiivisuuteen 

ja kykyyn selvittää asioita itse. Toisaalta mikromanageroinnin tiedetään aiheuttavan tyytymättö-

myyttä myös julkisella sektorilla (esimerkiksi Franken ja Plimmer 2019), mutta toisaalta liian väljä 

ohjeistus tilanteessa, jossa kuitenkin odotetaan toimittavan tietyllä tapaa, ei sekään tämän tutkimuk-

sen perusteella ole optimaalinen tilanne.   

Toimeksiantomenettelyssä koettiin siis tehdyn tutkimuksen perusteella olevan haasteita, vaikkakaan 

ei ehkä ihan odotetussa laajuudessa. Menettelyssä esiintyy aineiston perusteella ainakin jossain mää-

rin päällekkäistä ja tarpeetonta työtä. Päällekkäisyys ilmenee osin puutteellisten suunnitelmien, osin 

kehnon kommunikaation seurauksena. Tarpeetonta työtä esiintyy taas esimerkiksi paikoin epäsel-

västä tai puutteellisesta ohjeistuksesta johtuen; huonosti laadittuja toimeksiantoja lähetetään korjat-

tavaksi, vaikka työ olisi ollut tehtävissä kerrallakin kuntoon tai toimeksiantoja laaditaan 
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hankintatehtävistä, jotka eivät sellaista tarvitsi. Tämän seurauksena toisten työaikaa hukataan tarpeet-

tomiin katselmointeihin, joita on harkintavaran puuttumisen vuoksi pakko kuitenkin toteuttaa, vaikka 

työ tunnistetaankin tarpeettomaksi. Yhtä kaikki, vähäisiä resursseja tunnutaan edelleen hukattavan, 

vaikka tilanne on vuoden 2015 Puolustusvoimauudistuksesta parantunutkin merkittävästi.  

Puolustusvoimien materiaalihankintoihin liittyvän toimeksiantomenettelyn kehittämiseksi esitetään 

tutkimusaineiston pohjalta useita esityksiä. Nämä kehitysehdotukset on kerätty tutkimusraportin kol-

manteen liitteeseen ja kunkin esityksen perustelut ja taustat kerrotaan tutkimustuloksia käsittelevässä 

raportin viidennessä pääluvussa. Kaikkia kehitysehdotuksia ei ole tässä tarkoituksenmukaista toistaa, 

mutta muutama keskeinen kuitenkin mainitaan.  

Ensinnäkin juuri äsken sivuttuun ohjeistusasiaan liittyen esitetään, että toimeksiantojen sisältö oh-

jeistettaisiin nykyistä paremmin ja tasolta, joka olisi kaikkia velvoittava. Raportin aikana on useasti 

sivuttu, kuinka nykyinen helposti korjattava tilanne aiheuttaa täysin tarpeetonta työtä. Tämä korjaan-

tuisi, mikäli Pääesikunta laatisi ohjeistuksen, jolla määritetään toimeksiannoissa käsiteltävät asiat, 

mitä vasten myös toimeksiantokatselmoinnit toteutettaisiin. 

Toinen kehityskohde liittyy osapuolten välisen yhteistyön lisäämiseen. Kommunikaation merkitys on 

organisaation kehittämisessä ja johtamisessa on hyvin tunnettu tosiasia (esimerkiksi Salem 2008), 

eikä ole syytä olettaa Puolustusvoimien tekevän tässä poikkeusta. Haastattelujen aikana kävi myös 

ilmi, kuinka moni toimeksiantomenettelyä koskeva ongelma on peräisin joko olemattomasta, tai vää-

rään aikaan käynnistyneestä yhteistyösuhteesta. Täten on helppo esittää, että tällaisen vuoropuhelun 

syntymisen takaamiseksi olisi tehtävä jatkossa enemmän toimenpiteitä. Sen konkreettisempia esityk-

siä tässä ei laadittu, mutta toisaalta vaihtoehtojakin tällaisen tekemiseksi on lukemattomia.  

Kolmantena mainittakoon tässä esimerkiksi toimeksiantosuunnitelmaan liittyvät esitykset. Vastaajien 

keskuudessa oli osittain epäselvää se, mihin tätä mainittua suunnitelmaa käytetään. Lisäksi suunni-

telma koettiin olevan liian ylimalkainen mahdollistaakseen proaktiivisen suunnittelun. Näiden haas-

teiden korjaamiseksi esitetään, että suunnitelman käyttötarkoitusta selvennettäisiin ja viestittäisiin 

nykyistä paremmin asianomaisille. Lisäksi esitetään pohdittavaksi, josko suunnitelmaa voisi tarken-

taa siten, että sitä voisi hyödyntää pelkän tilannekuvan muodostamisen lisäksi myös aktiivisena suun-

nittelun työkaluna.  

Tutkimuksen edetessä esiin nousi odottamatonta tutkimusaineistoa. Aineisto ei ollut syystä tai toi-

sesta tullut ilmi tutkimista pohjustaneen kirjallisuuskatsauksen yhteydessä, vaikka aineiston sisältö 
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soveltuikin erittäin hyvin tämän tutkimuksen aihepiiriin. Tätä aineistoa päädyttiin tulkitsemaan rin-

nan tehtyjen haastatteluiden kanssa. Aineisto osoittautui kiinnostavaksi, sillä se vahvisti useampaakin 

haastattelussa tehtyä havaintoa ja toisaalta tarjosi historiatietoa toimeksiantomenettelyn kehityksestä. 

Lisäksi se osoittaa, kuinka hidasta kehitys voi Puolustusvoimien kokoisessa ja tyylisessä organisaa-

tiossa paikoin olla.  

Tämän yllätysaineiston lisäksi Puolustusvoimat päivitti tutkimuksen aikana yhden keskeisen asiakir-

jan, millä ohjataan toimeksiantojen toteutusta. Kyseinen normi huomioitiin tämän raportin tuloksia 

käsittelevässä luvussa, mutta raportin kolmatta päälukua ei sen perusteella kirjoitettu enää uudestaan. 

Tähän voidaan nähdä ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin päivitetyn normin myötä mahdollisesti ilme-

nevien uusien toimintamallien yleistyminen Puolustusvoimien kokoisessa organisaatiossa on pitkä 

prosessi. Tämä ilmenee hyvin jo haastatteluaineistoissa, missä vastaajat viittasivat usein vuoden 2015 

Puolustusvoimauudistukseen, minkä jäljiltä ei vieläkään kaikilta osin osata toimia silloin julkaistun 

ohjeistuksen mukaisesti. Toinen syy on käytännönläheisempi ja liittyy tutkimuksen rajauksiin. Täl-

laisen tutkimuksen ja Puolustusvoimien normienpäivitysinnon välillä on olemassa sellainen raken-

teellinen ristiriita, että pitkäkestoisissa tutkimuksissa on aina riski, että osa aineistosta vanhenee tut-

kimuksen aikana. Vaikka nyt havaittiin yksi sellainen, niitä voi olla tapahtunut myös muita. Näiden 

kaikkien tarkastaminen esimerkiksi säännöllisin väliajoin ei olisi tarkoituksenmukaista, sillä kuten 

sanottua, kestää kuitenkin aikansa ennen kuin vaikutus konkretisoituu käytännössä.  

Tämä päivitetty normi on kuitenkin tämän tutkimuksen näkökulmasta erittäin hyödyllinen. Se mah-

dollisti tutkimusaineistosta tehtyjen johtopäätösten luotettavuuden arvioinnin. Kävi niin, että osa laa-

dituista kehitysehdotuksista oli sellaisia, mitkä tämä jo tämä mainittu normi ehti korjaamaan. Tällai-

sia olivat esimerkiksi toimeksiantojen sisältöä koskeva esitys sekä toimeksiantojen luokittelua si-

vuava esitys. Ainakin niiltä osin tutkimustuloksia voidaan pitää onnistuneina, sikäli kun tutkimuksen 

perimmäinen pyrkimys oli kehittää toimeksiantomenettelyä ja sen välittömässä läheisyydessä tapah-

tuvaa toimintaa.  

6.2 Luotettavuuden arviointi 

Tutkimusten luotettavuuden arviointi on monitahoinen ja tärkeä asia. Siitä ei ole, etenkään laadullisen 

tutkimuksen yhteydessä, kuitenkaan yksiselitteisiä ohjeita. Yleisesti tutkimusmetodikirjallisuudessa 

näissä yhteyksissä puhutaan validiteetin ja reliabiliteetin käsitteistä. Tuomen ja Sarajärven (2021, 

136) mukaan näiden soveltuvuus laadulliseen tutkimukseen ei kuitenkaan ole niin selvää, sillä käsit-

teiden on katsottu palvelevan paremmin määrällistä tutkimusta. Tämän tähden lienee selvempi puhua 



 70 

tässä yhteydessä yleisesti tutkimuksen luotettavuudesta ilman sen monimutkaisempia käsitteitä. Ol-

koonkin, että kaikkialla metodikirjallisuudessa näihin validiteetin ja reliabiliteetin käsitteisiin ei Tuo-

men ja Sarajärven jyrkkyydellä suhtaudutakaan. Seuraavassa tämän tutkimuksen luotettavuuteen vai-

kuttavia näkökulmia jäsennellään kolmesta eri näkökulmasta; tutkimusmenetelmän, aineistonkeruun 

ja aineiston analyysin näkymistä käsin. 

Teemahaastatteluja koskevan luotettavuustarkastelun osalta esimerkiksi Hirsjärvi ja Hurme (1993, 

129-130) nostavat muun muassa käsitevalidiuden ja haastateltavien valinnan tarkastelun kohteeksi. 

Käsitevalidiudella he tarkoittavat, että onnistutaanko tutkimuksessa tavoittamaan tutkittavasta ilmi-

östä olennaisia piirteitä. Esimerkiksi pääkategorioiden ja ongelmanasettelun heikkous ja myöhemmin 

kehnoksi osoittautunut haastattelurunko kertovat huonosta käsitevalidiudesta. Tämän tutkimuksen 

käsitevalidiutta voitaneen pitää vähintään kohtuullisena. Tutkimuksen teemoittelu oli pääosin onnis-

tunut, joskin esimerkiksi toimeksiantomenettelyn kategorisointi sai kaikista teemoista selkeästi vähi-

ten huomiota. Haastattelujen aikana se sivuutettiin yleensä melko nopeasti, eikä sitä ehkä muutoin-

kaan koettu niin tärkeäksi. Toki siinäkin ilmeni kehitettävää ja epäselväksi koettu kategorisointi oli 

aiheuttanut vastaajissa epätietoisuutta. Toimeksiantojen nykytila ja toimeksiantosuunnitelma sen si-

jaan herättivät paljonkin keskustelua, joka osaltaan voidaan katsoa kertovan teemoittelun onnistumi-

sesta. Näihin myös löydettiin selkeitä kehitysehdotuksia, joiden uskottiin kehittävän menettelyä.  

Haastateltavien valinnan osalta tutkimuksessa myös pääosin onnistuttiin. Toki, kuten aiemminkin jo 

muistutettiin, tulee tutkimusraporttia lukiessa muistaa tulosten edustavan vain yhden osapuolen nä-

kemyksiä toimeksiantomenettelystä. Lisäksi osa vastaajista ei ollut enää välittömässä kontaktissa toi-

meksiantomenettelyyn, vaan asiaan liittyvä osaaminen oli syntynyt edellisissä tehtävissä. Tällainen 

ajallinen etäisyys tutkimusaiheeseen on voinut tietysti aiheuttaa sen, että osa näkemyksistä ei enää 

pitänyt paikkaansa, vaan oli vanhentunutta. Tällainen riski on siis olemassa, eikä tutkimuksen ede-

tessä sitä pystytty sen enempää varmentamaan kuin kiistämäänkään. Haastattelijoiden paremmalla 

valinnalla tuloksista olisi voinut saada tarkemmat.  

Tästä huolimatta kaikkia haastateltavat osoittautuivat haastattelujen edetessä tutkimukselle lisäarvoa 

antaviksi. Osa vastaajista oli tutkimusasetelman näkökulmasta toisia tuottavampi, siis heidän vas-

tauksistaan oli saatavissa enemmän hyötyä kuin toisista. Tähän johtaneet syyt ulottuvat varmasti 

paitsi henkilöiden taustoihin, niin myös vastaajien luonteenpiirteisiin. Kunkin vastaajan henkilökoh-

taiset ominaisuudet vaikuttanevat siihen, kuinka avoimesti ja itseohjautuvasti vastaaja kertoo näke-

myksiään haastattelutilanteessa. Haastatteluiden aikana tutkijan käsitykset toimeksiantomenettelystä 

olivat vielä paljon nykyistä vajaammat. Tämän seurauksena haastatteluiden eteneminen oli paljon 



 71 

myös vastaajien varassa, sillä tutkija ei välttämättä osannut tuolloin vielä ohjata keskustelua halua-

maansa suuntaan. Ei ainakaan aivan ensimmäisten haastatteluiden aikana.  

Haastateltuja olisi myös tietysti voinut olla isompilukuinen joukko. Tämä ei kuitenkaan automaatti-

sesti takaa luotettavampaa tutkimusta, mutta edellytykset sillä olisi. Esimerkiksi aineiston kylläänty-

misellä voitaisiin luotettavammin todeta, että haastattelut onnistuvat tavoittamaan liki kaiken oleelli-

sen tutkimusongelman kannalta. Tässä tutkimuksessa moni huomio esiintyi vastaajien puheenvuo-

roissa vain kerran. Tämän vuoksi epäselväksi jää, ilmentääkö jokin tällainen havainto oikeaa ongel-

maa, vai onko se pikemminkin vain jonkin vastaajan henkilökohtainen, ehkä virheellinenkin käsitys 

asioiden todellisesta luonteesta.  

Hirsjärvi ja Hurme (1993) korostavat, ettei tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella irrottamalla 

haastattelua kokonaisuudesta, vaan luotettavuustarkastelun tulee ulottua koko tutkimusprosessiin. 

Siksi lienee syytä pohtia laajemmin myös koko tutkimusstrategiaa. Esimerkiksi tutkimustyön taus-

talla ollut ajatus konstruktiiviselle tutkimusotteelle ominaisesta ongelmanratkaisusta ansaitsee oman 

tarkastelunsa. 

Konstruktiivisen tutkimukseen liittyy laaditun konstruktion testaaminen tosielämän olosuhteissa, ku-

ten jo johdannossa kerrottiin. Tämän työn yhteydessä se todettiin jo hyvin aikaisessa vaiheessa mah-

dottomaksi, osittain Puolustusvoimista johtuvista syistä, osiltaan tutkimuksen rajausten takia. Eräs 

toinen konstruktiivisen tutkimuksen tyypillisimmistä ongelmista on, että kohdeorganisaation sitoutu-

minen projektiin ei kestä. Tämä taas voisi johtua esimerkiksi siitä, että käytännön ongelman merkit-

tävyys ei alun perinkään ollut riittävä, tai että se on ajan kuluessa osoittautunut vähemmän tärkeäksi 

kuin mitä oletettiin. (Lukka 2001)  

Tässä tutkimuksessa ei sinällään kohdattu ongelmia sitoutumisen kanssa, mutta tämä ei silti ole aivan 

yksioikoista. Puolustusvoimat organisaationa on ensinnäkin niin suuri, että tällaisen opinnäytetyönä 

tehtävällä tutkimuksella tuskin on pienintäkään vaikutusta Puolustusvoimien tekemisiin. Ei ainakaan 

välitöntä sellaista. Tuhannet virkamiehet jatkavat lakisääteisten tehtävien toteuttamista kukin oman 

vuosikellonsa mukaisesti, eikä siellä voida esimerkiksi jäädä odottamaan tällaisen työn valmistumista 

ja siitä mahdollisesti saatavia kehitysehdotuksia. Lisäksi tämä työ tehtiin hyvin itsenäisellä työot-

teella, eikä yhteydenpito Puolustusvoimien ja tutkijan välillä ollut kovinkaan aktiivista. Tästä on syyt-

täminen – jos sellaiseen olisi tarvetta – yksin tutkijaa. 
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Toisaalta ongelmia ei myöskään ollut tutkimusongelman merkittävyyden kanssa. Kenties jopa päin-

vastoin, sillä Puolustusvoimat ehti päivittää toimeksiantomenettelyä sivuavan norminsa ennen tämän 

työn valmistumista. Mikä osaltaan siis viestii tutkimusongelman ajantasaisuudesta ja merkittävyy-

destä, pikemminkin kuin päinvastoin. Tässä päivitetyssä normissa moni haastatteluissakin kritisoitu 

toimeksiantomenettelyn ulottuvuus on sittemmin korjattu parempaan päin. Tällä voi tietysti katsoa 

olevan tutkimustulosten luotettavuutta korostava vaikutus, sillä joku muu on todistetusti kokenut ja 

nähnyt samat ongelmat korjaamisen arvoiseksi. Yhtäältä tämä tutkimus on tämän mainitun normin 

myötä jo valmistuessaan vanhentunut, mitä tuskin voi kovinkaan isona ansiona pitää.   

Myös tapaustutkimusta tutkimustapana on syytä lyhyesti kerrata. Esimerkiksi John Creswell (2013, 

101) toteaa tapaustutkimuksen yhdeksi keskeiseksi haasteeksi tutkittavaksi valikoituvan tapauksen 

rajauksen. Tutkitaanko esimerkiksi vain yhtä vai montaa saman tyyppistä tapausta? Tässä yhteydessä 

tietty oli selvää, että Puolustusvoimia koskettavan tutkimuksen yhteydessä ylipäätään tutkittavissa 

olevia organisaatioita on vain tämä yksi. Toisaalta tutkimuksen valmistuttua herää kysymys, että 

oliko tutkimus rajattu ehkä liiankin tarkasti? Tutkimustuloksissa kävi esimerkiksi ilmi, että eri yh-

teistoimintaosapuolen välisellä kommunikaatiolla ja yhteydenpidolla on erittäin suuri vaikutus me-

nettelyn onnistumiseen. Toisaalta yhteistyö ei suinkaan rajoitu tähän menettelyyn, vaan sitä käydään 

läpi koko suorituskyvyn rakentamisen prosessin ja sitäkin pidemmälle, joukkojen ja järjestelmien 

elinjakson kaikissa vaiheissa. Olisiko siis ollut tarkoituksenmukaisempaa tutkia esimerkiksi suoritus-

kykyvastuullisen ja järjestelmävastuullisen vuoropuhelua hankkeissa yleisesti, eikä vain näiden tar-

kasti määritettyjen toimeksiantojen yhteydessä?   

Eskola ja Suoranta (2014, 211) toteavat, kuinka laadullisessa tutkimuksessa pääasiallinen luotetta-

vuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen subjektiivisuutensa myöntäminen. Tällöin tutkimuksen luo-

tettavuudessa on jossain määrin kysymys tutkijan luotettavuudesta. Tutkijan luotettavuutta on pyritty 

kasvattaa tuomalla paikoin seikkaperäisestikin ilmi ne metodit, jolla tutkimustuloksiin päädytty. Siitä 

huolimatta niin analyysissa, kuin siitä tehdyissä johtopäätöksissä, näkynee piirteitä tutkijasta. Aivan 

konkreettisena esimerkkinä yhdestä tällaisesta voitaisiin mainita Maanpuolustuskorkeakoulun ope-

tussisältöä sivuava kehitysesitys. Tätä tuskin olisi syntynyt, ellei tutkija olisi itse paitsi opiskellut 

aiemmin mainitulla Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot -opintokokonaisuudella, myös palvellut 

opettajana Sotatekniikan laitoksella parin vuoden ajan. Tutkijan havaintoja värittää entisestään myös 

COVID-19 pandemian aiheuttamat erityisjärjestelyt. Esimerkiksi juuri STLO-opintojen opetussisäl-

töön liittyvä kehitysehdotus olisi voinut osoittautua tarpeettomaksi, mikäli tutkija olisi nähnyt opin-

tokokonaisuuden toteutetun suunnitellulla tavalla ilman terveysturvallisuutta korostavia etäopetus- ja 
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muita erityisjärjesteltyitä. Näiltä osin on siis ilmeistä, että tutkijalla on laadullisessa tutkimuksessa 

oma vaikutuksensa.  

Tutkimusaineiston analyysi pyrittiin kuitenkin tekemään järjestelmällisesti siten, että tutkijan henki-

lökohtaiset mieltymykset tai ennakko-olettamukset eivät ohjaisi johtopäätöksien syntymistä. Tällai-

sella järjestelmällisyydellä pyrittiin lisäämään analyysin kattavuutta, jonka Eskola ja Suoranta (2014, 

216) kertovat tarkoittavan sitä, että tulkintoja ei perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta. Tä-

män raportin toisen liitteen toivotaan käyvän todisteesta pyrkimyksestä järjestelmällisyyteen. 

6.3 Mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen aihepiirin liittyvä yksi ilmeinen jatkotutkimusehdotus liittyy toimeksiantomenettelyn 

kehittämiseen tällä kertaa suorituskykyvastuullisen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu 

teknisten ja kaupallisten asianhoitajien sekä Järjestelmäkeskuksen näkökulmaa aiheeseen, jonka 

myötä osa tutkimuskohteesta on edelleen tutkimatta. Kokonaisvaltaisen käsityksen saaminen edellyt-

täisi tutkimuksen toistamista tavalla tai toisella puolustushaaraesikuntien perspektiivistä.  

Toisaalta tutkimuksessa osoitettiin, kuinka tällaisessa toimeksiantomenettelyssä on paikoin pitkiäkin 

aikaviiveitä. Eräs kiinnostava tutkimusaihe voisikin olla, että voisiko sotilaallisten suorituskykyjen 

rakentaminen onnistua ketterämmän jollain aivan toisenlaisella menettelyllä. Teknologian kehitys on 

jossain määrin pienentänyt puolustusmateriaalin elinjaksojen pituutta, vaikka edelleen puolustus- 

voimat ympäri maailman ovat siinä mielessä omanlaatuisiaan asiakkaita, että hankittua materiaalia 

suunnitellaan käytettävän tavallisesti useita vuosikymmeniä. Näin ainakin perinteisesti on ollut, eikä 

toisaalta osan raskaan kaluston osalta muuta olekaan näköpiirissä. Yhtäältä taistelukentillä nähdään 

kuitenkin tätä nykyä paljon myös sellaista sotilasteknologiaa, jonka voidaan olettaa vanhenevan koh-

tuullisen nopeasti käyttöönotosta. Esimerkiksi lennokkiteknologian voisi kuvitella olevan tällaista. 

Sopisiko sellaisiin hankintoihin kenties jokin muu menettely? 

Myös äsken mainittu yhteistyöulottuvuus hankehenkilöstön välillä tätä tutkimusta laajemmassa vii-

tekehyksessä on kiinnostava. Toimeksiantomenettely on kuitenkin lopulta vain pieni osa suoritusky-

kyjen rakentamista. Siitä huolimatta jo pelkästään siihen liittyen havaittiin, kuinka yhteistyö eri osa-

puolten välillä ei tapahdu aina toivotusti. Ja tällä on usein epäedullisia seurannaisvaikutuksia. Mah-

taako tilanne olla erilainen, jos tarkastelunäkökulma laajennettaisiin hanketasolle? Toisaalta silloin 

tutkimus käsittelisi ehkä enemmän hankkeen menestystekijöitä, mitä siis on jo aiemminkin tutkittu. 

Pohtimisen arvoinen asia tämä silti lienee.  
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Neljäs tätä tutkimusta löyhästi sivuava tutkimusaihe voisi liittyä Puolustusvoimien byrokraattisuu-

teen. Tutkimuksessa havaittiin, kuinka moni asianhoitaja osasi haastatteluissa tunnistaa jonkin ongel-

man ja esittää siihen ratkaisunkin, mutta hänen kätensä olivat sidotut runsaan ohjeistuksen ja toimin-

takulttuurin tähden. Voisiko siis Sipilän hallituksen peräänkuuluttamille normitalkoille olla tarvetta 

myös Puolustusvoimissa ja jos, niin miten sellaiset olisi mahdollista toteuttaa? Tällaisella tutkimuk-

sella olisi tilausta kenties valtionhallinnossa laajemminkin.  
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Haastattelukysymykset 

 

1 

 

Päivämäärä ja kellonaika: 

Haastateltava (vain tutkijan tietoon): 

Tausta ja kokemus: 

 

 

 

Kysymykset: 

1. Sotilaallisten suorituskykyjen rakentamiseen kytkeytyvään toimeksiantomenettelyyn on ko-

kemusperäisesti sanottu liittyvän joitakin haasteita. Mitä ajattelette tästä? Miten mahdolliset 

puutteet ilmenevät, minkälaisia mahdollisia heijastevaikutuksia niillä kenties on vai toimiiko 

nykymenettely moitteettomasti?  

 

2. Voimassa olevan normiohjauksen mukaan toimeksiannot suunnitellaan osaksi Puolustusvoi-

mien vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Mitä ajattelette tästä toimeksiantosuunnitelmasta? 

Onko nykymenettely toimiva?  

 

3. Onko nykyinen toimeksiantomenettelyn kolmijako (hankintaperusteiden muodostaminen, 

hankinnan valmistelu, hankinnan toteuttaminen) mielestänne toimiva ja tarkoituksenmukai-

nen?  

 

4. Toimeksiantomenettelyä ohjataan paitsi Pääesikunnan myös Logistiikkalaitoksen asiakir-

joilla. Noudatteleeko toimeksiantojen toteutus käytännössä annettua ohjeistusta?  

 

5. Tuleeko mieleen mitään muuta sellaista toimeksiantomenettelyyn liittyvää näkökulmaa, jota 

emme ole kysymysten kautta vielä sivunneet, mutta koette asian tärkeäksi?   

 

6. Toimeksiantomenettelyn vahvuuksien ja heikkouksien perinpohjaisen selvittämisen tähden, 

kenelle muulle kokisit tärkeäksi esittää nämä samat kysymykset
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Esimerkki haastatteluaineiston koodauksesta ja teemoittelusta. Taulukoiden ulkoasussa mukailtu Nymberg et al. (2019) artikkelia. 

 

    

1 

Vastaaja 3 (Tunnistetiedot kuten palveluspaikka, ikä, mahdollinen sotilasarvo, kokemus ja tehtävä poistettu anonymiteetin takaamiseksi)    

Alkuperäinen ilmaus   Pelkistetty ilmaus   Teema   Huomiot ja kommentit 

"Mutta kun muilla järjestelmäosastoilla ei ollut rutiinina näihin toimeksiantoihin, 

eikä suorituskyvyn omistajilla, eikä kehittämisohjelmilla tai hankkeilla, muilla kuin 
maavoimilla, joten se lähti hirveän kankeasti käytiin" 

 

Ongelmia oli. Etenkin vuonna 2015 

ja välittömästi sen jälkeen. 

 

Nykytilanne 

 

Meri- ja ilmavoimilla uusi toimintamalli 

aiheutti vaikeuksia. Maavoimat osasivat 
(ainakin parhaiten). Ajan myötä kertyvä 
kokemus näyttää korjaavan. 

"Alkuun niitä ei osattu käyttää lainkaan, maavoimissa oli hieman eri perinnettä, eikä 
ne aina noudattanut tätä uutta toimintatapamallia. Mutta kyllä siinä tietysti näissä 
isoissa hankkeiden toimeksiannoissa ja tämmösissä. Ainakin mitkä maavoimista 
tuli, niin se ykkös- ja kakkosvaiheen toimeksiannot toteutu. Se kolmonen toteutui 
osassa, osasta se tavallaan jäi. Että siinä kakkosvaiheessa annettiin jo loppuun asti 
käytännössä se. Tai sit jos se annettiinkin, niin jossain tapauksissa sillä oli ihan jo-

tain ohjaavaa merkitystä, mutta jossain se oli vain sellainen muodollisuus, jolla teh-
tiin paperi siitä, mikä oli käytännössä jo sovittu ja menossa ihan täysin. Joistain se 
jäi kyllä puuttumaankin, ei sitä kaikista tullut." 
   

Kolmannen toimeksiannon merki-
tys hieman epäselvä. Perusteet pro-
sessin loppuunsaattamiselle tulisi 
antaa jo toisessa toimeksiannossa. 
Kolmannen rooli epäselvä. 

 

Luokittelu 
 

Sama kommentti esiintyi myös aiemmin 
haastateltujen vastauksissa.  

"Toisin sanoen, jos toimeksianto oli laadittu sen sapluunan mukaan, niin se vastasi 
täysin niihin tarkastettaviin asioihin. Näin se sitten myös maavoimien esikunnan 
puolelta monella hankepäälliköllä meni." 

 

Maavoimat osasi toimeksiantojen 
laatimisen parhaiten jo vuonna 
2015. 

 

Nykytilanne 

 

Hiljaisen tiedon ja kokemuksen puute 
muissa puolustushaaroissa näkyi heikom-
pana laatuna. Ohjeistuksen puutteet? 

"Se on HK666 normi puolustusvoimat tasolla, se oli laadittu ennen tätä HL 417 ja 

siellä ei tosiaan otettu tällä tarkkuudella siihen toimeksiantomenettelyyn kantaan ja 
se oli ehditty tehdä justiinsa ennen, me toki yritettiin ja meidänkin mielestä se lai-
toksella oleva formaatti olisi pitänyt saada puolustusvoimat-tason normiin liitteeksi. 
Missä olisi ollut se toimeksiannon rakenne ja sisältövaatimukset. Mutta sitä eivät 
halunneet silloin ottaa kun se oli just tehty. En ole aivan varma nykytilanteesta, että 
päivitettiinkö sitä normia. Tästä oli ainakin puhetta. Se on laitoksen sisäinen ohje, 
sitä on toki tarjottu käytännön työkaluksi aina kysyjille. Kun hankepäälliköt ovat 
kysyneet, että eikö tästä ole mitään valmista." 

 

Toimeksiantojen sisältöohjeistus 

puuttuu edelleen.  

 

Jotain muuta 
 

Hiljaisen tiedon merkitys korostuu tässä-

kin. 

"Se suunnitelma oli huono, sanotaan näin. Se todellisuus ei seurannut sitä suunni-
telmaa ollenkaan. Ehkä se voi olla, että se on vähän parantunut, kun toimeksiantojen 
sisältökin on parantunut. Koko tämän prosessin ymmärtämys ja tietämys ja tämmöi-
nen, ja sellainen vastarinta ja muutosvastarinta mikä siinä alkuvuosina oli, on pik-
kuhiljaa alkanut murtumaan, koska tätä on nyt tosiaan nämä hankekatselmoinnit 
siirtyneet pääesikuntaan J4 vetoiseksi, mikä oli hyvä homma. Se toi sitä ryhtiä siihen 
koska heillä on se valta" 

 

PVUUD aiheuttanut tälläkin rinta-
malla muutosvastarintaan. Pää-
esikunnan johtovastuu osoittanut 
toimivaksi.   

 

Suunnitelma 

 

Pääesikunnan roolin korostaminen paran-
tanut suunnitelman laatua. Mikäli PE 
määrittäisi myös toimeksiannon sisällön, 
olisiko sillä sama vaikutus? 
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Teema: Toimeksiantomenettelyn nykytila. (Vastaajien tunnistetiedot kuten palveluspaikka, ikä, mahdollinen sotilasarvo, kokemus ja tehtävä poistettu anonymiteetin takaamiseksi)  

Vastaaja Alkuperäinen ilmaus   Pelkistetty ilmaus   Huomiot ja kommentit 

1 

 

"Ymmärrän, että jos se hankittava kohde ei ole kuitenkaan kovin vaativa, vaan lähellä 

hyllytavaraa ja sit siinä ei ole kovin montaa osapuolta. Että siinä teknisellä ja kaupalli-
sella asianhoitajalla yhteistyössä heidän kesken onnistuisi se homma, niin miksi vääntää 
siitä sitten kovin paljon asiakirjoja ja elättää niitä." 

 

Osa toimeksiannoista olisi korvat-

tavissa paljon kevyemmällä me-
nettelyllä. 

 

Ymmärretäänkö toimeksiantojen tarkoitus oi-

kein ja samalla tavalla kaikkialla? Pitäisikö olla 
esimerkiksi euroihin sidottu soveltamisohje? 

1 

 

"Eli annetaan pienempiä hankintatehtäviä toimeksi, jotka ei sen normin perusteella vaa-
tisi tämmöistä toimeksianto-nimistä asiakirjaa eikä sen tyylistä valmistelua." 

 

Toimeksiantoja annetaan väärin. 

 

Onko ohjeistus epäselvä? Mistä tehdään toimek-
sianto, mistä hankintatehtävä?  

2 

 

"Sen takia useita hankkeita on viivästynyt tai viivästetty, koska ei ole saatu tätä etukä-

teistietoa riittävän ajoissa." 

 

Myöhässä tulleet toimeksiannot 

ovat viivästyttäneet hanketta. 

 

Näin siis ainakin vielä muutama vuosi sitten. 

Ennakoinnin taito?  

2 

 

"Sitten on myös älyttömän paljon sellaisia, että hankepäällikkö toteaa, että järkkäkeskus 

tekee tuota eikä soittele enää perää. Tai että järkkäkeskuksen asianhoitajaa ei vois vä-
hempää kiinnostaa mitä Mikkelissä tapahtuu. Että kun nämä saataisiin kitkettyä pois, niin 
homma menisi ihan uusiin ulottuvuuksiin. Ja sit on yrittänyt omille kollegoilleen tuo-
maan esille ja sitä on kouluttanut ja paljon puhunut äänitorvena, koska on pystytty ra-
kentamaan toimiva järjestelmä, joka on saatu loistavaksi pelkästään sillä informaatiolla." 

 

Toimiva yhteistyö teknisen asian-

tuntijan ja suorituskykyvastuulli-
nen välillä on erittäin merkittä-
vässä asemassa. 

 

Hankepäällikön ja projektipäälliköiden yhteis-

työ vaikuttaisi olevan avainasemassa onnistumi-
sen näkökulmasta. Materiaaliprojektien päälli-
köitä ja teknisiä asianhoitajia ei juurikaan sivuta 
esimerkiksi STLO-opetuksessa. Olisiko koulu-
tuksella mahdollista kehittää tätä. Oikotietä tus-
kin löytyy. 

3 

 

"Mutta kun muilla järjestelmäosastoilla ei ollut rutiinina näihin toimeksiantoihin, eikä 

suorituskyvyn omistajilla, eikä kehittämisohjelmilla tai hankkeilla, muilla kuin maavoi-
milla, joten se lähti hirveän kankeasti käytiin" 

 

Ongelmia oli. Etenkin vuonna 

2015 ja välittömästi sen jälkeen. 

 

Meri- ja ilmavoimilla uusi toimintamalli aiheutti 

vaikeuksia. Maavoimat osasivat (ainakin parhai-
ten). Ajan myötä kertyvä kokemus näyttää kor-
jaavan. 

4 

 

"Riippuu vähän tuotteesta toki. Varsinkin sellaiset tuotteet, joita ei ole meille vielä hy-
väksytty käyttöön. Että olisi niin kuin uusi tuote. Varsinkin siellä puolella, jossa on sel-
laista erikoismateriaalia, niin siellä tulee juuri näitä. Niin siinä voi hyvinkin mennä, että 
semmosen saa käyttöön hyväksyttyä, vuodesta puoleentoista vuotta." 

 

Yllättäen tulevien pientenkin toi-
meksiantojen toteutus saattaa kes-
tää yli vuoden 

 

Prosessiin sisäänrakennettuja viiveitä ei ehkä 
tunneta tarpeeksi hyvin?  

5 

 

"Kyllä juu, voin vahvistaa, toi on todellinen ongelma. Välillä me saadaan ihan jo sattu-
man kautta, että suunnilleen samaan aikaan saattaa tulla samanlaisia hankintoja, joita me 
pyritään yhdistelemään." 

 

Heikko tilanneymmärrys aiheuttaa 
tarpeetonta työtä. 

 

Kuka koordinoi?  

5 

 

"Toimiiko niinku pitääkin, ison osan aikaa kyllä. Ne tulee sillä tavalla hallitusti ja niitä 
jopa päivitetään hallitusti prosessin aikana, jolloin meillä on selkeä käsitys siitä mitä 
hanke haluaa sillä toimeksiannolla hankittavan." 

   

Toimeksiantomenettely toimii ny-
kyään pääosin hyvin. 

 

Tämä tukee muidenkin havaintoja. Toisaalta 
vastaajan tausta ja asema hieman muista eroava.  
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1 

Tässä liitteessä esitetään tutkimuksen keskeiset kehitysesitykset kootusti ja helppolukuisesti. Suosi-

tukset on jaoteltu tässäkin teemoittain. Esitysten tausta ja perustelut lukija löytää raportin runko-

tekstistä luvusta viisi.  

1 Yleissuositus  

Pääesikuntaa suositetaan laatimaan kaikkia osapuolia velvoittava toimeksiantojen sisältöohje.  

2 Yleissuositus  

Suositetaan sellaisen mekanismin rakentamista, jolla varmistetaan eri osapuolten välisen yhteistyön 

syntyminen riittävän aikaisessa vaiheessa hanketta.  

3 Yleissuositus  

Suositetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävän Sotatalouden ja tekniikan lisäopintojen 

opetussisällön tarkastamista. 

4 Yleissuositus  

Järjestelmäkeskusta suositetaan laativan soveltamisohje kevyemmän toimeksiantomenettelyn mah-

dollistamiseksi erikoistapauksissa.  

1 Toimeksiantosuunnitelmaa koskeva suositus  

Suositetaan toimeksiantosuunnitelman käyttötarkoituksen ja merkityksen selventämistä. 

2 Toimeksiantosuunnitelmaa koskeva suositus  

Suositetaan, että laaditaan mekanismi varmistamaan toimeksiantosuunnitelman ja rahoitussuunni-

telman yhdenmukaisuus.  

3 Toimeksiantosuunnitelmaa koskeva suositus  

Suositetaan edelleen toimeksiantosuunnitelman tarkentamista niiltä osin, että se mahdollistaisi esi-

merkiksi hankintatoimen nykyistä paremman koordinoinnin.   

1 Toimeksiantojen kategorisointia koskeva suositus  

Suositetaan toimeksiantojen kategorioiden jaottelun ja merkityksen selventämistä.  

2 Toimeksiantojen kategorisointia koskeva suositus  

Suositetaan pohdittavaksi, josko eri kategorioiden toimeksiantoja ei kaikista pienimmissä hank-

keissa annettaisi.  


