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Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen tulosyksikkö, joka
suorittaa keskitetysti Puolustusvoimien materiaalihankintoja. Logistiikkalaitos
tekee vuositasolla puolustusmateriaalihankintoja valtion talousarvioesityksen
mukaan noin 1,2 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi isoimmat hankkeet rahoitetaan valtiorahoituksena erikseen, esimerkiksi ilmavoimien HX-projekti sekä merivoimien Laivue 2020. Hankeprojekteja on käynnissä Puolustusvoimien erijärjestelmiin noin 100 erilaista hanketta. Joidenkin EU-/ETA-alueelle tuotavien sotilaskäyttöön valmistettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu
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CEvaatimustenmukaisuusvakuutusta eikä tätä osoittavaa CE-merkintää. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksien puuttuessa on määriteltävä toimintatapa, jolla hankitun laitteen riittävä sähköturvallisuuden taso todennetaan.
Kehittämistyössä käsiteltiin akkreditoidun testauslaboratorion toiminnan mahdollisuuksia Puolustusvoimissa. Puolustusvoimissa on toiminut lähes 40 vuotta
akkreditoitu kalibrointilaboratorio sotilasilmailun tarpeisiin, jonka toiminta hallinnon, laatujohtamisen ja metrologiaosaamisen osalta on yhteneväinen akkreditoidun testauslaboratorion kanssa. Tätä kompetenssia voitaisiin hyödyntää testauslaboratorion toiminnassa suoraan.
Tutkimuksessa analysoitiin testauksen ja hankinnan kokonaistoimintaa haastattelemalla asiantuntijoita Puolustusvoimissa sekä maan johtavia testauksen ja
laitevalmistuksen ammattilaisia. Näiden lisäksi haastateltiin hankintakokonaisuudessa olevia teknisiä ja kaupallisia toimijoita. Kehittämistyön tarkoituksena
oli havainnollistaa hankekokonaisuuden epäkohdat ja pyrkiä yhtenäistämään
toiminnat järjestelmäosastojen kesken, kun kyseessä on sähkölaitteiden sähköturvallisuuden osoittamiseen kohdentuva testaustoiminta.
Kehittämistyön lopputuotoksena esitettiin organisaatiolle kehitysehdotuksena
akkreditoidun testauslaboratorion perustamista ja testaustarpeen prosessikuvausten laadintaa sekä asettamista logistiikkalaitoksen ylläpitämään QPRohjelmistoon.
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The Finnish Defense Forces Logistics Department is a Headquarters unit that
centrally manages the material procurement for the Defense Forces. According
to the government budget proposal, the logistics department makes defense
material purchases at around EUR 1.2 billion annually. In addition, major projects, such as the “HX Project” of the Air Force and the “Navy 2020 Project” of
the Navy, are funded by state funding. There are about 100 different projects
under the Defense Forces special schemes. Some of the equipment is procured
from outside the EU / EEA countries, so there is no obligation for the CE marking on the product. In the absence of declarations of conformity, a procedure
must be defined for verifying the level of electrical safety of the acquired equipment.
The development work focused on the possibilities of accredited testing laboratory operations in the Defense Forces. The Defense Forces have been operating an accredited calibration laboratory for almost 40 years for military aviation,
whose procedures in the areas of administration, quality management and metrological expertise are in line with the accredited testing laboratory. This competence could be utilized directly in the testing laboratory.
In this study the total testing and procurement activities were analyzed by interviewing experts in the Defense Forces and testing and equipment manufacturing professionals. In addition, technical and commercial contributors to the procurement were interviewed. The purpose of the development work was to illustrate the disadvantages of the project ills and to try to harmonize the activities
between the system departments in the case of the activity aimed at the certification of electrical safety.
The final result of the development work was the found of an accredited testing
laboratory and the development of process descriptions of the testing requirements. Process descriptions are combined into QPR software maintained by the
Finnish Defense Forces Logistics Department.
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ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT (valitse jompikumpi)

K013

Akkreditointitunnus

EU

Euroopan unioni

ETA

Euroopan talousalue

HX-projekti

Uuden hävittäjäkalustohankkeen työnimi

Laivue 2020

Uuden laivastohankkeen työnimi

CE

CE-merkintä

PVLOGL

Puolustusvoimien logistiikkalaitos

QPR

Ohjelmistoperhe

PVLOGLE

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

JÄRJK

Järjestelmäkeskus (hallintoyksikkö)

ILMAJÄRJOS

Ilmajärjestelmäosasto

3LOGR

3.logistiikkarykmentti (hallintoyksikkö)

NLF

New Legislative Framework (uusi lainsäädäntökehys)

EMC

Electromagnetic Compability

Akkreditointi

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka
avulla toimielimen pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

DoC

Declaration of Conformity (Vaatimuksenmukaisuusvakuutus)

FINAS

Finnish Accreditation Service (Suomen akkreditointipalvelu)

ESD

Electrostatic discharge (Staattisen sähkönpurkaus)

ATEX

Atmosphèes explosibles (Räjähdysvaarallinen tila)

Metrologia

Tiedettä, jossa tutkitaan mittaamista

EMAR

European Military Aviation Requirements (Euroopan
sotilasilmailu säädöstö)

MIL-STD

Military standardi

STL

Sähköturvallisuuslaki
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1 JOHDANTO
Sähköturvallisuus käsitteenä koskettaa kaikkia tekijöitä. Valmistajalta ja maahantuojalta vaaditaan toimituksen yhteydessä erinäisiä vakuutuksia, joilla tuotteen markkinoille saattaminen mahdollistuisi. Keskeisimmät vaatimukset ovat
CE-merkintä laitteessa ja EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus. Viranomaiset
eriasteilla säätelevät ja valvovat tämän toteutumista. Euroopan unionin alueella
tämä tapahtuu direktiiveillä, jonka jäsenvaltiot jalkauttavat omiin kansallisiin
säädöksiin. Tällä kaikella on tarkoituksensa ja yksi on laitteiden sekä tuotteiden
riittävä sähköturvallisuustason todentaminen. Omalta osaltaan yrityksissä toimiva sähköturvallisuusorganisaatio pitää huolen siitä, että vaatimukset täyttyvät.
Siten se on toteutettu myös Puolustusvoimissa.
Tutkimusmenetelmänä käytetään haastattelututkimusta, jonka kautta analysoidaan kehittämistyön sisällön kvalitatiivista eli laadullista kehitystarvetta ja kvantitatiivista eli määrällistä viitetietoa. Haastattelut suoritetaan asiantuntija haastatteluna. Haastattelun kohteiksi valikoidaan hankeprosessin eri toimijat, joiden
oletetaan hyötyvän kehittämistyön tuotoksesta.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos (PVLOGL) toimii Puolustusvoimien ulkomaisten hankintojen yhteydessä maahantuojan roolissa. Nykyisen lainsäädännön
kautta PVLOGL on vastuullisena toimijana velvollinen vaatimaan muun muassa
säätö-,

mittaus-,

ja

testauslaitteiden

osalta

EU-

vaatimuksenmukaisuustodistuksen tai muun vastaavan todistuksen (esimerkiksi
DoC), joka luonnehtii hankitun tuotteen osalta hyväksytysti suoritettuja tyyppitestauksia ja hyväksyntämenettelyjä. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei
aina hankinnan yhteydessä saada, niin tällöin vaatimustenmukaisuus on yleensä osoitettu viittaamalla EU-/ETA-maiden ulkopuolisiin standardeihin.
3.logistiikkarykmentin Tampereen toimipisteessä sijaitsevassa lentotekniikkakeskuksessa toimii Puolustusvoimien akkreditoitu kalibrointilaboratorio K013,
joka suorittaa kalibrointeja pääosin sotilasilmailun ja sotilasilmailuteollisuuden
tarpeisiin. Kehittämistyönä tarkastellaan kalibrointilaboratorion sopivuutta sekä
mahdollisuuksia hakea akkreditointia myös Puolustusvoimien testauslaborato-
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riona toimimiseen sekä vaatimuksia ja menettelyjä sähkölaitteen sähköturvallisuuteen tähtäävän vakuutuksen antamiseen.

1.1 Kehittämistyön tausta
Puolustusvoimien logistiikkalaitos suorittaa mittavan määrän erilaisia hankintoja,
joista merkittävä osa on erilaisiin kalustoihin kohdentuvia mittaus-, säätö- ja laboratoriolaitteita. Näiden laitteiden EU-vaatimustenmukaisuusmäärittelyt eivät
välttämättä ole sellaisenaan hankintaprosessissa mukana tai muuten todennettavissa, jolloin tulee tarve määritellä ne jälkeenpäin sähköturvallisuuden osalta
vaatimustenmukaisiksi.
Puolustusvoimien sotilasilmailua tukevassa organisaatiossa on tullut esiin tarve,
jossa selvitettäisiin hyväksymisprosessi siitä, miten voitaisiin Puolustusvoimien
omassa organisaatiossa testata, raportoida sekä sähköturvallisuus hyväksyä
hankittu tuote. Tarve kohdentuu pääosin sellaisille tuotteille, jotka hankitaan
suoraan EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta ilman erillisiä vakuutuksia.

1.2 Tutkimisen/kehittämistyön menettelyt
Kehittämistyössä tarkastellaan ensisijaisesti tuotteen hankintaprosessiin osallistuvia henkilöitä, heidän toimintatapoja tunnistaessa kehittämistyön sisällön tarpeellisuuden. Tutkimusmenetelmiksi valitaan sellaiset menettelyt, joilla voidaan
paikallistaa kehittämistyön tulkintaan riittävät perusteet, tunnistettavat kokonaismäärät eri osa-alueilta ja laadulliset tekijät reunaehtojen sekä toimintamallien luomiseen. Tutkimus toteutetaan alla olevan kuvion 1 mukaisten prosessien
läpikäymisellä ja sisällön suunnittelulla.
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KUVIO 1. Tutkimusprosessin osa-alueet (Jyväskylän yliopisto. 2010)

1.3 Kehittämistyön tavoite ja tarkoitus
Kehittämistyön tuotos mahdollistaa merkittävällä tavalla Puolustusvoimien hankintoihin liittyvien viranomaisvaatimusten omavaraisen toteutumisen sekä järjestelmäosakokonaisuuksien hallitun käyttöönoton. Puolustusvoimilla on lukuisia
kalustohankkeita, kuten muun muassa ”HX-projekti” ja ”Laivue 2020”, jossa
vaatimuksenmukaisuuden todistaminen (esimerkiksi CE-merkintä) tai yksittäisen laitteen käyttöturvallisuuden toteaminen realisoituu hankinnasta vastaavalle
organisaatiolle. Kehittämistyössä tutkitaan määritettävien testauksien omavaraisen toiminnan kustannukset, käyttöönoton vaikutukset sekä sähköturvallisuushyväksynnän vaiheet ja mallinnukset. Osa vaatimustenmukaisuuden osoittamisista on sellaisia, joita ei välttämättä voida muulla tapaa suorittaa. Testauslaboratorion vastuualueena olisivat mahdollisesti koko Puolustusvoimien suorittamat
hankinnat, rajattuna mittaus-, säätö- ja testauslaitteisiin tai näiden kokonaisuuksiin.
Edellä mainituista kehittämistyön tuotoksista laaditaan loppuraportti toimeksiantajalle. Raportissa selvitetään mahdollisuudet testauslaboratorion akkreditoinnin
hakemiselle, siitä seuraaville testausmenettelyille ohjeistuksineen, erillisille resursointi tarpeille (henkilö- laite-, tila-) sekä yleisten sähköturvallisuusvaatimusten tai vastaavan sähköturvallisuushyväksyntä prosessin tuottamiselle.
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Puolustusmateriaalin hyväksyntään liittyvissä asiakirjoissa viitataan toistuvasti
testaamisen vaatimukseen laitteen teknisen hyväksynnän -prosessissa. Asiakirjat eivät määrittele tarkasti testauksen sisältöä, tapaa tai paikkaa, ainakaan tunnistettavasti. Järjestelmäosastojen teknisillä asianhoitajilla on käytettävissä logistiikkalaitoksen ylläpitämä QPR ProcessAnalyzers -ohjelmisto, johon on koostettu logistiikkalaitosta koskevia toimintaprosesseja. QPR on ohjelmistoperhe,
josta asianomaiset saavat tarkan toimintamallin soveltaessaan muun muassa
hankinnan eri vaiheita. Teknisten asianhoitajien työkaluksi voisi rakentaa kyseisen ohjelmistoon kehittämistyön tuottamat mallit, jotka kuvaavat toimenpiteitä
testaustarpeiden ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien tarpeiden
esiintyessä. Alla kuviossa 2 on kuvaus QPR-ohjelmistosta yleisellä tasolla. Kuvio 2 ei liity Puolustusvoimien prosesseihin.

KUVIO 2. QPR-ohjelmiston prosessi yleisellä tasolla (QPR Software Oyj)

1.4 Kehittämistyön rajaukset
Kehittämistyö rajataan käsittelemään hankintakokonaisuuksia, jotka toiminnaltaan ovat säätö-, mittaus- ja testauslaitteita. Testausvaatimukset ja -ympäristö
muodostuvat standardin SFS-EN 61010-1:2011 Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimuksien sisältöön. Tähän kehittämistyön rajaukseen nykyisellä kalibrointilaboratorion resursseilla on metrologista kompetenssia ja realistisia mahdollisuuksia. Kuviossa 3
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kuvataan kehittämistyön rajaus sähkölaitteen sähköturvallisuuden todentamisessa sekä vaikutus laitteen hyväksyntäprosessiin.

KUVIO 3. Kehittämistyön rajaus.

Lähtökohtaisesti tutkitaan JÄRJK/ILMAJÄRJOS:n vaatimukset testauslaboratorion käytettävyydelle, mutta volyymi- ja resurssitarkastelun yhteydessä otetaan
kantaa myös muiden järjestelmäosastojen tarpeisiin. Käyttöympäristövaatimukset ja hyväksynnän toimintamalli ovat olennainen osa kehittämistyön selvitystyötä.
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2 KEHITTÄMISTYÖN SISÄISET VAIKUTUSALUEET
Tämän kappaleen tarkoitus on osoittaa kehittämistyön vaikutusalueet organisaatiotasolla sekä havainnollistaa osastojen tehtävien kautta kohdevaikutukset
organisaatioon. Organisaatiokuvissa on keltaisella pohjalla osoitettu kohdevaikutukset kehittämistyöhön. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on kehittämistyön
sisällön osalta pääasiallinen toimija maahantuojan roolissa.

2.1 Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puolustusvoimien nettisivusto toteaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ydintehtäväksi varmistaa suorituskykyjen tehokas käyttö ja operaatioiden toimeenpano kaikissa vaiheissa. Laitos huolehtii kokonaisvaltaisesti Puolustusvoimien
infrastruktuurista mahdollistaen joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyvyn ja materiaalin käyttökelpoisuuden. Puolustusvoimien logistiikkalaitos on
Pääesikunnan alainen tulosyksikkö. Logistiikkalaitos toimii omistajana ja kunnossapidon vastuullisena Puolustusvoimien materiaalin osalta ja vastaa sen
teknisestä elinjaksohallinnasta. Laitoksen toiminnalliset vastuualueet sisältävät
hankinnat, tilahallinnan ja materiaalin, ruokahuollon sekä terveydenhuollon ja
ympäristöasiat. (Puolustusvoimat).
Tehtävien osalta nettisivusto toteaa että, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
huolehtivan Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän liittämisen osaksi kansallista ja kansainvälistä logistiikkajärjestelmää, hallinnoi Puolustusvoimien kumppanuuksia ja sopimuksia sekä vastaa Puolustusvoimien sopimushallinnosta.
Logistiikkalaitoksen esikunnan vastuulla on laitoksen kokonaisvaltainen toiminnanohjaus, ohjata laitoksen eri hallintoyksiköitä ja toteuttaa puolustusmateriaalihankintoja yhteistyössä Järjestelmäkeskuksen kanssa. (Puolustusvoimat). Kuviossa 4 on esitettynä logistiikkalaitoksen esikunnan organisaatiorakenne.
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KUVIO 4. PVLOGLE organisaatio (Puolustusvoimat. 2018. HN691.)

2.1.1 Kaupallinen osasto
Kaupallisen alan vastuulla on hankintatoiminnassa hankintalainmukaisuuden
tuottaminen, irtaimen omaisuuden luovutus sekä maksusuoritteiden kaupallinen
asianhoito muun muassa testauksen osalta ja aineettomien oikeuksien kaupallinen asianhoito. (Puolustusvoimat. 2018. HN691, liite 3.2). Kuviossa 5 esitetään kaupallisen osaston organisaatio, jossa on kaupallisen ja hankinta-alan
sektoreiden tehtävien kautta vaikutuksia kehittämistyöhön.
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KUVIO 5 Kaupallisen osaston organisaatio (Puolustusvoimat. 2018. HN681.)

Kaupallisjuridisen sektorin tehtäviin kuuluu valvoa kaupallisen toiminnan lainmukaisuutta ja vastata sen juridisten palvelujen tuottamisesta, hankintasopimuksien vakuuksista, irtaimen omaisuuden luovutuksen kaupallisesta asianhoidosta sekä huolinnasta. (Puolustusvoimat. 2018. HN691, liite 3.2).
Hankinnan ja myynnin tehtävien osalta sektori valvoo lainmukaisuuden toteutumista, erityisesti hankintalain. Lisäksi sektori valvoo kansainvälisten sopimusten, viranomaismääräysten ja normien noudattamista, hankintaohjeiden ja julkisten hankintojen vakioehtojen sekä hyvän kauppatavan huomioon ottamista
hankinnoissa. Sektori vastaa myös reklamaatioiden valmistelusta yhteistyössä
hankinnan muiden osapuolien kanssa. (Puolustusvoimat. 2018. HN691, liite
3.2).
Hankinta-alan vastuulla on kaupallinen asianhoitaminen Puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn rakentamisesta ja ylläpidosta, käytön vaatimista hankinnoista sekä niiden tukitoimista. Lisäksi hankinta-alalle kuuluu toteuttaa hank-
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keita sotilaallisen kriisinhallinnan osalta sekä vastata omalla vastuualueelle kuuluvien sopimusten hallinnasta.
Hankinta-ala koordinoi hankintasektoreiden kaupallista toimintaa sekä valvoo
PVLOGL:n hankintavastuulla olevien hankintojen kaupallisesta valmistelusta
sekä lainmukaisuuden ja määräysten toteutumista. (Puolustusvoimat. 2018.
HN691, liite 3.2).
Hankinta-alan tehtävät ovat, niiltä osin kun katson niiden vaikuttavan kehittämistyöhön, valvoa että turvallisuusvaatimukset ja laadunvarmistustarve on huomioitu hankinnassa ja arvioida hankinnan osallistujailmoitukset yhdessä teknisen
asianhoitajan kanssa. Hankinta-ala toimittaa hankinnan tarjoukset tekniselle
asianhoitajalle ja yhteistyössä arvioivat niiden sisältövastaavuuden tarjouspyyntöön. Lisäksi laatii sopimuksen tai ostotilauksen hankinnasta ja todentaa sen
tekniselle asianhoitajalla ennen varsinaista hyväksyntää. (Puolustusvoimat.
2018. HN691, liite 3.2).

2.1.2 Tekninen osasto
Yleisellä tasolla mainittuna PVLOGLE:n teknisen osaston johto vastaa muun
muassa PVLOGL:n toimintoihin liittyvistä teknisistä viranomaistehtävistä, elinjaksonsuunnittelun, vaatimustenhallinnan ja arkkitehtuurinhallinnan menetelmistä sekä laadunvarmistustoiminnasta Puolustusvoimissa. Lisäksi johdolla on vastuullaan sotilasilmailua tukevien logistiikan tietojärjestelmien sotilasilmailumääräysten mukaisesta vaatimustenmukaisuudesta, normiohjauksesta, ylläpidosta
ja kehittämisestä. (Puolustusvoimat. 2018. HN691, liite 3.3). Kuviossa 6 käsitellään teknisen osaston organisaatio ja kehittämistyön vaikutusalueet.
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KUVIO 6. Teknisen osaston organisaatio (Puolustusvoimat. 2018. HN691).

Teknisen osaston viranomaissektorin tehtävänä on muun muassa ylläpitää logistiikkalaitoksen vastuulla olevien järjestelmien riittävää tuoteturvallisuutta sekä
laitoksen toiminnan turvallisuuden tasoa eri menetelmien avulla. Lisäksi sektori
toteuttaa resursoinnin rajoissa viranomais- ja asiantuntijapalveluja puolustusvoimille. Viranomaissektori myös koordinoi, ohjaa ja valvoo muun muassa sähkö- ja painelaiteturvallisuutta sekä kone- ja laitedirektiivin käyttöä. Sektorin toimialaan kuuluu myös suorittaa viranomaistarkastuksia ja -hyväksyntöjä sekä
valvoa vain sotilaalliseen käyttöön tarkoitetun materiaalin käyttöturvallisuutta
kokonaisuudessaan. (Puolustusvoimat. 2018. HN691, liite 3.3).
Viitaten edelliseen kappaleeseen niin teknisen osaston viranomaissektorin yhtenä tehtävänä on valvoa muun muassa teknisten hankintojen ja käyttöönottojen osalta viranomaisvaatimusten toteutumista sekä niiden kehittämistä. Osaltaan myös tämän kehittämistyön toteutus ja selvittäminen kohdentuu viranomaissektorin vastuualueeseen. Viranomaissektorin tehtävät, joiden vaikutukset
voidaan kohdentaa kehittämistyön tuotoksen toteuttamiseen.
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2.2 Järjestelmäkeskus (JÄRJK)
Järjestelmäkeskuksen vastuulla on Puolustusvoimien järjestelmien ja materiaalin teknisen elinjakson hallinta, kunnossapito sekä hankintojen tekninen valmistelu sekä suorituskyvyn tekninen tarkastaminen. Puolustusvoimien materiaalin
osalta järjestelmäkeskus toimii järjestelmävastuullisena ja tuottaa materiaalin
tilannekuvan sekä vastaa sen käyttöturvallisuudesta. Järjestelmäkeskuksen
toimipisteitä on neljässä eri kaupungissa ja henkilöstöä on noin 500. (Puolustusvoimat. 2018). Kuviossa 7 on kuvattu Järjestelmäkeskuksen organisaatio
kokonaisuudessaan.

KUVIO 7. Järjestelmäkeskuksen organisaatio. (Puolustusvoimat).

2.2.1 Järjestelmäosastot
Järjestelmäkeskukseen kuuluvat ilma-, maa-, meri- ja tiedustelu, valvonta- ja
johtamisjärjestelmäosastot, jotka ovat kokonaisvaltaisesti järjestelmä- ja suorituskykyvastuullisia oman toimintaympäristön kaluston toiminnallisuuksista. Tehtäviin kuuluvat myös erillisten järjestelmien suorituskykyä todentavien tukeutumiskaluston toiminnalliset vastuut, joiden kautta voi esiintyä mahdollinen tarve
hankkia testauslaitteistoja myös EU-/ETA-maiden ulkopuolelta. Järjestelmäosaston tehtävät, joihin tämän kehittämistyön vaikutukset mahdollisesti heijas-
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tuvat, koskevat lähinnä materiaalin hankinnan valmistelua ja teknistä hyväksyntää. Lisäksi järjestelmäosastot vastaavat materiaalin käyttövarmuudesta suorituskykyvaatimukset huomioiden ja johtavat ylläpidon järjestelyjä sekä kunnossapidon ja käytettävyysvaatimusten toteutumista. Projektiosaston vastuulla on
materiaalisen suorituskyvyn rakentamiseen liittyvien projektien johto sekä hallinta. (Puolustusvoimat. 2015. HK726).
Kehittämistyössä keskitytään pääasiallisesti ilmajärjestelmäosaston hankintojen
prosesseihin mutta volyymitarkastelussa otetaan huomioon myös muiden järjestelmäosastojen prosessit, jotta saadaan määrällinen kuvaus selville. Volyymitarkastelulla on vaikutusta kehittämistyön resursoinnin määrittelyssä.

2.2.2 Lentokelpoisuussektori
Lentokelpoisuussektorin tehtävät liittyvät Puolustusvoimien ilma-aluksiin ja niiden järjestelmien lentokelpoisuuden ja käyttöturvallisuuden varmistamiseen.
Sektori varmistaa sotilasilmailuviranomaisen vaatimusten täyttymisen tyyppivastuuorganisaation osalta ja vastaa siitä, että viranomaisen asettamat vaatimukset
toiminnalle toteutetaan. (Puolustusvoimat. 2015. HK726, liite 3.5).
Sektori on avainroolissa hyväksyntä -menettelyissä, kun kyseessä on ilmaaluksen ympäristössä tapahtuva hanke. Sektorin tehtäviä, joiden voidaan katsoa koskevan kehittämistyön sisältöä, on vastata ilma-aluksessa käytettävien
laitteiden yhteensopivuus- ja ympäristöolosuhdevaatimusten määrittelystä sekä
lentokelpoisuuden ja käyttöturvallisuuden asiantuntijalausunnoista. Lisäksi sektori vastaa tyyppivastuuorganisaation käyttöön hyväksyttävän hankinnan teknisen tarkastelun määrittelyn toteutuksesta. (Puolustusvoimat. 2015. HK726, liite
3.5).
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2.3 Muut puolustushaara esikunnat
Meri- ja maavoimat ovat ohjeistaneet omassa toimintaympäristössään muun
muassa laitteiden teknisen hyväksynnän prosessin ja toimenpiteet. Tekninen
hyväksyntä heidän normeissa tarkoittaa tuotteen turvallisen käytön toteamista
siten, että tarvittavat turvallisuustestaukset ovat hyväksytysti suoritettu esimerkiksi sähköturvallisuus- ja käyttöturvallisuustarkastuksien osalta. (Puolustusvoimat. 2015. HL609, liite 1, Puolustusvoimat. 2011). Puolustusvoimauudistuksen jälkeen, kun materiaalilaitokset yhdistyivät, ovat puolustushaarat tukeutuneet logistiikkalaitoksen normiohjeistukseen.
Sotilasilmailun toimintaympäristössä hyväksyttävien tukeutumismateriaalien
osalta täytyy huomioida sotilasviranomaisyksikön (SVY) ohjeistuksien asettamat
lisävaatimukset. Niiden kautta täsmennetään sotilasilmailuun liittyvä lainmukaisuus, joka velvoittaa menetelmiä tyyppivastuuorganisaatiossa. Ilmavoimat tukeutuu teknisen hyväksynnän prosessissa PVLOGLOHJEK Sotilasilmailun tukeutumismateriaalin käyttöön hyväksyntä HM862 normiin. (Puolustusvoimat.
2018. HL1195).

2.4 Pääesikunta
Pääesikunta määrittää kokonaisuudessaan Puolustusvoimien suorituskykyvaatimukset ja huolehtii yksiköiden tavoitteiden toteuttamiseen vaadittavista resursseista. Pääesikunta koostuu kymmenestä eri osastosta, tarkastusyksiköstä sekä kansliasta. Pääesikunta on suoraan puolustusministeriön alainen keskushallintoviranomainen, joka johtaa viittä eri laitosta. (Puolustusvoimat. 2018).

2.4.1 Tekninen tarkastusosasto
Teknillinen tarkastusosasto Pääesikunnassa vastaa Puolustusvoimien viranomaisena yhdessä Puolustusministeriön kanssa muun muassa sähkö- ja painelaitteiden tarkastuksista ja valvonnasta. Kyseessä on puolustushallinnon eri-
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koiskohteissa ja yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen tuotteet. (Puolustusvoimat. 2018).
Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto on Puolustusministeriön valtuuttamana Puolustusvoimien sisäinen toimielin, joka voi tarpeelliseksi katsomillaan tavoilla muun muassa sähköturvallisuuden osalta hyväksyä käyttöön kehittämistyön sisältöön soveltuvan sähkölaitteen. Teknillinen tarkastusosasto toimii Puolustusvoimien sisäisen organisaation puolueettomana toimielimenä hyväksyntäprosessissa.

2.5 3. logistiikkarykmentti
3.logistiikkarykmentti toimii vastuualueellaan tukien Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköitä muun muassa huollon järjestelyissä. Tähän liittyy rykmentin erityispiirteenä Ilmavoimien täydennys- ja kunnossapitopalvelut,
joiden tuottaminen kuuluu ilmavoimien varikon tehtäväalueeseen. (Puolustusvoimat. 2018).

2.5.1 Ilmavoimien varikko
Ilmavoimien varikko (ILMAVV) toimii johtamisjärjestelmä- (TVJ) sekä lentoteknisentoimialan 1- ja 2-tason palveluntuottajana sotilasviranomaisen myöntämän
huoltotoimintaluvan ja huolto-organisaation käsikirjan (HOK) mukaisesti. Lisäksi
ilmavoimien varikon vastuulla on tuottaa keskusvarastoinnin sekä kuljetuksen
palvelut rykmentin asiakaskunnalle. (Puolustusvoimat. 2019. HP258). Kuviossa
8 esitellään ilmavoimien varikon organisaatio.
Kehittämistyön osalta varikon tehtävät on tukea alajohtoportaiden tehtäväkoostumuksen toteuttamista sekä mahdollistaa suorittamisen tekninen valmius. Tekninen valmius tarkoittaa tässä yhteydessä resursoinnin kohdentamista yksikön
tehtäviin.
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KUVIO 8. Ilmavoimien varikon organisaatio (Puolustusvoimat. 2019. HP258)

2.5.2 Lentotekniikkakeskus
Lentotekniikkakeskus toimii keskeisenä palveluntuottajana Ilmavoimille sekä
sotilasilmailulle. Palvelut koostuvat metrologian, huollon ja korjauksen osaalueista joko keskuksen toimitiloissa tai asiakkaan luona tarpeen mukaisesti.
Lentotekniikkakeskuksen tehtävien osalta rajapinta kehittämistyön sisältöön on
kalibrointilaboratorion tehtävien tukeminen erilaisten mittausten suhteen. (Puolustusvoimat. 2019. HP258).
Lentotekniikkakeskus on erikoisosaamisen yksikkö, jonka sektoreiden palvelutuotteet mahdollistavat asiakkaiden hallinnoimien järjestelmien kunnossapidon
sekä kehitystyön. Kehitystöiden vaikutus on merkityksellinen Puolustusvoimien
käyttöympäristölle.
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2.5.3 Akkreditoitu kalibrointilaboratorio K013
Kalibrointilaboratorio on Puolustusvoimien pääkalibrointipaikka, jonka pääasiallisena asiakkaina ovat sotilasilmailu sekä sotilasilmailuteollisuus. Kalibrointilaboratorio on akkreditoitu laboratorio, jonka tunnus on K013. Lisäksi kalibrointilaboratoriolla on sotilasviranomaisyksikön (SVY) myöntämä huoltotoimintalupa lentokonelaitteiden huoltamiseen.
Kalibrointilaboratorion vastuulla on tuottaa sotilasilmailussa käytettävät metrologiapalvelut. Palveluilla tarkoitetaan metrologisen jäljitettävyyden tuottamista akkreditoidun kalibrointilaboratorion K013 kautta sotilasilmailun ja sotilasilmailuteollisuuden mittalaitteisiin pääosin kaikkien sotilasilmailussa käytössä olevien
suureiden osalta. Kalibrointilaboratorio toteuttaa myös erillisiä kalibrointipalveluja sidosryhmille, erikoismittauksia ja testauksia lentokoneympäristöön sekä
huoltovastuulla olevien lentokonelaitteiden huoltoja ja korjauksia. Metrologisen
ohjauksen osalta kalibrointilaboratorio suorittaa hankintojen vastaanottotarkastuksia, toteuttaa akkreditoitujen suureiden osalta epävarmuuslaskelmat sekä
osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin vertailumittauksiin. (Puolustusvoimat.
2019. HP258).
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3 KEHITTÄMISTYÖN KAUPALLISET VAIKUTUSALUEET
Tähän otsikkorakenteeseen on koostettu kehittämistyön sisältöön liittyvien kaupallisten osuuksien vaikutukset Puolustusvoimien toiminnassa tai sen hankinnoissa. Kaupalliset yhteistyötahot ovat nykyisin Puolustusvoimien kunnossapitotoiminnan osalta normaalia yhteistoimintaa. Sopimuksia on laadittu monenlaisten kunnossapitotoimijoiden kanssa tukemaan testaustoiminnan osa-alueita.

3.1 Turvallisuusselvitykset
Puolustusvoimien turvallisuustoimiala on kokonaisvaltainen toimielin, jonka tehtävänä on tarvittaessa mahdollistaa Puolustusvoimien käyttämät turvatasot jokaisen henkilön, materiaalin, infrastruktuurin tai tehtävien kohdalla. Turvallisuustoimiala toimii logistiikkalaitoksen alaisuudessa.
Puolustusvoimien yhteystyötahojen kohdalla tarvitsee tehdä turvallisuusselvitys
erillisen ohjeistuksen mukaan. Tällä todennetaan sekä velvoitetaan yhteistyöyritys toimimaan tarvittavan turvatason mukaisesti, koskien myös yrityksen infrastruktuuria. Tällaisia ovat muun muassa ne siviiliyritykset, jotka tuottavat palveluja Puolustusvoimille kattamaan tarvittavan testauskokonaisuuden tai osuuden
siitä.

3.2 Hankintasopimukset
Hankintasopimusten tarkoitus on pyrkiä toimimaan edellä mainittujen turvallisuusselvitettyjen yritysten kanssa joustavasti ja luotettavasti. Sopimus laaditaan
noudattamalla Puolustusvoimien hankintaohjeistusta sekä hankintalakia osapuolten välillä.
Hankintasopimuksella tai vuosisopimuksella yrityksen kanssa mahdollistetaan
joustava ja nopea vasteaika suoritettavaan työtilaukseen sekä testauksen jälkeiseen raportointiin. Tilaus ja laskutus toimivat molempia sopijaosapuolia kohtaan organisaation tarpeiden mukaisesti.
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3.3 Rahoituskehykset
Rahoituskehykset suunnitellaan järjestelmäosastokohtaisesti tarpeiden mukaan.
Järjestelmäosastoilla on tämän hetken tarkastelun kautta erilaiset volyymitarpeet testaamisen osalla, jolloin osastokohtainen määrittely on rahoituksen suhteen todellisempi tapa toimia. Vaihtoehtoisesti voidaan toimia sovitusti yhdellä
rahoituksella kaikkien järjestelmäosastojen tarpeiden mukaisesti.
Ulkoisen yhteistyötahon kanssa laaditaan vuosittainen puitesopimus, joka kattaa tarjouksen yhteydessä laaditun sopimuksen sisältämät kohdat. Sopimus
tehdään yhteistyössä järjestelmäosaston, asiantuntijan (testauslaboratorio) ja
toimittajan kanssa. Sopimukseen pyritään koostamaan kaikki tilaajan tarvitsemat palvelut toimittajalta. Käytäntö on osoittanut, että tilaajan tehtäväkohtaiset
tarpeet eivät aina ole testaukseen sisältyviä, vaan tarve on myös esimerkiksi
konsultointi- tai asiantuntijapalveluissa.
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4 KEHITTÄMISTYÖTÄ MÄÄRITTÄVÄT SÄÄDÖKSET JA STANDARDIT
Kehittämistyön sisältöön liittyy monia viranomaisen asettamia määräyksiä sekä
vaatimuksia. Lisäksi on lukuisia Puolustusvoimien asettamia lisävaatimuksia,
jotka täsmennetään normien kautta. Tähän kappaleeseen on koostettu ne asiakirjat, standardit ja normit, joiden vaikutus ulottuu tähän kehittämistyöhön. Kappaleen teemarunko mukailee asiakirjan vaikuttavuutta ja lainvoimaisuutta suhteessa kehittämistyön tulokseen. Kuviossa 9 esitetään säädöstilannekuva sähköturvallisuuden osalta ja niiden riippuvuussuhde laitteen sähköturvallisuuden
toteamiseen Puolustusvoimissa. Lisäksi kuviossa esitetään kaksi riippumatonta
standardia, jotka toiminnallisuudeltaan on vaatimuksena akkreditoidussa testauksessa.

KUVIO 9. Viranomaisasiakirjojen riippuvuussuhde.
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4.1 NLF-lainsäädäntöpuite
Euroopan unionissa on hyväksytty käyttöön uusi lainsäädäntöpuite, NLF (New
Legislative Framework), joka koostuu NLF-asetuksesta 765/2008/EY ja NLFpäätöksestä 768/2008/EY. Lainsäädäntöpuitteen tarkoitus on yhtenäistää tuotedirektiivit Euroopan unionissa ja säätää akkreditoinnin sekä markkinavalvonnan vähimmäisvaatimukset jäsenvaltioissa. NLF-asetuksessa säädetään muun
muassa CE-merkinnän tarkoituksesta. NLF-päätös yhtenäistää jäsenvaltioiden
lainsäädännön tuotteiden kaupan osalta Euroopan unionissa. (Suomen standardisoimisliitto ry). Uudessa lainsäädäntöpuitteessa on harmonisoitu yhdeksän
eri direktiiviä, joista tähän kehittämistyöhön vaikuttavat mittalaite-, pienjännite-,
ATEX- ja EMC-direktiivi.
Asetus on EU-määräyksistä vahvin, jonka jäsenmaa ottaa käyttöön sellaisenaan. Päätös tuottaa täsmennyksiä asetuksiin sekä direktiiveihin. Direktiivit luovat myös pohjan ja vaatimustason luotaessa menettelyjä, kohdealueesta riippuen, testauksen kattavuuteen ja läpivientiin. Tietyiltä osin direktiivit ovat myös
Puolustusvoimien hankkeiden kehysmäärittelyissä mukana.

4.2 Direktiivit
EU-määräyksien tarkoitus on ohjata jäsenmaiden sisäistä lainsäädäntöä. EUmääräyksiä on neljänlaisia, joista asetus, direktiivit ja päätökset ovat jäsenmaiden lainsäädäntöä vahvempia. Näitä on jäsenvaltion noudatettava sellaisenaan.
Suositus on määräyksistä lievin, jonka tarkoituksena on ohjata jäsenvaltion toimintaa vähitellen samansuuntaiseksi. (Euroopan unioni).
Direktiivin luonne on ohjeistaa jäsenvaltioiden kansallisten lakien sisältöä antaen kuitenkin mahdollisuuden toteuttaa direktiivin määräys kansallisella tavalla.
Direktiivien pyrkimys on yhtenäistää jäsenvaltioissa tuotteiden laatu ja turvallisuus esimerkiksi CE-merkinnän avulla. (Euroopan unioni).
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4.2.1 Mittalaitedirektiivi
Mittalaitedirektiivin nro 32 sisältöön kuuluvat sellaiset mittalaitteet, joiden todentava mittausarvo kohdentuu yleisen edun, kansanterveyden, yleiseen turvallisuuden ja järjestyksen, ympäristön suojelun tai kuluttajansuojan toteamiseen.
Lisäksi verojen ja tullien kantaminen ja hyvän kauppatavan mukainen kaupankäynti voivat vaatia lakisääteisesti valvottujen mittauslaitteiden käyttöä. (Direktiivi 2014/32/EY).
Direktiivi tukee aihesisällöltään kehittämistyön asiakokonaisuutta, vaikkakin mittauskohteet rajoittuvat lain velvoittamaan kaupalliseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyviin mittauksiin. Näiltä osin vaikutukset kehittämistyöhön jäävät aihetasolle.

4.2.2 Pienjännitedirektiivi
Pienjännitedirektiivillä nro 35 (LVD-direktiivi) on merkittävin osuus tämän kehittämistyön toteutuksen tuottamisesta. Rajauksen mukaisesti lähes jokaisessa
laitteessa, jonka vaatimustenmukaisuus puutteiden vuoksi on tarpeellista testata, täyttyvät tämän direktiivin vaatimukset. Direktiivi antaa perustan ja reunaehdot vaatimustenmukaisuustodistuksen myöntämiselle sekä korostaa valmistajan
ja maahantuojan vastuita sekä velvollisuuksia vaatimusten täyttymisen suhteen.
(Direktiivi 2014/35/EY).
Direktiivi pyrkii myös varmistamaan, että kolmansista maista (EU/ETA-maiden
ulkopuolelta) peräisin olevat sähkölaitteet, jotka tulevat unionin markkinoille,
ovat tämän direktiivin mukaisia, ja etenkin että valmistajat ovat noudattaneet
asianmukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyitä kyseisten sähkölaitteiden suhteen. (Direktiivi 2014/35/EY). Direktiivi määrittelee harmonisoitujen
standardien kautta tuotetta koskevat vaatimukset.
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4.2.3 EMC-direktiivi
EMC-direktiivi nro 30 ohjaa toimintaa samankaltaisesti kuin pienjännitedirektiivikin. EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien laitteiden vastuut käyttöön luovutuksen osalta ovat lähestulkoon samankaltaiset. (Direktiivi 2014/30/EY). Vaatimukset direktiiveihin muodostuvat kappaleessa 4.1 mainitun NLF:n päivityksistä.
EMC-direktiivi keskittyy nimensä mukaisesti laitteiden sähkömagneettisen häiriön sietokykyyn sekä laitteiden luovuttaman häiriösignaalin vaikutuksiin.
EMC-direktiivissä ei laitteille määritellä yksityiskohtaisia vaatimuksia sähkömagneettisen yhteensopivuuden ominaisuuksille. Direktiivin esittämä vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa käyttämällä testauksessa harmonisoituja eurooppalaisia standardeja. (Sesko ry).
EMC-mittauksien suoritusvalmiutta tarkastellaan kaupallisen toiminnan kautta ja
siinä korostetaan NLF:n vaatimusten mukaisesti akkreditoitua toimijaa. EMCtestauksien sisältö riippuu testauksen kohteen rakenteesta, jonka mukaan valikoituvat käytettävät standardit.

4.2.4 ATEX-direktiivi
ATEX-direktiivin nro 34 tarkoitus on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden ja suojajärjestelmien osalta.
On tarpeellista varmistua, että EU-/ETA-maiden ulkopuolelta hankitut laitteet
täyttäisivät tämän direktiivin vaatimukset. Lähtökohtaisesti tulee pyrkiä siihen,
että valmistajalta on tuotteen mukana vaatimuksenmukaisuusvakuutus todisteena tuotteen soveltuvuudesta käyttöympäristöönsä. (Direktiivi 2014/34/EU).
Puolustusvoimien toimintaympäristössä direktiivillä tarkoitettuja laitteita käytetään päivittäin. ATEX-laitteet on aina tarkastettava kolmannen osapuolen tarkastuslaitoksessa. Laitokset ilmoitetaan EU:n virallisessa lehdessä.
Direktiivin harmonisoidut standardit eivät suoraan osoita laitteen riittävää sähköturvallisuuden tasoa, jotta sitä voitaisiin käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa ja
siksi tulee huomioida esimerkiksi pienjännite- ja EMC-direktiivin vaatimukset.
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Käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaiset laitetta koskevat turvallisuusvaatimukset osoitetaan direktiivin harmonisoiduissa standardeissa.

4.3 Sähköturvallisuuslaki 1135/2016
Kappaleessa 4.2 todetaan EU:n määräysten vaikutus kansallisiin lakeihin. Myös
sähköturvallisuuslaki saa ohjauksensa EU:n direktiiveistä. Sähköturvallisuuslailla halutaan varmistaa ja samalla velvoittaa markkinoilla olevien sähkölaitteiden
tai -laitteistojen turvallinen käyttö ja estää haitalliset häiriövaikutukset käyttöympäristölle.

Lain sisältö on vaatimuksien ja velvoitteiden toteuttamista lain esit-

tämällä vaikutusalueella. Näitä ovat sähkölaitteita ja -laitteistoja koskevat vaatimukset sekä näiden asennustöiden henkilö- ja sähköturvallisuusorganisaation
vaatimukset. (Sähköturvallisuuslaki. 2016).
Ohessa lain asettamia vaatimukset, jotka sisältyvät myös tämän kehittämistyön
sisältöön,
 Sähköturvallisuuslain1.luvun 6§ mukaan ”sähkölaitteet ja -laitteistot on
suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on
huollettava ja käytettävä käyttötarkoituksensa mukaisesti”
o tällä tarkoitetaan sitä, että niistä ei aiheudu vaaraa ympäristölle tai
niistä ei aiheudu sähköistä häiriötä tai niiden toiminta ei sähköisesti häiriinny. (Sähköturvallisuuslaki. 2016, 1.luku 6§).
 Sähköturvallisuuslain 2.luvun 7§ mukaan ”Sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen siten, että joka saattaa markkinoille sähkölaitteen, valmistajana tai maahantuojana, on voitava osoittaa sen täyttävän
6 §:n vaatimukset.”
o tämä tarkoittaa laitteen CE–merkintä tai vastaava todentaminen.
 Samoin velvoittein toimitaan myös silloin, ”kun valmistetaan tai tuodaan
maahan sähkölaite, jota ei saateta markkinoille, mutta joka luovutetaan
myös muiden käyttöön, on voitava osoittaa, että sähkölaite täyttää 6 §:n
vaatimukset.” (Sähköturvallisuuslaki. 2016, 2.luku 7§).
o CE–merkintä tai vastaava todentaminen.
Tämä laki velvoittaa kansallisesti asettamaan täytäntöön EMC- ja pienjännitedirektiivit. (Sähköturvallisuuslaki. 2016, 1.luku 1§).
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Sähköturvallisuuslain suhde muuhun lainsäädäntöön ilmenee lain 1.luvun 5§
mukaan siten, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditoinnille,
markkinavalvonnalle ja kolmannesta maasta tuotavien tuotteiden ulkorajavalvonnalle sekä tuotteiden CE-merkinnälle asetettavista vähimmäisvaatimuksista
säädetään NLF-asetuksessa (765/2008/EY). (Sähköturvallisuuslaki. 2016,
1.luku 5§).
Yleisellä tasolla sähkön turvallisuutta pidetään usein itsestäänselvyytenä. Turvallisuuteen vaikuttavat kuitenkin hyvin monet asiat: yhteiskunnan asettamat
säännöt, ammattilaisten vastuuseen perustuva järjestelmä ja viranomaisten toteuttama valvonta. Myös sähkön käyttäjien tiedoilla ja taidoilla on suuri vaikutus
sähköturvallisuuteen. (TUKES. 2017. Sata tarinaa turvallisuudesta).
Yhteiskunta toimintoineen modernisoituu ja laitteistot toiminnallisuuksiltaan monipuolistuvat, jotka ovat omiaan vaikuttamassa siihen että sähköorganisaation
pitää olla ajanhengessä mukana. Tilastoja on seurattu jo vuosien ajan, joista
voidaan todeta kehityksen olevan oikean suuntainen. Työ turvallisuuden takaamiseksi ei kuitenkaan koskaan vähene vaan tarvitsee edelleen jokaisen toimijan
yhteistyötä välttyäkseen turhilta tapaturmilta. (TUKES.2017).

KUVIO 10. Sähkötapaturma tilasto (TUKES. Sähkökuolemat.)
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Yllä olevassa kuviossa 10 esitetään sähkötapaturmien trendikäyttäytyminen.
Vuosikohtainen luku on kymmenen edeltävän vuoden sähkötapaturmien keskiarvo. Tällä tasataan vuosittaista vaihteluväliä ja voidaan arvioida pitkän aikavälin trendikäyttäytyminen. (Turvallisuusuutiset). Vuosien kuluessa yritysten ja
alan toimijoiden sähköturvallisuusorganisaatio on osaltaan mahdollistanut sähkötapaturmien vähenemisen. Tähän on myös jatkossa aiheellista panostaa, jotta suunta pysyy samana.

4.4 Standardit
Standardien tarkoitus on tukea kansallisia menettelyjä siihen kohdealueeseen
liittyen, mikä on kyseessä. Niillä täsmennetään ja annetaan viitearvollisia suosituksia menettelyille, joilla standardin antama sisältö voidaan soveltaa käytäntöön toteutettavaksi.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on lisäksi julkaissut luettelon (Luettelo S102019) standardeista, joita noudattaen katsotaan sähköturvallisuuslain vaatimusten täyttyvän rakenteiden ja sähkötyöturvallisuuden osalta. Luettelo pitää sisällään myös sähkölaitteita koskevia standardeja.

4.4.1 General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories
Otsikonmukainen standardi (SFS-EN ISO/IEC 17025) päivitettiin vuonna 2017
ja siinä yhteydessä tuli merkittäviä muutoksia edelliseen versioon nähden muun
muassa validoinnin, termistön sekä erinäisten riskien tunnistamisen ja sen hallinnan osalta.
Akkreditoidun kalibrointilaboratorion K013 toiminta perustuu kokonaisvaltaisesti
tämän standardin sisällön tuottamaan vaatimustasoon. Siinä tuodaan esille tasot ja edellytykset johdon toiminnoille, teknisiin kysymyksiin, tarvittaviin tukitoimiin sekä laadunhallintaan. Kehittämistyön aiheen mukaisesti akkreditoidun
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testauslaboratorion

perustamisen

edellytys

on

toimintaympäristön

ja

-

menettelyjen mukautuminen tämän direktiivin vaatimustasoihin.

4.4.2 Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset
Otsikonmukaisen standardin (SFS-EN 61010-1:2011) käyttö ja soveltaminen
viiteasiakirjoineen ovat keskeinen osa testauslaboratorion käytännön toimintaa.
Siinä käsitellään tarvittavin osin kohdelaitteen testaamisen tarve ja kattavuus
viitearvoineen.
Standardin laajuus sekä poikkeavuus nykyiseen toimintaan edellyttävät mahdollisen koulutuspaketin hankintaa. Lähtökohtaisesti mittaamisen osaamistausta
on olemassa mutta standardin ja käytännön kokemuksen soveltaminen keskenään vaatinee asiantuntevan koulutuksen läpikäymistä.

4.4.3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Sähkölaitteelta edellytetään sen turvallisuuden, luotettavuuden ja huollettavuuden lisäksi moitteetonta toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa
toimintaympäristössä. Häiriöttömän toiminnan takaa samaan käyttöympäristöön
tarkoitettujen laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). (SFSedu.
N.d).
Sähkömagneettisten häiriöiden mittaaminen kuuluu keskeisenä osana laitteiden
vaatimustenmukaisuuden määrittelyn osalta suoritettavaksi. Standardi SFS-EN
61326-1:2013 Elektromagneettinen yhteensopivuus viiteasiakirjoineen antavat
kehykset raja-arvoineen sekä kokonaisuuden, joiden pohjalta tuotteen vaatimuksenmukaisuutta käyttöympäristönsä suhteen voidaan määritellä. Kehittämistyön sisältöön kuuluu huomioida näiden testauksien vaikutukset tuotteen
kokonaisvaltaisessa sähköturvallisuustestauksessa ja loppuraportoinnissa.
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EMC-testaukset voidaan suorittaa ostopalveluna soveltuvan toimittajan kanssa.
Sopimustekniset asiat koostaa teknisiltä osin testauslaboratorio ja rahoituskehykset sovitaan tilaajan eli järjestelmäosastojen kanssa. Vaihtoehtoisesti aikataulun salliessa voidaan käyttää EMC-testauksissa Puolustusvoimien omaa häiriömittauksiin erikoistunutta yksikköä.

4.4.4 Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä
Sähkölaitteen osalta tärkeänä pidetään laitteen kestävyyttä sähköstaattisia purkauksia (Electrostatic discharge, ESD) vastaan. Sähköstaattinen purkaus syntyy yleisesti kahden materiaalin hankauksen aiheuttamasta staattisen sähkövarauksen seurauksesta. Laitteen sähköstaattisen purkauksen kestävyys on yksi
testauskohde sähköturvallisuusvaatimusten todentamisessa.
Standardin SFS-EN 61340-5-1:2016 Elektronisten komponenttien suojaaminen
staattiselta sähköltä. Yleiset vaatimukset: mukaisesti niiden laitteiden, jotka sisältävät sähköstaattisille purkauksille alttiita komponentteja erilaisissa yhteyksissä, tulee kestää ESD-purkauksien vaikutukset hallitusti. Standardi käsittelee
tarkemmin ESD-hallintaohjelmiston teknistä toteutusta sekä hallinnollisia vaatimuksia. (SFS-EN 61340-5-1. 2016).

4.5 Puolustusvoimien normit
Puolustusvoimien laatimien normien tarkoituksena on täsmentää organisaation
sisäisiä toimintoja. Niissä pääasiallisesti pyritään soveltamaan lakien ja asetusten vaikutukset Puolustusvoimien käytännön toimiin. Normi voidaan laatia myös
siten, että siihen ei kohdennu viranomaisen asettamaa vaatimusta.
Puolustushaarakohtaisesti on julkaistu lisää normeja huomioimaan toiminnassa
ilmenevät erityispiirteet muun muassa sotilasilmailun osalta. Sotilasilmailussa
normien sisältöihin myös vaikuttavat Eurooppaa yhdistävät sotilasilmailuohjeistukset EMAR:t (European Military Aviation Requirement).

35
4.5.1 Puolustusmateriaalin tekninen hyväksyntä
Otsikkonsa mukaisesti tällä normilla ohjeistetaan päälinjoittain menettelyt, joilla
hankittu tuote hyväksytetään Puolustusvoimien käyttöön. Siinä todetaan muun
muassa että tekninen hyväksyntä sisältää materiaalin rakenteen tutkimisen,
materiaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden toteamisen sekä teknisen
elinjakson hallinnan dokumentaation ja edellytysten arvioimisen. (Puolustusvoimat. 2015. HL609, 5).
Järjestelmäosastot tukeutuvat tähän normiin osastokohtaisten hankkeiden teknisen hyväksynnän osalta. Osastoilla voi olla tämän lisäksi täsmentäviä omia
normeja, joiden sisältö on koostettu tukemaan käyttöympäristönsä teknistä
poikkeavuutta.

4.5.2 Sotilasilmailun tukeutumismateriaalin käyttöön hyväksyntä
Tässä normissa täsmennetään sotilasilmailuviranomaisen vaatimukset käyttöön
hyväksyttävälle laitteelle, silloin kun käyttöympäristönä on sotilasilmailu, mukaan lukien maavoimien sotilasilmailu. Normissa otetaan kantaa myös materiaalin teknisen hyväksynnän eri muodoille ja jatkotoimenpiteille. Jatkotoimenpiteillä tarkoitetaan testaustarpeiden määrittämistä sekä teknisen hyväksynnän
ilmajärjestelmäosaston prosessia. (Puolustusvoimat. 2016).
Kehittämistyön tarkoituksena on täsmentää ohjeen jatkotoimenpiteiden sisältöä
muun muassa testauksen osalta. Lisäksi linjaorganisaation tunnistaminen hyväksynnän vaiheista on aiheellista kuvata prosessikuvauksena, joiden kautta
voidaan toimintaa mahdollisesti tehostaa.

4.5.3 Sähkölaitteiden ja -laitteistojen käyttöönotto ja käyttö
Pääesikunnan normin HJ402 perustana toimii sähköturvallisuuslaki 1135/2016
sekä Puolustusministeriön ohje nro 82. Näiden perustamisasiakirjojen kautta
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normi ohjeistaa sähkölaitteiden ja laitteistojen käyttöönottoa sekä hallittua käyttöä Puolustusvoimissa ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa.
Normin yhteydessä huomioidaan hankitun laitteen käyttöympäristövaatimukset,
jotka aiheuttavat lisävaatimuksia siviililainsäädännöstä. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähde, räjähdysvaarallisten, lääkintä ja erityistilojen sähkölaitteiden ja laitteistojen tarkastukset. Normi asettaa Puolustusvoimien laitteiden käyttämiselle siviililainsäädännöstä poikkeavia vaatimuksia, jotka osaltaan tuottavat todisteen oleellisen turvallisuustason täyttymisestä.
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT
Aluksi kappaleessa käsitellään tutkimuksen teoriaa ja menetelmiä. Teoria johdattaa tutkimusmenetelmien kokonaiskuvan saamiseen kehittämistyön sisällön
suhteen. Tutkimusmenetelmien valintaan vaikuttavat kohdehenkilöiden tavoitettavuus ja kokemus kehittämistyön sisällön suhteen. Kehittämistyön tavoite osaltaan ohjaa aineiston koostamisen menetelmiä havaitun tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Tutkimusongelman analysoimiseksi tavoitellaan aineiston koostamisella laadullisia ja määrällisiä arvoja.

5.1 Tutkimisen vaiheet
Ongelmanasettelun perusta on täsmällisesti määritelty asiaongelma ja siitä
erikseen johdetusta tutkimusongelmasta muodostuva niin sanottu pääkysymys
sekä tutkimusongelmasta niin ikään johdetuista tutkimuskysymyksistä muodostuneet alakysymykset. (Vilkko, H. 2015). Tähän kehittämistyöhön on laadittu
alakysymykset pääkysymyksen ympärille tukemaan kokonaisvaltaista tiedon
saantia ja käsitystä nykyisen toimintaympäristön sisällä. Samalla on tarkoitus
kartoittaa toiminnasta mahdolliset puutteet käytännöntasolla.
Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan mukaan
”tutkimusstrategia on tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus,
joka ohjaa tutkimuksen menetelmien valintaa ja käyttöä sekä teoreettisella että
käytännöllisellä tasolla.” (Jyväskylän yliopisto). Tämän kehittämistyön asiaongelman pohdinnassa ilmeni tarve saada selville haastattelujen kautta määrällisiä kehyksiä (esimerkiksi volyymit, ajankäyttö, kustannukset, resurssit). Samalla
rakentuu laadullinen näkökanta ja kattavuus nykyisen toiminnan ja mahdollisen
kehittämistyön ratkaisumallin välillä.
Jyväskylän yliopiston mukaan ”aineistonhankintamenetelmillä tarkoitetaan periaatteita ja tapoja, joilla tutkimuksen empiirinen ja/tai teoreettinen aineisto kootaan tutkijan käyttöön.” (Jyväskylän yliopisto). Tutkimusaineistojen monimuotoisuus määrittelee osaltaan aineistonhankintamenetelmän. Tähän vaikuttaa se,
että miten hyödynnät kerättyä aineistoa tutkimustyöhön. Haastattelu on yleisin
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tapa kerätä aineistoa. Siinä haastattelija osallistuu aineiston tuottamiseen. (Jyväskylän yliopisto).
Tässä työssä käytetään edellä mainitun mukaisesti haastattelumenetelmää ja
kohdeorganisaationa ovat hankinnan ja teknisen hyväksynnän osatekijät kokonaisprosessissa.
Empiirisessä tutkimuksessa aineiston analyysillä tarkoitetaan koostetun materiaalin jäsentelyä tulkittavaan muotoon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tekstin
jäsentely aihealueittain, aineiston huolellinen lukeminen, tekstin sisällön pohdintaan tai tekstirakenteiden erittely. (KvaliMOTV, L7.1).
”Teoreettisen tutkimuksen yhteydessä analyysin tarkoitus on luoda aineistoon
selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta kohteesta. Analyysin tarkoitus
on tiivistää aineisto kadottavat haastattelun tuomaa informaatiota.” (Eskola, J &
Suoranta, J 1998, 100). Tämän työn haastattelutulosten analysoinnissa käytetään sisältöanalyysiä ja Delfoi -menetelmää. Kuviossa 11 on kuvattu tutkimuksen menetelmien osa-alueita. Kuviolla pyritään havainnollistamaan osaalueiden toiminnallista riippuvuutta keskenään.

KUVIO 11. Tutkimisen menetelmäpolku (Jyväskylän yliopisto)
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5.2 Haastattelututkimus
Haastattelututkimuksen menetelmiksi, joilla aineisto koostetaan tässä kehittämistyössä, valikoitui avoin- (strukturoimaton) sekä teema- (puolistrukturoitu)
haastattelumenetelmä. Avoimen haastattelun luonne on, että keskustelua ei
sidota ennalta määrättyyn kehykseen. Keskustelu on vapaata, jota voidaan ohjata haastattelijan haluamaan suuntaan. Puhutaan joskus tässä yhteydessä
myös syvähaastattelusta mutta niillä ei aina tarkoiteta samaa asiaa. (KvaliMOTV).
Avoimessa haastattelussa tavoitellaan tilannetta, jossa saadaan selvyys kehittämistyön vaatimusten merkityksellisyydestä sekä vastuun jakautumisesta Puolustusvoimien hankintojen yhteydessä, niiltä osin kun se koskee tämän kehittämistyön aiheen sisältöä. Avoimessa haastattelussa keskustellaan toimintaympäristön eri asiantuntijoiden kanssa Puolustusvoimien organisaation sisällä sekä ulkopuolisten asiantuntija toimijoiden kanssa.
Teemahaastattelulle on ominaista, että kaikille haastateltaville esitetään samansisältöiset kysymykset samassa järjestyksessä. Teemahaastattelu sopii
sellaisiin tilanteisiin, joissa halutaan tietoa spesifisistä asioista, eikä haastateltaville haluta antaa vapauksia haastattelutilanteessa. (KvaliMOTV). Keskustelu on
kuitenkin siltä osin avointa, että pelkästään kyllä tai ei vastaukset eivät riitä. Tällä tavoin haetaan määrällisiä sekä laadullisia aspekteja saaduista vastauksista.
Haastateltavina ovat hankintakokonaisuuden eri tasot Puolustusvoimien sisäisessä organisaatiossa.

5.3 Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus käsittää lukuisia tapoja ja menetelmiä,
joilla saadaan haluttu aineisto koostettua. Laadullisella tutkimuksella tavoitellaan ihmisen ja hänen ympäristönsä analysointia, jonka keskiössä ovat moninaisin tavoin esille tulevat tekojen, tapojen ja tilanteiden merkitykset ympäristöön. (KvaliMOTV). Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää valita sellaiset henkilöt haastateltaviksi, jotka tuntevat kehittämistyön aiheen hyvin ja heillä on ko-
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kemusta toimintaympäristön prosesseista nykyisellään. (Tuomi, J & Sarajärvi,
A. 2018).
Kvalitatiivisen tutkimuksen kautta on tarkoitus hakea vastaus esimerkiksi seuraavaan peruskysymykseen (pääkysymys),
1) Miten kehittämistyön aiheen sisällön toteuttaminen Puolustusvoimien organisaation sisällä koetaan tarpeelliseksi ja tunnistetaanko viranomaisten
vaatimukset aiheen mukaisissa hankinnoissa?
Pääkysymyksen ohelle on rakennettu tukikysymyksiä, joiden kautta haetaan
vastauksia menetelmien tunnistavuuteen, niiden tarpeellisuuteen sekä toimintamallin kuvaukseen.

5.4 Kvantitatiivinen tutkimus
Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tärkein lähtökohta on haastattelukysymysten laadinta siten että saadaan tutkimuksen määrällisiin tavoitteisiin vastauksia. Vastauksien kautta voidaan laatia kuvaus siitä, mihin kehittämistyön
aiheen sisällössä pohdittavien resurssien painopisteet täsmentyvät. Samalla
pyritään todentamaan volyymit, jotka määrittävät omalla tavalla resursoinnin
kohteen tilannekuvan.
Kvantitatiivisen tutkimisen kautta on tarkoituksena selvittää vastauksia kehittämistyön määrällisessä merkityksessä, kuten esimerkiksi,
2) Kuinka paljon oletetaan olevan sellaisia hankintoja, joiden tekninen hyväksyntä vaatii kehittämistyön sisällön vaatimat testaukset?
Edellä mainitun pääkysymyksen ympärille rakennetaan tukikysymyksillä sellainen kehys, jonka kautta saadaan selvitettyä määrällinen tieto eri näkökulmilta.
Määrällisessä tutkimuksessa voidaan käyttää myös mahdollisia muita kerättyjä
tutkimusaineistoja tai tietokantoja. Näistä pitää todentaa tiedon oikeellisuus.
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5.5 Tutkimuksen toteutus ja kohteet
Tutkimuksen aloittamisen yhteydessä kartoitettiin kehittämistyön sisältöön kuuluvien osapuolien mahdollisuus osallistua haastattelututkimuksen kautta kehittämistyöhön. Keskustelut käytiin ulkoisten yhteistyötahojen johdon ja sisäisen
organisaation osastonjohdon kanssa. Siinä yhteydessä kerrottiin haastattelukehys ja sen tarkoitus.
Ennen haastattelujen käynnistämistä laadittiin haastateltavalle hankintaympäristölle kohdekysymykset, joiden kautta oli tarkoitus saada tutkimuksellinen arvo
hankintaprosessin alueelta kokonaisuudessaan (hankkija, tekninen asianhoitaja
tai asiantuntija). Tutkimuksen haastattelut toteutettiin vuoden 2019 helmimaaliskuussa.
Asiantuntijahaastattelut käytiin avoimessa haastattelukehyksessä, osin asiantuntijaympäristössä. Tämä antoi lisää sisältöä ja näkökantaa suunniteltaessa
toimintoja omaan ympäristöön. Ulkoiset asiantuntijat olivat akkreditoituja testauksen johtavia alan ammattilaisia Suomessa sekä testaamiseen liittyvien laitteiden valmistuksen merkittäviä osaajia kotimaassa. Sisäiset asiantuntijat tunsivat
viranomaiskäsitteen merkitykset, lain tuomat vastuullisuus kysymykset ja hyväksyntämenettelyjen nykyluonteen.
Hankinnan ja teknisen asianhoitajien kanssa käytiin teemahaastattelu hallinnollisen verkon yli erillisen kysymyssarjan kautta. Haastattelukohteet oli valikoitu
siten, että saatiin tutkimuksellinen otanta määrästä, laadusta sekä osittain hankintaprosessin toimivuudesta nykyisellään kehittämistyön sisällön kehyksessä.

5.6 Haastattelutulokset
Haastatteluiden tulokset esitetään alla olevan otsikkorungon mukaisissa asiasisällöissä. Haastattelut on tallennettu sekä litteroitu mahdollisia tarkennuksia
sekä jatkojulkaisuja varten.
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Haastatteluiden sisältö ja tulokset käsitellään yksittäisinä haastatteluina, eikä
tuloksia arvoteta keskenään. Osalle haastateltavista ryhmistä esitettiin samat
kysymykset mutta vastausten arvottaminen ei anna lisäarvoa tässä tapauksessa.

5.6.1 Asiantuntijoiden käsitys
Asiantuntijahaastattelut käytiin kolmessa ulkopuolisessa yrityksessä, joiden
kanssa puolustusvoimilla on ollut aiempaa yhteystyötä, osittain samojen kehittämistyöaiheiden ympärillä. Tämän lisäksi käytiin organisaation sisällä keskusteluja Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston ja ILMAJÄRJOS:n lentokelpoisuussektorin kanssa.
Kahdessa ulkopuolisessa yrityksessä käytiin läpi varsinaisen testaamisen sisältöä ja riippuvuutta eritasoisten viranomaisorganisaatioiden kesken kuten esimerkiksi EU:n asetukset ja direktiivit, kansalliset lait ja paikalliset määräykset.
Direktiivi on asiakirjoista ohjaavin EU:n alueella ja se velvoittaa jäsenvaltioita
kansallisen lainsäädännön suhteen siten, että direktiivin tekninen sisältö toteutuu lain kautta.
Keskusteluissa selvästi korostui testattavan tuotteen käyttöympäristön merkitys
testauskokonaisuudelle. Käyttöympäristö asettaa vaatimukset testauksessa
käytettäville direktiiveille, joiden kautta testaukseen kohdentuu erinäinen määrä
harmonisoituja standardeja. Käyttöympäristöllä ymmärretään esimerkiksi lääkintätarkoitukseen käytettävät laitteet, räjähdysvaarallisessa ympäristössä käytettävät laitteet sekä lentokoneen järjestelmään kytkettävät laitteet. Käyttöympäristöön sidotut direktiivit tuovat mahdollisia lisävaatimuksia laitteen tekniseen hyväksyntään pienjännitedirektiivin lisäksi.
Tuotteen CE-merkinnän edellytyksiin liittyvät ne harmonisoidut standardit, joilla
todetaan tuote turvalliseksi markkinoille asetettavaksi kansallisen sähköturvallisuuslain 1135/2016 7§ mukaisesti. Toki Puolustusvoimien käyttöympäristöstä
markkinoille saattaminen ei juuri tule kyseeseen vaan puhutaan laitteen omasta
käytöstä. Asiantuntijayrityksillä on myös mahdollisuus tarjota konsultointipalve-
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lua, joiden kautta voidaan kouluttaa oma henkilöstö standardien vaatimien testauksien sisältöön.
Kolmannessa yrityksessä keskusteltiin sähköturvallisuustestauksissa käytettävistä laitteista, sekä niiden standardi kelpoisuudesta. Heillä on omana tuotteena
laite, jolla pystytään testaamaan kaikki kohdat tämän kehittämistyön sisällössä
olevista standardivaatimuksista. Sähköturvallisuustestauksessa, joka perustuu
standardiin SFS-EN 61010-1:2011, käsitellään myös olosuhdetestauksen merkitystä ja tarvetta. Tähän tarkoitukseen käytetään erillistä sääkaappia, jolla voidaan simuloida olosuhdevaihteluita sähköturvallisuusmittauksien aikana. Laitteiden resursointi testauksissa ei osoittautunut ylitse pääsemättömäksi esteeksi,
vaikka ne jouduttaisiin kaikki hankkimaan.
Organisaation sisällä käytiin keskusteluja Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston kanssa, joka on tällä hetkellä Puolustusvoimien sisäisessä organisaatiossa kehittämistyön sisällössä olevan laitteen käyttöönhyväksynnän myöntävä
toimielin. Heidän toimintansa perustuu sähköturvallisuuslakiin 1135/2016 ja sen
nojalla annettuun puolustusministeriön ohjeeseen numero 82. Ohjeistuksen 82
mukaan se antaa Pääesikunnan teknilliselle tarkastusosastolle oikeuden hyväksyä tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla Puolustushallinnolle hankittavat vain
yksinomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut sähkölaitteet, jotka eivät täytä
edellä mainittujen standardien vaatimuksia, edellyttäen että tarkoitettu sähköturvallisuusvaatimus voidaan todeta muulla tavoilla (Idänheimo S. 2019). Edellä
mainituilla standardeilla tarkoitetaan Euroopassa yhdenmukaistettujen standardien mukaisia turvallisuusvaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
Puolustusvoimissa käyttöön hyväksyttävä laite on täytettävä oleelliset sähköturvallisuusvaatimukset todennetusti. Lisäksi kattava dokumentaatio lisätään hyväksyntäprosessiin mukaan, mutta aina valmistaja tai maahantuoja ei tätä voi
tilaajalle toimittaa erinäisiin syihin vedoten.
Haastattelussa lentokelpoisuussektorin kanssa selvitettiin lähinnä heidän nykyinen rooli kehittämistyöhön sisältyvän laitteen teknisessä hyväksynnässä ja
työnjakoa Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston kanssa. Lentokelpoisuussektori kuuluu viranomaisjärjestelmään, jonka kautta heillä on oikeutus antaa
viranomaishyväksyntä Puolustusvoimissa. Keskusteluissa selvisi, että lentokel-
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poisuussektori tekee hyvin vähän lentokonejärjestelmien ulkopuolisia laitteiden
hyväksyntätoimenpiteitä. Lähinnä tehtävät ovat olleet konsultointiavun antamista teknisen asianhoitajan toimeksiannosta tai osoittaneet hyväksyntäprosessiin
oikean toimijan, esimerkiksi viranomaissektori jos asia heidän palvelukarttaan
kuuluisi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen viranomaissektori (VIRSE) on
toimielin, joka antaa tarvittaessa lausunnon aiheesta mutta ei hyväksy tai
myönnä käyttölupaa.
Laitteen teknisen hyväksynnän toimintamalli ei ole tunnettu, koska se ei kuulu
varsinaisesti lentokelpoisuussektorin toimenkuvaan. Siltä osin onkin tarpeellista
muodostaa selkeä työnjako tai toimintamalli, joka antaa kuvauksen hankintaprosessin vaiheista ja vastuista.

Isoissa projekteissa, muun muassa HX-

projektissa, lentokelpoisuussektori on mukana viranomaisvaatimuksien määrittelyissä.

5.6.2 Hankintasektori
Haastattelut hankintasektorin kanssa käytiin hankintapäälliköiden kanssa, koska
yksittäinen hankkija ei välttämättä ole tekemisissä lainkaan kehittämistyön sisällön parissa. Alustava tarkoitus oli haastatella kaikki hankintapäälliköt mutta jo
alkuvaiheessa todettiin vastauksien samankaltaisuus, joten haastattelut rajattiin
kolmeen hankintapäällikköön.
Tarkoitus oli selvittää mahdollisuuksia muun muassa hankittavien laitteiden lukumäärän kartoittamisen, jotka täyttävät kehittämistyön reunaehdot. Todettiin,
että järjestelmä ei sellaisenaan tue laitehakua ja se jouduttaisiin tekemään manuaalisesti. Ainoa mahdollisuus siihen olisi tullattavien hankintojen kautta mutta
siitäkään järjestelmästä ei saada rajattua hakua järkevästi tai saada kehittämistyön sisältöön rinnastettavaa luetettavaa hakutulosta. Volyymit eivät kuitenkaan
ole sellaiset, että tällaista haku -menetelmää kannattaisi järjestelmään rakentaa.
Hankintasektorin vastuu esimerkiksi kehittämistyössä kuvatuissa hankinnoissa
rajoittuu hankintalain kattavaan toteutumiseen. Varsinainen tekninen osuus
esimerkiksi vaatimus laitteen CE-merkinnästä tai laitteen teknisen hyväksyntä -
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menettelyn tarpeesta jää teknisen asianhoitajan vastuulle. Hankintasektori kuitenkin valvoo, että edellä mainitut turvallisuusvaatimukset ja erilliset laadunvarmistustarpeet ovat huomioituna hankintaehdotuksessa.

5.6.3 Tekninen asianhoitaja
Teknisten asianhoitajien haastattelussa pyrittiin saamaan kokonaiskuva Puolustusvoimien hankintoihin liittyvistä teknisistä spesifikaatioista huolimatta siitä,
minkä järjestelmän osalla asianhoitaja toimii. Haastateltavat toimivat maa- ja
ilmajärjestelmien teknisinä asianhoitajina tai tukea antavina asiantuntijoina, joiden toimenkuvaan kuuluu muun muassa hankinnan tekninen määrittely ja erinäisten viranomaisvaatimusten huomioiminen. Lähtökohtaisesti haastatteluissa
kohdennettiin asiakirjojen ja vaatimusten tunnistettavuutta. Lisäksi haettiin kuvausta siitä, miten vaatimuksenmukaisuus tai laitteen turvallisuustason todentaminen on tunnistettu Puolustusvoimien nykyisessä toimintaympäristössä.
Haastatteluissa tuli selvästi esille järjestelmäosastojen erilaiset toimintatavat
keskenään ja osaltaan myös hankinnan vaatimuksenmukaisuuden todentamisessa oli poikkeamia osastojen välillä. Pääosin hankinnat pyritään toteuttamaan
Euroopan unionin alueella, jolloin EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CEmerkintä antavat hankinnalle vakuuden, että ne täyttävät tarvittavat standardien
mukaiset turvallisuusvaatimukset. Niiltä osin kun hankinta toteutuu kehittämistyön rajauksen sisällä, toimintatavat poikkeavat merkittävästi toisistaan ja tunnistettavuus riittävän turvallisuustason todentamiseen hankinnan osalta on
osastojen välillä hyvinkin erilaista.
Testauksen tarpeellisuudesta tai testauksen varsinaisesta sisällöstä oli teknisillä
asianhoitajille eriasteinen kuva, mutta ei sellaista että testauksien vaatimusta
voitaisiin heti hankinnan alkuvaiheilla määritellä. Testauksen sisällön vaatimusta
hankinnan yhteydessä ei nähty kyllä tarpeelliseksikaan, koska se perustuu
standardien kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä käyttöympäristön asettamiin
vaatimuksiin. Tämä koettiin liian yksityiskohtaiseksi tiedoksi käytettäväksi hankinnan spesifikaationa. Hankinnan yhteydessä riittää, että toimittajalle määritel-

46
lään käyttöympäristön vaatimustason edellyttämien direktiivien vaikutus esimerkiksi ATEX-, pienjännite- tai EMC-direktiivi.
Testauksen suorittamisen tai sen toteuttamisen nykyinen toiminnallinen mahdollisuus ei ollut kaikille asianhoitajille tuttu, koska sellaista hankintaa asianhoitaja
ei ole välttämättä käsitellyt. Joidenkin työtehtävien ja hankintojen yhteydessä on
asianhoitaja joutunut tilaamaan sähköturvallisuusvaatimuksien todentamiseen
kohdennetun testauksen ulkopuoliselta toimijalta erillisellä toimeksiannolla. Tätä
toimintamallia voidaan hyödyntää myös muiden samankaltaisten hankintojen
yhteydessä mutta aina hankinnan yhteydessä teknisen asianhoitajan täytyy
miettiä kohteen turvallisuustasoa ja voiko hankintaa luovuttaa sellaisenaan testattavaksi.
Testauksen suorittaminen Puolustusvoimien sisäisestä organisaatiossa koettiin
mielenkiintoisena ja toimivana vaihtoehtona. Sen oletetaan nopeuttavan ja selkeyttävän kehittämistyön sisällön mukaisen laitteen teknisen hyväksynnän menettelyä. Lisäksi riittävän sähköturvallisuusvaatimustason todentaminen, käyttöympäristövaatimukset huomioiden, vaatii Puolustusvoimien sisäisen järjestelmän tuntemista tai ainakin organisaatioiden välistä sujuvaa yhteydenpitoa. Keskusteluissa ilmeni muun muassa erilaisten työkokousten mahdollisuudesta hankinnan kokonaistarpeiden määrittelyssä.
Teknisillä asianhoitajilla on hyvin erilainen käsitys Pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston roolista, kun kyseessä on laitteen sähköturvallisuushyväksyntä
tai siihen liittyvä dokumentointi. Riittävä tunnistettavuus todettiin olevan osittain
henkilökohtaisella tasolla hyvä, mutta ei välttämättä koko organisaatiotasolla.
Tämä aiheuttaa asianhoitajille turhaa selvittämistyötä sekä mahdollisia toiminnallisia viiveitä operatiivisissa toiminnoissa, varsinkin silloin kun kyseessä on
operatiivisen käyttöympäristön vaatimusmäärittelyn alainen kriittinen hanke.

47
6 TULOKSIEN ANALYSOINTI JA VAIKUTUKSET
Tähän kappaleeseen on kohdennettu haastattelujen ja tutkinnan analysointi eli
se, millä tavoin akkreditoidun testauslaboratorion perustaminen mahdollisesti
vaikuttaisi nykyiseen toimintaan tai mitä synergiaetua se toisi hankitun kohteen
teknisen hyväksynnän menettelyyn.
Resurssien osalta kappaleen tarkoitus on kuvata sisäisen akkreditoidun testauslaboratorion kustannusvaikutus ja toiminnallisuus organisaatiolle verrattuna
ulkoiseen toimintatapaan. Lisäksi kuvataan henkilöstön riittävyys tutkittuun volyymitasoon nähden.

6.1 Haastattelutuloksien analysointi
Haastattelujen analysointi avataan alaotsikoiden mukaisiin viitekehyksiin, joista
tuodaan esille haastateltavien näkökulmia sekä mielipiteitä kehittämistyön sisältöön. Osa mielipiteistä on kokemusperäisiä ehdotuksia ja osa perustuu suoraan
viranomaisasiakirjaan tai Puolustusvoimien normeihin.
Haastattelujen yhteydessä on tutkittu myös muiden akkreditoitujen testauslaboratorioiden vaatimustasoa, jotta saatiin haastatteluihin perspektiiviä muiden toimintamalleista. Tällä haettiin vertailukohtaa, jotta saavutettaisiin näkemys menettelyjen mahdollisuuksista, kun ryhdytään miettimään soveltuvaa testausmenetelmää Puolustusvoimien tarpeisiin ja käyttöympäristöön.

6.1.1 Vaatimukset
Ensimmäiseksi analysoinnissa tuli esille se, että CE-merkintä tuotteessa ei ole
vaikuttavin seikka Puolustusvoimien hankinnoissa. Toki varmuus tuotteen turvallisuustasossa saadaan, jos CE-merkintä laitteessa on jo valmiina valmistajan
tai toimittajan puolesta. Pääasiassa hankinnoissa näin tapahtuukin eli hankintaspesifikaatioissa tämä vaatimus on kirjattuna jo alkuvaiheessa. Mutta hankintoja on myös kuitenkin kehittämistyön sisällön mukaisista maista, joissa tuottee-
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seen ei CE-merkintää tuoteta. Näistä maista yleisesti vaaditaan vähintään DoC
(Declaration of Conformity), joka asettaa vastuun valmistajalle tai toimittajalle
tuotteen direktiivien mukaisen turvallisuustason todentamisesta maahantuojan
sijaan. Edelleen on myös niitä hankintoja, joiden yhteydessä joudutaan toteamaan että kumpaakaan vakuutusta ei ole hankinnassa saatavilla. Tällöin riittää,
kun maahantuoja (PVLOGL) todentaa laitteen sähköturvallisuustason olevan
riittävällä tasolla luovutettavaksi ja hyväksytettäväksi käyttöön Puolustusvoimien
toimintaympäristöön.

Riittävällä

tasolla

tarkoitetaan

sähköturvallisuuslain

1.luvun 6§ täyttymisen osoittamista. Perusteena edellä mainitulle on, että Puolustusvoimat ei tuo maahan laitteita, jotka saatettaisiin markkinoille vaan pelkästään omaan käyttöön.
Toisena vaatimuksena tuli esille testauslaboratorion akkreditointi. Akkreditointi
antaa laboratoriolle luetettavuuden siihen toimintakehykseen, mihin akkreditointia on haettu. Tässä tapauksessa rajaus on standardin SFS-EN 61010-1:2011
(esitetty kappaleessa 4.3.2) mukaisten laitteiden sähköturvallisuuden todentamisessa tarpeellisin rajauksin. Rajauksilla tarkoitetaan laitteen mahdolliseen
rikkoontumiseen viittaavien testauksien rajoittaminen hallitusti. Akkreditointi on
lisäksi kolmannen osapuolen auditoima (Finnish Accreditation Service, FINAS),
jolloin saadaan riippumaton analyysi siitä, miten laboratorio toimii standardia
SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 (esitetty kappaleessa 4.3.1) vasten.
Kolmantena ehdotuksena tuli esille, että tällainen akkreditoidun testauslaboratorion olemassaolo Puolustusvoimien organisaatiossa olisi merkittävällä tavoin
toimintatapoja selventävä ja byrokratiaa helpottava toimintamalli. Toiminnan
ympärille voitaisiin kehittää sellainen prosessi, joka tukee hankinta- ja hyväksyntäprosessin toimijoita.

6.1.2 Kustannustehokkuus
Analysoitaessa kustannustehokkuutta on Puolustusvoimien toimintaympäristössä otettava huomioon monia erinäisiä seikkoja taloudellisuuden arvioinnin lisäksi. Näitä ovat esimerkiksi hankitun järjestelmän turvaluokitus, ainutlaatuisuus,
käyttöympäristö sekä ajankäyttö.
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Testaustarpeellisuuden omaavien laitteiden volyymit eivät ole tällä hetkellä
merkittävällä tasolla mutta kuitenkin jo nykyisellään testauksia on tehty vuosittain. Oletettavaa on että tulevaisuuden hankintojen yhteydessä määrät kasvanevat. Yksittäiset tarpeet ovat muodostuneet haastaviksi kokonaisuuksiksi edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi ja vaatineet järjestelmän asiantuntijan syvempää perehtyneisyyttä hankitun järjestelmän osalta. Tämän lisäksi testaukseen sisältyy erillisen hankintaprosessin käynnistäminen testaamisen osalta.
Prosessi on kuvattu liitteessä 3.
Omavaraisena toimintona edellä mainitut haasteet voitaisiin hallitusti käsitellä,
joskin kustannuksia tulee toiminnan perustamisesta, joihin viitataan enemmän
kappaleessa 6.3 eteenpäin. EMC-mittauksien osalta kaupallinen yhteistyö on
tällä hetkellä pääasiallisin tapa toimia mutta siltä osin toiminta on ollut käytössä
lentokonelaitteiden olosuhdemittauksien kautta. Tätä yhteistyötä voidaan soveltaa myös kehittämistyön sisällön hankkeisiin.

6.1.3 Resurssit
Akkreditoidun testauslaboratorion resurssit koostuvat testauslaitteistoista, henkilöstöstä sekä tarvittavista tiloista. Näitä osa-alueita verrataan resurssitasolla
myös akkreditoinnin edellyttämän standardin vaatimusten täyttymiseen.
Testauslaitteistot ovat erityisesti sähköturvallisuuden todentamiseen kehitettyjä
huomioiden standardin SFS-EN 61010-1:2011 asettamat mittausvaatimukset.
Lisäksi on huomioitava testauksen aikana olosuhteiden muuttumisen vaikutus,
joka käsitellään osana standardin vaatimustasoa. Muutosvaihteluja voidaan toteuttaa sääkaapin avulla. Standardin vaatimuksissa on myös ESD- ja EMCtestauksien osalta vaatimuksia, joiden toteuttamiseen voidaan osaltaan käyttää
yhteistyötahoja, kuten kappaleessa 6.1.2 kerrotaan.
Henkilöstön osalta resursointi riippuu testattavien laitteiden volyymitasosta, mutta nykyisellä määrällä henkilöstö riittää, mutta tehtävän sisältöjä tulee tarkasteltavaksi. Lisäksi kouluttautuminen tulee ajankohtaiseksi niiden osalta, jotka tes-
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tauksia suunnittelevat ja suorittavat. Tähän voidaan käyttää ostopalveluna ulkopuolisia asiantuntijoita, joita kehittämistyön ohella haastattelin.
Tilat tulee suunnitella alueen tilahallinnasta vastaavan kanssa mutta lähtökohtaisesti erityisiä vaatimuksia tiloille ei ole. Tarkoituksenmukaisilla tiloilla käsitetään normaaleja toimitiloja Puolustusvoimien toimipisteissä, joihin pääsy on kulkuoikeuksin hallitusti rajoitettu.

6.1.4 Läpimenoajat
Testauksen läpimenoaikaan vaikuttaa merkittävästi testattavan tuotteen käyttöympäristö ja sen kautta asetetut vaatimukset. Testauksen aikaikkuna asiantuntijan mukaan oli muutamasta päivästä aina viikkoihin eli kovin tarkkaa aikataulua ei analysoinnin kautta voida antaa. Tähän lisätään vielä ulkoisen toimijan
kanssa hankintaprosessiin kuluva aika.
Sähköturvallisuuden todentamiseen kuuluvien olosuhdetestauksien (EMC) osalta on kalibrointilaboratoriolla nykyisen toimintamallin kautta muodostunut käsitys
kyseisen testin läpimenoajoista. Sopimukset ja yhteistyömalli ovat kalibrointilaboratoriolla valmiina lentokonelaitteiden olosuhdetestauksien vuoksi. Tämä
mahdollistaa hyvinkin nopean läpimenoajan EMC-testauksien osalta.

6.1.5 Menettelyohjeistus
Menettelyohjeistuksen osalta voidaan todeta että se täyttää sähköturvallisuuden
todentamisen vaatimukset oleellisilta osilta, käyttöympäristön vaatimustasot
huomioiden. Organisaation sisäisen menettelyohjeistuksen sisältö rakentuu siten, että testauksen kautta voidaan sulkea pois sellaiset tuotteet, joiden sähköturvallisuustaso ei ole oleellisesti riittävä todelliseen käyttöympäristöön verrattuna. Menettelyohjeistuksessa huomioidaan Puolustusvoimien erityisvaatimukset
muun muassa siihen, että laitteen käyttökelpoisuus säilyy myös testauksen jälkeen jos sähköturvallisuus on todettu olevan riittävällä tasolla.
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Akkreditoinnin saaminen testauksen osalle kalibrointilaboratorion yhteyteen
vaatii myös testausmenetelmän hyväksynnän akkreditoinnin yhteydessä. Testauslaboratorioiden menettelyt perustuvat monesti sisäisiin menetelmiin (Inhouse method), jossa perustoimenpiteet testaamisessa pohjautuvat standardiin
mutta jättää mahdollisuuden poikkeamiin standardin kokonaisuudesta. Tämä
huomioidaan akkreditoidun toimijan pätevyysalueen testausmenetelmänä. Jälkeenpäin suoritettavat auditoinnit vertaavat toimintaa standardin SFS-EN
ISO/IEC 17025:2017 vaatimuksiin sekä esitettyyn testausmenetelmään.

6.2 Poikkeamat nykyiseen toimintaympäristöön
Tässä kappaleessa kerrotaan otsikkorakenteen jaotuksella akkreditoidun kalibrointilaboratorion K013 toiminnan kokonaisuus, joka perustuu standardiin SFSEN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset
vaatimukset. Nykyistä toimintaympäristöä verrataan akkreditoidun testauslaboratorion asettamiin toimintavaatimuksiin. Akkreditoidun testauslaboratorion
standardivaatimus toiminnalle on sama kuin kalibrointilaboratoriolla.
Otsikkorakenteen jaotuksen mukaisesti kerrotaan mahdolliset muutokset tai
tarpeet, jotta akkreditoidun testauslaboratorion toiminnallisuus olisi mahdollista
Puolustusvoimien sisäisessä organisaatiossa. Kappaleissa pyritään kuvaamaan
toiminnallisuuden yhteneväisyydet tai poikkeamat siten, että akkreditoinnin hakeminen FINAS:ltä voisi toteutua.

6.2.1 Henkilöresurssit
Akkreditoidun kalibrointilaboratorion henkilöstörakenne on johdon lisäksi 11
henkilöä. Rakenteen jakautuma on tällä hetkellä 4 korkeakoulututkinnon suorittanutta sekä 7 henkilöä toisen asteen tutkinnon suorittanutta. Kahden toisen
asteen tutkinnon suorittaneen henkilön osalta on henkilöstöryhmän muutosprosessi käynnissä organisaation sisällä. Tällä varaudutaan tulevaisuuden projekteihin, joihin esitetyillä muutoksilla lisätään suoritusvalmiutta.
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Tämän hetken tiedon perusteella voidaan todeta testaustarpeen volyymista,
että kalibrointilaboratorion henkilöstörakenne riittäisi, kun huomioidaan suunnitellut henkilöstörakennemuutokset. Volyymitarkastelu käsittää tällä hetkellä
maa- ja ilmajärjestelmäosastojen tarpeet. Merijärjestelmäosaston kanssa ei ole
vielä käyty keskusteluja. Henkilöstön ammatillinen kokemus on tällä hetkellä
orientoitunut ilmajärjestelmäosaston järjestelmien tunnistamiseen, jolloin saattaa tulla tarpeelliseksi hakea perehdytystä myös muiden osastojen järjestelmiin.
Akkreditoidun testauslaboratorion tehtävien osalta niiden henkilöiden, jotka testauksia suunnittelevat ja suorittavat, kouluttautumistarve tulee kartoitettavaksi.
Tästä muodostuu resurssi, jota voidaan käyttää eri järjestelmissä puolustushaarasta riippumatta kun pysytään kehittämistyön sisällössä.

6.2.2 Tilat
Tilojen osalta olosuhdevaatimukset ovat tiukemmat kalibrointilaboratorion osalta
kuin testauslaboratorion osalta. Kalibrointilaboratorion mittauksissa lämpötilan
ja kosteuden vaihtelut ovat merkityksellisiä, mutta testauslaboratorion mittauksissa nämä eivät ole relevantteja.
Rakennusten osalta testauslaboratorion toiminnallisuus ei ole mahdollista sovittaa kalibrointilaboratorion tiloihin tila ahtauden vuoksi. Alueella on osittain vapaita tiloja, joiden soveltuvuus testauksiin on muutoin hyvä, mutta se poikkeaa sijainniltaan nykyisen kalibrointitoiminnan tiloista. Erillään suoritettavien mittausten synergiaetu kalibrointilaboratorion hyödyntämiseen muodostuu hankalaksi.
Tilojen suhteen keskustellaan vaihtoehdoista tilahallinnasta vastaavan tahon
kanssa, jos testauslaboratorio tulee perustettavaksi.

6.2.3 Kustannusvaikutus
Kustannusvaikutuksien poikkeamat nykyiseen toimintaympäristöön rajoittuvat
pääosin materiaalin osalle. Nämä voidaan vielä täsmentää kerta- ja vuosikus-
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tannuksiin. Toimintaympäristön vaatimukset ovat saman standardin kautta molemmissa laboratorioissa rinnastettavia keskenään.
Kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä 1, jossa on
huomioitu henkilöstön, tilojen ja laitteistojen osalta mahdolliset poikkeamat nykyisen toimintamalliin. Kustannuksien arvio perustuu tämän hetken saatuun tietoon testattavien laitteiden volyymista sekä käyttöympäristövaatimuksista. Sellaisia kustannuksia, jotka kohdentuvat myös akkreditoidun kalibrointilaboratorion kehittämistoimintaan, ei oteta kustannuslaskennassa huomioon. Mittausmenetelmien kehittäminen kalibrointilaboratoriossa on tarpeellista tilaajan laitteistojen todentamisvaatimusten kohotessa.

6.2.4 Laitteisto
Laitteiston kohdalla kalibrointilaboratorion laitteet eivät pääosin käy, jolloin joudutaan testauslaboratorioon hankkimaan soveltuvat testauslaitteet. Näitä ovat
sähköturvallisuuden todentamiseen tarvittavat laitteet, olosuhteiden muutoksia
tuottavat yksiköt sekä staattista sähkönpurkausta (ESD) simuloivat laitteet. Kuvissa 1, 2 ja 3 on esitelty laitemallit yleisellä tasolla, joilla pääosa testauksen
vaatimuksista voidaan suorittaa. Kustannushinnoiltaan nämä ovat lueteltu liitteessä 1.

KUVA 1. Sähköturvallisuustesteri -malli (FINERO Oy. 2019. Quanti)
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KUVA 2. Olosuhdetestauksen tuottoyksiköstä (FINERO Oy. 2019. Olosuhde)

KUVA 3. ESD-mittauksien laitemalli (AMETEK Inc. Teseq Inc)
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Ylläpitokustannuksia laitteiden osalta on hankala määritellä muulta osin paitsi
kalibroinnin tai määräaikaishuollon osalta. Luotettava testaus vaatii käytettävältä testauslaitteistoilta käyttövarmuutta ja mittausten todentamisen oikeellisuutta,
jota ylläpidetään huoltosuunnitelman mukaisilla määräaikaiskalibroinneilla. Kalibroinnit suoritetaan akkreditoidussa kalibrointipaikassa, jolloin voidaan käyttää
myös Puolustusvoimien omavaraisuutta hyväkseen kalibroimalla ne omassa
kalibrointi paikassa K013.
Sähkölaitteen turvallisuustason todentamisen mittaukset voidaan tehdä standardin IEC 61010-1, Edition 3.0 Testing and measuring equipment/allowed subcontracting esittämän tehtäväkohtaisten viiteluettelon mukaisesti. Luettelossa
viitataan standardin SFS-EN 61010–1:2011 testauskohdissa tarvitsemat materiaalit sekä testausvälineet soveltuvuus tasolla. (IEC 61010 2014, 1).

6.2.5 Laatujohtaminen
Laatujohtamisen rakenne on nykyiseen toimintaympäristöön jo valmiiksi luotu.
Lentotekniikkakeskuksen organisaatiossa on laatupäällikkö, jonka vastuulla on
huoltotoimintaluvan ylläpidon lisäksi myös kalibrointilaboratorion akkreditointivaatimusten standardinmukaisuuden todentaminen sekä ylläpito. Laatujohtamiseen kuuluu myös ohjeiden tarkoituksenmukaisuuden ylläpito ja päivittäminen
vastaamaan vaadittua akkreditointitasoa sekä toiminnan laatukäsikirjan laatiminen ja ylläpito.
Kalibrointilaboratorion sisäisillä auditoinneilla voidaan todentaa ja kehittää laboratorion toimintamenettelyjen luotettavuutta akkreditoinnin pätevyysaluetta tai
testausmenetelmää vasten. Tämän lisäksi akkreditointiluvan myöntäjä (FINAS)
pitää määrävälein ulkoisia auditointeja vertaamalla toimintaa standardia ja asetettuja menettelyjä kohtaan sekä monitoroimalla kalibrointi- ja testausmenetelmiä.
Suomen akkreditointipalvelun (FINAS) kanssa on keskusteltu ulkoisista auditoinneista koskien testauslaboratorion pätevyyttä. Niissä on ilmentynyt, että auditoinnit on molemmin puolin järkevää suorittaa samalla kertaa niin kalibrointi-
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kuin testauslaboratorion, jolloin kustannukset ja ajankäyttö hyödyntää kaikkia
osapuolia.

6.2.6 Menettelyohjeet
Menettelyohjeistuksessa poikkeama nykyiseen toimintamalliin kalibrointilaboratoriossa on ehkä suurin mutta kustannustekijältään se ei ole merkittävä. Ohjeistuksia tulee laadittavaksi koko kehittämistyön sisällön toimintoihin. Ohjeiden
luonne on toimintoja ohjaava, velvoittava tai rajoittava. Laatupäällikkö yhdessä
asiantuntijan kanssa laativat ohjeistukset laadunhallinnan ja menettelyjen ympärille muun muassa laatukäsikirjan ja menettelyohjeiden osalta. Asiantuntijat
suunnittelevat testausmenetelmän sisällön ja siihen liittyvät rajaukset laadittavaan testausohjeeseen. Työohjeet laaditaan asiantuntijan toimesta, kun testausohje on auditoinnissa hyväksytty.
Testauksen lopputuotteena toimitetaan tekniselle asianhoitajalle raportti. Siinä
todetaan tuotteen sähköturvallisuuden taso, viittaukset suoritettuihin menetelmiin ja käytettyihin standardeihin sekä tarvittava toimenpideluettelo eriteltynä
puuteluokitus merkinnöillä. Tämä vastaa yleisten sähköturvallisuusvaatimusten
(STL 6 §) osoittamista, kun kyseessä on Puolustusvoimien omaan käyttöön tarkoitettu hankinta.
Hankinnan ja hyväksynnän prosesseihin on hyvä laatia täsmentävä ohjeistus,
joka mahdollisesti linkittyy PVLOGL:n ylläpitämään QPR-ohjelmistoon prosessikuvauksena. Prosessikuvaukseen on mahdollista laatia toiminnan eri osaalueiden tehtävät muistityökaluksi esimerkiksi tekniselle asianhoitajalle. Tekninen asianhoitaja muun muassa hankinnan alkuvaiheilla määrittelee laitteelle
tarvittavat turvallisuusvaatimukset yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Mekanismina tähän voidaan käyttää hankintaprojektin sopivassa vaiheessa pidettävää työkokousta.
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6.3 Vaikuttaminen hankinnan eri vaiheissa
Monta toimintaa voidaan tehdä jo hankinnan sisällön teknisessä spesifioinnissa,
joka osaltaan nopeuttaa ja selkeyttää prosessin toimintaa kuten edellisessä
menettelyohjeet -kappaleessa alustavasti todetaan. Teknisellä asianhoitajalla
on merkittävä osuus tässä vaiheessa, joten tuki ja ohjeistus tulee olla kattava
tältä osin.
Alaotsikoiden kappaleisiin on koostettu haastatteluissa ilmenneitä sisältöjä, joilla
on vaikutusta laitteen teknisen hyväksynnän menettelyyn, kun kyseessä on kehittämistyön sisällön mukainen hankinta. Tällä tarkoitetaan laitteen testauksen
tarpeellisuuden toteamista sekä menettelyitä tämän suorittamiseen.

6.3.1 Tilauksien sisältö
Riippuen hankintaprojektista, onko kyseessä isompi hankekokonaisuus tai yksittäinen laite, spesifioinnissa tulee huomioida kansallisten vaatimusten vaikutus
hankinnan käytettävyyteen liittyen. Isommassa hankkeessa, esimerkiksi HXprojekti, kansalliset vaatimukset ja toimittajan vastuut otetaan kattavasti esille
tarjouspyyntövaiheessa. Tällaisia spesifiointeja määrittelee yleensä erillinen
työryhmä. Pienemmillä hankkeilla vaatimuksien ja vastuiden määrittelyt on teknisen asianhoitajan vastuulla. Haastattelujen perusteella näiden tulkinnassa on
erilaisia käytänteitä.
Tilauksen teknisenä sisältönä tulee vähintäänkin olla lopulliseen käyttöympäristöön ja siihen soveltuvaan tuotteeseen asetetut turvallisuusvaatimukset, jonka
asianhoitaja hankintaan spesifioi. CE-merkintä on yksi varmimmista vakuuksista
mutta myös DoC -vakuutus on riittävä. Siinä valmistajalle jää vastuu tuotteen
soveltuvuudesta ja vaaditun turvallisuustason täyttymisestä. Tosin teknisen
asianhoitajan tulee spesifioida hankintaan oikeat vaatimukset turvallisuustason
täyttymiseksi. Tekninen asianhoitaja voi hankinnan yhteyteen määritellä tarvittavan testauksen ennen kuin laitetta hyväksytetään käyttöön.
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6.3.2 Toimittajavaatimukset
Isoissa hankintaprojekteissa toimittajille asetettavat vaatimukset koostetaan
kattamaan kansalliset säädökset, käyttöympäristö huomioiden, huolimatta siitä
mistä maasta tilaus toimitetaan. Lähtökohtaisesti toimittavaa maata ei tiedetä ja
hankintalain mukaisesti kaikille soveltuville tarjoajille tarjouspyyntö menee samanlaisena. Lopullisen toimittajan valinnassa ei välttämättä tämän kehittämistyön sisällön vaatimukset täyty, ainakaan kaikilta osin. Silloin tulee tarpeen
määrittää toimintatavat, jolla laite saatettaisiin tarvittavilta osin vaatimustenmukaiseksi.
Toimittajan tunnettavuus ja luotettavuus on yleisellä tasolla hyviä merkkejä tuotteen laadusta, joista on hyvä lähteä hankinnassa liikkeelle. Tämä ei kuitenkaan
ole hankinnan määräävin tekijä ja tämä asettaa tekniselle asianhoitajalle spesifisiä haasteita, jotta saadaan hankintalaki toteutumaan oikein.

6.3.3 Hyväksyntävaatimukset
Hankitun tuotteen teknisen hyväksynnän -prosessi sähkölaitteen osalta vaatii
hankinnan alkuvaiheessa huomioitavien dokumenttien saamista. Pääesikunnan
teknillinen tarkastusosasto ohjeistaa omassa normissaan HJ402 kappaleessa
3.3.2 toimenpiteet sellaisen hankinnan osalta, joka tulee vain Puolustusvoimien
käyttöön ja jossa ei ole vaatimuksenmukaisuutta osoitettuna. Ohjeessa (HJ402)
todetaan, että teknillinen tarkastusosasto voi hyväksyä laitteen käyttöön tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla, jos vaatimuksenmukaisuutta ei ole todettu valmistajan tai maahantuojan toimesta. Tämä tarkoittaa, että riittävä sähköturvallisuus
on jollakin tapaa osoitettu.
Hyväksyntää haetaan Pääesikunnan tarkastusosastolta, joka vaatii hakemuksen yhteydessä teknisiä dokumentteja. Näitä ovat vaatimuksenmukaisuusvakuutus, tekninen tiedosto, sähköpiirustukset vähintäänkin turva- ja suojajärjestelmien osalta sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaikkia dokumentteja ei välttämättä
saada valmistajalta. Tällöin hakemus käsitellään tapauskohtaisesti mahdollisesti
muilla tavoilla tekniset asiat todennettuina. (HJ402, 9) Esimerkiksi riittävän vaa-
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timuksenmukaisuuden todentamiseen epäselvissä tapauksissa käytetään kolmannen osapuolen tarkastuslaitosta tai erillistä testauslaboratoriota.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Johtopäätelmänä tarkastellaan kokonaisuutta, jolla on vaikutusta kehittämistyön
sisältöön laadullisessa ja määrällisessä merkityksessä. Kokonaisuus käsittää
laitteen tilaustoiminnan ja siihen sisältyvät tekniset spesifioinnit, hankinnan vastaanottovaiheiden tarkastelun ja laitteen lopullisen käyttöönhyväksynnän tarvittavin toimenpitein. Kappaleen lopussa esitetään toimenpiteisiin kehittämisehdotuksia, joiden kautta toimintaa voitaisiin vakiinnuttaa sekä osaltaan nopeuttaa.
Lisäksi kriittisten järjestelmien omavarainen tutkinta ja käsittely mahdollistuisivat.
Haastattelujen yhteydessä keskusteltiin myös testaustarpeiden esiintymisestä
järjestelmäosastoilla. Todettiin, että volyymimäärät eivät ole tällä hetkellä suuria
mutta ne järjestelmät, joissa testaustarvetta on esiintynyt tai muusta syytä testaukset on suoritettu, on osoittautunut tarpeelliseksi ja loppukäyttöä tukevaksi.
Tulevaisuuden isot hankekokonaisuudet oletettavasti vaativat osaltaan kehittämistyön sisällön mukaista tarkastelua. Myös testaamisen kokonaisuuden tunnistettavuus lisännee volyymin määrää nykyiseen verrattuna. Lisäksi toimintamallin
muuttuminen lisää hankintojen testauksien tarpeellisuutta.
Hankinnan alkuvaiheen tekninen spesifiointi ja vaatimusmäärittelyt ovat asianhoitajilla eriasteisia riippuen hankinnan luonteesta. Hankinnan turvallisuustason
varmuutta

lisätään

hankkimalla

laite

CE-merkinnällä

ja

EY-

vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella varustettuna. Tämä osaltaan takaa valmistajan tai toimittajan markkinoille asettaman tuotteen täyttävän direktiivin
määrittämät turvallisuusvaatimukset. Näin ei aina kuitenkaan ole mahdollista
hankkia vaan asianhoitaja joutuu määrittelemään tarvittavat vaatimukset hankinnan teknistä hyväksyntää varten. Tämä määrittely tunnistetaan eriasteisesti
teknisten asianhoitajien välillä ja perustuu monesti kokemusperäiseen järjestelmän tuntemiseen.
Järjestelmäosastojen teknisillä asianhoitajilla on erilaiset käytänteet, joilla sähkölaitteen riittävää sähköturvallisuutta pyritään todentamaan. Pääesikunnan
teknillisen tarkastusosaston sähköturvallisuushyväksyntä menettelyn tuntemus
on osaltaan auttanut toimimaan hankinnan vastaanottovaiheessa oikeansuun-
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taisesti. Tällöin on tunnistettu testaamisen tarve tai ainakin koettu tarpeelliseksi
hankkia lisätietoja laitteen sähköturvallisuustasosta ja saada siihen asiantuntijan
näkemys parannettavista kohteista. Testaaminen on suoritettu ulkopuolisen
toimesta erillisen tilauksen perusteella. Tämä vaatii teknisen asianhoitajan osalta määrityksiä laitteen tai järjestelmän turvaluokituksen tasosta, käyttöympäristövaatimuksista ja teknisestä rakenteesta ulkopuolista toimittajaa varten. Lisäksi
teknisillä asianhoitajilla on epätietoisuutta menettelystä, mitä, miten ja missä
testataan.
Testattavan järjestelmän spesifiointi ja käyttöympäristövaatimukset on teknisen
asianhoitajan määrittelyvastuulla. Toki apuna käytetään myös muita asiantuntijoita, joilla on teknistä kompetenssia hankintaan tai käyttöympäristöön nähden,
esimerkiksi räjähdysvaaralliset tilat. Käyttöympäristövaatimukset määrittävät
laitteen testauksessa käytettävät direktiivit, joiden harmonisoitujen standardien
vaatimuksia vastaan testaukset suoritetaan ja oleellinen turvallisuuden taso todennetaan. Tähän ei ole tunnistettu selkeää toimintatapa mallia, vaan järjestelmäosastot toimivat oman ammattikokemuksen kautta itsenäisesti.
Haastatteluissa on todettu, että sähköturvallisuushyväksyntä menettely ei ole
kaikilta osin tunnettu järjestelmäosastoilla. Puolustusvoimauudistuksen jälkeen
osaaminen hajaantui ja tietojen päivittäminen organisaatioissa vie oman aikansa. Pääesikunta on selventänyt ja tiedottanut alan ohjeistusta erilaisten tapahtumien yhteydessä, jotta sähköturvallisuushyväksyttävän laitteen tunnistettavuus parantuisi ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden osalta menettelytavat vakiintuisivat. Teknisen asianhoitajan vastuulle jää kuitenkin melkoinen määrä vaatimustason- ja käyttöympäristönmäärittelyä hankinnan alkuvaiheissa, jota vastaan tuote aikanaan vastaanotetaan ja käyttöön hyväksytetään. Tekninen
asianhoitaja vastaa myös teknisen hyväksyntä -menettelyn käynnistämisestä ja
laitteen lopullisen käyttöluvan hakemisesta Pääesikunnan teknilliseltä tarkastusosastolta.
Resurssien kohdalla tarkastelun kohteena on henkilö, tila ja laitteiston osuudet
mahdollisen testauslaboratorion perustamisen osalta. Tämän hetken testattavien laitteiden volyymin määrällä ja henkilöstörakenteen muutoksien kautta mahdollistuu testauksien suorittaminen nykyisellä henkilöstöllä. Mutta se ei salli yh-

62
denkään tehtävän siirtämistä pois laboratorion rakenteesta esimerkiksi pakotetun vähentämisen tai eläköitymisen kautta. Nykyisellä henkilöstömäärällä ja
henkilöstörakenteen muutoksella mahdollistetaan laboratorio vastaamaan kehittyvään teknologiaympäristöön sekä monipuolistuneisiin järjestelmäkokonaisuuksiin. Lisäksi tarvelähtöisesti voidaan sopia työmäärän jakautumisesta sovittujen menettelyjen ja yhteistyötahojen kanssa. Tilojen osalta ei ole näköpiirissä
merkittäviä kustannuksia, jos esisuunniteltujen tilojen käyttömahdollisuus on
olemassa. Tilat eivät vaadi lämpötilan tai kosteuden osalta normaalista poikkeavia olosuhteita. Kalibrointilaboratorion käytettävissä oleva laitteisto ei tue
testauslaboratorion tarpeita, jolloin laitehankinnat ovat välttämättömiä. Niiden
osuus ei ole merkittävä ja hankinnat tukevat myös muuta kuin testauslaboratorion toimintaa.
Laitteen osalta, joka tarvitsee sähköturvallisuushyväksynnän osaksi erillisen
testauksen, toimintamallin tunteminen ei ollut asianhoitajien keskuudessa kaikilta osin tunnettu. Haastattelujen kautta havainnoitiin prosessikuvauksen tai mallinnuksen tarve. Tämä nopeuttaisi asianhoitajan toimintaa sekä mahdollistaa
yhteneväisen toiminnan järjestelmäosastojen kesken. Kuvaus tulisi laatia siten,
että toimintamalleista havainnoidaan toiminnat ulkoisen akkreditoidun testauslaboratorion ja teknisen asianhoitajan välillä sekä mahdollisesti Puolustusvoimien omassa organisaatiossa toimivan akkreditoidun testauslaboratorion ja teknisen asianhoitajan välillä.
Kehitysehdotuksena haastattelujen ja aineiston tutkimisen kautta ilmeni seuraavanlaisia kehittämisen kohteita sekä toimintojen uudistamisia:
1) PVLOGL:n ylläpitämään QPR-ohjelmistoon laaditaan prosessikuvaukset
teknisen asianhoitajan työkaluksi, joka osoittaa hankinnan eri vaiheissa
suoritettavat laitteen tekniseen hyväksyntään suuntautuvat toimenpiteet.
a) Näitä ovat muun muassa tilauksen tekninen vaatimusrakenne,
sähköturvallisuushyväksyntä -menetelmän sekä hankinnan ja hyväksynnän vaatiman dokumenttisisällön tunnistaminen.
2) Lisäksi prosessikuvauksiin laadittaisiin toimintamallit, kun testaustarve
laitteen osalta joudutaan määrittelemään ennen kuin prosessi laitteen
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teknisen hyväksynnän osalta voidaan aloittaa. Tällä saavutettaisiin järjestelmäosastoille yhteneväinen toimintamalli, joka viittaa vaiheittain suoritettaviin toimenpiteisiin.
a) Liitteissä 2 ja 3 on esitetty viitteelliset toimintamallien prosessikuvaukset, kun kyseessä on sisäinen tai ulkoinen akkreditoitu testauslaboratorio.
3) Perustetaan Puolustusvoimien sisäiseen organisaatioon akkreditoitu testauslaboratorio, jonka tarkoituksena on tukea hankintakokonaisuuden
tarpeita, silloin kun hanke täyttää kehittämistyön sisällön. Perusteena
testauslaboratorion perustamiselle todetaan sen soveltuminen suoraan
akkreditoidun kalibrointilaboratorion nykyiseen toimintaympäristöön lisäämättä olennaisesti kustannuksia. Alla lueteltuna niitä aihealueita, joiden toiminnallisuuden katsotaan kehittyvän omavaraisesta toiminnasta.
Kustannuksista on laskelma liitteessä 1.
a) Turvaluokitellun materiaalin testaus helpottuu toimiessa suoraan
testauslaboratorion kanssa, jonka henkilöstöllä on STII-luokitellun
materiaalin käsittelyoikeus.
b) Testausprojektien suunnittelu, määrittely ja toteutus tapahtuvat
organisaation sisällä logistisesti tehokkaammin sekä kalibrointilaboratorion metrologiaosaaminen voidaan hyödyntää tehtävissä.
c) Akkreditointi antaa asiakkaalleen luottamuksen testauksen kokonaisuudesta. Testausmenetelmä ja toimintaorganisaatio auditoidaan kolmannen osapuolen toimesta kattavasti vuoden välein,
jossa laboratorio todentaa osaamisensa.
4) Testauksesta toimitetaan loppuraportti tekniselle asianhoitajalle tai vastaavalle, joka lisää raportin laitteen sähköturvallisuushyväksyntä hakemukseen. Raportti sisältää toimenpideluokituksen, jonka kautta
asianhoitaja voi kohdentaa laitteelle mahdollisesti suoritettavien korjaavientoimenpiteiden priorisoinnin.
a) Raportointimalli esitetään liitteessä 5.
5) Teknisen hyväksyntä menettelyn täsmennys ILMAJÄRJOS:n hankintojen
osalta. Sotilasilmailuun sisältyy erinäinen määrä MIL-standardeja, jotka
ohjeistavat lentokonelaitteiden sekä -toimintaympäristön menettelyjä.
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Tämä aiheuttaa tulkintaa ja epätietoisuutta kehittämistyön sisällön mukaisen laitteen hyväksynnän suhteen. Kehitysehdotuksena on määritellä
lentokelpoisuussektorin mahdollisuudet toimia teknisen hyväksynnän
toimielimenä ILMAJÄRJOS:n hankinnoissa. Maa- ja merijärjestelmäosastolla tuotteen teknisen hyväksynnän allekirjoittaa tekninen päällikkö. Lentokelpoisuussektorilla on nykyisen toimintamallin osalta olemassa muun
muassa lausuntorooli.
a) Toimintamalli tukisi teknisten asianhoitajien nykyistä käsitystä siitä
miten kehittämistyön sisällön mukainen laite teknisesti hyväksytään käyttöön.
b) Varmistaisi yhtenäisen toimintatavan ILMAJÄRJOS:n teknisten
asianhoitajien välillä hankintojen käyttöön hyväksynnässä.
Kehittämistyössä saavutettiin hyvä näkemys siitä, mitä akkreditoidun testauslaboratorion perustaminen Puolustusvoimiin edellyttää. Laitteiden testauksia sähköturvallisuuden todentamiseksi on vuositasolla suoritettu muutaman kappaleen
volyymilla. Tutkimuksen yhteydessä todettiin myös, että testauksen ja sen tarpeellisuuden määrittämiseen tulee laatia selvemmät menettelyt tunnistettavuuden parantamiseksi. Tämä lisää testauksien määrää, riippuen hankinnan kohteesta ja laitteelle asetetuista käyttöympäristövaatimuksista.
Valtioneuvoston asetus on tällä hetkellä Pääesikunnan käsittelyssä ja uuden
hallituksen myötä se astuu aikanaan voimaan. Siihen on tulossa muutoksia,
jotka koskevat Puolustusvoimien hankintoja sähkölaitteiden osalta. Esitetynsuuntainen muutos lakiin ei vähennä asiantuntijoiden mukaan testauksen tarpeellisuutta vaan päinvastoin, testausorganisaatio tuo teknisen hyväksynnän
menettelyyn lisää tarvittavaa asiantuntemusta.
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8 POHDINTA
Kehittämistyön sisältö on kirjoittajalle kalibrointilaboratorion ja operatiivisen yksikön metrologiatoimintojen kautta ennestään tuttu ideologiltaan. Akkreditoitu
kalibrointilaboratorio (K013) on toiminut vuosikymmeniä Puolustusvoimissa palvellen sotilasilmailun ja sotilasilmailuteollisuuden tarpeita. Tätä kautta metrologian osaaminen laboratoriossa on korkeatasoista ja asennoituminen mittaamiseen motivoitunutta. Kirjoittajan pitkä työkokemus Puolustusvoimien eri tehtävissä on muodostanut näkemyksen toiminnan kokonaisuudesta ja kehittämistyön sisällön vaikuttavuudesta loppukäyttäjän tai käyttöympäristön suhteen.
Puolustusvoimissa laitteiden sähköturvallisuus korostuu toimintaympäristön
monimuotoisuuden ja vaativien käyttöolosuhteiden vuoksi. Sähköturvallisuusorganisaatiot on toteutettu Puolustusvoimissa kattavasti ja ohjeistus pidetty ajantasaisena. Operatiivisten yksiköiden kunnossapitotoiminnot edesauttavat laitekannan toimintakyvyn ylläpidossa huomioiden sähköturvallisuusvaatimukset.
Voidaan todeta, että toimintaympäristön eri tasoilla sähkö ja sen vaatimat huomioinnit on otettu Puolustusvoimissa vakavissaan.
Testauslaboratorion perustamisella Puolustusvoimien organisaatioon täydennetään sähköturvallisuusorganisaation toiminnallisuutta mahdollistamalla hankintojen yhteyteen kehittämistyön sisällön mukaisen sähkölaitteen testauksen.
Testaus on välttämätöntä, jos laitteen sähköturvallisuusvaatimuksia ei ole hankinnassa todennettu tai sitä muuten on aiheellista epäillä. Omavarainen testaustoiminta mahdollistaa käytännöllisen laitteen testauksen, huolimatta siitä, mikä
järjestelmän turvallisuusluokitus on tai onko hankinnan ainutlaatuisuus merkityksellinen. Testausmenetelmä laaditaan Puolustusvoimien vaatimuskriteerit
huomioiden.
Kalibrointilaboratorion nykyinen resursointi mahdollistaa testauslaboratorion
toiminnan tämän hetken testattavien laitteiden volyymitasolla. Omavarainen
testaustoiminta mahdollistaa tarvetarkastelun, jos testattavien laitteiden määrien
katsotaan aiheelliseksi kohottaa. Tällä tarkoitetaan testaustarpeellisuuden vakiointia hankinnan yhteyteen varmistamaan laitteen sähköturvallisuuden taso
käyttöympäristövaatimuksia vasten. Resursoinnin priorisoinnilla, tarvelähtöisellä
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kalibrointiresurssien vapauttamisella tai ulkoisen testauspaikan kanssa sovitun
yhteistyön kautta voidaan hetkelliseen testaustarpeen kasvuun vaikuttaa.
Hankintaprosessissa toimivien osapuolten haastatteluissa ilmeni selvä tarve
ohjeiden täsmennykseen. Tämä ei tarkoita sitä, että ohjeita ei olisi laadittu, mutta niiden havaitseminen Puolustusvoimien käytössä olevien ohjeiden joukosta
koettiin haasteeksi. Järjestelmäosastot osin toimivat omien ohjeiden ja kokemusten varassa. Ohjeella pyritään yhtenäistämään toiminnat, kun kyseessä on
hankinnan yhteyteen tarvittava sähköturvallisuuden todentava testaus. Sisällöltään ohje antaa tekniselle asianhoitajalle, järjestelmäosastosta riippumatta, selkeän ja kattavan koosteen tarvittavista hankinnan teknisistä vaatimuksista, dokumenteista, menettelyistä testauksen suhteen ja sähköturvallisuushyväksyntä hakemuksen sisällöstä. Yhdenmukainen ohjeistus nopeuttaa prosessia ja varmistaa tarvittavien testauksien kohdentumisen hankintaan siltä osin kun se on
määritelty tarpeelliseksi.
Kehittämistyön kirjoittamisen aikaan Valtioneuvoston asetus, jolla tarkennetaan
muun muassa yksinomaan sotilaskäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamista puolustushallinnossa, on valmistelussa Pääesikunnassa. Asetuksen muutoksen odotetaan koskevan Puolustusvoimia siten,
että puolustushallinto voi Valtioneuvoston asetuksen kautta määritellä soveltuvat menettelyt vaatimuksenmukaisuuden määrittelylle EU-/ETA-maiden ulkopuolelta hankitulle tuotteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että menettelyt voivat muuttua myös tuotteen teknisen hyväksynnän osalta. Ottaako linjaorganisaatio
enemmän vastuuta laitteen teknisen hyväksynnän -menettelyssä? Miten hankitun laitteen testaustarpeellisuus varmennetaan? Kasvavatko testattavien laitteiden volyymit? Nämä kysymykset tulevat ensimmäisenä mieleen, jos ja kun asetus annetaan esitetyllä tavalla.
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