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1 YLEISIMMÄT KÄSITTEET JA LYHENTEET 

1.1 Toiminnanohjauksen- ja tuottavuuden käsitteitä sekä 

määritelmiä 

Tuottavuus 

Tuottavuus on tuotos panosyksikköä kohden, esimerkiksi työn ja pääoman 

tuottavuus. Suppeassa merkityksessä tuottavuus on tuotos työpanosyksikköä 

tai työntekijää kohden. (Pohjola ym. 2006, 234.) 

 

Toiminnan ohjaus 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan yrityksen tilaustoimitusketjun eri toimintojen 

ja tehtävien suunnittelua ja hallintaa. (Haverila ym. 2005.) 

 

1.2 Laadun käsitteitä ja määritelmiä 

Laatu  

Laatu on se missä määrin tuotteen ja tai palvelun laatu täyttää sille laaditut 

ominaisuudet ja vaatimukset. Ominaisuus voi olla luontainen tai annettu, 

laadullinen tai määrällinen. (SFS 9000 – 2005.) 

Laatujohtaminen 

Yleisen johtamistoimen se osa, joka määrittelee ja toteuttaa laatupolitiikan 

(SFS-ISO 8402) Laatujohtaminen tarkoittaa sitä, että asioita tehdään 

järjestelmällisesti oikein. Laatujohtamiseen sisältyy laatupolitiikka, 

laatujärjestelmä, laadun ohjaus, sisäinen ja ulkoinen laadunvarmistus sekä 

jatkuva laadunparantaminen. (Lipponen 1993, 218.) 
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Itsearviointi 

Itsearvioinnilla tarkoitetaan yleensä yhteisön itsensä oman toiminnan 

kehittämiseen pyrkivää, systemaattista ja jatkuvaa analysointia, joka kohdistuu 

muun muassa toiminnan rakenteisiin, toimintaprosesseihin ja saavutettuihin 

tuloksiin. (Jakku & Sivonen 1994, 8.) 

 

1.3 Prosessi käsitteitä ja määritelmiä 

Prosessi 

Prosessi on ajallisesti etenevä suunniteltujen tehtävien ketju, jolla on alku ja 

loppu sekä selkeästi määritellyt syötteet ja tuotokset. Vaihtoehtoisesti prosessi 

voidaan määritellä joukoksi loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja tai vaiheita, 

joissa panoksia muutetaan tuotteiksi ja palveluiksi. (Patanen 2003, 9.) 

 

Ydinprosessi 

Ydinprosessi on tehtäväketju tai tehtäväketjukokonaisuus, jolla jalostetaan 

yksikön päätuotetta. Ydinprosessilla on välitön yhteys pääasiakkaaseen, jolle 

se tuottaa tärkeimmän tuotoksen. (Patanen 2003, 10.) 

 

Benchmarking 

Benchmarking on jatkuva ja järjestelmällinen prosessi parhaiden menetelmien 

ja toimintatapojen tunnistamiseksi, ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi. 

Tavoitteena on oman organisaation suorituskyvyn kehittäminen. (Tuominen 

1993,15.) 

 

1.4 Lyhenteet  

AP  = Allied Publicatios  

ELSO  = Elektroninen sodankäynti 

JOHA 2008  = Johtamis- ja hallintojärjestelmän muutos 2008 

J-OS  = Joukko-osasto 

ILMASK  = Ilmasotakoulu 
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ILMAVE  = Ilmavoimien Esikunta 

ILMAVK  = Ilmavoimien Viestikoulu 

IVL  = Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos 

MOK  = Menettelytapaohjekokoelma 

NATO  = Pohjoisatlantin puolustusliitto 

PAK  = Pysyväisasiakirja kokoelma 

PV  = Puolustusvoimat 

PVJJK  = Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus 

PvMatLE  = Puolustusvoimien Materiaalilaitos 

STANAG  = Standardization Agreements 

TOK  = Teknillinen ohje kokoelma 

TQC  = Total Quality Control 

TQM  = Total Quality Management 

VMAHA  = Viestimateriaalin hallintajärjestelmä 
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2 JOHDANTO 

2.1 Kehitystyön lähtökohdat 

Tämä kehitystyö tehtiin Ilmasotakouluun Tikkakoskelle. Ilmasotakoulu on yksi 

Ilmavoimien joukko-osastoista ja se sijaitsee noin 25 kilometriä Jyväskylästä 

pohjoiseen Tikkakosken taajaman vieressä Luonetjärven varuskunnan 

alueella. Luonetjärven varuskuntaan kuuluvat Ilmasotakoulun lisäksi 

Ilmavoimien Esikunta, Ilmavoimien Viestikoelaitos ja Ilmavoimien 

Viestitekniikkalaitos. Edellä mainittujen lisäksi alueella toimivat Senaatti 

Kiinteistöt Oy, Kruunuasunnot Oy, Puolustusministeriön rakennuslaitos, 

Ilmailulaitos sekä Patria strategisena kumppanina. Vuoden 2008 alusta 

varuskunta laajenee käsittämään myös Jyväskylän kaupungin alueella 

toimivat puolustusvoimien joukko-osastot.  

 

Ilmasotakoulu oli aiemmalta nimeltään Ilmavoimien Viestikoulu. Ilmavoimien 

Viestikoulu muuttui Ilmasotakouluksi 1.1.2005 alusta. Silloiseen Ilmavoimien 

Viestikouluun liitettiin Tukilentolaivue ja nimi muutettiin Ilmasotakouluksi. 

Saman vuoden alusta Ilmasotakoulusta tuli Ilmavoimien puolustushaarakoulu, 

joka antaa ammatillista ja tutkintoon johtavaa koulutusta puolustusvoimien 

kantahenkilökunnalle, siviilihenkilökunnalle ja varusmiehille. Ilmasotakoulussa 

koulutetaan Ilmavoimien- ja ilmatorjunnan kadetit osana 

Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämää kadettikoulutusta. 

 

Ilmavoimien Viestikoulun muututtua Ilmasotakouluksi siitä tuli Ilmavoimien 

puolustushaarakoulu. Kaikki ohjeistus oli tehty Ilmavoimien Viestikoulun 

nimiin. Koulun toimintojen muuttuminen ja laajentuminen aiheuttivat sen, että 

ohjeistus olisi vaatinut materiaalitoimintojenkin osalta uusimisen. Tätä 

opinnäytetyötä tehtäessä on kulunut yli kaksi vuotta koulun nimen ja 

toimintojen muuttumisesta, mutta ohjeistus ja toimintatapamallit ovat 

materiaalialalla edelleen Ilmavoimien Viestikouluun aikaisia.  
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Ajatus materiaalitoimintojen kehittämisestä Ilmasotakoulussa heräsi, kun 

minusta tehtiin Ilmasotakoulun materiaalipäällikkö 1.9.2006. Olin aloittanut 

samana syksynä opiskelut Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ylempään 

AMK-tutkintoon johtavissa opinnoissa. Opintosuuntanani oli teknologia 

osaamisen johtaminen. Opintojen edetessä ja opinnäytetyön aihetta 

miettiessäni tulin siihen tulokseen, että voisin tehdä työhöni suoraan liittyvän 

opinnäytetyön Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen kehittämisestä. Esitin 

ajatuksen esimiehelleni, joka suhtautui asiaan positiivisesti. Tein koululle 

esityksen opinnäytetyön aiheesta, joka hyväksyttiinkin siellä pienin korjauksin.  

 

Tässä kehitystyössä on uusittu Ilmasotakouluun materiaalitoimintojen 

pääohjeistus, toimintatapamallit ja tunnistetut materiaalialan prosessit on 

kuvattu vuokaavioilla, sekä tämän lisäksi on suunniteltu toiminnan ohjauksen 

kaavio. Ilmasotakoulussa on otettu käyttöön materiaalialan koulutuspäivä ns. 

materiaalipäivä kaksi kertaa vuodessa. Kehitystyön tuloksissa on käsitelty 

lähemmin materiaalipäivien antia sekä uuden ohjeistuksen vaikutuksia 

Ilmasotakoulun materiaalitoimintoihin. 

 

Ohjeistus materiaalitoiminnoissa käsittää materiaalivalvontaohjeen liitteineen, 

ohjeen huoltolajijohtajien ja varastonhoitajien tehtävät materiaalialan 

toiminnoissa sekä vahinko- ja pienvahinkojenkäsittely, sotavarustemateriaalin 

kierrätys- ja hylkäystoimintaohjeen. 

 

Prosessikuvaukset ovat osa opinnäytetyötä. Prosessikuvaukset laadittiin 

tärkeimmistä tunnistetuista materiaalialan prosesseista Ilmasotakoulussa 

puolustusvoimissa annetun ohjeistuksen mukaan. Prosessikuvaukset laadin 

kesän 2007 aikana, koska Ilmasotakoulussa perustetun projektiryhmän työ 

päättyy vuoden 2007 loppuun mennessä.  

 

Kehitystyössä selvitin miten uusi ohjeistus, prosessikuvaukset ja henkilöstön 

koulutus mahdollisesti vaikuttaisivat materiaalialan toimintojen ohjaukseen, 

kustannustehokkuuteen ja tuottavuuteen Ilmasotakoulussa. Puolustusvoimien 

materiaalihallinnon tavoitteena on mahdollistaa puolustusvoimien 
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logistiikkajärjestelmän osana materiaalivirtojen kustannustehokkuus, 

hallittavuus, toimintojen yhdenmukaisuus sekä läpinäkyvyys.  

 

Ohjeistukseen ja lähdekirjallisuuteen tutustumisen lisäksi Ilmasotakoulussa 

suoritettiin Ilmasotakoulun johtajan johtama materiaalivalvontatarkastus. 

Tarkastuksen yhteydessä kartoitettiin Ilmasotakoulun materiaalihallinnon 

nykytila ja annettiin ohjeita kehittämistoimenpiteiksi. Materiaalialan 

kehitystoimenpiteiden ajankohtaisuutta lisää puolustusvoimissa käynnissä 

oleva rakennemuutos JOHA 2008. Se sisältää puolustusvoimien hallinto, 

huolto- ja materiaalitoimintojen uudelleenjärjestämisen. Nämä toimenpiteet 

edellyttävät, että joukko-osastojen ohjeistus ja prosessikuvaukset ovat selkeät 

sekä ajan tasalla.  

 

Kehitystyön tuloksia voitiin käytännössä todentaa ensimmäisen kerran jo 

vuoden 2007 toukokuussa, jolloin Ilmavoimien Esikunta suoritti 

Ilmasotakoulua koskevan materiaalitoimintojen ja irtaimen omaisuuden 

valvontatarkastuksen. Valvontatarkastuksesta on otteita tämän kehitystyön 

tulokset osiossa. Ilmavoimien Esikunta suorittaa valvontatarkastuksen kerran 

kolmessa vuodessa Ilmavoimien eri joukko-osastoihin. 

 

2.2 Kehitystyön tavoitteet  

 

Kehitystyön tavoitteena oli pysyvien toimintamallien kuvaaminen usein 

muuttuvaan toimintaympäristöön siten, että 

• prosessikuvaukset huomioivat ja hyödyntävät puolustusvoimien 

toimintamalleja vuosisuunnittelun rutiinit huomioonottaen ja ovat osa 

Ilmasotakoulun laatutoimintaa. 

• ohjeistuksella parannetaan Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen 

ohjausta ja tuottavuutta. 

• ohjeistusta ja prosessikuvauksia kyetään ylläpitämään, kehittämään ja 

käyttämään sekä organisaation kehittämisessä että henkilöstön 

perehdyttämisessä ja kouluttamisessa, sekä huomioi Ilmasotakoulun 

alayksiköiden omat toiminnan kehittämissuunnitelmat. 
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• prosessikuvaukset ja ohjeistus sekä niiden mukainen toiminta ovat osa 

Ilmasotakoulun ja puolustusvoimien laatutoiminnan perusteita. 

 

Kehitystyön tehtävänä on: 

• tuottaa Ilmasotakoulun materiaalialan prosessikuvaukset toiminnan 

edellyttämässä laajuudessa, 

• tuottaa materiaalialan toimintoihin liittyvät ohjeet toiminnan 

edellyttämässä laajuudessa, 

• luoda edellytykset ohjeistuksen ja prosessien käyttöönotolle, 

• opettaa huoltolajijohtajille ja varastonhoitajille laadittu ohjeistus ja niiden 

vaatimukset, 

• antaa kehitystyölle suuntaviivoja tulevaisuuteen, 

• aloittaa materiaalialan henkilöstön säännönmukainen kouluttaminen 

järjestettävien materiaalipäivien yhteydessä. 

• kerätä ideoita Ilmasotakoulun materiaalialan kehittämiseksi. 

 

2.3 Opinnäytetyön rajaukset 

Kehitystyöstä on rajattu pois logistiikan, SAP- materiaalikirjanpidon ja 

lentoteknisen materiaalin materiaalitoiminnot. Lentoteknisen materiaalin osalta 

materiaalitoiminnoista ja ohjeistamisesta vastaa valtakunnallisesti 

Lentotekniikkalaitos Tampereella. Logistiikan rajaaminen pois kehitystyöstäni 

ei ollut mitenkään itsestään selvää. Materiaalihallintotoiminnot ovat osa 

puolustusvoimien koko logistiikkajärjestelmää. Logistiikan teoria ja sen 

liittäminen yhteen tuottavuuden, kustannustehokkuuden, laadun, 

laatujohtamisen sekä prosessien ja prosessijohtamisen kanssa olisi rikkonut 

suunnitellun teorian hallittavuuden. Materiaalikirjanpidon rajattiin pois, koska 

materiaalikirjanpidosta on puolustusvoimissa laadittu hyvät ja toimivat 

prosessikuvaukset ja toimintatapamallit. Materiaalipäivien yhteydessä SAP-

materiaalihallintajärjestelmä nousee kuitenkin päivien tärkeimmäksi asiaksi. 

SAP-materiaalihallintajärjestelmä otettiin käyttöön puolustusvoimissa vuoden 

2004 alussa.  

 



  
 

14 

3 ILMASOTAKOULUN ESITTELY 

3.1 Ilmasotakoulun ja varuskunnan historia 

Luonetjärven varuskunta perustettiin 1938. Maata hankittiin vuosina 1938–

39 500 hehtaaria. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 1938 ja Lentorykmentti 4 

muutti uusiin tiloihin 11.10.1939 Immolasta. Varuskunta toimi Lentorykmentti 

4:n päätukikohtana talvisodan ajan. Välirauhan ajan rykmentin pääosat 

toimivat edelleen Luonetjärvellä. Kesällä 1941 saksalaiset lentokoneet tulivat 

Luonetjärvelle (Dornier 215, Heinkel 111). Syksyyn 1942 mennessä 

Pommituslentolaivueet siirtyivät lähemmäksi rintamaa ja tukikohta toimi 

Täydennyslentolaivue 17:ta koulutuspaikkana.  

 

Sodan jälkeen Lentorykmentti 4 palasi takaisin Luonetjärvelle. 1948 

Pommituslentolaivueet lakkautetaan ja tilalle tulee Lentorykmentti 2. Hämeen 

Lennosto tullee Luonetjärvelle 1.1.1957 kalustona Vampire ja Folland Gnat. 

Varuskunta laajenee 1960-luvulla ja maata hankitaan n.1000 hehtaaria. 

Kasarmeja rakennetaan Länsirannalle vuosina1959 – 1965. Ilmavoimien 

Viestipataljoona muuttaa Luonetjärvelle 1962. Varuskunta laajenee edelleen 

1970-luvulla. Hämeen Lennosto muuttaa Rovaniemelle kesällä 1973 ja 

varuskuntaan muuttaa Ilmavoimien Esikunta Helsingistä 18.12.1973. Uusia 

joukko-osastoja perustetaan alueelle Tiedustelulentolaivue 1973, 

Viestivarikko-osasto 1973, Viestikoelaitos 1973, Puolustusvoimien ATK-laitos 

1975, Puolustusminiteriön rakennustoimisto 1975 ja Luonetjärven soittokunta 

1977.1980- ja 1990-luvulla ei varuskuntaan tullut suuria muutoksia. 

 

2000-luvulle tultaessa alkoi hiljaisen kauden jälkeen tulla muutoksia. 

Kadettikoulutus aloitetaan ja uusi korkeakoulu perustetaan Luonetjärven 

varuskuntaan. Elektronisen sodankäynnin koulutus alkaa ja uusia rakennuksia 

rakennetaan. Ilmavoimien Viestikoulu muuttuu Ilmasotakouluksi 1.1.2005 ja 

siitä tuli puolustushaarakoulu. Samassa yhteydessä Tukilentolaivue liitetään 

Ilmasotakouluun. 
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3.2 Ilmasotakoulun nykytila 

Ilmasotakoulu on yksi Ilmavoimien joukko-osastoista ja puolustushaarakoulu, 

joka antaa henkilökunnan ja varusmiesten koulutusta maa-, meri- ja 

ilmavoimien sekä rajavartiolaitoksen henkilöstölle.  

 

Ilmavoimien Viestikouluun liitettiin Tukilentolaivue 1.1.2005 ja nimi muutettiin 

Ilmasotakouluksi. Ilmasotakoulu sijaitsee noin 25 kilometriä Jyväskylästä 

pohjoiseen Tikkakoskella Luonetjärven varuskunnassa. Palkattua henkilöstöä 

varuskunnassa on yli 1000 joista Ilmasotakoulussa palvelee noin 350 henkeä.  

 

Ilmasotakoulu vastaa Luonetjärven varuskunnan sodan- ja rauhanajan 

päivittäisestä huollosta. Huollettavia joukko-osastoja rauhan aikana ovat 

Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos, Viestikoelaitos, Ilmavoimien Esikunta ja 

Patria strategisena kumppanina lentotoiminnassa. Luonetjärven varuskuntaan 

liitetään 1.1.2008 myös Jyväskylän kaupungissa olevat Puolustusvoimien 

joukko-osastot. Liitosten jälkeen Luonetjärven varuskunta on yksi suomen 

suurimpia varuskuntia palkatun henkilöstön osalta. 

 

1.1.2008 alussa Ilmasotakouluun sulautetaan Ilmatorjuntakoulu. 

Sulauttamisen jälkeen Ilmasotakoulu kouluttaa kaikki ilmapuolustukseen 

liittyvät kadetit ja henkilökunnan.  
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Kaavio 1 Ilmasotakoulun organisaatiokaavio. (Ilmavoimat 2006. 

Puolustusvoimat. http://www.ilmavoimat.fi.) 

 

Koulutuskeskus 

Koulutuskeskus suunnittelee, toteuttaa ja kehittää Ilmasotakoulussa 

toimeenpantavaa Ilmavoimien upseerikoulutusta ja henkilökunnan jatko- ja 

täydennyskoulutusta. (Ilmavoimat 2006. Puolustusvoimat 

http://www.ilmavoimat.fi.) 

Koulutuspataljoona 

Koulutuspataljoona toteuttaa koulun johtajan alaisena joukkoyksikkönä 

Ilmasotakoulun vastuulle annetut varusmieskoulutustehtävät vahvistettujen 

koulutustavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osallistuu 

koulutussuunnitteluun. (Ilmavoimat 2006. Puolustusvoimat 

http://www.ilmavoimat.fi.) 

Elso-koulutuskeskus 

Elso-koulutuskeskuksen tehtävänä on valtakunnallinen elektronisen 

sodankäynnin henkilöstön peruskoulutus sekä erillisten Elso-alan kurssien ja 

opetustilaisuuksien toteuttaminen. (Ilmavoimat 2006. Puolustusvoimat 

http://www.ilmavoimat.fi.) 

 

Viestikorjaamo 

Viestikorjaamo on koulunjohtajan alainen yksikkö, joka toteuttaa Luonetjärven 

varuskunnan viestiyhteyksien rakentamista ja viestialan laitehuoltoa. 

(Ilmavoimat. 2006. Puolustusvoimat http://www.ilmavoimat.fi.) 

Huoltokeskus 

Huoltokeskus tuottaa varuskunnallisia ylläpitopalveluita. Lisäksi Huoltokeskus 

osallistuu huollon suunnittelu- ja valmiustehtävien toteuttamiseen. 
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Huoltokeskukseen kuuluvat Kuljetuskeskus, Varastokeskus ja Terveysasema. 

(Ilmavoimat 2006. Puolustusvoimat http://www.ilmavoimat.fi.) 

Vartiosto 

Vartiosto toteuttaa operatiivisen osaston antamien ohjeiden ja tehtävien 

mukaisesti Luonetjärven varuskunnan alueen ja kohteiden vartioinnin sekä 

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon. (Ilmavoimat 2006. 

Puolustusvoimat http://www.ilmavoimat.fi.) 

Ilmavoimien Soittokunta 

Ilmavoimien Soittokunnan tehtävänä on sotilasmusiikkitoiminta Ilmavoimissa 

ja Keski-Suomen alueella. (Ilmavoimat 2006. Puolustusvoimat 

http://www.ilmavoimat.fi.) 

Tukilentolaivue 

Tukilentolaivueen tehtävänä on ilmavoimien muiden joukko-osastojen sekä 

maa- ja merivoimien tukeminen tarjoamalla niille monenlaista 

palvelulentotoimintaa. (Ilmavoimat 2006. Puolustusvoimat 

http://www.ilmavoimat.fi.) 

 

3.3 Ilmasotakoulun materiaalitoiminnot 

Ilmasotakoulun materiaalitoiminnoilla tarkoitetaan materiaalin hankintaan, 

varastointiin, kuljetukseen, jakeluun, käyttöön, kunnossapitoon, myyntiin, 

vuokraukseen sekä hylkäykseen ja poistoon liittyviä toimintoja ja tehtäviä sekä 

niiden hallinnollista ohjausta. 

Materiaalin hankinnoissa, myynneissä ja vuokrauksissa noudatetaan Pääesikunnan 

hankintaohjeita ja -määräyksiä. MySap-tietojärjestelmässä käytetään Ilmavoimien 

Viestikouluun 2004 laadittua toimintatapamallia. Hankinnoista käsketään lisäksi 

Ilmasotakoulun hankinnan toimintatapamallissa, joka käsittää hankintojen 

toteuttamisen eri vaiheineen ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hankintojen 

ratkaisuoikeudet on käsketty erillisellä asiakirjalla. 
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Myyntiä, lainausta ja vuokrausta koskevat ratkaisuoikeudet on määritelty PEH-OS:n 

PAK 7:8:ssa. 

 

Materiaalin hylkäykset suoritetaan Ilmasotakoulun johtajan nimeämän 

hylkäyslautakunnan toimenpitein. Hylkäyslautakunnan puheenjohtaja ilmoittaa 

ajankohdat hylkäyksien suorittamiselle puolivuosittain. Hylkäys voidaan suorittaa 

myös muulloin sovittuna ajankohtana varastonhoitajan esityksestä tai ylemmän 

johtoportaan määräyksestä. Hylkäystoiminnasta on oma erillinen toimintaohje, 

jossa hylkäystoiminta on määritelty tarkemmin. 

 

Poistot ja häviämiset toteutetaan Ilmasotakoulussa erillisen ohjeen 

Häviämisasioiden käsittely Ilmasotakoulussa mukaan. 

 

Materiaalitoiminnot toteutetaan mahdollisimman taloudellisesti ja joustavasti. 

Taloudellisuuden ohella on huolehdittava valtion omaisuuden säilymisestä. 

Erityinen huomio on kiinnitettävä hankitun materiaalin saattamiseen kirjanpitoon. 

 

Lentoteknillisen alan materiaalitoimintoja ohjaa Lentotekniikkalaitoksen ylläpitämät 

asiakirjat ja tietojärjestelmät: Lentoteknillinen materiaalipalveluohje (LEMPO), Ilma-

alusten polttoainehuollon ohjeisto (IPO), Ilmavoimien teknillinen muutos- ja 

tiedotusjärjestelmä (TMT-järjestelmä) ja kunnossapidon tietojärjestelmä, 

lentoteknilliset tietotojärjestelmät,(LTJ) ja näihin liittyvä ohjeistus. Lentoteknillisen 

alan materiaalikirjanpito pidetään VMAHA-järjestelmässä. 

 

Ilmasotakoulun lentoteknilliset materiaalitoiminnot toteuttaa Tukilentolaivueen 

tukikohtaosasto. Toimialaa johtaa Ilmasotakoulun lentotekninen osasto, jonka 

päällikkö, lentotekninen johtaja, on lentoteknisen materiaalin huoltolajijohtaja. 

 

Materiaalitoimintojen ohjaus- ja valvontavastuussa ovat Ilmasotakoulun 

kokoonpanon, sekä huollon johtosuhteiden mukaiset esimiehet sekä ylemmät 

johtotasot. 

 



  
 

19 

4 TUOTTAVUUTTA JA LAATUA PROSESSEILLA 

4.1 Tuottavuus  

Tuottavuudesta puhuttaessa puhutaan samalla myös taloudesta ja kansan 

taloudesta. Talouspolitiikasta puhuttaessa korostetaan tuottavuuden 

merkitystä. Tuottavuus on yrityksen- ja myös kansantalouden tuotantokyvyn 

mittari. (Pohjola ym. 2006, 78.) Tuottavuuden käsitettä lähellä ovat mm. 

sellaiset liiketoiminnassa esiintyvät termit, kuten taloudellisuus, kannattavuus 

ja tehokkuus. (Peltonen 1991, 30).  Peltosen (1991, 30) kirjassaan esittämään 

listaan voitaisiin lisätä kustannustehokkuus, mikä olisi mielestäni parempi 

kuvaamaan tuottavuutta julkisella sektorilla.  

 

 

Kaavio 2. Tuottavuus (Peltonen 1991, 30.) 

 

Yllä olevasta kaaviosta voidaan todeta, että tuottavuus on tuotanto tulosten 

summa jaettuna tuotantopanosten summalla. Tuotos on esimerkiksi 

valmistettujen tuotteiden tai annettujen palveluiden määrä. Panos on niiden 

tekemiseen käytettyjen tuotantotekijöiden, työn, pääoman, sekä tarvittavien 

raaka-aineiden palveluiden määrä. Tuottavuus paranee, jos tavaroita tai 

palveluita pystytään tuottamaan enemmän pidentämättä työaikaa tai 

lisäämättä pääomaa. Yhden tuotteen kohdalla tuottavuuden mittaaminen on 

helppoa, mutta tulosten ja panosten muuttaminen vertailukelpoiseksi 

rahamääräksi ei ole ongelmatonta. (Sakki 2007, 

http://www.jounisakki.fi/kirja/tuottavuus.htm.) 

 

Tuottavuuden merkitys niin yrityksen kannattavuudelle, koko toimintaketjun 

menestymiselle, kuin myös ihmisten elintason kohoamiselle on ensiarvoisen 

Tuotantotulosten summa 

Tuotantopanosten summa 

Tuottavuus 
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tärkeää. Tuottavuuslaskenta perustuu määrä- ja hintakomponentin 

erottamiseen toisistaan sekä tulojen että menojen muutoksissa. Etelä-Afrikan 

Kansallinen tuottavuusinstituutti (National Productivity Institute) on laajentanut 

perinteistä tuotos/panos-analyysia erottamalla kannattavuuteen vaikuttavat 

tuottavuus- ja hintakomponentit toisistaan mittaamalla kokonaistuottavuuden 

sekä prosentuaalisesti että rahallisesti. Menetelmä perustuu yhdeksän 

laatikon kaavioon ja niihin sisältyviin kannattavuuden muutostekijöihin. 

(Meriluoto 1999,18.) 

 

Kirjassaan Tuottavuus Saari (2006, 116) käyttää yhdeksän laatikon 

menetelmää kuvatessaan pääprosessien muuttujia ja tunnusluja. Sama 

kaavio on myös Tuottavuus tänään (1998, 27.) kirjassa vähän eri 

muodossaan. Saari (2006,116) on hakenut muutoskertoimet kannattavuuden 

muutostekijöille, kun taas Tuottavuus tänään kirjassa (1998, 27) on haettu 

tuottavuuden ja kannattavuuden yhteyttä muulla tavoin. Itse olen myös ottanut 

laatikoston käyttöön ja pohtinut sen käyttöä perinteiseltä liiketalouden 

kannalta.   

 

 

Kaavio 3. Kannattavuuden muutostekijät (Saari 2006, 116.) 

 

Keltaisella merkitty keskisarake kuvaa tavanomaista liiketaloudellista 

laskentaa, jossa kannattavuus määritellään tuottojen ja kustannusten 

Tuotoksen 
määrän 
muutos 

Panostekijän 
määrän 
muutos 

Tuottavuuden 
muutos 

Tuottojen 
muutos 

Kannattavuude
n muutos 

Kustannusten  
muutos 

Tuotoksen  
hinnan 
muutos 

Hintasuhteen 
muutos 

Panostekijän 
hinnan muutos 
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erotukseksi. Kannattavuuden paraneminen edellyttää, että tuotot lisääntyvät 

nopeammin kuin kustannukset. 

 

Yrityksen tuotot ja kustannukset kuitenkin riippuvat monista hallittavista ja 

hallitsemattomista tekijöistä. Pelkkä tuottojen ja kustannusten seuranta ei 

anna tietoa näiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta, jotka viime kädessä 

heijastuvat yrityksen lopulliseen tulokseen. Kuten yläriviltä nähdään tuotot 

muuttuvat vain jos tuotosten määrä ja tai hinta muuttuvat. Samoin 

kustannukset muuttuvat vain jos käytettyjen panosten tai niiden hinta muuttuu 

(alarivi). (Meriluoto 1999,18.) 

 

Vasemman sarakkeen mukaan tuottavuus on tuotosten määrän suhde 

panosten määrään. Kullakin liiketoimintaa edistävällä panoksella on oma 

tuottavuustaso eli työn tuottavuus on vain eräs kokonaistuottavuuden osa. 

Menetelmällä voidaan suoraan ilmaista tuottavuuden muutoksen vaikutus 

yrityksen kannattavuuteen. Lisäksi on selvää, että kaikkien muiden 

osatekijöiden ollessa vakioita, tuottavuus on ainoa kannattavuuden 

paranemisen lähde. Voidaan todeta, että kannattavuuden muutos on 

tuottavuuden ja hintasuhteen muutoksien yhteisvaikutus. (Meriluoto 1999,18.) 

Yllä olevan kaavion tuottavuuden muutostekijöiden käyttö, julkisen sektorin 

tuottavuuden tai tuloksellisuuden mittaamiseen on vaikeaa. 

Valtiovarainministeriöstä esitetäänkin keskustelua pitäisikö julkisella sektorilla 

toimivuuden mittarina käyttää tuottavuutta vai kustannustehokkuutta. (Mäkitalo 

& Ruotinen 2006, 34. www.vm.fi.) 

 

Kirjassa tuottavuudella tulevaisuuteen Peltonen (1991, 65) antaa esimerkkejä 

siitä, miten tuottavuuskoulutuksella voidaan tuottavuutta parantaa erilaisissa 

yrityksissä. Esimerkeistä voidaan nähdä millaisiin toiminnan osatekijöihin 

puuttumalla tuottavuutta voidaan parantaa perinteisessä metallialan 

yrityksessä.  Normaalissa yrityksessä voidaan tuottavuuden avulla parantaa 

materiaalivirtojen liikettä tuotantolaitoksessa, esimerkiksi vähentämällä vaihto-

omaisuuden arvoa (varastoja, puolivalmisteita, aihioita ja valmiita tuotteita) 

muutamalla layout-järjestelyjä tuotantolaitoksen sisällä, automatisoimalla 

tuotantoa, jolloin koneiden ja laitteiden käyttöaste nousee ja tuottavuus 
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tuotantoyksikköä kohti paranee. Eräs tärkeä toimenpide, jolla tuottavuutta on 

voitu yrityksissä parantaa, on ollut siirtyminen kiinteästä palkkauksesta 

tulospalkkaukseen. (Peltonen 1991, 60 – 61.) 

 

Puolustusvoimissa eivät toteudu suoraan samat tuottavuuden kriteerit, kuin 

tavallisessa tuotantoyrityksessä. Osaan puolustusvoimien toimintoihin kriteerit 

sopivat hyvin (esimerkiksi varikoihin, korjaamoihin ym. tuotantolaitoksiin). 

Pääsääntöisesti puolustusvoimat on kuitenkin palveluntuottaja. 

Palveluntuottajanakin sillä on omat erityispiirteensä valtion hallinnon sisällä. 

Puolustusvoimilla on kaksi erillistä tehtävää. Rauhanaikana antaa 

sotilaskoulutusta ja samalla valmistautua myös kriisiajan toimintoihin. 

Varautuminen kriisi aikaan vaatii suuret valmiusvarastot ja niiden ylläpito 

maksaa. Valmiusvarastojen vähentäminen vaatii strategisia muutoksia, joita 

on ollut viime aikoina nähtävissä muun muassa sodanajan joukkojen 

vahvuuden pienentämisessä. Henkilöstön vähentäminen sodan ajan joukoista 

näkyy suoraan varastointi määrissä. Suuret varastot aiheuttavat myös sen, 

että varastoituna on paljon huoltoa ja kunnossapitoa vaativaa kalustoa. Kaikki 

kalusto ei kierrä koulutuksessa, vaan sen ylläpito on suoritettava korjaamoille 

ja varikoille tehtävien kapasiteettivarausten perusteella tai huollot ja 

kunnossapidon voi suorittaa varastonhoitajat ja huoltolajijohtajat paikallisesti.  

 

Tuottavuuden parantaminen julkisella sektorilla on aina perustunut 

henkilöstösäästöihin.  Koska julkisen sektorin toiminta on suurelta osin 

työvaltaista, on tuottavuuden mittauksessa käytännössä usein päädytty 

tarkastelemaan vain työn tuottavuutta. (Uusi-Rauva 1997, 200.) Uusi-Rauvan 

kirja on jo kymmenen vuotta vanha, mutta edelleen julkisella sektorilla valtiolla 

ja kunnissa pääkeino tuottavuuden parantamisessa on henkilöstön 

vähentäminen. Tämän kehitystyön kappaleissa 4.1.1 ja 4.1.2 voidaan nähdä, 

miten valtion hallinnon ja puolustusvoimien tuottavuutta kehitetään vuosina 

2004 – 2012. Valtion hallinnossa on viime vuosina ryhdytty myös muihin 

toimenpiteisiin, kuten palkkausjärjestelmien kehittämiseen. 

Palkkausjärjestelmät on laadittu työn vaativuutta mittaaviksi. Tulospalkkio 

järjestelmä on otettu käyttöön. Puolustusvoimien komentaja jakaa 

tulospalkkion tulosyksikölle, joka on saavuttanut tulostavoitteen tai jopa 
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parantanut sitä. Tosin vuosina 2005 ja 2006 ei tulospalkkiota jaettu säästöihin 

vedoten.  

 

Kustannustehokkuus soveltuu paremmin kuvaamaan julkisen sektorin 

tuottavuutta. Julkinen sektori saa budjettinsa pääsääntöisesti veroista ja 

tulonsiirroista. Valtion hallinnonalasta riippumatta se saa käyttöönsä tietyn 

suuruisen määrärahan inflaatiotarkastuksilla korjattuna. Tuottavuutta tai 

tehokkuutta saadaan vähentämällä henkilöstöä, supistamalla toimintaa, 

vähentämällä palveluita tai kokonaan lakkauttamalla toimintaa.  

 

Näkemykseni mukaan kustannustehokkuutta tai tuottavuutta voidaan 

paikallistasolla nostaa puuttumalla seuraaviin toimintoihin.  

 

• Kuvaamalla toiminnan prosessit niin hyvin, että esimerkiksi henkilön 

tullessa töihin uutena työntekijänä on hänen työnsä kuvattu 

perehdyttämiskansiossa selkeillä prosessikaavioilla. Selkeästi kuvattu 

työ edesauttaa työn aloittamisessa ja vähentää työtovereiden tarvetta 

opettamisessa. Muut työntekijät voivat paremmin keskittyä omiin 

työtehtäviinsä. 

 

• Hyvin ohjeistettu työ ja toiminnan ohjaus parantavat tuottavuutta ja 

kustannustehokkuutta, koska työntekijän silloin tietää, mitä tekee ja 

miten. 

 

• Henkilöstön kouluttaminen parantaa motivaatiota, kun tunnetaan asiat 

ja tiedetään mitä tehdään ja miten. Tuottavuus ja kustannustehokkuus 

paranevat kun aikaa ei tuhraannu turhaan keksimiseen. 

 

• Uuden palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen ja palkkauksen 

päätösten siirtäminen paikallistasolle parantaisivat henkilöstön 

motivaatiota ja sitä kautta paikallistason tuottavuutta. 

 

Jatkuvasti vähenevällä henkilöstöllä voidaan näin saavuttaa tuottavuuden 

kannalta paremmat tulokset.  
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Seuraavissa kappaleissa käsittelen tarkemmin valtion tuottavuusohjelmaa ja 

sen vaikutuksia valtionhallinnossa ja puolustusvoimien rakennemuutosta 

(JOHA 2008) ja sen vaikutuksia puolustusvoimiin ja puolustushaarojen 

toimintoihin.  

 

4.1.1 Valtionhallinnon tuottavuusohjelma 

Vuoden 2004 julkisen sektorin tuottavuusohjelma sai jatkoa vuoden 2007 

keväällä julkaistun uuden hallituskauden mittaisen tuottavuusohjelman myötä. 

Vuoden 2007 keväällä valtiovarainministeriön julkaisema tuottavuusohjelma 

pitää sisällään vuodet 2007 – 2011. (Valtiovarainministeriö 2007, 

http://www.vm.fi/hankkeet.) 

 

Vuosien 2007 – 2011 valtionhallinnon tuottavuutta parannetaan kaikilla 

hallinnonaloilla. Tehtävillä toimilla parannetaan rakenteita ja toimintatapoja 

sekä tehostetaan tietotekniikan käyttöä. Tuottavuuden kasvun myötä 

henkilöstö sopeutetaan hallitusti vallitseviin olosuhteisiin vaarantamatta 

kuitenkaan valtion vastuulla olevien tehtävien hoitamista. 

(Valtiovarainministeriö 2007, www.vm.fi/hankkeet.) 

 

Suunnitellut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet vähentävät valtion 

henkilöstötarvetta 2008 – 2011 noin 8600 henkilötyövuotta. Näillä supistuksilla 

ei ole suoranaista vaikutusta puolustusvoimien hallinnonalalle, koska 

puolustusvoimat on jo edellisen hallituskauden aikana sitoutunut 1200 

henkilönvähennyksiin vuosille 2007 – 2012. 

 

Kaikkia hallinnonaloja koskevat toimenpiteet: 

Hallituksen tuottavuusohjelmassa on otettu huomioon eri hallinnon alojen 

omat tuottavuusohjelmat, jotka on laadittu pääosiltaan vuosina 2004 ja 2005. 

Tuottavuutta lisäävien toimenpiteiden sisältöä ja niiden henkilöstötavoitteita 

valmistellaan edelleen ministeriöiden johdolla kullakin hallinnonalalla. Valtion 
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tietohallinnossa siirrytään konsernimaiseen johtamiseen ja sen mukaiseen 

ohjaukseen. Hankintatoimen kehittämisellä parannetaan hankintojen 

taloudellisuutta sekä vähennetään hankintojen hallintokustannuksia. 

Toimitilaratkaisuilla tuetaan uudistettavia toimintaprosesseja ja 

tietotekniikankäyttöä. Valtionhallinnossa siirrytään palvelukeskusmalliin kaikilla 

hallinnonaloilla. Puolustusministeriön ja puolustushallinnossa on jo otettu 

käyttöön palkkahallinnon ja tietohallinnon palvelukeskukset.  

 

Luettaessa valtion tuottavuusohjelmaa ja alivaltiosihteeri Juhani Turusen 

luentomonisteen kaaviota voidaan todeta, että erilaisia eri hallinnonaloja 

koskevia hankkeita on menossa. Siinä puhutaan muutosjohtamisesta, koska 

hallinnonalojen rakenteisiin tullaan puuttumaan rajulla kädellä. 

Puolustusvoimien osalta tämä tarkoittaa jatkuvassa muutoksessa elämistä. 

Varuskuntia tullaan lakkauttamaan, toimintoja yhdistämään ja henkilöstöä 

vähentämään. Valtion tuottavuusohjelman ja seuraavan alaotsikon alla 

käsiteltävän puolustusvoimien rakennemuutos (JOHA 2008) tarvittavat 

henkilöstövähennykset ovat aivan erilaiset.  

 

Sotilas Aikakauslehden artikkelissa (2005) kapteeniluutnantti Hannu Sipilä 

kirjoittaa seuraavasti. Tuottavuusohjelman perusteella Puolustusminiteriön 

hallinnonalalta on henkilöstöä vähennettävä 2400 henkilötyövuotta vuoteen 

2012 mennessä. Kuitenkin vuonna 2004 tehdyn turvallisuus- ja 

puolustuspoliittisen selonteon mukaan puolustusvoimien henkilöstön 

vähennystarve on 1200 henkilötyövuotta. (Sipilä, 2005. 

http://www.upseeriliitto.fi/index.) Tästä voidaan havaita, että on olemassa 

kaksi erilaista ohjelmaa henkilöstön vähentämiseksi Puolustusministeriön 

hallinnonalalta ja ero on 1200 henkilötyövuotta. Näyttää siltä, että valtion 

tuottavuusohjelmaa ovat rakentaneet teoreettiset kansantaloustieteilijät 

Valtiovarainministeriöstä. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman tarkoitus 

näyttää olevan pelkästään henkilöstön vähentäminen. 

 

Samaan tulokseen kanssani on tullut myös Esa Huhta 

Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin tutkimusyksikön johtaja. Hän kirjoittaa 

artikkelissaan (Helsingin Sanomissa 21.10.2007, 6), että valtionhallinto ajaa 
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virastot ja laitokset tiukoille. Valtiolla menee taloudellisesti paremmin kuin 

koskaan, ja voikin kysyä, mihin valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa tarvitaan. 

Kyse on ilmiselvästi muusta, kuin valtion rahapulasta. Tuottavuusohjelman 

tarkoituksena on ilmiselvästi pelkästään valtion henkilöstömäärän 

vähentäminen.  

  

Oman käsitykseni mukaan valtion tuottavuusohjelman pitäisi lähteä liikkeelle 

kehittämällä toimintoja parantamalla henkilöstön koulutusta sekä kiinnittämällä 

huomiota kustannustehokkuuteen. Kuten aiemmin kirjoitin valtionhallinnon alat 

saavat budjettinsa verovaroista ja tulonsiirroista sama koskee myös muuta 

julkista sektoria. Rahaa saadaan vuosittain käyttöön tietty summa. Julkisella 

sektorilla on tullut käytäntö, että rahat on myös kulutettava vuoden aikana tai 

seuraavana vuonna budjetti pienene. Säästyvillä budjettivaroilla, hankitaan 

jotain mitä keksitään. Toisin sanoen rahat tuhlataan vuosittain loppuun, vaikka 

kaikille hankinnoille ei olisikaan tarvetta. Tällainen toiminta on suoranaista 

kansantalouden varojen väärinkäyttöä, josta olisi päästävä eroon. 

Kustannustehokkuutta voidaan parantaa helposti suunnittelemalla taloutta 

paremmin, ohjeistamalla toiminnot hyvin ja rakentamalla toimintojen prosessit 

sellaiseksi, että niissä on hyvä läpinäkyvyys. 

 

4.1.2 Puolustusvoimien rakennemuutos JOHA 2008  

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko laadittiin 

24.9.2004. Eduskunta käsitteli selonteon ja antoi mietintönsä 16.12.2004. 

Valtioneuvosto kehotti 30.12.2004 ministeriöitä ryhtymään selonteon mukaisiin 

toimenpiteisiin ottaen huomioon eduskunnan selontekoa koskevat lausumat. 

Puolustusministeriö antoi puolustusvoimien kehittämisestä ja 

rakennemuutosta koskevan ohjauskirjeensä puolustusvoimille 23.3.2005. 

(Puolustusvoimat 2007, www.mil.fi/rakennemuutos.)  

 

Puolustusvoimien rakennemuutos JOHA 2008 on osa julkisen sektorin 

tuottavuuden toimenpideohjelmaa. Valtion hallinnon tuottavuusohjelmat ovat 

hallituskauden mittaisia ohjelmia. Puolustusvoimien rakennemuutos JOHA 
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2008 perustuu vuoden 2004 hallituskauden tuottavuusohjelmaan. 

(Puolustusvoimat 2007. www.mil.fi/rakennemuutos.)  

 

Rakennemuutoksen tarkoituksena on sopeuttaa puolustusvoimien rakenne 

vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksia. Uudet tehtävät, 

kansainvälistyminen sekä kustannusten jatkuva kohoaminen lisäävät paineita 

tehostaa resurssien käyttöä. Muutokset toteutetaan siten, että uusi johtamis- 

ja hallintojärjestelmä on käytössä vuoden 2008 alusta lukien. 

(Puolustusvoimat  2007. www.mil.fi/rakennemuutos.)   

 

Rakennemuutoksen tavoitteena on säilyttää henkilöstömenot vuoden 2004 

tasolla ja mahdollistaa 50 miljoonan euron vuotuiset kohdennukset 

puolustusvoimien toimintaan ja kehittämiseen. Rakennemuutoksella 

vähennetään pv:n henkilöstöä 2004 – 2012 välisenä aikana 1200 

henkilötyövuodella. Rakennemuutos puolustusvoimissa koskettaa kaikkia 

puolustushaaroja. Puolustusvoimien joukko-osastoja lakkautetaan ja 

yhdistetään. Esikuntien organisaatioita muutetaan ja kaikki huolto- ja 

materiaalitoiminnot järjestellään uudelleen. (Puolustusvoimat 2007. 

www.mil.fi/rakennemuutos.)  

 

Pv:n huolto- ja materiaalitoimintojen kehittäminen ja 

uudelleenjärjestäminen 

Puolustusvoimien Materiaalilaitos organisoidaan Maavoimien komentajan 

alaiseksi laitokseksi. Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen alaisuuteen 

perustetaan neljä huoltorykmenttiä ja tarvittavat valtakunnalliset laitokset. 

Huoltorykmentit yhdistävät alueellisesti puolustusvoimien huollon toimialat ja 

elinkeinoelämän palvelujen tuottajat osaksi maavoimien huoltojärjestelmää ja 

edelleen osaksi puolustusvoimien logistiikkajärjestelmää. (Puolustusvoimat 

2007. www.mil.fi/rakennemuutos.)  

 

Huoltorykmenttien tehtävänä on huollon ja materiaalitoimintojen 

toteuttaminen. Vuoden 2008 alusta lukien Ilmasotakoulu tukeutuu Länsi-

Suomen Huoltorykmenttiin. Huoltorykmentit tuottavat palvelut yhden luukun 

periaatteella. Joukko-osastot lähettävät materiaalien tilaukset, huollon 
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kapasiteettivaraukset yms. yhteen paikkaan, joka hoitaa materiaalien-, 

koneiden ja laitteiden täydennykset ja kunnossapidon. (Puolustusvoimat 2007. 

www.mil.fi/rakennemuutos.)  

 

Huolto- ja materiaalitoimintojen uudelleen järjestelyt puolustusvoimissa ovat 

tähän kehitystyöhöni olennaisesti liittyviä asioita. Puolustusvoimien 

Materiaalilaitoksen uudelleenjärjestelyt ja Huoltorykmenttien perustaminen 

edellyttää materiaalin kunnossapidon parempaa suunnittelua. Kunnossapidon 

ja materiaalihallinnon suunnittelu on kyettävä siirtämään koulutuksen, 

ohjeistuksen ja prosessikuvausten avulla lähemmäksi jokapäiväistä 

materiaalitoimintaa. Siirtämällä materiaalin kunnossapidon suunnittelua 

lähemmäksi oman alansa asiantuntijaporrasta saadaan suunnitelmat 

tarkemmiksi ja paremmin paikkansa pitäviksi ja näin kustannustehokuutta 

parannettua. Tarkempien suunnitelmien myötä saadaan tuottavuutta nostettua 

ja kustannussäästöjä. Selvien prosessikuvausten ja ohjeiden myötä voidaan 

supistuvia henkilöstövoimavaroja suunnata uudelleen.  

  

 

Puolustusvoimien komentaja 

Maavoimien Esikunta Ilmavoimien Esikunta Merivoimien Esikunta 

Joukko-osastot Joukko-osastot 7 kpl operatiivista sotilaslääniä 

Maavoimien Materiaalilaitos 

Maakuntatoimistot 

4 kpl huoltorykmenttiä 

Asevarikot, laitokset ja  
kumppanit 

Pääesikunta 

Räjähdelaitos 

Pääesikunnan alaiset koulut ja 
laitokset 

Joukko-osastot 
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Kaavio 4. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä vuoden 2008 alussa. 

(Puolustusvoimien rakennemuutos 2008, www.mil.fi/rakennemuutos.) 

 

4.2 Laatu  

4.2.1 Laatu käsitteenä  

Laadun määritelmä ei ole yksiselitteinen asia. Määrittely vaihtelee määrittelijän 

intressien mukaan, ”sitä saadaan, mitä mitataan”. Yleisenä määritelmänä 

voidaan pitää sitä, että tuote tai palvelu vastaa sisäisen ja tai ulkoisen 

asiakkaan tarpeita. Laadun määrittelyn ja arvioinnin on katettava 

tuotantojärjestelmän tai palvelun kaikki komponentit kuten syötteet, tuotteet ja 

prosessit. Nykysuomen sanakirjan mukaan (1996) laatua kuvaavat parhaiten 

ne ominaisuudet tai tilapäiset ominaisuudet, jotka tekevät jonkin siksi mikä se 

on, tai jotka olennaisesti kuuluvat johonkin. Laatua on myös se, mikä antaa 

jollekin sen ominaisen leiman tai on olennaista jollekin. Standardi ISO 9000 

antaa laadulle oman määritelmänsä. Laatu on se missä määrin tuotteen ja tai 

palvelun laatu täyttää sille laaditut ominaisuudet ja vaatimukset. Ominaisuus 

voi olla luontainen tai annettu, laadullinen tai määrällinen. (SFS 9000 – 2005.) 

Pesonen (2007, 36) kirjassaan antaa laadulle oman määritelmänsä. 

”Laatu on kaikki ne ominaisuudet ja piirteet, jotka tuotteella tai 

palvelulla on ja joilla se täyttää asiakkaan odotuksia, vaatimuksia tai 

tottumuksia, olivatpa ne ilmaistuja tai piilossa olevia. (Pesonen 2007, 

36)” 

Mielestäni Pesosen antama määritelmä laadulle on kaiken kattava ja hyvä. 

 

4.2.2 Laadun historiaa 

 

Laadun historiasta voidaan sanoa, että se on yhtä vanha tai yhtä pitkä kuin 

ihmisen tarina. Ihminen on koko historiansa ajan pystynyt ottamaan käyttöön 

ja kehittämään aineellisia ja aineettomia välineitä, jotka ovat olleet aiempia 
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laadukkaampia. Ihmiskunnan historia on hyvin pitkälle laadun historiaa. 

Ihmiselle lajinomaisia piirteitä ovat uteliaisuus ja luovuus. Nämä lajin 

ominaispiirteet merkitsevät kykyä kehittää koneita, laitteita ja välineitä. 

Ihminen tuottaa laatua luonnostaan. (Saari 2006, 208.) 

 

Laadun sodan jälkeinen historia vie meidät mukanaan Japaniin 1950-luvulle. 

Japanilaiset yritykset olivat vielä ennen toista maailmansotaa hyvin 

hierarkkisia. Sosiaaliset säännöt ja statukset estivät nuorempia työntekijöitä 

osallistumasta kehitystyöhön. Se, miksi japanilaiset onnistuivat muuttamaan 

johtamisjärjestelmänsä, on edelleenkin hämärän peitossa. Mutta japanilaiset 

ymmärsivät, että luovuus ja ryhmätyö ovat laadun edellytys ja laatu on keino 

parantaa tuottavuutta. Asia voidaan sanoa niin, että laatu on tuottavuuden 

osatekijä. (Saari 2006, 209.) 

 

”Mutta: Laatu pitää ymmärtää ja määritellä, ennen kuin sitä 

voi mitata ja johtaa (Lillrarnk, 1998,12.)” 

 

Arkikielessä laatu on useimmiten ”itsestäänselvyys”, jonka syvempää 

merkitystä ei usein pohdita. Laadun puuttuminen havaitaan hyvinkin helposti. 

Laatu ja laadukkuus saadaan esille vertailtaessa esimerkiksi palveluja, 

tuotteita ja toimintoja niiden käyttötarkoituksen mukaan. Autojen ym. 

tuotteiden laadukkuutta voidaan vertailla monellakin tapaa käyttötarkoituksen 

mukaan. Puhuttaessa laadunosatekijöistä, niin ainakin David A Garvin on 

(1988, 55) määritellyt tuotteen laadulle seuraavat kahdeksan osatekijää.  

 

• Suorituskyky: hyödykkeen perusominaisuudet  

• Erityisominaisuudet: hyödykkeen houkuttelevat ominaisuudet 

• Luotettavuus: käyttövarmuus, toimivuus ja ympäristövaikutukset 

• Yhdenmukaisuus: samanlaisuus 

• Kestävyys: tekninen ja taloudellinen käyttöikä 

• Huollettavuus: varaosien saatavuus, huollon helppous  

• Esteettisyys: muoto, värit, viimeistely, maku, tunne ja yms. 

• Koettu laatu (mielikuva laatu): merkki, yritys, maa ja yms. 
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Kuten aiemmin tässä kehitystyössä on tullut esille, ollaan puolustusvoimien 

henkilöstöä supistamassa huomattavasti valtionhallinnon tuottavuusohjelman 

perusteella ja myös puolustusvoimien oma ohjelma (JOHA 2008) vaikuttaa 

henkilöstön määrään. Vähenevät määrärahat ovat jo aiemmin vaikuttaneet 

siihen, että toimintoja on pitänyt miettiä tarkasti. Koulutuksen laatu on pystytty 

säilyttämään hyvänä vähenevistä määrärahoista huolimatta. Koulutus on se 

ulospäin näkyvin osa puolustusvoimien toiminnassa. Muilla puolustusvoimien 

osa-alueilla ei laatuun ole kiinnitetty niin suurta huomiota. Mielestäni laadun 

tulisi näkyä toiminnan, joka osa-alueella puolustusvoimissa. 

Materiaalitoimintojen kehitystyöni olen pyrkinyt rakentamaan niin, että se 

täyttää laatukriteerit puolustusvoimissa. 

 

4.3 Laatujohtaminen 

4.3.1 TQM:n ja TQC:n historiaa 

Laatujohtamisen alkujuuret johtavat 1950-luvun Japaniin. Japanissa 

teollisenkehityksen edistämiseksi ryhdyttiin kehittämään laatukontrollia 

massateollisuuteen. Silloin laatujohtamisen kontrollimallista käytettiin 

lyhennettä TQC. (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 20.) Myöhemmässä vaiheessa 

ajattelumallina TQM tuli TQC:n rinnalle. Nykyisin laatujohtamisesta käytetään 

pääsääntöisesti lyhennettä TQM. Laatujohtaminen TQM on nykyisin 

hyväksytty tieteellisten johtamismenetelmien joukkoon. (Karjalainen & 

Karjalainen 2000, 5.) 

 

1950-luvulla Japanissa käynnistettiin kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena 

oli japanilaisen tuotantoelämän laadun ja elämänlaadun nopea kohottaminen. 

Kehittämisohjelman osana professori Edward Deming kutsuttiin Yhdysvalloista 

laatuasioiden asiantuntijaksi Japaniin. Hieman myöhemmin samanlaisen 

kutsun sai myös professori Joseph Juran. Japanissa ”laatuprofessoreiden” työ 

todettiin hyväksi ja toimivaksi ja näin syntyi laadun kehittämisohjelma TQC. 

(Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 21 - 24.) Myöhemmässä vaiheessa 
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”laatuprofessoreiden” joukkoon liittyi myös japanilaisia professoreita kuten 

Kaoru Ishikawa, joka lähti kehittelemään mallille filosofisempaa luonnetta.  

 

Kirjallisuudessa ei ole yhtä ja vain yhtä yhtenäisesti hyväksyttyä TQM:n 

määritelmää.  Kirjallisuudesta löytyy esimerkiksi W Edvards Demingin 14 

teesiä kirjasta (Out of the Crisis vuodelta 1986). Demingin ei pitänyt itseään 

TQM:läisenä vaikka hänet aina liitetään TQM:n siitä puhuttaessa. Joseph M 

Juran määritteli 10 portaan ohjelman kokonaisvaltaiseen laadunhallintaa 

kirjassaan (Juran on Plannning for Quality vuodelta 1988). Edellisten lisäksi 

Crosby (1986) esitteli kirjassaan (Laatu on ilmaista) 14 kohdan ohjelman 

kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan. TQM on lähellä filosofiaa tuotanto- ja 

palvelujärjestelmien kehittämisessä.  

 

1980-luvulla laatujohtaminen palasi Yhdysvaltoihin. Laatujohtamisen työkalut, 

jotka oli Japanissa testattu ja hyviksi todettu palasivat vientituotteena takaisin 

Yhdysvaltoihin. Whiten ja Wolfin (1995a, 205) näkemys on, että 

laatujohtamismallin leviämiseen Yhdysvalloissa 1980-luvulla vaikutti 

samanlainen sosiaalinen tilaus kuin aiemmin Japanissa 1950-luvulla. 

Yksinkertaisesti sanottuna kilpailukyky heikkeni Yhdysvalloissa 1960- ja 1970-

luvulla vertailtaessa tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. 1980-luvulla 

laatujohtaminen levisi myös Suomeen. Laatujohtaminen tuli julkiselle sektorille 

hieman myöhemmin kuin yksityiselle, vaikka jo Deming (1986, 6) toteaa mallin 

soveltuvan palvelujen sekä julkisten palvelujen kehittämiseen. 

 

4.3.2 Laatujohtamisen työkalut TQM ja TQC 

Kokonaisvaltaisia laatujohtamismalleja, jotka maailmalla tunnetaan TQM tai 

TQC, pidetään yhtenä merkittävimmistä laatujohtamisen perustyökaluista. 

TQC on kokonaisvaltainen laadunohjaus, mikä tarkoittaa sitä, että keskitytään 

laadunvarmistukseen ja menetelmien parantamiseen kaikessa yrityksen 

toiminnassa. TQM on kokonaisvaltaiseen laatujohtamiseen perustuva 

toimintatapa, jossa parannus kohdistetaan laadun lisäksi yrityksen 

kokonaisvaltaisen suorituskyvyn parantamiseen ja kustannusten hallintaan. 

TQM:llä on vaikutusta myös yrityksen pitkän aikavälin strategiaan.  
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Laatupalkintomallit ovat yleensä sovelluksia TQM-filosofiasta. ( Karjalainen & 

Karjalainen 2000, 9.) Puolustusvoimienkin käyttämä laatupalkintomalli on yksi 

TQM:n sovellutuksia. 

 

 

TQM:n peruslähtökohtana on ajatus siitä, että laatu laajasti ymmärrettynä on 

yrityksen tärkein menestystekijä ja ainoa tapa päästä pitkällä aikavälillä 

tulokselliseen toimintaan. TQM-ajattelun mukaan laatutason kohotessa 

kustannukset laskevat, tuottavuus kasvaa ja myynti tehostuu. (Kano 1986, 

14.) Hyvä laatu tarkoittaa siis myös hyvää tuottavuutta ja hyvää 

kannattavuutta. Tällöin laatu tulee ymmärtää paitsi tuotteen, 

tuotantoprosessin, suunnittelun, markkinoinnin, hallinnon ja kaikkien 

muidenkin yrityksen toimintojen laatuna. TQM:n yhteydessä laatu määritellään 

asiakas- tai arvokeskeisesti eli laatu on tuotteen tai palvelun kyky tyydyttää 

asiakkaan tarpeet hyväksyttävin kustannuksin. (Garvin 1988, 45.) 

 

TQM:ssa korostetaan laadun strategista merkitystä aggressiivisena 

kilpailutekijänä. Tuotteen tai palvelun laadun voidaan katsoa koostuvan 

itsestään selvästä laadusta ja puoleensavetävästä laadusta. Juuri puoleensa 

vetävät laatuelementit mahdollistavat laadun käyttämisen strategisena 

kilpailutekijänä. (Kano 1986, 9 -11.) Yrityksen ylin johto ottaa laadun 

vastuulleen, sitoutuu yrityksen laatutavoitteisiin ja työskentelee aktiivisesti 

niiden saavuttamiseksi. Laadusta tehdään koko organisaation asia; jokainen 

on henkilökohtaisesti vastuussa laadusta ja sen kehittämisestä. (SFS ISO 

9001.) 

 

Ishikawa (1985,104) on määritellyt TQM:n mukaisiksi yrityksen toiminnan 

suuntaviivoiksi seuraavat asiat:  

 

• Laatu on ensimmäinen ja tärkein kehittämisen kohde ja tavoite 

• Asiakkaiden tarpeisiin keskittyminen; laatu asiakkaan näkökulmasta 

• Sisäiset asiakkaat; seuraava prosessi tai työvaihe on edellisen asiakas 

• Faktojen ja tilastollisten metodien käyttö johtamisen perustana 
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• Inhimillisyyttä korostava osallistuva johtamistyyli 

• Poikkitoiminen johtaminen 

 

 

TQM on sovellettavissa kaiken tyyppiseen liiketoimintaan, eikä sen 

onnistuminen riipu käytettävästä teknologiasta tai tuotantojärjestelmästä. 

Ainoa vaatimus on, että tuotantojärjestelmä kykenee tuottamaan tarkalleen 

määräysten mukaisia tuotteita. Vaikka TQM alun perin onkin lähtöisin 

tavarateollisuudesta, soveltuu se yhtä hyvin myös palvelutoimintaan, koska 

laatu on nimenomaan määritelty asiakaan tarpeiden tyydyttämiseksi. TQM–

ajattelussa yrityksen kaikki toiminnot nähdään laadun kannalta tasavertaisina 

osana yrityksen liiketoimintaprosessia, joten palvelun laatu on tärkeää myös 

tuotantoyritykselle. 

 

TQM-järjestelmässä jokainen työvaihe sekä työntekijä on vastuussa siitä, että 

tuottaa täydellistä laatua. Erillisestä laaduntarkastuksesta pyritään eroon. 

Prosessin korkea laatu johtaa automaattisesti tuotteen korkeaan laatuun ja 

laadunvalvonta voidaan automatisoida. (Kanji & Asher 1993, 61.)  

 

Tuotannonohjauksen lähtökohtana on prosessiajattelu. Jokaista työtä 

tarkastellaan prosessina, joka voidaan kuvata vuokaaviona. Koko 

tuotantoprosessi jaetaan osaprosesseihin, kaikki prosessit kuvataan ja 

dokumentoidaan yksityiskohtaisesti, määritetään niiden vaiheet sekä 

tarvittavat henkilöstö- ja materiaaliresurssit. Korkeimman mahdollisen laadun 

saavuttamiseksi prosessien vaihtelut on eliminoitava. Yksinkertaistamalla 

pyritään parempaan prosessien hallintaan. (Kanji & Asher 1993, 61.) 

 

Yleisesti voidaan kysyä, miksi laatujohtamisesta tuli niin suosittua. 

Yhdysvalloissa julkistettiin 1990-luvun alussa useita tutkimuksia, joissa 

arvioitiin laatujohtamisen vaikutuksia. (Powell 1995, 19 - 20.) Vaikutukset 

kuvattiin lähes aina positiivisiksi. Hyötyinä todettiin aiempaa laadukkaammat 

tuotteet ja palvelut, pienemmät kustannukset, tyytyväiset asiakkaat ja 

työntekijät sekä parempi taloudellinen suorituskyky. Kaikki edellä luetellut 
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asiat ovat sellaisia mitä jokainen yrityksen tai organisaation johtaja haluaa 

omalta toiminnaltaan. 

 

4.4 Laatujohtaminen puolustusvoimissa 

Puolustusvoimien laatutoimintaa koordinoi Pääesikunnan johtoryhmä. 

Laatutoimintaa ohjaa puolustusvoimien pääinsinööri apunaan 

puolustusvoimien laatujohtaja. Maanpuolustusalueilla, puolustushaaroilla ja 

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksella on nimetyt laatupäälliköt jotka 

edistävät, tukevat ja koordinoivat alueensa laatutoimintaa. 

 

Saari (2006, 207) kirjassaan Tuottavuus kirjoittaa laatujohtamisen termistä 

seuraavasti. Laatujohtamisen termiä ei pidä tulkita sanan mukaisesti. Laatua 

sen paremmin kuin mitään muutakaan asiaa ei voi johtaa. Asioita voi hallita 

hyvin tai huonosti. Vain ihmisiä voidaan johtaa. Johtaminen on sitä, että 

tuloksia saadaan ihmisten avulla ja kanssa. Lillrank (1991, 87) kirjassaan 

Laatumaa kirjoittaa laatujohtamisesta, että laatua pitää johtaa, koska se on 

olennainen menestystekijä. Ilman laatua johdettavaksi jää vain 

hintakilpailukyky. Mielipiteitä laadun johtamisesta on vaikka kuinka paljon ja 

eriäviä mielipiteitä löytyy. Olen Lillrankin kanssa samaa mieltä, että laatua on 

pystyttävä johtamaan. Toiminnan laatu puolustusvoimissa ei voi perustua 

hintakilpailukykyyn, koska saman palvelun tuottajia ei Suomessa ole muita. 

Meidän on löydettävä oma linjamme siitä, mitä me haluamme 

puolustusvoimissa laadulla tarkoitettavan.  

 

Alueellisten laatupäälliköiden päätehtävänä on ensisijaisesti tukea ja ohjata 

alueensa tulosyksiköiden laatupäälliköitä ja toimia johdon apuna 

laadunhallinnan edistämisessä asiantuntijana. Laatujohtamisen ohjenuorana. 

TQM:n periaatteet sen monine vivahteineen. (PE:n mat-os PAK 2:1 

13.12.2006.) 

 

”Puolustusvoimissa laatutoiminta liittyy kaikkeen toimintaan ja se 

tukee puolustusvoimien johtamista. Laadunvarmistus on osa 

ladunhallintaa. Tulosyksiköt vastaavat toiminnastaan 
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tuotoksistaan sekä tuloksistaan ja niiden laadusta. (PEmat-os 

PAK 2:1 13.12.2006.)” 

 

4.4.1 Laadunhallinnan tavoitteet 

Puolustusvoimien toiminnan tulokset riippuvat yhä enemmän henkilöstön 

osaamisesta ja sitoutumisesta yhteiseen päämäärään. Hyvän tuloksen 

avaimia ovat korkealuokkainen suunnittelu ja muut toimintaketjut eli prosessit. 

Laadunhallinnan tavoitteena on laadunhallinnan standardeja hyväksikäyttäen 

parantaa tulostavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan tuloksellisuutta.  

 

Tavoitteena oleva toiminnan ohjeistus laaditaan siten, että toiminnan ja 

tuotteiden laatuun liittyvät vaatimukset otetaan huomioon kaikessa 

ohjeistuksessa. Erillistä laatuohjeistusta laaditaan vain tarvittaessa. (PEmat-os 

PAK 2:1/.2006.) 

 

4.4.2 Puolustusvoimissa käytettävät laatustandardit 

Puolustusvoimien perustyökaluina käytetään standardisarjoja ISO 9001 

(laadunhallinta) ja ISO 14000 (ympäristönhallinta) näiden lisäksi on käytössä 

itsearviointimenettely. (PEmat-os PAK 2:1/2006.) 

 

ISO 9001 ja ISO 14000-standardeja voidaan soveltaa kaikissa 

organisaatioissa toiminnan kehittämisen apuvälineinä. Puolustusvoimissa 

sisäisesti ISO 9001 – standardin pohjalle laadittu laadunhallintajärjestelmä 

soveltuu erinomaisesti varikoihin, korjaamoihin ja moniin laitoksiin. Standardi 

ei määritä sitä, kuinka tai millaiseksi laadunhallintajärjestelmä rakennetaan. 

Tulosyksiköiden on itse valittava, suunniteltava, luotava ja toteutettava 

toimintajärjestelmänsä oman perustehtävänsä mukaiseksi. (PEmat-os PAK 

2:1/2006.) 

 

Sotilaallista yhteistoimintakykyä luodaan ottamalla käyttöön kansainvälisissä 

sotilasstandardeissa kuvattuja menettelytapoja ja ominaisuuksia. 

Sotilasstandardeista tärkeimmät ovat NATO:n STANAG ja AP-asiakirjat. Näitä 
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asiakirjoja käytetään perusdokumentteinä mm. NATO:n rauhankumppanuus 

tavoitteissa (Partnership Goal), EU:n kriisinhallinnassa ja kansainvälisissä 

materiaalihankinnoissa. (Pemat-os PAK 04:02/2006.) 

 

Standardien hyväksymisestä käyttöön (adoptointi) ja käyttöönotosta 

(implementointi) vastaa se asiantuntija, jolla on toimivalta asiaa käsittelevän 

ohjeistuksen muuttamiseen tai luomiseen. (PEmat-os PAK 04:02/2006.) 

 

4.4.3 Laadun itsearviointi puolustusvoimissa 

Puolustusvoimissa on tulosyksiköiden toiminnan kannustamiseksi 

puolustusvoimien oma laatupalkinto, jonka puolustusvoimien komentaja 

myöntää laatupalkintokilpailun perusteella. Pääesikunnan materiaaliosasto on 

laatinut itsearvioinnin ohjeistuksen. Tulosyksiköiden itsearviointia käsitellään 

PEmat-os PAK 02:02. Itsearvioinnissa suositellaan käytettäväksi EFQM:n 

(European Foundatio for Quoality Management) julkaisemaa 

arviointiperustetta. (PEmat-os PAK 02:02/2006.) Tulosyksikkö voi halutessaan 

käyttää myös muita arviointiperusteita. Puolustusvoimien komentaja on 

määrännyt kaikki tulosyksiköt osallistumaan laatukilpailuun kerran viidessä 

vuodessa. Puolustusvoimat on jakanut tulospalkkioita yksiköille, jotka ovat 

kyenneet saavuttamaan määrätyt tulostavoitteet tai parantamaan niitä. 

 

Itsearvioinnilla tarkoitetaan yleensä yhteisön itsensä oman toiminnan 

kehittämiseen pyrkivää ja systemaattista ja jatkuvaa analysointia, joka 

kohdistuu muun muassa toiminnan rakenteisiin, toimintaprosesseihin ja 

saavutettuihin tuloksiin. (Jakku & Sivonen 1994, 8.)  

 

4.4.4 Eurooppalainen laatupalkintomalli EFQM lyhyesti 

EFQM-malli on tarkoitettu kaiken tyyppisille organisaatioille, niin yksityisellä 

kuin julkisellakin sektorilla. Euroopan laatupalkinnon arviointimalli muodostaa 

viitekehyksen kilpailukyvyn ja erinomaisuuden kehittämiselle pyrkimättä silti 

tarkasti ohjailemaan millaisia toimintatapoja organisaatioiden tulisi soveltaa. 

Perusajatuksena on se, että erinomaisen suorituskyvyn voi saavuttaa monin 
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erilaisin tavoin. (Tuominen 2002, 20.) Perusoletuksena on kuitenkin, että 

toimintaa ja järjestelmää parantamalla tulokset paranevat. EFQM-malli on 

joustava ja se on muokattavissa erilaisten organisaatioiden tarpeisiin ja 

toimintaan.  

 

EFQM on alun perin kehitetty Euroopan laatukilpailun arviointityökaluksi, jonka 

avulla osallistuvat yritykset ja organisaatiot voidaan asettaa 

paremmuusjärjestykseen. Laamasen kirjassa (2005, 105) arvioinnin 

perusteena ovat erinomaisen organisaation alla luetellut perusolettamukset: 

 

• tuloshakuisuus 

• asiakassuuntautuneisuus 

• johtajuus ja toiminnan päämäärätietoisuus 

• prosesseihin ja tosiasioihin perustuva johtaminen 

• henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen 

• jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen 

• kumppanuuksien kehittäminen 

• yhteiskunnallinen vastuu 
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Kaavio 5. EFQM-malli 2003. (The EFQM Excelence Model 2003.) 

 

EFQM-malli perustuu yhdeksään arviointialueeseen, jotka ovat johtajuus, 

henkilöstö, toimintaperiaatteet ja strategia, kumppanuudet ja resurssit, 

prosessit, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja keskeiset 

suorituskykytulokset. EFGM-mallin viisi ensimmäistä arviointialuetta 

tarkastelevat toimintatapojen kuvaamista. Yläpuolella oleva kaavio 5 on 

EFQM-mallin uudistuneesta rakenteesta vuodelta 2003. Lopuissa neljässä 

arviointialueessa keskitytään tulosten arvioimiseen. Tällöin joudutaan 

ottamaan kantaa, osoittavatko tulokset myönteistä kehitystä tai hyvää 

suorituskykyä, ovatko tulokset hyviä muihin verrattuna, ovatko tulokset 

seurausta toimintatavoista ja miten kattavia tulokset ovat. (Euroopan 

Laatupalkintomalli julkisella sektorilla 2001.) 

 

Ilmasotakoulussa aloitettu prosessityö ja oma materiaalitoimintojen 

kehitystyöni tähtää juuri siihen, että tunnistamalla ja kuvaamalla prosessit 

sekä toiminnot ohjeistamalla saadaan toiminnasta ja henkilöstöstä paras 

mahdollisimman tulos. Hyvä tulos saavutetaan prosessien ja 
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toimintaohjeistuksen avulla siten, kun henkilöstö tietää miten asiat tehdään ja 

sen kuka tekee ja miten.  

 

 

Kaavio 6. EFQM-mallin kehittämisprosessikaavio parannettu malli Tuomisen 

(2002, 23) itsearviointioppaasta.  

Ilmasotakoulu on omassa toiminnassaan suorittanut itsearviointia 

koulutuskeskuksessa. Leppäkosken (2007) pro gadu tutkimuksen 

Maanpuolustuskoreakouluun käsittelee EFQM:n mukaista itsearviointi 

menettelyä Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksessa. Leppäkosken (2007, 2) 

tutkimuksen tavoitteena oli Ilmasotakoulun opetuksen laadun kehittäminen ja 

siihen liittyvien työkalujen parantaminen.  

 

4.5 Prosessit  

4.5.1 Mitä prosesseilla tarkoitetaan? 

Prosessi sana Laamasen (2003, 20 - 21) kirjassa Johda liiketoimintaa 

prosessien verkkona käyttää prosessi-sanaa (liike) toimintaprosessin 

1.Itsearvioinnin 
suunnittelu ja 
valmistautuminen 

2. Itsearviointi 

3. Tulosten 
alustava analyysi 
ja 
arviointikriteerienal
ustava pohdinta 

4. 
Parantamisprojektie
n toteutus ja ohjaus 

5. Tulosten arviointi 
ja itsearvioinnin 
parantaminen 

4. Vahvuuksien ja 
parantamisalueide
n tunnistaminen 

Parantamisprojektien 
valinta ja suunnittelu 



  
 

41 

merkityksessä. Prosessin käsite hänen mielestään koostuu toiminnasta 

(activity), resurssista (resource), ja tuotoksesta (artifact), johon liittyy 

suorituskyky (performance). 

 

Prosessin tehtävä on kuvata toiminnan logiikkaa ja prosessi lähtee liikkeelle 

aina asiakkaasta ja asiakkaan tarpeesta. Tämä asiakkaan tarve täytetään joko 

tuotteella tai palvelulla. Yrityksessä prosessikuvausten avulla yritetään 

selvittää, mikä on kriittistä organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 

Prosessien tunnistaminen on yrityksessä ja organisaatiossa haasteellinen 

tehtävä. Sen jälkeen, kun prosessit on tunnistettu ja kuvattu niiden on 

osoitettu auttavan ihmisiä ymmärtämään kokonaisuuksia paremmin ja sekä 

mahdollistavan työn kehittämisen. Jatkuva työn kehittäminen on erittäin 

tärkeää nykypäivän työelämässä.  

 

Millainen on hyvä prosessi? (PV:n prosessijohtamisen perehdytysmateriaali 

2002.) 

• se on aina linkitetty yrityksen strategiaan eli prosessin tavoitteisiin, 

• se on kuvattu riittävällä tarkkuudella, kaikkia mahdollisia asioita ei 

tarvitse kuvata, järjen käyttö on sallittu, 

• se on asiakaslähtöinen molemmista suunnista päästä päähän, 

• se minimoi turhat työvaiheet ja on yksinkertainen, 

• se on viety käytäntöön, 

• se on linkitetty tietojärjestelmiin (pv:n SAP-materiaalihallitajärjestelmän 

prosessikuvaukset ovat tästä hyvä esimerkki), 

• se on sitä, että tuloksia mitataan ja prosessia kehitetään tulosten 

perusteella (aktiivinen prosessinomistaja), 

• se on sitä, että kaikki yrityksessä ja tai organisaatiossa osallistuvat 

prosessien suunnitteluun (prosessit eivät ole vain johdon asia). 

 

4.5.2 Prosessityön aloitus puolustusvoimissa 

Puolustusvoimien prosessityö alkoi vuoden 2001 syksyllä. Prosessityön 

alussa määriteltiin puolustusvoimien pää- ja osaprosessit sekä 

puolustusvoimissa sovellettava prosessijohtamisen malli. (Patanen 2003, 5.) 
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Tähän työhön on myöhemmin liitetty puolustusvoimien joukko-osastoissa 

tehtävä prosessityö.  

 

Kuten Kai Laamanen (2003, 13 -16) kirjassaan Johda liiketoimintaa 

prosessienverkkona sanoo, että prosessit ovat hyödyllinen tapa kehittää 

organisaation toimintaa. Puolustusvoimat ovat suuri organisaatio, joka on 

2000-luvun alusta lähtien ollut suurien muutosten kourissa.  

 

Puolustusvoimilla on erityinen koko sen toimintaa koskeva tehtävä. Sen on 

pystyttävä rakentamaan rauhan aikana riittävä ja uhkakuviin vastaava sodan 

ajan suorituskyky ja tarvittaessa käyttämään olemassa olevaa suorituskykyä 

poliittisten ja sotilaallisten päämäärien saavuttamiseksi. Edellä mainittu vaatii 

puolustusvoimilta erilaisia valmiuksia, kuin suuryritysten organisaatioilta. 

Toiminta vaatii erityistä kykyä johtaa ja seurata toiminnan keskeisiä 

kokonaisuuksia.  

 

Puolustusvoimien toimintaan kohdistuu seuraavia keskeisiä 

muutosvoimia. (Patanen. 2003, 4 – 5.) 

1. Toiminnan monimutkaistuessa on pystyttävä hahmottamaan ja 

johtamaan PV:n toiminnan kannalta keskeisiä kokonaisuuksia 

2. Jokaisen PV:n yksikön on pystyttävä toimimaan osana PV:n 

kokonaisuutta ja ovathan tavoitteetkin viime kädessä samat 

3. PV:n toiminnalle osoitettujen määrärahojen tulee entistä 

selvemmin kohdistua toiminnan kannalta keskeisiin kohteisiin 

4. Toiminnan suunnittelu on pirstoutunut, monimutkainen ja liikaa 

resursseja vaativa. 

5. Nykyiset mittarit ovat kykenemättömiä antamaan kattavaa ja 

oikeata kuvaa PV:n toiminnasta ja niiden tulkitseminen on 

vaikeaa 

6. Strategiseen kumppanuuteen liittyvät päätökset edellyttävät 

tietämystä PV:n toiminnan keskeisistä kokonaisuuksista  

7. On oltava mahdollisuus arvioida EU:n ja puolustuspoliittisten 

päätösten ja NATO:n toiminnan aiheuttamia muutoksia 

suhteessa PV:n nykyisiin prosesseihin  
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8. Laajat tietojärjestelmät, kuten MAHATA ja PVAH, ylittävät aidosti 

organisaatiorajat ja edellyttävät uutta tapaa ajatella sekä kehittää 

toimintaa.  

 

4.5.3 Puolustusvoimien prosessit 

Laamanen (2003, 15) kirjassaan toteaa, että funktionaalisissa 

organisaatioissa, kuten puolustusvoimat, on sekä hyviä että huonoja 

ominaisuuksia prosessijohtamisen kannalta. Funktionaalinen organisaatio 

yritysmaailmassa sisältää selkeät osastot kuten tuotanto, markkinointi, 

tuotekehitys, hallinto ja jne. Hyvää prosessijohtamisen kannalta 

funktionaalisessa organisaatiossa on se, että sillä varmistetaan ja kehitetään 

osaamista, mikä on tehokkuuden edellytys.  Asiakkaiden palveluun 

funktionaalinen organisaatio tuo kuitenkin ongelmia hierarkkisen 

organisaationsa takia. Hierarkkisessa järjestelmässä toiminnan nopeus ja 

reagointikyky hidastuvat.  

  

Puolustusvoimat on lähtenyt omassa prosessien suunnittelussaan siitä mitä 

Kai Laamanen (2003, 52 – 75) kirjassaan on tuonut esille. Kirjassa annettu 

ehdotus prosessien luokittelusta ydin- ja tukiprosesseiksi, ja joista valitaan 

yrityksen kannalta organisaation avainprosessit. Ydinprosessilla tarkoitetaan 

sellaisia prosesseja, joilla on suora yhteys asiakkaaseen. Kaikissa 

organisaatioissa on myös tukiprosesseja, jotka tukevat yrityksen 

ydinprosesseja. 

 

Puolustusvoimissa prosessit projektin käynnistyttyä 2001 saatiin 

puolustusvoimien pääprosessit nimettyä ja vahvistettua käyttöön 26.11.2002. 

Näillä ydin- ja tukiprosessien kuvauksilla luotiin pohja koko puolustusvoimia 

koskevaksi prosesseiksi. Puolustusvoimien prosessien kannalta ohjaavassa 

roolissa ovat puolustusministeriö ja valtion johto. Ydin- ja tukiprosesseilla 

pitäisi puolustusvoimissa saavuttaa hyvä suoritus- ja puolustuskyky. (Patanen 

2003, 11.)  
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Puolustusvoimien prosessikuvausten muodostamista ovat ohjanneet 

seuraavat periaatteet. (PV:n Prosessit 20.12.2002.) 

 

• Prosessikartan on katettava sekä RA- että SA-toiminta 

• Prosessit kuvaavat puolustusvoimien toiminnan kokonaisuuden ja 

tehtävät, jotka tarvitaan pv:lle asetettujen tehtävien suorittamiseksi 

• Pääprosesseilla on selkeä nelijako: suunnittelu, rakentaminen & 

ylläpito, käyttö sekä toiminnan tukeminen  

• Puolustusjärjestelmää kehitetään ja käytetään kokonaisuutena 

• Organisaatiorakenteet eivät näy prosessikuvissa 

• Prosessien omistajuutta ei käsitellä kuvaamisen yhteydessä 

• Prosessikuvauksissa pyritään selkeyteen ja toiminnan jakamiseen 4 – 

10 osaan/ylemmän tason prosessi. Prosessikuvauksiin sisällytetään 

vain tärkeimmät liityntäpinnat.  

  

 

Kaavio 7. Puolustusvoimien pääprosessit jotka on otettu käyttöön 26.11.2002 

(Patanen 2003, 11.) 

Sotilaallisen maanpuolustuksen  
Suunnittelu 
- valtion johdon linjauksiin perustuva sotilaallisen 
maanpuolustuksen suunnittelu 

Suorituskyvyn rakentaminen ja  
Ylläpito 
- suunnitelmiin ja tavoitteisiin perustuva 
puolustusjärjestelmän suorituskyvyn rakentaminen 
ja ylläpito 

 
Suorituskyvyn käyttö 
-suorituskyvyn käyttö tehtävien suorittamiseksi 
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4.5.4 Ilmasotakoulun prosessityö 

Ilmasotakoulussa prosessiprojekti käynnistettiin Ilmasotakoulun johtajan 

käskyllä CC1346. Projektin tehtävänä oli ja on tuottaa Ilmasotakoulun 

prosessikuvaukset. Alkuvaiheen projektipäällikkö jäi eläkkeelle 1.7.2007 ja 

hänen tilalleen uudeksi projektipäälliköksi valittiin Ilmasotakoulun 

koulutuspäällikkö. 

 

Projektin tavoitteena on pysyvien toimintatapamallien kuvaaminen usein 

muuttuvaan toimintaympäristöön siten, että 

 

• prosessikuvaukset huomioivat ja hyödyntävät puolustusvoimien 

toimintamalleja vuosisuunnittelun rutiinit huomioiden, 

• kuvauksia kyetään ylläpitämään, kehittämään ja käyttämään sekä 

organisaation kehittämisessä että henkilöstön perehdyttämisessä ja 

kouluttamisessa ja 

• kuvaustyö huomioi Ilmasotakoulun alayksiköiden omat toiminnan 

kehittämissuunnitelmat.  

 

Prosessiprojektin projektipäällikkö teki projektisuunnitelman, jonka 

Ilmasotakoulun johtaja hyväksyi 27.6.2006. Projektisuunnitelmassa todetaan, 

että prosessiprojekti tehdään Ilmasotakoulun omana projektina. Projektille 

perustettiin projektiryhmä ja asiantuntijaryhmä.  

 

Projektiryhmä tehtävänä oli: 

• suunnitella IlmaSK:n prosessien yleinen rakenne 

• tarkastaa ja arvioida IlmaSK:n nykyinen prosessikuvauksien tilanne 

• antaa prosessien laatimiseen liittyviä tehtäviä alayksiköille 

• arvioida yksiköiden laatimat prosessikuvaukset yhdessä 

asiantuntijaryhmän kanssa 

• järjestää tarvittavaa koulutusta ja ohjausta yksiköille prosessien 

kuvaamisessa 

• suunnitella prosessien dokumentoinnin menettelytavat 

• suorittaa projektiin liittyvää viestintää 
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• hankkia riittävää tieto projektin asiantuntijaryhmältä projektin käyttöön 

• raportoida projektin etenemistä Ilmasotakoulun johtoryhmälle. 

 

 

Projektiin perustetun asiantuntijaryhmän tehtävänä oli tukea 

projektiryhmää ja projektia tuottamalla: 

• projektiryhmän ja projektityöryhmien tarvitsemaa yleistä prosesseja ja 

Ilmasotakoulua koskevaa prosessitietoutta 

• tarvittaessa Ilmasotakoulun henkilöstön tarvitsemaa prosessikoulutusta  

• laadittujen prosessien tarkastustoimenpiteitä 

• projektia koskevaa viestintää 

 

Ilmasotakoulun prosessityö on saatu alkuun määrittämällä projektiryhmä ja 

asiantuntijaryhmä ja määritelty niille tehtävät. Oman prosesseihin liittyvän 

työni kannalta erittäin tärkeää on tunnistaa prosessit kohdeympäristöstä. 

Prosessien tunnistamisen lähtökohdaksi voidaan valita toiminnan, 

menestystekijöiden tai asiakkaan prosessien analysointi. Toiminnan 

analysoinnilla päädytään helposti funktionaalisiin prosesseihin, jolloin 

osastojen sisäiset prosessit eivät auta ratkaisemaan osastojen välisiä 

yhteistyövaikeuksia. (Laamanen 2003. 52 -75.) Huomasin, kuten Laamanen 

(2003, 52 – 75) kirjassaankin sanoo, että toiminnallisten prosessien 

rakentaminen hankaloittaa muiden osastojen toiminnan siirtämistä laadittavien 

prosessikuvausten sisään. Toiminnallisten prosessien kuvaamisen vaikeus 

tulee esille siinä, kun toimintaan liittyy useampia osastoja tai toimijoita. Useilla 

toimijoilla tai osastoilla on omia intressejään siinä, kuinka toimitaan ja mikä on 

tärkeää kuvata ja mikä ei.  

 

Ensimmäinen prosessien rajaukseen liittyvä periaate on, että prosessi alkaa ja 

päättyy asiakkaaseen. Toiseen periaatteeseen kuuluu, että prosessi alkaa 

suunnittelusta ja päättyy arviointiin. Rajausten tarkoituksena on sopia mitä 

prosessi sisältää. Tärkeimmät rajauksissa kuvattavat asiat ovat asiakkaat, 

tuotteet, prosessin vaiheet, syöte ja toimittajat. (Laamanen 2003, 52 -75.)  
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Kuten Laamanen (2003) kirjassaan Johda liiketoimintaa prosessien verkkona 

ehdottaa prosessien luokitteluksi ydin- ja tukiprosesseja, joista sitten valitaan 

organisaation avainprosessit. Samalla lailla Tuominen (2001) omassa 

kirjassaan Muutoshallinnan mestari määrittelee, että liiketoiminnan ym. 

prosessit ovat ydin- ja tukiprosesseja. 

 

Ydinprosessit ovat prosesseja, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaalle ja joissa 

asiakastyytyväisyys synnytetään. Ydinprosessit ovat keskeisiä liiketoiminnalle 

ja liittyvät suoraan ulkoisten asiakkaiden palveluun. Ne ovat prosesseja, joissa 

tulovirrat muodostuvat. Ne käynnistyvät asiakkaasta ja päättyvät 

asiakkaaseen. Ne käynnistyvät asiakasodotuksista ja päättyvät 

asiakastyytyväisyyteen. (Tuominen, 2001, 166.) 

 

Asiakkaan kohtaamat ydinprosessit vaativat toimiakseen tukiprosessinsa, 

joiden tuottamille suoritteille ydinprosessit ovat asiakkaita.  

 

Ydin- ja tukiprosessien lisäksi voidaan puhua kolmannesta prosesseihin 

liittyvästä perustermistä avainprosessit. Avainprosesseihin kuuluvat kaikki 

ydinprosessit ja osa tukiprosesseista. Tukiprosesseista otetaan ne, jotka ovat 

ehdottoman tärkeitä toiminnan kannalta, ja joiden epätoimivuus näkyy koko 

organisaation toiminnassa. Tällaisia tukiprosesseja voivat olla esimerkiksi 

tietohallinnon prosessit. (Pesonen 2007, 131.) 

 

Alla olevassa kaaviossa on Ilmasotakoulun prosessikartan luonnos. 

Prosessikarttaan on määritelty ydinprosessit ja tukiprosessit. Myös 

ydinprosessien osaprosessit on määritelty. Prosessikarttaan on myös 

määritelty tukiprosessit, joista löytyy myös materiaalihallinnon tukiprosessi. 

(Tuominen, 2001, 166.) 
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Kaavio 8. Ilmasotakoulun prosessikartta. (Hietala. 2007.Prosessikoulutusta 

PowerPoint esitys.) 

 

 

 

1. Koulun kehittämisen ja toiminnan suunnittelu 

ILMASOTAKOULUN PROSESSIKARTTA  (LUONNOS) 

1.1 Koulun 
tavoitetilan 
määrittämine

1.2 Koulun 
kehittämisen  
suunnittelu 

1.3 
Operatiivinen 
suunnittelu 

1.4 Toiminnan ja 
resurssien 
suunnittelu ja 

2. Koulun suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito 

2.1 
Suorituskyvyn 
rakentaminen 
ja ylläpidon 
suunnittelu 

2.2 
Suorituskyvyn 
rakentaminen 

2.3 
Suorituskyvyn 
ylläpito 

 

3. Koulun suorituskyvyn käyttö 

3.1 Tilannekuvan 
muodostaminen 

3.2 Valmiuden 
säätely 

3.3 Uhkien 
torjunta 

4. Toiminnan tukeminen 

4.1  
Kiinteistö- 
ja ymp. 
hallinto 

4.2  
Tietotekniik
ka ja 
tietohallinto 

4.3  
Talousha
llinto 

4.4  
Henkilöst
ö hallinto 

4.5 
Sis tark 
ja 
arviointi 

4.6 
Viestintä 

4.7 
Oikeudell
inen 
toiminta 

4.8 
Materiaalih
allinto 

4.9 
Toiminna
n laadun 
hallinta 

4.10 
Kumppan
uuksien 
hallinta 

4.11 
Lentoturv
allisuus 
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4.5.5 Benchmarking osana prosessien suunnittelua 

Benchmarking on japanilaisten menestyksellä toisesta maailmansodasta 

alkaen soveltama paremmilta oppimiseen perustuva toimintatapa. Nykyisen 

muotoonsa benchmarking on saanut Yhdysvalloissa 1980-luvulla, kun Rank 

Xerox aloitti ensimmäisen benchmarking-tutkimuksensa vuonna 1976. 

(Tuominen 1993,16.) Benchmarkingista käytetään suomennosta esikuva-

analyysi. 

 

 

Käsitteenä benchmarkingia voisi kuvailla seuraavasti: 

Benchmarking (esikuva-analyysi) tarkoittaa omantoiminnan vertaamista 

toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingin 

perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan kyseenalaistaminen. Se on 

jatkuvaa systemaattista vertaamista organisaation tuottavuuden, laadun, 

työprosessien ja työtapojen tehokkuuden valioluokkaa edustavien yritysten ja 

organisaatioiden vastaaviin. Bencmarking on jatkuva ja järjestelmällinen 

prosessi parhaiden menetelmien ja toimintatapojen tunnistamiseksi ja 

ymmärtämiseksi ja soveltamiseksi. (Tuominen 1993, 15.) 

 

American Productivity and Quality Centterin alaisuudessa toimiva International 

Benchmarking Clearinghouse on määritellyt benchmarkingin seuraavasti. 

(Watson 1993, 3.) 

 

”Benchmarking on systemaattinen ja jatkuva prosessi, jossa 

mitataan ja verrataan omia liiketoimintaprosesseja vastaaviin 

johtaviin prosesseihin missä tahansa maailmassa, jotta voitaisiin 

parantaa oman organisaation suorituskykyä Watson (1993, 3)”.   

 

Benchmarking voidaan jakaa neljään päätyyppiin benchmarkingin kohteen 

mukaan. Kohteena voi olla, (Camp 1989, 60 – 65.) 

 

1. jokin oman yrityksen osasto tai toiminto (sisäinen 

benchmarking), 
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2. suora kilpailija (kilpailija bencmarking), 

3. mikä tahansa oman teollisuudenalan yritys joka on 

ylivertainen halutun toiminnon suhteen tai 

4. mikä tahansa tietyllä piirteellä kiinnostava yritys (yleinen 

bencmarking). 

 

Kehitystyössäni käytin bencmarkingia siihen, että tutustuin muiden joukko-

osastojen prosessikuvauksiin ja Pääesikunnan prosessikoulutusaineistoon. 

Hain niistä esikuvamallia laadittaville Ilmasotakoulun materiaalihallinnon 

prosesseille. Edellä mainittujen lisäksi Tuomisen (1993) MET-julkaisu 

Bencmarking prosessiopas opi ja kehitä kilpailijoita nopeammin oli 

erinomainen kirja prosessien suunnittelun kannalta. Kirja antaa paljon erilaisia 

kysymyksiä, joihin löytämällä vastaukset ymmärtää prosessien sielunelämää 

paljon paremmin. Bencmarkingin kohteina käytin Karjalan Lennostoa, Porin 

Prikaatia ja Tukilentolaivuetta. Tukilentolaivueen prosessikuvaukset on 

laadittu muutama vuosi ennen laivueen liittämistä Ilmasotakouluun. 

 

4.6 Mittaaminen lyhyesti 

Mittausprosessi on sarja toimintoja, joille on suureen arvo. (SFS-EN ISO 

9000, 44.) SFS-EN ISO 9001 - 2000 määrittää standardin kohdassa 

kahdeksan miten ja mitä laadunhallintajärjestelmässä organisaation tulee 

suunnitella ja toteuttaa seuranta-, mittaus-, analysointi- ja 

parantamisprosessit, joita tarvitaan. Aikaisemmin tässä luvussa käsittelemäni 

aiheet tuottavuus-, laatu- ja prosessit ovat organisaation kannalta sellaisia 

toimintoja, joita olisi pystyttävä mittaamaan. Mittaaminen on tärkeää, jotta 

toimintaa voidaan parantaa. Mittaamisen vastustaminen on yleistä yrityksissä 

ja muissakin organisaatioissa. Näkyvä esimerkki mittaamisesta on sorvin tai 

jyrsimen vieressä seisova ”kellokalle”. Numerot kertovat esimerkiksi suoraan 

toiminnan tehottomuuden tai jopa tarpeettomuuden. (Laamanen 2003, 150.) 

 

Mittaaminen on kvantitatiivisen tiedon tuottamista kiinnostuksen kohteena 

olevasta asiasta tai ilmiöstä. (Saari 2006, 34.) Kvantitatiivisen tiedon 

tuottaminen tarkoittaa sitä, että mittareilla saadaan jokin tunnusluku, laskettu 
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arvo, yms. Liiketoiminnassa mittarina käytetään yleisesti tunnuslukua. 

Tunnuslukua käytetään, kun halutaan tietää esimerkiksi yrityksen 

kannattavuudesta ja tai tuottavuudesta. Työn tuottavuuden mittaamisella on 

oma arvonsa. Työpanoksena työn tuottavuuden mittauksessa käytetään 

yleensä jotain seuraavista, henkilömäärää, työtuntien määrää tai 

työvoimakustannuksia. Viimeksi mainitussa palkkatason muutokset 

vaikuttavat mittaustuloksiin. (Uusi-Rauva 1997, 51.) Tuottavuuden 

mittaamisen tarkoituksena on luoda pohjaa parannuksille, jotka lisäävät 

tuottavuutta. Vasta kun saavutettu tuottavuuden taso tunnetaan, voidaan 

asettaa uusia tavoitteita ja ryhtyä parantamaan tuottavuutta. (Rantanen 2006, 

luentomoniste.) 

 

Mittaaminen yrityksessä ja tai organisaatiossa aiheuttaa aina kustannuksia, 

joten se täytyy suorittaa niin, että mittaamisen hyödyt ovat suuremmat kuin 

kustannukset. Yleisesti ottaen sanotaan, että sitä saadaan mitä mitataan. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kun jotain asiaa kysellään 

säännönmukaisesti riittävän usein ja siitä saadaan tuloksia, joita seurataan, 

niin kyselyn kohde alkaa pitää kyselyä tärkeänä. (Pesonen 2007, 155.) 

 

Puolustusvoimissa hyvinvointikyselyä voidaan pitää sellaisena kyselynä, jota 

kaikki alussa pitivät turhana. Kyselyjä on nyt tehty säännönmukaisesti noin 10 

vuotta ja tuloksista ollaan hyvinkin kiinnostuneita. Alussa kyselyjä pidettiin joka 

vuosi nykyisin joka toinen vuosi. Kysely on siinä mielessä mielenkiintoinen, 

että sillä voidaan tarkastella koko puolustusvoimien hyvinvointia sekä joukko-

osasto tasalla vertailla osastojen tai jopa työpisteiden välisiä tunnuslukuja. 

 

Laadun mittaamisessa mittaus kohdistuu yleensä tuotteeseen tai palveluun, 

niiden mittaamiseen käytetään yleensä asiakastutkimusta. Organisaation tai 

yrityksen laatua määriteltäessä on syytä korostaa, että asiakas viime kädessä 

on yrityksen tai organisaation todellinen työnantaja. (Lipponen 1993, 92.) 

Asiakastutkimuksessa saadaan selville mielikuvia mitä tuotteeseen tai 

palveluun liittyy.  
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Prosessien mittaamisesta on sanottu sen olevan ongelmallista. Usein 

sanotaan, että ei tällaista prosessia voi mitata. Hyvä neuvo prosessin 

mittaamiseen on, että mittaa sitä, mitä prosessia tekevä organisaatio itse 

odottaa prosessilta. (Pesonen 2007, 156.) Mittaamisen tarkoituksena on 

saada käsitys siitä, mitä todella on tapahtumassa. Prosessien mittaamisessa 

on tärkeää, että mittaaminen kohdistetaan tarkasti johonkin prosessiin. Jotkut 

organisaatiot tekevät virheen siinä, että jättävät valinnan tekemättä ja 

mittaavat kaikkea mahdollista. (Laamanen 2003, 149.)  

 

4.7 Johtopäätökset 

Yrityksessä ja organisaatiossa tuottavuus, laatu ja prosessit kulkevat käsi 

kädessä. Kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Tehtäessä hyvää laatua tai 

laatua, joka täyttää kyseiselle tuotteelle tai palvelulle asetetut vaatimukset ja 

ominaisuudet. Kun paremman laadun lopputuotteesta saadaan parempi hinta, 

niin tuotosten summa tuotantopanosten summalla jaettuna saadaan parempi 

kokonaistuottavuus.  

 

Laadun parantamisen edellytys on kuitenkin se, että yrityksessä ja tai 

organisaatiossa on toimivat prosessit, joita parantamalla voidaan laatua ja 

tuottavuutta parantaa. Jatkuvan parantamisen edellytys on kuitenkin se, että 

yrityksen tai organisaation johto on sitoutunut laatujärjestelmän 

parantamiseen. Jatkuvan parantamisen edellytys on myös se, että yritys tai 

organisaatio on kehittänyt oman toimintansa kannalta parhaat mahdolliset 

mittarit. Niillä se mittaa niin prosesseja, asiakastyytyväisyyttä sekä 

tuottavuutta.  

 

Lyhyesti voidaan sanoa, että kun yritys tai organisaatio on tunnistanut 

prosessit ydin-, tuki-, ja avainprosesseiksi ja sen perusteella rakentanut 

selkeät prosessikaaviot on perusta rakennettu laadukkaalle ja tuottavalle 

toiminnalle. Laatua ja tuottavuutta voidaan sen jälkeen parantaa tuotannon 

ohjausta parantamalla ja laatimalla toimintaohjeistusta prosessien tueksi. 
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5 Kehitystyön toteuttaminen ja käytetyt menetelmät 

5.1 Kehitystyön konteksti  

Tämän kehitystyön konteksti on käytäntöjä, koulutusta ja viiteympäristöä, 

jossa puolustusvoimissa palvelevat ja työskentelevät toimivat. Olen pyrkinyt 

kehitystyössäni käyttämään niitä dokumentaatioita ja aineistoja, jotka 

puolustusvoimien sisällä tunnetaan läheisiksi.  

 

Viiteympäristöä, johon kehitystyötäni teen voitaisiin tarkastella useammastakin 

näkökulmasta, koska se ei kaikilta osin noudata oppiaineiden rajoja. Siten 

tällaisen kehitystyön teoriataustan laatiminen on vaativa työ. Kehitystyön 

jäsennys on tehtävä suhteessa siihen kontekstiin, missä ongelma on ja mihin 

tai millaiseen organisaatiokulttuuriin se liittyy.  

 

Kehitystyössä yleensä muutetaan aina jotain, mutta muutos ei saa olla liian 

suuri, ettei koko organisaation toimintaan tule liian suuria ristiriitaisuuksia. 

Tällainen kontekstiherkkä ongelmien muotoilu voi olla eräs ammatillista 

asiantuntijuutta luonnehtiva tekijä.  

 

Miettiessäni tarkemmin kehitystyöni teoriataustaa tulin siihen tulokseen, että 

kehitystyöni perustuu laatuun, laatujohtamiseen, tuottavuuteen, prosesseihin 

ja prosessijohtamiseen. Ohjeistus ja prosessikuvaukset ovat laatutyön 

perusteita.  Prosessit ja prosessijohtaminen ovat laadun osatekijöitä. 

Osaaminen, oppiminen ja asioiden kouluttaminen ovat tärkeitä laadun 

osatekijöitä, jotta voitaisiin tuottaa laadukkaita tuotteita ja tai palveluita.  

 

”Klassisen määrittelyn mukaan teoria muodostuu joukosta lakeja, 

jotka systematisoivat jotain ilmiöaluetta koskevat empiiriset 

säännönmukaisuudet.” (Niiniluoto 1980, 193.) 

 

Teoria-sanan merkitys eroaa siitä arkikielen käytöstä, jossa teoria nähdään 

olevan kaukana todellisuudesta ja elävästä elämästä. Kaikissa tieteissä ei 
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kuitenkaan ole helposti löydettävissä teorioita tuossa sanan klassisessa 

tiukassa merkityksessä. (Hirsjärvi ym.1998,142.) 

 

Oman kehitystyöni tutkimusstrategiana on osittainen survey-tutkimus. Kerään 

tietoa materiaalipäivien yhteydessä henkilöstöryhmältä, johon kehitystyöni 

tulokset suoraan kohdistuvat. Kehitystyöhöni liittyy myös työssä valmistuvan 

aineiston kouluttaminen kohderyhmälle. Kehitystyötäni voidaan ajatella 

tutkimuksena siinä mielessä, kuinka hyvin kehitettävät asiat saadaan 

kohderyhmälle opetettua ja saadaan tuloksia, joita voidaan tulevaisuudessa 

verrata tehtäessä vastaavia kyselyjä ja uudistuksia.  

 

Omassa kehitystyössäni käytän sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista 

lähestymistapaa kehitystyössäni. Hirsjärvi ym.(1998, 131.) kirjassaan Tutki ja 

Kirjoita kirjoittavat seuraavaa kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta 

menetelmästä tutkimuksessa. 

 

”Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen menetelmä ovat tutkimustapoja, 

jotka on vaikea erottaa tarkkarajaisesti toisistaan. Ne nähdään 

tutkimuksen toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi, ei 

kilpaileviksi suuntauksiksi. Ne voivat täydentää toisiaan mm. 

seuraavin tavoin: 

 

1. Kvalitatiivista käytetään kvantitatiivisen tutkimuksen 

esikokeena (kuten usein on laita psykologisessa 

tutkimuksessa) tarkoituksena on taata, että aiotut mitattavat 

seikat ovat tarkoituksenmukaisia tutkimuksen ongelmien 

kannalta ja mielekkäitä tutkimushenkilöiden kannalta. 

 

2. Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä käytetään 

rinnakkain; esim. yksinkertaisten laskennallisten tekniikoiden 

avulla voidaan intensiivisen kvalitatiivisen tutkimuksen avulla 

saatuja tuloksia laajentaa koskemaan koko aineistojoukkoa, 

johon on muutoin kenties vaikea saada otetta.  
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3. Kvantitatiivinen vaihe voi edeltää kvalitatiivista vaihetta; esim. 

laaja survey-tutkimus voi luoda perusteet sille, miten 

muodostaa mielekkäitä vertailtavia ryhmiä kvalitatiivisia 

haastatteluja varten.”  

 

 

Otin pitkän suoran lainauksen tähän kohtaan Hirsjärven ym. kirjasta vuodelta 

1998, koska halusin selventää lukijalle kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen erot kehitystyöhöni liittyen. 

 

5.2 Kehitystyön kartoitus 

Materiaalialan kehitystyön kartoituksen aloitin syyskuun alussa 2006, jolloin 

työtehtäviini liitettiin Ilmasotakoulun materiaalipäällikkyys. Ensimmäisenä 

toimenpiteenäni uudessa tehtävässäni tutustuin puolustusvoimien 

materiaalihallinnon pysyväisasiakirjoihin (PAK-asikirjat), joiden perusteella 

joukko-osastot laativat oman toimintaohjeistuksensa. Materiaalialan PAK-

asiakirjojen perusteella kartoitin Ilmasotakoulun materiaalialan ohjeistuksen 

nykytilan. Totesin ohjeistuksen vanhentuneeksi ja toimimattomaksi 

Ilmasotakoulun nykyisiin toimintoihin nähden.. 

 

Kerroin ohjeistuksen tilasta esimiehelleni. Samassa yhteydessä esimieheni 

kertoi minulle Ilmasotakoulun apulaisjohtajan liikkeelle laittamasta projektista. 

Projektin tarkoituksena on laatia prosessikuvaukset Ilmasotakoulussa 

tunnistetuista prosesseista. Esimieheni antoi minulle tehtäväksi laatia 

Ilmasotakoulun materiaalialan prosessikuvaukset sekä materiaalialan 

uusiohjeistus. 

 

Seuraavana kehitystyön kartoituksessa selvitin materiaalialan henkilöstön 

tiedot siitä, että miten hyvin he tietävät tehtävänsä varastonhoitajina, 

huoltolajijohtajina ja esimiehinä. Totesin henkilöstökartoituksen yhteydessä, 

että materiaalivastuut olivat epäselviä varastonhoitajien ja huoltolajijohtajien 

osalta. Kaikille materiaaliryhmille ei löytynyt vastuullisia varastonhoitajia ja 



  
 

56 

huoltolajijohtajia. Huoltolajijohtajien ja muiden esimiesten 

materiaalivalvontatarkastukset oli laiminlyöty.  

 

Kartoitustyön perusteella päätin, että Ilmasotakoulussa tehdään tämän syksyn 

2006 aikana Ilmasotakoulun johtajan täydellinen materiaalivalvontatarkastus. 

Tarkastuksen yhteydessä laadittiin lista siitä, mitä kehitystoimenpiteitä 

Ilmasotakoulun materiaalialalla on lähivuosina tehtävä. Kerroin ehdotukseni 

tarkastuksesta esimiehelleni, joka suhtautui asiaan positiivisesti. Laadin 

materiaalivalvontatarkastuksesta virallisen asiakirjan, jonka koulun johtaja 

hyväksyi.  

 

Ilmasotakoulun johtajan johtama materiaalivalvontatarkastus tehtiin 20 - 

22.11.2006. Tarkastuksessa tarkastettiin kaikki Ilmasotakoulun yksiköt. 

Tarkastukseen osallistuivat Ilmasotakoulusta koulun johtaja, huoltopäällikkö, 

materiaalipäällikkö ja materiaalisihteeri. Tarkastuksesta tehtiin 

tarkastuskertomus, johon materiaalitoiminnoissa olevat puutteet kirjattiin 

kehitystoimenpiteiksi. 

 

Kehitystyössä tutustuin Pääesikunnan, Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen 

ja Ilmasotakoulun (Ilmavoimien Viestikoulun) PAK, TOK ja MOK- asiakirjoihin. 

Näiden lisäksi tutustuin ohjeistukseen, sekä tuottavuutta, toimintojen ohjausta, 

laatutoimintaa ja prosessijohtamista käsittelevään lähdekirjallisuuteen sekä 

valtiohallinnon internet sivustoihin niistä löytyviin ajankohtaisiin julkaisuihin ja 

edellä mainittuja aiheita käsitteleviin lehtiartikkeleihin. Prosessikuvausten 

osalta benchmarking osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi. 

 

5.3 Kehitystyön ongelmakysymykset ja haasteet 

Miksi materiaalialan ohjeiden laatiminen ja prosessienkuvaaminen on 

tärkeää? 

Ohjeistuksen puolustusvoimissa määrittää PAK-, TOK- ja MOK-asikirjat sekä 

lait- ja asetukset, johto/esimiehet sekä käytettävät laitteet, välineet ja 

menetelmät. Johtamis- ja hallintojärjestelmän muutos (JOHA 2008) vaikuttaa 
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laajasti koko puolustusvoimien johtamiseen sekä hallinto, huolto- ja 

kunnossapitojärjestelmään. Nämä muutokset vaikuttavat siihen, että joukko-

osastoissa on valmistauduttava tuleviin haasteisiin ennakolta. Joukko-

osastojen on uusittava ohjeistustaan ja annettava materiaalialan koulutusta 

vastaamaan koko puolustusvoimien tulevia toimintaperiaatteita.  

 

Ilmasotakoulun ongelmat materiaalitoimintoihin liittyen  

• henkilökunta ei tiedä omia tehtäviään materiaalitoiminnoissa 

• materiaalivastuut epäselvät 

• materiaalin tarkastukset ja laskennat laiminlyöty 

• ei tiedetä, kuka vastaa mistäkin materiaaliryhmästä (epäselvyys 

varastonhoitajista) 

• huoltolajijohtajat eivät tiedä, mitä materiaalitoimintoja he johtavat 

• epäselvät prosessit aiheuttavat sen, että ei tiedetä miten asioita tulisi 

tehdä, ja kenen niitä pitäisi tehdä 

• 2004 alusta käyttöönotetun SAP-materiaalihallintajärjestelmän 

käyttöönoton vaikeus ja muutosvastarinta 

 

6 KEHITYSTYÖN TULOKSET 

6.1 Tavoitteet 

Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen kehittämistyön tavoite oli parantaa 

materiaalitoimintojen ohjattavuutta ja tuottavuutta sekä mahdollisuutta sitoa 

toiminnat laatuajatteluun. Toiminnan parantamisen työkaluiksi valittiin 

prosessien kuvaaminen, materiaalialan ohjeistuksen parantaminen sekä 

vuosittainen materiaalialan henkilöstön koulutus järjestettävien 

materiaalipäivien yhteydessä. Näiden toimien lisäksi mietin miten ohjeistuksen 

käytäntöön soveltaminen tulisi tehdä ja laadin miettimiseni perusteella 

toiminnanohjauksen kaavion. 
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Ohjeistusta laadin materiaalivalvontaan, kunnossapitoon ja 

materiaalikirjanpitoon liittyvien toimintojen tekemiseen. Prosessikuvaukset 

laadin materiaalialan toimintoihin liittyen. Kehittämistyöllä pyrittiin 

parantamaan materiaalialan toiminnan ohjausta, tuottavuutta ja laatutoimintaa 

Ilmasotakoulussa. 

Ohjeistuksella annettiin ohjeet huoltolajijohtajille ja varastonhoitajille 

materiaalinlaskenta-, materiaalinkierrätys- ja kunnossapitosuunnitelmien 

laatimiseen sekä SAP-materiaalikirjanpidon valvontaan. Ohjeistuksella 

määriteltiin vuosittain ilmoitettavien asioiden määräajat liittyen 

materiaalivalvontailmoituksen ja kunnossapitosuunnitelmien laatimiseen.  

Ohjeistuksella annettiin ohjeet varastonhoitajille materiaalilaskentojen, 

materiaalivalvonnan, materiaalinkierrätyksen ja materiaalin kunnossapidon 

suorittamiseen ja suunnitteluun. Huoltolajijohtajat ilmoittavat laadittujen 

ohjeiden perusteella materiaalivalvontailmoitukseen ja 

kunnossapitosuunnitelmaan tulevat asiat materiaalipäällikölle, joka laatii niistä 

yhteenvedot. 

 

 

Kaavio 9. Ohjeistuksen kulku Ilmasotakoulussa 

Ohjeiden laatiminen 
• siirto järjestelmään 

Ohjeisiin tutustuminen 
itsenäisesti 

• huoltolajijohtajat (vast) 
• varastonhoitajat 

Ohjeistuksen koulutus 
• materiaalipäivä 2 

kertaa vuodessa 
• kehittämisehdotukset 

Ohjeistuksen 
toteuttaminen 

• suunnitelmien 
yms. laatiminen 

Ohjeistuksen 
käytäntöön 
soveltaminen, 
jatkokoulutus ja 
kehittäminen 
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6.2 Materiaalialan toiminnan ohjauksen tavoitteet 

Ilmasotakoulussa 

Toiminnanohjaus on eri toimintoihin liittyvää suunnittelua, päätöksentekoa, 

toteutusta, koulutusta ja valvontaa. Toiminnanohjauksen tavoitteena on 

organisoida ja ohjata toimintaa siten, että Ilmasotakoulun materiaalialan 

toiminnan tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toiminnan 

ohjauksen periaatteet muodostuvat keskeisistä pelinsäänöistä ja 

toimintaperiaatteista, joita noudatetaan Ilmasotakoulun toimintojen 

suunnittelussa.  

 

Ilmasotakoulun materiaalialan toiminta on monimuotoinen kokonaisuus, joka 

koostuu erillisistä osatoiminnoista ja tehtävistä. Ilmasotakoulussa tapahtuu 

päivittäin useita erilaisia suunnittelu-, materiaalinkäsittely- ja materiaalin 

kunnossapitotehtäviä. Alla on kaavio materiaalitoimintojen toiminnan 

ohjauksesta. 

 

 

 

 

Kaavio 10. Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen toiminnan ohjauksen kaavio. 

 

Ilmasotakoulun johtaja 

Huoltopäällikkö 

Materiaalitoimintojen 
suunnittelu Ulkoinen 

tieto 

Palautetieto 
 

Ohjaus 

Tuotantoprosessi Panokset 

Tuotokset 
• tuotteet 
• palvelut 
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6.3 Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi 

Kehittämistoimenpide-ehdotukset tulivat Ilmasotakoulun johtajan linjaamana 

marraskuussa 2006 suoritetun materiaalivalvontatarkastuksen yhteydessä. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty ehdotetut toimenpiteet ja suorittaja. 

 

 

 

Taulukko 1. Materiaalialan kehittämistoimenpiteet 

Toimenpiteet Suorittaja 

 

Varastokartan (SAP, VMAHA) 

päivittäminen tarpeiden mukaiseksi ja 

materiaalin siirtäminen oikeisiin 

varastoihin. 

Huolto-osasto vastaa 

yhteistoiminnassa 

varastonhoitajien kanssa. 

Materiaali on oltava oikeissa 

varastoissa inventoinnit 

suoritettuna ja varastovastuut 

vaihdettuina viimeistään vuoden 

2008 loppuun mennessä. 

 

Materiaalisiirtojen yhteydessä 

toteutetaan myös tarvittavat 

inventoinnit ja varastovastuiden 

vaihdot. 

Materiaalintarkastussuunnitelman 

laatimisen tarkentaminen. 

Huolto-osasto vastaa 

suunnitelman kokoamisesta 

yhteistoiminnassa 

huoltolajijohtajien kanssa. 

Vastuullisten varastonhoitajien ja heidän 

sijaistensa sekä huoltolajijohtajien 

määrääminen. Materiaalipäivien 

järjestäminen ja materiaalialan 

henkilöstön kouluttaminen päivien 

Huolto-osasto vastaa, että ao. 

henkilöt tietävät vastuunsa vuoden 

2006 loppuun mennessä. 

 

Varastovastuiden vaihdoista 
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yhteydessä. vastaavat vastuulliset 

varastonhoitajat esimiestensä 

ohjeistamana. 

Materiaalivalvontaohjeen päivittäminen. Huolto-osasto vastaa asiakirjan 

päivittämisestä vuoden 2006 

loppuun mennessä. 

Häviämisasioiden käsittelyohjeen 

päivittäminen vuoden 2007 aikana. 

Huolto-osasto vastaa 

yhteistoiminnassa 

henkilöstöosaston kanssa. 

Hylkäystoiminnan ohjeistaminen. Huolto-osasto laatii ohjeistuksen 

vuoden 2007 aikana. 

Toteutetaan varastointikartoituksen 

mukaiset materiaalisiirrot ja varastoinnin 

kehittäminen varastokeskuksen alaisissa 

varastoissa. 

Varastokeskuksen päällikkö 

toteuttaa varastointikartoituksen 

mukaiset varastojärjestelyt ja 

kehittämistoimenpiteet vuoden 

2007 elokuun loppuun mennessä. 

”Yön yli”-varastojen käyttöönotto. Koulutuspataljoona vastaa, että 

ko. varastot otetaan käyttöön. 

Huolto-osasto valvoo, että 

varastoja käytetään oikein. 

Ilmasotakoulun kunnossapito- ja 

kierrätyohje 

 

 

Huolto-osasto kokoaa ko. 

suunnitelmaan myös 

Elsokoulutuskeskuksen ja 

Viestikorjaamon tarpeet. 

Ilmasotakoulussa laaditaan jokaiseen 

materiaalihallintaa suorittavaan 

yksikköön ja varastoon 

materiaalintarkastuskansio. Kansio 

sisältää materiaalivalvontaohjeen, 

pienvahinkojen käsittelyohjeen, mySAP 

COM Ilmasotakoulun toimintatapamallit, 

laskentamuistiot ja 

materiaalivalvontatarkastuskortin.  

Kansiot laativat huolto-osaston 

materiaalipäällikkö ja 

materiaalisihteeri alkuvuodesta 

2007. 
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Hylkäyslautakunnan kokoonpanon 

päivittäminen. 

 

 

Henkilöstöosasto 

yhteistoiminnassa huolto-osaston 

kanssa. 

 

6.4 Kehitystyön tuloksena syntynyt ohjeistus 

Tämän kehittämistyön tuloksena syntyi uutta ohjeistusta Ilmasotakoulun 

materiaalitoimintoihin liittyen seuraavasti. 

 

Materiaalivalvontaohje: 

(MATVO 2006) valmistui ensimmäisenä ohjeista vuoden 2006 joulukuussa. 

Ilmasotakoulun Materiaalivalvontaohje on tehty liitemuotoon sen päivittämisen 

helpottamiseksi. Materiaalivalvontaohje on Ilmasotakoulun 

materiaalitoimintojen pääohje, jolla annetaan yleisohjeet 

materiaalitoimintoihin. Materiaalivalvontaohje on ohje, joka koskettaa jokaista 

ilmasotakoulussa työskentelevää henkilöä. Jokaisen Ilmasotakoulussa 

työskentelevän ja töihin tulevan on tutustuttava perehdyttämisen yhteydessä 

materiaalivalvontaohjeeseen.  Materiaalivalvontaohjeessa annetaan 

yleisohjeet materiaalin varastoinnista, lainaamisesta, hylkäämisestä, 

häviämisestä ja tai poistamisesta kirjanpidosta. Materiaalivalvontaohjeessa 

määritellään myös henkilöstön tehtävät materiaalivastuisiin ja valvontaan 

liittyvissä tehtävissä.  

 

Materiaalivalvontaohje muodostuu seuraavista liitteistä: 

• Sisällysluettelo 

• Ylempien johtoportaiden ohjeet ja määräykset 

materiaalitoiminnoista 

• Ilmasotakoulun materiaalitoiminnot 

• Vastuu materiaalitoiminnoista ja irtaimesta omaisuudesta 

• Valvonnan ja tarkastusten järjestelyt 

• Valvonnasta vastaavien henkilöiden tehtävät 

materiaalinvalvonnassa 
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• Valtion omaisuuden tarkastus tehtävien vaihdon yhteydessä 

• Ohje lainattaessa (kuitattaessa) ja palautettaessa materiaalia 

• Valvonnan kehittäminen 

• Materiaalin valvontaan liittyviä käsitteitä ja määritelmiä 

• Huoltolajijohtajien vastuut materiaalialoittain 

• Toimintaohje materiaalin kirjanpitoon ottamisesta, siirtämisestä 

ja materiaalin poistamisesta kirjanpidosta ilmasotakoulussa 

• Ase- ja anastusherkän materiaalin säilytys ja valvonta 

perusyksikössä  

• Varastojen materiaalivastuuhenkilöt ja sijaiset 

 

Ohje materiaalin hylkäämisestä Ilmasotakoulussa: 

Materiaalin hylkäämisellä tarkoitetaan loppuun kuluneen, käyttökelvottomaksi 

rikkoutuneen, vanhentuneen, muutoin käyttöarvonsa menettäneen tai 

perustellusta syystä uusimistarpeessa olevan irtaimen omaisuuden käytöstä 

poistamista. 

Hylkääminen käsittää irtaimen omaisuuden erottamisen hylättäväksi muusta 

omaisuudesta, tarkastamisen, hylkäämisestä päättämisen, hylätyn 

omaisuuden jälkikäsittelyn ja vähentämisen materiaalikirjanpidosta. 

Hylkäysohjeessa määrätään hylkäyslautakuntaan kuuluvien henkilöiden 

tehtävät hylkäystoiminnassa.  

 

Hylkäysohje on erittäin tärkeä, (ei vaan sen vuoksi, että epäkurantti, 

vanhentunut, käyttökelvoton tai rikkoutunut materiaali saadaan 

poiskirjanpidosta), vaan siinä annetaan materiaalille myös 

jälkikäsittelyvaatimus. Jälkikäsittelyvaatimus perustuu kunkin materiaalin 

elinkaarenhallintaan. Elinkaarihallinnalla pyritään siihen, että kaikki materiaali 

käsitellään mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja hallitusti standardin SFS 

14043 mukaan. Hylkäysohje on tämän kehitystyön liitteenä. 

 

Häviämis- ja vahinkoasioiden käsittely Ilmasotakoulussa: 
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Tämä ohje käsittelee asioita tai tapauksia, joissa puolustusvoimien 

palveluksessa oleva henkilö on aiheuttanut tai hänen epäillään aiheuttaneen 

vahinkoa puolustusvoimille, työ- tai palvelustoverilleen taikka ulkopuoliselle, 

puolustusvoimille kuuluvaa omaisuutta katoaa tai vahingoittuu ilmeisesti 

tapaturmaisesti tai puolustusvoimien toiminnasta aiheutuu vahinkoa, jonka 

korvaamisesta puolustusvoimat lain tai oikeuskäytännön nojalla on vastuussa 

tuottamuksesta riippumatta tai jonka korvaamista on muuten pidettävä PEoik-

os PAK 3:1 mukaan aiheellisena.  

 

Sotavarustemateriaalin kierrätys Ilmasotakoulussa: 

Tällä asiakirjalla annetaan ohjeet sotavarustemateriaalin kierrätyksestä 

Ilmasotakoulussa. Materiaalin kierrätystoimenpiteet määräytyvät materiaalin 

elinjaksosuunnittelun perusteella. Materiaalin kierrätyssuunnittelu ja ohjaus 

ovat osa materiaalin käytön suunnittelua ja ohjausta. Varustamisessa tulee 

ottaa huomioon materiaalin elinjakson aikana tapahtuva sotavarusteen käytön 

suunnittelu sekä siihen liittyvä kierrätys. 

Kierrätyksen päämäärä on estää materiaalin lukumääräinen väheneminen 

käyttökulumisen seurauksena sekä vähentää korjaustarvetta ja -kuluja 

käyttämällä materiaalia tasaisesti koulutuksessa ennen sen poistamista 

koulutuskäytöstä. Varausmateriaalia (sotavarustemateriaalia), josta vain osaa 

kerrallaan tarvitaan joukkotuotannossa, tulee kierrättää niin, että sama 

materiaali on joko ajallisesti tai muilla perusteilla rajatun jakson 

koulutuskäytössä (esimerkiksi rynnäkkökiväärit). 

Tällaista ohjetta ei Ilmasotakoulussa ole aiemmin ollut. Tällä ohjeella luodaan 

käytännöt ja määritellään vastuut eri materiaaliryhmien kierrätykselle. Ohje on 

erittäin tärkeä, kun ajatellaan valmiusvarastointia. Valmiusvarastoinnissa 

varastoidaan hyvinkin arvokasta materiaalia suuria määriä. Tämän ohjeen 

avulla pyritään estämään varastoidun materiaalin rikkoutuminen varastoinnin 

aikana. Kierrätyksen avulla varastoija pysyy koko ajan tietoisena varastoidun 

materiaalin kunnosta. Ohjeen avulla on mahdollista vähentää varastoinnista 

aiheutuvia kustannuksia ja näin vaikuttaa tuottavuuteen Ilmasotakoulussa. 
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Ilmasotakoulu huoltolajijohtajien ja varastonhoitajien tehtävät 

materiaalialan toiminnoissa. 

Tässä ohjeessa on tarkennettu Ilmasotakoulun materiaalivalvontaohjeessa 

(MATVO 2006) annettuja tehtäviä ja toimintaohjeita huoltolajijohtajille ja 

varastonhoitajille materiaalin kunnossapitoon - ja valvontaan liittyvistä asioista. 

Tämä on erittäin tärkeä ohje varastonhoitajille ja huoltolajijohtajille. Siinä on 

pähkinänkuoressa pääasiat toiminnoista, joita heidän on vuosittain 

materiaalitoimintoihin liittyen tehtävä. 

 

Kaikki kehitystyön yhteydessä laaditut toimintaohjeet on luettavissa 

puolustusvoimien asiakirjahallinta järjestelmästä virallisina asiakirjoina ja ne 

on otettu Ilmasotakoulussa käyttöön. Laadittu toimintaohjeistus ei ole salaista 

ja se on saatavissa luettavaksi Ilmasotakoulusta.  

 

6.5 Valmistuneet prosessikuvaukset  

Kehitystyöhön ja Ilmasotakoulun prosessit projektiin liittyen laadin 

materiaalitoimintoihin liittyvät prosessikuvausten työnkulkukaaviot. 

Prosessikuvaukset laadin hylkäystoiminnasta, materiaalin häviämisestä ja 

poistamisesta, kunnossapitosuunnitelmasta ja materiaalivalvontailmoituksen 

laatimisesta Ilmasotakoulussa. 

 

Materiaalitoimintojen prosessikuvauksista on lokakuun loppuun 2007 

mennessä laadittu seuraavat: 

 

• Materiaalin hylkäämisen prosessikuvaus 

• Materiaalin häviäminen henkilökunta valtion vahinko 

• Materiaalin häviäminen varusmiehet valtion vahinko 

• Materiaalin häviäminen jota varusmies ei suostu korvaamaan 

tuomioistuimenpäätös 

• Materiaalin häviäminen jonka varusmies suostuu korvaamaan 

• Materiaalivalvontailmoituksen laatiminen Ilmasotakoulussa 
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• Kunnossapito- ja kapasiteettivaraussuunnitelmien laatiminen 

Ilmasotakoulussa 

• Ilmasotakoulun johtajan materiaalivalvontatarkastuksen suorittaminen 

 

6.6 Materiaalipäivät 2007 

6.6.1 Ensimmäinen materiaalipäivä 18.4.2007 

Ilmasotakoulun järjestyksessään vuoden 2007 ensimmäinen materiaalipäivä 

järjestettiin huoltorakennuksen auditoriossa 18.4.2007 klo 09.00 alkaen. 

Päivään osallistui Ilmasotakoulusta 18 huoltolajijohtajaa/varastonhoitajaa sekä 

Ilmavoimien viestitekniikkalaitokselta 6 henkilöä. Päivän teemaksi olin valinnut 

uusien materiaalialan PAK-asiakirjat, Ilmasotakoulun uuden materiaalialan 

ohjeistuksen sekä materiaalikansion kouluttamisen. Koulutuksen PAK-

asiakirjojen osalta piti teknkapt R Hyvärinen Ilmavoimien Esikunnasta. 

Ilmasotakoulun uuden materiaalialan ohjeistuksen ja 

materiaalivalvontakansioiden käytön koulutin itse.  

 

Materiaalipäivän päätteeksi järjestettiin palautekysely Ilmasotakoulun 

henkilöstölle päivän teemoihin liittyen. Palautekyselyn tarkoituksena oli 

selvittää miten materiaalipäivänä käsitellyt asiat oli opittu ja miten aiheisiin 

ylipäätään suhtauduttiin. Näiden lisäksi kartoitettiin millaista koulutusta 

tarvittaisiin ja mitä teemoja syksyn materiaalipäivässä haluttaisiin käsiteltävän. 

Materiaalipäivän palautelomake on tämän opinnäytetyön liitteenä.  

 

Palautekyselyn tulokset: 

Huhtikuussa 2007 pidetyn materiaalipäivän kyselyn tulokset ovat alla olevissa 

taulukoissa ja kaavioissa. Kyselystä käy esille, miten osallistujat suhtautuivat 

materiaalipäivänä käsiteltyihin asioihin ja millaista koulutusta he tulevina 

materiaalipäivinä haluaisivat käsitellä. Osallistujia Ilmasotakoulusta oli 18 kpl 

huoltolajijohtajia/varastonhoitajia.  

 

Taulukko 2.  Materiaalipäivän palautekyselyn ensimmäisen kysymyksen 

vastaukset 
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1.Oliko materiaalipäivän teema oikein valittu. 

      

1. Kyllä  17   

2. Ei 1   

Yhteensä 18   

 

Ensimmäiseen kysymykseen tuli vastauksia kaikkiaan kahdeksantoista, eli 

kaikki osallistujat vastasivat kysymykseen kyllä tai ei. Vastauksista voidaan 

todeta, että päivän teema oli oikein valittu. Alla olevasta kaaviosta voidaan 

nähdä myös kysymykseen vastanneiden prosentuaalinen jakauma. 

 

Kysymys 1

1. Kyllä 
94 %

2. Ei
6 %

1. Kyllä 2. Ei
 

Kaavio 11.  Materiaalipäivän palautekyselyn ensimmäisen kysymyksen 

jakauma. 

 

Taulukko 3. Materiaalipäivän palautekyselyn toisen kysymyksen vastaukset 

2. Onko tänään läpikäyty ohjeistus riittävä, jotta voit 

suoriutua huoltolajijohtajan/varastonhoitajan tehtävästä 

    

1. Kyllä 10 

2. Ei 8 

Yhteensä 18 

 

Toiseen kysymykseen vastasivat kaikki Ilmasotakoulusta koulutuspäivään 

osallistuneet. Kysymyksen vastauksesta voidaan todeta, että yli puolelle 

osallistuneista laadittu materiaalialan ohjeistus on riittävää, mutta 44 % 

vastanneista se ei ollut riittävää. Kaaviosta kaksitoista voidaan todeta 

vastausten prosentuaalinen jakauma. 
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Kysymys 2

1. 
Kyllä
56 %

2. Ei
44 %

1. Kyllä 2. Ei
 

Kaavio 12.  Materiaalipäivän palautekyselyn kysymyksen kaksi jakauma 

 

Taulukko 4. Materiaalipäivän palautekyselyn kolmannen kysymyksen 

vastaukset 

3. Millaista koulutusta haluaisit suoriutuaksesi ko. tehtävästä   

    

SAP-koulutusta 16 

Aikaa  1 

Lisää työntekijöitä 2 

Mistä materiaalista vastaa 2 

Ei tarvetta koulutukseen 3 

Tyhjää 2 

Yhteensä 26 

 

Palautekyselyn kolmannessa kysymyksessä kysyttiin yleisesti millaista 

koulutusta materiaalialalta haluaisit suoriutuaksesi tehtävistäsi materiaalialaan 

liittyen. Kysymyksen perusteella voidaan todeta, että SAP-materiaalihallinta 

ohjelmiston koulutusta tarvitaan lisää. Koulutuksella on vaikeaa lisätä 

työntekijöitä tai antaa lisää aikaa.  

 

Taulukko 5. Materiaalipäivän palautekyselyn neljännen kysymyksen 

vastaukset 

4. Mitä aiheita haluaisit käsiteltävän syksyn materiaalipäivässä.   

    

1. SAP-järjestelmässä materiaalin lainaus ja tilaus 2 

2. SAP-käyttö yleensä 8 

3. Miten valvontatarkastus suoritetaan 3 
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4. Materiaalin hylkäystoiminta 1 

5. Viivakooditoiminnallisuus 1 

6. Materiaalin laskenta SAP:ssa 12 

7. Häviämiset ja pienvahinkoasiat 4 

8. Tyhjää 4 

Yhteensä 35 

 

 

Palautekyselyn neljännessä kysymyksessä kysyttiin, mitä aiheita haluaisit 

käsiteltävän syksyllä vuoden toisen materiaalipäivän yhteydessä. Kysymyksen 

vastauksista voidaan todeta, että kaikki ne koulutustilaisuuteen osallistujat, 

jotka eivät vastanneet tyhjää haluavat SAP-materiaalikirjanpidon eri 

toimintojen osalta koulutusta. Lisäksi kysymyksen vastauksista voidaan 

todeta, että lisäkoulutusta tarvitaan myös niiden toimintojen suorittamiseen 

mihin tässä kehitystyössä on laadittu uusi ohjeistus. 

 

Palautekyselyn tulokset antoivat minulle tarvittavaa tietoa siitä, millaista 

koulutusta varastonhoitajat ja huoltolajijohtajat tarvitsevat selviytyäkseen 

tehtävistään materiaalitoimintoihin liittyen. Edellisen tiedon lisäksi sain 

varmuuden siitä, että olin valinnut materiaalipäivänä koulutettavat asiat oikein. 

Tämän kyselyn perusteella voidaan todeta, että palautekysely kannattaa 

suorittaa suurin piirtein samanlaisena ainakin kerran vuodessa 

materiaalipäivän yhteydessä. Palautekysely antaa luotettavan tuloksen, jos 

huoltolajijohtajat ja varastonhoitajat saadaan tulevaisuudessa kattavasti 

osallistumaan materiaalipäiviin. 

 

6.6.2 Toinen materiaalipäivä 9.10.2007 

Vuoden 2007 toinen materiaalipäivä järjestettiin Ilmasotakoulun Aquilan ATK-

luokka Pohjanpalossa.  Aiheet materiaalipäivän teemaksi oli valittu edellisen 

materiaalipäivän palautekyselyn perusteella. Ilmasotakoulusta 

materiaalipäivään osallistui kolme huoltolajijohtajaa ja kahdeksan 

varastonhoitajaa. Materiaalipäivän ohjelma on tämän kehitystyön liitteenä 9.  
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Toisen materiaalipäivän aiheina käsiteltiin SAP-materiaalihallintajärjestelmän 

nykytilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä, SAP-viivakooditoiminnallisuutta ja 

materiaalivalvontailmoituksen materiaalin laskentaosuuden laatimista, sekä 

kunnossapitosuunnitelmien laatimista Excel- taulukkopohjalle. 

 

7 POHDINTA JA TULOSTARKASTELU 

7.1 Tulostarkastelu 

Kehitystyöni tarkoituksenahan oli Ilmasotakoulun materiaalitoimintojen 

kehittäminen. Kehittämisellä tässä kehitystyössä tarkoitettiin 

materiaalitoimintojen tuottavuuden ja toiminnan ohjauksen parantamista. 

Toiminnan ohjausta parannettiin laatimalla toiminnan prosessit sekä 

toimintaohjeistusta materiaalialan toimintoihin. Toiminnan ohjausta 

parantamalla myös tuottavuus paranee. Edellä mainittujen lisäksi aloitettiin 

koulutuspäivien järjestäminen materiaalialan henkilöstölle. Syynä kehitystyön 

tekemiseen oli se, että materiaalitoimintojen ohjeistus oli vanhentunut ja 

materiaalitoiminnoissa toimiva henkilöstö ei tunnistanut tehtäväkenttäänsä.  

 

Kehitystyössä pystyttiin tarkasti kohdentamaan toiminnanohjeistus niille osa-

alueille, missä suurimmat ongelmat toiminnan ohjeistuksessa olivat. Kaikkia 

ongelmia ei toiminnoista pystytty ratkaisemaan tämän kehitystyön puitteissa. 

Ongelmakohdat kuitenkin pystyttiin kartoittamaan tarkasti tehtyjen 

materiaalivalvontatarkastusten yhteydessä. Kehitystyön tuloksena syntynyt 

toimintaohjeistus on puolustusvoimien sisällä kaikkien vapaasti käytettävissä. 

Laadittu ohjeistus on puolustusvoimien asiakirjahallintajärjestelmässä 

virallisina asiakirjoina. Kehitystyö ei pääty tämän opinnäytetyön päättymiseen 

vaan työ jatkuu virkatyönä tästä eteenpäin.  

 

Kehitystyö antoi tekijälleen hyvän näkökulman siihen, miten tuottavuus, laatu 

ja prosessit nivoutuvat toisiinsa. Kehitystyöntekijän näkökulma laajeni 

Ilmasotakoulun materiaalitoiminnoista kehitystyön kuluessa. Kehitystyön 

kuluessa oli havaittavissa, että Ilmasotakoulun materiaalitoiminnoissa toimiva 
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henkilöstö kiinnostui eritavalla materiaalialasta.  Muutosvastarintaa esiintyi, 

mutta pääsääntöisesti kehitystyön vastaanotto oli positiivista.  

 

Kehitystyön alkumetreillä oli vaikeaa rajata teoriaa niin, että se kohdentuisi 

mahdollisimman tarkasti nimenomaan tämän kehitystyön aihepiiriin. Mielestäni 

rajaukset onnistuivat ja lopputulos on hyvä.  

 

7.2 Ilmavoimien Esikunnan materiaalivalvontatarkastus 

Ilmavoimien Esikunta suoritti Materiaalitoimintojen ja irtaimen omaisuuden 

valvontatarkastuksen Ilmasotakoulussa 15.5.2007. Tarkastuksen johti 

Ilmavoimien Esikunnan huolto-osaston päällikkö apunaan henkilö jokaiselta 

huollon toimialalta. Ilmavoimien Esikunnan tarkastuskertomus on 

puolustusvoimien asiakirjahallintojärjestelmässä numerolla CD9353. Tässä 

tarkastuksessa voitiin todentaa tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutusta 

Ilmasotakoulun materiaalitoimintoihin. Ilmavoimien Esikunta katsoi 

Ilmasotakoulun toimintaa ulkopuolisin silmin ja vertasi toimintoja koko 

puolustusvoimia koskevaan ohjeistukseen. Alla oleviin luetteloihin on kerätty 

otteita Ilmavoimien Esikunnan suorittamasta materiaalitoimintojen ja irtaimen 

omaisuuden valvontatarkastuksen kertomuksesta.  

 

Tarkastuksen erityisteemoina olivat: 

• Joukko-osaston tarkastustoiminta ja edellisten tarkastusten havaintojen 

korjaavat toimenpiteet 

• PE:n uusien materiaalihallinnon PAK:n mukaisten menetelmien 

käyttöönotto 

• Inventointierojen, kulutus- ja poistokirjausten ohjeistus ja hyväksyminen 

SAP-järjestelmässä 

• Hylkäystoiminnan ohjeistus ja toteutus 

• Organisaatiouudistuksiin valmistautuminen (JOHA 2008, PVJJK) 

 

Otteita tarkastuskertomuksen kohdasta materiaalitoimintojen ohjaus: 

• Ilmasotakoulun huoltojohto on ottanut selkeän vastuun ja voimakkaan 

ohjausroolin materiaalihallintoon sekä materiaalivalvontaan liittyvissä 
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asioissa. Tämä näkyy muun muassa konkreettisina toimenpiteinä, mitä 

on jo tehty ja miten edelleen on suunniteltu materiaalihallintoa 

kehitettävän. 

 

• Materiaalivalvontaohje on päivitetty vuoden 2006 lopussa. Se vastaa 

hyvin sekä rakenteeltaan, että sisällöltään Pääesikunnan PAK-

asiakirjan asettamiin velvoitteisiin hallintoyksikön 

materiaalinvalvonnasta.  

 

• Ilmasotakoulun esikunnan huolto-osasto on aloittanut hallintoyksikön 

materiaalivastuuhenkilöiden järjestelmällisen kouluttamisen, mitä 

voidaan pitää erittäin hyvänä asiana. 

 

• Myös koulun johdon voidaan todeta sitoutuneen oikealla tavalla 

materiaalivalvontaan. Tästä esimerkkinä voidaan todeta koulun johtajan 

aktiivinen osallistuminen vuonna 2006 koulun omaan 

materiaalivalvontatarkastukseen. Ilmasotakoulun materiaalivalvonnan 

tarkastuskertomus vuodelta 2006 tuo laajasti ja hyvin esille 

materiaalihallinnon ongelmakohdat. 

 

• Edellä mainittuihin seikkoihin peilaten voidaan sanoa, että 

Ilmasotakoulun materiaalivalvonnan ohjaus on jo varsin hyvällä tasolla. 

 

Otteita tarkastuskertomuksen kohdasta materiaalin hylkääminen ja 

häviäminen: 

• ILMASK on antanut ohjeen materiaalin hylkäämisestä 

Ilmasotakoulussa (CD4181/16.4.2007). Asiakirjassa on määrätty, 

että hylkäyslautakunnan puheenjohtajuus varapuheenjohtajuus 

sekä jäsenyys on sidottu henkilön työjärjestykseen. Tällä halutaan 

varmistaa, ettei jäsenillä ole materiaalivastuuta. Vuoden 2007 

hylkäyslautakunta on asetettu ILMASK:n ak:lla (CD5951/30.3.2007.) 
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• Ilmasotakoululla on oma ohje häviämisasioiden käsittelystä 

Ilmasotakoulussa.(ILMASK:n ak CD4000 28.2.2007) Ilmasotakoulun 

häviämisten käsittelyä materiaalikirjanpidon päässä tarkasteltuna 

voidaan todeta, että toiminta tapahtuu asianmukaisesti. 

 

7.3 Onko muutos mahdollinen 

Ilmasotakoululla muutos parempaan suuntaan materiaalitoimintojen osalta on 

jo käynnistynyt. Edellisestä kappaleesta voidaan todeta, millaisia vaikutuksia 

tehdyillä toimenpiteillä on jo ollut. Tällainen kehitystyö ei tähtää täydellisen 

muutoksen aikaansaamiseen, mutta se on hyvä lähtölaukaus muutoksen 

toteuttamiselle organisaatiossa. Voidaan sanoa, että muutos ei synny 

pelkästään tavoitteilla ja suunnitelmilla. Muutosta on johdettava. Kuitenkin jos 

tavoitteet ovat asettamatta ja suunnitelmat tekemättä ei pelkällä muutoksen 

johtamisella pelasteta mitään. Ilmasotakoululla materiaalitoimintojen johto on 

sitoutunut kehitystyön jatkamiseen ja muutoksen läpiviemiseen 

materiaalitoiminnoissa. Minä materiaalitoimintojen johtajana saan hyvin tukea 

esimiehiltäni muutostyön läpiviemiseen.  

 

Muutosvastarintaa esiintyi myös tähän materiaalitoimintojen 

kehityshankkeeseen liittyen. Se on täysin ymmärrettävää, koska 

puolustusvoimat on ollut suuren myllerryksen kohteena jo usean vuoden ajan 

ja on eletty valtakunnallisesti jatkuvan muutoksen aikaa. Ilmasotakoulu on 

kasvanut toiminnoiltaan huomattavasti vuoden 2005 jälkeen. Uudet toiminnot 

vaativat henkilöstöltä jatkuvaa lisäpanostusta. Henkilökunnan määrä ei pysy 

muutoksen mukana varsinkaan tukevissa toiminnoissa. Kehitystyön edetessä 

koulutustilaisuuksissa olen pyrkinyt kertomaan materiaalitoiminnoissa 

toimivalle henkilöstölle miksi näin tehdään. Kehitettävät toiminnot eivät ole 

uusia asioita, vaan ne ovat tehtäviä, jotka olisi pitänyt tehdä jo paljon 

aikaisemmin. Toisin sanoen TOK, PAK, ja yms. asiakirjoja, joista määräykset 

tulevat on laiminlyöty jo pidemmän aikaa.  

 

Tämä kehitystyö on opettanut minulle itselleni sen, että jos en itse kehity 

jatkuvasti muutosjohtajana, niin en myöskään pysty kehittämään mitään uutta.  
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7.4 Kehitystyön kustannukset ja säästöt 

Materiaalitoimintojen kehitystyö Ilmasotakoulussa ei aiheuttanut varsinaisia 

euromääräisiä lisäkustannuksia. Säästöjä tullaan saavuttamaan, kun 

kehityksen kohteena olleet toiminnot saadaan rutiinitasolle Ilmasotakoulun 

toiminnassa. Rutiinitasolle siirtymisen jälkeen Ilmasotakoulun tuottavuus ja 

materiaalitoimintojen ohjaus paranevat. 

 

7.5 Kehitysehdotus 

Kehitysehdotuksena esitän sellaisen toimintojen mittausjärjestelmän 

kehittämistä, joka soveltuu Ilmasotakoulun käyttöön prosessien, laadun ja 

tuottavuuden mittaamisessa. Mittaamisesta voisi kehittää opinnäytetyön 

Maanpuolustuskorkeakoulun pro gradu työksi tai Jyväskylän 

ammattikorkeakouluun ylempään AMK- tutkintoon opinnäytetyöksi. 
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omaisuuden valvontatarkastuksen kertomus 

(CD9353/20.6.2007). Asiakirjaa ei ole liitetty osaksi 

opinnäytetyötä opinnäytetyösopimuksen mukaan. On 

saatavissa pyydettäessä käyttöön Ilmasotakoulusta tutkimus 
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saatavissa pyydettäessä käyttöön Ilmasotakoulusta tutkimus 

ym. tarkoitukseen. 
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(CD4000/28.2.2007). Asiakirjaa ei ole liitetty osaksi 

opinnäytetyötä opinnäytetyösopimuksen mukaan. Asiakirja 

saatavissa pyydettäessä käyttöön Ilmasotakoulusta tutkimus 
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Liite 5 Ohje sotavarustemateriaalin kierrätys Ilmasotakoulussa 

(2007). Asiakirjaa ei ole liitetty osaksi opinnäytetyötä 

opinnäytetyösopimuksen mukaan. Asiakirja saatavissa 

pyydettäessä käyttöön Ilmasotakoulusta tutkimus ym. 

tarkoitukseen. 
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tehtävät materiaalialan toiminnoissa(2007). Asiakirjaa ei ole 

liitetty osaksi opinnäytetyötä opinnäytetyösopimuksen 

mukaan. Asiakirja saatavissa pyydettäessä käyttöön 
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Liite 7. Ensimmäisen materiaalipäivän ohjelma 

 

 

ILMASOTAKOULUN MATERIAALIPÄIVÄN OHJELMA 18.4.2007   

 

Keskiviikko 18.4.2007 

Klo  Aihe     

09.00  Päivän aloitus   

  -maj J Tirkkonen ja ylil H Hakkarainen 

 

09.15  Kahvi sotilaskodissa huolto-osasto tarjoaa 

09.45 – 11.00  Materiaalialan PAK-asiakirjat ja SAP-

materiaalikirjanpito 

  teknkapt R Hyvärinen IlmavE 

11.00 – 12.00  Lounas   

12.00 – 12.30 Materiaalialan PAK-asiakirjat ja SAP-

materiaalikirjanpito jatkuu, 

teknkapt Hyvärinen vastaa SAP-materiaalikirjanpitoon 

liittyviin kysymyksiin. 

12.30 – 14.00 Ilmasotakoulun materiaalialan ohjeistus 

  ylil H Hakkarainen 

14.00 – 14.30  Kahvi 
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14.30 – 15.00 Materiaalivalvontakansio  

 ylil H Hakkarainen ja matsiht M-T Paananen 

15.00 – 15.30 Palautekysely materiaalipäivästä ja ohjeistuksesta 

sekä päivän lopetus     

   ylil H Hakkarainen ja matsiht M-T Paananen 
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Liite 8. Toisen materiaalipäivän ohjelma  

 

ILMASOTAKOULUN MATERIAALIPÄIVÄN OHJELMA 9.10.2007   

 

Tiistai 9.10.2007 Aquila luokka Pohjanpalo 

 

Klo  Aihe  

    

08:15  Päivän aloitus   Ylil H Hakkarainen 

08:30  Ajankohtaista SAP:ta ja Rondosta  

     Hankpääl R Levula 

 

09:15  Kahvi huolto-osasto tarjoaa  

09:35 - 10:35 SAP-viivakooditoiminnallisuuden nykytila 

 

      Ltn J Rantala IVL 

10:35 – 11:00   SAP-materiaalikirjanpidon perusteita   

    Matsiht M-T Paananen   

11:00 – 12:00  Lounas   

 

12:00 – 14:00  SAP-materiaalikirjanpidon perusteita ja SAP-
inventointi, jos aika riittää.  

    Matsiht M-T Paananen  

14:00 – 14:20  Kahvi  

14:20 – 15:45 Kunnossapito, laskenta ja tarkastussuunnitelmien 
laatiminen sekä huoltolajijohtaja ja varastonhoitaja 
listojen päivitys. 

    Ylil H Hakkarainen  

15:45 – 16:00 Palautekeskustelu materiaalipäivästä     

  Ylil H Hakkarainen ja Matsiht M-T Paananen 
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Liite 9. Palautekyselylomake 

MATERIAALIPÄIVÄN KYSELYLOMAKE 18.4.2007 
 
 
Kysymys 

 
Kommentoi tähän lyhyesti, selkeästi 
ja rehellisesti. 

 
1. Oliko materiaalipäivän teema 

oikein valittu? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Onko tänään läpikäyty 

ohjeistus riittävä, jotta voit 
suoriutua huoltolajijohtajan/ 
varastonhoitajan tehtävästä? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Millaista koulutusta tarvitsisit     
suoriutuaksesi ko. tehtävästä. 

 
 
 
 
 
 

 

 
4. Mitä aiheita haluaisit 

käsiteltävän syksyn 
materiaalipäivässä? 
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Liite 10. Materiaalin hylkääminen Ilmasotakoulussa   

 

Ohje 

 

311/42.02.01/2007 
CD4181 

 
 
 
 
 

Ilmasotakoulu 

Esikunta 

TIKKAKOSKI 
16.4.2007 

 

ILMASK:n Matvo CC12482/20.12.2006 

PEMATOS PAK YL 02:09 

 

MATERIAALIN HYLKÄÄMINEN ILMASOTAKOULUSSA 

 

 

1. YLEISTÄ 

Tällä ohjeella täsmennetään Ilmasotakoulun materiaalivalvontaohjetta 

vuodelta 2006 sekä PEMAT-OS:n PAK 02:09 mukaisia toimenpiteitä. Tässä 

ohjeessa kuvattujen materiaalihallinnollisten toimenpiteiden tulee perustua 

suunnitelmalliseen materiaalityyppien ja kalustokokonaisuuksien 

(järjestelmien) elinjakson hallintaan. Järjestelmien ja niiden sisältämien 

tuotteiden ja tuote-erien käytöstä poistaminen tulee olla kustannustehokas 

prosessi. Materiaalin hylkääminen ja hylätyn irtaimen omaisuuden 

jälkikäsittely tulee toteuttaa ennakoivasti ja kustannustehokkaasti. 
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1.1 Hylkäysmennettely 

Hylkäämisellä tarkoitetaan loppuun kuluneen, käyttökelvottomaksi 

rikkoutuneen, vanhentuneen, muutoin käyttöarvonsa menettäneen tai 

perustellusta syystä uusimistarpeessa olevan irtaimen omaisuuden käytöstä 

poistamista. 

Hylkääminen käsittää irtaimen omaisuuden erottamisen hylättäväksi muusta 

omaisuudesta, tarkastamisen, hylkäämisestä päättämisen, hylätyn 

omaisuuden jälkikäsittelyn ja vähentämisen materiaalikirjanpidosta. 

Hylkääminen on suoritettava tässä ohjeessa kuvattujen yleisten 

menettelytapojen ja materiaalikohtaisten ohjeiden edellyttämällä tavalla. 

Hylkäystoimenpiteet on toteutettava suunnitelmallisesti aina, kun materiaalin 

hylkäämiseen on aihetta. 

 

Irtainta omaisuutta kohdanneen vahinkotapauksen edellyttämät 

hylkäämistoimenpiteet tulee suorittaa viipymättä, että vahingonkorvausasian 

käsittely on mahdollista. Hylkääminen ei poista korvausvelvollisuutta. Mikäli 

vahinkoon liittyy lievä tuottamus palveluksen ulkopuolella tai lievää suurempaa 

tuottamuksellisuutta palveluksessa tai sen ulkopuolella, korvausvelvollisuus 

on olemassa. 

 

1.2 Hylkäyslautakunta 

Ilmasotakoulun johtaja määrää hylkäyslautakunnan. Ilmasotakoulussa 

hylkäyslautakunnan puheenjohtajuus, varapuheenjohtajuus sekä jäsenyys on 

sidottu henkilön työjärjestykseen ja tehtävään.  

 

Lautakunta on toimivaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

ainakin yksi jäsen on läsnä tarkastuksessa. Milloin kyseessä on erityistä 

asiantuntemusta vaativa erikoismateriaalin hylkääminen, tarkastukseen 

voidaan kutsua asiantuntija lautakuntaa avustamaan. 
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1.2 Hylkäyksen ajoittaminen 

Ilmasotakoulun irtaimen omaisuuden hylkääminen suoritetaan tarpeen 

mukaan. Hylkäyslautakunnan puheenjohtajalle ilmoitetaan hylkäystarpeesta. 

Puheenjohtaja kokoaa lautakunnan ja sopii materiaalista vastuussa olevan 

henkilön kanssa hylkäysajankohdan. 

 

1.3 Irtaimen omaisuuden hylkääminen 

Ilmasotakoulussa irtaimen omaisuuden hylkääminen suoritetaan seuraavasti: 

 

1. Hylättäväksi luokiteltava irtain omaisuus erotetaan 

säilytettäväksi erillään muusta omaisuudesta ja siirretään 

SAP- järjestelmässä romuvarastoon. Tarvittaessa tehdään 

muutos materiaalin kunto- ja käyttöluokassa. 

2. Materiaalin vastuuhenkilö (varastonhoitaja) laatii 

hylkäyspöytäkirjan ja ottaa yhteyttä hylkäyslautakunnan 

puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan. Puheenjohtaja 

ja vastuuhenkilö (varastonhoitaja) sopivat ajankohdan 

hylkäykselle. 

3. Hylkäyslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

kutsuu lautakunnan koolle (vähintään 

puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja yksi jäsen). 

Hylkäyslautakunta tarkastaa hylkäyspöytäkirjassa luetellun 

materiaalin ja tekee ehdotuksen hylättävän materiaalin 

jälkikäsittelystä. Ilmasotakoulu johtaja tekee päätöksen 

omaisuuden hylkäämisestä ja jatkokäsittelystä 

hylkäyslautakunnan puheenjohtajan esityksestä. 

4. Hylkäyslautakunta valvoo hylätyn materiaalin jälkikäsittelyn 

ja tekee merkinnän hylkäyspöytäkirjaan jälkikäsittelyn 

toteutumisesta.  
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5. Hylätty materiaali vähennetään vastuuhenkilön 

(varastonhoitajan) toimesta SAP-materiaalikirjanpidosta.  

Jos kyseessä on käyttöomaisuuskirjanpitoon kuuluvasta 

materiaalista on poisto tehtävä myös 

käyttöomaisuuskirjanpitoon (yli xxxxx euroa). Tositteena 

kirjanpidosta poistoissa käytetään hylkäyspöytäkirjaa. 

 

1.4 Materiaalin jälkikäsittely hylkäyksen jälkeen  

Jälkikäsittelyssä noudatetaan seuraavia yleisperiaatteita: 

• Hylätty materiaali, jolla ei ole jälleenkäsittelyarvoa, 

hävitetään materiaalikohtaisten teknisten ohjeiden 

perusteella. 

• Museointiarvoa omaava materiaali luovutetaan 

museointitarkoitukseen. Tämä tulee ilmetä 

hylkäyspöytäkirjan jälkikäsittelykohdassa. 

• Myynti arvoa omaava hylättymateriaali toimitetaan 

Ilmavoimien Viestitekniikkalaitoksen myymälään 

Kasihäntään. Tämä tulee ilmetä hylkäyspöytäkirjan 

jälkikäsittelykohdassa. 

• Myytäväksi tai jatkokäyttöön tarkoitettu hylätty materiaali on 

tarvittaessa leimattava hylätyksi. 

• Mikäli hylätty materiaali tai osia siitä otetaan muuhun 

käyttöön tai raaka-aineeksi, otetaan tämä SAP-

materiaalikirjanpitoon. 

 

1.4 Hylkäyspäätösten jakelu 

Hylkäyspöytäkirja laaditaan neljänä kappaleena. Päätöksen merkitsemisen 

jälkeen yksikappale arkistoidaan ja diarioidaan lisäksi omat kappaleet 

materiaalikirjanpitoon, Huoltokeskuksen materiaalisihteerille ja 

hylkäyslautakunnalle.  
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1.5 Häviämis- ja vahinkoasioiden käsittely  

Häviämis- ja vahinkoasioiden käsittely on oheistettu Ilmasotakoulun 
asiakirjassa ”Häviämis- ja vahinkoasioiden käsittely Ilmasotakoulussa”. 

 

 
Koulun johtaja 
Eversti Kari Salmi 
Huoltopäällikkö 
Majuri Jukka Tirkkonen  

 
 
 
 
 
Liite 11.  Materiaalialan prosessikuvauksia ei ole liitetty osaksi 

opinnäytetyötä opinnäytetyösopimuksen mukaan. 

Prosessikuvaukset saatavissa pyydettäessä käyttöön 

Ilmasotakoulusta tutkimus ym. tarkoitukseen. 

 

 


