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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 

Puolustusvoimat on hankintalain mukainen hankintayksikkö, joka noudattaa hankintatoi-

minnassaan julkisiin hankintoihin liittyviä lakeja ja määräyksiä. Hankintayksikön velvolli-

suus on ohjeistaa ja valvoa hankintojen toteuttamista lakien ja määräysten mukaisesti. 

(Puolustusvoimien hankintamääräys 2015.) Lakien ja asetusten lisäksi Puolustusvoimat 

ohjeistaa hankintatoimintaa normeilla, ohjeilla ja toimintamalleilla. 

Tietoa, määräyksiä ja ohjeita oli paljon, mutta monessa muodossa ja lähteessä, jonka 

vuoksi tarvittavan tiedon löytäminen oli työlästä ja aikaa vievää. On tärkeää, että tarvittava 

tieto saadaan kootusti yhdestä paikasta, jotta hankinnat saadaan toteutettua valtakunnalli-

sesti yhdenmukaisesti sekä määräysten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Puolustusvoimissa oli suunnitteilla kaupallisen alan intranet-sivusto, ja sen toteutus mah-

dollistui nyt osana opinnäytetyötäni. Puolustusvoimissa, kaupalliseen alaan kuuluu han-

kinta-alan lisäksi, kaupallis-juridinen ala sekä huolinta- ja myyntitoimi. Tavoitteeksi asetet-

tiin kartoittaa henkilöstön tietotarpeita kaupallisen alan intranet-sivustoa varten, kerätä ai-

neistoa sivustoa varten, sekä toteuttaa sivusto SharePoint 2016 -julkaisualustalle. Tarkoi-

tus oli yhdenmukaistaa toimintaa ja helpottaa kaupallisen alan henkilöstön tiedonsaantia, 

jokapäiväisessä työssä. 

Opinnäytetyön aihe, tiedon kartoittaminen, kokoaminen ja toteuttaminen intranet-sivus-

tolle, on tärkeä ja ajankohtainen, erityisesti julkisella sektorilla. Virheellisistä hankintame-

nettelyistä saamme lukea lehdistä tai kuulla uutisissa lähes päivittäin. Kun moninaiset laki-

pykälät ja pilkuntarkat ohjeet ovat selkeästi saatavilla, vältetään päätyminen uutisotsikoi-

hin väärien menettelyjen vuoksi. Myös kyselytutkimuksen perusteella saatu tieto tuki si-

vuston tarpeellisuutta. Opinnäytetyöhön kerätty materiaali kokoaa Puolustusvoimien kau-

pallisen alan toimintamallit ja ohjeet, sekä kansalliset lait ja asetukset, ja siten yhdenmu-

kaistaa toimintaa alalla valtakunnallisesti. Uusia työntekijöitä, erityisesti Puolustusvoimien 

ulkopuolelta tulevia, sivusto helpottaa työhön perehtymisessä, kun tarvittava, alaan liittyvä 

tieto, löytyy kootusti yhdestä paikasta. Verkosta löytyvää, opinnäytetyöhön kerättyä mate-

riaalia voivat hyödyntää myös kaikki Suomessa julkisten hankintojen parissa työskentele-

vät henkilöt. 



2 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön tarpeita kaupallisen alan intranet-si-

vuston sisältöä varten, kerätä materiaalia sivustoa varten, sekä toteuttaa sivusto Share-

Point 2016 -julkaisualustalle. Tarkoituksena oli luoda sivusto yhdenmukaistamaan ja hel-

pottamaan tiedonsaantia kaupallisella alalla Työ rajattiin kolmeen osaan; kyselytutkimuk-

seen, tiedonkeruuseen ja tiedon tuottamiseen intranet-sivustolle. Työssä keskityttiin pää-

asiallisesti hankinta-alaan liittyvän ohjeistuksen kokoamiseen, johon nivoutuu kaupallis-

juridinen ala sekä huolintatoimi. Myyntitoimi on Puolustusvoimissa vähäistä, ja se rajattiin 

tutkimuksen ulkopuolelle. 

Teorian tehtävä on selkeyttää ja jäsennellä tutkimusongelmaa. Boedekerin ”oivalluttava-

perinteinen” -tietoperustamalli, sanan mukaisesti, oivaltaa teorian kytkeytymisen myös 

käytäntöön (Kananen 2015, 97.), eli tässä tapauksessa, tarvittavan tiedon kokoamiseen ja 

tuottamiseen kaupallisen alan intranet-sivustolle. Työn tietoperusta käsitteli Puolustusvoi-

mien kaupallista-alaa sääteleviä lakeja ja määräyksiä sekä SharePoint 2016 julkaisualus-

taa intranet-sivuston toteutuksessa. Teoriassa keskityttiin erityisesti hankinta-alaa säätele-

viin määräyksiin ja ohjeisiin, kuten julkisia hankintoja sääteleviin lakeihin, julkisten hankin-

tojen pääperiaatteisiin sekä Puolustusvoimien omaa ohjeistukseen, jotka liittyvät olennai-

sesti tarvittavan tiedon keräämiseen ja työn toteuttamiseen. 

Opinnäytetyöntekijä on työskennellyt Puolustusvoimissa, Lapin lennostossa kaupallisena 

asianhoitajana kaksitoista vuotta, ja nähnyt tehtävänkuvan kehityksen ”ostotilauksen teki-

jästä” asiantuntijatehtäväksi. Tänä päivänä hallintoyksikön kaupallisen asianhoitajan työ 

pitää sisällään koko hankintaprosessin; hankintojen suunnittelun, toteutuksen yhteistyössä 

teknisten asianhoitajien kanssa ja raportoinnin. Kaupallinen asianhoitaja toimii myös han-

kintajärjestelmän sovellusvastuuhenkilönä ja sen myötä teknisten asianhoitajien koulutta-

jana ja tukihenkilönä. Kaupallinen asianhoitaja vastaa siitä, että hankintaprosessi toteute-

taan annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Käytännön työssä tiedon pirstaleisuu-

teen, törmäsi lähes päivittäin. Tietoa haettiin monesta eri lähteestä ja järjestelmästä, mikä 

oli työlästä ja sekä hidasti työn etenemistä hankintatoimessa. 

Työn rajaus tapahtui siten luontevasti, liittyen omaan osaamiseen ja kiinnostukseen ai-

heesta. Oma osaaminen hankinta-alaan liittyen, mahdollisti osallistavan havainnoinnin 

hyödyntämisen työn suunnittelussa, kehittämisessä sekä työn toteutuksessa. Työn toimin-

nallinen osio, intranet-sivujen käytännön toteutus, antoi myös mahdollisuuden oppia täysin 

uutta ja kehittää omaa osaamista. Opinnäytetyöntekijä kävi tarvittavat koulutustilaisuudet 

liittyen Puolustusvoimien intranetin sisällöntuottamiseen ja sivujen toteutukseen. 
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1.3 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät 

Työssä käytettiin monimenetelmäistä tutkimusstrategiaa eli triangulaatiota. Strategiaa käy-

tetään, kun tutkimusongelma ei ratkea vain yhden menetelmän avulla. Se lisää tutkimuk-

seen myös luotettavuutta, kun ongelmanratkaisua työstetään useammalla tutkimusmene-

telmällä. Opinnäytetyössä käytettiin Denzin (1978) aineistotriangulaatiota (kuvio 1). (Kana-

nen 2015, 327.) Aineistonhankintamenetelminä käytettiin osallistavaa havainnointia, doku-

menttianalyysia sekä kyselytutkimusta. 

 

Kuvio 1. Aineistotriangulaatio 

Tutkimuksellisen kehitystyön pääperiaate on tuottaa ratkaisuja käytännön ongelmiin orga-

nisaatiossa, sekä luoda uusia ideoita tai parempia käytänteitä työyhteisöön. (Ojasalo, Moi-

lanen & Ritalahti 2015, 19.). Opinnäytetyö sai alkunsa organisaation tarpeesta kehittää 

kaupallisen alan henkilöstön tiedonsaantia päivittäisessä työssä. Työstä muotoutui toimin-

tatutkimus, jossa ongelmanratkaisua työstettiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. 

Työssä yhdistyi toimintatutkimuksen ominaispiirteet, tutkimus ja käytännönläheisyys, josta 

voidaan käyttää myös nimitystä kehittävä työntutkimus (Ojasalo ym. 2015, 58.). Toiminta-

tutkimus on osallistavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jolloin myös tutkimusmenetelmien tulee 

olla osallistavia. (Ojasalo ym. 2015, 61.). Tutkimusmenetelmästä käytetään nimitystä osal-

listava havainnointi, opinnäytetyöntekijän ollessa osallisena tutkittavassa tapauksessa, 

yleensä kyseisen havainnointikohteen organisaation työntekijänä. (Paalumäki & Vähä-

mäki, 2020, 8.). Opinnäytetyöntekijä työskentelee Puolustusvoimissa hankinta-alalla, ja oli 

tiiviisti osallisena työn suunnittelussa, kehittämisessä sekä käytännön toteutuksessa. 

Osallistava 
havainnointi

Dokumentti-
analyysi

Kysely-
tutkimus

Intranet-sivuston 

toteutus 
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Dokumenttianalyysin tarkoitus on analysoida kerättyä aineistoa, ja selkeyttää tietoa tutkit-

tavasta aiheesta päätöksenteon tueksi. Aineistoksi luetaan kaikki tutkittavaan aiheeseen 

liittyvä materiaali. (Ojasalo ym. 2015, 136.) Opinnäytetyöhön kerättiin aineistoa Puolustus-

voimien asiakirjahallinnosta sekä muista julkisista lähteistä, kuten valtioneuvoston, minis-

teriöiden ja verottajan www-sivustoilta. Tutkimuksessa käytettiin vain turvaluokaltaan julki-

sia asiakirjoja, mikä mahdollisti opinnäytetyön julkaisun kokonaisuudessaan. 

Työssä hyödynnettiin sähköistä kyselytutkimusta, jonka avulla kartoitettiin kaupallisen alan 

henkilöstön intranet-sivuston tietotarpeita kaupalliseen alaan liittyen. Tutkimuksen havain-

toyksiköiksi valittiin Puolustusvoimien kaupallisella alalla työskentelevää henkilöstöä. Tut-

kimukseen otettiin mukaan kaikki havaintoyksiköt, ja ryhmää kutsutaan tutkimuksen pe-

rusjoukoksi (Ojasalo ym. (2015, 122). Linkki Webropol -kyselyyn lähetettiin kesäkuussa 

2019 sähköpostitse 116:sta kaupallisen alan asiantuntijalle. Kyselytutkimuksessa käytet-

tiin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivinen eli määrällinen data 

jää usein pinnalliseksi, joten sen lisäksi haluttiin saada vielä tarkempaa ja syvällisempää 

tietoa avointen kysymysten avulla. Kvalitatiivista eli laadullista tietoa on vaikea yleistää, 

mutta se tuottaa tutkimukselle arvokasta lisätietoa. (Ojasalo ym. 2015, 121.) 

Kyselytutkimuksen perusteella saatua määrällistä tietoa havainnollistettiin pylväsdiagram-

mien avulla. Laadullista tietoa tarkasteltiin hyödyntäen sisältöanalyysia. Sisältöanalyysi on 

menetelmä, jossa tutkimuksessa saatu aineisto tiivistetään ja saatetaan selkeään muo-

toon, jolloin se on helpommin ymmärrettävissä ja siten analysoitavissa (Ojasalo ym. 2015, 

139.). Kyselystä saatu aineisto ryhmiteltiin taulukkoon, teemoittelua hyväksikäyttäen, josta 

saatiin laadullisen tiedon lisäksi numeerista dataa analysoinnin ja päätöksenteon pohjaksi. 

Kyselytutkimuksen tuloksista syntyi toteutussuunnitelma, jonka pohjalta intranet-sivusto 

toteutettiin. 
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1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Toiminallisen opinnäytetyön raportin rakenne muotoutuu opinnäytetyön prosessin ede-

tessä. Siinä kuvataan tarkasti opinnäytetyöprosessin eri vaiheet. Raportista käy ilmi, 

kuinka valittuun aiheeseen on päädytty, toiminnallisen tuotoksen sisältö ja työssä käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Raportilla yhdistyy teoria ja toiminta toisiaan täydentäväksi kokonai-

suudeksi. (Vilkka, Airaksinen 2003, 82.) 

 

Kuvio 2. Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu viidestä pääluvusta (kuvio 2). Johdanto-osiossa esitellään työn 

taustat, tavoitteet ja rajaukset sekä käytetyt tutkimusmenetelmät. Toinen luku käsittää teo-

riapohjaa kaupallisen alan sääntelystä Puolustusvoimissa. Kolmas luku käsittelee Share-

Point 2016 -ohjelmistoa intranetin julkaisualustana, sekä Puolustusvoimien vaatimuksia ja 

ohjeita sivuston käytännön toteutuksessa. Neljännessä luvussa paneudutaan opinnäyte-

työn toiminnalliseen osaan; kyselytutkimukseen, tiedonkeruuseen ja analysointiin, sekä 

kerätyn tiedon tuottamiseen sivustolle. Luvussa tarkastellaan myös tutkimuksen luotetta-

vuutta ja eettisiä kysymyksiä, sekä esitetään tutkimuksen johtopäätökset. Viides luku ko-

koaa opinnäytetyön yhteenvedoksi. 

JOHDANTO

KAUPALLISEN ALAN SÄÄNTELY PUOLUSTUSVOIMISSA

SHAREPOINT 2016 INTRANETIN JULKAISUALUSTANA

CASE: INTRANET-SIVUJEN TOTEUTUS PUOLUSTUSVOIMILLE

YHTEENVETO
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2 PUOLUSTUSVOIMIEN KAUPALLISEN ALAN SÄÄNTELY 

2.1 ”Oivalluttava-perinteinen” -tietoperustamalli 

Tietoperustalla tarkoitetaan tietoa, johon opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus pohjautu-

vat. Siinä kuvataan työn kannalta olennaiset käsitteet ja tarvittava tieto tutkimuksen toteut-

tamiseksi. Tietoperusta auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan tutkimuskohdetta kokonai-

suutena, ja siten valitsemaan sopivat tutkimusmenetelmät. Tutkimuksellisessa kehittämis-

työssä, tietoperustat kuvataan usein Yliopettaja Mika Boedekerin esittämien mallien mu-

kaisesti, joita ovat ”passiivinen-perinteinen” -malli, ”oivalluttava-perinteinen” malli, ”oivallut-

tava-vetoketju” -malli ja ”työelämäraportti” - malli. ”Oivalluttava-perinteinen” -malli on tutki-

mukselliseen kehitystyöhön soveltuva tietoperustamalli. Mallissa tietoperusta esitellään 

erillisessä teoriaosiossa, mutta poiketen ”passiivinen-perinteinen” -mallista, teoriaosuu-

dessa näkyy myös opinnäytetyöntekijän omaa ajattelua ja yhteys käytännön työhön. (Oja-

salo ym. 2015, 34-35.) 

Puolustusvoimien kaupallista alaa säätelevät lait, säädökset, määräykset ja ohjeet olivat 

hajallaan monessa eri muodossa ja lähteessä. Ojasalon ym. (2015, 34.) mukaan, käsittei-

den ja kokonaisuuden hahmottamiseen voidaan käyttää käsitekarttaa. Alla oleva käsite-

kartta (kuvio 3) havainnollistaa ongelman, jossa on kuvattu tarvittavan tiedon paljous ja 

pirstaleisuus. 

 

 

Kuvio 3. Tiedon pirstaleisuus 

Tarvittava 
tieto

Lait ja 
asetukset

Verottajan 
määräykset

Pää-
esikunnan 
ohjeistus

Logistiikka-
laitoksen 
ohjeistus

Talous-
toimialan 
ohjeistus

Toiminta-
mallit

Käyttö-
ohjeet

PVSAP Toimintamallit 

PVSAP ERP Käyttöohjeet 

PVSAP SRM Käyttöohjeet 

 

Hankintaa sääntelevät lait 

Valtion hankintaoppaat 

Verottajan määräykset 

 

 

 

 

Normit 

Määräykset 

Ohjeet 

Sopimushallinta 

Hankinnan tiedotteet 

Talouden tiedotteet 

Sopimushallinnan tiedotteet 
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Puolustusvoimien kaupallista toimialaa ohjataan myös monelta taholta sekä monin eri väli-

nein. Pääesikunnan Logistiikkaosaston vastuulla on Puolustusvoimien kaupallisen alan 

kokonaisohjaus. Logistiikkalaitos, joka on Pääesikunnan alainen laitos, hallinnoi Puolus-

tusvoimien materiaalia ja hankintatoimen kokonaisuutta. Pääesikunnan taloustoimiala ja 

Puolustusvoimien Palvelukeskus ohjeistaa kaupallista alaa talouden näkökulmasta. 

Tietoa on saatavilla Puolustusvoimien intranetissä, asianhallintajärjestelmässä, sähköpos-

tissa sekä verkossa (kuvio 3). Lait ja asetukset, valtion hankintaoppaat ja verottajan mää-

räykset löytyvät verkosta. Kaupallisen alan toimintamallit ja järjestelmien käyttöohjeet on 

koottu Puolustusvoimien intranetiin ja normit, määräykset ja ohjeet, sekä sopimukset löy-

tyvät asianhallintajärjestelmässä. Hankinnan, talouden ja sopimushallinnan tiedotteet kul-

kevat puolestaan sähköpostitse. Seuraavissa alaluvuissa on avattu opinnäytetyön tietope-

rustan sisältöä tarkemmin. 

2.2 Julkisiin hankintoihin sovellettavat lait Puolustusvoimissa 

Hankintayksikön julkisiin hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoi-

keussopimuksista 1397/2016 (myöhemmin hankintalaki). Julkisella hankinnalla tarkoite-

taan lain määrittelemän hankintayksiköiden toteuttamia tavara- ja palveluhankintoja, ra-

kennusurakoita sekä käyttöoikeussopimuksia. Lakia sovelletaan, kun hankinnan arvo ylit-

tää laissa määritellyn raja-arvon. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 

2016 6 §, 25 §.) 

Hankintayksiköiden puolustus- ja turvallisuushankinnoissa sovelletaan lakia julkisista puo-

lustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011. Lain soveltamista tarkentaa valtioneuvoston 

asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1536/2011 (Valtioneuvosto 2011). 

Julkisilla puolustus- ja turvallisuushankinnoilla tarkoitetaan sotilaallisiin tarkoituksiin käytet-

täviä tavara- ja palveluhankintoja, rakennusurakoita sekä hankintoja, joissa käsitellään tur-

valuokiteltua aineistoa (Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011 5 

§.). 

2.3 Julkisten hankintojen periaatteet 

Hankintalain tarkoitus on yksinkertaisuudessaan tehostaa julkisen varojen käyttöä hankin-

toiminnassa. Hankintayksiköiden tulee toteuttaa hankintansa suunnitelmallisesti ja mah-

dollisimman taloudellisesti kilpailuttamalla, sekä hyödyntämällä valtionhallinnon puitejär-

jestelyitä ja yhteishankintoja. Edellä mainittujen lisäksi, hankintayksikköjen tulee tehostaa 

kestävien hankintojen toteuttamista, huomioiden sekä ympäristö- että sosiaaliset näkökul-

mat. (Hankintalaki 2016 2 §.) Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja 
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energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa (2013) sekä Valtion hankintastra-

tegia (2009) velvoittavat hankintayksiköitä kehitystoimenpiteisiin näihin näkökulmiin liit-

tyen. 

2.4 Vastuullisuus julkisissa hankinnoissa 

Sosiaalinen vastuu  

Hankintalaki (2016 2 §.) mahdollistaa sosiaalisten näkökulmien huomioimisen julkisissa 

hankinnoissa. Käytännössä tällä tarkoitetaan julkishallinnon vastuuta punnita hankintojen 

toteuttamisen vaikutuksia yhteiskunnallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta 

huomioida hankinnassa esimerkiksi työllisyyden tai työolojen parantamiseen liittyviä seik-

koja. Työ- ja elinkeinoministeriön (2017.) opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin, ku-

vaa vastuullisten hankintojen hyötyjä, ja antaa käytännön neuvoja sosiaalisten näkökul-

mien huomioimisessa julkisissa hankinnoissa.  

Kestävät valinnat  

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä 

julkisissa hankinnoissa (2013) ja valtion hankintastrategian (2009) tavoitteena on edistää 

innovatiivisia ja kestäviä valintoja julkisissa hankinnoissa. Valtion hankintayksiköiden tulee 

huomioida hankinnoissaan energiatehokkuus, eli niin sanotut cleantech-ratkaisut, sekä 

ympäristönäkökohdat. Tavoitteena on vähentää materiaalin ja energian kulutusta, sekä 

huomioida hankintojen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajan (Valtion hankintastrate-

gia 2009, 34.) Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen 

edistämisestä julkisissa hankinnoissa (2009), velvoittaa valtion hankintayksiköitä, ja sitä 

tulee soveltaa kaikissa julkisissa hankinnoissa, myös kansallisen kynnysarvon alitavissa 

hankinnoissa eli pienhankinnoissa. 

Julkisten hankintojen perusperiaatteisiin kuuluu myös, että hankintayksikön on kohdeltava 

hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä 

toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen (Laki julkisista han-

kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016 3 §.). 

2.5 Pienhankintojen periaatteet 

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavia hankintoja. 

Laki ei sääntele pienhankintoja, mutta EU:n perustamissopimuksen mukaiset periaatteet, 

tasapuolisuus, syrjimättömyys ja avoimuus, tulee huomioida myös pienhankintojen valmis-

telussa ja toteutuksessa. (Hankintalaki 2 §.). Pienhankintoja koskee myös Valtioneuvoston 
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periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankin-

noissa (2013). 

Hallintoyksiköiden tulee hyödyntää hankinnoissaan Puolustusvoimien puitesopimuksia, 

valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n puitejärjestelyjä tai puolustusvoimien strategi-

sia kumppanuussopimuksia. Näiden lisäksi hallintoyksiköiden tulee noudattaa Pääesikun-

nan ja Logistiikkalaitoksen erityisohjeita ja määräyksiä hankintatoimeen sekä varojen käyt-

töön liittyen. (Puolustusvoimien hankintamääräys 2015.) Hallintoyksiköllä tarkoitetaan 

tässä yhteydessä Puolustusvoimien joukko-osastoja ja laitoksia, jotka toteuttavat kansalli-

sen kynnysarvon alittavia hankintoja. 

Määrällisesti noin 98 prosenttia kaikista Puolustusvoimissa toteutetuista hankinnoista on 

pienhankintoja. Tämän vuoksi myös pienhankintojen ohjeistukseen tulee kiinnittää eri-

tyistä huomioita. Vuonna 2019 Puolustusvoimat teki kansallisen kynnysarvon alittavia 

hankintoja ostotilauksilla 95 969 659 euron (alv 0%) edestä, mikä on n. 6,4 prosenttia 

Puolustusvoimien koko euromääräisestä hankintavolyymistä. Puolustusvoimien normaali 

vuosittainen hankintavolyymi on noin 1,5 miljardia euroa, mutta se saattaa poiketa suurten 

hankkeiden vuoksi +- 100 miljoonaa euroa vuositasolla. (Logistiikkaosasto 2020.) 

2.6 Pienhankinnoissa huomioitavia raja-arvoja 

Puolustusvoimien hankintamääräyksen 2015 mukaan, 60 000 euron, kilpailutusta vaativat 

hankinnat toteuttaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos, hallintoyksikön toimeksiannosta. 

Toimeksianto voidaan antaa joko PVSAP SRM ostoskärrytoiminnallisuudella tai asiakir-

jalla. 30 000 ylittävissä hankinnoissa hallintoyksikön velvollisuus on tehdä hintatiedustelu 

kolmelta eri toimittajalta selvittääkseen hintatason markkinoilla. Hintatiedustelut tulee do-

kumentoida. 

15 000 euron rakentamispalveluiden hankinnassa on huomioitava verottajan määräämä 

rakentamispalveluiden ilmoittamisvelvollisuus. Rakentamispalveluihin katsotaan kuuluvan 

kiinteistöihin, maa- tai vesialueisiin kohdistuvat rakennus- ja korjaustyöt. Verotusmenette-

lylain (1558/1995) uuden 15 c §:n mukaan tiedonantovelvollisia urakkatietojen osalta ovat 

rakentamispalvelua tilaavat tahot (Verohallinto 2020.) Hallintoyksiköt ovat velvollisia ilmoit-

tamaan tiedot verottajalle. 

10 000 euron laite- ja kalustohankinnoista on hallintoyksikön tehtävä käyttöomaisuuskoh-

teen perustamispyyntö Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselle. Saatua kohdenumeroa 

käytetään ostotilauksella tiliöinnin yhteydessä, joka ohjaa kyseisen hankinnan seuratta-

vaksi käyttöomaisuuskirjanpidossa. 
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9 000 euron palveluhankinnoissa tulee huomioida tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 

Hallintoyksikön on esitettävä hintatiedustelussa tai tarjouspyynnössä vaatimus toimittajalle 

tilaajavastuulain mukaisten selvityksistä. Lakia sovelletaan, kun hankinnassa on kyse 

työntekijöiden vuokraamisesta, yli 10 työpäivää, tai työtehtävien suorittamisesta Puolus-

tusvoimien tiloissa. (Pääesikunta 2016.) Tilaajavastuulakia sovelletaan tilaajaan: 

1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää; taikka 

2) jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai Suomessa olevassa työkohteessa työs-

kentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnan-

tajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti 

suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin. 

(Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettä-

essä 22.12.2006/1233 2 §.) 

Tilattaessa palvelua toiminimeltä, tulee tilaajan tarkistaa aina (ei raja-arvoa) yrittäjän elä-

kelain mukaisen vakuutuksen (YEL-todistus) voimassaolo. YEL-todistuksen voimassaolo 

tulee tarkistaa jo hankinnan valmisteluvaiheessa. Kaupalliset asianhoitajat vastaavat to-

distuksen pyytämisestä ammatinharjoittajalta. Mikäli ammatinharjoittajalla ei ole esittää 

voimassa olevaa YEL-todistusta, tulee maksu suorittaa palkkiona, josta peritään julkisen 

alojen eläkelain mukaiset eläkemaksut. (Pääesikunta 2017a.) 
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3 SHAREPOINT 2016 INTRANETIN JULKAISUALUSTANA 

3.1 Käyttötarkoitus ja rakenne 

SharePoint on Microsoftin ylläpitämä ohjelmistopalvelu, jota yleisimmin hyödynnetään or-

ganisaatioiden intranetissä viestinnässä, ryhmätyöskentelyssä sekä dokumenttien hallin-

nassa (Roine & Anttila 2015, 7.) 

Palvelu on erityisen suosittu sisäisen organisaatioviestinnän välineenä, ja onkin suosituin 

intranet-julkaisualusta Suomessa. Intranetin käyttötarkoitus voidaan jakaa kahteen osaan; 

viestinnälliseen intranetiin sekä digitaaliseen työympäristöön. Intranet on säilyttänyt vah-

vasti asemansa organisaatioiden virallisena viestintäkanavana, ja sen käyttötarkoitus pai-

nottuu edelleen uutisointiin, tiedottamiseen ja ohjeistuksiin, niin sanottuun yksipuoliseen 

informaation jakamiseen. Digitaalinen työympäristö mahdollistaa interaktiivisen työskente-

lyn organisaatiossa, kuten yhteisten ryhmätyötilojen käytön ja kommunikoinnin jäsenten 

kesken. Intranetin käyttötarkoitus laajentuu ja monipuolistuu, ja intranetin sijaan, voidaan-

kin puhua digitaalisesta työympäristöstä kokonaisuutena. (North Patrol 2018, 2019)  

Myös Puolustusvoimissa digitaalista työympäristöä hyödynnetään monin tavoin. Sen pää-

tehtävä on tukea työskentelyä, tarjota paikka sisäisen viestintään sekä yhteiseen tilanne-

kuvaan. (Pääesikunta 2017b, 4.). Viestinnällisen tiedon jakamiseen, intranetissä on käy-

tössä työn tuki- ja tietopankkiosio, Puolustusvoimat eli organisaation toimialaosio, sekä 

uutisointiin ja tiedottamiseen liittyvä ajankohtaista -osio (kuva 1). Digitaalista työympäris-

töä hyödynnetään SharePointin työtiloilla. Työtilat ovat käyttöoikeuksin rajattavissa, jolloin 

ne mahdollistavat yhteistyön esimerkiksi tiimeissä tai projekteissa (Puolustusvoimien Pal-

velukeskus 2018). 

 

Kuva 1. Viestinnällisen tiedon rakenne Puolustusvoimien intranetissä 

Kaupallisen alan intranet-sivut sijoittuvat Puolustusvoimat -osioon (kuva 1), logistiikan toi-

mialan alle. Sivut ovat niin sanottuja sisältösivuja, ja Pääesikunnan viestintäosasto ohjeis-

taa niiden rakenteen ja sisällön tuottamisen. 
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3.2 Sisältösivun rakenne 

Sisältösivut sijaitsevat Puolustusvoimat -osiossa, ja ne ovat luonteeltaan pysyviä sisältöjä, 

joita päivitetään tarvittaessa. Sisältösivun rakenne (kuva 2) muodostuu yhdeksästä eri ele-

mentistä: 

➢ otsikkokuvasta (1) 

➢ otsikosta (2) 

➢ ingressistä (3) 

➢ leipätekstistä (4) 

➢ www-osista (5). (kuva 2) 

Edellä mainittujen lisäksi, sivulle määritetään 

➢ vastuuhenkilö (6) 

➢ julkisuusluokka (7) 

➢ suojaustaso (8) ja 

➢ asiasanat (9). 

 

Kuva 2. Sisältösivun rakenne 
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Otsikkokuva on määritelty sivun levyiseksi, ja se asemoidaan sivun yläreunaan. Tarkem-

mat sisältösivuille käytettävät kuvakoot on määritelty viestintäosaston sisältösivuohjeessa 

(Pääesikunta 2017b, 31). Sivuilla käytettävät kuvat tallennetaan aina SharePointin kuva-

kirjastoon, ennen kuvan lataamista sivustolle. 

Otsikko on määritelty heading 1 -tyyliksi, ja se kirjoitetaan pienin kirjaimin, pois lukien otsi-

kon alkukirjain. Leipätekstissä, eli varsinaisessa sisältötekstissä, väliotsikoinnissa käyte-

tään heading 2 -tyyliä, ja taulukoissa ja luetelmissa, joko leipätekstiä tai heading 3 -tyyliä. 

Fontin tyyli on Arial, ja tekstit asemoidaan vasempaan reunaan. Otsikon jälkeen sivulle kir-

joitetaan ingressi. Ingressi on johdantokappale sivun sisältöön. Ingressin tarkoitus on tii-

vistää sivun sisältämä tieto, ja sen pituus on 2 - 4 riviä (Pääesikunta 2017b, 8.) 

Sivun www-osat mahdollistavat linkityksen SharePointin muihin osioihin, kuten yksiköiden 

ja osastojen tiedotevirtaan. Www-osan avulla voidaan myös tuottaa pieniä tekstisisältöjä, 

kuten organisaation yhteystiedot tai muita tärkeitä sisältönostoja. (Pääesikunta 2017b, 

47.) 

Sivuille määritetään myös vastuuhenkilö, julkisuusluokka ja -aste sekä metatiedot. Vas-

tuuhenkilö vastaa sivun päivittämisestä, ja sisällön julkisuusluokan ja -asteen määrittämi-

sestä. Puolustusvoimien intranetiin voi tallentaa korkeintaan ”käyttö rajoitettu”, suojausta-

son IV materiaalia. (Pääesikunta 2017b, 4.) 

Metatiedot ovat tietoa aineiston sisällöstä, eli tässä tapauksessa, sivua kuvaavia tietoja. 

Metatietojen käyttö aineistossa mahdollistaa aineiston etsimisen hakukoneilla. Elina Ras-

tas kirjoittaa blogissa, tiedon löytymisen tärkeydestä tämän päivän organisaatiokulttuu-

rissa. Suomen standardoimisliitto on luomassa asiakirjojen metatietostandardia, jonka ta-

voitteena on parantaa tiedon laatua, tiedon löydettävyyttä ja tiedonsiirtoa. (Rastas 2020) 

Sivun metatiedoiksi on määritelty julkaisijan organisaatio, sivun vastuuhenkilö ja kolme 

kappaletta asiasanoja helpottamaan sivun löytämisestä intranetin hakukoneella. 

3.3 Käyttöoikeudet ja koulutus 

Sisällön tuottamiseen Puolustusvoimien intranet-sivustolle tarvitaan käyttöoikeudet. Edel-

lytyksenä käyttöoikeuksien saamiselle on osallistuminen viestintäosaston mediatuotanto-

tiimin järjestämiin käyttökouluksiin. Neljästä osiosta tulee suorittaa vähintään kaksi osiota 

ja niihin liittyvät harjoitustehtävät hyväksytysti. Koulutukset on tarkoitettu kaikille henki-

löille, jotka tuottavat säännöllisesti sisältöä Puolustusvoimien intranet-sivuille. (Pää-

esikunta 2020.) 
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Opinnäytetyöntekijä osallistui keväällä 2019 kaikkiin käyttökoulutuksiin: 

➢ tietopankin wikisivujen luonti ja muokkaus 

➢ työn tuki -palvelukortit 

➢ sisältösivujen luonti ja muokkaus ja 

➢ tiedotteet. 

Jokaisen käyttökoulutuksen jälkeen harjoiteltiin sivustojen luomista ja muokkausta omatoi-

misesti testi-intrassa, sekä suoritettiin annetut tehtävät. Mediatiimi tarkisti tehtävät anne-

tun palautuspäivän jälkeen, ja antoi hyväksynnän suorituksesta. Kun kaikki osiot oli suori-

tettu hyväksytysti, myönnettiin käyttöoikeudet intranetin sisällöntuottoa varten. 

3.4 Käyttökokemuksia 

Tavallisen käyttäjän näkökulmasta, jolla ei ole aiempaa kokemusta intranet-sivujen toteut-

tamisesta, SharePoint 2016 -julkaisualustan käyttö oli yllättävän helppoa. Käyttöä helpotti 

erityisesti työkalupanelin (kuva 3) tutut työkalut, jotka mukailevat Microsoft Office -paketin 

työkaluja (Excel ja Word). 

 

Kuva 3. SharePoint 2016 työkalupaneli 

Verkko-osien lisääminen sivulle oli opinnäytetyöntekijän mielestä hieman monimutkainen, 

mutta noudattaen pilkuntarkasti viestintäosaston ohjeita, onnistui sekin pienen harjoittelun 

jälkeen. Intranet-sivuston käytännön työn edetessä, heräsi ajatus pikaohjeen (liite 2.) teke-

misestä. Viestintäosasto on tuottanut kattavan ohjeistuksen sisällön tuottamisesta sekä 

käytännön toteutuksesta, mutta on kokonaisuudessaan melko massiivinen. Pikaohjeen 

(kuva 4) on tarkoitus helpottaa sivuston päivittäjän työtä, joka ei välttämättä päätyökseen 

tuota sisältöä intranet-sivuille. 
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Kuva 4. Pikaohjeen sisällysluettelo 

Ohjeeseen on kerätty tarvittava ohjeistus ja vinkit, joilla sivujen päivitys, tekstin, kuvien ja 

linkkien lisääminen, onnistuu. Ohjeen lopussa on linkki Pääesikunnan viestintäosaston 

kaiken kattaviin käyttöohjeisiin. 
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4 CASE: KAUPALLISEN ALAN INTRANET-SIVUSTON TOTEUTUS PUOLUS-

TUSVOIMILLE 

4.1 Organisaatio 

Pääesikunnan logistiikkaosasto ohjaa logistiikkaa Puolustusvoimissa. Kaupallinen ala 

Puolustusvoimissa kuuluu osaksi logistiikka-alaa. Kaupalliseen toimialaan kuuluu han-

kinta-ala, kaupallis-juridinen ala sekä huolinta- ja myyntitoimi. Kaupallisen alan kokonais-

ohjauksesta vastaa Pääesikunta ja sen logistiikkaosasto (kuvio 5). Hankintayksiköllä on 

velvollisuus järjestää hankintatoimensa siten, että hankinnat toteutetaan suunnitelmalli-

sesti, taloudellisesti ja lakien, normien ja määräysten mukaisesti. Pääesikunnan tehtävänä 

on tukea Puolustusvoimien ydintoimintojen tuloksellista toteuttamista taloudellisesti ja tar-

koituksenmukaisesti. (Puolustusvoimien hankintamääräys 2015.) 

 

Kuvio 4. Puolustusvoimien hankintaorganisaatio 

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos on Pääesikunnan alainen laitos. Laitos omistaa Puolus-

tusvoimien materiaalin, toimii logistiikan ja materiaalialan teknisenä asiantuntijana sekä 

hallinnoi hankintatoimen kokonaisuutta (Puolustusvoimat 2020a). Laitos hallinnoi myös 

Puolustusvoimien kumppanuuksia ja sopimuksia sekä tukee hallintoyksiköitä hankintatoi-

minnassa toteuttaen hallintoyksiköiden puolesta 

➢ kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat  

➢ puolustusmateriaali- ja turvallisuushankinnat ja 

➢ tullausta ja huolintaa vaativat ulkomaan hankinnat. 
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Puolustusvoimien hallintoyksiköt toteuttavat itsenäisesti kaikki kansallisen kynnysarvon 

alittavat hankinnat sekä puitejärjestelyihin ja kumppanuuksiin perustuvat hankinnat. 

4.2 Tutkimussuunnitelma 

Toimintatutkimus toteutettiin Pääesikunnan logistiikkaosaston ohjauksessa, ja opinnäyte-

työn ohjaajana toimi Puolustusvoimien hankinta-alan johtaja. Tutkimuksen alussa, maalis-

kuussa 2019, toimeksiantajan kanssa hahmoteltiin Puolustusvoimien kaupallisen alan in-

tranet-sivustotarpeet karkealla tasolla. Pääsivun lisäksi, sivusto koostui viidestä alisivus-

tosta, joita oli tarkoitus työstää työn ensimmäisessä vaiheessa; normit ja ohjeet, materiaa-

lipankki, hyödylliset linkit, huolinta ja koulutus. Lisäksi hahmoteltiin kuusi muuta alisivus-

toa, joita mahdollisesti kehitettäisiin työn edetessä. 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan monimenetelmäisellä tutkimusotteella. 

Sivuston tarpeille haettiin vahvistusta kyselytutkimuksen avulla, jossa kaupallisen alan 

henkilöstöltä kysyttiin sivujen tarpeellisuutta, oman työn näkökulmasta. Kyselyssä kartoi-

tettiin myös henkilöstön tietotarpeita ja mahdollisia uusia ideoita, intranet-sivustoa varten. 

Riski vähäiseen vastausprosenttiin tiedostettiin, mutta katsottiin että kaikki vastauksista 

saadut lisätarpeet ja ideat olisivat tervetulleita tutkimuksen kannalta. Kyselytutkimukseen 

varattiin aikaa kesäkuusta elokuuhun. Kyselyn perustella saadut tulokset koottiin intranet-

sivuston toteutussuunnitelmaksi, jonka käytännön toteutus alkoi lokakuussa 2019. 

Tutkimussuunnitelmassa, opinnäytetyön aikataulu (kuvio 6) suunniteltiin alkavaksi maalis-

kuusta 2019 ja päättyvän toukokuussa 2020. Takarajaksi asetettiin joulukuu 2020. Tutki-

muslupa anottiin vuoden 2020 loppuun asti. 

 

Kuvio 5. Opinnäytetyön aikataulu 

Toimeksiannon käytännön toteutukseen, opinnäytetyöntekijän tuli suorittaa Puolustusvoi-

mien intranetin käyttökoulutukset käyttöoikeuksien saamiseksi järjestelmään. Käyttökoulu-

tukset järjestettiin keväällä 2019. 

Tutkimus-
suunnitelma 

03/2019

Intranetin 
käyttö-

koulutukset 

04-05/2019

Kyselytutkimus 

06/2019

Tiedonkeruu

Toteutus-
suunnitelma

10/2019

Käytännön 
toteutus

10/2019 -

05/2020
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4.3 Kyselytutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen havaintoyksiköksi valittiin Puolustusvoimien kaupallisella alalla työskentele-

vää henkilöstöä. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki havaintoyksiköt, ja ryhmää kutsu-

taan tutkimuksen perusjoukoksi. (Ojasalo ym. (2015, 122) Kysely toteutettiin verkossa, 

Webropol -kyselylomakkeella, johon lähetettiin linkki sähköpostilla hankinta-alan johtajan 

toimesta. Vastaanottajien sähköpostin jakeluryhmä koostui 116:sta Puolustusvoimien kau-

pallisella alalla työskentelevistä henkilöistä. Sähköpostin saatetekstissä kerrottiin lyhyesti 

kyselyn tavoitteet sekä liittymäpinta opinnäytetyöhön. Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa 

henkilöstön tietotarpeita ja ideoita intranet-sivuston toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. 

Taustatietoihin kysyttiin vain vastaajan tehtävää ja organisaatiota puolustushaaratasolla, 

vastaajan yksityisyydensuojan turvaamiseksi. 

Kyselylomakkeessa (liite 1.) kysyttiin tutkimuksen alussa valittujen alisivujen tärkeyttä 

oman työn kannalta, sekä suunnitteilla olevien alisivujen tärkeyttä asteikolla 1 - 5 (vähem-

män tärkeä - erittäin tärkeä). Jokaiseen alisivuun oli mahdollista kommentoida sivujen si-

sältötarpeita ja kehitysideoita. 

Kyselylinkki lähetettiin 18. päivä kesäkuuta 2019 ja vastausaikaa annettiin elokuun lop-

puun saakka. Ajankohdan satuttua kesälomakuukausille, lähetimme elokuussa vielä muis-

tutusviestin kyselyyn vastaamisesta. 
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4.4 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

Taustatietoihin vastasi 24 vastaajaa kaikista Puolustusvoimien puolustushaaroista. Vas-

taajista 12 oli Logistiikkalaitoksen henkilöstöä, 4 Maavoimien, 4 PE ja alaisten laitosten, 2 

Merivoimien ja 2 Ilmavoimien henkilöstöä (kuvio 7). Vastanneista 16 oli kaupallisia asian-

hoitajia, 2 taloussihteereitä ja 6 muulla tehtävänimikkeellä olevaa henkilöä. 

 

Kuvio 6. Vastaajien organisaatio (n = 24) 

Alisivustojen tärkeys oman työn kannalta (1 - 5) 

Tärkeimmäksi alisivuksi koettiin normit ja ohjeet, joka sai mediaaniarvoksi täydet viisi. 

Koulutus ja hyödylliset linkit -alisivut koettiin myös tärkeiksi arvoilla 4 ja 4,5. Huolinta ja 

materiaalipankki -alisivut saivat alimman arvion 3 (kuvio 8). 

 

Kuvio 7. Kysymys alisivustojen tärkeydestä (n=24) 

Avoimiin kysymyksiin saatiin vastauksia 9 - 14 kappaletta per alisivu. 
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Suunnitteilla olevien alisivujen tärkeys oman työn kannalta (1 - 5) 

Suunnitteilla olevista alisivuista tärkeimmiksi koettiin PVSAP-järjestelmän käyttöohjeet ja 

pienhankintojen muistilista mediaaniarvolla 5. Puitejärjestelyt ja toimintamallit, digitaaliset 

hankinnat ja kysymyksiä ja vastauksia -alisivut koettiin myös tärkeiksi mediaaniarvolla 4. 

Kaupallisen alan organisaatio ja kuvagalleria -alisivu sai mediaaniarvon 3. (kuvio 9) 

 

Kuvio 8. Kysymys suunnitteilla olevien alisivustojen tärkeydestä (n = 24) 

Avoimiin kysymyksiin saatiin vastauksia 11 kappaletta. 

4.5 Tulosten hyödyntäminen 

Kyselyn pohjalta saatiin arvokasta tietoa kaupallisen alan ammattilaisilta. Saatua tietoa 

analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Määrällistä dataa kuvattiin tilas-

tollisesti ja havainnollistettiin ympyrä- ja pylväskaavioiden avulla. Laadullista tietoa, eli 

avointen kysymysten perusteella saatua, tarkasteltiin sisältöanalyysin keinoin. Sisältöana-

lyysi on menetelmä, jossa tutkimuksessa saatu aineisto tiivistetään ja saatetaan selkeään 

muotoon, jolloin se on helpommin ymmärrettävissä ja siten analysoitavissa (Oja-salo ym. 

2015, 139.). 

Avoimista vastauksista saatiin hyviä huomioita sivustolla julkaistaviin dokumentteihin ja 

ohjeistuksiin, kuten että materiaalien tulee perustua virallisiin määräyksiin, normeihin tai 

asiakirjoihin. Tärkeä havainto huomioitiin sivuston toteutuksessa. Sivuston tarpeellisuu-

desta kieli avoimissa vastauksissa tulleet kommentit sivuston toteuttamisesta: 
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Hieno homma, jos hankinnoissa tarvittavat tiedot löytyvät yhdestä paikasta, ja link-

kien avulla saa lisää tietoa.  

Iso kiitos tuosta isosta työstä, tulen käyttämään sitä varmasti hankinnan työkalunani. 

Määrällisen informaation pohjalta alisivut ryhmiteltiin tärkeysjärjestykseen, ja avointen ky-

symysten avulla saatiin spesifioituja sisältötarpeita, joista yhteistyössä hankinta-alan joh-

tajan kanssa valittiin toteuttamiskelposet ideat ja tarpeet. Kaupallisen alan johtaja päätti 

viime kädessä valinnoista. Teemoittelua hyväksikäyttäen, kyselyn tulokset kerättiin tauluk-

koon toteutusvaiheiksi (taulukko 1 ja 2). Ensimmäiseen toteutusvaiheeseen valittiin pääsi-

vun lisäksi 5 alisivua: 

➢ Normit ja ohjeet 

➢ Pienhankintojen muistilista - Pienhankinnat 

➢ Koulutus 

➢ Hyödyllisiä linkkejä 

➢ Materiaalipankki. 
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Taulukko 1. Alisivustojen toteutusvaihe 1 

 

Kyselyn perusteella erittäin tärkeäksi koetut PVSAP toiminnanohjausjärjestelmän ohjeet ja 

toimintamallit linkitettiin suoraa pääsivulle. Toiseen toteutusvaiheeseen (taulukko 2) jäi 

huolinnan alisivu, joka toimeksiantajan on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta 2020. 
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Taulukko 2. Alisivujen toteutusvaihe 2 ja jatkokehitys 

 

Jatkokehitykseen siirtyivät digitaaliset hankinnat, kysymyksiä ja vastauksia- ja organisaa-

tio/kuvagalleria -sivusto (taulukko 2.). Sivustot saivat suunnitteilla olevista sivuista pienim-

män mediaaniarvon, sekä avointen kysymysten kautta tuli vähiten toteutustarpeita. Suun-

nitteilla ollut puitesopimukset ja toimintamallit -alisivu päätettiin jättää toteuttamatta koko-

naan ja keskittää kaikki tieto olemassa olevaan sopimushallintajärjestelmään. 

4.6 Luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan monimenetelmäisellä tutkimusotteella. 

Kyselytutkimuksella haettiin vahvistusta olettamukselle kaupallisen alan intranet-sivuston 

tarpeellisuudesta ja tietotarpeista. Tutkimuksesta saadut tulokset tukivat olettamusta si-

vuston tarpeellisuudesta, joten tutkimuksen voidaan katsoa siltä osin olevan luotettava. 

Kyselytutkimus vahvisti perusteet työn toteutukselle. 

Faktojen valossa, eli vastausprosentin ollessa vain 21 prosenttia, määrällisen tutkimuksen 

ulkoinen validiteetti on matala, joten sitä ei voi suoraan yleistää. Samoin tutkimuksen relia-

biliteetin eli tulosten pysyvyyden, arvioidaan olevan heikko, sillä toistettaessa tutkimus, 

tuskin saataisiin samoja tuloksia, kun kyse on ihmisten mielipiteistä. (Kananen 2015, 347, 

349.) 

Vaikka faktojen valossa, tutkimuksen luotettavuus on heikko, katsotaan kuitenkin 24:n 

kaupallisen alan ammattilaisen vastausten olleen arvokkaita tutkimukselle. Tyytyväisiä ol-

tiin myös siihen, että vastauksia saatiin kaikista puolustushaaroista ja yksiköistä. Suurin 
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osa vastaajista (67%) oli odotetusti kaupallisia asianhoitajia, jotka tekevät käytännön työtä 

hankintojen parissa päivittäin. Tarpeet vastaajien kesken olivat osittain samansuuntaisia, 

joten niiden pohjalta pystyttiin valitsemaan sisältökohteet ja toteutusvaiheet. Avointen vas-

tausten perusteella ei kuitenkaan saavutettu saturaatiota eli kyllääntymistä, jolloin samat 

vastaukset olisivat toistuneet systemaattisesti (Kananen 2015, 347, 349.) 

Eettisyys 

Tutkimus pyrittiin toteuttamaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, rehellisesti, huo-

lellisesti ja tarkasti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Työ toteutettiin Pääesikun-

nan ohjauksessa, ja työpaikkaohjaajana toimi Puolustusvoimien hankinta-alan johtaja. 

Tutkimuksessa käytettiin eettisesti kestäviä, tieteellisen tutkimuksen mukaisia, tutkimus- ja 

arviointimenetelmiä. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin osallistavaa havainnointia, ky-

selytutkimusta ja dokumenttianalyysiä. Arvioinnissa käytettiin määrällisiä ja laadullisia me-

netelmiä. Aineistoa analysoitiin yhteistyössä Puolustusvoimien hankinta-alan johtajan 

kanssa yhteistyössä. Yhteistyö oli avointa ja keskustelevaa. Viime kädessä, päätökset to-

teutuksista teki hankinta-alan johtaja. 

Tutkimukseen anottiin Puolustusvoimilta tutkimuslupa, jossa esitettiin tutkimusmenetel-

mät, aikataulu sekä tarvittavat lähdeaineistot. Esityksessä todettiin myös, että tutkimusra-

portti ei sisällä turvaluokiteltua tietoa, joten lopullinen tutkimusraportti on julkinen asiakirja. 

SharePoint 2016 -julkaisualustan käyttöoikeudet myönnettiin opinnäytetyöntekijälle, kun 

tarvittavat koulutukset intranetin tekniikkaan ja sisällöntuottamiseen oli käyty. 

Tutkijoita ja muita työhön osallistuneita kunnioitettiin viittaamalla huolellisesti lähteisiin ja 

merkitsemällä viittaukset lähdeluetteloon. Suoria siteerauksia käytettiin tarkasti sanasta 

sanaan, ja ne eroteltiin tekstistä kursivoituna. Kyselytutkimuksessa huomioitiin vastaajien 

anonymiteetti. 

4.7 Sivuston toteutus 

Työn tietoperusta käsitteli Puolustusvoimien kaupallista-alaa sääteleviä lakeja ja määräyk-

siä sekä SharePoint 2016 julkaisualustaa intranet-sivuston toteutuksessa. Teoriassa kes-

kityttiin erityisesti hankinta-alaa sääteleviin määräyksiin ja ohjeisiin, jotka liittyvät olennai-

sesti tarvittavan tiedon keräämiseen ja työn toteuttamiseen käytännössä. Boedekerin ”oi-

valluttava-perinteinen” -tietoperustamalli, kytkee teorian käytäntöön (Kananen 2015, 97.), 

eli tässä tapauksessa, tarvittavan tiedon kokoamiseen ja tuottamiseen kaupallisen alan 

intranet-sivustolle. Sivuston toteutuksessa sovellettiin tietoperustaa käytäntöön, hyödyn-

nettiin kyselytutkimuksen tuloksia ja dokumenttianalyysia. 
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Sivuston ensimmäiseen toteutusvaiheeseen valittiin pääsivun (kuva 5) lisäksi viisi alisivua. 

Pääsivun ulkoasu toteutettiin Pääesikunnan viestintäosaston antaman ohjeistuksen mu-

kaisesti. Hankinta-alan johtaja tuotti sivulle tekstisisällön ja opinnäytetyön tekijä vastasi si-

vun teknisestä toteutuksesta. 

  

Kuva 5. Pääsivu 

Sivun otsikon alle ingressiin, kirjoitettiin lyhyt kuvaus kaupallisesta toimialasta, sen tehtä-

vistä ja vastuista. Leipätekstiosassa kuvattiin hankintatoimen vastuut, tehtävä ja tavoitteet. 

Sivunavigaatioon lisättiin vastuuorganisaation yhteystiedot sekä tärkeimmiksi havaitut lin-

kit Puolustusvoimien hankintamääräykseen, hankinnan toimintamalleihin ja käyttöohjei-

siin. Leipätekstin alle lisättiin Pääesikunnan Logistiikkaosaston tiedotevirta, sisältöön upo-

tettu www-osa. Pääsivun kuva on Pixabay -kuvagalleriasta, jossa julkaistaan tekijänoi-

keuksista vapaita kuvia. (Pixabay 2020). Se kuvaa hankinnan PVSAP SRM järjestel-

mässä tehtävää ostoskärryä eli niin sanottua hankinnan käynnistämistä. 
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Normit ja ohjeet -alisivu 

Normit ja ohjeet alisivulle koottiin 12 kappaletta normeja ja 9 kappaletta asiakirjoja, jotka 

määräävät ja ohjeistavat Puolustusvoimien hankintatoimintaa ja siihen liittyviä rajapintoja 

(kuva 6). Kaikki sivulle toteutettu materiaali on Puolustusvoimien virallista ohjeistusta. Li-

säksi alisivulle lisättiin linkki liikekirjanpitotilien taulukkoon, joiden käyttöä ohjeistaa Puo-

lustusvoimien Palvelukeskus. 

  

Kuva 6. Normit ja ohjeet -alisivu 

Normit ja asiakirjat kerättiin yhteistyössä hankinta-alan johtajan kanssa, ja työssä hyödyn-

nettiin tietoperustaa kaupallisen alan sääntelystä sekä kyselytutkimuksesta saatuja tulok-

sia. Kaikki sivulle kerätyt normit ja asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja.  
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Pienhankinnat -alisivu 

Alisivun toteutuksessa hyödynnettiin kaupallisen alan sääntelyn tietoperustaa, osallistavaa 

havainnointia sekä kyselytutkimuksen tuloksia. Opinnäytetyöntekijä suunnitteli ja toteutti 

taulukon pienhankinnoissa huomioitavista raja-arvoista pienhankinnat -alisivulle (kuva 7). 

Näihin raja-arvoihin, hankintojen parissa työskentelevät törmäävät lähes päivittäin. Tau-

lukko auttaa hahmottamaan ja muistamaan raja-arvoista johtuvat vaatimukset. 

 

Kuva 7. Pienhankinnat -alisivu 

Kaupallisen asianhoitajan vastuulla on, että raja-arvojen aiheuttaman velvollisuudet tule-

vat toteutetuksi. Raja-arvojen lisäksi, taulukossa on lyhyt selitekenttä, linkit tai viittaukset 

dokumentteihin, joihin määräykset perustuvat. 
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Koulutus -alisivu 

Koulutus -alisivulle (kuva 8) koottiin linkit kaupalliseen alaan liittyviin koulutusmahdolli-

suuksiin sekä tietoa Puolustusvoimien sisäisistä koulutustapahtumista ja niihin liittyvistä 

koulutusmateriaaleista. 

 

Kuva 8. Koulutus -alisivu 

HAUS Kehittämiskeskus Oy on valtionhallinnon sisäinen sidosyksikkö, jonka tehtävänä on 

tarjota valtion yhteisiin osaamisiin perustuvia koulutuksia valtionhallinnon työntekijöille 

(HAUS Kehittämiskeskus 2020). eOppiva puolestaan on HAUS:n digitaalinen oppimisym-

päristö, johon on luotu Puolustusvoimien hankintatoimea käsittelevä kurssi (Puolustusvoi-

mat 2020b). Tiedot sivustolle koottiin yhteistyössä hankinta-alan johtajan kanssa hyödyn-

täen kyselytutkimusta. 

Dokumenttipankki 

Dokumenttipankki -alisivulle (kuva 9) lisättiin linkit Puolustusvoimien käytössä oleviin mal-

lidokumentteihin: 

➢ hinta- ja saatavuustiedustelulomake 

➢ kotimuuton tiedonkeruulomake ja 

➢ käyttöomaisuuden perustamislomake. 
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Hinta- ja saatavuuslomaketta voi hyödyntää pienhankinnoissa, kun toimittajalta tiedustel-

laan tavaran tai palvelun hintaa ja saatavuutta, eikä hankinnasta järjestetä tarjouskilpailua. 

Lomakkeeseen on kerätty kaikki oleellinen tieto, joka toimittajalta halutaan hankinnan to-

teuttamista varten. Kotimuuttojen lomakkeella kerätään tarvittava tieto siirtovelvollisten ko-

timuuttojen kilpailutusta varten. Käyttöomaisuuden perustamislomaketta tarvitaan käyttö-

omaisuuskohteen perustamista varten. Käyttöomaisuuskohde perustetaan tavarahankin-

nalle, jonka arvo on vähintään 10 000 euroa ja sitä seurataan käyttöomaisuuskirjanpi-

dossa. 

  

Kuva 9. Dokumenttipankki -alisivu 

Aineistonhankintamenetelminä käytettiin valmiita ja tuotettuja dokumentteja. Dokumentit 

kerättiin yhteistyössä hankinta-alan johtajan kanssa. Opinnäytetyöntekijä toteutti kotimuu-

ton tiedonkeruulomakkeen. 
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Hyödyllisiä linkkejä -alisivu 

Hyödyllisiä linkkejä -sivulle (kuva 10.) kerätiin kuusitoista linkkiä, jotka sisältävät kaupalli-

sen alan lainsäädäntöä, oppaita ja muita tarpeellisia linkkejä, kuten valtion yhteishankin-

tayksikkö Hansel sekä julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA. 

 

Kuva 10. hyödyllisiä linkkejä -alisivu 
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Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin osallistavaa havainnointia ja kyselytutkimusta. Lin-

kit koottiin yhteistyössä hankinta-alan johtajan kanssa, hyödyntäen kyselytutkimuksen tu-

loksia sekä opinnäytetyöntekijän omia havaintoja linkkien tarpeellisuudesta. 

4.8 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa henkilöstön tietotarpeita kaupallisen alan intranet-si-

vustoa varten, kerätä tietoa sivustoa varten sekä tuottaa tarvittava ohjeistus Puolustus-

voimien intranetiin, SharePoint 2016 -julkaisualustalle. 

Opinnäytetyö toteutettiin Pääesikunnan logistiikkaosaston ohjauksessa, ja ohjaajana toimi 

Puolustusvoimien hankinta-alan johtaja. Työstä muotoutui toimintatutkimus, jossa opin-

näytetyöntekijä oli tiiviisti osallisena työn suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa. 

Työssä korostui toiminnallisuus sekä tutkimuksellisen kehitystyön pääperiaatteet; tuottaa 

ratkaisuja käytännön ongelmiin, sekä luoda uusia ideoita tai parempia käytänteitä työyh-

teisöön. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 19.). 

Työhön valitut tutkimusmenetelmät tukivat työn toteuttamista ja työn tuloksena valmistui 

Puolustusvoimien kaupallisen alan intranet-sivusto. Tietoa sekä koottiin että tuotettiin itse 

sivustoa varten. Sivustolle luotiin pääsivun lisäksi viisi alisivua, jotka yhdenmukaistavat ja 

helpottavat tiedonsaantia kaupallisella alalla. Lopputulosta voisi luonnehtia vaikkapa pe-

russivustoksi, josta jatkokehittämistyötä on hyvä jatkaa. Kyselytutkimuksessa jatkokehityk-

seen valittiin kolme alisivua, joiden toteutukseen toivottavasti löytyy resursseja lähitulevai-

suudessa. Ilahduttavaa oli huomata, että jo opinnäytetyöprosessin aikana sivustolle il-

maantui uusi alisivu toisen organisaation toimesta. 

Sivujen päivittäminen tulee olemaan suuressa roolissa, jotta sivustosta saadaan käyttökel-

poinen työväline helpottamaan kaupallisen alan henkilöstöä työssään. Jokaiselle alisivulle 

tulisi saada oma vastuuhenkilö, jolloin tietojen ajantasaisuus voitaisiin varmistaa. Tällä 

hetkellä sivuston päivittämisestä vastaa hankinta-alan johtaja. Opinnäytetyöntekijä sai 

vastuulleen pienhankintojen alisivun päivittämisen. Sivujen toteutuksen yhteydessä heräsi 

ajatus pikakäyttöohjeesta (liite 1), jolla voisi helpottaa sivujen päivittäjän roolia, etenkin 

henkilöiden, jotka eivät työkseen päivitä intranet-sivuja. 

Haasteita työssä aiheutti Sharepoint 2016 -alustan, linkityksien ja Puolustusvoimien järjes-

telmien yhteensovittaminen, minkä vuoksi työn visuaalinen toteutus jäi omasta mielestä 

hieman heikoksi. Myöskään linkitys kaikkien järjestelmien välillä ei onnistunut teknisesti, 

joten sivuston käytettävyys kärsi sen johdosta. Pääasiana pidettiin kuitenkin sitä, että suu-

rin osa kyselytutkimuksen perusteella kartoitetuista tarpeista saatiin toteutettua sivustolle. 
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Jatkokehityksessä kannattaisi panostaa myös teknisten ongelmien ratkaisuun, jotka lisäsi-

vät huomattavasti sivuston käytettävyyttä. 

Toiminnallisen opinnäytetyön prosessi oli kokonaisuutena opettavainen kokemus, ja intra-

netin toteutus aiheena oli mielenkiintoinen ja motivoiva. Työn toiminnallinen osio antoi 

mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää omaa osaamista täysin uudella sektorilla. Työ suo-

ritettiin kokonaisuudessaan työn ohessa, mikä hetkittäin aiheutti aikataulullisia haasteita, 

huolimatta siitä, että aikaa prosessiin varattiin yli puolitoista vuotta. Ojasalon ym. (2015, 

59.) mukaan, yksi toimintatutkimuksen haasteista onkin prosessin realistinen aikataulutus. 

Haasteista huolimatta, työ saatiin valmiiksi suunnitellun aikataulun puitteista. 

Toimintatutkimus on parhaimmillaan koko organisaatiota hyödyntävä prosessi, jonka tar-

koituksena on hakea ratkaisuja käytännön ongelmatilanteisiin ja siten kehittää organisaa-

tiota ja työntekijöitä. Sen voimavara on organisaatiossa toimivat ihmiset. Toimintatutkimus 

on prosessi, joka tukee elinikäistä oppimista ja jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä. (Ka-

nanen 2014, 11.)  

Opinnäytetyöprosessin myötä oma ymmärrys teorian ja käytännön vuoropuhelusta avau-

tui. Teoriaa yksinkertaisesti tarvitaan käytännön työn toteuttamiseksi, mitä monesti ei tule 

edes ajateltua käytännön elämässä. Samoin oma auttavasti tieteellinen kirjoittaminen pa-

rani huomattavasti prosessin aikana. Pitkään työelämässä olleena, kirjoittaminen on typis-

tynyt lähinnä tiivistettyihin sähköposteihin ja ohjeistuksiin, ja ajatuskin kolmikymmensivui-

sesta kirjallisesta tuotoksesta on tuntunut täysin mahdottomalle saavutukselle. Tämä on 

ollut myös syynä siihen, miksi en aiemmin ole hakeutunut ammattikorkeakouluun opiske-

lemaan. Oman itsensä ylittäminen ja oman osaamisen kehittyminen esitti tärkeää roolia 

tässä opinnäytetyössä. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyö sai alkunsa organisaation tarpeesta kehittää kaupallisen alan henkilöstön 

tiedonsaantia päivittäisessä työssä. Työn tavoitteena oli kartoittaa henkilöstön tietotarpeita 

kaupallisen alan intranet-sivustoa varten, kerätä tietoa sivustoa varten sekä tuottaa tarvit-

tava ohjeistus Puolustusvoimien intranetiin, SharePoint 2016 -julkaisualustalle. Työstä 

muotoutui toimintatutkimus, jossa ongelmanratkaisua työstettiin yhteistyössä toimeksian-

tajan kanssa. Työssä yhdistyi toimintatutkimuksen ominaispiirteet, tutkimus ja käytännön-

läheisyys (Ojasalo ym. 2015, 58.). 

Työhön valittiin monimenetelmäinen tutkimusstrategia, jonka tutkimusmenetelmien avulla 

tavoitteet saavutettiin. Aineistonhankintamenetelminä käytettiin osallistavaa havainnointia, 

dokumenttianalyysia sekä kyselytutkimusta. Osallistavan havainnoinnin hyödyntäminen 

on mahdollista, opinnäytetyöntekijän ollessa osallisena tutkittavassa tapauksessa, 

yleensä kyseisen havainnointikohteen organisaation työntekijänä. (Paalumäki & Vähä-

mäki, 2020, 8.). Opinnäytetyöntekijä työskentelee Puolustusvoimissa hankinta-alalla, ja oli 

tiiviisti osallisena työn suunnittelussa, kehittämisessä sekä käytännön toteutuksessa. 

Opinnäytetyöhön kerättiin aineistoa Puolustusvoimien asiakirjahallinnosta sekä muista jul-

kisista lähteistä, kuten valtioneuvoston, ministeriöiden ja verottajan www-sivustoilta. Doku-

menttianalyysin keinoin, aineisto koottiin yhteen selkeyttämään teoriaa eli tietoa tutkitta-

vasta aiheesta. Työn teoriaosuus käsitteli Puolustusvoimien kaupallista-alaa sääteleviä 

lakeja ja määräyksiä, sekä SharePoint 2016 -julkaisualustaa intranetin toteutuksessa.  

Kyselytutkimuksen tuloksena syntyi toteutussuunnitelma, jonka pohjalta Puolustusvoimien 

kaupallisen alan intranet-sivusto toteutettiin. Kyselystä saatiin laadullisen tiedon lisäksi, 

numeerista dataa analysoinnin ja päätöksenteon pohjaksi. Sivusto kokoaa kaupallisen 

alan ohjeistukset ja toimintamallit, joka yhdenmukaistaa toimintaa ja parantaa henkilöstön 

tiedonsaantia kaupallisella alalla valtakunnallisesti. 

Toimintatutkimuksen lopputuloksena syntyi Puolustusvoimien kaupallisen alan henkilöstön 

tiedonsaantia parantava ja yhtenäistävä intranet-sivusto, jonka kehittäminen tulee jatku-

maan edelleen. Muutos on tämän päivän uusi normaali, joka vaatii prosessien kehittä-

mistä ja sen myötä toimintamallien päivittämistä ja jatkuvaa ohjeistamista. Toivon, että 

opinnäytetyön lopputulos innostaa ja motivoi myös muita Puolustusvoimien kaupallisen 

alan eri sektoreita intranet-sivuston kehittämiseen, ja siten luomaan vielä käyttökelpoi-

sempi työkalu meille kaikille toimialalla työskenteleville. 
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