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TIIVISTELMÄ 

Puolustusvoimissa on viime vuosina voimakkaasti panostettu toiminnan laatuun. 

Materiaalihankinnoilta edellytetään nykyään NATO-yhteensopivuutta, jonka seurauksena 

NATO-laadunhallintajulkaisut ovat osa puolustusvoimien laatutoiminnan jokapäiväistä 

toimintaa. Pääesikunta on vuoden 2003 lopussa käskenyt ottaa käyttöön NATO-julkaisun 

AQAP 2110. Sen implementointi, jalkauttaminen käytäntöön on jäänyt joukko-osastojen 

huoleksi. Myös Kuljetusvarikko itsenäisenä joukko-osastona pyrkii ottamaan 

toiminnassaan huomioon NATO:n AQAP 2110 julkaisun vaatimukset. 

Työssä on pyritty luomaan tarvittava ohjeistus, jotta AQAP 2110:n vaatimukset tulisivat 

riittävällä tavalla huomioiduiksi Kuljetusvarikon tekemissä hankinnoissa. Työssä on 

myös selvitetty Kuljetusvarikon hankintatoiminnan nykytilaa ja kehittämiskohteita. 

Riittävän ohjeistuksen luomiseksi on selvitetty lähinnä asiakirjatutkimuksen ja 

haastattelujen avulla, mistä AQAP:ssa on kysymys, sen vaatimuksista ja siihen 

olennaisesti kuuluvasta GQA-menettelystä. Tausta-aineiston pohjalta on tehty omat 

johtopäätöksen siitä, millaisia vaatimuksia julkaisu tuo Kuljetusvarikon 

hankintatoimintaan. Työn ehkä tärkeimpänä yksittäisenä tuloksena on työn liitteenä 1 

oleva Hankintaohje MOK KAUP 1.1:1. 

Jatkossa kannattaa lisäohjeistuksen ilmestymisen myötä kriittisesti tarkastella nyt 

syntynyttä ohjeistusta ja toimintatapamalleja. Kuljetusvarikon hankintatoimintaa on syytä 

lähteä ennakkoluulottomasti kehittämään nykytilan ja johtopäätösten pohjalta. 
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ABSTRACT 

The Finnish Defence Forces (FDF) has recently invested in quality. There is a much 

higher demand nowadays for purchased material. It must be material like the NATO has. 

This is why Allied Quality Assurance Publications are every day life in the FDF. The 

Defence staff has in the end of the year 2003 ordered to comply with AQAP 2110 

publication. However, the implementation of AQAP 2110 has not been done by the 

Defence staff. It has been left for normal units. Transport Depot as one of the units in the 

FDF tries to implement the demands of AQAP 2110. 

The main aim of this work was to create instructions for purchasing in Transport Depot 

demanded by the AQAP 2110. There has also been done an analysis of the present state 

of purchases in Transport Depot without forgetting future goals. 

This research has been done by studying the background documents and by interviews. 

There has been tried to find out what is the question in AQAP, its demands and the 

GQA-procedure. On the bases of before said, there has been done some conclusions what 

really is the meaning of AQAP for purchasing process in Transport Depot. You can find 

perhaps the most significant part of this work in annex 1. There are the instructions for 

purchasing. 

In the near future when more instruction is published, it is worth critical consideration to 

study these instruction and procedures made by this research. It is also worth developing 

the present purchasing strategy and purchasing methods.



ALKUSANAT 

Olen opinnäytetyötä tehdessäni 36-vuotias aikuisopiskelija. Takanani on opistoupseerin 

ylempi virkatutkinto sekä 13 vuoden palvelusura opistoupseerina kenttätykistön eri 

kouluttajatehtävissä sekä henkilöstöalalla. Uraan sisältyy myös vuosi rauhanturvatehtäviä 

Bosniassa talousupseerin tehtävissä, josta pääosa NATO:n monikansallisen divisioonan 

alueella Tuzlassa. NATO:n, erityisesti Yhdysvaltain armeijan (US Army ja Air Force) 

toimintatavat tulivat rauhanturvatehtävissä tutuiksi. Vuonna 2000 valmistuin 

liiketalouden tradenomiksi pääaineenani markkinointi Satakunnan 

ammattikorkeakoulusta. 

Vuoden 2004 helmikuussa Kuljetusvarikon johto tiedusteli halukkuuttani varikon 

hankintapäällikön tehtävään. Hankintapäällikön tehtävä merkitsi sotilasuran päättymistä 

ja aikaisesta sotilaseläkkeestä luopumista. Päätin kuitenkin tarttua haasteeseen ja ryhtyä 

tehtävään. Olen nyt toiminut hankintapäällikkönä noin vuoden tietäen jo nyt, että siirryn 

pian uusiin haasteisiin kotimaisen puolustustarviketeollisuuden pariin. Olen siis 

jättämässä puolustusvoimat osin haikein mielin ja siirryn Patria Weapon Systems Oy:n 

palvelukseen Vammalaan. Tuleva tehtäväni on kenttätykistön ampumatarvikkeisiin 

liittyvä projektipäällikön tehtävä. 

Ensimmäiset kosketukset sain laatuun 1990- luvulla toimiessani Tykistöprikaatissa 

varusmieskouluttajana. Silloin tulosjohtamisen myötä kouluttajat miettivät 

varusmiesyksikössä päällikön johdolla toiminnan laatuasioita, kuten ketkä ovat meidän 

asiakkaita. Tuolloin toiminnan laatu ei noussut kouluttajan arvomaailmassa kovin 

korkealle. Se oli lähinnä kirosana. Sittemmin tradenomi- ja insinööriopintojen myötä 

laadun merkitys ja hyöty ovat selvinneet. 

Opinnäytetyön valvojana on ollut Kuljetusvarikossa laatupäällikkönä työskentelevä DI 

Mika Huuhtanen. Suuri kiitos Kuljetusvarikon päällikölle everstiluutnantti Raimo 

Raiviolle, joka mahdollisti työn tekemisen Kuljetusvarikon lukuun. Erityiskiitokset 

opinnäytetyön onnistumisesta kuuluu vaimolleni Katrille sekä työn valvojalle Mika 

Huuhtaselle, jotka ovat jaksaneet kannustaa ja tukea työn saamiseksi valmiiksi.
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

Pv =  Puolustusvoimat 

KuljV =  Kuljetusvarikko 

PvMatLE =  Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunta 

GQA  = Government Quality Assurance = Government Quality Assurance is 
he process by which the appropriate National Authorities establish 
confidence that the contractual requirements relating to quality are met 
= prosessi, jonka avulla ao. kansalliset toimijat vakuuttuvat siitä, että 
laatuun liittyvät vaatimukset täytetään 

GQAR = Government Quality Assurance Representatives are the Assurance 
Personnel with responsibility for Government Quality Assurance 
(GQA), acting on beha lf of the Acquirer = GQAR on 
laadunvarmistushenkilöstö, jonka tehtävänä on GQA-toiminnassa 
toimia ostajan edustajana ja ostajan puolesta 

AQAP = Allied Quality Assurance Publication = Liittouman (NATO) 
laadunvarmistusjulkaisu 

STANAG = Standardization Agreement = 

MOU = Memorandum of Understanding =  

PEstal-os = Pääesikunnan Sotatalousosasto 

CM = Configuration management = konfiguraation hallinta 

suli-os = Suoja- ja liikkuvuusosasto = yksi PvMatLE:n osastoista, jonka 
ohjauksessa Kuljetusvarikko toimii 

PE = Pääesikunta 

stal-os = Sotataloussektori 
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1 JOHDANTO 

”Laadukasta materiaalia ja korkeatasoista palvelutoimintaa asiakkaiden parhaaksi”. 

Näillä sanoilla alkaa Kuljetusvarikon esittelyaineisto. Lause on omiaan kuvaamaan sitä, 

että varikon toiminnassa ei ole juututtu ”vanhaan hyvään aikaan”, vaan yksikön toimintaa 

on lähdetty ennakkoluulottomasti kehittämään laatuajattelu voimakkaasti huomioiden. 

Puolustusvoimat vahvisti joulukuussa 2003 käyttöön AQAP 2110 ja AQAP 2120 

julkaisut ilman siirtymäaikaa (Pv:n laatusanomat 4/2004, s. 4). Tämän opinnäytetyön 

tärkeimpänä tavoitteena on tuoda esille AQAP 2110 soveltamisen haasteet 

ruohonjuuritason hankintatoiminnassa, sekä luoda perusohjeistus AQAP 2110:n 

huomioimiseksi hankinnoissa. Uskon työstä olevan Kuljetusvarikolle erityistä hyötyä 

siinä, että on AQAP 2110:n liittyvä ”rautalankamalli”, jota voi lähteä kehittämään. 

Tosiasiallinen tilanne Kuljetusvarikossa on maaliskuussa 2005 se, ettei AQAP 2110:n 

vaatimuksia huomioida (ei ainakaan tietoisesti) varikon hankintatoiminnassa tai missään 

muussakaan toiminnassa. Toissijaisena tavoitteena työllä on tuoda esille hankintojen 

nykytilan ongelmia ja niihin liittyviä kehitysmahdollisuuksia. Ehdoton pääpaino työssä 

on AQAP:n soveltamisen haasteissa. 

Kuljetusvarikko on ollut puolustusvo imien mittapuun mukaan laatutoiminnassa melko 

varhaisessa vaiheessa mukana. ISO 9001 standardi sertifioitiin toisena joukko-osastona 

puolustusvoimissa vuonna 1994. Kuljetusvarikolle myönnettiin SFS:n 

ympäristösertifikaatti 14001 vuonna 1998. 

Kuljetusvarikko on Puolustusvoimien Materiaalilaitokseen kuuluva itsenäinen 

tulosyksikkö. Varikolla työskentelee n. 110 ihmistä, joista pääosa on siviilihenkilöstöä. 

Sotilaita henkilöstöstä on noin viidesosa. Kuljetusvarikko sijaitsee Nokian kaupungissa 

aivan Tampereen rajan tuntumassa. 

Kuljetusvarikolla on puolustusvoimien sotavarusteajoneuvojen huolto- ja varaosavastuu 

sekä panssarikaluston varaosavastuu. Sotavarusteajoneuvolla tarkoitetaan sotavarusteeksi 

hyväksyttyä pyöräajoneuvoa. Kuljetusvarikko huolehtii yllä mainitun vastuunsa 

perusteella sotavarusteajoneuvojen perushuollosta ja elinkaarisuunnittelusta sekä 

sotavarusteajoneuvojen ja panssarikaluston varaosahankinnoista koko puolustusvoimien 

tarpeisiin. 
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Yhtenä Kuljetusvarikon merkittävimpänä tehtävänä on varautua sodan ajan 

puolustusvoimien tarpeisiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin rauhan ajan 

toimintoihin. Kuljetusvarikon varastotoimintoja kuvaa hyvin se, että varastoitavia 

nimikkeitä on n. 67 000 kpl, joista pääosa ei kierrä ollenkaan. Materiaalia varastoidaan 

paljon vain kriisiajan tarpeita varten, eikä varaston kierto ole liiketaloudellisesti 

määräävässä asemassa. 

Kuljetusvarikon toiminta rahoitetaan valtion budjettivaroista. Tämä tarkoittaa 

hankintojen kannalta sitä, että tietylle vuodelle budjetoidut varat on pääsääntöisesti 

käytettävä ko. kalenterivuoden aikana. Edellinen on omiaan aiheuttamaan 

hankintatoiminnan joustamattomuutta. Kuljetusvarikko noudattaa hankinnoissaan 

muiden valtion laitosten tavoin lakia ja asetusta julkisista hankinnoista. Yhä suurempi 

osa varikon hankinnoista on palveluhankintoja, sillä mm. tehdyistä perushuolloista 

merkittävä osa ostetaan palveluina teollisuudesta. 

Hankintatyö on periaatteessa tiukasti normitettua. Sitä säätelee hankintalainsäädäntö ja 

puolustusvoimien oma sisäinen ohjeistus. Voimassa olevan normituksen ja mm. 

laatujärjestelmien hyödyntäminen tekevät hankintatyöstä haastavan. Laadulla sinänsä 

ymmärretään puolustusvoimien auditointipäällikkö FT Jari Taljan mukaan vaatimusten 

täyttymisen astetta. 

Näyttää siltä, että Puolustusvoimissa ostopalveluina suoritettavien hankintojen osuus 

suhteessa itse tuotettuun työhön tulee kasvamaan ulkoistamisten seurauksena 

voimakkaasti. Lähitulevaisuudessa mm. kunnossapitoa ollaan mahdollisesti voimakkaasti 

ulkoistamassa. 

2 NYKYTILANNE 

2.1 Kuljetusvarikon hankintatoimi tänään 

Hankintahenkilöstö sijaitsee varikon organisaatiossa materiaaliosaston 

palvelukeskuksessa. Hankintatoimintaa johtaa palvelukeskuksen päällikkö 

(opinnäytetyön tekijä), joka toimii samalla varikon hankintapäällikkönä. Varsinaisia 

hankintahenkilöitä on kolme: kaksi hankkijaa ja yksi hankintasihteeri. Lähiajat 

hankintatoiminnan kehittämistä on haitannut henkilöstön suuri vaihtuvuus. 
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Yksi Kuljetusvarikon tärkeimmistä tehtävistä on materiaalin tai palvelujen hankinta. 

Kuljetusvarikon prosessit on jaettu ydinprosesseihin ja niiden osaprosesseihin, sekä 

tukiprosesseihin. Ydinprosesseja ovat elinjakson hallinta, logistiikan hallinta, korjauksen 

ja huollon hallinta ja toimintavalmius. Materiaalin tai palvelun hankinta on logistiikan 

hallinta prosessin osaprosessi.  

Toiminnan onnistumista kuvaavia reaaliaikaisia mittareita tai tunnuslukuja ei ole 

juurikaan saatavilla. Ainoat todelliset hankintatoiminnan mittarit ovat tulostavoitteet, 

jotka sinänsä eivät mittaa toiminnan onnistumista. Tulostavoitteet ohjaavat 

hankintatoiminta jopa tuhlaamiseen, sillä sitä paremmin niiden mukaan hankintatoimi on 

toiminut, mitä aiemmin rahat on sidottu ja tuote kotiutettu. Asiaan on tulossa helpotusta 

Kuljetusvarikolla käynnissä olevasta mittariprojektista, jonka tehtävänä on selvittää 

toiminnan mittareita laajemminkin. 

Nykyinen tilaus- toimitusketjun hallinta ja toimitusaikojen valvonta ei toimi 

nykyisellään. Kuljetusvarikolta ei ole käytössään toimivaa toimitusvarmuusrekisteriä, 

johon hankintapäätöstä tehtäessä voitaisiin vedota, mikäli joku tarjoajista on aiemmin 

osoittautunut heikoksi toimittajaksi. Tietojärjestelmä SAP on ollut Kuljetusvarikolla 

käytössä vuoden 2004 alusta lukien. Järjestelmää käytetään nykyään koko 

puolustusvoimissa. Sitä käytetään läpi koko materiaalikentän niin ostoihin, kuin 

materiaalikirjanpitoon. Vuoden 2005 alusta järjestelmä otettiin käyttöön myös 

kunnossapidossa. Sidosryhmien välillä olevaa EDI / OVT – järjestelmää ei ole käytössä, 

jolla esim. tilaukset voitaisiin lähettää toimittajille määrämuotoisina suoraan sähköisesti. 

Hankintojen strateginen kehittäminen on jäänyt pääosin pitkäjänteisyyden ja 

resurssipuutteiden vuoksi tekemättä. Esimerkiksi hankittavien tuotteiden ABC-analyysit, 

jolla vähämerkityksellisiä, mutta paljon hankkijoiden aikaa vieviä ostoja ohjattaisiin 

vuosisopimusperiaatteella kotiutettaviksi.  SAP-järjestelmän käyttöönoton myötä 

hankinnan toimintatapamalli ei ole täysin vakioitunut ja tietokatkokset ovat yleisiä.  

Varikon tekemät hankinnat ovat ns. julkisia hankintoja, joihin sovelletaan Lakia julkisista 

hankinnoista (23.12.1992/1505) sekä Asetusta julkisista hankinnoista (22.12.1993/1416). 

Kuljetusvarikko on lain tarkoittama itsenäinen hankintayksikkö. Varikossa tehtyjä 

hankintoja säätelevät myös monet alempitasoiset normit, jotka on määritelty työn 

liitteenä (liite 1) olevassa Kuljetusvarikon menettelyohjeessa MOK KAUP 1.1:1. 
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Pääpiirtein varikon tekemät hankinnat voi jakaa kolmeen ryhmään. Kuljetusvarikon 

hankintojen toteutustapaa ja jakoa kolmeen pääryhmään on kuvattu seuraavassa kuvassa 

(Kuva 1). Joskus kuvassa esitetty tekninen asianhoitaja ja kaupallinen asianhoitaja on 

perusteltua yhdistää. 

 

Kuva 1:  Hankintahenkilöstön jako teknisiin ja kaupallisiin asianhoitajiin sekä suoritettavien 
hankintojen jakautuminen 

Ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa mm. vuonna 2004 suoritetun 

ympäristöauditoinnin sekä omien havaintojen perusteella on osin puutteellista. 

Käytännön helpotusta asiaan tuo Julkisten hankintojen ympäristöopas. Oppaan on 

julkaissut Suomen ympäristökeskus vuonna 2004. Oppaan sisällön noudattamisvelvoite 

on sisällytetty tuoreimpaan hankinnan menettelyohjeeseen (liite 1).  

2.2 Nykyiset sertifikaatit ja niiden merkitys hankintatoiminnassa 

Kuljetusvarikko tuottaa sotavarusteajoneuvojen elinjakson hallinnan palveluja 

Puolustusvoimille. Kuljetusvarikko ilmoittaa noudattavansa toiminnassaan SFS-ISO 

9001:2001, AQAP 2110, OHSAS 18001 sekä SFS-ISO 14001 julkaisujen vaatimuksia. 

AQAP 2110 – julkaisua käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.5. Järjestelmät ovat 

OHSAS 18001:ä lukuun ottamatta Sertifioituja Kuljetusvarikolle 

Tekninen osasto 
• ulkoistetut 

kunnossapitotehtävät 

Materiaaliosasto 
• varaosahankinnat  

Päivittäistavara tai -
palveluhankinnat 

Tekninen asianhoitaja 
• jaospäällikkö / vast. 
• tekniset spesifikaation 

määrittely  

Kaupallinen asianhoitaja 
• kaupallinen valmistelu 
• sopimusvalmistelu 
• julkisten hankintojen osaaminen 
• tilaus- toimitusketjun valvonta 

Hankintahenkilöstö 
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SFS-ISO 9001:2001 lienee julkaisuista kaikkein tunnetuin. Se on yleisesti tunnettu 

laadunhallintajärjestelmä. Kuljetusvarikko edellyttää ainakin periaatteessa toimittajiltaan 

ko. sertifikaatin mukaista toimintaa. Käytännössä erityisesti itä-varaosien tai pienempien 

toimittajien osalta tästä on jouduttu tinkimään. Hankintamäärää rahallisesti mitattuna 

merkittäviä toimittajia sijaitsee entisen Itä-Euroopan alueella: Puolassa, Venäjällä, 

Slovakiassa, Tshekissä, Bulgariassa ja Unkarissa. Näitä toimittajia ei ole saamieni 

tietojen mukaan koskaan katselmoitu. Todellista tietoa näiden yritysten laatu- tai 

ympäristöjärjestelmien noudattamisesta ei ole. 

Ympäristöasiat varikolla on otettu erittäin vakavasti. Sijaitseehan Kuljetusvarikko aivan 

Nokian kaupungin makean veden ”varaston” Vihnusjärven rannassa. Varikon 

toiminnassa noudatetaan SFS-ISO 14001 – ympäristösertifikaatin vaatimuksia. 

Hankintatoiminnassa ympäristöasioiden integroiminen voimassa olevaan käytäntöön ei 

ole täysin onnistunut. Huomioiminen on ollut vaikeaa mm. julkisia hankintoja säätelevän 

lainsäädännön vuoksi. 

Ympäristöasioiden huomioimisesta hankintatoiminnassa on olemassa melko tuore 

vuonna 2004 julkaisu – Ympäristöasioiden huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa 

(Ari Nissinen, Suomen Ympäristökeskus, 2004). Julkaisun laajempi käsittely on rajattu 

tämän työn ulkopuolelle, mutta julkaisun oppeja tulisi pikaisesti soveltaa mm. 

hankintojen tarjouspyyntövaiheessa. 

Kuljetusvarikon toimintapolitiikassa, jossa kerrotaan toiminnan ydin, todetaan: 

• Kuljetusvarikko on Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan johdossa oleva 

kuljetusalan varikko 

• varikon tehtävänä on toimia käskettyjen huolto- ja varaosavastuiden mukaisesti 

Puolustusvoimien sotavarusteajoneuvojen sekä panssari- ja muun kuljetusalan 

materiaalin vastuuvarikkona sekä rauhan aikana että eriasteisissa kriiseissä 

• tarkoituksena on tuottaa huoltovastuuseen sisältyvät kunnossapito- ja varaosapalvelut 

joukko-osastoille, sotilasläänien esikunnille, maanpuolustusalueiden esikunnille sekä 

Ilma- ja Merivoimille tehokkaasti, taloudellisesti ja vaikuttavasti 
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• toiminnassa otetaan huomioon turvallisuuteen, työterveyteen sekä ympäristön 

kestävään käyttöön liittyvät asiat. /9/ 

Ehkä kaikkein tuntemattomin Kuljetusvarikon noudattamista laatujärjestelmistä on 

OHSAS 18001. Siinä on esitelty spesifikaatiot työterveys- ja 

työturvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Järjestelmä on varikolla sertifioimatta lähinnä siitä 

syystä, ettei löydy päteviä auditoijia. OHSAS 18001:n auditointi oli vihdoin huhtikuun 

2005 viimeisellä viikolla, joten sertifikaattikin lienee tulossa lähiaikoina. 

OHSAS 18001 järjestelmä rajataan myös tämän opinnäytetyön ulkopuolelle, koska sillä 

ei sinänsä ole vaikutusta hankintatoimen kaupalliseen asianhoitoon. Voidaan perustellusti 

todeta, että hankintahenkilöstö kyllä tuntee sertifikaattien olemassaolon, mutta niiden 

merkitystä hankintatoiminnassa ei osata selittää tai tunnistaa. 

2.3 AQAP - taustaa 

Opinnäytetyön aiemmissa kappaleissa on vilahtanut lyhenne AQAP. Suomen 

puolustusvoimissa ei ole asetettu tiukkaa vaatimusta sertifikaattien voimassaolosta, mutta 

puolustushallinnon materiaalipoliittisessa ohjelmassa (9.1.2005) on selkeästi todettu, että 

organisaatioiden tulee puolustusmateriaalituotannon osalta täyttää NATO:n julkaiseman 

AQAP standardisarjan vaatimusstandardien AQAP 2110 ja 2120 vaatimukset. 

Helpoimmin vaatimusten täyttämisestä saa luonnollisesti näytön, jos organisaatiolla on 

esittää ko. sertifikaatti. /1, s. 3./ 

Suomen puolustusvoimat on useita vuosia ”länsimaistanut” kalustoaan. Hankittavalle 

uudelle puolustusmateriaalille on vaadittu NATO-yhteensopivuutta. Eräänä syynä voi 

nähdä mm. sen, että Suomi on mukana NATO PFP-toiminnassa (PFP = partnership for 

peace). Nyt yhteensopivuus on kuitenkin kirjattuna edellisessä kappaleessa mainittuun 

materiaalipoliittiseen ohjelmaan. AQAP on lyhenne, joka tulee sanoista Allied Quality 

Assurance Publications. AQAP 2110 – julkaisu on siinä määrin keskeisessä osassa tätä 

tutkintotyötä, että se on työn liitteenä 2. Helmikuun 2005 loppuun mennessä 

puolustusvoimat on hyväksynyt käyttöön kaikkiaan 29 NATO-Standardia. /3, s. 28./ 

Puolustusvoimissa käyttöön hyväksytyt standardit on tutkintotyön liitteenä 3. 
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NATO:n laatutoimintaa on ohjannut perinteisesti yksi NATO:n lukuisista komiteoista, 

komitea numero 250, AC (Allied Committee) 250. NATO:n komiteoiden 

uudelleenjärjestelyssä AC 250:n toiminta siirrettiin kesällä 2003 uudelle komitealle, jolla 

annettiin numero 327, tarkemmin ilmaistuna AC 327:n alatyöryhmälle (sub-group, SG) 

A:lle. 

AC 250:n työ pohjautuu vahvasti sen luomaan laadunvarmistusta käsittelevään 

julkaisusarjaan, AQAP (Allied Quality Assurance Publication). Julkaisusarjan historia 

lähtee julkaisuista AQAP 1, 4 ja 9, jotka olivat myös eräänä perustana, kun ISO 9000 

standardisarjaa alettiin luoda. ISO 9000 standardisarjaa uudistettaessa vuonna 1994, 

myös AQAP:t uusittiin ja niille annettiin numerot AQAP 110, 120 ja 130. Kansainvälisen 

standardisointijärjestön uusiessa ISO 9000:n vuonna 2000, aloitettiin vastaava työ myös 

AC 250:ssa. Työ valmistui kesällä 2003 ja uudet AQAP:t saivat numerot AQAP 2110, 

2120 ja 2130. 

Vaikka nämä niin sanotut perus AQAP:t käyttävätkin ISO 9001 lähtökohtanaan, on 

perusajatus NATO:n julkaisuissa varsin erilainen. ISO 9000 standardisarja antaa 

ohjeistusta organisaatioille kehittää omaa toimintaansa. NATO:n 

laadunvarmistusjulkaisut on tarkoitettu sopimustilanteisiin. Tästä johtuen niihin (AQAP 

2110) on lisätty NATO:n toimittajaorganisaatiolle esitettyjä vaatimuksia. 

Vaatimukset ovat ehdottomia. Jotta toimittajat voivat myydä tuotteitaan NATO-maille, 

niiden on täytettävä sopimuksessa mainitun AQAP:n vaatimukset. Tästä myös johtuu, 

että AQAP 2110:n lisäksi on kehitetty AQAP 2120, 2130 ja 2131 julkaisut, AQAP 

2131:ssä on vain lopputarkastusta koskevia vaatimuksia. Kehitteillä on ohjelmistojen 

laadunvarmistusta koskeva AQAP 2260 julkaisusarja, joka pyritään saamaan valmiiksi 

vuoden 2005 loppuun mennessä. 

Laatusuunnitelmia käsittelevä AQAP (AQAP 2105) on tulossa aivan lähiaikoina. Siinä 

on tulossa käytännön malli siitä, millainen hyvä laatusuunnitelma voi esimerkiksi olla 

/7/. AQAP 2000 on perusjulkaisu, joka kertoo perusperiaatteet laadunvarmistustyölle 

NATO:ssa. /1, s. 19./ 
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AQAP 2009 on julkaisu, jossa opastetaan AQAP sarjan julkaisujen valintaa ja käyttöä. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 2) on ote AQAP 2009, josta selviää mikä mikin julkaisu on. 

 

Kuva 2: AQAP:n rakennekuvaus 

AQAP 2009:ssä kuvataan tarvittavan AQAP-julkaisun valintaa. Lähtökohtana julkaisun 

valinnassa on tuotteen sisältämä riski. Seuraava AQAP 2009:stä poimittu kuva (Kuva 3) 

selvittää erinomaisesti AQAP-julkaisun valintaperustetta. Kuvan mukaan AQAP-

vaatimus ei ole välttämätön, jollei tuote sisällä riskiä. 
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Kuva 3: Tarvittavan AQAP-julkaisun määritysprosessi 

Opinnäytetyössä keskitytään lähinnä AQAP 2110:n vaikutuksiin, koska sen vaikutukset 

AQAP-standardiperheestä Kuljetusvarikon hankintatoimintaan ovat suurimmat. AQAP 

2110:n vaikutuksiin ja vaatimuksiin keskitytään enemmän työn luvussa 2.4. 

2.4 AQAP 2110 ja sen vaatimukset /1, s. 8 – 9./ 

AQAP-vaatimukset rakentuvat standardin ISO 9001:2000 vaatimuksille siten, että 

pääsääntöisesti ISO 9001:2000 vaatimukset pätevät ja erityiskohtiin on lisätty NATO:n 
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erityisvaatimuksia. AQAP-vaatimusten perusajatus on siis kuvallisesti ilmaistavissa 

seuraavan kuvan mukaan (Kuva 4) NATO:n erityisvaatimukset kohdistuvat 

laadunhallintajärjestelmään ja GQA-toiminnan (Government Quality Assurance) 

toimintaedellytysten luomiseen. 

  

Kuva 4: AQAP-vaatimukset 

AQAP 2110 ja AQAP 2120 on tarkoitettu sopimusvaatimuksiksi, jolloin mm. GQA-

toiminnan edellytykset taataan sopimuksella. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu 

AQAP-vaatimusten sisältöalueita (Kuva 5). GQA-tuen varmistus on AQAP-julkaisuissa 

kova vaatimus. Tämän vaatimuksen sisällön ymmärtäminen edellyttää sitä, että itse 

GQA-toiminnan sisältö, tarkoitus ja toteuttamismenettelyt tulee ymmärtää. Erityisesti 

GQA-toiminnan mahdollistava lauseke on lisättävä alihankintasopimuksiin (vrt. liite 2, 

AQAP 2110, 7.4.2), mikä on herättänyt käytännön tasolla ihmetystä ja epävarmuutta. 

Lausekkeen tarkoituksena on kuitenkin mahdollistaa GQA-toiminta myös alihankkijoilla 

silloin kun sopimusvaatimusten täyttymisestä tarvittava luottamus edellyttää GQA-toimia 

myös alihankkijoilla. 

AQAP-vaatimuksien soveltamisessa on auditoinneissa tullut esiin yllättävä ongelma. 

Auditoinnissa on osoittautunut, että vaatimuksia ei tunneta, eikä niiden sisältöä ole avattu 

organisaation laadunhallintajärjestelmän ominaisuuksiksi. 

Erityisen hankalasti avautuviksi kohteiksi ovat käytännön tasolla osoittautuneet seuraavat 

kolme aihetta: 

• riskien hallinta (liite 2, tunnistaminen, analysointi, ohjaus ja pienentäminen, AQAP 

2110, 5.4) 
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• laatusuunnitelma (liite 2, muoto, sisältö ja liittyminen muuhun suunnitteluun, AQAP 

2110, 5.4 ja 7.1) 

• konfiguraation hallinta (liite 2, tunnistaminen, ohjaus, tila ja auditointi, AQAP 2110, 

7.7) 

Laatusuunnitelmasta on NATO valmistellut omaa AQAP 2105-julkaisuaan, jonka 

tarkoituksena on ollut antaa malli ja vaatimus sopimuksen mukaisesta toimitettavasta 

laatusuunnitelmasta (Deliverable Quality Plan). Julkaisu ei vielä ole NATO:ssa edennyt 

hyväksymisvaiheen loppuun. Laatusuunnitelmassa tärkeintä on kuitenkin, että se on 

toimittajan asiakirja, joka kuvaa käsillä olevan sopimuksen vaatimusten täyttämisen 

(kuka, mitä, koska, millä tavalla) ja jota ylläpidetään koko sopimuksen toteuttamisen 

ajan. 

Riskien hallinnan perusongelmana on ollut, että oikean riski-käsitteen ja -kohteen valinta 

ei ole ollut selvää. AQAP-julkaisujen tarkoitus on, että tarkastellaan niitä riskejä, jotka 

uhkaavat sopimuksen vaatimusten täyttämistä. Sopimusvaatimuksia ovat luonnollisesti 

tuotteen ominaisuuksiin, toimitusehtoihin, toimitusaikaan ja kustannuksiin liittyvät 

vaatimukset. Laadun suunnittelun tulee kohdentua painopisteisesti niille alueille, joihin 

riskien käsittelyn perusteella liittyvät suuret ja merkittävät vaatimusten täyttymistä 

uhkaavat tekijät. Laatusuunnitelman tulee AQAP-maailmassa kuvastaa riskien käsittelyn 

seurauksena suunniteltuja laadunhallinnan ja – varmistuksen toimenpiteitä. 

Tärkeätä on riskien käsittelyn yhteydessä ymmärtää, että riskien hallinnan on oltava 

jatkuvaa toimintaa. Sopimuksen toteuttamisaikana on oltava valmius ja menettely uusien 

riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn, sekä jo käsiteltyjen riskien seurantaan. Laadun 

suunnittelun on oltava riippuvainen riskien käsittelys tä ja huomioonottamisesta. 

Itse riskien käsittely kulminoituu niiden tunnistamiseen. Mitä ei tunnista, sitä ei voi 

analysoida eikä hallita. Toisaalta sopimusvaatimuksien täyttämistä uhkaavien riskien 

tunnistamisessa organisaation kypsyys ja ammattitaito punnitaan. Riskien tunnistamisen 

jälkeen toteutettava riskien analyysi on jo ”tekniikkaa”, jota varten on olemassa 

standardisoituja työvälineitäkin. Siten auditoinnissa pääpaino on siinä, että AQAP:n 

vaatima objektiivinen näyttö (vrt. liite 2, AQAP 2110, 5.4) osoittaa paitsi riskien 

analysointia, myös niiden tunnistamista jatkuvana toimintana. 
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Konfiguraation hallinnan ongelmana on ollut, ettei itse konfiguraation käsitettä ole 

tunnettu, eikä siten myöskään konfiguraation hallinnan osakomponenteille ole kyetty 

tunnistamaan relevantteja merkityksiä. AQAP-julkaisut viittaavat ACMP-julkaisuihin 

(Allied Configuration Management Publication), jotka sisältävät sekä NATO-

määritelmät, että mallit valinnaisille konfiguraation hallinnan NATO-vaatimuksille. 

Kun auditointien ja koulutuksien yhteydessä on käsitelty näitä määritelmiä ja 

vaatimuksia, on poikkeuksetta havaittu, että itse toiminta on aivan normaalia ja siihen 

liittyvät dokumentointivaatimukset ovat aivan ”järkeenkäypiä” ja vaaditut menettelyt 

ovat jo käytössä organisaatiossa. Niiden kokoaminen omaksi ohjeekseen on sitten ollut 

ainoa varsinainen toimenpide AQAP-vaatimuksien täyttämiseksi. AQAP 2110 viittaa 

julkaisuun ACMP 6, joka sisältää konfiguraation hallinnan käsitteiden määritelmät. 

Sieltä on haettava johtoa siihen, mitä AQAP 2110 kohdan 7.7 vaatimukset tarkoittavat. 

ACMP 6:n määritelmä konfiguraatiolle on seuraava: 

• Konfiguraatio: materiaalin toiminnalliset ja fyysiset ominaisuudet niin kuin ne on 

kuvattu sen teknisessä dokumentaatiossa ja saavutettu myöhemmin tuotteessa 

Konfiguraation hallinnassa on siis kyse ominaisuuksien ja niiden kuvaamien 

dokumenttien hallinnasta. AQAP 2110 kohta 7.7.1 edellyttää, että organisaatio kuvaa 

dokumentoidusti konfiguraation hallinnan menettelynsä. Dokumentoinnissa on silloin 

kuvattava mm. seuraavia osa-alueita: 

Tunnistaminen: 

• mikä/mitkä osat materiaalista otetaan dokumentoinnin ja seurannan piiriin 

• kuinka syvälle hallinta ulotetaan osiin ja komponentteihin, sekä miten nämä 
tunnistetaan ja merkitään 

• näkökulma joko dokumenttilähtöinen tai materiaalilähtöinen 

• kuka vastaa 

• minkälaista dokumentaatiota käytetään 

Ohjaus: 

• miten dokumentoinnissa ja toteuttamisessa hallitaan muutos 
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Tila: 

• miten ylläpidetään tietoa siitä, mitä on hyväksytty, mitä on muutettu, mikä on jo viety 
tuotteeseen 

• oltava todettavissa eri vaiheissa 

• on siis vaihe missä mennään 

Auditointi: 

• miten varmistutaan siitä, että tuotteesta tuli dokumentoinnin mukainen 

 

Kuva 5: AQAP-vaatimusten sisältöalueet 

2.5 GQA:n toiminta /1, s 12 – 14./ 

Lyhenne GQA on käytössä NATO:n piirissä sekä ohjeistuksessa että käytännön työssä. 

Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Government Quality Assurance, jolla taas 

tarkoitetaan määritelmänsä perusteella sitä prosessia, jolla kansalliset toimijat (National 

Authorities) hankkivat luottamuksen siitä, että laatuun liittyvät vaatimukset täytetään 

(vrt. liite 2, AQAP-2110 kohta 3.3). Kysymys on siis laadunvarmistuksesta, mutta 

aktiivisena toimijana ei olekaan ISO 9000 määritelmän merkityksessä toimiva 

organisaatio (hankintatilanteessa toimittaja), vaan ostaja tai hänen edustajansa. Ostaja 

puolestaan tarkoittaa GQA:ssa julkisyhteisöä (“governmental”), joka puolestaan 

pääsääntöisesti on puolustushallinto, tai NATO:n tapauksessa myös NATO:n 

toimiyksikkö (agency). 
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Määritelmänsä perusteella GQA on siis prosessi. Prosessi on taas määritelmänsä mukaan 

(ISO 9000 määritelmä 3.4.1) “sarja toisiinsa liittyviä ja vuorovaikutteisia toimintoja, 

jotka muuttavat panokset tuotoksiksi”. GQA:han liittyy siis erilaisia vuorovaikutteisia 

toimintoja, työkaluja, joiden käyttämisellä prosessi tuottaa tuotoksensa, nimittäin 

luottamuksen kansallisille toimijoille, että laatuvaatimukset täytetään. 

AQAP-julkaisujen (Allied Quality Assurance Publication) tarkoituksena on osaltaan 

esittää ne vaatimukset, joiden täyttämisellä GQA:n tarkoittama luottamus 

laatuvaatimusten täyttämiseen saavutetaan. Sopimuksellisiksi kutsutaan sellaisia AQAP-

julkaisuja, jotka on tarkoitettu liitettäviksi osaksi hankintasopimusta. 

Suomessa on käyttöön vahvistettu tällaiset julkaisut AQAP-2110 ja AQAP-2120. AQAP-

julkaisut kuvaavat näiltä osin kahdentyyppisiä toimintoja, joita toimittajan tulee soveltaa: 

(1) laadunhallintajärjestelmän luominen ja ylläpito AQAP-vaatimukset täyttävinä, 
 

(2) tuotteen toteuttamiseen liittyvät vaatimukset 
 

Laadunvarmistusta toteuttaa ISO 9000 määritelmän mukaisesti toimittajan organisaatio. 

GQA:n toteuttamista varten AQAP-julkaisut määrittelevät ostajan edustajan roolin, eli 

GQAR:n (Government Quality Assurance Representative). GQAR on henkilö, joka 

toteuttaa GQA:n ja siihen liittyvät toimet. AQAP-vaatimukset sopimuksellisina 

vaatimuksina antavat GQAR:lle sen toimivallan ja välttämättömät välineet, joita hän 

tarvitsee GQA:n toteuttamiseksi toimittajan tiloissa, tuotteissa ja toiminnoissa. 

GQAR:n tarvitsemia välttämättömiä välineitä ovat tieto (informaatio) ja mahdollisuus 

toteuttaa erityistestejä ja tarkastuksia. Tarvittava tieto liittyy toimittajan suunniteltuihin 

toteutusprosesseihin, alihankintoihin, ostajan toimittamiin tuotteisiin, esille tulleisiin 

poikkeamiin ja kaikkiin em. liittyviin muutoksiin. 

GQA:n soveltaminen: (laadun hallinta)järjestelmät ja riskit 

NATO:n politiikkajulkaisun AQAP 2000 mukaan, GQA:ta varten on ostajan tai GQAR:n 

laadittava GQA-strategia kunkin järjestelmän elinkaaren näkökulmasta. Kussakin 

vaiheessa on GQAR:n (tai hänen puuttuessaan, ostajan itsensä) harkittava toimittajan 

antaman tiedon ja riskianalyysin perusteella tarvittavat varmistustoimet, jotka johtavat 

GQA:n lopputuloksena tarkoitetun luottamuksen syntymiseen. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ               21(39) 
Juha Joutsijoki 

AQAP-julkaisujen läpikäyvänä ajatuksena on, että GQA-toimintoja tulee soveltaa sen 

mukaisesti, millaisia riskejä sisältyy kuhunkin tarkasteltavaan asiaan. Riskit liittyvät 

siihen, toimitetaanko ostajalle vaatimukset täyttävää tuotetta, vai eikö. Perusajatuksena 

on, että kaikkea ei GQAR tai ostaja lähde tarkastamaan, vaan vain niitä kohteita, joihin 

liittyy riski ja jotka on luottamuksen hankkimiseksi tarkastettava. Riskejä tulee lähteä 

tarkastelemaan kunkin projektin, hankinnan tai hankkeen alusta alkaen. Riskien 

tarkastelu, analysointi, tulokset ja niistä aiheutuneet toimenpiteet tulee kirjata siten, että 

niistä voidaan oppia. 

Toimittajan tulee käsitellä riskejä jo sopimusprosessin alussa ja niiden käsittelystä tulee 

löytyä objektiivinen näyttö. Riskien käsittely jakaantuu neljään ulottuvuuteen: 

(1) riskien tunnistaminen: sen tunnistaminen, mitkä riskilähteet ja millä tavalla voivat 
uhata vaatimukset täyttävää toimittamista 
 

(2) riskien analysointi: tämä merkitsee mm. sitä, että riskin esiintymisen 
todennäköisyyttä ja sen esiintymisen seurauksien vakavuutta tarkastellaan 
sellaisella tavalla, joka johtaa riskien keskinäiseen arvottamiseen ehkäisevien 
toimenpiteiden suhteen 
 

(3) riskien seuranta: tämä merkitsee riskien toteutumisen seurantatapoja ja niistä 
raportointia, sekä tapoja selvittää uusien riskien esiintymismahdollisuuksia 
 

(4) riskien pienentämismahdollisuuksien soveltaminen 
 

Riskejä tulee myös ostajan ja GQAR:n tarkastella osana GQA:n soveltamismenettelyjen 

päättämiseksi. NATO tuntee riskien luokittelun toimittaja- ja tuoteriskeiksi. Nämä riskit 

on ostajan tai GQAR:n viestittävä muille tilanteessa, jossa GQA-toimia delegoidaan 

ulkomaille. 

GQAR tai ostaja joutuu siten suunnittelemaan tarvittavat laadunvarmistustoimet riskien 

perusteella silmälläpitäen sekä laadunhallintajärjestelmätason, että tuotetason 

vaatimuksia. Perustavana ajatuksena on, että ilman laadunhallintajärjestelmän luomista ja 

ylläpitoa ei monimutkaisempien tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta voi saada 

riittävää luottamusta. 

GQA:n delegointi 

GQA-toimia ja valvontaa voidaan toteuttaa riippumatta siitä, missä maassa toimittaja 

sopimuksen mukaisen tuotteen tuottaa tai toteuttaa. GQA-toimet ja valvonta on 
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ulotettavissa AQAP-julkaisujen perusteella myös toimittajan alihankkijoihin. NATO-

maat ovat rakentaneet järjestelmän ja prosessin, jolla GQA-toimia voidaan delegoida 

maasta toiseen. Delegoinnin perusasetelma on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 6). 

 

Kuva 6: NATO-maat ovat rakentaneet järjestelmän ja prosessin, jolla GQA-toimia voidaan 
delegoida maasta toiseen. 

 
GQA-delegoinnin ajatuksena on, että mikäli toimittaja tai alihankkija toimii ulkomailla, 

voi ostaja kääntyä tuon ulkomaan puolustushallinnon puoleen ja delegoida tarpeelliseksi 

katsotun GQA-toiminnan ja valvonnan tälle puolustushallinnolle. NATO:n piirissä 

delegoinnin mahdollisuuden ja toimivallan luo standardin STANAG 4107 ratifiointi. 

Suomi on saavuttanut saman GQA-delegoinnin mahdollisuuden solmimalla 

kahdenvälisiä sopimuksia puolustusministeriöiden välillä. Näiden ns. MOU-sopimusten 

(Memorandum Of Understanding) tilanne on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 7). 
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Kuva 7: Suomi on saavuttanut saman GQA-delegoinnin mahdollisuuden solmimalla kahdenvälisiä 
sopimuksia puolustusministeriöiden välillä. Tilanne syksyllä 2004 

Näiden MOU-sopimusten perusteella Suomi sekä saa delegointeja hoidettavakseen, että 

voi halutessaan delegoida asianomaisiin maihin GQA-toimintoja. MOU-sopimukset 

sisältävät velvoitteen vastata kaikkiin tuleviin delegointeihin, ja niistä tulee kieltäytyä 

vain poikkeuksellisissa tapauksissa. Suomeen on kohdistunut delegointeja yhä 

enenevässä määrin. Tämä edellyttää varautumista kaikilla tasoilla tähän toimintaan. 

Saapuvien delegointien käsittely kangertelee Suomessa vielä liian monissa tapauksissa, 

eikä Suomen puolustusvoimat delegoi ulkomaille läheskään niin paljon, kuin voisi luulla, 

tai voisi tarkoituksenmukaisena pitää. Tämän taustalla lienee se, että GQA-toimintojen 

delegointiin liittyy suuria olettamuksia, uskomuksia ja väärinkäsityksiä. Tämä 

kansainvälinen yhteistoiminta vaatii vielä opettelua, puolin ja toisin.  

Keskeinen asia GQA:n delegoinnissa on se, että GQAR tekee sen mitä häneltä 

pyydetään. Delegointi ulkomaiselle GQAR:lle ei merkitse ostajan omasta tarkastus- ja 

valvontamahdollisuudesta luopumista. Delegoija määrittää ne riskit, jotka liittyvät 

sopimuksen toteuttamiseen ja joihin hän haluaa käyttää ulkomaista GQAR:ää. Syitä 

delegointiin voivat olla esimerkiksi: 
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• kustannusten ja ajan säästö: ostajan ei tarvitse komentaa omia tarkastajiaan 
ulkomaille  
 

• paikallistuntemus: paikallinen GQAR voi tarkastaa dokumentteja, prosesseja ja 
laatujärjestelmiä paikallisella kielellä ja paikallisen toimintatavan tuntevana myös 
tunnistaa ne dokumentit, prosessit ja laatujärjestelmän alueet, joita on syytä vaatia 
tarkastettaviksi. Kun puhutaan materiaalin hyväksymis- ja testausdokumenteista, 
joudutaan usein vaikeuksiin kun paikallisia kansallisia menettelyitä ja toimijoita ei 
tunneta. Tässä paikallinen ammattimies, GQAR, voi olla hyvin suurena apuna. 
 

• toiminnan ja toimittajan tuntemus: GQAR:a voidaan käyttää tukena ja tiedonlähteenä, 
kun toimittajan luona ostaja vierailee (esim. katselmuksissa, testeissä, vastaanotoissa) 
 

• erityisosaaminen: ostajalla ei aina ole kaikkea sellaista erityisosaamista, jota 
taitavalla ostajalla tulisi olla (ei varsinkaan pienen maan puolustushallinnolla). 
GQAR voi edustaa tällaista erityisosaamista ja tuottaa siihen liittyviä palveluja 
ostajalle virkavastuulla. 

 
NATO:n delegointiprosessia on AQAP 2070 julkaisussa kehitetty siten, että delegoijan 

kuvaamiin riskeihin antaa GQAR palautteensa; ts. delegoija ja GQAR käyvät 

vuoropuhelua siitä, mitkä asiat todella ovat riskejä kunkin toimittajan ja tuotteen 

kohdalla. 

Paitsi riskit, delegoija määrittää myös ne toimet, tarkastukset tms. jotka hän haluaa 

GQAR:n tekevän. Delegointi ei ole, eikä voikaan olla, avoimen tarkastus- tai 

hyväksymisvaltakirjan luovuttamista GQAR:lle. GQAR:n tehtävänä on laatia saamansa 

delegoinnin pohjalta GQA-suunnitelma, jossa hän suunnittelee ne tavat, jolla annetut 

tehtävät aiotaan täyttää. Delegoinnissa tulee aina määrittää se taso, jolla GQAR voi tehdä 

poikkeavuuksien hyväksyntää. Jos tasoa ei ole määritetty, ei GQAR hyväksy 

poikkeavuuksia lainkaan. GQAR:n velvollisuus on täyttää tekemänsä (ja mahdollisesti 

delegoijalla hyväksyttämänsä) GQA-suunnitelma. Ilmoittaessaan, että delegoinnin 

mukainen GQA on suoritettu GQAR itse asiassa ilmoittaa täyttäneensä suunnitelmassa 

mainitut asiat. GQAR:n velvollisuus on tämän lisäksi aina informoida delegoijaa 

mahdollisista epätyydyttävistä seikoista toimittajan toiminnassa. 

GQAR toimii siis delegoijan, ostajan, edustajana toimittajalla. Ehdottoman tärkeätä on 

silloin, että viestintä ja kommunikaatio GQAR:n ja delegoijan, ostajan, välillä toimii. 

GQA perustuu tiedon saamiseen ja jakamiseen, myös GQAR:n ja delegoijan välillä. 

Tämän vuoksi on delegoinnissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voitava nimetä ne 

henkilöt, joiden välillä tämä viestintä täytyy toimia. 
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Kun Suomeen kohdistetaan delegointeja, on siis mitä pikimmin voitava nimetä kunkin 

delegoinnin (tapauksen) vastuuhenkilö(t), jotta kommunikointi delegoijan ja GQAR:n 

välillä voi ruveta toimimaan. Käytännössä on usein osoittautunut, että kirjallisen 

pyynnön perusteella vaikeaksi tai jopa käsittämättömäksi koettu delegointi onkin voitu 

yhteydenpidolla saada molemmin puolin ymmärrettäväksi ja jopa helpoksi toteuttaa. 

Suomen tulisi käyttää delegointia hyväkseen. Olisi ymmärrettävä, että delegoinnilla 

ostaja voi saada paljon paremman näkemyksen toimittajan tuote- ja toimintalaadusta, 

kuin yksistään osallistumalla erilaisiin testeihin tai vastaanottoihin. GQA:n delegointi on 

vain yksi keino - joskin verkottuvassa maailmassa tärkeä keino - GQA: n määritelmän 

tarkoittaman luottamuksen hankkimisessa. Laadunvarmistus on muutakin kuin 

tehdasvastaanottoa - tämän me kaikki olemme kuulleet, ja tämän nimeen vannomme 

helposti. Mitä muuta se on, se vaatii tapauskohtaista suunnittelua ja työkalujen 

tuntemusta. 

Vastuut ja toimijoiden tehtävät GQA-toiminnassa on jaettu PEstal-os:n PAK 2:9:ssä 

seuraavalla tavalla: /4/ 

Puolustushaaraesikunta / PvMatLE tehtävät: 

• nimetä GQA-asioita koordinoiva yhteyshenkilö, sekä: 
• määrittää yhteyshenkilölle vastuu GQA-asioiden koordinoinnista esikunnan osalta 
• antaa yhteyshenkilölle GQA-asioiden hoitamista varten riittävät valtuudet 
• huolehtia yhteyshenkilön riittävästä koulutuksesta GQA-asioiden hoitamisessa 

tarvittaessa tukeutuen PEstal-os:n järjestämään koulutukseen 
• tiedottaa yhteyshenkilön nimeäminen (ml vastuut ja valtuudet) PEstal-os:lle 
• laatia GQA-asioiden hoitamista varten tarvittavat menettelykuvaukset ja/tai prosessit 
• toimittavat ulkomaille kohdistuvat GQA-pyynnöt PEstal-os:lle edelleen ulkomaille 

lähetettäväksi 
• varmistaa, että ulkomaille kohdistuvissa GQA-pyynnöissä on: 

- hankintasopimuksissa viitattu AQAP-julkaisuihin GQA-toiminnan 
toimivallan varmistamiseksi 

- arvioitu GQA-pyyntöön liittyvät riskit (ml tuote- ja toimittajariskit) GQA-
suunnitelman perustaksi 

• katselmoida ulkomailta suomalaisiin toimittajiin tai alihankkijoihin kohdistuvat 
PEstal-os:n edelleen delegoimat GQA-pyynnöt 

• vastata katselmuksen perusteella ulkomailta tulleisiin GQA-pyyntöihin sekä saattaa 
antamansa vastaukset tiedoksi PEstal-os:oon 

• nimittää ulkomailta tulleisiin hyväksyttyihin GQA-pyyntöihin vastuuhenkilö 
(jäljempänä GQAR), sekä määrittää GQAR:lle pyynnön toteuttamisen suunnittelun ja 
toteuttamisen edellyttämät vastuut ja valtuudet mikäli GQAR joudutaan etsimään 
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puolustusvoimien ulkopuolelta tekemällä alihankintasopimus siviilitoimittajan 
kanssa, hoitaa tarvittavat sopimukset, laskutus ja hankinnan hoito 

• raportoida päätökseen saatetuista GQA-pyynnöistä PEstal-os:lle 
 

PEstal-os tehtävät: 

• ylläpitää tietokantaa saapuneista ja lähteneistä GQA-pyynnöistä, seurata pyyntöjen 
täyttämistä, analysoida ja raportoida vuotuisesti GQA-delegoinnista 

• tukee puolustushaaraesikuntia ja PvMatLE:a GQA-delegoinnissa tarjoamalla 
tarvittavaa koulutusta sekä asiantuntija-apua 

• ottaa vastaan ulkomailta Suomeen kohdistuvat GQA-pyynnöt, 
• katselmoida ja delegoida ne edelleen ao. puolustushaaraesikunnalle tai PvMatLE:lle 
• ottaa vastaan puolustushaaraesikunnan tai PvMatLE:n esittämät GQA-pyynnöt, jotka 

kohdistuvat ulkomaisiin toimittajiin, katselmoi ne ja delegoi edelleen ao. ulkomaan 
laadunvarmistustaholle 
 
 

GQAR tehtävät: 
 

• laatia GQA-pyynnön toteuttamista varten GQA-suunnitelma, kirjata se GQA-
pyynnön lomakkeelle, sekä viestiä se tarvittaville tahoille 

• varmistaa, että viestinnän kanavat ava taan GQA-pyynnön laatijan edustajaan, ja että 
viestintä toteutetaan ilman tarpeettomia viiveitä, ja että GQA-pyynnön laatija ja/tai 
hänen edustajansa saa oikea-aikaista tietoa GQA-pyynnön toteuttamisesta 

• raportoida toteutetusta GQA:sta sen päätyttyä PEstal-os:lle 
 
 

Toimittajan tehtävät: 
 
• varmistaa, että GQA-toiminnalle luodaan AQAP 2110 ja AQAP 2120 tarkoittamat 

edellytykset 
• osallistuu GQA-toiminnan suunnittelun edellyttämiin katselmuksiin tarvittaessa 
• toteuttaa GQA-toiminnan tarvitsemat tukitoimet 
 

3 AQAP 2110 JA KULJETUSVARIKON HANKINTATOIMINTA 

AQAP 2110 vahvistettiin puolustusvoimien käyttöön joulukuussa 2003. Pääesikunta siis 

käski ottaa kyseisen laatujärjestelmään käyttöön. Ongelmana ruohonjuuritasolla on 

kuitenkin se, ettei järjestelmää ole implementoitu vielä käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, 

ettei mm. PEstal-os ole onnistunut luomaan toimintatapamallia, joista joukko-osastot 

voisivat ottaa mallia järjestelmän käyttöönotossa. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että 

monessa joukko-osastossa ihmetellään tilannetta konkreettisten mallien puuttuessa. Voi 
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perustellusti kysyä, kannattaako Kuljetusvarikolla lähteä luomaan omanlaista AQAP-

mallia, kun vuoden päästä todennäköisesti Pääesikunta käskee jonkun toimintatapamallin 

käyttöönotosta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että edelläkävijät menestyvät. Tämä on 

erinomaisen tärkeää taistelussa Kuljetusvarikon olemassaolosta. 

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen laatupäälliköiden neuvottelupäivillä 21.4.2005 

kävi selville, että NATO:n toimintatapamalli laadunvarmistuksessa poikkeaa 

suomalaisesta. NATO:ssa laadunvarmistuksen suorittaa oma 

laadunvarmistusorganisaatio, kun meillä asia hoidetaan oman toimen ohella. 

Puolustusvoimien auditointipäällikkö FT Jari Talja totesi, ettei PE-johtoisesti ole tulossa 

AQAP:sta ”rautalankamallia” /7/. Sen sijaan äskettäin on ilmestynyt riskienhallintaohje 

(PEturv-os PAK 01:03 Riskienhallinta puolustusvoimissa) ja vuoden 2006 aikana AQAP 

huomioidaan kaupallisissa ohjeissa. 

Samassa tilaisuudessa Talja totesi, ettei kaikkea AQAP:ia ole järkevää rakentaa a:sta 

alkaen. Hänen mukaansa kannattaa aloittaa tarkastelu siitä, voidaanko nykyisessä 

toiminnoissa hahmottaa AQAP:n mukaisuutta ja kehitetään vasta sen perusteella 

toimintaa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään lähinnä niitä asioita, joilla pyritään 

varmistamaan Kuljetusvarikon ostotoiminnan AQAP 2110 mukaisuus. 

3.1 Sisältyykö kaikkiin hankintoihin AQAP-vaatimus? AQAP ja riskin määritys 

Riskienhallinta ostovaiheessa: 

Jatkossa kaikkiin Kuljetusvarikon tekemiin hankintoihin on sisällyttävä AQAP 2110 

vaatimus. Käytännössä kuitenkaan ei ole järkevää liittää esim. pienimerkityksellisiin 

päivittäistavarahankintoihin ko. vaatimusta. 

AQAP 2009 julkaisussa opastetaan oikean AQAP:n käyttöön tuotteen sisältämän riskin 

perusteella. Vaatimukset tiukkenevat, mitä enemmän suunnittelua ja tuotekehitystä 

hankintaan liittyy. Hyllytavaran hankinnassa ei AQAP-vaatimus ole välttämätön.  

Seuraavassa on kehittämäni riskianalyysimallin, jonka pohjana on Kauppalehden 

Johtamisen Käsikirjat sarjan Osto ja logistiikkajohtamisen kirjan osuus tuotteiden 

hankintastrategiat (Reijo Pouri, 2004). Jotta riskienhallintatyökalu olisi käytössä tehokas, 

on sen oltava riittävän yksinkertainen. Sen on annettava sijaa myös subjektiivisille 
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kokemuksille. Tähän tehtävään soveltuu eräs ABC-analyysin sovellus. Analyysi 

suoritetaan hankintaesitysvaiheessa yhteistoiminnassa teknisen ja kaupallisen 

asianhoitajan kanssa. Seuraavassa kuvassa (Kuva 8) on esitetty hankinnan 

riskianalyysimalli ja sen värikoodien merkitys. /5/  

Vähäinen riski = Ei AQAP 2110 vaatimusta 
 

Merkityksellinen riski = toimittajalta vaadittava AQAP 
2110 noudattamista 

 

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

T
uotteen saatavuuden 
vaikeus ja vaikutus 

          
 Hankinnan kokonaisarvo 

Kuva 8: Hankintaesitysvaiheen riskikartoitus, jolla määritellään, vaaditaanko toimittajalta AQAP 
2110:n noudattamista. 

Vaaka-akselin jako: 

Punainen arvo ylittyy määritellyn hankinnan kynnysarvon ylittyessä (myös 

puolustusmateriaalihankinnat). Kynnysarvo 1.1.2004 oli 154 014 euroa. Kynnysarvon 

ylittäminen merkitsee puolustusmateriaalihankintojen ulkopuolisissa hankinnoissa aikaa 

vievää EU-kilpailutusta. Loppu hintajana jaetaan lineaarisesti yhdeksään osaan yhden 

”laatikon ollessa n. 17 100 €.  Hankinnan kokonaisarvo on ilman arvonlisäveroa, tulleja 

yms. kustannuksia. 

Tavalliset tuotteet 
• alhainen hankintahinta 
• ei ratkaisevaa vaikutusta toiminnalle 
• saatavuus hyvä. 

Volyymituotteet 
• merkittävä hankintahinta 
• ei ratkaisevaa vaikutusta toiminnalle 
• saatavuus hyvä. 

Strategiset tuotteet 
• korkea hankintahinta 
• vaikuttaa ratkaisevasti ydintoimintoihin 
• heikko saatavuus 

Pullonkaulatuotteet 
• alhainen hankintahinta 
• vaikutusta huomattavasti oman toiminnan laatuun 
• heikko saatavuus 
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Pystyakselin jako: 

Matriisin pystyakseli mittaa tuotteen saatavuuden vaikeutta ja vaikuttavuutta. Mitä 

lähempänä vaaka-akselia ollaan, sitä helpompaa on tuotteen saatavuus ja sen 

puuttumisella on vähemmän merkitystä. Akseliin saadaan helposti lukuarvot kymmenen 

pisteen välein, kun arvioidaan tuotteen saatavuutta antamalla sille pisteet 1 – 10 ja 

saatavuuden vaikutusta samoin pisteillä 1 – 10. Kerrotaan arviopistemäärät keskenään 

saaden esim. saatavuus 4 x vaikuttavuus 9 = 36 pistettä. Esimerkkituote sijoittuu 

pystyakselilla tuolloin neljänteen laatikkoon alhaalta lukien. 

Mikäli matriisissa päädytään molempien akselien tarkastelun seurauksena punaiselle 

alueelle, on tarjouspyyntöön liitettävä vaatimus hankinnan AQAP 2110 mukaisuudesta. 

Pystyakseli ei ole absoluuttinen, vaan sen tulos perustuu subjektiiviseen näkemykseen. 

Asiaa on kuitenkin muistettava punnita eri suunnilta: 

• potentiaaliset toimittajamaan olosuhteet ja toimintakulttuuri 

• aiemmat kokemukset vastaavanlaisista hankinnoista 

• sisältyykö hankintaan tuotekehitystä, vai onko kysymys ns. perustason tuotteesta, 
jossa sekä ostaja, että toimittaja ymmärtävät toimitettavalla tuotteella samaa asiaa 

• arvioitava tuotteen puutteen vaikutukset omalle tuotannolle tai suoraan asiakkaille 

• tuotteen korvattavuus ja sen nopeus näyttelee myös merkittävää osaa 

Samassa yhteydessä on syytä määrittää, kuuluuko hankittava tuote konfiguraation 

hallinnan piiriin. Hankintaesitysvaiheessa teknisen asianhoitajan on määriteltävä, 

ulotetaanko hankittava tuote Kuljetusvarikon toimittamien tuotteiden konfiguraation 

hallintajärjestelmään, jota käsitellään lisää kappaleessa 3.3. Oman näkemykseni mukaan 

AQAP-vaatimus tulee esiintymään Kuljetusvarikon hankinnoissa erityisesti teknisen 

osaston ulkoisena työnä teettämissä projekteissa. 

3.2 AQAP 2110:n edellyttämä dokumentaatio hankintatoiminnassa 

AQAP 2000 on NATO:n politiikkajulkaisu. Siinä on määritelty ostajan tehtävät 

seuraavasti: 

• varmista kaikkien toiminnallisten ja teknisten vaatimusten kattavuus ja muotoilu 
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• laadi sopimukset huomioiden 

• toimittajan vapaus 

• toimittajan läpinäkyvyys: luottamus 

• asianmukaiset laadunhallinta-vaatimukset 

• varmista sopimusvaatimusten täyttyminen 

• varmista menettelyiden integrointi 

• varmista yhteistyön ja laadunhallinnan strategia 

• varmista, että laadunhallinnan menettelyitä sovelletaan jatkuvasti  

• varmista tiedon kokoaminen ja tarpeelliset muutokset/päivitykset 

• arvioi riskejä, jotka liittyvät tuotteeseen ja/tai toimittajaan yhdessä muun PMT:n 
kanssa (PMT = Project Management Team) 

Ensimmäinen askel AQAP 2110 dokumentaatiovaatimusten täyttämiseksi on  AQAP 

2110 vaatimus tarjouspyynnön liitteeksi tarvittaessa (kts. kappale 3.1). Tarjoukseen 

vaaditaan tällöin toimittajalta riskiarvio ja sen pohjalta tehty laatusuunnitelma. 

Laatusuunnitelma on AQAP 2110:ssa määritelty seuraavasti: ”A Quality Plan is a 

Supplier's document that specifies which procedures and associated resources shall be 

applied by whom and when to a specific project, product, process or contract 

requirement”. Siten laatusuunnitelma on toimittajan dokumentti, joka määrittelee, mitä 

menettelyjä ja niihin liittyviä resursseja, kuka ja koska soveltaa liittyen tiettyyn 

projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimusvaatimukseen. Laatusuunnitelman tulee 

käsitellä siten sopimusvaatimuksia (J Talja, 21.4.2005). Laatusuunnitelmalla on kaksi 

roolia: 

• kuvata ja dokumentoida sopimuskohtaiset LHJ-vaatimukset (LHJ = 
laadunhallintajärjestelmä), joita tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi 

• kuvata ja dokumentoida tuotteen toteuttamisen suunnittelu käsittäen (in terms of) 
tuotteen laatuvaatimukset, resurssit, tarvittavat tarkastukset ja hyväksymiskriteerit 

Laatusuunnitelman tulee erityisesti vastata seuraaviin tuotteen kannalta 

ydinkysymyksiin: 

• kuka tekee 

• milloin tekee 
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• miten tekee 

• miten varmistaa, että vaatimukset täyttyvät 

• millä kriteereillä päättää, että tuote täyttää vaatimukset 

AQAP:n vaatimus riskeistä liittyy siihen, että toimittajan on annettava näyttö 

suunnittelun alusta alkaen riskien käsittelemisestä. Näyttö sisältää dokumentoidusti 

riskien tunnistuksen, analyysin, seurannan ja pienentämisen. Toimittajan on 

käsittelyssään arvioitava niitä riskejä, jotka uhkaavat vaatimusten täyttämistä. Riskit 

voivat liittyä esimerkiksi tuotteen ominaisuuksiin, toimitusaikatauluun tai tuotteeseen 

liittyviin kustannuksiin. 

Riskiarvioin ja muiden vertailutietojen pohjalta tehdään toimittajavalinta. Valitun 

toimittajan on AQAP 2110 mukaisesti toimitettava 

• laatusuunnitelma, jonka pohjana on toimittajan tekemä riskianalyysi, jossa 

huomioidaan toimitukseen liittyvät riskit (= mitä voi mennä pieleen siinä, ettei tuote 

ole ostajalla ehtojen mukaisina)  

• CoC - vaatimustenmukaisuustodistus 

• konfiguraation hallintasuunnitelma (kts. kappale 3.3) 

Tarjousten vertailu muodostaa tärkeän osan hankintaprosessia AQAP-maailmassa. 

Ostajan on osattava vaatia ja verrata eri toimittajien laatusuunnitelmia ja osattava käyttää 

niitä valinta - / karsintaperusteena. 

Certificate of Conformity on AQAP 2110:ssa (liite 2) määritelty seuraavasti: “A 

document, signed by the Supplier, which states that the product conforms with 

contractual requirements”.  Se on siis toimittajan allekirjoittama dokumentti, joka 

vakuuttaa, että tuote täyttää sopimuksen vaatimukset. Ostajan näkökulmasta hankinta on 

AQAP 2110 mukainen, kun se on vaatimukset täyttävä ts. toimittaja antaa CoC 

todistuksen. CoC voi jossain tapauksessa olla esim. CE-merkintä tuotteessa. /8/ 

Kuljetusvarikon laatujärjestelmien auditointi oli 28. – 29.4.2005. Auditoinnin kohteena 

oli ISO 9001:2000 ja AQAP 2110. Pääauditoijana oli puolustusvoimien 

auditointipäällikkö FT Jari Talja. Auditointi oli myös tämän opinnäytetyön tuloksille 

tietynlaine kypsyysnäyte. Auditointiraportti sinänsä on luottamuksellinen 
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(Viranomaiskäyttö, JulkL 24.1 §:n 10 k), eikä sen tuloksia voi tässä yhteydessä avoimesti 

ruotia, jotta opinnäytetyötä ei tarvitse julistaa luottamuksellisesti. Todettakoon kuitenkin, 

että hankintatoimen AQAP 2110 mukaisuuden osalta on kiinnitettävä huomiota tapaan ja 

kriteereihin, joilla soveltuvat AQAP-vaatimukset vyörytetään toimittajalle.  

3.3 Konfiguraation hallinta 

Suomen kielen sivistyssanakirja (Gummerus, 1994) antaa sanalle konfiguraatio 

selityksen muoto, järjestys tai kokoonpano. Ihan edellisen kaltaisesta pelkistetystä 

selityksestä ei ole kyse. Kappaleessa 2.4 AQAP 2110 ja sen vaatimukset todettiin, että 

konfiguraatio määritelty seuraavasti: ”materiaalin toiminnalliset ja fyysiset ominaisuudet 

niin kuin ne on kuvattu sen teknisessä dokumentaatiossa ja saavutettu myöhemmin 

tuotteessa”. 

Kuljetusvarikossa on varastoitavia nimikkeitä n. 67 000 kappaletta. Varastoitavia 

nimikkeitä on ollut pakko pitää lähinnä valmiudellisista syistä varastossa, vaikka suuri 

osa niistä ei olekaan koskaan kie rtänyt. Osa jaettavista nimikkeistä menee suoraan 

Kuljetusvarikon omalle työlle korjaamolla ja osa nimikkeistä jaetaan palveltaville 

joukoille. Merkittävä osa varastoitavasta varaosamateriaalista on valmistettu Itä-

Euroopan maissa. Siitä ei ole erä tai muuta seurantaa olemassa. Tässä vain muutama 

esimerkki konfiguraation hallinnan toteuttamisen haasteista. 

Opinnäytetyön eräänä osatavoitteena on ollut luoda menettelyohjeluonnos konfiguraation 

hallinnasta Kuljetusvarikossa. Edellisessä kappaleessa kerrottiin merkittävistä 

konfiguraation hallinnan haasteista. Ehkä kuitenkin merkittävimmän haasteen 

järjestelmän luontivaiheessa asettaa se, että Kuljetusvarikko on AQAP 2110:n mukaan 

sekä ostajan, että toimittajan roolissa. Edellisestä johtuen ohje joudutaan tekemään joko 

melko yleisellä tasolla tai erittäin pikkutarkasti. Ohjeen luominen pikkutarkaksi, kaiken 

kattavaksi olen todennut yhdessä Kuljetusvarikon laatupäällikkö Mika Huuhtasen kanssa 

mahdottomaksi, koska riittävää toimintatapamallia tai kiinnekohtaa ei ole toistaiseksi 

olemassa.  

Kuljetusvarikon menettelyohjeen konfiguraation hallinta MOK LATY 4.1:10 on 

opinnäytetyön liitteenä 4. Menettelyohje on opinnäytetyön liitteenä, koska sen 

esittäminen tässä yhteydessä ei ole kokonaisuuden kannalta mielekästä. 
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Kuljetusvarikon konfiguraation hallintajärjestelmässä ei mielestäni pidä jatkossakaan 

jäädä ”tuleen makaamaan”, vaan on pyrittävä eteenpäin. On todettava, että 

konfiguraation hallintajärjestelmän fyysinen osuus ei missään mielessä ole valmis ja sen 

peruskysymykset on ratkaisematta. Asiasta on syytä tehdä jatkotutkimus. Tulevaisuuden 

konfiguraation hallintajärjestelmää saattaa auttaa esim. SAP – tietojärjestelmään liittyvän 

osaamisen lisääntyminen sekä puolustusvoimissa käyttöön otettava uusi asiakirjan 

hallintajärjestelmä (PvAH). 

3.4 GQAR:n toiminta Kuljetusvarikon logistiikan hallinnan prosessissa 

GQA-pyyntöjen toteuttamiskyky ja myös GQA-delegoinnin käytön osaaminen on ostajan 

toiminnan NATO-yhteensopivuutta. Työkalujen käyttö on avain laadunvarmistuksen 

vaatiman ajan ja kustannusten minimoimiseen ja sen tehokkaaseen toteuttamiseen sekä 

rauhan että kriisin aikana. /4, s. 2/ GQA-delegoinnin perustana on hankintasopimuksen 

maininta AQAP 2110 vaatimuksesta sekä Suomen ja toimittajamaan viranomaisten 

välinen MOU-sopimus asiasta. Hankkijoiden onkin muistettava mainita AQAP 2110 

vaatimus siten jo tarjouspyyntövaiheessa. 

GQA-toiminnan osapuolet on määritelty Kuljetusvarikon menettelyohjeessa MOK 

LATY 4.1:10 konfiguraation hallinta (liite 4). Menettelyohjeessa on lähestytty osapuolia 

kahdesta eri näkökulmassa: 1. Kuljetusvarikko on toimittajana ja 2. Kuljetusvarikko on 

ostajana. Tässä yhteydessä asiaa käsitellään hankinnan näkökulmasta, ts. Kuljetusvarikko 

on ostajana. Seuraavassa on siten tilanne, jossa KuljV tuotteen (tuote, katso liite 2, 

AQAP 2110 kohta 3.3) ostajana : 

 
Käyttäjä:  KuljV:n sisäinen organisaatio ja / tai KuljV:n asiakkaat  
 
Ostaja: Kuljetusvarikko = hankintayksikkö = hankintasopimukseen 

merkitty tuotteen ostaja 
 
Toimittaja: Hankintasopimuksessa määritelty tuotteen toimittaja tai siihen 

verrattavan, joka on sopimusoikeudellisesti vastuussa tuotteen 
toimittamisesta 
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GQA –henkilöstö: Kuljetusvarikolla ei ole GQA-henkilöstöä. KuljV:n 
hankintapäällikkö toimii yhteyshenkilönä lähtevissä GQA-
delegointipyynnöissä. Delegointipyynnöt toimitetaan PEstal-os:n 
PAK 2:9:ssa määritellylle PvMatLE:n nimeämälle GQA-asioita 
hoitamaan nimetylle yhteyshenkilölle. 
 
GQA-henkilöstö ja GQA-delegointiprosessi on määritelty PEstal-
os:n PAK 2:9:ssä. GQA-delegoinnit edellyttävät AQAP 2110-
vaatimusta hankintayksikön ja toimittajan välisessä 
hankintasopimuksessa. Hankintapäällikkö huolehtii ennen GQA-
delegointipyyntöä tarvittavien riskien määrittelystä. 

 

PvMatLE on nimennyt esittelyssään R913/14.3/D/II, 24.1.2005 opinnäytetyön 

kappaleessa 2.5 mainituksi Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen yhteyshenkilöksi DÍ 

Asko Vanhatalon sekä hänen varamiehekseen ins. Tapani Kosken. Heidän tehtävänsä on 

vastata seuraavan kuvan (Kuva 9) tasosta ”Puol.haara esikunta / PvMatLE”. 

Prosessikuvaus, jossa KuljV:n hankinta haluaa GQA-delegoinnin, on esitetty seuraavassa 

kuvassa (Kuva 9).  

 

Kuva 9: Kuljetusvarikon GQA-delegointi prosessi, kun Kuljetusvarikko tuotteen ostajana 
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Äkkinäisesti ajateltuna GQA-prosessi toimii ulkomaan hankintojen osalta ”köyhän 

miehen” laadunvarmistustoimenpiteinä. Kuljetusvarikko oli suunnitellut kuluvana 

vuonna toteuttavansa ulkomaisten toimittajiensa katselmoinnit. Puolustusvoimien 

ohjeistuksen mukaan ulkomaan virkamatkat tulee perustua hyväksyttyyn 

virkamatkasuunnitelmaan. Pääesikunnan Materiaaliosasto oli karsinut kuluvan vuoden 

virkamatkasuunnitelmasta kaikki KuljV:n esittämät katselmointimatkat /39/. Hankinnan 

on järkevää osittain korvata näitä laadunvarmistustoimenpiteitä GQA-delegointien 

avulla. Useat GQA-delegoinnit liittyvät käytännössä laatusuunnitelmaan /39/. 

On kuitenkin muistettava, että GQA-menettelyä voidaan käyttää ulkomaan hankinnoissa 

vain tilanteissa, joissa hankinnassa on AQAP 2110 vaatimus. Suomella on oltava myös 

toimittajamaan kanssa MOU-sopimus GQA-toiminnasta. Perusteet GQA-toiminnan 

tarpeelle ja laajuudelle määrittelee ostaja. Näiden perustana on toimittajan laatima 

riskiarvio ja laatusuunnitelma, joista ostajan on tehtävä GQAR:lle oma tarvemääritys. 

3.5 AQAP 2110:n mukainen hankintaohjeistus ja -prosessi 

Opinnäytetyön liitteenä 1 on uusi Kuljetusvarikon menettelyohje Hankintaohje MOK 

KAUP 1.1:1 siihen sisältyvine liitteineen. Liite on merkittävä osa tätä opinnäytetyötä. 

Menettelyohje on opinnäytetyön liitteenä, koska sen esittäminen tässä yhteydessä ei ole 

kokonaisuuden kannalta mielekästä. 

Opinnäytetyön kappaleessa 2.1 Kuljetusvarikon hankintatoimi tänään käsitellään 

hankintaan ja logistiikkaan liittyviä prosesseja ennen AQAP – maailmaa. Siis - 

Logistiikan hallinta on yksi Kuljetusvarikon ydinprosesseista. Prosessi 21. Materiaalin tai 

palvelun hankinta on yksi Logistiikan hallinnan osaprosesseista. 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) on omaan kokemukseen perustuva näkemys siitä, 

millainen on prosessi 21, jonka nimen olen muuttanut AQAP 2110 termistön mukaiseksi. 

Uusi nimi on Tuotteen hankinta. Prosessikuvauksessa on pyritty ottamaan AQAP 2110:n 

vaatimukset huomioon. 
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Kuva 10: Logistiikan hallintaprosessin osaprosessi 21. Tuotteen hankinta . Kuvauksesta 5. kohta 
selvittää myös kytköksen kappaleessa 3.4 käsiteltävään GQA-delegointiin 

3.6 Johtopäätökset 

Jotta joku järjestelmä on mielekäs ottaa käyttöön, täytyy sen mielekkyys ja hyödyt nähdä. 

Näiden asioiden näkemiseen oiva työkalu on nelikenttäanalyysi, eli SWOT-analyysi. 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on määritelty AQAP:n käyttöönoton vahvuudet, 

heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 
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Taulukko 1: AQAP:n käyttöön liittyvät SWOT-analyysi 

Vahvuudet Heikkoudet 

• ostajan rooli ja oikeudet AQAP 
2110:ssa on erittäin vahva 

• riskien havaitseminen 

• laatusuunnitelman esiintulo 
kokoamaan vaatimuksia (mm riskien 
osalta) 

• nykyiset Itä-Euroopan toimittajat 
tunnetaan huonosti 

• toimittajilla ei ole juuri 
laatujärjestelmiä käytössä 

• kaikkien maiden kanssa, joiden 
kanssa Kuljetusvarikko tekee 
kauppaa, ei ole MOU-sopimuksia, 
joka mahdollistaisi GQA-menettelyn 

• Kuljetusvarikko sekä tuotteiden 
ostajana, että toimittajana joutuu 
AQAP:ssa kahteen rooliin: ostajan ja 
toimittajan rooliin, joka vaikeuttaa 
järjestelmän hallittavuutta 

Mahdollisuudet Uhat 

• GQA-menettelyn käyttö 
laadunvarmistuksessa 

• sotavarustekaluston länsimaistuessa 
AQAP:n käyttö yleistyy 

• mahdollisuus olla edelläkävijä ja 
osaaja 

• vaadittaessa Itä-Euroopan 
toimittajilta AQAP:n käyttöä jäädään 
kokonaan ilman tuotteita 

• toimittajat kokevat järjestelmän liian 
raskaaksi 

• lisääntyvä NATO-byrokratia 
tunkeutuu omaan järjestelmäämme 

 

Johto on saatava vakuutettua AQAP:n merkityksestä erityisesti ostajan työkaluna. 

NATO-standardeilla tulee jatkossa siirryttäessä yhä enemmän länsikalustoon ja NATO-

yhteensopivuuteen, olemaan entistä merkittävämpi rooli ostajan 

laadunvarmistusvä lineenä. Seuraajakseni tulevan hankintapäällikön on erityisesti 

kiinnitettävä huomiota siihen, miten AQAP:n mahdollisuudet käytetään hyväksi. 

Erityisesti GQA-menettelyn käyttö ulkomaan hankinnoissa tuo selvää hyötyä. Myös 

ostajan vahva rooli kannattaa sisäistää. On kuitenkin huomattava, ettei rooli ole 

hyödynnettävissä ilman AQAP:n riittävää osaamista. 
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Vaikka hankintastrategian tai – menetelmien kehittäminen ei ole ollut tämän tutkintotyön 

pääasiallisena tarkoituksen, ei niiden roolia saa jatkossa unohtaa. Kappaleessa 2.1 

Kuljetusvarikon hankintatoimi tänään on tuotu merkittäviä näkökohtia esiin, jotka 

vaativat kehittämistä. Resursseja jaettaessa on muistettava, että hankintatoimi on 

merkittävä osa-alue varikon ydintoimintoja. Kappaleessa 2.1 Kuljetusvarikon 

hankintatoimi tänään todettiin mittareiden tai tunnuslukujen puuttuminen ongelmaksi. 

Liittenä 5. on kehittämisen pohjaksi erään työryhmän työn tulos hankintamittareista ja 

niiden käytöstä.  
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HANKINTAOHJE MOK KAUP 1.1:1

Perusteet: PEkaup-os PAK A ja PAK B
PvMatLE MOK KAUP 01:03 ja 
MOK KAUP 01:04
KuljV MOK-LATY1.1:3 
sopimuskatselmus
AQAP 2110 -julkaisu
Julkisten hankintojen ympäristöopas, Suomen
Ympäristökeskus 2004
KuljV MOK-LATY4.1:10
PEstal-os:n PAK 2:9

Voimassaolo: 31.12.2005 asti (tarkistettava uuden luottokort-
tiohjeistuksen osalta)

Kumoaminen: Kumoaa 03.06.2004 päivätyn
ohjeen 67/1.3/D/I “Hankintaohje
MOK KAUP 1.1:1”

1. TARKOITUS

1.1 MÄÄRITTÄÄ ohjeen tarkoituksena on määrittää varikon 
hankintatoiminnan johtosuhteet, tehtäväjako ja hankintojen 
ratkaisuoikeudet.

1.2 TÄSMENTÄÄ hankintojen suunnitteluun, valmisteluun, 
toteuttamiseen ja valvontaan liittyviä yleisiä
menettelytapaohjeita.

1.3 ANTAA varikon hankintamenettelyä koskevat toimialakohtaiset
erityisohjeet.

2. SOVELTAMISALUE
Ohjetta sovelletaan materiaalivarauksiin liittyvissä, kotimaasta ja ulko-
mailta tapahtuvissa hankinnoissa. Hankinnoissa noudatetaan Pääesi-
kunnan hankintoihin liittyviä menettelyohjeita PAK A ja PAK B.

    
2.1 Hankintalainsäädäntö

Julkisten Hankintojen Yleisiä Sopimusehtoja (JYSE 1994) käytetään
tavaroiden hankinnoissa ja soveltuvin osin palveluiden hankinnoissa,
ellei sopijapuolten välillä toisin sovita. Maininta ehdoista tulee liittää tar-
jouspyyntöön/tilaukseen. Tietotekniikkahankintoihin sovelletaan Valtion
Yleisiä Tietotekniikkahankintojen Sopimusehtoja (VYSE 1998).

Uudelle toimittajalle on lähetettävä aina JYSE1994 (tai VYSE 1998)
ehdot kokonaisuudessaan.
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3. VASTUUT JA VALTUUDET
    

Määritellään varikon työjärjestyksessä, asiakirjan ylläpidosta vastaa
materiaalipäällikkö.

4. HANKINTATOIMEN JOHTAMINEN JA TOTEUTTAMINEN

Varikon hankintamenettelyssä noudatetaan työjärjestyksen mukaisia
materiaalitoimintojen johtosuhteita. Hankintojen kaupallisesta asianhoi-
tamisesta VASTAA hankintajaos.

Hankintojen teknillisenä asianhoitajana TOIMII ao. jaospäällikkö, tsto-
pääll, työnjohtaja tai muu hankittavan tuotteen teknisesti tunteva henki-
lö. Teknisen ja kaupallisen asianhoitajan tehtävät voidaan myös yhdis-
tää yhdelle henkilölle, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

5. RATKAISUOIKEUDET

Toimintavuoden hankintasuunnitelmanmukaisten hankintojen ratkaisu-
oikeudet, kun hankinnan kokonaisarvo ilman tullia, arvonlisäveroa, rah-
ti-, huolinta-, kuljetus- sekä kaikkia muita kustannuksia ovat seuraavat:

    
varikon päällikkö enintään  340.000,00 EUR
osastopäällikkö enintään    15.000,00 EUR
hankintajaoksen pääll 
ja palvelukesk. pääll enintään 7.500,00 EUR
hankintajaoks hankkijat enintään 2.000,00 EUR   

Toimintavuoden hankintasuunnitelman mukaiset pienhankinnat (2000
EUR) toteutetaan kustannuspaikan johtajien hyväksymien hankintaesi-
tysten / Hansel-korttiostojen mukaisesti. Ko hankintoja ei esitellä erik-
seen. 

Muilla henkilöillä ei ole hankintojen ratkaisuoikeutta.

Hankintojen lisäksi varikon päällikkö ratkaisee:
- Monivuotisen, mahdollisiin hankintasitoumuksiin ainoastaan yhdeltä
yritykseltä johtavan yleissopimuksen tai kumppanuussopimuksen ja
sen nojalla suoritettavien kaupallisten toimenpiteiden arvioidaan sopi-
muksen voimassaoloaikana olevan enintään 340.000 euroa

- Irtaimen omaisuuden vuokralle- ja  lainaksioton kotimaasta, jos vuok-
rauksen arvo on enintään 340.000 euroa ilman arvonlisäveroa

- Muun irtaimen omaisuuden kuin asemateriaalin (PLM:n ohje hankinta-
toimesta ja hallinnollinen määräys hankintatoimen ratkaisuoikeuksista
182/106K -18.10.2000) luovuttamisen kotimaahan (myynti, vuokralle-
anto ja lainaksianto) ulkopuoliselle valtion talousarvioasetuksen (Asetus
valtion talousarviosta 11.12.1992/1243) 72a ja 72b pykälien ja sen  
mukaan, mitä puolustusvoimien huoltopäällikkö on erikseen määrännyt
ja milloin ko luovuttamisen arvo on enintään 340.000 euroa
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sekä lisäksi
- Irtaimen omaisuuden muun kuin yllämainitun myynnin, vuokrallean-
non ja lainaksinannon siten, kuin puolustusvoimien huoltopäällikkö erik-
seen käskee.

5.1 Tilauksen varmentaminen Kuljetusvarikolla

- Yli 15 000,00€ hankinnat esitellään varikon päällikölle, tilauksen var-
mentaa kaupallinen asianhoitaja
- Yli 7500,00€ mutta alle 15 000,00€ hankinnat hyväksyy asianomainen
osastopäällikkö. Tilauksen varmentaa kaupallinen asianhoitaja
- Yli 2000,00€ mutta alle 7 500,00€ hankinnat hyväksyy hankintajaok-
sen päällikkö tai palvelukeskuksen päällikkö. Tilauksen varmentaa kau-
pallinen asianhoitaja
- Alle 2000,00€ hankinnat varmentaa toinen hankintojen kaupallinen
asianhoitaja.

Yli 340 000,00€ hankinnat esitellään Materiaalilaitoksen Esikunnan
menettelyohjeen MOK 01:04 mukaisesti

6. HANSEL-KORTTI 
Kattava ohjeistus on annettu pysyväisasiakirjassa PEKAUP-OS PAK B
01:02 Liite 02
Tarkemmat ohjeet kortin käytöstä Kuljetusvarikolla on esitetty liitteessä
6 ja Hansel ostolomake liitteessä 7.

7. PIENHANKINNAT 
Ohjeistus annettu pysyväisasiakirjassa PEKAUP-OS PAK B 01:02

Arvoltaan vähäisissä eli alle 2000,00 EUR hankinnoissa sekä kiireelli-
sissä hankinnoissa voidaan tarpeen vaatiessa hankintamenettelyä
yksinkertaistaa PEKAUP-OS PAK B 01:02:n mukaisesti. Ensisijaisesti
käytetään Hansel-korttia ja sopimusta.

8. KYNNYSARVON YLITTÄVÄT TAVARA- JA PALVELUHANKINNAT

Ohjeistus annettu pysyväisasiakirjassa PEKAUP-OS PAK B 01:05 sekä
PEKAUP-OS:n ilmoituksessa R13/12.4/D/II, 08.01.2004.

Asiakirjassa annetaan puolustusvoimien hankintayksiköille Euroopan
unionin laajuisesti kilpailutettavia hankintoja koskevat ohjeet. Ohjeistus
koskee Valtion keskushallintoviranomaisten: tavarahankintoja  joiden
arvonlisäveroton arvo ylittää 154 014,00 euroa, palveluhankintoja joi-
den arvo ylittää 236 945,00 euroa.

3 (8)
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9. HANKINTOJEN VALVONTA JA TARKASTAMINEN

Hankintojen ylin valvoja varikossa on varikon päällikkö.

Hallintopäällikkö TARKASTAA vähintään kerran vuodessa osastojen
hankinnat.

Osastopäälliköt VALVOVAT osastojensa hyväksytyn hankintasuunnitel-
man toteuttamista.

Talouspäällikkö VALVOO ja TARKASTAA, että hankinnoista aiheutu-
neet maksutoimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti.

Lisäksi hankintojen valvonta ja tarkastus sisältyy osana Materiaalin val-
vonta tarkastuksiin (MATVO).

Yli 50.000 euron arvoisen hankinnan tarjouspyyntö on lähetettävä
PvMatLE:n kaupallisen sektorin tarkistettavaksi ennen tarjouspyynnön
lähettämistä toimittajaehdokkaille.

9.1 Pääesikunnan tarkastusyksikölle lähetettävät tiedot

Ohjeistus annettu PEKAUP-OS PAK B 01:01 Hankintatoiminnan
ohjaus, liite 10 ja Kuljv työohje 2007 Pääesikunnan tarkastusosastolle
tiedoksi lähetettävät asiakirjat.

10. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN TALTIOINTI

10.1 Päättynyt hankinta 

Loppuun viedyn hankinnan asiakirjat taltioidaan kaikki yhdessä. 
Ne siirretään vuosittain arkistoon, jossa ne säilytetään erillisten ohjei-
den mukaan.

Loppuunsaatettu hankinta-asiakirja käsittää:

- hankintaehdotuksen,
- tarjouspyynnön,
- saadut tarjoukset,
- avauspöytäkirjan ja/tai tarjousten vertailun,
- hankintaesityksen
- jäljennöksen tilauksesta,
- kuormakirjan (vast) vastaanottomerkinnöin,
- laskun
- muut mahdolliset ao. hankintaan liittyneet asiakirjat

10.2 Tiedosto
Hankinta-asiakirjat muodostavat tiedoston, jonka ylläpitäjä on taloustoi-
misto
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11. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Ohjeistus PEkaup-os:n PAK B 3:1, jonka mukaan toimitaan. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä salassapitoperusteisiin. Varikon päällikkö vas-
taa suoritettujen hankintojen tiedottamisesta. Hankintojen kaikki asiakir-
jat ovat hankintapäätöksen teon jälkeen julkisia, ellei ole perustavaa
aihetta pitää asiakirjoja salaisina. Valmiissa hankinta-asiakirjassa hinta
ei ole missään muodossa salaisuus.

12. LAATU HANKINTATOIMESSA

12.1 Toimittajan valinta 
Osavalmistajat ja tavaran toimittajat valitaan tarjouspyynnössä mainittu-
jen ehtojen perusteella. Perusteissa huomioidaan mm. miten toimittajat
kykenevät täyttämään osavalmistus- tai hankintasopimuksen vaatimuk-
set, mukaanlukien ympäristö- ja laatuvaatimukset. Ympäristöasiat han-
kinnoissa huomioidaan Julkisten hankintojen ympäristöoppaan mukai-
sesti (Suomen ympäristökeskus, 2004).

Toimittajien laaduntuottokykyä valvotaan reklamaatio-, asiakaspalaute-
menettelyllä. Em mainitut menettelyt todennetaan ao. laatutiedostossa /
-tallenteessa.  Lisäksi laaduntuottokykyä valvotaan aikaisempien
samankaltaisten toimitusten tarkastus- ja testaustietojen avulla. 

12.3 Laatuerimielisyyksistä sopiminen toimittaja kanssa

Noudatetaan JYSE 1994 tai muita yhdessä sovittuja määräyksiä.

12.4 Vastaanottotarkastuksen ohjeistus

Vastaanottotarkastukset suorittaa kunkin hankinnan kohdalla hankin-
nan tekninen asianhoitaja, noudattaen Kuljetusvarikon menettelyohjet-
ta MOK MATE 1.1:2.

12.5 AQAP 2110 Kuljetusvarikon hankinnoissa

Kuljetusvarikon hankintojen tulee täyttää AQAP 2110:n sisältämät
NATO:n vaatimukset laadulle. Hankinnoissa käytettävät osapuolet osta-
ja, toimittaja, käyttäjä ja GQA -henkilöstö on määritetty menettelyoh-
jeessa MOK LATY 4.1:10.

Vaatimus hankintojen AQAP 2110 mukaisuudesta on liitettävä toimitta-
jaehdokkaille lähetettävään tarjouspyyntöön. AQAP -vaatimus liitetään
sellaisiin hankintoihin, joiden katsotaan sisältävän riskin. Hankinnan
sisältämä riski määritellään menettelyohjeen liitteen 12 mukaisesti.
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AQAP 2110 vaatimus pitää sisällään ostajan näkökulmasta toimittajan
tarjoukseen liittämän toimituksen riskianalyysin sekä siiheen perustu-
van laatusuunnitelman. Ostaja arvio em. Suunnitelman riskejä käyttäen
apuaan asiakirjaa PEturv-os:n PAK 1:3 ja arvioida sen perusteella tar-
vittavia laadunvarmistustoimenpiteitä. Ostajan näkökulmasta AQAP-
vaatimus täyttyy, kun tuote on vaatimusten mukaista. Tarjoukseen on
AQAP -hankinnoissa saatava myös yhdenmukaisuustodistus (CoC =
Certificate of Conformity). Toimittajan on laadittava myös konfiguraa-
tionhallintasuunnitelma.

Ulkomaanhankintojen laadunvarmistuksessa käytetään ensisijaisesti
GQA -menettelyä. Menettely on ohjeistettu asiakirjassa PEstal-os:n
PAK 2:9. Kuvaus lähtevästä GQA -delegointipyynnöstä on tämän
menettelyohjeen liitteenä 13

13. YLEISIÄ OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ

Sen lisäksi, mitä tämän hankintaohjeen antamisen perusteasiakirjoissa
on määrätty, täsmennetään KuljV:n hankintaohjetta seuraavasti:

13.1 Kaikki hankinnat tulee tehdä valtion kannalta
kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla, eikä hankittaville raaka-
ja tarveaineille, puolivalmisteille sekä valmiille tavaroille tule asettaa
suurempia laatuvaatimuksia kuin niiden käyttötarkoitus kohtuudella
edellyttää.

Jokaisesta hankinnasta tehdään hinta- tai kokonaistaloudellisuusvertai-
lu, vertailu on vapaamuotoisesti laadittu.

13.2 Hankinta, joka ilman alv:a ja rahti- ym kuluja on yli
2000,00 eur esitellään ratkaisijalle
esittelylomakkeella (Liite 8)

13.3 Hankintaehdotus pyritään tekemään kokonaistaloudellisimman
vaihtoehdon mukaan.

13.4 Pienhankintakulujen välttämiseksi käytetään ensisijaisesti
Hansel-korttia (ohjeistus liitteessä 6) ja toissijaisesti käteistä rahaa.

13.5 Kaupalliset toimenpiteet tehdään MySAP.com järjestelmällä
erillisen ohjeistuksen mukaan, vain Hansel-kortilla tehtäviä
hankintoja ei viedä MySap.comiin.

13.6 Hankinnan kaupallinen asianhoitaja PYYTÄÄ tarvittaessa
tekniseltä asianhoitajalta lausunnon tuotteen soveltuvuudesta, jos tar-
jous poikkeaa halutusta tai jos tarjous muuten ei ole teknisesti yksi-
selitteinen.

13.7 Hankinnan esittelee ratkaisijalle varikon päällikkö,
osastopäällikkö, tekninen asianhoitaja, kustannuspaikan johtaja tai
hankkijat.

13.8 Tarjousten avauksen tekevät ja avauspöytäkirjan laativat
HankJ:n päällikkö tai asiaa hoitava hankkija yhteistyössä
teknisen asianhoitajan kanssa. 
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13.9 Toimitusaikojen noudattamista VALVOO ao. osaston tai
jaoksen työnjohtaja tai varastonhoitaja, joka INFORMOI 
kaupallista asianhoitajaa tilanteesta jo silloin kun näyttää 
ilmeiseltä, että toimitus viivästyy, tällöin kaupallinen
asianhoitaja ottaa yhteyden myyjään, jos myyjä ei ole ottanut
yhteyttä viivästyksestä.

Viivästyssakkokysymykset hoidetaan pääsääntöisesti JYSE 1994
mukaan.

13.10 Tavaran vastaanoton tekee se jaos (vast), jonka toimialaan
hankittu tavara kuuluu. Vastaanottotarkastuksessa on tavaran määrä ja
laatu viipymättä todettava. Mikäli vastaanotto edellyttää laboratorio- tai
muita kokeita, on ne tehtävä mahdollisimman pian.

Koneiden, laitteiden ja niihin verrattavien tavaroiden tarkastus
ja koe-käyttö on  tehtävä ennen vahinkovastuun siirtymistä puolustus-
voimille.

13.11 Mikäli myyjä on syyllistynyt virheelliseen tai sopimuksen
vastaiseen tavaran toimittamiseen, on puutteista heti tehtävä kirjallinen
moiteilmoitus, reklamaatio.

13.12 Kuljetusvaurioista, rikkoutuneista pakkauksista ja päällysteistä
on tehtävä heti muistutus.

13.13 Reklamoinnin tai muistutuksen myyjälle TEKEE hankintajaos.
Kuljetusvauriosta MUISTUTTAA tavaran vastaanottaja heti tavaran tuo-
jaa paikan päällä ja INFORMOI hankintajaosta, joka ryhtyy asian vaati-
miin toimenpiteisiin. Reklamointi on ohjeistettu Kuljetusvarikon menet-
telyohjeessa KORJAAVAT TOIMENPITEET MOK LATY 1.1:11

13.14 Vakuudet

Hankinnoissa joissa luovutetaan Puolustusvoimien omistamaa materi-
aalia ulkopuolisen yrityksen tai yhdistyksen korjattavaksi, jalostettavaksi
tai modifoitavaksi, on yritykseltä tai yhdistykseltä vaadittava voimassa-
oleva vakuutusyhtiön todistus vakuutuksesta, joka kattaa Puolustusvoi-
mien omistaman materiaalin täydestä arvostaan tai yrityksen tai yhdis-
tyksen on asetettava materiaalin arvon kattava pankkitakaus siksi aikaa
kun materiaali on heillä lainassa.

14. HANKINNAT VALMIUTTA KOHOTETTAESSA 

Valmiutta kohotettaessa noudatetaan Pääesikunnan ohjetta
PEKAUP-OS  PAK B 01:09, joka tulee voimaan erillisellä käskyllä.
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15. TYÖSUHDE JA TYÖKORVAUS

Tehtäessä sopimusta palvelusten ostoista yksityiseltä henkilöltä on var-
mistauduttava siitä, ettei tällöin osapuolten välille muodostu työsuhdetta
ja siihen liittyen puolustusvoimille työnantajan velvoitteita. Palvelun
ostosta tehdään työurakka, siis sopimus valmiista työtuloksesta, jolloin
ostajan johto- ja valvontaoikeus rajoittuu vain sen tarkistamiseen, vas-
taako työtulos sovittua. 

LIITTEET Liite 1: Avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu
Liite 2: Kumottu
Liite 3: Kumottu
Liite 4: Toimittajan arviointi
Liite 5: Kumottu
Liite 6: Hansel-kortin käyttö
Liite 7: Hansel-osto-lomake
Liite 8: Esittelylomake
Liite 9: Kumottu
Liite 10: Kumottu
Liite 11: Kumottu
Liite 12: Riskin määrittely hankinnoissa
Liite 13: Kuvaus lähtevästä GQA-delegaatiopyynnöstä
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PUOLUSTUSVOIMAT AVAUSPÖYTÄKIRJA JA
J-os (vast.) TARJOUSTEN VERTAILU

Hinnaltaan halvin
Kokonaistaloudellisesti edullisin

Tuote ja määrä Tarjouspyyntö nro

Jättöaika

Tarjous

Nro Myyjä Hintavertailu Toimitusehto Toimitusaika Maksuehto pvm Saap. Voim.

Paikka, aika ja avauspöytäkirjan laatija Paikka, aika ja avauspöytäkirjan laatija

Paikka, aika ja hintavertailun laatija

Huomautuksia

Erillinen hintaverailu ks.liite

Kokonaistaloudellisen edullisuuden

ks. liite

Lomake Hall/46/21.08.2000 Korvaa lomakkeen Hall/46/27.06.1996



Laatupäällikkö täyttää
nro Tiedosto nro 270,19

KULJETUSVARIKKO TOIMITTAJIEN ARVIOINTI
Laatujärjestelmät

Nokia HYVÄKSYTTYJEN TOIMITTAJIEN KATSELMOINTI

Toimittajan tiedot
1. Hyväksytty toimittaja
Nimi: Puh:

Osoite: Fax:

Yhteyshenkilö:

Kontaktipvm:

2. Sertifikaatti
sertin nro myöntäjä voimassaoloaika laajuus (esim 9001, 14001)

Laatusertifikaatti:

Ympäristösertifikaatti:

3. Päätuotteet tai palvelut, joita kyseinen yritys tuottaa Kuljetusvarikolle

4. Arviointikohde/ Arvio   (esim tuotanto, materiaalipalvelut tai jokin pätevöitetty prosessi ja arvio sen 
toimivuudesta, täyttääkö laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaatimukset)

Arvioitavat alueet:

-Jätehuollon järjestelyt

- Kemikaalien merkinnät
ja varastointi

- Yleinen siisteys

- Henkilöstön pätevyys 
kyseiseen tehtävään

- Käytössä olevat laitteet

- Käytössä olevat toimitilat



HANSEL -KORTIN KÄYTTÖ LIITE 6

1. TARKOITUS

Ohjeen tarkoituksena on:

1.1 MÄÄRITTÄÄ varikon Hansel-kortin käyttöoikeudet,

1.2 OHJEISTAA Hansel-kortin käyttöön, hankintojen toteuttami-
seen ja valvontaan liittyviä yleisiä menettelytapaohjeita,

Jokaisen Hansel-kortti hankintoja suorittavan henkilön on tunnet-
tava PE-kaup-os:n hallinnollinen pysyväisohje HANSEL-KORTIN
HANKINTA JA KÄYTTÖ (PEkaup-os PAK B 01:02. Liite 02)

2. SOVELTAMISALUE

Ohjetta sovelletaan HANSEL-kortilla tapahtuvissa hankintasuunnitel-
man mukaisissa hankinnoissa, joiden kokonaisarvo on alle 1680,00
EUR ilman arvonlisäveroa. Hansel-korttia käytetään erikseen määrä-
tyissä sopimusliikkeissä. Hansel-korttia ei saa käyttää käyttöomaisuus-
hankintaan.

3. YLLÄPITO
Tämän asiakirjan ylläpidosta VASTAA materiaalipäällikkö.

4. KORTIN SÄILYTTÄMINEN JA KÄYTTÖ

Varikolla on käytössä yksi kortti. Kortin käytön vastuuhenkilönä on han-
kintajaoksenpäälliikkö (Petteri Lähdeniemi), sijaisena toimii hankkija Kai
Laine

Korttia säilytetään hankinjaoksessa, johon kortti käytön jälkeen palaute-
taan. Kortti luovutetaan kuittausta vastaan käyttäjälle. 

5. VALTUUDET JA VASTUUT

Hankintojen teknillisenä sekä kaupallisena asianhoitajana TOIMII kus-
tannuspaikan johtaja. Hankinnat tehdään hankintasuunnitelman mukai-
siin kustannuksiin.
 

6. HANKINTOJEN VALVONTA JA TARKASTAMINEN

Hankintojen ylin valvoja varikossa on varikon päällikkö.

Talouspäällikkö VALVOO, TARKASTAA JA HYVÄKSYY hansel-kortilla
suoritetuilla hankinnoilla syntyneet laskut.

Osastopäälliköt VALVOVAT osastojensa hyväksytyn hankintasuunnitel-
man toteuttamista.

Kustannuspaikan johtaja valvoo, tarkastaa ja hyväksyy hansel-kortilla
suoritetuilla hankinnoilla syntyneet laskut.



7. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN TALTIOINTI

Loppuunviedyn hankinnan asiakirjat arkistoidaan kaikki yhdessä.
Loppuunsaatettu hankinta-asiakirja käsittää:

- Hansel-ostolomakkeen työtilausnumeroineen
- kuitin

8. HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Asiasta on olemassa PEkaup-os:n (PAK B 3:1) hallinnollinen
pysyväisohje “HANKINTOJEN JULKISUUS”, jonka mukaan toimi-
taan.

10. YLEISIÄ OHJEITA JA MÄÄRÄYKSIÄ

Sen lisäksi, mitä tämän hankintaohjeen antamisen perusteasiakir-
joissa on määrätty, täsmennetään KuljV:n hansel-kortti ohjetta
seuraavasti:

10.1 Kaikki hankinnat tulee tehdä siitä toimittajajoukosta, joka on tehnyt
HANSEL-kortti sopimuksen. Hankinnat tulee tehdä valtion kannalta
edullisimmalla tavalla, eikä puolivalmisteille sekä valmiille tavaroille tule
asettaa suurempia laatuvaatimuksia kuin niiden käyttötarkoitus kohtuu-
della edellyttää.

10.2 Pääsääntöisesti hankinnan noutaa kuriiri. Hankinnan suorittaja selvittää
kuriirille Hansel-lomakkeella ostettavan tuotteen sekä liikkeen mistä se
noudetaan. (Liite 7)

10.3 Hansel-ostolomake työtilausnumeroineen ja ostotosite toimitetaan talo-
ustoimistoon odottamaan Hanselin laskua.

10.4 TALOUSPÄÄLLIKKÖ hyväksyy laskut.

10.5 Hankintajaos päivittää EJ / Kuljetusvarikon epäviralliset / hankinnat /
hankinta tiedottaa liikeluettelon joihin hansel-kortti käy.

2 (2)



Kuljetusvarikon asiak:n nro    LIITE 7

HANSEL -osto

Noutajan kuittausTilaajan allekirjoitus

ja päivämäärä

MääräTuote ja työtilausnumero

Myyjän puh numero

Myyjä + yhteyshenkilö

Huom. Liitä ostokuitti lomakkeeseen
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7550-448-8711/Esikuntakoulu  1.99

En hyväksyHyväksyn

Allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja aika

EsittelijäPvm

ESITYKSEN HYVÄKSYMINEN
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Va-
paa

Va-
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Va-
paa

Va-
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Valtak.
projekti

       

Toi-
minto

Hallinto-
yksikköTAKP-tiliLKP-tili

TILIÖINTI

TilausnroHankinnan  kokonaisarvoYksikköhintaMyyjä

TIEDOT EDELLISESTÄ  VERTAILUKELPOISESTA HANKINNASTA
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PERUSTELUT JA KÄYTTÖTARKOITUS

muut vertailuperusteet:

valmistuspäiväympäristö-
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kustannukset
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Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena huomioidaan tavaran  tai palvelun

Kokonaistaloudellinen edullisuusHalvin hinta

HANKINNAN VALINTA JA -VERTAILUPERUSTEET

Tarjous voimassaMaksuehto

ToimitusaikaToimitusehto

YhteensäYksikköhintaMääräTuote

Myyjä

Kuljetusvarikko

TilausnroJ-os (vast.)

EsitysnroHANKINTAESITYSPUOLUSTUSVOIMAT



LIITE 12 

RISKINMÄÄRITYS HANKINTAESITYSVAIHEESSA 

Analyysi suoritetaan hankintaesitysvaiheessa yhteistoiminnassa teknisen ja 

kaupallisen asianhoitajan kanssa. Seuraavassa kuvassa on esitetty hankinnan 

riskianalyysimalli ja sen värikoodien merkitys 

Vähäinen riski = Ei AQAP 2110 vaatimusta 
 

Merkityksellinen riski = toimittajalta vaadittava AQAP 2110 
noudattamista 

 

 

         
          
          
          
          
          
          
          
          

T
uotteen saatavuuden 
vaikeus ja vaikutus 

          
 Hankinnan kokonaisarvo 

Pullonkaulatuotteet 
• alhainen hankintahinta 
• vaikutusta huomattavasti oman toiminnan laatuun 
• heikko saatavuus 

Strategiset tuotteet 
• korkea hankintahinta 
• vaikuttaa ratkaisevasti ydintoimintoihin 
• heikko saatavuus 

Volyymituotteet 
• merkittävä hankintahinta 
• ei ratkaisevaa vaikutusta toiminnalle 
• saatavuus hyvä. 

Tavalliset tuotteet 
• alhainen hankintahinta 
• ei ratkaisevaa vaikutusta toiminnalle 
• saatavuus hyvä. 

Kuva: Hankintaesitysvaiheen riskikartoitus, jolla määritellään, vaaditaanko 
toimittajalta AQAP 2110:n noudattamista. 

Vaaka-akselin jako: 

Punainen arvo ylittyy määritellyn hankinnan kynnysarvon ylittyessä (myös 

puolustusmateriaalihankinnat). Kynnysarvo 1.1.2004 oli 154 014 euroa. Kynnysarvon 

ylittäminen merkitsee puolustusmateriaalihankintojen ulkopuolisissa hankinnoissa 

aikaa vievää EU-kilpailutusta. Loppu hintajana jaetaan lineaarisesti yhdeksään osaan 

yhden ”laatikon ollessa n. 17 100 €.  Hankinnan kokonaisarvo on ilman 

arvonlisäveroa, tulleja yms. kustannuksia. 



Pystyakselin jako: 

Matriisin pystyakseli mittaa tuotteen saatavuuden vaikeutta ja vaikuttavuutta. Mitä 

lähempänä vaaka-akselia ollaan, on tuotteen saatuuvuus helpompaa ja sen 

puuttumisella vähemmän merkitystä.. Akseliin saadaan helposti lukuarvot kymmenen 

pisteen välein, kun arvioidaan tuotteen saatavuutta antamalla sille pisteet 1 – 10 ja 

saatavuuden vaikutusta samoin pisteillä 1 – 10. Kerrotaan arviopistemäärät keskenään 

saaden esim. saatavuus 4 x vaikuttavuus 9 = 36 pistettä. Esimerkkituote sijoittuu 

pystyakselilla tuolloin neljänteen laatikkoon alhaalta lukien. 

Mikäli matriisissa päädytään molempien akselien tarkastelun seurauksena punaiselle 

alueelle, on tarjouspyyntöön liitettävä vaatimus hankinnan AQAP 2110 

mukaisuudesta. 

Pystyakseli ei ole absoluuttinen, vaan sen tulos perustuu subjektiiviseen näkemykseen. 

Asiaa on kuitenkin muistettava punnita eri suunnilta: 

o potentiaaliset toimittajamaan olosuhteet ja toimintakulttuuri 

o  aiemmat kokemukset vastaavanlaisista hankinnoistas 

o sisältyykö hankintaan tuotekehitystä, vai onko kysymys ns. perustason 

tuotteesta, jossa sekä ostaja, että toimittaja ymmärtävät toimitettavalla 

tuotteella samaa asiaa 

o arvioitava tuotteen puutteen vaikutukset omalle tuotannolle tai suoraan 

asiakkaille 

o tuotteen korvattavuus ja sen nopeus näyttelee myös merkittävää osaa 
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1.0 General 
 
1.1 Introduction 
 
1.1.1 AQAP 2110 contains the NATO requirements for Quality. A system needs to be 

established, documented, applied, maintained, assessed and improved, and/or 
evaluated, in accordance with requirements contained in the subsequent sections. 

 
1.2 Purpose 
 
1.2.1 This publication contains the requirements, which, if applied appropriately, provide 

confidence in the Supplier’s capability to deliver products that conform to Acquirer 
contract requirements. 

 
1.3 Applicability 
 
1.3.1 This publication is primarily intended for use in a contract between two or more 

parties. 
 
1.3.2 When referenced in a contract, this publication shall apply to all of the processes 

necessary for the Supplier to fulfil the contractual requirements. 
 
1.3.3  This publication may also be used internally by a Supplier or a potential Supplier to 

cover the Quality aspects of the Management System (MS). 
 
1.3.4 Where identified by the Acquirer this publication can be used in conjunction with 

other appropriate standards to manage processes of the MS. 
 
1.3.5 If inconsistencies exist between the contract requirements and this publication, the 

contract requirements shall prevail. 
 
2.0 Compliance with this Publication 
 
2.1 Organisational compliance 
 
2.1.1 Compliance with AQAP 2110 at Supplier organisational level is defined as: 

The fulfilment of the requirements of AQAP 2110, sections 4 to 9. 
 
2.2 Contractual compliance 
 
2.2.1 Compliance with this publication for a contract is defined as the fulfilment of the 

requirements in sections 4 to 9. 
 
2.2.2 In this publication NOTEs are not contractual requirements. 
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3.0 Composition of requirements in AQAP 2110  
 
3.1 Composition 
 
3.1.1 A requirement in this publication is composed as follows: 

 
a. A title. 
 
b. A NATO requirement or an ISO requirement. Each ISO-requirement may 

have one or more NATO supplements. The supplements are grouped under 
the ISO-requirement. A supplement is characterised as follows: 

 
(1) “Change”: a change to one or more words, a sentence and/or section 

of the ISO-requirement(s). 
 

(2) “Delete”: a deletion of one or more words, a sentence and/or section of 
the ISO-requirement(s). 
 

(3) “Add”: an addition of one or more words, a sentence and/or section to 
the ISO-requirement(s). The addition can be of the following types: 

 
(a) An addition of a NATO specific requirement 

 
(b) A link to other AQAPs 

 
3.1.2. Whenever the ISO requirement refers to “this international standard” it should be 

read as “this publication”. 
 
3.2 References 
 
3.2.1 Normative references: 

ISO 9001:2000 Quality Management Systems – Requirements 
ISO 9000:2000 Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary 
ISO 10012-1 Quality Assurance Requirements for measuring equipment 

 
3.2.2  Informative references: 

AQAP 2000 Policy on an Integrated Systems Approach to Quality 
through the Life Cycle 

AQAP 2009 NATO Guidance on the use of the AQAP 2000 series 
AQAP 2105 NATO Requirements for Deliverable Quality Plans 
AQAP 2070 NATO Mutual Government Quality Assurance(GQA) 

process 
ACMP Allied Configuration Management Publications 
ARMP Allied Reliability and Maintainability Publications 
STANAG 4159 NATO Materiel Configuration Management Policy and 

procedure for multinational joint projects 



 
 

  AQAP 2110 
  (Edition 1) 

 
 3  
 

STANAG 4174 Allied Reliability and Maintainability Publications 
STANAG 4427 Introduction of Allied Configuration Management 

Publications (ACMPs) 
 
3.3 Definitions 
 
Unless stated otherwise, ISO 9000:2000 definitions shall apply. 
 
Acquirer Governmental and/or NATO Organisations, that enter into a 

contractual relationship with a Supplier, defining the product 
and quality requirements 

 
Certificate of Conformity A document, signed by the Supplier, which states that the 

product conforms with contractual requirements 
 
Government Quality Government Quality Assurance is the process by which the  
Assurance appropriate National Authorities establish confidence that the 

contractual requirements relating to quality are met 
 
GQAR and/or Acquirer “The term “GQAR and/or Acquirer” has been used in this 

document to enable the Acquirer to  be the default in situations 
in which there is either no GQAR associated with the contract 
or where the appointed GQAR has not been delegated the 
authority to conduct particular activities 

 
Product Result of activities, processes and tasks. A product may include 

service, hardware, processed materials, software or a 
combination thereof. A product can be tangible (e.g. assemblies 
or processes materials) or intangible (e.g. knowledge or 
concepts), or a combination thereof. A product can be either 
intended (e.g. offering to customers) or unintended (e.g. 
pollutant or unwanted effects) 

 
Government Quality  Government Quality Assurance Representatives are the 
Assurance  Personnel with responsibility for Government Quality Assurance  
Representative  (GQA), acting on behalf of the Acquirer  
 
Quality Plan A Quality Plan is a Supplier's document that specifies which 

procedures and associated resources shall be applied by whom 
and when to a specific project, product, process or contract 
requirement 

 
Supplier Organisation that acts in a contract as the provider of products 

to the Acquirer 
 
Sub-supplier Provider of products to the Supplier 
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4.0 Quality Management System 
 
4.1 General requirements 
 ISO 9001:2000 4.1 “General requirements” shall apply 

 
NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall establish, document, implement, assess and improve an effective 
and economical system in accordance with this document, which includes the 
requirements of ISO 9001:2000 as necessary to satisfy the contract requirements. 
The Acquirer and/or Government Quality Assurance Representative (GQAR) 
reserves the right to reject this system as it applies to the contract. 
Objective evidence, which may include documentation from first, second and/or 
third party assessment/certification processes that this system is compliant with this 
Publication and is effective shall be readily available to the GQAR and/or Acquirer. 

 
4.2 Documentation requirements 
 
4.2.1 General 

ISO 9001:2000 4.2.1 “General requirements” shall apply 
 
4.2.2 Quality manual 

ISO 9001:2000 4.2.2 “Quality Manual” requirements shall apply 
 
NATO specific requirement: 
Delete: 
Last part of the sentence a): “including details of and justification for any exclusions 
(see 1.2)”. 

 
4.2.3 Control of documents 
 ISO 9001:2000 4.2.3 “Control of documents” requirements shall apply 
 
4.2.4 Control of records 

ISO 9001:2000 4.2.4 “Control of records” requirements shall apply 
 
NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall provide the GQAR and/or the Acquirer with the necessary 
access to the records pertinent to the contract, in a format agreed with the GQAR 
and/or Acquirer. 

 
5.0 Management responsibility 
 
5.1 Management commitment 
 ISO 9001:2000 5.1 “Management commitment” requirements shall apply. 
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5.2 Customer focus 
 ISO 9001:2000 5.2 “Customer focus” requirements shall apply. 
 
5.3 Quality Policy 
 ISO 9001:2000 5.3 “Quality Policy” requirements shall apply. 
 
5.4 Planning 

NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall submit a Quality Plan (QP) which addresses the contractual 
requirements to the GQAR and/or the Acquirer prior to the start of the activities. The 
QP shall be a clearly identified discrete document or part of another document that 
is prepared under the contract. 
The QP shall play two complementary roles: 

1. Describe and document the quality management system requirements 
"contract-specific" necessary to satisfy the contract requirements (making 
reference, where applicable, to the "company-wide" quality management 
system); 

2. Describe and document the planning of the product realisation, in terms of 
quality requirements for the product, needed resources, required control 
activities (verification, validation, monitoring, inspection, testing), and 
acceptance criteria. 

The Supplier and Sub-supplier shall provide objective evidence, that risks are 
considered during planning, including but not limited to Risk Identification, Risk 
analysis, Risk Control and Risk Mitigation. The planning shall start with risk 
identification during contract review and updated thereafter in a timely manner. 
The Acquirer and/or GQAR reserve the right to reject QPs, Risk Plans and their 
revisions. 
 

NOTE: 
The QP requirements for role 1 relate to clause 5.4, while the QP requirements for 
role 2 relate to clause 7.1. 

 
5.4.1 Quality objectives 
 ISO 9001:2000 5.4.1 “Quality Objectives” requirements shall apply. 
 
5.4.2 Quality Management system planning 
 ISO 9001:2000 5.4.2 “Quality Management system planning” requirements shall 

apply. 
 
5.5 Responsibility, authority and communication 
 
5.5.1 Responsibility and authority 
 ISO 9001:2000 5.5.1 “Responsibility and authority” requirements shall apply. 
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5.5.2 Management representative 
 ISO 9001:2000 5.5.2 “Management representative” requirements shall apply. 

NATO specific requirement: 
Add: 
The management representative shall have the necessary organisational authority 
and freedom to resolve matters pertaining to quality. The management 
representative shall report directly to top management. 

 
5.5.3 Internal communication 

ISO 9001:2000 5.5.3 “Internal communication” requirements shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall ensure that lines of communication are established with the 
GQAR and/or Acquirer. 

 
5.6 Management review 
 
5.6.1 General 

ISO 9001:2000 5.6.1 “General” requirements shall apply. 
 
5.6.2 Review input 
 ISO 9001:2000 5.6.2 “Review input” requirements shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 

 Records of review input, related to the contract, shall be available to the GQAR 
and/or Acquirer 

 
5.6.3 Review output 
 ISO 9001:2000 5.6.3 “Review output” requirements shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 

 Records of the review output, related to the contract, shall be available to the GQAR 
and/or Acquirer. The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer prior to making 
significant changes to its organisation that affect product quality or the Quality 
Management System. 
The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer of proposed action, resulting 
from Review Output that will affect compliance with contractual requirements. 
Review output shall, where action item(s) are identified, specify the responsible 
person/function and due date of the action item(s). 
 

6.0 Resource management 
 
6.1 Provision of resources 
 ISO 9001:2000 6.1 “Provision of resources” requirements shall apply. 
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6.2 Human resources 
 
6.2.1 General 
 ISO 9001:2000 6.2.1 “General” requirements shall apply. 
 
6.2.2 Competence, awareness and training 

ISO 9001:2000 6.2.2 “Competence, awareness and training” requirements shall 
apply. 

 
6.3 Infrastructure 
 ISO 9001:2000 6.3 “Infrastructure” requirements shall apply. 
 
6.4 Work environment 
 ISO 9001:2000 6.4 “Work environment” requirements shall apply. 
 
7.0 Product realisation 
 
7.1 Planning of product realisation 

ISO 9001:2000 7.1 “Planning of product realisation” shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 
For details, see this publication clause 5.4. 

 
7.2 Customer-related processes 
 
7.2.1 Determination of requirements related to the product. 

ISO 9001:2000 7.2.1 “Determination of requirements related to the product” shall 
apply. 

 
7.2.2 Review of requirements related to the product 

ISO 9001:2000 7.2.2 “Review of requirements related to the product” shall apply. 
 
7.2.3 Customer communication 

ISO 9001:2000 7.2.3 “Customer communication” shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall ensure that lines of communication are established with the 
GQAR and/or Acquirer.  

 
7.3 Design and development 
 
7.3.1 Design and development planning 

ISO 9001:2000 7.3.1 “Design and development planning” shall apply. 
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7.3.2 Design and development inputs 
ISO 9001:2000 7.3.2 “Design and development inputs” shall apply. 
 

7.3.3 Design and development outputs 
ISO 9001:2000 7.3.3 “Design and development outputs” shall apply. 

 
7.3.4 Design and development review 

ISO 9001:2000 7.3.4 “Design and development review” shall apply. 
 
7.3.5 Design and development verification 

ISO 9001:2000 7.3.5 “Design and development verification” shall apply. 
 
NATO specific requirement: 
Add: 
Unless invoked in the contract, the Supplier shall determine the test methods 
required and perform the tests to demonstrate conformity with the corresponding 
requirements at appropriate stages up to and including the final product. 

 
7.3.6 Design and development validation 

ISO 9001:2000 7.3.6 “Design and development validation” shall apply. 
 
7.3.7 Control of design and development changes 

ISO 9001:2000 7.3.7 “Control of design and development changes” shall apply. 
 
7.4 Purchasing 
 
7.4.1 Purchasing process 

ISO 9001:2000 7.4.1 “Purchasing process” shall apply. 
 
NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall on request provide the GQAR and/or Acquirer with a copy of any 
subcontracts or orders for products related to the contract. The Supplier shall notify 
the GQAR and/or Acquirer if a subcontract or order has been identified as 
constituting or involving risk. This shall be documented in accordance with 5.4 of 
this publication. 

 
7.4.2 Purchasing information 

ISO 9001:2000 7.4.2 “Purchasing information” shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall flow down the applicable contractual requirements to Sub-
suppliers by referencing the stated contractual requirement, including relevant 
AQAP(s). The Supplier shall insert the following in all purchasing documents: "All 
requirements of this contract may be subject to GQA. You will be notified of any 
GQA activity to be performed.” 
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Only the Supplier placing the purchasing documents with a Sub-supplier will issue 
consequential instructions to that Sub-supplier. It is the Supplier’s responsibility to 
ensure that the procedures and processes required to fulfil contract requirements 
are fully implemented at the Sub-supplier’s facilities. 
GQA activities at Sub-supplier's facilities do not relieve the Supplier from any 
contractual quality responsibilities. 

 
NOTE: 

Conduct of GQA and associated GQAR and/or Acquirer access rights, at Sub-
supplier’s facilities can only be requested by the GQAR and/or Acquirer. 

 
7.4.3 Verification of purchased product 

ISO 9001:2000 7.4.3 “Verification of purchased product” shall apply. 
 
NATO specific requirement: 
Add: 
Suppliers shall notify the GQAR and/or Acquirer if a sub-supplied product is rejected 
or repaired which has been identified as involving risk or supplied by a Sub-supplier 
whose selection or subsequent performance has been identified as involving risk. 

 
7.5 Production and service provision 
 
7.5.1 Control of production and service provision 

ISO 9001:2000 7.5.1 “Control of production and service provision” shall apply. 
 
7.5.2 Validation of processes for production and service provision 

ISO 9001:2000 7.5.2 “Validation of processes for production and service provision” 
shall apply. 

 
7.5.3 Identification and traceability 

ISO 9001:2000 7.5.3 “Identification and traceability” shall apply. 
 
7.5.4 Customer property 

ISO 9001:2000 7.5.4 “Customer property”  shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 
If products provided by the Acquirer are lost, damaged or otherwise found to be 
unsuitable for their intended use in accordance with the contract, the Supplier shall 
immediately inform the Acquirer and GQAR. 

 
7.5.5 Preservation of product 

ISO 9001:2000 7.5.5 “Preservation of product” shall apply. 
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7.6 Control of monitoring and measuring devices 
ISO 9001:2000 7.6 “Control of monitoring and measuring devices” shall apply. 

 
NATO specific requirement: 
Delete NOTE 
Add: 
The measurement and calibration system applied to this contract shall be in 
accordance with the requirement of ISO 10012-1. 
When an item of measuring equipment is found to fail re-calibration or is not in 
calibration, and when there are affected products, the GQAR and/or Acquirer is to 
be informed and presented with details of affected products, including products 
already delivered. 
 

7.7 Configuration Management 
No ISO requirement available 
 
NATO specific requirement: 
Add: 

 
7.7.1 Configuration Management (CM) requirements 

As a minimum, the Supplier shall describe and document the CM procedures for: 
-Configuration Identification 
-Configuration Control 
-Configuration Status Accounting 
-Configuration Audit  

 
7.7.2 Configuration Management Plan (CMP) 

The Supplier shall prepare a CMP, which describes the application of CM to the 
contract. 
 

NOTE: 
The CMP may form part of another plan if appropriate. 
NATO Configuration Management Policy is established in STANAG 4159 while 
detailed contractual requirements for CM are contained within STANAG 4427 and 
associated Allied Configuration Management Publications (ACMP). 

 
7.8 Reliability and Maintainability (R&M) 

No ISO requirement available 
 
NATO specific requirement:  
Add: 

 
7.8.1 If stated in the contract, the Supplier's R&M system, appropriate to the design of the 

product, shall ensure that R&M issues and related documents, including those from 
associated Sub-suppliers, are controlled. 
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NOTE: 
NATO Reliability and Maintainability Policy is established in STANAG 4174 while 
detailed contractual requirements for Reliability and Maintainability Management are 
contained within Allied Reliability and Maintainability Publications (ARMP). 

 
8.0 Measurement, analysis and improvement 
 
8.1 General 
 ISO 9001:2000 8.1 “General” requirements shall apply. 
 
8.2 Monitoring and measurement 
 
8.2.1 Customer satisfaction 
 ISO 9001:2000 8.2 “Customer satisfaction” requirements shall apply. 
 
NOTE: 

Any complaints or deficiencies relevant to the contract, reported by the GQAR will 
be recorded as customer complaints. 

8.2.2 Internal audit 
 ISO 9001:2000 8.2.2 “Internal audit” requirements shall apply. 
 

NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall ensure that all contractual requirements, including NATO 
supplements, are included in internal audits. 
The Supplier shall inform the GQAR and/or Acquirer of deficiencies identified during 
internal audit unless otherwise agreed between the GQAR and/or Acquirer and the 
Supplier. 

 
8.2.3 Monitoring and measurement of processes 

ISO 9001:2000 8.2.3 “Monitoring and measurement of processes” requirements 
shall apply. 

 
8.2.4 Monitoring and measurement of product 

ISO 9001:2000 8.2.4 “Monitoring and measurement of product” requirements shall 
apply. 
 
NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall provide a Certificate of Conformity at release of product to the 
GQAR and/or Acquirer unless otherwise instructed.  
The Supplier is solely responsible for the quality of all products he provides to the 
Acquirer.  
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8.3 Control of non-conforming product 
ISO 9001:2000 8.3 “Control of non-conforming product” requirements shall apply. 

 
NATO specific requirement: 
Add: 
The Supplier shall issue and implement procedures which identify, control and 
segregate non-conforming products. 
Procedures for the disposition of non-conforming product are subject to disapproval 
by the GQAR and/or Acquirer when it can be shown that they do not provide the 
necessary controls. 
The Supplier shall notify the GQAR and/or Acquirer of non-conformities and 
corrective actions required, unless otherwise agreed with the GQAR and/or 
Acquirer. 
All rework, repair and use-as-is dispositions must be acceptable to the GQAR 
and/or Acquirer. When the Supplier establishes that an acquirer-supplied product is 
unsuitable for its intended use, he shall immediately report to and coordinate with 
the Acquirer the remedial actions to be taken. The Supplier shall also inform the 
GQAR. 
The Supplier shall notify the GQAR and/or the Acquirer of non-conforming product 
received from a Sub-supplier that has been subject to Government Quality 
Assurance. 

 
8.4 Analysis of data 

ISO 9001:2000 8.4 “Analysis of data” requirements shall apply. 
 
8.5 Improvement 
 
8.5.1 Continual improvement 

ISO 9001:2000 8.5.1 “Continual improvement” requirements shall apply. 
 
NOTE: 

The application of this section is intended to be limited to the scope of the contract. 
 
8.5.2 Corrective action 

ISO 9001:2000 8.5.2 “Corrective action” requirements shall apply. 
 
8.5.3. Preventive action 

ISO 9001:2000 8.5.3 “Preventive action” requirements shall apply. 
 
9.0 NATO additional requirements  
 
9.1 Access to Supplier and Sub-suppliers and support for GQA activities 
 
9.1.1 The Supplier and/or Sub-suppliers shall provide the GQAR and/or Acquirer: 

- The right of access to facilities where parts of the contracted activities are 
being performed. 

- Information pertaining to the fulfilment of requirements in the contract. 
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- Unrestricted opportunity to evaluate Supplier compliance with this 
Publication. 

- Unrestricted opportunity to conduct verification of product conformity with the 
contract requirements. 

- Required assistance for evaluation, verification, validation, testing, inspection 
or release of the product for the accomplishment of GQA to contract 
requirements. 

- Accommodation and facilities. 
- The necessary equipment available for reasonable use for performing GQA. 
- Supplier and or Sub-suppliers personnel for operation of such equipment as 

required.  
- Access to information and communication facilities. 
- The necessary Supplier documentation, to confirm product conformance to 

specification. 
- Copies of necessary documents, including those on electronic media. 

 
9.2 Products for release to the Acquirer 
 
9.2.1 The Supplier shall ensure that only acceptable products, intended for delivery, are 

released. GQAR and or Acquirer reserve the right to reject non-conforming 
products. 
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KONFIGURAATION HALLINTA MOK LATY 4.1:10 
 

Peruste: AQAP 2110, AQAP 2000, STANAG 4159, PEstal-os PAK 02:09, 
KuljV:n toimintakäsikirja MOK YL 1.1:17 
 
Kumoaminen: - 
 
Voimassaoloaika: 30.4.2006 asti 
 

 
1. OHJEEN TARKOITUS 
 

Tämä ohje kuvaa menettelyjä, joilla Kuljetusvarikko pyrkii suorittamaan 
konfiguraation hallinnan menettelyt.   
 
 

2. SOVELTAMISALUE 
 

Ohjetta sovelletaan sekä varikon sisäisiin toimintoihin ja prosesseihin että 
ulkopuolelta toimitettuihin tuotteisiin.   
 

 
3. VASTUUT JA VALTUUDET 
 

Vastuu tämän ohjeen laatimisesta ja ylläpidosta on varikon laatupäälliköllä. 
 
Vastuu konfiguraation hallinnan tilaan vaikuttavien tekijöiden esiin 
tuomisesta ja raportoimisesta on jokaisella varikolla työskentelevällä. 
Vastuu tämän ohjeen tietopankkiin tallentamisesta ja tähän asiaan 
liittyvien lomakkeiden ylläpidosta ja jakelusta vastuu on laatusihteerillä. 
 
Vastuu varikon konfiguraation hallinnan tiedostojen/tallenteiden ylläpidosta 
ja hallinnasta on osa-alueiden mukaan vastuullisilla henkilöillä. 
 
Valtuudet tarvittavien sovellusohjeiden antamiseen on varikon päälliköllä ja 
osastopäälliköillä. 
 

 
4. KONFIGURAATION HALLINTA   
 

4.1 Toimijat 
 
1. Tilanne, jossa Kuljetusvarikko on tuotteen (tuote ks AQAP 2110 kohta 
3.3) toimittajana 
 
Käyttäjä:  KuljV:n asiakkaat (usein sama kuin ostaja) 
 
Ostaja:  PvMatLE tai Pv:n joukko-osasto = tilaaja 



 
Toimittaja:  KuljV 
 
GQA –henkilöstö: Ei käytössä 
 
2. Tilanne, jossa Kuljetusvarikko on tuotteen (tuote ks AQAP 2110 kohta 
3.3) ostajana 
 
Käyttäjä:   KuljV:n sisäinen organisaatio ja / tai KuljV:n 

asiakkaat  
 
Ostaja:  Kuljetusvarikko = hankintayksikkö = 

hankintasopimukseen merkitty tuotteen ostaja 
 
Toimittaja:  Hankintasopimuksessa määritelty tuotteen 

toimittaja tai siihen verrattavan, joka on 
sopimusoikeudellisesti vastuussa tuotteen 
toimittamisesta  

 
GQA –henkilöstö: Kuljetusvarikolla ei ole GQA -henkilöstöä. KuljV:n 

hankintapäällikkö toimii yhteyshenkilönä 
lähtevissä GQA     
yhteyshenkilölle. 

 
GQA -henkilöstö ja GQA -delegointiprosessi on määritelty PEstal-os PAK 
2:9:ssä. GQA -delegoinnit edellyttävät AQAP 2110 -vaatimusta 
hankintayksikön ja toimittajan välisessä hankintasopimuksessa. 
Hankintapäällikkö huolehtii ennen GQA -delegointipyyntöä tarvittavien 
riskien määrittelystä. 

 
4.2 Tuote konfiguraation hallinnassa 
 
Konfiguraation hallinnalle asetettavat vaatimukset on esitetty 
AQAP 2110:n kohdassa 7.7. 

Tuotekohtainen konfiguraation hallinta jokaista tuotetta varten luodaan 
tarvittaessa erikseen omana työohjeena. Tarvittavaa konfiguraation 
hallintajärjestelmää ylläpitää teknisen osaston tekninen jaos. 
Nykytilanteessa dokumentit on taltioitu pääosin tuotekansioissa (teknisen 
osaston laatutiedosto/tallenne).  
 
4.3 Varikon konfiguraation hallinta 

Kuljetusvarikko vaatii konfiguraation hallintasuunnitelman, kun 
uusi tuote tai järjestelmä käsketään sen vastuulle. 
Suunnitelman on perustuttava järjestelmän alkuperäisen 
toimittajan konfiguraation hallintasuunnitelmaan. 



Esim. Tietyn ajoneuvon perushuollon varaosa- ja 
komponenttitarpeiden suunnittelukokous, jossa määritellään 
materiaalien/varaosien korvattavuudet/vastaavuudet. Tältä 
pohjalta laaditaan materiaalitarpeiden raportointi ao tilanteessa. 
Suunnittelukokouksessa on oltava läsnä mm seuraava 
projektiin liittyvä henkilöstö: 

tekninen (esim. teknJ:n pääll) asianhoitaja 
kaupallinen asianhoitaja 
laatupäällikkö 
suunnittelutoimiston edustaja 
tarvittaessa tuotantotoiminnan edustaja tms 

 

Suunnittelukokouksesta laaditaan pöytäkirja, jossa todetaan 
ainakin oleelliset konfiguraation hallintaan vaikuttavat asiat. 
Tämä pöytäkirja jaetaan kaikille tarvittaville osapuolille sekä 
arkistointia varten henkilöstötoimistoon.  

Mikäli Kuljetusvarikon tuotteisiin ostetaan osakomponentteja, 
päätetään niiden AQAP -vaatimus hankintaesitysvaiheessa 
Kuljetusvarikon hankintaohjeen HANKINTAOHJE MOK KAUP 
1.1:1 mukaisesti. Hankintaesitysvaiheessa teknisen 
asianhoitajan on määriteltävä, ulotetaanko hankittava tuote 
Kuljetusvarikon toimittamien tuotteiden konfiguraation hallinnan 
piiriin. 

4.4 Kuljetusvarikon suunnitellessa tai kehittäessä tuotteen 

Kuljetusvarikon suunnitellessa ja/tai kehittäessä tuotteen, laatii 
se itse konfiguraation hallintasuunnitelman tai liittää sen 
mahdollisesti olemassa olevaan suunnitelmaan. Suunnitelman 
laatimisesta vastaa ao prosessin omistaja. 

 Tällä hetkellä dokumentit on taltioitu pääasiassa tuotekansioihin (teknisen 
osaston laatutiedosto/tallenne).  

 
4.5 Auditointi  
 
Nykytilanteessa konfiguraation hallintaa auditoi Pääesikunnan 
Sotatalousosasto (PEstal-os PAK 02:03).  
 
Kuljetusvarikon sisäiset auditoinnit on ohjeistettu menettelyohjeessa MOK 
LATY 1.1:4.   
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HANKINTATOIMINNAN TUNNUSLUKUJA JA MITTAREITA

Toimintatapaa ja volyymiä kuvaavat tunnusluvut ja mittarit

LWP97/U:\LOTSUITE\AMIPRO\TEKSTIT\OHJEISTU\OMAT\OHJAUS\MITTARITUUSI.LWP
1.5.2005     19:03:06

Varojen oikea-aikainen käyttö, vähentäminenSiirtyvien erien määrä

Toimituskerrat, toimitusten vähentäminen Toimitusten lukumäärä

Vähentäminen, nimikkeiden standardisointiNimikkeiden lukumäärä
Keskittäminen, standardisointi  Tuoteryhmien lukumäärä

Yksinkertaistettu menettely, lisääminenSuorahankintojen lukumäärä*

Kilpailutusten lukumäärä, vähentäminen, vertailu edelliseenTarjouskilpailujen lukumäärä *
Vuosisopimusten käyttö,  käytön lisääminenVuosisopimusten lukumäärä*

Työntekijöiden määrä, toiminnan tehostuminenHankkijoiden lukumäärä*

Tilauspisteiden määrä, keskittäminenHankintapisteiden lukumäärä *

Laskutusmäärä, vähentäminenHankintalaskujen lukumäärä*

Merkittävät toimittajatTilausmarkat toimittajittain
Hankinnan keskiarvo mk, kasvattaminenHankintavarat/tilausten lukumäärä*

Käytettyjen toimittajien määrä, vähentäminen Toimittajien lukumäärä *

Tilausten käsittely, yhdistäminen, vertailu edelliseenTilausten lukumäärä *

Toiminnan laajuus ja sen muutosHankintavarojen määrä*    

Kuvauskohde, mahdollinen tavoitetilaTunnusluku/mittari



Toiminnan kustannuk-
sia ja suoritteita kuvaa-
vat

       

  
Toiminnan laatua
kuvaavat
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Laskun käsittelyn toimivuusMaksetut  viivästyskorot/hankintavarat
Viivästymisen osuus varoistaPerityt viivästyssakot/hankintavarat

Viivästyneiden hankintojen osuusViivästyneet tilaukset/kaikki tilaukset

Osalaskutusten osuusLaskujen määrä/tilausten määrä

Hankinnan keskiarvo mkHankintavarat/tilausten määrä *
Hankintojen rakenne kokonaismäärästä ja varoista %:naHankinnat kokoluokittain

Kustannukset hankintavarojen käytöstäSuoritteiden kustannukset/hankintavarat

Suoritteen tekemisen  kustannusTilauksen, laskun tekemisen hinta mk/kpl

Toiminnan sisältöTunnusluku/mittari

Myyjän tai oman toiminnan tehostuminenViivästyskorkojen määrän muutos

Myyjän tai oman  toiminnan tehostuminenViivästyssakkojen määrän muutos
Myyjän toiminnan tehostuminenTakuukorjausten määrän muutos

Oman tai myyjän toiminnan tehostuminenReklamaatioiden määrän muutos

Kuljettajan toiminnan tehostuminenKuljetusvaurioiden määrän muutos

Myyjän tai oman  toiminnan tehostuminenPuutteellisten toimitusten määrän muutos
Oman toiminnan tehostuminenAsiakirjojen tarkennusten määrän muutos

Toiminnan kehittämissuuntaTunnusluku/mittari



* -merkityt tunnusluvut ovat keskeisimpiä seurattavia asioita

Hankintatoiminnan tunnuslukuihin liittyviä käsitteitä

Hankintatoiminnan tunnuslukujen selvittämistä varten tarvitaan eräitä yhteisiä laskentasääntöjä, jotta hankintayksikön
tunnusluvut ovat verrannollisia keskenään sekä eri vuosien osalta että eri yksiköiden osalta.

Hankintavaroihin lasketaan kaikkien toimialojen osalta muut kuin palkkaukseen käytettävät:
- toimintamenot
- puolustusmateriaalin tilausvaltuudet (jos niitä on käytössä)
- kertahankintavarat (jos niitä on käytössä)

Hankintavaroihin kuuluvat siten:
- kaikki tavaroiden hankintaan käytetyt varat (elintarvike-, korjaamo- ja varuskuntasairaalahankinnat mukaan

lukien)
- kaikki palvelujen ostoihin käytetyt varat (matkustuspalvelut ja terveydenhoitopalvelut mukaan lukien)

Hankintavaroihin ei kuitenkaan lasketa mukaan:
- komennuskustannuksista päivärahoja ja matkakustannusten korvauksia

Tilauksella tarkoitetaan kysyttäessä joukko-osastojen tilausten yhteismäärä vuosittain sellaisia edellä määritellyin varoin
toteutettuja yksittäisiä tilauksia, yksittäisiä sopimuksia ja vuosisopimuksia sekä kotiinkutsutilauksia, jotka on tehty puolus-
tusvoimien ulkopuolelle. Lukuun ei siis oteta mukaan sisäisiä tilauksia omille korjaamoille tai varikoille. Jos halutaan
erikseen selvittää tehdyt tilaukset, tehdyt sopimukset, tehdyt vuosisopimukset ja tehdyt kotiinkutsutilaukset, tulee luvut
vastaavasti eritellä ao. ryhmiin.
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