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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyö liittyy Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkokonai-

suuteen. Sen tavoitteena on tunnistaa varuskunnista keskeisiä kehityskohteita, joita on mah-

dollista parantaa digitalisoinnin ja digitaalisen palveluntuotannon avulla. Digitaalinen varus-

kunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuus on yksi Puolustusvoimien digitali-

saatio-ohjelman neljästä operaatiolinjasta. Yksi kokonaisuuden tehtävistä on huollon digitaa-

listen palveluiden kehittämisen suunnittelu osaksi varuskunnan arjen tukemista digitaalisten 

palveluiden avulla. Kohderyhmänä ovat varusmiehet, reserviläiset sekä Puolustusvoimien 

henkilökunta. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työko-

konaisuudessa luotujen menetelmätyökalujen käyttöä. Kokonaisuudessa luodut menetelmä-

työkalut kattavat prosessin eri vaiheet kehitystarpeiden keräämisestä ratkaisuehdotuksen 

luontiin saakka. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka Digitaalinen varuskunta -ko-

konaisuudessa luotuja työkaluja tulisi kehittää varuskunnan toimintaympäristöön soveltu-

vaksi. Tutkimus toteutettiin vaiheittain ja siinä hyödynnetään Digitaalinen varuskunta: huol-

lon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuudessa toteutettua kyselyä. Käyttäjäkysely järjes-

tettiin Kaartin jääkärirykmentissä sekä Karjalan prikaatissa. Käyttäjäkyselyn tavoitteena oli 

kerätä varuskunnan arkea helpottavia huollon palveluiden kehityskohteita ja -ehdotuksia. 

Kyselyn kehitysehdotukset luokiteltiin Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suun-

nittelu -kokonaisuuden luoman luokittelumallin mukaisesti. Kehitysehdotuksista nousi esiin 

varastopalveluiden ajanvaraussovelluksen toteuttaminen digitaalisesti.  

 

Kyselyn lisäksi toteutettiin teemahaastattelu osana tiedon keräämistä. Teemahaastattelu to-

teutettiin valikoiduille varastopäälliköille tai vastaaville henkilöille, joilla on käytännön ko-

kemusta varastopalveluiden tuottamisesta varuskunnan toimintaympäristössä. Haastattelun 

tavoitteena oli kerätä arkea helpottavia ideoita varastopalveluiden tuottajan näkökulmasta 

sekä hankkia havaintoja digitaalisen sovelluksen koekäyttöön liittyvistä käytännön järjeste-

lyistä. Haastattelussa esille nousi kyselyn kanssa samansuuntaisia huollon kehitysehdotuksia 

varuskunnan toimintaympäristössä.  

 

Tämän opinnäytetyön alkuperäinen tavoite oli tutkia ja seurata kyselyn pohjalta toteutettavan 

sovelluksen koekäyttöä ja käyttäjätyytyväisyyttä, mutta koronapandemian vuoksi koekäyttöä 

ei kyetty toteuttamaan opinnäytetyön aikataulun puitteissa. Digitaalinen varuskunta: huollon 

palveluiden suunnittelu -työkokonaisuuden luomista menetelmätyökaluista nousi esille digi-

taalisen sovelluksen käyttöönotto-ohjeistuksen puute. Tämän perusteella menetelmätyöka-

luihin luotiin käyttöönotto-ohjeistuksen tarkastuslista, joka ohjeistaa käyttöönoton valmiste-

lut varuskunnan toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden. Ohjeistus huomioi haastatte-

luissa ilmi tulleen loppukäyttäjälähtöisyyden. 
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DIGITAALINEN VARUSKUNTA: MENETELMÄTYÖKALUT OSANA 

HUOLLON PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ 

 

 

1 JOHDANTO 

”Digitalisaatio on välttämätön osa puolustusvoimien toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Sen ta-

voitteena on parantaa ja tehostaa toimintatapoja, mahdollistaa uusien suorituskykyjen luominen 

ja vahvistaa johtamiskäytäntöjä.” [1, p. 2] Tavoitteena Puolustusvoimissa on hyödyntää yhteys-

käyttöisiä ratkaisuja, joiden avulla palveluiden kustannustaso pystytään pitämään alhaisena 

hyödyntämällä yleisesti käytettyjä tuotteita, ratkaisuja ja alustoja. [1] Digitalisaatio on aiheena 

ajankohtainen ja sen tuomia mahdollisuuksia kannattaa tutkia. Digitalisaation mahdollistamilla 

sovelluksilla voidaan tehostaa varuskuntien toimintaa. 

Tutkimus on tilattu osana laajempaa kokonaisuutta Puolustusvoimien toimintojen kehittä-

miseksi. Tutkimus liittyy Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkoko-

naisuuteen (DIGIVRSK). Työkokonaisuus on yksi Puolustusvoimien digitalisaatio-ohjelman 

neljästä operaatiolinjasta [2]. DIGIVRSK -työkokonaisuudessa tarkoituksena on etsiä, tunnis-

taa ja ratkaista, kuinka digitalisaation avulla saadaan nopeutettua tai helpotettua joukko-osas-

tojen arkea. [3] 

DIGIVRSK -työkokonaisuudessa toimittajana on ollut Insta Advance Oy. Työkokonaisuudessa 

kartoitetaan varuskuntien huollon prosessien ja palveluiden kehitystarpeita. Tätä varten toimit-

taja laati palvelumuotoilun menetelmiin pohjautuvan palveluideoiden kehittämisen mallin ja 

siihen liittyvät menetelmätyökalut, joiden avulla tunnistetaan sekä kehitetään varuskunnan ar-

kea helpottavia kehitystarveideoita. Työkokonaisuudessa luodut menetelmätyökalut esitellään 

tarkemmin luvussa 2.3. 
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Tutkimuksen aiheena oli joukko-osaston huollon palveluiden digitalisaatio ja sen mahdolli-

suuksien tutkiminen DIGIVRSK-työkokonaisuuteen liittyen. Tavoitteena oli tunnistaa keskei-

siä kehityskohteita, joita on mahdollista parantaa digitaalisen palveluntuotannon sekä digitali-

soinnin avulla. [3, p. 3]  

Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia DIGIVRSK -työkokonaisuudessa kehitettä-

vän, tunnistettuun kehitystarpeeseen vastaavan sovelluksen toimivuutta sekä käyttökelpoisuutta 

nykyisten toimintojen tehostajana. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten ja pilotoinnin 

peruuntumisen vuoksi tutkimus suunnattiin DIGIVRSK -työkokonaisuudessa luotujen mene-

telmätyökalujen soveltuvuuden arviointiin sekä kehittämiseen.  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka Digitaalinen varuskunta: huollon palvelui-

den suunnittelu -työkokonaisuudessa luodut menetelmätyökalut soveltuvat varuskunnan toi-

mintaympäristöön ja miten niitä tulee kehittää. Tutkimuksessa keskityttiin päivittäisiin varus-

kunnan arkea koskeviin toimintoihin sekä niiden kehittämiseen digitalisoinnin keinoin. Tutki-

muksen tavoitteena oli kartoittaa DIGIVRSK -työkokonaisuudessa luotujen menetelmätyöka-

lujen lisäksi jatko-tutkimuksen tarvetta kehitystarveideoiden keräämisen ja kehittämisen osalta.  

1.2 Aiheen rajaus 

Tutkimuksessa tutkittiin kuinka Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työ-

kokonaisuudessa laaditut menetelmätyökälut soveltuvat kehitystarpeiden keräämiseen sekä jat-

kokehitykseen. Toimittajan luomien menetelmätyökalujen hyödyntämisen ja kehitysideoiden 

lisäksi tutkimus keskittyi tulevaisuudessa toteutettavan ajanvaraussovelluksen käyttöönottoon. 

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin henkilökunnan sekä varusmiesten huollon kehitystarpeita, jotka 

koskettivat eri huollon alojen toimintatapoja ja palveluita.  

Pääasiassa tutkimus keskittyi henkilökunnan kyselyssä mainittuihin kehitystarpeisiin, kuten 

vaatetushuoltoon ja muihin päivittäisiin varuskunnan huollon palveluihin. Tutkimuksen paino-

piste muodostui henkilökunnan kyselyssä esiin tulleiden kehitystarpeiden ympärille. Tutkimuk-

sessa esille tulleet kehitystarpeet ja niiden ratkaisut toteutettiin kevyin menetelmin. Tutkimuk-

sessa ei otettu kantaa raskaiden tietojärjestelmäprojektien tarpeeseen osana digitalisoinnin luo-

mia mahdollisuuksia.   
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Tutkimuksen kohteena huollon palveluissa ei otettu kantaa poikkeusolojen toimintaan vaan 

keskityttiin normaaliolojen arkipäiväisiin palveluihin. Rajaus tehtiin, koska DIGIVRSK -työ-

kokonaisuudessa tavoitteena on keventää hallinnollista työkuormaa ja vapauttaa henkilöstön 

työpanosta Puolustusvoimien yhdintehtävien hoitamiseen. Mahdolliset koronapandemian ai-

heuttamat erityisjärjestelyt varuskuntien huollon palveluiden toteuttamisessa rajattiin myös 

pois tästä tutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa käsiteltiin logistiikkaan ja huoltoon liittyviä ke-

hitystarveideoita. Tästä johtuen työssä rajattiin pois muut kuin logistiikan toimialat. Koska 

DIGIVRSK -työkokonaisuuden tavoitteena on toteuttaa uusia palveluita mahdollisimman ke-

vyin ja nopein toimenpitein, tarkastelun ulkopuolelle rajattiin raskaita tietojärjestelmäprojek-

teja ja toiminnanohjausjärjestelmän muutoksia edellyttävät kehitystarpeet. 

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten sekä aikataulumuutosten vuoksi tutkimus keskittyi 

Insta Advance Oy:n luomien menetelmätyökalujen toimivuuden tarkasteluun sekä niiden ke-

hittämiseen. Tutkimuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tarkastella käyttäjäkyselyn perusteella 

valitun sovelluksen elinkaarta. Sovelluksen elinkaaren tarkastelu oli tarkoitus toteuttaa kehitys-

tarpeen tunnistamisesta sovelluksen koekäyttöön saakka. Koronapandemian aiheuttamien vii-

västysten vuoksi opinnäytetyön aikataulu ei mahdollistanut toiminnallisen käyttöönoton ja koe-

käytön tutkimista. Tästä johtuen tarkastelusta rajautui pois myös käyttäjien sovelluksesta ja sen 

kehittämisestä saamien kokemusten ja tyytyväisyyden tarkastelu. Tulevaisuudessa järjestettä-

vää koekäyttöä ja jatkotutkimusideoita käsitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön lopussa. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa selvitettiin kuinka Digitaalinen varuskunta -kokonaisuudessa laaditut työkalut 

soveltuvat varuskunnan kehitystarpeiden keräämiseen. Tutkimuksessa keskityttiin Insta Ad-

vance Oy:n laatimien menetelmätyökalujen soveltuvuuteen sekä niiden kehittämiseen jatkoa 

ajatellen. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

• Miten Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuudessa 

luotuja työkaluja tulisi kehittää varuskunnan toimintaympäristöön soveltuvaksi? 

Päätutkimuskysymystä tukevat alatutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuudessa 

kehitetyt menetelmätyökalut soveltuvat varuskuntien arkea helpottavien sovellusten 

elinkaaren eri vaiheisiin? 

2. Miten työkaluja pitäisi täydentää, jotta sovellus saadaan onnistuneesti tuotantoon varus-

kuntaympäristössä? 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytettiin tutkimusmenetelminä laadullista kirjallisuustutkimusta, DIGIVRSK-

työkokonaisuuden suorittamia kyselyjä sekä toteutettiin teemahaastattelu. Kirjallisuustutki-

muksen avulla kartoitettiin lähdeaineistoa Puolustusvoimien asiakirjoista ja aikaisemmista tut-

kimuksista liittyen digitalisaation sekä sen tuomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi tutkimuksessa 

käytettiin Puolustusvoimien ulkopuolista tutkimusta sekä kirjallisuutta.  

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää inhimillistä toimintaa luonnollisessa ympä-

ristössä. Laadullinen tutkimus vastaa kysymyksiin mitä, miten ja millainen ja perustuu kirjalli-

seen aineistoon. Laadullisen tutkimuksen yhtenä peruskysymyksenä on: mikä on tutkimuksen 

suhde teoriaan ja teoreettiseen, sekä tarvitaanko laadullisessa tutkimuksessa, miten laajasti teo-

riaa. [4, p. 17] Laadullisen aineiston ymmärtäminen auttaa tutkijaa analysoimaan saadun aineis-

ton merkityksellisyyttä tutkimuksen kannalta. Laadullinen aineisto voidaan myös luokitella 

käytettävyyden ja oikean hyödynnettävyyden suhteen. Laadullinen aineistonkeruu eri aineis-

tonkeruumenetelmillä on suuri osa laadullista tutkimusta. [5, p. 546] 
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DIGIVRSK -työkokonaisuuden organisoima kysely toteutettiin Kaartin jääkärirykmentissä 

sekä Karjalan prikaatissa. Kyselyssä kartoitettiin kehitystarpeita ja uusia palveluideoita. Kyse-

lyn lisäksi toteutettiin teemahaastattelut valituille materiaalikeskuksen henkilöille. Kyselyn tu-

loksia käytettiin teemahaastatteluiden tukena.Toteutetulla teemahaastattelulla saatiin vahvistet-

tua kehitystarvekyselyssä esille nousseita asioita.  

Haastattelun etuna on joustavuus verrattuna kyselyyn, koska kysymys on mahdollista oikaista, 

esittää uudelleen, tarkentaa ja kysyjän on helpompi oikaista väärinkäsityksiä [4, p. 73] Haastat-

telussa myös aineistonkeräystä voidaan säädellä joustavasti verrattuna muihin tiedonkeruumuo-

toihin. Haastattelussa kysymysten ja aiheiden järjestystä on mahdollista säädellä ja saatuja vas-

tauksia on helpompi tulkita, kun haastattelu tapahtuu suorassa vuorovaikutuksessa haastatelta-

van henkilön kanssa. Haastattelun etuna on myös, että haastateltu henkilö on mahdollista ta-

voittaa myöhemmin, mikäli on tarpeellista täydentää jo saatua aineistoa. [6, pp. 204-207] Tee-

mahaastattelun tavoitteena oli saada lisää informaatiota ja käytännön kokemuksia varuskunnal-

lisista kehitystarpeista varaston henkilökunnan näkökulmasta.  

1.5 Käsitteet ja määritelmät 

Digitalisaatio  

”Digitalisaatio on ilmiönä toiminnan muutosta teknologian avulla.” [1] Digitalisaatiota on vai-

kea määritellä suoraan, mutta siinä hyödynnetään tietotekniikkaa toiminnan muuttamiseen tai 

uusien sovellutusten mahdollistamiseen. [7] Digitalisaatiolla tarkoitetaan digitaalitekniikan in-

tegrointia osaksi jokapäiväisiä toimintoja ja hyödynnetään teknologisen kehityksen tuomia 

mahdollisuuksia. [8, p. 26] Digitalisaatio on siis vaikutuskeinojen ja toiminnan muutosta. Di-

gitalisaatio katsotaan alkaneeksi, kun digitaaliset teknologiat alkoivat kehittyä. Digitalisaatiolle 

ei ole olemassa yhtä varsinaista virallista määritelmää. Tässä tutkimuksessa digitalisaatiolla 

tarkoitetaan digitaalisen teknologian hyödyntämistä toiminnan kehittämiseen. 

Joukko-osasto 

Suomen Puolustusvoimissa oleva sotilasosasto, joka on suoraan puolustushaaran tai pääesikun-

nan alainen. Joukko-osastot ovat Puolustusvoimien paikallishallintoviranomaisia. Joukko-osas-

toilla on aina tietyt laissa määritellyt hallinnolliset tehtävät sekä kurinpitovalta. [9] 
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Huolto 

”Logistiikkajärjestelmässä huollolla tarkoitetaan puolustushaarojen toimintaa, jolla kaikissa 

toimintaympäristöissä luodaan edellytykset suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden toimeen-

panolle sekä ylläpidetään ja palautetaan joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky.” 

[10, p. 40] Huollon aloja ovat täydennykset, kunnossapito, kuljetukset, lääkintähuolto, huolto-

palvelut ja ympäristönsuojelu [11]. 

Huoltopalvelut  

”Huoltopalveluilla ylläpidetään yksilön ja joukon henkistä ja fyysistä suorituskykyä. Huolto-

palveluilla tuotetaan ruokahuollon, vesihuollon, vaatetushuollon, kenttäpostin, kaatuneiden 

huollon, kenttähygienian sekä sotilaskoti- ja kanttiinitoiminnan materiaaleja ja palveluja.” [10, 

p. 40] 

Varuskunta 

Tarkoittaa esimerkiksi aluetta, jolla voi toimia yksi tai useampi joukko-osasto. Suomessa va-

ruskunnan yksi tehtävistä on palvella sen alueelle sijoitettuja joukkoja, esikuntia ja laitoksia 

tuottamalla palveluita niiden käyttöön. Varuskunnalla on myös päällikkö, joka on yleensä va-

ruskuntaan sijoitetun joukko-osaston komentaja. [12]  ”Varuskunta on Puolustusvoimien käy-

tössä olevista alueista ja niillä sijaitsevista osista koostuva yksikkö, jonka tehtävänä on sovittaa 

yhteen ja tuottaa yhteisiä palveluja varuskuntaan kuuluville yksiköille ja sotilaskohteille. Va-

ruskunnassa käsiteltävän hallinnollisen asian ratkaisee esittelyssä varuskunnan päällikkö 

(551/2007 27c§).” [13] 

Kehitystarve 

Tässä tutkimuksessa kehitystarve on loppukäyttäjän arjessa olevan ongelman tunnistaminen ja 

siihen reagointi. Kehitystarve on esimerkiksi loppukäyttäjän tunnistama manuaalinen ja kuor-

mittava arjen toiminto, johon halutaan uusia ratkaisuja hyödyntämällä digitalisaation luomia 

mahdollisuuksia.  
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Pilotointi 

Testi, jonka onnistumisen odotukset ovat korkeat. Vaikka pilotointi ”epäonnistuisi” voidaan 

projektissa silti mennä eteenpäin, koska kehittämiseen on varattu jo runsaasti resursseja. Pilo-

toinnin lähtökohta on kuitenkin onnistuminen. Pilotoinnin yhtenä päämääränä on saada viimei-

nen varmistus siitä, että asia toimii oikeanlaisesti. [14] Tässä tutkimuksessa pilotoinnilla tar-

koitetaan myös alustavaa kokeilua. Vaikka pilotointi eroaa kokeilusta, käytetään tutkimuksessa 

DIGIVRSK -työkokonaisuuden käyttämää termiä pilotointi kokeilun sijasta.  

”Minimum viable product” (MVP) 

Suomennettuna ”pienin toimiva tuote” on palvelu tai tuote, joka ei ole varsinaisesti valmis, 

mutta siitä löytyy tuotteelta vaaditut minimiominaisuudet. Tarkoituksena on tuotteen vaivaton 

ja kustannustehokas rakenne. Tuote ei ole valmis eikä täytä kaikkia asiakkaan tai suunnitteli-

joiden tarpeita, mutta se voidaan ottaa jo käyttöön ja toimii jatkokehityksen pohjana. Tuotetta 

kehitetään eteenpäin saadun käyttökokemuksen ja palautteen avulla. Minimum viable product 

lähestymistavassa on tarkoitus luoda vaivattomasti tuote kuluttajan käyttöön. [15] [16] 

Palvelumuotoilu (Service design) 

Muotoilun osaamisala, joka tarkoittaa eri palveluiden kehittämistä, suunnittelua ja innovointia 

muotoilun menetelmiä hyödyntäen [17, p. 64]. Palvelumuotoilu on liiketoimintaa, jossa orga-

nisoidaan ja suunnitellaan yrityksen resursseja. Yhtenä tavoitteena on työntekijän ja asiakkaan 

kokemuksen parantaminen. Palvelumuotoilu keskittyy myös yrityksen sisäisten prosessien pa-

rantamiseen. Palvelumuotoilun keskiössä on kuitenkin käyttäjälähtöinen suunnittelu. Palvelu-

muotoilun kolme pääkomponenttia ovat ihmiset, esineet ja prosessit. [18] 
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1.6 Digitalisaatio 

 

 

Kuva 1. Digitalisaation kannalta merkittäviä teknologioita [1, p. 1] 

Digitalisaatiosta ja digitalisoitumisesta on ollut puhetta jo 1990-luvulta alkaen. Nopeampi di-

gitalisaation kehitys on kuitenkin tapahtunut vasta 2000-luvun puolella. [19, p. 21] Digitalisaa-

tio on edelleen ajankohtainen ja jatkuvasti kehittyvä ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Digi-

talisaation avulla voidaan parantaa ja tehostaa eri prosesseja sekä tiedonsaantia. Digitalisaa-

tiolle ei ole olemassa yhtä tiettyä määritelmää, mutta se voidaan käsittää digitaalitekniikan käy-

töksi yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Organisaatiotasolla digitalisaatio mahdollistaa uusien 

tapojen ja palveluiden luomisen, jotka tehostavat vanhempia toimintatapoja tai käytänteitä. Di-

gitaalisten työkalujen käytöllä on siis mahdollista vähentää vanhentuneita manuaalisia työvai-

heita ja luoda toimivampia prosesseja eri vaiheisiin. [20]  
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Digitalisaatio -termiä on alettu käyttää viime vuosina yleisesti, mutta sille ei kuitenkaan ole 

tehty selkeää määritelmää. Digitalisaatiota selitetään useasti pelkästään esimerkkien avulla, 

mutta suoraa määritelmää ei ole kehitetty. Mediassa digitalisaatiolla viitataan uusien teknolo-

gioiden tuomiin muutoksiin ja internetin tuomiin mahdollisuuksiin, sekä teollisuuden että yh-

teiskunnan rakenteiden muutoksiin. [19, p. 22] Aikaisemmin digitalisaatio on käsitetty fyysi-

sesti tietokoneiden hyödyntämisenä ja tämän myötä ohjelmistojen sekä kansainvälisen verkon 

hyödyntämisenä. Tämän seurauksena digitalisaatio on muuttanut kansainvälistä valtioihin pe-

rustuvaa talousrakennetta ja vähentänyt fyysisiä esteitä ja rajoitteita liittyen liiketoimintaan. 

[21, pp. 15 - 16] 

Digitalisaatio liitetään julkisessa keskustelussa myös liiketoimintaan ja kuluttamiseen. Liike-

toiminnan muutoksessa digitalisaatio on mahdollistanut kustannusten vähentämisen sekä kau-

pankäynnin laajentamisen internetympäristöön. [21, p. 16] Digitalisaation avulla datan kerää-

minen on lisääntynyt. Tämä mahdollistaa toimintojen kehittämisen, kun saatavilla on tietoa ku-

luttajien käyttäytymisestä ja tottumuksista. Tiedon perusteella palveluiden optimointi saadaan 

kehitettyä enemmän asiakkaan tarpeita vastaavaksi, joka taas parantaa haluttujen tuotteiden ja 

palveluiden menekkiä. [21, p. 18] 

Digitalisaatio on keskeisimpiä logistiikan kehittämisen muutostekijöitä. Teknologian kehityk-

sen sekä toimintaympäristön muutoksen tuomat mahdollisuudet ovat muuttuneet ja muuttuvat 

jatkuvasti. Digitalisaatiosta etsitään keinoja resurssien kohdentamiseksi sekä kustannusten kar-

simiseksi. Digitalisaation avulla on mahdollista tehostaa järjestelmien ja palveluiden käyttöä. 

Tämä mahdollistaa logistiikkajärjestelmien optimoinnin entisestään. [22] Eri yritykset hyödyn-

tävät digitalisaatiota eri tasoilla ja mahdollisesti vain joillain alueilla. Digitalisaation avulla uu-

distetaan usein yrityksen toimintamalleja ja strategiaa. Yrityksen sisäinen digitalisaatio on 

useimmiten muutakin kuin pelkästään verkkopalveluiden käyttöä tai manuaalisten työvaiheiden 

muuttamista digitaliseen muotoon. [19, pp. 24-25]  

Digitalisaatio edustaa myös eräänlaista muutosta vanhoissa toimintatavoissa ja malleissa. Tä-

män vuoksi siihen liittyy usein yksilötasolla muutosvastaisuutta. Vanhojen tuttujen toimintata-

pamallien uudistuessa yksilöt eivät välttämättä koe digitalisaatiota miellyttävänä asiana. Pa-

luuta entisiin, niin sanottuihin vanhoihin hyviin aikoihin ei ole. Teknologinen kehitys syntyy 

niin monen eri tekijän yhdistelmästä, että sen hillitseminen ei ole mahdollista. Tämän vuoksi 

on ymmärrettävä, minkä vuoksi teknologia kehittyy ja kuinka sen luomat mahdollisuudet saa-

daan hyödynnettyä eri tavoin. [21, pp. 19-20] 
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Digitalisaatio ja teknologian jatkuva kehittyminen on siis tullut osaksi arkipäivää. Muutoksessa 

eläminen sekä asioiden ja toimintatapamallien kehittäminen on olennainen osa eri yritysten päi-

vittäisiä toimintoja. Jatkuvat uudet sovellukset ja teknologian kehitys olisi syytä nähdä mahdol-

lisuutena eikä pelkästään uhkana, vaikka se edustaakin molempia näkökulmia. Digitalisaation 

hyödyntämisessä isossa roolissa eri yritysten sisällä on vastaavien järjestelmien kokemusten ja 

toimintatapamallien hyödyntäminen muilta aloilta ja muista yrityksistä. Onnistuessaan tekno-

logian tuomia etuja voi optimoida omaan toimintaan soveltuvaksi ja poimia jo olemassa ole-

vista sovelluksista toimivimmat ja sopivimmat työkalut oman yrityksen käyttöön. Vaikka tut-

kimus liittyy Puolustusvoimien toimintaan, on silti järkevää kartoittaa millaisia käytänteitä ja 

digitalisaation luomia sovelluksia löytyy muilta aloilta ja kuinka ne soveltuvat Puolustusvoi-

mien käyttötarkoituksiin.  

1.7 Aikaisempi tutkimus 

Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuus on uusi ja varsinaista 

tutkimusta aiheeseen liittyen on varsin vähän. Yhtenä esimerkkinä Matti Laitisen Pro gradu -

tutkielma: Varuskunnan huollon ja logistiikan digitalisointi tietojohtamisen näkökulmasta, 

jonka Laitinen on tehnyt Lappeenranta-Lahden teknilliselle yliopistolle LUT:lle. [23] Tutkiel-

massaan Laitinen tutkii, kuinka logistiikan ja huollon toimintoja voidaan edistää varuskuntaym-

päristössä. Tutkielma lähestyy aihetta tietojohtamisen näkökulmasta ja on yksi osa DIGIVRSK-

työkokonaisuutta.  

Tutkielmassaan Laitinen tuo esille kokonaisvaltaisen kehittämisen sekä kaikkien toimialojen 

sitouttamisen osana toimintojen digitalisointia tietojohtamisen näkökulmasta. Laitinen tuo 

esille tutkielmansa johtopäätöksissä tietoteknisten ratkaisujen yhteensopivuuden sekä käytän-

teiden muokkaamisen tärkeyden. Laitisen mukaan toimintojen edistäminen vaatii myös tieto-

johtamisen sisällyttämistä ylimmän johdon strategiaan sekä jalkauttamisen onnistumisen tär-

keyden. [23, pp. 102-103]  

Laitinen mainitsee tutkielmassaan esiin nousseita käytännön suosituksia varuskunnan logistiik-

kaan ja huoltoon liittyen, mutta painottaa laajempaa näkökulmaa, joka tulee ottaa huomioon 

digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä.  ”Tämä tutkimus suosittelee digitalisaatiota 

koskevien strategiatöiden ja projektien tehokkaampaa ja parempaa jalkauttamista käyttäjien ta-

salle. Sitoutuminen lisääntyy ja muutosvastarinta vähenee, kun työntekijät tietävät tavoitetilan 

ja näkevät visiona mahdollisuuden tehdä työnsä entistä paremmin ja tehokkaammin.” [23, p. 

104] 
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Digitalisaatiosta itsessään on olemassa lukuisia tutkimuksia niin Puolustusvoimien kuin mui-

den alojen puolelta. Varsinkin siviilipuolella digitalisaatiota on tutkittu ja tutkitaan edelleen, 

koska kyseessä on jatkuvasti kehittyvä aihe, joka koskettaa meitä kaikkia myös ihan päivittäi-

sessä arjessa. Yritysmaailmassa digitalisaation tuomia etuja käytetään laajalti hyväksi eri toi-

mialoilla. Puolustusvoimissa Kristina Baumgartnerin yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö 

”Digitalisaatio – tiedon hallintaa” on yksi digitalisaatioon liittyvistä Puolustusvoimien tutki-

muksista. [24]  

Diplomityössään Baumgartner tutki digitalisaation vaikutuksia Puolustusvoimien perinteiseen 

toimintaan ja mitä muutoksia digitalisaatio aiheuttaa. Työssään Baumgartner nosti esille digi-

talisaation vaikutukset vuorovaikutukseen, tilannekuvaan, tietoturvaan sekä johtamiseen. [24, 

pp. 108-110] ”Digitaalisessa toimintaympäristössä tietoa voivat kerätä ja jakaa kaikki. Kaikki 

älypuhelimella varustetut sotilaat toimivat tietynlaisena anturina tai sensorina. Nykyiseen toi-

mintaan (jossa ryhmällä on yksi viestiväline) verrattuna muutos on selkeä.” [24, p. 111] 

Lisäksi Puolustusvoimien digitalisaatiostrategia, digitalisaatiokonsepti, logistiikan digitalisoin-

nin tiekartta sekä perustetut digitaalisen varuskunta -kokonaisuuden työtilat ja muistiot olivat 

keskeisessä osassa tässä tutkimuksessa.   
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2 DIGITAALISEN VARUSKUNNAN KEHITTÄMISEN 

LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Varuskuntien huollon palvelut 

”Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän tehtävänä on kaikissa toimintaympäristöissä luoda 

edellytykset puolustusjärjestelmän suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle 

sekä ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky sekä materiaa-

lin ja tilojen käytettävyys.” [10, p. 6] Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän toimintaperiaate 

on siis sama valmiustilasta tai toimintaympäristöstä riippumatta.  

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä muodostuu sotilas- ja siviilikomponenteista. Logis-

tiikka on olennainen osa puolustusjärjestelmää ja se mahdollistaa edellytykset joukkojen ja hen-

kilöstön toimintakyvyn luomiselle sekä ylläpidolle. Lisäksi logistiikkajärjestelmä hankkii, tuot-

taa, varastoi, jakaa, modernisoi, kunnossapitää ja poistaa käytöstä materiaalia. Tähän kykyyn 

kuuluu myös tuotteiden ja palveluiden tilaus- sekä toimitusketjut ja niiden hallinta. Logistiik-

kajärjestelmä on kotimaisen ja kansainvälisen elinkeinoelämän sekä Puolustusvoimien yhdessä 

muodostama kokonaisuus. Logistiikkajärjestelmään kuuluu myös taistelujärjestelmän osia ku-

ten kenttähuolto. Tavoitteena on tukea kaikkien puolustushaarojen sekä Puolustusvoimien suo-

rituskykyjä [10, p. 6]  

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän sotilaskomponenttiin kuuluvat Pääesikunta (PE), 

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (PVLOGL) sekä sen alaiset joukot, puolustushaaraesikunnat 

ja puolustusvoimien huoltojoukot, muiden Puolustusvoimien joukkojen huoltojoukot ja Raja-

vartiolaitoksen (RVL) huoltojoukot. Siviilikomponenttiin kuuluvat elinkeinoelämän sekä yh-

teiskunnan logistiset toiminnot, strategiset ja muut kumppanit sekä ostopalvelut. [10, p. 7] 

Puolustusvoimien huollon palveluilla rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjen edellyttämä 

toimintaympäristö ja ylläpidetään joukkojen sekä yksilöiden henkistä ja fyysistä taistelukelpoi-

suutta. [10, p. 36] Maavoimien huoltojärjestelmän rungon luovat joukko-osastojen esikunnat, 

huoltokeskukset, huoltopataljoonat sekä huollon perusyksiköt, joita tuetaan strategisten kump-

paneiden sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen palveluilla sekä henkilöstöllä. [11, pp. 5-

6] 

Huollon operatiivisen johtamisen ja suunnittelun joukko-osastoissa toteuttaa esikunta, joka joh-

taa huoltoa joukko-osaston komentajan vaatimusten mukaisesti. Huollon järjestelyiden johta-

misesta vastaa joko huoltokeskuksen tai huoltopataljoonan johto, riippuen joukko-osastosta.  

[11, p. 9] ”Maavoimien joukko-osaston huollon suunnittelusta ja johtamisesta vastaa huolto-

päällikkö apunaan joukko-osaston esikunnan huollon henkilöstö.” [11, p. 9] 
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Huollon toteutus tehdään joko huoltopataljoonan tai huoltokeskuksen avulla riippuen joukko-

osastosta. Varuskunnissa huoltopataljoonan toimintaa johtaa pataljoonan komentaja ja huolto-

keskusta johtaa huoltokeskuksen päällikkö. Huoltopataljoona löytyy Kainuun prikaatista, Kar-

jalan prikaatista, Porin prikaatista sekä Panssariprikaatista. Huoltopataljoona toteuttaa huollon 

alojen palveluita määritettyjen tehtävien mukaisesti sekä vastaa joukkotuotannosta. Huoltokes-

kus on vastaavasti käytössä muissa joukko-osastoissa. Huoltokeskukset ovat joukko-osastojen 

esikuntien alaisia. [11, p. 10] Huoltokeskukseen kuuluvat huollon laitokset kuten kuljetuskes-

kus. Huoltopataljoonassa on laitosten lisäksi myös varusmiesyksiköitä, jotka vastaavat joukko-

tuotannosta ja tukevat huollon palveluiden tuottamista. Esimerkiksi Kaartin jääkärirykmentissä 

huollon joukkotuotanto toteutetaan perusyksiköissä sekä muissa joukko-osastoissa, koska huol-

tokeskuksen alla ei ole varusmieskoulutusyksiköitä [25, p. 5]. 

Tässä tutkimuksessa käytetty kehitystarvekysely järjestettiin Kaartin jääkärirykmentin huolto-

keskuksen varastohenkilökunnalle sekä Karjalan prikaatin huoltopataljoonan henkilöstölle. Ky-

seisten joukko-osastojen huollon palveluiden järjestelyt poikkeavat siis hieman toteutukseltaan. 

Joukko-osastojen huollolle on asetettu myös erityisvaatimuksia paikkakuntakohtaisesti ja ne on 

mainittu Maavoimien huoltonormissa HN1 [11, pp. 10-12].  

”Kaartin jääkärirykmentin huollon päätehtävä on joukkotuotannon tukeminen sekä huollon jär-

jestelyjen ohjaaminen ja toimeenpano pääkaupunkiseudulla.” [25, p. 4] Päätehtävän lisäksi 

Kaartin jääkärirykmentin huolto tukee pääkaupunkiseudulla Rajavartiolaitoksen sekä Puolus-

tusvoimien hallintoyksiköitä. [25, p. 4] Kaartin jääkärirykmentille asetettuihin erityisvaatimuk-

siin liittyy siihen merkittäviä huollollisia tehtäviä pääkaupunkiseudulla sekä useita eri kumppa-

neita. Paikallisia kumppaneita ovat muun muassa Millog Oy, Leijona Catering, Sotilaslääketie-

teenkeskus, Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry sekä Senaattikiinteistöt. [25, p. 5] So-

tilaslääketieteenkeskus on mainittu kumppaneissa, vaikka se on Puolustusvoimien sisäinen toi-

mija, joka tuottaa paikallisia lääkinnänhuollon palveluita varuskunnittain.  

Kumppanit vastaavat eri palveluiden tuottamisesta ja niiden rooli on tärkeä osana huollon pal-

veluita ja yhteistoimintaa. Millog Oy toteuttaa materiaalin kunnossapidon. Leijona Catering 

vastaa ruokahuollon palveluiden tuottamisesta sekä elintarviketilauksista kenttämuonitukseen. 

Lääkintähuollon järjestää Sotilaslääketieteenkeskus, joka ohjaa terveydenhuoltoa, mutta varus-

kunnan tasolla se kuuluu terveysasemille. [25, p. 7] Sotilaskotiyhdistys järjestää sotilaskotipal-

velut sekä Senaattikiinteistöt hoitavat niille kuuluvat kiinteistöt. [25, pp. 5-6] Kumppaneiden 

toimintaa varuskunnassa ohjaa sekä koordinoi huoltopäällikkö. Nykyisellään varuskunnissa 

kumppaneiden tuottamilla palveluilla on siis suuri merkitys ja ne ovat merkittävä osa päivit-

täistä huollon palveluiden toteutusta.  
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2.1.1 Nykytilanne Puolustusvoimissa 

”Logistiikan digitalisoinnin tiekartan kehittämistoimenpiteillä pyritään digitalisaation hyödyn-

tämiseen sekä tuetaan puolustusvoimien logistiikkastrategian toimeenpanoa. Tiekartta on elävä, 

tavoitteet asettava ja kehittyvä kuvaus pitkän aikavälin muutoksesta. Keskeisenä tavoitteena on 

kuvata käytännön toimenpiteitä digitalisaation hyödyntämisessä. Logistiikan digitalisoinnin vi-

siona on mahdollistaa operaatiot luomalla verkostona parempaa arvoa enemmän ja vähem-

mällä.” [22, p. 1] Digitalisoinnin avulla on tarkoitus saada myös järjestelmät sekä palvelut te-

hokkaammin käyttöön. [22, p. 2] 

Tällä hetkellä Puolustusvoimien hallinnolliset tietojärjestelmät sijaitsevat turvallisuusverkko-

ympäristössä (TUVE), joka on osa julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoimintaa. Turvalli-

suusverkon käyttövelvoite on säädetty Puolustusvoimista annetussa laissa 551/2007 ja julkisen 

hallinnon turvallisuusverkko on viranomaisverkko [26]. TUVE-ympäristössä käsitellään jul-

kista sekä korkeintaan TLIV eli viranomaisluokiteltua tietoa. Tiukemman turvaluokituksen ma-

teriaalille on olemassa omat järjestelmät, joita ei avata tarkemmin tässä tutkimuksessa. TUVE-

ympäristö kattaa päivittäisessä työssä käytettävät ohjelmistot ja sovellukset sekä intranet pal-

velut. Toiminnanohjausjärjestelmistä muun muassa PVSAP toimii TUVE-ympäristössä. Tur-

vallisuusverkkoympäristöön kuuluvat turvallisuusverkon yhteiset palvelut ja viestintäverkko 

sekä laitetilat, laitteet ja infrastruktuuri [26].  

TUVE-ympäristössä käytetään erillisiä päätelaitteita ja näin ollen järjestelmään ei pääse esi-

merkiksi työntekijöiden omilla mobiililaitteilla tai työasemilla eli Bring Your Own Device -

periaatteella (BYOD). Tämä aiheuttaa nykytilanteessa reunaehtoja esimerkiksi mobiilisovel-

luksen suunnittelulle. Valtorin toteuttamat eTUVE- ja TUVE-mobiililaitepalvelut on suunni-

teltu lisäksi viranomaiskäyttöön. ”Mobiilipalvelusta on saatavilla kaksi eri palveluversiota: 

eTUVE- ja TUVE-mobiililaitepalvelu. eTUVE-mobiililaitepalvelu on eTUVE-käyttöympäris-

tön TLIV-mobiililaitepalvelu.”  [27, p. 3]. TUVE-mobiililaitepalveluiden käyttö edellyttää kui-

tenkin uuden materiaalin hankintaa eikä ole yhtä helposti toteutettavissa kuin omilla päätelait-

teilla käytettävät mobiilisovellukset. Tämän vuoksi Puolustusvoimissa tarkastellaan pilviympä-

ristöjen hyödyntämistä, jolloin voidaan toimia BYOD-periaatteella. Tämä mahdollistaa myös 

helpomman yhteistyön siviilikomponentin kanssa, kun kaikille kumppaneille ei tarvitse raken-

taa TUVE-yhteyksiä ja tarjota TUVE-päätelaitteita. 
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Nykytilanteessa Puolustusvoimien materiaalitoiminnot toteutetaan PVSAP- ja LTJ- järjestel-

missä. LTJ-järjestelmällä tarkoitetaan lentoteknisen logistiikan tietojärjestelmää.  Lisäksi suo-

jaustason II tieto on erillisissä järjestelmissä. Tilaus- ja toimitusketjuihin liittyvistä toiminnoista 

kertyy nykyiselläänkin runsaasti data-aineistoa. Sitä hyödynnetään pääsääntöisesti vakiorapor-

toinnissa, jonka lisäksi erillisraportoinnilla tuetaan muun muassa hanketoimintaa. Datan hyö-

dyntämisessä on merkittävä potentiaali ja sen avulla järjestelmää kyetään optimoimaan, toimin-

taa tehostamaan sekä parantamaan palveluiden laatua. [22] 

Puolustusvoimien vaatetushuolto toteutetaan omana palvelutuotantona ja asevelvollisten vaa-

tetushuolto keskitettynä varuskunnallisena palveluna. Joukkotuotannon mukaista vaatetushuol-

lon uudistamista selvitetään. Palveluiden liittämistä varusmiehen digitaalisten palveluiden 

osaksi tutkitaan parhaillaan, mm. DIGIVRSK-työn yhteydessä. [22] 

Nykytilanteessa Puolustusvoimissa on jo tunnistettu ja on tarkoitus tunnistaa vanhanaikaisia 

toimintatapamalleja, jotka on mahdollista tehdä joustavammiksi digitalisoinnin avulla. Tällaisia 

ovat esimerkiksi osa manuaalisesti tehtävistä toiminnoista, jotka vaativat tulostusta, allekirjoi-

tusta ja uudelleen skannausta. Yhtenä esimerkkinä nykyinen häviämisilmoitusprosessi, joka 

koetaan kankeaksi ja vanhanaikaiseksi. Häviämisilmoitusprosessi on kuvattu tarkemmin asia-

kirjassa HO955, Vahinkoasioiden käsittely Puolustusvoimissa [28].  

Vahinkoasiat – materiaalin katoaminen ja vahingoittuminen -lomakkeen käyttöohje löytyy asia-

kirjan HO955 liitteestä 1 [28]. Häviämisilmoituslomake on yhteensä 15. eri asiakokonaisuuden 

lomake, jossa tulee ottaa tarkasti kantaa materiaalin katoamista tai vahingoittumista koskeviin 

tietoihin. Kun kyseessä on Puolustusvoimien materiaali, tulee materiaalin katoaminen sekä va-

hingoittuminen tutkia ja raportoida tarkasti, mutta kyseinen lomake on yksi aikaa vievistä ja 

raskaista manuaalisista työvaiheista. Kyseisessä esimerkissä varusmies täyttää lomakkeen toi-

mistossa, kouluttaja kirjoittaa siihen omat havaintonsa ja päällikkö tekee päätöksen asiasta. 

Vääpeli käsittelee lomakkeen, arkistoi sen ja antaa kuitin, jolla varusmies saa vahingoittu-

neen/hävinneen materiaalin varastolta. Vääpeli vähentää korvaussumman kyseisen varusmie-

hen päivärahoista SAP-järjestelmässä. Materiaalin katoaminen ja vahingoittuminen -lomake ja 

koko prosessi on hyvä esimerkki raskaasta, manuaalisesta työvaiheesta johon digitalisaation 

keinoin on mahdollista löytää arkea helpottavia ratkaisuja.  
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2.2 Tietojärjestelmien elinkaari ja kehittäminen 

Tietojärjestelmän elinkaarella tarkoitetaan järjestelmän olemassaolon kestoa. Elinkaari käsittää 

ajanjakson järjestelmän vaatimusten määrittelystä aina käytöstä poistamiseen eli luopumiseen 

saakka [29, p. 4]. Tietojärjestelmäkehityksen oppaan mukaisesti elinkaari voidaan jakaa seitse-

mään eri vaiheeseen, jotka ovat: suunnitteluvaihe, toteutettavuus ja vaatimusten määrittely, pro-

totyyppivaihe, ohjelmistokehitysvaihe, testausvaihe, toteutus ja integrointi, sekä käyttö- ja 

huoltovaihe [30].  

Tietojärjestelmien kehittämiseen on olemassa erilaisia yleisesti käytettyjä malleja. Vesiputous-

malli (waterfall model) on vaiheellinen prosessi, jossa eri vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin 

ikään kuin vesiputouksen mukaan. Vesiputousmalli on perinteinen projektinhallintamenetelmä, 

jossa aikataulut, tavoitteet ja tehtävät on määritelty tarkoin ja eteneminen tapahtuu loogisessa 

järjestyksessä. Vesiputousmallissa vaiheen on päätyttävä ennen kuin siirrytään seuraavaan vai-

heeseen, tästä johtuen malli on joustamaton ja vaiheissa ei ole päällekkäisyyksiä. Tästä vesipu-

tousmalli on myös saanut nimensä, koska rakenne on kuin vesiputous ja vesi ei voi virrata ta-

kaisinpäin niin kuin eivät projektinkaan vaiheet. [31] [32]  

Vesiputousmallissa projektinhallinta alkaa vaatimusten määrittelystä. Vaatimukset kerätään 

ymmärrettävään muotoon ja pyritään määrittelemään mahdollisimman tarkasti. Vaatimusten 

määrittelyssä otetaan huomioon esimerkiksi riskit, kulut, riippuvaisuudet, menestystekijöiden 

mittaaminen ja aikataulu projektin valmiiksi saattamiselle. Seuraava vaihe on muotoilu, jossa 

otetaan huomioon tuotteen vaatimukset, halutun toteutuksen ratkaisut, ulkonäkö, käytettävyys 

ja käytettävät ohjemistoteknologiat. [32]  

Muotoilusta siirrytään suunnitteluun, jossa tapahtuu varsinainen tekninen toteutus. Mikäli to-

teutuksessa tarvitaan merkittäviä muutoksia, voidaan joutua siirtymään takaisin suunnitteluvai-

heeseen, mutta se ei projektihallintamallin mukaisesti ole haluttava tilanne. Toteutuksen val-

mistuttua on testaamisen ja käytön todentamisen vaihe. Ennen tuotteen viemistä asiakkaalle on 

tehtävä testausvaihe. Viimeisenä vaiheena on tuotteen käyttöönotto ja ylläpito kuten esimer-

kiksi päivitykset. [31]  



17 

Vesiputousmalli on selkeä projektinhallintamalli, joka etenee vaihe kerrallaan loogisesti eteen-

päin, mutta jo aiemmin mainittu jäykkyys on yksi kyseisen mallin selkeistä haittapuolista. Ve-

siputousmallissa korostuu eri vaiheiden huolellinen suunnittelu ja mallin kankeudesta johtuen 

kesken projektin voi olla hankalaa lisätä tuotteeseen uusia määritelmiä tai muutoksia. Tällöin 

hallintamallin mukaisesti joudutaan palaamaan takaisin alkuun ja tekemään projekti hallinta-

mallin mukaisessa järjestyksessä uudelleen. Toisaalta jäykkä ja vaiheittain etenevä projekti-

malli pitää huolen siitä, että tarkasti suunniteltu projekti ei ala kasvaa kesken prosessin, koska 

muutoksien tekeminen on hankalaa ja aiheuttaa lisätöitä sekä mahdollisesti kustannuksia. Ve-

siputousmalli on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 

Kuva 2. Vesiputousmalli kuvattuna vaiheittain [31] 
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Puolustusvoimien toinen pääprosessi on suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito. Tietojärjestel-

mien elinkaari määräytyy Puolustusvoimissa toisen pääprosessin mukaisesti. ” Suorituskyvyn 

rakentamisen ja ylläpidon suunnittelun prosessissa (2.1) määritetään elinjaksohallinnan mukai-

set perusteet joukkojen ja järjestelmien suunnittelulle, rakentamiselle, ylläpidolle ja purkami-

selle sekä hankkeiden toteuttamiselle ja suorituskykyjen kehittämiselle ylläpitovaiheessa.” [33, 

p. 12] Vaikka toisen pääprosessin nimi on suorituskyvyn rakentaminen ja ylläpito, kuuluu myös 

suorituskyvystä luopuminen osaksi prosessia 2.3. suorituskyvyn tuottaminen ja ylläpito [33, p. 

31].  

Puolustusvoimissa elinjakson hallinta määritellään normissa HQ496 PVOHJEK-PE Joukon ja 

järjestelmän elinjakson hallinta [34]. Normissa määritellään elinjaksomalliin (konsepti, määrit-

tely, suunnittelu ja kehittäminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito, purkaminen) kuuluvat vai-

heet [34]. Tässä tutkimuksessa tietojärjestelmän elinkaaresta puhuttaessa tarkoitetaan koko jär-

jestelmän elinkaarta, joka käsittää esisuunnittelun, suunnittelun, kehittämisen käyttöönoton, 

tuotantokäytön/ teknisen elinjakson sekä käytöstä luopumisen.  

”Elinjaksomallia käytetään joukkojen ja järjestelmien elinjaksonhallinnan tukena Puolustusvoi-

mien pääprosessissa 2. Elinjaksomalli jakaa joukon ja järjestelmän elinjakson vaiheisiin, joiden 

välillä siirtyminen edellyttää elinjaksopäätöksen tekemistä. Päätöstä edeltää elinjaksoaudi-

tointi.” [34, p. 9] Puolustusvoimien elinjaksomalli on esitetty kuvassa 3.  

Kuva 3. Puolustusvoimien elinjaksomalli [34, p. 9] 

Vesiputousmallin sekä Puolustusvoimien elinjaksomallin lisäksi yksi ohjelmistokehitysmalli 

on niin sanottu ketterä kehittäminen (Agile development). Ketterän kehittämisen menetelmät 

perustuvat joustavuuteen, jatkuvaan kehitykseen sekä riskien minimointiin. Ohjelmistoja kehi-

tetään pieni osa kerrallaan ja lyhyellä ajanjaksolla, jolloin prosessi on huomattavasti jousta-

vampi kuin esimerkiksi vesiputousmallin mukainen projektinhallinta. Ketterän kehittämisen 

menetelmissä vaiheet eivät kestä kauaa ja tarvittaviin muutoksiin pystytään reagoimaan. [35] 

Ketterä kehittäminen hyödyntää loppukäyttäjien kokemuksia sekä osallistamista osana projek-

tia. Ketterän kehittämisen periaate ja vaiheet on esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 4. Ketterä kehittämien (Agile development) kuvattuna vaiheittain [36] 

 

2.3 Digitaalinen varuskunta 

”Digitaalisen huollon palvelujen suunnittelun työkokonaisuus kuuluu Puolustusvoimien digita-

lisaatio-ohjelman Digitaalinen varuskunta -operaatiolinjaan.” [2, p. 1] 

Yksi Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu (DIGIVRSK) -työkokonaisuu-

den tehtävistä on huollon digitaalisten palveluiden kehittämisen suunnittelu osaksi varuskunnan 

arjen tukemista digitaalisten palveluiden avulla. Kohderyhmänä ovat varusmiehet, reserviläiset 

sekä Puolustusvoimien henkilökunta. Digitaalisen varuskunnan ja digitaalisten huollon palve-

luiden kehittäminen on osa laajempaa Puolustusvoimallisten digitaalisten palveluiden kehittä-

mistä. Kokonaisuus linkittyy osaksi Koulutus 2020 -ohjelmaa sekä Puolustusvoimien ulkoisten 

palveluiden digitalisointia. DIGIVRSK -työkokonaisuudessa kehitettävät ja esiteltävät sovel-

lukset sekä teknologia on kyettävä myös laajentamaan muiden toimialojen palveluiden digita-

lisoinnin kehittämiseen ja rakentamiseen liittyen. [37]  

DIGIVRSK -työkokonaisuus ei ole siis vain yksittäinen irrallinen projekti vaan linkittyy osaksi 

isompaa kokonaisuutta ja toimintojen kehittämistä valtakunnallisesti. Digitaalinen varuskunta: 

huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuus määritellään toimeksiannossa AQ9154 sekä 

tarkennuksella AR7020 [38]. 
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DIGIVRSK -työkokonaisuudessa tavoite on käyttäjälähtöisyys sekä kevyesti toteutettavat rat-

kaisut digitalisoinnin keinoin. Kevyesti toteutettavilla ratkaisuilla tarkoitetaan minimum viable 

product -ajatuksella, ketterän kehittämisen hengessä luotavia sovelluksia ja ratkaisua. 

DIGIVRSK -työkokonaisuudessa ei ole tarkoituksena käynnistää raskaita tietojärjestelmäpro-

jekteja.  

 

Kuva 5. Digitaalinen varuskunta – operaatiolinjan havainnekuva 

DIGIVRSK -työkokonaisuuden tavoitteena on tunnistaa varuskunnista keskeisiä kehityskoh-

teita, joita on mahdollista parantaa digitalisoinnin ja digitaalisen palveluntuotannon avulla. 

Tunnistamisen tueksi työkokonaisuudessa laadittiin palvelumuotoilun menetelmiin pohjautuva 

vaiheistettu prosessi, joka koostuu keskeisistä toimijoista ja työkaluista. [3, p. 3] Palveluideoi-

den käsittelyn malli keskeisine toimijoineen ja työkaluineen havainnollistetaan taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Palveluideoiden käsittelyn malli (toimittajan laatima luonnos) [3, p. 3] 

Päävaiheet Keskeisin toimija Työkalut 

Kehitystarpeiden ja palveluide-

oiden kerääminen 

Varuskuntakohtainen kyselyn 

toteutus 

Kehityskohteiden ja palveluide-

oiden keräyslomake 

Kehityskohteiden tarkempi 

määrittely ja jalostaminen pal-

veluideoiksi 

Palvelumuotoilun ja ICT:n am-

mattilaiset 

Prosessimallinnus hukkatyöka-

lulla 

Ideoinnin ja innovoinnin mene-

telmät 

Palveluideoiden hyödyllisyyden 

arviointi ja päätös jatkoon oh-

jaamisesta 

Esikunta tason päätöksentekijät Käsittely hyväksytyille ja hylä-

tyille ideoille 

Hyväksyttyjen palveluideoiden 

jatkokehittäminen digitaalisten 

palveluiden ratkaisuehdotuk-

siksi 

Palvelumuotoilun ja ICT:n am-

mattilaiset 

Käyttäjätarinat 

Käyttötapaukset 

Ratkaisuehdotukset 

Digipalveluiden priorisointi ja 

projektointi 

Projekti/digivastaava  

 

Kehitystarpeiden ja palveluideoiden keräämiseen käytetään käyttäjäkyselyä. Tässä vaiheessa 

tavoite on kerätä kehitystarpeita ja palveluideoita varuskunnista eri rooleissa toimivilta henki-

löiltä. Lomakekyselystä saadut vastaukset kategorisoidaan automaattisesti luokittelumallin 

käyttöluokan pohjalta. Käyttö jakautuu toimialoihin, käyttäjäryhmiin, rooleihin sekä käyttöym-

päristöihin. Saatu tieto visualisoidaan ja kehityskohteet kategorisoidaan (esimerkiksi logis-

tiikka + varusmies + varusvarasto.) Tämän pohjalta tunnistetaan kategorian kehityskohteita ja 

perehdytään kyseisen kategorian avoimiin vastauksiin, jonka avulla tunnistetaan tarkemmin ke-

hityskohteet. Kategorian kehityskohteiden tarkempaan määrittelyyn käytetään hukkatyökalua, 

joka on esitelty liitteessä 1. [3] 
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Digitaalisen varuskunnan menetelmätyökalut ja prosessi kehitystarpeiden keräämisestä ratkai-

suehdotukseen asti on kuvattu oheisessa kuvassa 6. Digitaalisen varuskunnan määritelmätyö-

kalut on luonut Insta Advance Oy. Oheinen kuva on pelkistetty malli digitaalisen varuskunnan 

määrittelyn tuen kuvaa mukaillen. Kehitystarpeiden keräämisen ja muotoilun vaiheita ovat va-

semman sarakkeen osiot varuskuntakohtaisesta kyselystä palveluideoiden kehittämiseen ja kir-

jaamiseen saakka. Oikeanpuoleiset prosessin vaiheet ovat hyväksytyn palveluidean jatkokehit-

tämisen työkaluja. Prosessin kulku ja eri vaiheet avataan yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta.  

 

Kuva 6. Digitaalisen varuskunnan määrittelyn työkalut [3, p. 4] 

Kehitystarpeiden kerääminen aloitetaan varuskuntakohtaisesta kyselystä, joka lähetetään eri 

rooleille varuskunnan sisäisesti. Kyselystä käytetään tutkimuksessa myöhemmin nimitystä 

käyttäjäkysely. Käyttäjäkyselyllä viitataan laajempaan kuin varuskuntakohtaiseen kyselyyn. 

Tarkoituksena DIGIVRSK -työkokonaisuudessa on kuitenkin yhtä varuskuntaa laajempi toi-

minnan kehittäminen, joten kyselyitäkin toteutetaan laajempina kokonaisuuksina. Kysely luo-

daan aina tapauskohtaisesti ja silloin määritetään haluttava laajuus.  
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Kyselyn tarkoituksena on kerätä uusia ideoita ja kehitystarpeita. Tällä tavoin saadaan uusia ide-

oita siitä, mitä kehitystarpeita aletaan käsittelemään. Keräyslomake on itsessään ensimmäinen 

työkalu, jolla saadaan vastausten muoto valmiiksi niin, että saatuja vastauksia pystytään käsit-

telemään yhdenvertaisesti. Keräyslomake kehitystarpeiden keräämistä varten tulee kuitenkin 

miettiä aina tapauskohtaisesti. Keräyslomake laaditaan aina sen mukaisesti, kenelle kysely tul-

laan osoittamaan ja mitä asioita halutaan saada selville. Esimerkiksi varusmiehille osoitettava 

kysely voidaan tehdä erilaiseksi kuin henkilökunnalle suunnattu. [3, p. 4] Keräyslomake kan-

nattaa tehdä kuitenkin ainakin luokitteluun tarvittavien tietojen osalta samanlaiseksi, jolloin ky-

selyiden vastaukset voidaan käsitellä luokittelun puolesta samalla automatiikalla.  

Lomakekyselyn vastaukset kategorisoidaan luokittelumallin pohjalta. Ensimmäisenä osakoko-

naisuutena luokittelumallissa on käyttöluokka, joka jakaantuu toimialoihin, käyttäjäryhmiin, 

rooleihin sekä käyttöympäristöihin. Käyttöluokan lisäksi luokittelumalli jakaantuu ”arvon 

tuotto ja elinkaari”, ”toteutus” ja ”tietoturva” osakokonaisuusiin eli luokkiin. Käyttöluokka on 

vastauksien kategorisoinnin kannalta tärkein luokka. Vastaukset voidaan käsitellä ja luokitella 

vielä tarkemmin kaikkien luokkien mukaisesti, mikäli halutaan tarkempaa vastausten kategori-

sointia. Prosessin tässä vaiheessa kuitenkin keskitytään luokittelumallin käyttöluokkaan. Luo-

kittelumallin muiden luokkien käyttöä hyödynnetään palveluidean jatkokehittämisen vaiheessa, 

joka alkaa vasta myöhemmin esiteltävästä käyttäjätarinoiden luonnista.  [3, p. 9] 

 

Kuva 7. Esimerkki luokittelumallista [3, p. 6] 
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Käyttöluokan kategorisoinnin perusteella saatuja vastauksia aletaan jakaa eri toimialoihin, 

käyttäjäryhmiin ja käyttöympäristöihin. Tämän perusteella alkaa hahmottua kokonaisuus, miltä 

toimialalta ja minkä käyttäjäryhmän toimesta mikäkin kehitysehdotus toistuu sekä mitä käyt-

töympäristöä se koskee. Lomakekyselyn vastauksien luokittelun perusteella kokonaisuus vas-

tauksien ja kehitysehdotuksien jakautumisesta alkaa selkeytymään järjestetyn kyselyn osalta. 

Luokittelun perusteella voidaan aloittaa keskittyminen niihin toimialoihin, joista kehitysehdo-

tuksia ja ideoita esiintyy. Yhtenä tavoitteena luokittelussa on saada statistiikkaa, siitä kuinka 

ideat jakaantuvat ja ketkä niitä tekevät. Luokittelun avulla saatujen vastausten jatkokäsittely 

helpottuu ja luokittelu auttaa havainnollistamaan kehitystä vaativat kohteet. [3, pp. 4,6,9] 

Kehitystarpeiden luokittelun jälkeen saatu tieto visualisoidaan ja kategorisoidaan mallin mu-

kaisesti. Tiedon visualisoinnille ei ole tiettyä yhtä mallia, vaan työkalu on osa luokittelua ja 

kategorisointia. Visualisoinnilla haetaan selkeämpää esitysformaattia sille, kuinka saadut vas-

taukset jakaantuvat eri luokkiin. Tämä helpottaa kehityskohteiden tarkempaa tunnistamista ja 

erottelua, mikäli vastauksia on kerätty suuria määriä ja tiedon järjestämiseksi sekä kategorisoi-

miseksi myös visuaalinen esittäminen tuo lisäarvoa. Tiedon visuaalinen esittäminen voidaan 

tehdä esimerkiksi pylväskaaviolla, josta eri vastauksien lukumäärät ja jakautuminen on helposti 

luettavissa osa-alueittain. [3, p. 4] 

Kategorioiden kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen tarkempaa määrittelyä varten on kehi-

tetty Hukka-työkalu, joka on esitetty liitteessä 1. Hukka-työkalulla aloitetaan analysoimaan ja 

purkamaan havaittua kehityskohdetta ja prosessia tarkemmin. Hukka-analyysilla voidaan saada 

selville esimerkiksi, mikä prosessin vaiheessa on turhaa odottamista tai tehdään jotain kysei-

seen prosessiin liittymätöntä. Tällä tavoin saadaan rikastettua jo saatua kehitystarveideaa ja 

voidaan perehtyä myös pieniin kokonaisuuksiin prosessin eri vaiheissa. [3, pp. 6,12-13] Aloi-

tettaessa Hukka-analyysia, ei prosessia välttämättä vielä tunneta kokonaisuudessaan ja kyseistä 

työkalua voidaan käyttää myös prosessin muodostamiseen. 

Kehityskohteiden tunnistamisen ja Hukka-työkalulla tehdyn tarkemman määrittelyn jälkeen 

siirrytään prosessissa palveluideoiden kehittämiseen ja kirjaamiseen. Tähän prosessin vaihee-

seen voidaan liittää myös niin sanottu palveluinnovointi. Palveluinnovointiin osallistuvat vali-

tut henkilöt joko varuskunnan omasta henkilöstöstä tai palvelumuotoilun asiantuntijoista. Pal-

veluinnovointi on myös Hukka-työkalun kanssa yksi prosessin vaihe, jota voidaan käyttää tai 

olla käyttämättä, mikäli sille ei ole tarvetta. [3, pp. 6-7] Tämän vaiheen jälkeen on muodostettu 

hyväksytty kehitysidea, jota lähdetään jatkokehittämään prosessin mukaisesti. 
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Kuva 8. Hyväksytyn palveluidean jatkokehittämisen työkalut [3, p. 5] 

Hyväksytyn palveluidean jatkokehittäminen (kuva 8) alkaa käyttäjätarinoiden luonnilla. Esi-

merkki käyttäjätarinalomakkeesta on liitteessä 2. Tässä vaiheessa kehitysideassa ollaan päästy 

jo tarkemmin kiinni aiheeseen: mitä aletaan toteuttaa. Selvillä ovat myös käyttäjät ja käyttäjä-

ryhmät, jotka liittyvät kehitysideaan. Käyttäjätarinalla on tarkoitus muodostaa käsitys mitä ky-

seinen henkilö tekee, miksi tekee ja mitä hän haluaa toiminnallaan saavuttaa. [3, pp. 5,7,17]  

Käyttäjätarina voi olla esimerkiksi varastolla asioiva asiakas, joka haluaa tiettyjä palveluita, 

kuten varusteiden vaihdon tai muuta vastaavaa. Käyttäjätarina ei vielä ole varsinaista ohjelmis-

ton toteutusta. Se antaa ohjelmistokehittäjälle suuntalinjoja ja alustavia vaatimuksia siitä, mitä 

sovellukselta haetaan ja mihin asioihin sen tulee kyetä. Käyttäjätarinan tehtävänä on kuvata, 

kuka tekee, mitä tekee ja miksi tekee. Käyttäjätarinoiden luominen on ikään kuin eräänlainen 

siirtymä kohti sovelluksen toteuttamista. Käyttäjätarinoiden muodostamisen jälkeen siirrytään 

käyttötapausten luontiin. 

Käyttötapausten luonti tapahtuu johtamalla käyttäjätarinoista käyttötapauslomake. Lomak-

keelle kuvataan palvelun toimintaa varsinkin digitalisoinnin osalta. Käyttötapausten luonti on 

ensimmäinen prosessin vaihe, jossa varsinaisesti aletaan toteuttamaan kehitysideaa ja tuodaan 

teknisestä näkökulmasta esiin asioita toteutukseen liittyen. [3, pp. 5,7] Käyttötapauslomak-

keelle kuvaillaan teknisesti sovellukselta haluttavia toimintoja, kuten ajanvaraussovelluksen 

osalta vapaiden aikojen tarkastelu, varaaminen, muuttaminen, peruminen.  
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Käyttötapaus tarkoittaa siis yksinkertaisuudessaan sovellukselta haluttavia ominaisuuksia ja 

toimintoja. Esimerkkinä käyttötapauksesta voi olla, vaikka yksikön vääpeli, joka haluaa varata 

sovelluksella ajan varastolle. Esimerkkitapauksessa vääpeli selaa vapaita aikoja, tekee varauk-

sen vapaana olevaan aikaan ja saa varauksestaan vielä kuittauksen. Nämä mainitut ominaisuu-

det tuodaan käyttötapauksessa esille. Käyttötapauksissa käytetään niin sanottua ”minimum 

viable product” -ajattelua. Käyttötapausten luomisessa voidaan käyttää aiemmin luotua luokit-

telumallia edelleen tukena, kun halutaan miettiä käyttötapauksen elinkaarta, tietoturvaa sekä 

toteutukseen liittyviä asioita.  

Luokittelumallin hyödyntäminen uudelleen käyttötapauksen muodostamisen yhteydessä ha-

vainnollistaa tarkemmin esimerkiksi palvelun elinkaaren pituuden ja jatkokehitysmahdollisuu-

det. Tällä menetelmällä saadaan myös arvioita palvelun arvon tuotosta sekä kustannusraken-

teesta. Näiden tietojen perusteella voidaan huomata esimerkiksi se, että haluttu palvelu on liian 

kallis toteutettavaksi sen tuomaan hyötyyn nähden. [3] Käyttötapausten muodostamisen jälkeen 

siirrytään prosessikaavion mukaisesti ratkaisuehdotuksen luontiin, mutta tässä vaiheessa voi-

taisiin puhua myös ensin ratkaisusuunnitelman luomisesta. Eri suunnitelmien perusteella vali-

taan ratkaisuehdotus tai ehdotukset.  

Ratkaisuehdotuksen luonnissa täytetään käyttötapausten pohjalta ratkaisuehdotuslomake. Lo-

makkeella kuvataan miten, miksi ja millä valittu ratkaisu tultaisiin toteuttamaan. Prosessin tässä 

vaiheessa on tarkoitus saada vastaus valittujen käyttötapausten toteuttamiseen. Ratkaistavina 

asioina ovat mitä käyttötapaukset tarkoittavat ja millaisilla teknologisilla toteutuksilla eri vaih-

toehdot ovat toteutettavissa. Ratkaisuehdotus vastaa kysymyksiin millainen ratkaisu on ja miltä 

osin se on digitalisoitavissa, mitkä ovat sen käyttöönoton sekä toteutuksen mittasuhteet. Rat-

kaisun digitalisoinnissa otetaan huomioon myös muutokset nykyiseen prosessiin sekä mahdol-

liset automatisoinnit. Lisäksi määritetään palvelun luonne ja käyttöaste. Toteutettava palvelu 

voi olla kertaluontoinen, jossa palvelu tuottaa kertaluonteisen arvon eikä siihen kuulu kehitys-

työtä tai ylläpitoa. Määräaikainen palvelu taas tuottaa arvoa tietyn ajan ja sen ylläpito on myös 

määräaikainen eikä kehitystyötä tapahdu. Jatkuvassa palvelussa tuotetaan arvoa toistaiseksi ja 

kehitystyö sekä ylläpito on myös jatkuvaa. [3, p. 8]  

Ratkaisuehdotuksen luomisen jälkeen prosessin viimeisenä vaiheena on idean ohjaaminen pro-

jektointiin tai yksinkertaisen kehitysidean toteutus. Toimittajan luomissa menetelmätyökaluissa 

viimeisenä vaiheena on idean ohjaaminen projektointiin, mutta käytännön työkalujen käytön 

yhteydessä puhutaan kuitenkin toteutuksesta.  
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Ratkaisuehdotus sekä ratkaisuehdotukseen johtanut taustoittava tieto kerätään yhteen ja toimi-

tetaan eteenpäin toteutuksen arviointia ja mahdollista toteutusta varten. Menetelmätyökalut 

ulottuvat ratkaisuehdotuksen luontiin ja idean ohjaamiseen projektointiin eli kyseisen ratkaisun 

toteuttamiseen. Koska ratkaisut voivat olla hyvin erilaisia, ei ole tarkoituksenmukaista laatia 

tiettyä ohjeistusta. Ratkaisun päättäminen on jokaisen prosessin teknisen asiantuntijan päätet-

tävissä oleva asia. Sovelluksen käyttöönotto varuskunnassa tarvitsee lisäksi käyttöönotto-oh-

jeistuksen, jota nykyiset työkalut eivät sisällä. Tämän tutkimuksen tuloksena laadittu käyttöön-

otto-ohjeistus on esitelty tarkemmin luvussa 4.5. sekä liitteessä 7.  
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3 MENETELMÄTYÖKALUJEN KÄYTTÖ OSANA PROSESSIA 

 

Kuva 9. Tarpeiden keräämisen ja muotoilun työkalut [3, p. 4] 

Tässä luvussa on kuvattu menetelmätyökalujen käyttö osana DIGIVRSK-työssä käytännössä 

toteutettua prosessia. Käytetyt työkalut ja niihin liittyvät toiminnot on kuvattu vaiheittain pro-

sessin etenemisen mukaisesti.  

3.1 Kehitystarpeiden kerääminen ja kartoittaminen käyttäjäkyselyllä 

Kehitystarpeiden keräämiseksi Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työ-

kokonaisuus toteutti kyselyn Kaartin jääkärirykmentissä sekä Karjalan prikaatissa, joka toimi 

pilotointikyselynä myöhemmin toteutetulle laajemmalle käyttäjäkyselylle. Kysely suunnattiin 

Karjalan prikaatin huoltopataljoonan henkilöstölle ja varusmiehille sekä Kaartin jääkäriryk-

mentin huoltokeskuksen varastohenkilökunnalle. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa kuinka digi-

talisaation avulla palveluiden ja järjestelmien käyttö saadaan tehokkaammaksi.  
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Kyselyssä kysyttiin asioita kahdesta eri näkökulmasta ja kysymykset olivat: 

1. Havaitsemasi kehitystarpeet nykytoiminnassa, esimerkiksi asia tai asiat, jotka koet työ-

lääksi ja arkea hankaloittavaksi? 

2. Uudet palveluideat, joita olet käyttänyt tai muualla jo käytössä olevat huollon/logistii-

kan palveluratkaisut, mitkä soveltuisivat myös Puolustusvoimien käyttöön? 

Kyselyyn vastaajaa pyydettiin kuvaamaan ongelmakohtia tai asioita, jotka voisi hoitaa nope-

ammin ja helpommin toimivamman sovelluksen, työtavan tai toimintamallin avulla. Kyselyn 

vastaukseksi riitti vain ongelman kuvaus eikä itse ratkaisuehdotusta tai sen miettimistä pyy-

detty. 

Käyttäjäkyselyllä kerättiin luokittelutietoa. Kyselyn lomake jakautui kahteen vaiheeseen. En-

simmäisessä vaiheessa vastaajalta kerättiin perustiedot kuten puolustushaara, henkilöstöryhmä 

(varusmies, kantahenkilökuntaan kuuluva, siviilityöntekijä tai joku muu, mikä). Mikäli vastaaja 

kuuluu kantahenkilökuntaan, tai siviilityöntekijöihin kysyttiin lisäksi mitä toimialaa vastaaja 

edustaa. Toisessa vaiheessa kysyttiin vastaajan kehityskohteita ja palveluideoita. Lisäksi vas-

taaja pystyi ehdottamaan uudenlaista palveluideaa, joka ei liity suoraan minkään nykyisen toi-

mintamallin parantamiseen. [3] 

Edellä mainitun suppeamman kyselyn jälkeen Digitaalinen varuskunta: huollon palvelujen 

suunnittelu -kokonaisuus toteutti laajan käyttäjäkyselyn. Laajassa käyttäjäkyselyssä tavoitteena 

oli kartoittaa varuskuntien henkilöstön sekä varusmiesten päivittäisessä arjessaan kokemia te-

hottomia tai kuormittavia huollon palveluiden työvaiheita, toimintamalleja tai järjestelmärat-

kaisuja sekä mahdollisia kehittämisideoita. [39, p. 1] 

Laaja käyttäjäkysely koostui myös kahdesta pääkysymyksestä, jotka olivat: 

1. Havaitut kehittämistarpeet nykytoiminnassa, esimerkiksi työlääksi ja arkea hankaloitta-

vaksi koetut asiat ja toimintamallit. 

2. Uudet kehittämisideat, kuten vastaajan siviilielämässä käyttämät sovellukset / vast., 

jotka voisivat soveltua myös Puolustusvoimien käyttöön. 

Laaja käyttäjäkysely toteutettiin PVMOODLE alustalla 22.11. – 12.12.2021 välisenä aikana 

[39, p. 2]. Tässä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan pilotointikyselyn henkilökunnan avoi-

mien kysymyksien vastauksiin. Aikataulusta johtuen käyttäjäkyselyn vastauksia ei käytetty me-

netelmätyökalujen kehittämisessä ja testaamisessa.  
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Kehitystarpeiden ja palveluideoiden keräämiseen käytettiin aiemmin mainittua pilotointiky-

selyä, joka toimi pohjana kehitystarpeiden keräämiselle. Kehitystarvekysely toimi tässä tapauk-

sessa menetelmätyökalujen varuskuntakohtaisena kyselynä, vaikka se järjestettiin kahdessa eri 

joukko-osastossa.  

Kyselyyn vastasi sekä henkilökuntaa, että varusmiehiä. Avoimien vastausten luokittelu tehtiin 

vain henkilökunnan vastauksille, joita tuli 37 kappaletta. Varusmiesten vastauksia tuli kaiken 

kaikkiaan 217 kappaletta, mutta luokittelua ei kohdistettu niihin. Kehitystarvekyselyn tarken-

tavat avoimet kysymykset olivat:  

• Mitä kehittäisit nykyisessä toimialassa tai palvelussa? 

• Kuvaile hyväksi havaitsemaasi uutta palveluideaa. Millainen se on ja mitä hyötyjä sen 

avulla olisi mahdollista saavuttaa Puolustusvoimissa? 

• Onko sinulla mielessäsi jonkin muu idea/palvelu, joka ei suoraan liity mihinkään nykyi-

sen toimintamallin parantamiseen? Millainen se on ja mitä hyötyjä sen avulla olisi mah-

dollista saavuttaa? 

Kehitystarpeiden kerääminen aloitettiin Digitaalisen varuskunta: huollon palveluiden suunnit-

telu -työkokonaisuuden järjestämällä kyselyllä. Kysely voidaan suorittaa myös laajempana ky-

selynä, mutta pilotointikysely oli rajattu koskemaan kohtalaisen pientä joukkoa. Kyselyyn vas-

tannut henkilöstö oli Karjalan prikaatin huoltopataljoonan henkilökuntaa ja Kaartin jääkäriryk-

mentin huoltokeskuksen henkilökuntaa. Kehitystarvekyselylle ei ole luotu mitään yleiskattavaa 

pohjaa. Tästä johtuen kysely tehdään joka kerta erikseen. Kehitystarvekyselyssä on otettava 

huomioon mihin asioihin halutaan vastauksia ja millaiselle kohdeyleisölle kysely toteutetaan.  

3.2 Käyttäjäkyselyn kehitystarpeiden luokittelu 

Avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset luokiteltiin toimittajan laatimien digitaalisen varus-

kunnan määrittelyn työkalujen avulla. Vastauksien luokittelu tehtiin käyttö- luokan perusteella. 

Vastaukset kategorisoitiin toimialan, käyttäjäryhmän, roolin sekä käyttöympäristön mukaisesti. 

Kyselystä saadut vastaukset suodatettiin koskemaan logistiikka-toimialaa. Tässä vaiheessa esi-

merkiksi johtamisjärjestelmä- tai henkilöstöalaa koskevat kehitysehdotukset jätettiin huomioi-

matta, koska tarkoituksena oli tutkia logistiikan alaa ja huollon palveluiden digitalisointia. Ke-

hitystarvekyselyn perusteella luokittelua olisi voitu tehdä myös muille kuin logistiikan toimi-

alalle ja saada eri palveluehdotuksien kehittämisideoita.  
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Logistiikan toimialan vastaukset luokiteltiin seuraavaksi logistiikan aloittain. Kehitettyä luokit-

telumallia muokattiin logistiikan toimialaa tukevaksi. Vastaukset jaottuivat huoltopalveluihin, 

lääkintähuoltoon, täydennyksiin, kuljetuksiin, kunnossapitoon ja muihin alaluokkiin. Tämän 

jälkeen jokainen logistiikan alan mukaisesti luokiteltu vastaus luokiteltiin vielä käyttäjäryhmän, 

roolin ja käyttöympäristön perusteella. Käyttäjäryhmä oli kaikissa henkilökunta, koska kyse-

lystä luokiteltiin vain henkilökunnan vastaukset luokittelumallin mukaisesti. Tämän lisäksi 

käyttäjäryhmä oli lähes kaikissa vastauksissa kouluttaja. Käyttöympäristön luokittelu sen sijaan 

jakautui varuskunnan eri käyttöympäristöihin kuten ruokalaan tai varastoihin. Kehitystarveky-

selyn avoimien vastausten tarkempi luokittelu on esitelty luvussa 4.2.  

Kehitystarvekyselyn luokiteltujen vastausten perusteella yhtenä tavoitteena on saada statistiik-

kaa siitä, kuinka ideat jakaantuvat. Tämä helpottaa esiin nousseitten kehitystarveideoiden jat-

kokäsittelyä. Luokittelusta saatu tieto visualisoitiin ja on myös esitelty jäljempänä luvussa 4.2. 

Digitaalinen varuskunta: huollon palvelujen suunnittelu -kokonaisuudessa vastausten luokittelu 

käyttö -luokan mukaisesti tehtiin manuaalisesti excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Esiin nousi 

havainto koskien kyselyn valmista luokittelua. Varsinainen kysely olisi hyvä toteuttaa niin, että 

vastaaja luokittelee omat vastauksensa suoraan kehitystarvekyselyyn vastatessaan. Tässä koko-

naisuudessa manuaalinen luokittelu jäi käytännössä vastausten käsittelijän tehtäväksi.  

Saatujen vastausten luokittelun ja kategorioiden kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen tar-

kempaan määrittelyyn on tarjolla hukkatyökalu. Työkalu on yksi toimittajan luomista menetel-

mätyökaluista. Kategorisoinnin perusteella eniten kehitystarveideoita tuli ajoneuvotilauksiin ja 

varastoaikojen varaamiseen liittyen. Pilotointikyselyn perusteella kohteeksi valikoitui varasto-

aikojen varaamiseen tarkoitettu sähköinen ajanvarauspalvelu. Tässä tapauksessa hukkatyöka-

lun käyttö päätettiin jättää pois. Hukkatyökalun käyttö osana prosessia on sovellettavissa oman 

harkinnan ja soveltuvuuden mukaan käyttötapauksesta riippuen. Lisäksi varsinainen palveluin-

novointi jäi puuttumaan prosessista. 
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3.3 Palveluidean kehitys, käyttäjätarinat sekä käyttötapaukset 

Tarpeiden keräämisen ja muotoilun jälkeen siirryttiin prosessin mukaisesti hyväksytyn palve-

luidean jatkokehittämisen työkaluihin. Jatkokehittäminen toteutettiin käyttäjätarinoiden luomi-

sella toimittajan edustajien toimesta. Esimerkki käyttäjätarina -lomakkeesta on liitteessä 2 ja 

valmiit käyttäjätarinat on kuvattu liitteessä 3. Käyttäjätarinat jaettiin kahteen eri rooliin: varas-

topäällikön/varastomiehen sekä asiakkaan rooleihin. Varastopäällikkö ja varastomies -roolissa 

kuvattiin käyttäjätarinaa varaston näkökulmasta. Käyttäjätarinoilla muodostettiin käsitys siitä, 

mitä eri henkilöt haluavat toiminnallaan saavuttaa, miksi ja mitä asioita tehdään asioidessa va-

rastolla. Käyttäjätarinoiden avulla toimittajan ja Digitaalisen varuskunta: huollon palvelujen 

suunnittelun kokonaisuus siirtyi menetelmätyökalujen prosessin mukaisesti eteenpäin. Tässä 

vaiheessa ei vielä kehitetty varsinaista toteutusta tai valittu käytettävää ohjelmistoa, mutta yh-

tenä ajatuksena oli Microsoft Power Apps -sovelluksen käyttö.  

Käyttäjätarinoiden pohjalta toimittaja muodostivat käyttötapauslomakkeen, jolle on kuvattu 

palvelun toimintaa. Varastohenkilökunnan käyttötapaukset on havainnollistettu liitteessä 4. 

Käyttötapauslomakkeelle on kuvattu sovellukselta haluttavia toimintoja, kuten varauskalente-

rin selaaminen, varauksen hylkääminen tai muokkaaminen ja muut vastaavat toiminnot. Tämän 

perusteella luotiin ratkaisusuunnitelma. Ratkaisusuunnitelman ideana on, että siihen kerätään 

tietoa käyttötapauksista, mahdollisista toteutusratkaisuista ja eri teknologioista. Tätä kaikkea 

kerättyä dataa käsitellään ja mietitään eri näkökulmista, kun haetaan varsinaista ratkaisuehdo-

tusta esiteltäväksi. Toimittajan asiantuntijat kirjasivat ratkaisuehdotukseen kuvauksen käytet-

tävästä työkalusta, mitä sillä tullaan tekemään, millaiset käyttötapaukset huomioidaan ja millä 

tavalla ratkaisu tullaan toteuttamaan.  

Tässä vaiheessa olisi ollut syytä keskustella käyttötapauksista tarkemmin myös varaston hen-

kilökunnan kanssa. Varsinainen käyttötapausten läpikäyminen ja keskustelu toteutettiin myö-

hemmin valitulla varastolla toimittajan edustajien toimesta käyttöönottotyöpajassa. Työpajassa 

haettiin samat käyttötapaukset esille varaston työntekijöiden kanssa. Näin suunnittelijat varmis-

tuivat myös käyttötapauksien oikein kirjaamisesta sekä siitä että kohteena olevan varaston hen-

kilökuntakin tietää ja on pohtinut mitä asioita tuotettuun palveluun halutaan. 
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3.4 Hyväksytystä ratkaisuehdotuksesta toteutukseen 

Menetelmätyökalujen prosessimalli puhuu ratkaisuehdotuksesta, mutta käytännön kannalta 

huomattuna ennen varsinaista ratkaisuehdotusta muodostuu ratkaisusuunnitelma. Suunnitelma 

voidaan mieltää osaksi ratkaisuehdotusta tai sen esiasteeksi. Ratkaisusuunnitelmassa ajanva-

rauspalvelun ensimmäiseksi toteutusalustaksi nostettiin Microsoft Power Appsin käyttö. Sovel-

lus tarjoaa alustan mukautettujen sovellusten rakentamiseen. Sovelluksen avulla on mahdollista 

muuntaa manuaalisia prosesseja ja toimintoja digitaalisiksi ja automatisoiduiksi prosesseiksi. 

Sovellus mahdollistaa monipuolisten mukautettujen yrityssovellusten luomisen ilman koodin 

kirjoittamista. [40] 

Ideana Power Apps -sovelluksen käytössä osana DIGIVRSK-työkokonaisuutta oli sen jousta-

vuus ja helppokäyttöisyys ilman erityisosaamista vaativaa koodausta. Yhtenä ajatusmallina 

toimi Power Appsin avulla ”minimum viable product” -ajattelu. Tämä tarkoittaa, että sovelluk-

sen avulla on mahdollista luoda kustannustehokkaasti erilaisia omia sovelluksia, parantaa niitä 

jatkuvasti sekä kehittää sitä mukaa kun puutteita sovelluksessa havaitaan. Tällaisen sovellus-

pohjan käytön etuna on verrattain matalat kustannukset ja mahdollisuus luoda sovelluksia no-

pealla aikataululla sekä luopua tarpeettomiksi osoittautuneista sovelluksista. Tällöin sovellus-

ten hallinta ja muokkaaminen on yksinkertaista ja Microsoft Power Apps -sovelluksen avulla. 

Kehitetyt sovellukset ovat räätälöitävissä ja laajennettavissa havaittujen tarpeiden mukaisesti. 

[40] 

Microsoft Power Appsin lisäksi toiseksi käytettäväksi vaihtoehdoksi sähköisen ajanvarauspal-

velun toteuttamiseen nousi MS Bookings -sovellus. Sillä kyetään luomaan sähköinen ajanva-

rauskalenteri myöhemmin varusvarastolle toteutettavaa koekäyttöä varten. MS Bookingsilla 

luotavaa kalenteria hallinnoidaan PVTEAMS-ympäristössä [41]. Asiakas voi tehdä varauksen 

joko omalta päätelaitteeltaan tai TUVE-koneella. Oma päätelaite voi olla esimerkiksi matkapu-

helin, tietokone tai tabletti. Vastaavasti kalenterin ylläpitäjä luo ja hallitsee kalenteria MS Boo-

kings -sovelluksessa ja pystyy käyttämään sovellusta sekä TUVE-koneelta että omalta pääte-

laitteelta. [42, p. 4] Projektin aikana tunnistettiin, että tarvittavat palvelut ovat saatavilla jo ole-

massa olevassa MS Bookings -sovelluksessa.  
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Eri sovelluksen käytön mahdollistamat alemmat kustannukset tulivat esille toimittajan suunnit-

telijoiden ja Digian henkilöiden välisessä ideoinnissa toteutuksen suhteen. Yhtenä syynä oli 

muun muassa Microsoft Power Apps -alustan puuttuvat lisenssit ja käyttöoikeudet, jotka ai-

heuttavat kustannuksia verrattuna MS Bookings -sovelluksen käyttöön. Tämä on hyvä esi-

merkki ratkaisusuunnitelman jalostumisesta paremmaksi ratkaisuehdotukseksi, kun asiaa oli 

tutkittu eri näkökulmista ja ei asiantuntijoiden avulla. Ratkaisuehdotukseksi muodostui lopulta 

MS Bookings -sovelluksen hyödyntäminen ja se kirjattiin lopulliseen ehdotukseen. Siirtyminen 

Microsoft Power Appsista MS Bookings -sovelluksen käyttöön oli osa prosessiin kuuluvaa tek-

nistä evaluaatiota. Arvon tuottaminen loppukäyttäjälle on kuitenkin pääasia. 

Seuraavana askeleena prosessissa oli ajanvaraussovelluksen työpajapäivä. Työpaja järjestettiin 

ajanvaraussovelluksen pilotointiin valikoituneen varusvaraston henkilökunnalle. Tutkimuk-

sessa oli tarkoituksena tutkia ajanvaraussovelluksen jalkauttamista varastohenkilöstölle ja seu-

rata pilotoinnin aikaisia käytännön kokemuksia ja havaintoja. Koronapandemian aiheuttamien 

rajoitteiden vuoksi suunniteltu pilotointi kuitenkin peruuntui ja siirtyi tulevaisuuteen. Ko-

ronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi tutkimuksen aikataulussa ei päästy tutkimaan 

ajanvaraussovelluksen käyttökokemuksia pilotointiin liittyen, eikä tutkimuksen aikataulussa 

päästy tarkastelemaan käyttäjien kokemuksia koekäytöstä. 

Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelun työkokonaisuudessa kehitettyjen 

menetelmätyökalujen idea on avustaa tarvittavan tiedon keräämisessä ja sen käsittelyssä. Työ-

kaluissa itsessään on niihin kerätty tieto ja ne ovat toistuvasti käsiteltäviä. Työkaluihin tulee 

jatkuvasti tietoa osana prosessia ja saatua tietoa käsitellään. Käsitelty tieto jalostuu ja muok-

kautuu prosessin myötä eteenpäin. Prosessin ideana on luoda tekemiselle runko, kuten missä 

tahansa prosessin hallintamallissa. Tämä tarkoittaa, että edetään luodun prosessin mukaisesti ja 

käytetään hyväksi eri vaiheita ketterän kehittämisen näkökulmasta, eikä hypätä suoraan toteu-

tukseen.  

Vaikka kyseessä ei ole perinteisen vesiputousmallin mukainen kankea prosessi, on työkaluja 

silti tarkoitus käyttää prosessin mukaisessa etenemisjärjestyksessä. Eri vaiheita voidaan tarken-

taa ja niiden välillä voidaan liikkua joustavasti. Prosessin eri vaiheet ja työkalut tukevat toisiaan 

ja mahdollistavat joustavuuden. Menetelmätyökaluja käytettäessä suunnittelijan on ymmärret-

tävä prosessin vaiheet ja niiden merkitykset osana luotavaa kokonaisuutta.  
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Työkaluja käytettäessä on hyvä tiedostaa myös niiden käyttö eräänlaisena tukimateriaalina. 

DIGIVRSK-työkokonaisuuden suunnittelemat työkalut eivät ole pakollisia käytettäviä sellai-

senaan vaan ne ovat sovellettavia kuhunkin projektiin halutulla tavalla. Työkaluista on tarkoitus 

hakea projektiin sopivat työkalut tai käyttää niitä tukena. Luodun prosessin järjestys ja sen ym-

märtäminen on kuitenkin merkityksellisessä roolissa ja helpottaa etenemistä sekä projektinhal-

lintaa. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Menetelmätyökalujen soveltuvuus 

Osana Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuutta toimittajan 

edustajat suunnittelivat ja toteuttivat kokonaisuudessa käytettävät menetelmätyökalut, joiden 

käyttö esiteltiin tarkemmin luvussa 3. Menetelmätyökaluja käytettiin kehitystarpeiden kerää-

miseen ja määrittelyyn kuvatun prosessin mukaisessa järjestyksessä. Työkalujen suunnittelu ja 

kehittäminen toteutettiin toimittajan edustajien ja projektiryhmän toimesta. Johtuen henkilös-

töresurssien puutteista ja projektihenkilöstön kiireistä, suunnittelu- ja kehitysvaihe jäi hieman 

vajaaksi varaston henkilökunnan osalta. Digitaalisen varuskunta: huollon palveluiden määrit-

tely -työkokonaisuuden edetessä varaston henkilökuntaa ei saatu sitoutettua tarpeeksi ajoissa 

työhön mukaan. Tästä johtuen päätetyn ajanvarauspalvelun toteutuksen suunnittelussa ei ollut 

heti alusta alkaen varaston henkilökunta mukana. Haastatteluissa kerättiin tietoa eri varastojen 

henkilöiltä ja haastattelujen tulokset on esitetty tarkemmin luvussa 4.3. Haastateltavilta kysyt-

tiin mielipiteitä ja ideoita kehitystarvekyselyn tueksi sekä valitun ajanvarauspalvelun toteutta-

misen suhteen.  

Menetelmätyökalut ovat yksi malli, jonka avulla palveluideoiden digitalisointia voidaan kar-

toittaa ja toteuttaa. Menetelmätyökalujen luokittelumalliin tunnistettiin ja hiottiin eri toimintoja. 

Käytännössä luokittelu keskittyi esitettyyn käyttöluokkaan ja vastausten kategorisointiin sen 

perusteella. Menetelmätyökaluista tunnistettiin myös varsinaisen käyttöönotto-ohjeistuksen 

puuttuminen ja toimittajan tunnistama ratkaisusuunnitelman puuttuminen ennen varsinaista rat-

kaisuehdotusta. Tämän tutkimuksen tuotteena luotu käyttöönotto-ohjeistus on esitelty tarkem-

min luvussa 4.5. Käyttöönotto-ohjeistuksessa otetaan kantaa menetelmätyökalujen prosessin 

mukaisiin vaiheisiin ja huomioitaviin asioihin prosessin edetessä.  

Toteutettu käyttöönotto-ohjeistus on pelkistetty tarkastuslista tyyppinen ratkaisu, jonka on tar-

koitus toimia muistilistana ja antaa perusteet vastaavanlaisiin käyttöönottoihin liittyen. Ohjeis-

tuksessa otetaan kantaa prosessin toteutusvaiheeseen sekä tekniseen että toiminnalliseen käyt-

töönottoon. Vaikka käyttöönotto-ohjeistus sisältää teknisen käyttöönoton osakokonaisuuksia, 

se ei ota kantaa toteutettavan sovelluksen tekniseen käytännön toteutukseen. Kyseistä osa-alu-

etta ei ole huomioitu käyttöönotto-ohjeistuksessa, koska se on tapauskohtainen ja yleispäteviä 

ohjeita sovelluksen tekniseen toteutukseen on mahdotonta antaa.  
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4.2 Pilotointikyselyn tulokset 

Kehitystarpeiden keräämiseksi toteutetun pilotointikyselyn tulokset on esitelty tässä luvussa. 

Pilotointikyselyn toteutti digitaalinen varuskunta -kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa esitettävät 

tulokset ovat henkilökunnan vastauksia, joita kyselyyn oli tullut yhteensä 37 kappaletta. Kyse-

lyn tarkempi rakenne ja kysymykset on esitetty liitteessä 5. Kyselyssä esille tulleet kehitystar-

peet ja ideat luokiteltiin toimittajan luoman luokittelumallin mukaisesti. Kysely muodostui 15 

eri kysymyksestä, joista kolme ensimmäistä liittyivät vastaajan taustatietoihin. Luokittelu teh-

tiin kehitystarvekyselyn avoimille kysymyksille 12, 14 ja 15. Luokittelun jälkeen jäljelle jäivät 

logistiikkaa koskevat vastaukset. Saadut vastaukset luokiteltiin edelleen niin sanottujen alavas-

tausten mukaisesti.  

Luokittelu kehitystarpeen alavastauksen, logistiikan alan sekä käyttöympäristön suhteen on esi-

tetty tässä luvussa. Luokittelumallin käyttöryhmän mukaisesti luokiteltiin myös käyttäjäryhmä 

sekä käyttäjän rooli. Tässä kyselyssä kaikki vastaukset olivat henkilökunnan roolissa tehtyjä. 

Luokittelu tehtiin, jotta nähtiin mille osa-alueelle muodostui määrällisesti eniten kehitysehdo-

tuksia pilotointikyselyn perusteella. Luokittelu on myös yksi vaihe toimittajan luoman mene-

telmätyökalujen prosessissa. Luokittelun avulla saadaan jalostettua kyselystä saatua tietoa ja 

nähdään kehitystarpeiden jakauma eri alojen ja käyttöympäristöjen mukaisesti. 

Kysymyksessä 12. ”Mitä kehittäisit nykyisessä toimialassa tai palvelussa?” varastoaikojen va-

raus sekä ajoneuvotilauksien alaluokat saivat eniten kehitysehdotuksia, joita molemmille tuli 

luokittelun jälkeen viisi kappaletta. Ruokailuvahvuuksia koskettavia kehitysehdotuksia tuli 

myös esille useassa eri vastauksessa. Varusmiesten terveydenhuoltoa koskevat kehitysehdotuk-

set vastaanotolle ilmoittautumisesta sekä eri vapautusten seuraamisesta mainittiin kolmessa 

vastauksessa. Tämän lisäksi varuskunnallisen tavaraterminaalin tarve koettiin kehitystarpeeksi 

Karjalan prikaatin osalta kolmessa vastauksessa. Muut luokitellut alavastaukset pilotointiky-

selyn kysymykseen 12. jaottuivat kuvassa 10 esitettävän visualisoinnin mukaisesti. Kysymyk-

sen 12. luokiteltuja vastauksia oli yhteensä 31 kappaletta.  
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Kuva 10. Kehitystarvekyselyn kehitysehdotusten jakautuminen kysymyksessä 12.  

Kysymyksen 12. osalta eniten kehitysehdotuksia saaneet alavastaukset varastoaikojen varaus 

sekä ajoneuvotilaus on esitetty kuvassa oranssilla. Ajoneuvotilausten kehitysehdotuksissa mai-

nittiin muun muassa tarkempi kirjanpito sekä seuranta missä ajoneuvot ovat, digitaalinen kul-

jettajien tilaamispalvelu sekä digitalisoidut autokoulun opinnot ja ajopäiväkirjat. Varastoaiko-

jen varaus alaluokassa esille tulleita kehitysehdotuksia olivat henkilökunnan älylaitteilla tehtä-

vät varaston ajanvarauspalvelut, omalla ”kuitilla” olevien materiaalien tarkastus ja sähköiset 

valmiit materiaalitilauspohjat eri varastoille. Esille tulleista kehitysehdotuksista osa koskee 

vain tiettyä varuskuntaa. Vastaajat ovat kokeneet tarvetta sellaisille toiminnoille, mitä toisesta 

varuskunnasta saattaa jo löytyä kuten esimerkiksi mainittu tavaraterminaali. 

Saadut vastaukset jakautuivat myös eri logistiikan aloihin. Eniten kehitysehdotuksia tuli täy-

dennyksiin sekä huoltopalveluihin. Täydennyksiin luokiteltuja vastauksia tuli 10 kappaletta ja 

huoltopalveluihin 8 kappaletta. Luokittelussa käytetyn luokittelumallin mukaisesti varastoaiko-

jen varausta koskevat kehitysehdotukset luokiteltiin täydennysten alle. Tämän lisäksi materiaa-

livalvonta, tavaraterminaali sekä tväl-materiaalia koskevat kehitysehdotukset ovat osa täyden-

nyksiä. Huoltopalveluiden alle luokiteltiin ruokailuvahvuuksien lisäksi muun muassa postia ja 

sotilaskotia koskevat kehitysehdotukset. Pilotointikyselyssä kysymyksen 12. esille tulleiden ke-

hitystarpeiden luokittelu logistiikan aloittain on esitetty kuvassa 11.  
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Kuva 11. Kehitystarpeiden jakautuminen logistiikan aloittain kysymyksessä 12. 

Kuljetusten alalle luokiteltuja vastauksia kyselyssä tuli 6 kappaletta. Ehdotukset koskivat auto-

kouluopintoja, kuljetusten- ja ajoneuvojen tilausta, ajopäiväkirjoja sekä ehdotettu seurantalista, 

jonka avulla on mahdollista seurata ajoneuvojen käyttöä eri harjoituksissa. Loput kehitysehdo-

tuksista jakautuivat kunnossapitoon, lääkintähuoltoon ja muihin. Kunnossapidon kehitysehdo-

tuksena mainittiin esimerkiksi yksikön materiaalin kunnossapitotarpeiden ja kunnossapitokier-

tojen ilmoittaminen sekä digitalisointi. 

Luokittelumallissa käytettyjä käyttöympäristöjä oli yhteensä seitsemän. Kehitystarpeiden luo-

kittelu osui viiteen eri käyttöympäristöön, jotka on esitetty kuvassa 12. Käyttöympäristöinä alus 

ja maasto olivat ainoat, jotka eivät saaneet kehitysehdotuksia. Pilotointikysely ei koskenut me-

rivoimien joukko-osastoja, joten aluksen puuttuminen käyttöympäristöstä on luonnollista. Luo-

kittelun perusteella osa vastauksista sijoittuu maastoon käyttöympäristönä, mutta kategorisointi 

on tehty vaikuttavimman ympäristön mukaisesti.  

Yksi kehitysehdotuksista koski ajoneuvojen seurantaa harjoituksissa. Maaston sijasta se on luo-

kiteltu toimiston alle, koska kyseinen toiminto helpottaa enemmänkin suunnittelua ja seurantaa 

varuskuntaolosuhteissa. Ideana kehitysehdotuksessa on saada tietää etukäteen mihin harjoituk-

seen mikäkin ajoneuvo lähtee ja mihin ei.  
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Kuva 12. Kehitystarpeiden jakautuminen käyttöympäristöittäin kysymyksessä 12.  

Kysymyksen 12. vastauksista 10 kappaletta kohdistui kasarmiympäristöön ja toiseksi eniten 

sijoittui toimistoon, joka sai 8 vastausta. Kasarmille kohdistuneet kehitysehdotukset koskivat 

tilavarauksia, ajoneuvotilauksia, kunnossapitotarpeita, materiaalivalvontaa, kiinteistöhuoltoa 

sekä postia. Toimisto (varuskunta) kategorian alle luokiteltiin muun muassa ajoneuvotilaukset. 

Loput luokitelluista vastauksista jakautuivat tasaisesti muihin käyttöympäristöhin.  

Kysymyksen 12. osalta kaikki kehitysehdotukset luokiteltiin kouluttajan rooliin, joten käyttä-

järyhmää sekä rooleja ei ole visualisoitu erikseen. 

Kysymyksessä 14. ”Kuvaile hyväksi havaitsemaasi uutta palveluideaa. Millainen se on ja mitä 

hyötyjä sen avulla olisi mahdollista saavuttaa Puolustusvoimissa?” tehdyn luokittelun perus-

teella varastoaikojen varaus sai myös eniten vastauksia. Kysymyksen 14. luokittelun jälkeen 

vastauksia logistiikan alalta tuli yhteensä seitsemän kappaletta, joista kolme koskivat varasto-

aikojen varausta.  
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Kuva 13. Kehitystarvekyselyn vastauksien jakautuminen kysymyksessä 14.  

Kaikki kolme varastoaikojen varauksiin liittyvää kehitysehdotusta mainitsivat ajanvarauskalen-

terin/ sovelluksen. Yksi kehitystarve tuli varastohenkilökunnalta ja siinä korostettiin nykyisen 

puhelinliikenteen vähentämistä sovelluksen avulla. Tämä taas mahdollistaisi varastolla työs-

kentelyn ilman jatkuvia puhelimeen vastaamisia.  

Kehitysehdotuksessa myös mainittiin, että osa varaston työsuoritteista on tarkkuutta vaativia ja 

puhelimeen ei pysty vastaamaan kesken työvaiheen. Varastojen ajanvarauspalveluiden kehitys-

tarpeissa nostettiin esille myös varusvaraston ajanvaraussovelluksessa tehtävä ilmoitus, mitä 

tullaan tekemään tai minkä kokoisia vaatteita vaihtamaan. Tavoitteena palvelun nopeuttaminen 

varastolla.  

Muut kehitysehdotukset jakautuivat tasaisesti kuvassa 13 näkyvällä tavalla. Varaston seurannan 

kehitysehdotuksena mainittiin varaston ylläpitoa varten Automaster-ohjelma, joka on laajasti 

käytössä varaosa-artikkeleiden myynnissä sekä toimii korjaamotoiminnan apuna. Tämä mainit-

tiin vain yhtenä uutena kehitysideana Puolustusvoimien ulkopuolelta käytössä olevista palve-

luista. Ruokailuvahvuuksien ilmoittaminen sovelluksella tuotiin myös esille tässäkin kysymyk-

sessä. Lääkintähuollon kehitystarve idea koski henkilökunnan työterveyspalveluiden toteutusta 

Karjalan prikaatissa. Vastaajan mukaan nykyinen työterveyshuollon puhelinvastaanottotunti 

koettiin vanhanaikaisena.  
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Kysymyksen 14. kehitysehdotukset jakautuivat kuvassa 14 osoitetulla tavalla. Vastauksista 

neljä luokiteltiin täydennyksiin. Huoltopalvelu, lääkintähuolto ja muu saivat kukin yhden kehi-

tysehdotuksen. 

 

Kuva 14. Kehitystarpeiden jakautuminen logistiikan aloittain kysymyksessä 14. 

Täydennyksien alle luokitellut vastaukset käsittelivät varaston seurantaa tai varastoaikojen va-

rausta. Lääkintähuollon kehitysehdotus oli jo aikaisemmin mainittu henkilökunnan työterveys-

huollon varauspalvelu. Huoltopalveluiden ehdotus koski ruokailuvahvuuksien ilmoittamista. 

Kehitysehdotus uudenlaisesta tilavaraussovelluksesta luokiteltiin muu kohdan alle.  
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Kysymyksen 14. kehitystarve ideat luokiteltiin käyttöympäristöittäin kuvan 15 osoittamalla ta-

valla. Vastauksista kolme luokiteltiin varastoympäristöön, kaksi kasarmille ja ruokala sekä sai-

raala saivat yhden vastauksen. Henkilökunnan työterveyshuoltoa koskeva kehitysehdotus luo-

kiteltiin sairaala käyttöympäristöön.  

 

Kuva 15. Kehitystarpeiden jakautuminen käyttöympäristöittäin kysymyksessä 14. 

Varastolle luokitellut vastaukset koskivat varastoaikojen varauspalveluiden digitalisointia. Ka-

sarmin käyttöympäristöön luokiteltiin kehitysehdotukset uudenlaisesta tilavaraus-sovelluk-

sesta. Sairaalan ja ruokalan käyttöympäristöihin kohdistuivat kehitysideat henkilökunnan työ-

terveyspalvelun ajan varaamisesta sekä ruokailuvahvuuksien ilmoittamisesta.  
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Kysymyksen 14. luokitellut vastaukset sijoittuvat yhtä vastausta lukuun ottamatta kouluttajan 

rooliin. Seitsemästä luokitellusta vastauksesta kuusi on luokiteltu kouluttajan rooliin ja yksi 

suunnittelijan rooliin. Suunnittelijan rooliin luokiteltu kehitystarve koski varastojen seurantaa 

ja ehdotettua Automaster-ohjelmaa. Luokiteltujen vastausten jakautuminen on esitetty kuvassa 

16. 

 

Kuva 16. Kehitystarpeiden jakautuminen rooleittain kysymyksessä 14. 

Kysymyksessä 15. ”Onko sinulla mielessäsi jokin muu idea/palvelu, joka ei suoraan liity min-

kään nykyisen toimintamallin parantamiseen? Millainen se on ja mitä hyötyjä sen avulla olisi 

mahdollista saavuttaa?” tehdyn luokittelun jälkeen vastauksia logistiikan alalle jäi vaan yksi. 

Tästä johtuen kysymyksestä saatua tietoa ei ole visualisoitu erikseen. Kehitysehdotuksessa eh-

dotettiin suoraa maksupäätettä varastoille, jolla voisi kuitata hävinneen artikkelin suoraan ilman 

asiakirjojen täyttämistä. Ehdotuksessa painotettiin myös toimivuutta vain pienissä ja selkeissä 

tapauksissa. Esimerkkinä pienestä ja selkeästä tapauksesta voisi olla alusvaatteiden tai sormik-

kaiden katoaminen, joka olisi helppo kuitata suoraan maksupäätteelle eikä tarvitse isompaa sel-

vittelyä. Tällainen toki vaatisi muutoksia nykyisiin järjestelyihin häviämisilmoitusmenettelyn 

kautta.  
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Pilotointikyselyssä esille nousseiden kehitystarpeiden luokittelun valmistuttua suosituimmaksi 

kehitystarpeeksi nousi varaston ajanvaraussovelluksen tarve. Ajoneuvojen tilausten sekä kulje-

tusten varaamisen tarve koettiin myös kehitystarvekyselyn perusteella korkeaksi, mutta digi-

taalinen varuskunta -työkokonaisuus päätyi valinnassaan varaston ajanvaraussovelluksen toteu-

tukseen. Pilotointikyselyssä saatujen kehitystarpeiden tueksi toteutettiin teemahaastattelut va-

lituille varastopäälliköille tai heidän esittämilleen henkilöille. Haastattelut tukivat pilotointiky-

selyssä esille nousseita kehitystarpeita ja niiden tulokset on esitetty luvussa 4.3.  

Ajanvaraussovellus nousi myös hyväksi havaituista palveluideoista suosituimmaksi. Tämän pe-

rusteella vastaajat ovat käyttäneet erilaisia ajanvarauspalveluita Puolustusvoimien ulkopuolella 

ja mobiililaitteilla toteutetut palvelut koetaan nykyaikaisiksi.  

Varaston ajanvarauspalveluiden lisäksi selkeäksi kehitystarpeeksi pilotointikyselyn vastausten 

perusteella nousi ajoneuvotilauksien ja kuljetusten varaamisen tarve. Tämän lisäksi ajoneuvo-

jen sijainti ja tarkemmat säilytyspaikat tai tieto siitä missä mikäkin ajoneuvo menee, nousivat 

esille. Kuljetuksiin liittyen myös autokoulun opintojen ja ajopäiväkirjojen digitalisoinnin mah-

dollisuudet nähtiin kehitysehdotuksina. Kolmantena selkeänä kehityskohteena mainittiin ruo-

kailuvahvuuksien ilmoittaminen. Ruokahuollon osalta mobiilisovellus, jolla olisi mahdollista 

tilata ruokia sekä ilmoittaa ruokavahvuuksia esiintyi muutamassa eri vastauksessa. Ruokailu-

vahvuuksien ilmoittaminen, seuranta ja muuttaminen mainittiin kehitysehdotuksena.  

Muut pilotointikyselyssä esille tuodut kehitystarpeet jakaantuivat tasaisesti eri logistiikan alo-

jen kesken. Kehitystarvekyselyn perusteella varuskuntaympäristöstä tunnistetaan henkilökun-

nan toimesta eri kohteita, joissa nähdään tarvetta sekä mahdollisuuksia digitalisaation hyödyn-

tämiseen. Lisäksi ideoita on selkeästi olemassa, kunhan niitä kerätään oikealla tavalla. Henki-

lökunnan kyselyn vastauksia pilotointikyselyyn tuli 37 kappaletta, joista luokiteltuna 31 logis-

tiikan alalle.  

Varusmiesten kyselyssä vastauksia oli huomattavasti enemmän, 217 kappaletta. Tässä tutki-

muksessa keskityttiin pelkästään henkilökunnan vastauksiin ja varusmiesten kehitystarpeiden 

luokittelua ei tehty menetelmätyökalujen avulla. Varusmiehille järjestetyn kyselyn kysymykset 

olivat räätälöity enemmän heille sopivaksi ja kysely muodostui kymmenestä eri kysymyksestä.  
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4.3 Haastattelujen tulokset 

Teemahaastattelut toteutettiin pilotointikyselyn jälkeen valituille varastopäälliköille tai heidän 

esittämille sijaisilleen 19.10.2021. Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi haastat-

telut toteutettiin etänä, Skype-sovelluksen välityksellä. Haastattelut tallennettiin ja litteroitiin. 

Tässä tutkimuksessa haastattelut esitetään anonyymisti. Alustava haastateltavien määrä oli suu-

rempi, mutta aikataulusyistä tutkimukseen rajautui kolmen eri henkilön haastattelut. Haastatte-

lut olivat kestoltaan noin 90 minuutin mittaisia. Haastateltavat olivat sekä sotilaita että siviileitä. 

Kaikilla haastatelluilla henkilöillä oli takanaan pitkä ura Puolustusvoimien palveluksessa, pois 

lukien yksi henkilö, joka oli aloittanut Puolustusvoimilla vasta hiljattain. Hänellä oli kuitenkin 

pitkä ura varasto- ja logistiikkapuolelta. Kaikki haastateltavat henkilöt olivat olleet valtaosan 

työurastaan varastopalvelutehtävissä.  

Haastattelujen tavoitteena oli kerätä kehitystarvekyselyn tueksi näkökulmia ja kehitysehdotuk-

sia varuskunnan arjen kehitystarpeista. Kokonaisuutena suoritetut haastattelut olivat linjassa 

järjestetyn pilotointikyselyn vastausten kanssa. Haastatteluiden kysymykset on kuvattu liit-

teessä 6. Haastattelun rakenne oli jaettu taustatietoa kerääviin kysymyksiin, varuskunnan arjen 

kehitystarpeita kartoittaviin kysymyksiin, koekäyttöön toteutettavan sovelluksen ja luokittelu-

mallin kysymyksiin sekä digitalisaation haasteisiin ja mahdollisuuksien kartoittamiseen.  

Haastattelussa oli yhteensä 18 kysymystä, joista kolme kartoittivat taustatietoja. Varuskunnan 

arjen kehitystarpeita koskevissa kysymyksissä kysyttiin yleisesti mielipiteitä ja ideoita arkea 

hankaloittavien asioiden ratkaisemiseksi. Haastateltavilta kysyttiin toimintoja ja työvaiheita, 

jotka aiheuttavat työkuormaa, yleisiä varuskunnan arkeen liittyviä asioita sekä kokemuksia toi-

mivista sovelluksista, joita voitaisiin hyödyntää myös varuskunnan arjessa.  

Varuskunnan arjen kehitystarpeiden lisäksi haastatteluissa kysyttiin mielipiteitä ja ideoita va-

rusvaraston ajanvaraustoiminnon näkökulmasta kuten millainen ajanvaraussovelluksen tulisi 

olla ja mitä sen tulisi minimissään sisältää. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin näkemyksiä ja mie-

lipiteitä, kuinka loppukäyttäjät saataisiin parhaiten mukaan sovelluksen kehittämiseen ja miten 

mahdollinen koekäytön jalkauttaminen tulisi tehdä. Haastattelussa kysyttiin myös mielipiteitä 

luokittelumallin käyttöympäristöjen ja roolien kattavuudelle, joita käytettiin osana toimittajan 

luomia menetelmätyökaluja. Lisäksi tässä vaiheessa luonnoksena olleet käyttäjätarinat esiteltiin 

haastateltaville ja heiltä kysyttiin näkemyksiä niiden paikkansapitävyydestä.  
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Haastattelun viimeinen teema oli digitalisaation haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen. 

Haastateltavilta kysyttiin muutosvastarinnasta, digitaalisten palveluiden käyttöönotosta, orga-

nisaation henkilöstön sekä materiaalin valmiuksista digitalisointiin ja mobiilisovelluksiin. 

Haasteita ja mahdollisuuksia tunnistettiin haastateltavien toimesta varsin hyvin. Jokaisella oli 

selkeät mielipiteet sekä näkemykset asioista, jotka voivat aiheuttaa haasteita tai toisaalta luoda 

mahdollisuuksia digitalisaatiolle.  

Haastattelun ensimmäinen teema: varuskunnan arjen kehitystarpeet muodostui kolmesta kysy-

myksestä. Ensimmäisessä kysyttiin mitkä toiminnot ja työvaiheet aiheuttavat organisaatiossa 

eniten manuaalista työkuormaa, turhautumista tai turhaa odottelua. Yhden haastateltavan mie-

lestä nykyinen työajan seuranta koettiin kömpelöksi. Työaikojen tekeminen ensin koneella ja 

tulostaminen paperille merkintöjä varten oli haastateltavan mielestä vanhanaikaista ja kehitys-

ehdotuksena hän mainitsi elektronisen työnajan seurannan kulkutunnisteiden avulla [43]. Muut 

haastateltavat eivät maininneet työajan seurantaa kehitystarpeena. Tämän lisäksi haastateltava 

toi myös ilmi rajalliset varastotilat, jotka aiheuttavat omat haasteensa sujuvan varastopalvelun 

tuottamiseksi.  

Henkilöstömäärän vähyys koettiin yleisesti haasteeksi. Kyseessä ei ole varsinainen työvaihe, 

mutta henkilöstömäärä mainittiin jokaisen haastateltavan toimesta haasteita ja turhautumista 

aiheuttavana asiana. Henkilöstömäärän vähyys koettiin lisäävän päivittäistä työkuormaa ja si-

jaistamisen tarvetta.  ”Ensimmäisenä mikä tulee mieleen niin henkilöstömäärä on mitoitettu 

liian alhaiseksi ja sitä kautta on luonnollista, että se kerää kiirettä sitten ja joutuu paikkailee 

muita töitä oman toimen ohessa, koska meillä on jokaisella oma potti, mutta määritetty myös 

sijaisjärjestelyt.” [44] Henkilöstömäärän lisäksi varastojen ajanvarausprosessi koettiin työllis-

tävänä ja turhaa odottelua muodostavana työvaiheena. ”Kyllä se ajanvarausprosessi niin kuin 

kaiken kaikkiaan työllistää hyvin paljon sähköposteihin ja puhelimeen vastaaminen on iso asia 

ja sitten toki SAP. Henkilölainan tekeminen on se, jossa menee aika paljon ja missä tulee ni-

menomaan turhaa odottelua, kun joku tilaa jotain ja mietitään, että tehdäänkö SAP-henkilölaina 

valmiiksi vai tehdäänkö vasta sitten kun asiakas varmasti tietää mitä kaikkea on ottamassa.” 

[45]  
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Turhautumista koettiin myös uusien järjestelmien käytettävyydessä, opettamisessa ja koulutta-

misessa. Perehdytyksen ja koulutuksen merkitys nousi haastatteluissa esille. ”Ei nää meidän 

koneet, yhteydet ja järjestelmät oo niinku kaikkien käyttäjäystävällisimpiä. Tätä kautta voi 

myös peilaa sitä, että esimerkiks meidän firmassa se koulutus jätetään sen varastonhoitajan it-

seopiskeltavaks tai sitten vanhempien työntekijöiden perehdytettäväks. Se on mun mielestä vä-

hän huono, ehkä pitäis enemmän olla sit verkkokursseja tai jotain muuta niin saatais henkilöstö 

koulutettua kunnolla näihin meidän järjestelmiin ja toimintatapoihin.” [44] Perehdytyksen ja 

ohjeistuksen puute nähtiin myös asiakkaiden toiminnassa yhden haastateltavan osalta. ” Se pei-

lautuu myös meidän asiakkaisiin. Heitä ei ole ohjeistettu tai perehdytetty, mutta ehkä se tiedon-

kulkukaan ei heidän suuntaan ole ollut oikea. Et vaikka tuolla verkkolevyillä on huolto-ohjeita 

ynnä muuta sellaista niin heille ei välttämättä ole sitäkään väylää neuvottu työpisteellään, että 

miten se menee.” [44] 

Koulutuksen ja perehdyttämisen lisäksi varuskunnan arkea hankaloittaviksi asioiksi koettiin ti-

lavarausten ja resurssien varaaminen, turhat lomakkeet ja byrokratia. Lomakkeiden digitalisoin-

nista mainittiin esimerkiksi häviämisilmoituksen tekeminen sovelluksen avulla. ”Jotain tuol-

laista niin kuin lomakkeiden käsittelyä ja esimerkiksi häviämisilmoituksen tekeminen jonkun 

äpin kautta, että sinne vaan näppäillään jutut vs. et sitä tulostellaan ja printtaillaan niin kuin 

jossain tällaisessa tapauksessa varmasti voitas hyödyntää digitalisaatiota.” [45] 

Varuskunnan arjen kehitystarpeita koskevissa kysymyksissä viimeisenä haastateltavilta kysyt-

tiin ovatko he kohdanneet siviilissä ohjelmistoja, mobiilisovelluksia tai digitaalisia palveluja, 

joista olisi hyötyä varuskunnan toiminnassa. Haastateltavat mainitsivat erilaiset varauskalente-

rit- ja sovellukset toimintaa helpottavina asioina. ”Joku varaushomma, johon voidaan laittaa 

15min, 30min, 45min tai tunnin aikavarauksia, mutta saadaanko me siitä sellaista hyötyä, että 

jos varaa ajan niin joutuu kuitenkin mahdollisesti olemaan jollain tavalla yhteydessä. että mitä 

se aika koskee niin siinä pitäis olla kuitenkin enemmän juttuja ja et mitä koskee”. [44] Lisäksi 

tilaus- ja varasto prosessiin olemassa olevat siviiliyritysten järjestelmät mainittiin. ”Tilanva-

raus-varasto prosessiin monilla yrityksillä on tai joku esimerkiksi hammaslääkäri ajanvaraus tai 

mikä tahansa tuotteiden tilaaminen verkkokaupasta, niin siellä on ihan hyviä sovelluksia, joita 

pystys ehkä hyödyntää meilläkin. Miks ei myöskin tilavarauksissa, että tarviiko niiden mennä 

välttämättä sieltä outlook-kalenterin kautta vai voisko sen jostain äpin kautta varailee.” [45] 
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Haastattelun seuraavassa teemassa käsiteltiin koekäyttöön toteutettavaa varusvaraston ajanva-

raussovellusta. Haastateltavilta kysyttiin mielipiteitä millainen ajanvaraussovellus palvelisi va-

raston toimintaa ja asiakkaita parhaiten ja millainen minimitoteutus olisi tarkoituksenmukainen. 

Lisäksi kysyttiin sovelluksen eri toimintoja ihannetapauksessa ilman tietoturvan tai järjestel-

mien aiheuttamia reaalimaailman rajoitteita. Minimitoteutukseksi haastateltavat mainitsivat 

ajanvarauksen ”slotti” -ajatuksella. ”Mä lähtisin siitä, että ensin karkeammalla tasolla tekemään 

ja kokeilemaan eli semmoinen slotti ajatus tai sit jos ajatellaan, että tiedetään, että tulee esimer-

kiks yksi henkilö, joka vaihtaa tuotteita. Se olis sitte iha hyvä, jos tietäis ne tuotteet, mutta en 

välttämättä lähtis suoraan siihen.” [43] Lisäksi nykyiset palveluajat koettiin hyväksi pieniä asi-

ointeja varten ilman erillistä ajanvarausta. ”Yleisesti meilläkin esimerkiksi on varasto auki niin 

kun on ne palveluajat ja siellä voi käydä ilman ajanvarausta hoitamassa pikkuasioita, niin läh-

tisin siitä perusajatuksesta, että jos joku haluaa tulla vaihtamaan sukat tai yhden rikkinäisen 

tuotteen niin siitä ei tehtäis mitään ajanvarausta vaan se hoidetaan siinä palveluaikoina.” [45] 

Tämän lisäksi helppokäyttöisyys ja käyttäjälähtöisyys korostui haastateltavien vastauksissa. 

”Mun mielestä sovellus pitäis olla esimerkiksi pudotusvalikoilla oleva, mistä sä klikkailet hyvin 

pitkälti vakio juttuja, että mitä sä haet ja millaista palvelua haluat. Se niin kuin, että sen tilaajan 

tartteis mahdollisimman vähän kirjoittaa mitään.” [45] Sovelluksen käytön tulee olla helppoa 

sekä asiakkaalle kuin myös varaston henkilökunnalle. Tavoitteena ei ole työkuorman lisäämi-

nen vaan arjen sujuvoittaminen. ”Ajatellaan, että asiakas varaa ja joku ajankohta on myyty lop-

puun niin sen pitää näkyä asiakkaallekin. Se olis hyvä niin ei varastolla tartteis jonkun olla 

istumassa ja päivystämässä, mutta toki puhelimella tulee silti tilauksia. Tilauksen vastaanottaja 

olisi itse järjestelmän asiakas ja näkee ajat, jolloin on vapaata ja milloin ei.” [43] Ihannetapauk-

sessa ajanvaraussovelluksessa löytyisi myös kirjanpito tarjolla olevasta materiaalista. ”Ideaali-

tilanteessa se järjestelmä pystyis kertoo tälle varastonhoitajalle et Möttönen haluaa yksneliyk-

kösiä kymmenen, mutta se järjestelmä näyttää heti punaista, että ei ole varastossa näin paljoa.” 

[44] 
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Haastateltavilta pyydettiin mielipiteitä digitaalinen varuskunta -kokonaisuuden muodostamiin 

käyttäjätarinoihin (Liite 6). Käyttäjätarinat oli kuvattu niin varaston henkilökunnan kuin asiak-

kaan näkökulmasta. Haastateltavat olivat pääasiassa samaa mieltä esitettyjen käyttäjätarinoiden 

paikkansapitävyydestä. Haastateltavien mielestä varattavissa olevien aikojen tulee olla kaikkien 

varaston henkilöiden käytössä ja varaston esimies ottaa kantaa vain isompiin tilauksiin ja pal-

velupyyntöihin. ”Ajat pitäis olla kaikilla varaston henkilöillä käytössä. Sit ku meilläki on esi-

merkiksi yksikön pyykinvaihto, niin silloinhan me pystytään hyvin rajatusti palvelemaan 

muita.” [45] Toisaalta aikojen hyväksymisessä ja hylkäämisessä oli varastokohtaisia eroja. 

Vaatetusvarastolla yksinkertaiset pyykinvaihdon varaukset voi toteuttaa automaatti tai sovellus, 

mutta esimerkiksi taisteluvälinevarastolla nähtiin tarpeelliseksi ihmisen tekemä varauksen vah-

vistus.  

Käyttäjätarinoiden tarkastamisen ja kommentoinnin jälkeen haastattelussa kysyttiin mielipi-

dettä siitä, kuinka loppukäyttäjiä voitaisiin parhaiten ottaa mukaan sovelluksen kehittämiseen. 

Testaamisvaiheeseen pitäisi ottaa eri tasoisia testaajia mukaan. ”Testaaminen pitäis olla silleen, 

että siellä on niitä innostuneita ja sitten niitä vastarannankiiskejä ja muuta. Jos kaikki on vaan 

innostuneita ja haluaa kehittää niin se saattaa sitten niinku helposti lähteä lapasesta, että sit siitä 

tulee liian monipuolinen ja helppokäyttöisyys häviää sieltä sitten.” [45]  

Testaamisvaiheen ohjeistaminen, kouluttaminen ja oikea ajankohta koettiin myös tärkeäksi on-

nistumisen edellytykseksi. ”No mun mielestä silloin kun halutaan, että ihminen testaa jotain 

laitetta niin mun mielestä on hyvä kouluttaa ja kertoa niille, että miten se toimii, jotta he voivat 

testata sitä toiminnallisuutta. Koulutus kyllä ja sitten pitää olla ihmisillä mahdollisuus olla hen-

kisestikin siinä mukana, että jos niillä on ämpärillinen töitä tuossa omalla työpöydällään ja sit 

sanotaan, että mene viideks tunniks tonne auditorioon niin sitten mielessä kirvelee koko ajan 

ne tekemättömät työt niin siihen pitää sit rakentaa se rauha keskittyä siihen testaamiseen.” [43] 

Testausvaiheessa tulisi myös mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon eri tasoiset käyttäjät ja 

ne, jotka eivät välttämättä ole mielellään uudistamassa asioita. ”Pitäis siis huomioida nekin, 

jotka ei ehkä halua käyttää tai ei ole tietoteknisesti niin lahjakkaita.” [45]  

Koekäytön ja testaamisen onnistumisessa mainittiin myös helppokäyttöisyys, joka sinällään 

madaltaa kynnystä järjestelmän testaamiselle ja luo tilanteesta miellyttävän. ”Kyllä se ehdotto-

masti liittyy siihen käytettävyyteen. Sen pitää olla sellainen, että se on helppo ja mukava käyttää 

ja sit, että jos tulee tämmöinen sovellus tai järjestelmä käyttöön niin siellähän voisi olla jotain 

tietoa. Esimerkiksi huolto-ohje ja sitten voisi olla toimipisteiden aukioloaikoja, sijainteja ja yh-

teystietoja tämän tilaus ominaisuuden lisäksi ja se helpottaa päivittäistä toimintaa.” [44] 



51 

Haastattelujen perusteella loppukäyttäjän mukaan ottaminen sekä koekäytön jalkauttaminen tu-

lee suunnitella hyvin. Sovelluksen käytön kouluttaminen ja opastaminen perusteellisesti on 

avainasemassa testaamiselle. Tämän lisäksi sopivan ajankohdan valinta rauhallisemmassa ajan-

kohdassa, jotta saadaan oikeasti aikaa testata toimintoja eikä sitä koeta vaan lisäkuormana mui-

den töiden ohella. Yksi haastateltava mainitsi koekäytön aloituksen myös uuden saapumiserän 

alkuun, jolloin saadaan kerättyä havaintoja koko saapumiserän ajalta eri vaiheista. Tämä toki 

sillä edellytyksellä, että koekäyttö kestää ajallisesti noin pitkään. Haastateltavien yleinen mie-

lipide oli, että loppukäyttäjän motivointi testausvaiheeseen ja testauksen suunnittelun ajankohta 

ovat merkittävimmät huomioitavat asiat onnistuneen koekäytön kannalta.  

Teeman viimeisessä kysymyksessä haastateltavilta kysyttiin mielipiteitä kyselyn luokittelussa 

käytetyn luokitteluhierarkian rooleihin ja käyttöympäristöihin. Kaikkien haastateltavien mie-

lestä esitetyt roolit ja käyttöympäristöt olivat selkeästi sekä tarvittavan laajasti kuvattu. Roolit 

ja käyttöympäristöt kuvattiin luvussa 4.2 pilotointikyselyn tulokset ja niiden avaamista ei ole 

tarpeellista nostaa esille haastattelujen tuloksissa, koska jokainen haastateltava koki ne hyvin 

pohdituiksi eikä haastattelulla saatu mainittavaa lisäarvoa luotuun luokitteluhierarkiaan.  

Haastattelun kolmas ja viimeinen teema oli digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet. Teema 

sisälsi seitsemän kysymystä, joilla kartoitettiin haastateltavien näkemystä huomioonotettavien 

haasteiden osalta. Digitaalisten palveluiden käyttöönottoon ja toimintatapoihin liittyviksi haas-

teiksi organisaatiossa koettiin koulutuksen tarve, eri ikäisten henkilöiden kyvykkyys käyttää 

digitaalisia palveluita sekä muutosvastarinta. Käyttöönotossa haastateltavat mainitsivat koulu-

tuksen ja käytön opastuksen tärkeäksi, koska ilman niitä uusien järjestelmien käyttö jää vaja-

vaiseksi tai koetaan jo heti alkuun vaikeaksi. Digitaalisiin palveluihin kohdistuva muutosvasta-

rinta nähtiin suuremmaksi varsinkin vanhemmilla työntekijöillä, jotka eivät ole yhtä tottuneita 

mobiililaitteiden käyttöön kuin nuoret. ”Iäkkäämpi väki, jonka kyky ja taidot käyttää mobiili-

laitteita tai tietokoneita niin heillähän se muutosvastarinta tulee olee kova. Ajatellaan vaikka 

henkilöstöä, että siellä on niitä vanhoja, jotka ajattelevat et, kun 80-luvulla tehtiin näin niin se 

on edelleen hyvä ja toimiva järjestelmä, mutta sitten taas niinku nuorempi väki, joka on tottunu 

käyttää kännykkää ja tekee kaikkea mahdollista sillä ni en mä usko et se niillä on.” [45]  
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Kaikkien haastateltavien näkemykset mahdollisista haasteista ja ohjeistuksen tärkeydestä osana 

muutosvastarinnan torjuntaa olivat samassa linjassa. Muutosvastarintaa ehkäiseviksi keinoiksi 

mainittiin muun muassa käyttäjien motivointi koulutuksella ja järjestelmien tarjoaminen van-

hojen rinnalle käytettäviksi eikä suoraan vaan käskeä käyttöön. Helppokäyttöisyys ja selkeä 

hyöty vanhempiin järjestelmiin verrattuna nousi useassa vastauksessa esille. Eräs haastateltava 

mainitsi hyvänä esimerkkinä myös uuden ajatuksen myynnin ja markkinoinnin merkityksen. 

”Voitte edelleen tilata sähköpostilla aikoja, mutta tämmöinen sovelluskin olisi tarjolla, että ko-

keilkaapa.” [44] 

Kysyttäessä organisaation sisältä tulevia ideoita ja niiden jalostamista arkea helpottavien sovel-

luksien ideoiksi haastateltavat näkivät sen hyvänä vaihtoehtona. Yleinen mielipide oli myös, 

että organisaation sisältä löytyy varmasti niin vanhempia kuin nuorempia työntekijöitä, joita 

kiinnostaa ja on halua kehittää sekä ideoida uusia järjestelmiä. Työntekijöiden ideoiden kerää-

minen ja mahdollisuus kehitysideoiden antamiseen nähtiin hyvänä asiana. Ideat monesti synty-

vät epävirallisemmissa kahvihuonekeskusteluissa eikä niinkään suoraan kysyttäessä parannus-

ehdotuksia.  

Haastatteluiden perusteella organisaatiosta löytyi valmius ja halu käyttää uusia sovelluksia sekä 

päätelaitteita. Varsinkin jos perehdytys ja koulutus toteutetaan asianmukaisesti, niin kaikki 

haastateltavat olivat yhtä mieltä, että jokaisella työntekijällä on hyvät valmiudet käyttää uusia 

mobiilisovelluksia sekä järjestelmiä. Organisaatiosta löytyy varmasti sekä innokkaita, että vä-

hemmän innokkaita henkilöitä, mutta kaikilla varmasti on nykyaikana valmius käyttää mobii-

lilaitteella sovelluksia opastuksen jälkeen.  

Työntekijän halun ja valmiuden lisäksi haastattelussa kysyttiin organisaation materiaalisia val-

miuksia mobiilisovellusten käyttöön. Jokaisen haastateltavan kohdalla esille nousi tieto siitä, 

että yhdelläkään haastateltavalla ei ollut työnantajan tarjoamana mobiililaitetta, jolla voisi käyt-

tää mobiilisovelluksia. Haastatelluilla henkilöillä löytyi itsellään nykyaikaiset mobiililaitteet, 

mutta työnantajan tarjoamat puhelimet olivat vanhaa näppäinmallia, johon ei saa ladattua so-

velluksia.  
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Kysyttäessä näkevätkö henkilöt tarpeelliseksi, että työnantaja tarjoaa työpuhelimeksi älypuhe-

limen vai ovatko henkilöt valmiita käyttämään omia laitteita, kanta oli selkeä. Pieniä asioita 

oltiin valmiita tarvittaessa tekemään myös omalla puhelimella, mikäli se ei vaadi mitään sen 

kummempaa. Lähtökohta kuitenkin oli, että työntekoon työnantaja tarjoaa asianmukaiset väli-

neet. ”Kyl niinku pitäis olla firman laite millä sä vastailet ja hoidat niitä niin kuin selkeästi 

työtehtäviin liittyen.” [45] Haastateltavien mielestä työnantajan tarjoamat nykyiset puhelimet 

ovat hieman vanhanaikaisia ja älypuhelimelle olisi kannatusta. ”Kyllä, ehdottomasti on tarpeel-

lista. Kaikilla on siviilipuhelinkin älypuhelin, vaikka sellaista gallupia en ole tästä tehnyt, mutta 

sivusta kuunnelleena eivät käytä näppäinpuhelimia mieluummin kuin älypuhelimia.” [44] 

Viimeisenä kysymyksenä haastattelussa kysyttiin: palveleeko nykyisten palveluiden rinnalle 

toteutettava mobiilisovellus, esimerkiksi ajanvaraustoiminto käytännön varastopalveluiden 

tuottamista. Haastateltavat olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että sovellus palvelee käytännön 

varastopalveluiden tuottamista, mutta sitä tehdessä tulee huomioida järjestelmän helppokäyt-

töisyys sekä käytännön toteutukset niin varaston kuin asiakkaan näkökulmista. Hyvänä lähtö-

kohtana mainittiin yksinkertaisten asioiden automatisointi ja sovelluksen tuoma helpotus asi-

akkaan näkökulmasta. ”Kyllähän se tilaajalle tuo helpotusta, kun esimerkiksi se kouluttaja voi 

vaikka maastosta tilata tavaraa eikä tarvi olla sen tietokoneen äärellä mihin se ei ehkä ehdi 

virka-aikana niin kyllähän se semmoiselle tuo helpotusta.” [45] 

4.4 Varaston henkilökunnan kokemukset kehittämisprosessista 

Insta Advance Oy:n edustajat järjestivät Kaartin jääkärirykmentin varusvaraston henkilökun-

nalle sähköisen ajanvaraussovelluksen käyttöönoton työpajan 21.12.2021. Työpajan tavoit-

teena oli varauskalenterin määrittely varaston henkilökunnan kanssa. Määrittelyyn liittyi pal-

veluiden määrittely, tarvittavat tiedot, henkilöstön hallinta, palveluiden hallinta sekä kalenterin 

hallinta. Lisäksi esiteltiin ajanvarauskalenterissa käytettävä MS Bookings -sovellus. Varauska-

lenterin määrittelyn lisäksi toteutettiin varauskalenteri tehtyjen määrittelyjen perusteella ja va-

raston edustajat toteuttivat varauskalenterin toimittajan edustajan ohjauksella. Kalenterin tes-

tausta ja varausten käsittelyä harjoiteltiin toimittajan edustajien avustamana.  
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Työpajapäivän tarkoituksena oli valmistaa varaston henkilökunta toteutettavaa ajanvarauspal-

velun koekäyttöä varten. Työpajaan osallistuneilta varaston työntekijöiltä kerättiin tuntemuksia 

lyhyellä kyselyllä, joka on esitetty kuvassa 17.  

Kuva 17. Varaston henkilökunnan kokemukset käyttöönotto työpajasta 

Toteutetun tuntemuskyselyn sekä toimittajan edustajan havaintojen mukaan työpajaan osallis-

tuneet henkilöt olivat tyytyväisiä koulutukseen. Kyselyn tavoite oli kerätä työpajaan osallistu-

neiden henkilöiden tuntemuksia ja kyselyitä oli tarkoitus suorittaa useampi varastolla toteutet-

tavan koekäytön aikana. Koekäytön toteuttaminen suunnitellusti peruuntui koronapandemian 

vuoksi.  
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4.5 Laadittu käyttöönotto-ohjeistus 

Tutkimuksen edetessä tunnistettiin varsinaisen käyttöönotto-ohjeistuksen puuttuminen osana 

toimittajan luomia menetelmätyökaluja. Tutkimuksen yhtenä tuloksena luotiin Digitaalisen va-

ruskunnan käyttöönotto-ohjeistus, joka on lisä toimittajan luomiin menetelmätyökaluihin. Jär-

jestetyissä teemahaastatteluissa nousi esille koulutuksen ja ohjeistuksen tärkeys, joka toimi yh-

tenä syötteenä käyttöönotto-ohjeistuksen laatimiselle.  Digitalisoinnin monimuotoisuuden pe-

rusteella käyttöönotto-ohjeistus ei ole kaikenkattava tarkastuslista, mutta siinä on nostettu esille 

huomioitavat asiakokonaisuudet menetelmätyökalujen käyttöön liittyen. Vaikka tarkastuslista 

on luotu menetelmätyökalujen prosessin järjestyksen mukaisesti kaikkia kohtia ei välttämättä 

ole pakko käyttää tai ne ovat tapauskohtaisesti hyödynnettävissä.  

Käyttöönotto-ohjeistus on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 7. Laaditussa käyttöönotto-oh-

jeistuksessa vasemmassa sarakkeessa ovat menetelmätyökalujen ja prosessin eri vaiheet. Vas-

taavasti eri vaiheissa käyttöönottoon liittyvät asiat on lueteltu oikealla. Käyttöönotto-ohjeistusta 

luetaan ylhäältä alaspäin rivi kerrallaan. Idean ohjaaminen projektointiin eli tuotannon käyt-

töönotto-ohjeistus on kuvattu alimmaisessa rivissä ja se on viimeinen vaihe, johon ohjeistuk-

sella otetaan kantaa. Laaditun ohjeistuksen liitteenä on tarkemmat ohjeet käyttöönotto-ohjeis-

tuksen lukemista varten. 

Käyttöönotto-ohjeistus alkaa yleisesti ennakkovalmisteluista ja työryhmän nimeämisestä. Tä-

män jälkeen vaiheet on esitelty toimittajan luomien menetelmätyökalujen mukaan. Menetelmä-

työkalujen ensimmäisenä vaiheena on varuskuntakohtainen kysely. Käytännössä tästä käyte-

tään nimeä käyttäjäkysely, koska kysely voidaan muodostaa koskemaan isompia tai pienempiä 

kokonaisuuksia riippuen siitä, mitä kehitystarpeita halutaan kartoittaa ja kuinka laajalle kysely 

kohdennetaan.  

Käyttäjäkyselyn suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon viestintä. Viestinnästä 

selvitettäviä asioita ovat tässä vaiheessa eri käyttäjäryhmät, käytettävät viestintäkanavat, vies-

tintämateriaali sekä viestinnän aikauttaminen. Viestintä ei katkea missään vaiheessa, vaan alkaa 

käyttäjäkyselystä ja jatkuu koko prosessin läpi tarvittavilta osin. Käyttöönotto-ohjeistuksessa 

ei ole kuvattu viestintää vielä ennakkovalmisteluihin ja työryhmän nimeämiseen, koska alku-

vaiheessa viestintä ei ulotu erikseen työryhmän ulkopuolelle. 
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Seuraavat prosessin vaiheet: ”vastauksien automaattinen kategorisointi luokittelumallin käyt-

töluokan pohjalta” sekä ”tiedon visualisointi ja kehityskohteiden kategorisointi” ei vaadi erik-

seen käyttöönotto-ohjeistusta. Kyseiset vaiheet toteutetaan toimittajan luomien menetelmätyö-

kalujen mukaan ja ne ovat tapauskohtaisia. Tiedon visualisoinnille ei ole erikseen määritettyä 

muotoa, joten sen muodostaminen tehdään tapauskohtaisesti tai voidaan jättää myös pois, mi-

käli sille ei nähdä tarvetta.  

Seuraavaksi tunnistettaessa kategorian kehityskohteita tehdään nimeämispyyntö loppukäyttä-

jien nimeämiseksi. Tämä on myös tapauskohtainen ja voidaan jättää tekemättä, mutta kehitys-

kohteiden tunnistamisen yhteydessä on syytä miettiä mitkä loppukäyttäjät nimetään mukaan 

työhön. Määriteltäessä tarkemmin kehityskohteita loppukäyttäjät on viimeistään otettava pro-

sessiin mukaan. Tässä vaiheessa tulee suunnitella heidän informointi, perehdyttäminen sekä 

heidän havaintojen huomioiminen osana kehitettävää kohdetta. Tarkemman määrittelyn jälkeen 

siirryttäessä palveluideoiden kirjaamiseen ja kehittämiseen on hyvä ottaa kantaa tietojärjestel-

mäympäristöön sekä käytettävän sovelluksen alustavaan määrittelyyn. Tässä vaiheessa on hyvä 

olla useampia vaihtoehtoja eri tietojärjestelmäympäristöistä ja sovelluksen alustava määrittely 

tarkoittaa eri vaihtoehtojen kartoittamista. Ideana ei ole vielä valita tarkasti käytettävää sovel-

lusta vaan kartoittaa eri vaihtoehtoja, jotka soveltuisivat palveluideoiden toteuttamiseen.  

Käyttäjätarinoiden luonnin yhteydessä loppukäyttäjien mukaan ottaminen valitaan tapauskoh-

taisesti. Vaihtoehtoina on joko luoda käyttäjätarinat yhdessä loppukäyttäjien kanssa tai toteut-

taa käyttäjätarinoiden luonti erikseen ja esitellä luodut käyttäjätarinat loppukäyttäjille. Tämä 

vaihe tulee miettiä sen perusteella, kumpi menettely antaa enemmän lisäarvoa lopputuotteen 

toteuttamiseen. Käyttötapausten luonnin yhteydessä tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida 

myös eri tasoiset käyttäjät. Helppokäyttöisyys ja käyttäjälähtöisyys ovat avainasemassa digi-

taalisten palveluideoiden toteuttamisessa. 

Käyttäjätarinoiden ja käyttötapausten jälkeen muodostetaan ratkaisusuunnitelma. Ratkaisu-

suunnitelma ei varsinaisesti ole esitelty toimittajan luomissa työkaluissa. Se on kuvattu käyt-

töönotto-ohjeistuksessa ikään kuin ratkaisuehdotuksen esiasteena, jossa huomioidaan ja kartoi-

tetaan erilaisia ratkaisuja toteutettavaan palveluun liittyen. Ratkaisusuunnitelmassa otetaan 

huomioon tietojärjestelmäympäristö, päätelaite, koulutus ja käyttöoikeudet. Suunnitelmavai-

heessa vaihtoehtoja voi olla vielä useampia ja ne jalostuvat yhdeksi tai useammaksi ratkaisueh-

dotukseksi.  
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Ratkaisuehdotusta luodessa päätetään tietojärjestelmäympäristö, käytettävä päätelaite ja sovel-

lus, tietoturva, testaussuunnitelma, tekninen tuki sekä tekninen käyttöönottolupa. Lisäksi toteu-

tetaan toiminnallinen valmistelu, joka sisältää koulutussuunnitelman, käyttöohjeen tai toimin-

tamallin sekä otetaan kantaa toteutuksen ja käytettävän ratkaisun viestintään.  

Menetelmätyökalujen viimeinen osio on idean ohjaaminen projektointiin eli käytännön toteu-

tus. Tässä vaiheessa toteutetaan tekninen käyttöönotto kokonaisuudessaan. Tekninen käyttöön-

otto tarkoittaa käytännön varmentamista ja sitä, että asiat on huomioitu. Lisäksi haetaan vas-

taukset kysymyksiin: kuka toteuttaa, miten toteutetaan ja miten suoritetaan päätelaitteiden käyt-

töönotto. Toteutuksessa tulee huomioida myös toiminnallinen käyttöönotto. Tämä sisältää käyt-

täjätuen, käyttöönottoluvan sekä tehdyn käyttöohjeen tai toimintamallin jalkauttamisen käyttä-

jille.  

Käyttöönotto-ohjeistuksen vaiheista loppukäyttäjien mukaan ottaminen sekä koulutuksen ja pe-

rehdytyksen merkitys kannattaa miettiä tapauskohtaisesti tarkasti. Mikäli loppukäyttäjiä saa-

daan kehityskohteiden tunnistamisesta lähtien koko prosessiin mukaan, on siitä hyötyä mene-

telmätyökalujen eri vaiheissa. Tärkeitä ovat myös loppukäyttäjien havainnot, huomiot ja käy-

tännön kokemukset toteutettavaan palvelutarpeeseen, jolloin saadaan kehitettyä sovellusta lop-

pukäyttäjä lähtöisesti. Pilotointikyselyn lisäksi toteutetussa teemahaastattelussa koulutuksen ja 

perehdytyksen merkitys nousi esille osana uusien järjestelmien kehittämistä. Käyttöönotto-oh-

jeistus ei anna suoraa ohjeistusta koulutuksen suunnitteluun. Koulutuksen järjestäminen ja 

suunnittelu on syytä ratkaista viimeistään ratkaisuehdotuksen luomisen yhteydessä, mutta sii-

hen on hyvä ottaa kantaa jo ennen kyseistä vaihetta.  
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Digitaalinen varuskunta: huollon palveluiden suunnittelu -työko-

konaisuudessa luotuja työkaluja sekä niiden kehitystarpeita varuskunnan toimintaympäristön 

näkökulmasta. Insta Advance Oy:n luomat menetelmätyökalut käsittävät esitellyn prosessin eri 

vaiheet käyttäjäkyselyn toteuttamisesta idean ohjaamiseen projektointiin eli toteutukseen 

saakka. Menetelmätyökalut on luotu ketterän kehittämisen hengessä ja niille ei ole luotu tiettyä 

pohjaa tai formaattia, joka soveltuisi jokaiseen tapaukseen sellaisenaan. Tutkimuksessa mene-

telmätyökalujen käyttö aloitettiin pilotointikyselystä, eikä aluksi otettu huomioon tarvittavia 

ennakkovalmisteluja tai projektityöryhmän nimeämistä. Ennakkovalmistelut oli suoritettu il-

man menetelmätyökalujen tukea aiemmin ja projektityöryhmä oli myös nimetty ennen opin-

näytetyön teon aloittamista.  

Tutkimuksessa havaittiin palvelumuotoilun kautta luotujen työkalujen soveltuvan varuskunnan 

kehitystarveideoiden keräämiseen sekä jatkokehittämiseen. Perinteisen vesiputousmallin avulla 

tehtävä projekti sekä ohjelmistokehitys olisi ollut tällaiseen kevyeen kehitysideaan oletettavasti 

liian raskas. Vesiputousmallin perinteinen joustamaton ja vaiheittain etenevä malli on luulta-

vasti soveltuva isompiin projekteihin sekä raskaampien tietojärjestelmäkokonaisuuksien kehit-

tämiseen. Projektihallinta toteutetaan vesiputousmallissa tiukasti prosessin mukaan ja isoissa 

projekteissa sen yhtenä etuna on suunnitelmassa sekä kustannuksissa pysyminen. Palvelumuo-

toilun ja ketterän kehittämisen kautta toteutettu projektinhallinta palvelee tämän kokoluokan 

projekteja kuitenkin paremmin. Ketterän kehittämisen edut tulivat esille jo tämän tutkimuksen 

eri vaiheissa, kun toimittaja suunnitteli laadittuja menetelmätyökaluja.  

Menetelmätyökalut haluttiin luoda varuskuntaympäristöön soveltuviksi, koska käyttöympäristö 

poikkeaa esimerkiksi yritysmaailman toiminnasta. Palvelumuotoilun kautta luotujen menetel-

mätyökalujen keskiössä on loppukäyttäjälähtöisyys. Varuskunnan toimintaympäristössä tieto-

järjestelmien kehittämisessä tulee ottaa huomioon loppukäyttäjä, joka ei huollon aloilla lähtö-

kohtaisesti ole tietohallinnon tai -tekniikan ammattilainen, joten ratkaisuilta vaaditaan helppo-

käyttöisyyttä. Osaltaan kehittämiseen ja sen painopisteisiin vaikuttavat yritysmaailman ja Puo-

lustusvoimien erilaiset tavoitteet digitalisaatioon liittyen.  
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Yritysmaailmassa perimmäisenä tavoitteena on voiton maksimointi, jonka saavuttamiseksi di-

gitalisaatio usein merkitsee henkilöstön vähentämistä. Puolustusvoimien tavoitteena on mah-

dollisimman tehokas sotilaallinen maanpuolustus annetuilla resursseilla ja varuskuntien digita-

lisaation yhtenä päätavoitteena on vapauttaa henkilöstön työpanosta hallinnollisista tehtävistä 

Puolustusvoimien ydintehtävien pariin. Julkishallinnossa mukaan lukien Puolustusvoimissa 

isojen tietojärjestelmäprojektien käynnistäminen on hitaampaa ja kankeampaa kuin yritysmaa-

ilmassa. Nopeiden hyötyjen realisoimiseksi DIGIVRSK-työssä keskitytään kevyesti toteutetta-

vien ratkaisujen työstämiseen, mikä on huomioitu menetelmätyökalujen työstämisessä. 

Koronapandemia vaikutti osaltaan tutkimuksen kulkuun ja alustavan aiheen muuttumiseen tut-

kimuksen aikana. Alustavasti tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Microsoft Power Apps -sovel-

luksen soveltuvuutta toteutettavaan ajanvarauspalveluun varusvarastolla. Kyseinen sovellus 

vaihtui prosessin edetessä mainittuun MS Bookings -sovellukseen. Kyseinen käytettävän so-

velluksen vaihto tapahtui osana menetelmätyökalujen käyttöä aiemmin kuvatulla tavalla.  

Varsinaiset koronapandemian aiheuttamat konkreettiset vaikutukset tulivat esille, kun varusva-

rastolle suoritettava koekäyttö peruuntui kokonaan pandemiatilanteen huononnuttua akuutisti 

tammikuun 2022 alussa. Tutkimuksen tavoitteena oli alun perin seurata toteutettavaa koekäyt-

töä Kaartin jääkärirykmentin varusvarastolla, mutta sen siirtyessä tulevaisuuteen tutkimuksen 

aihe rajattiin uudelleen. Muutosten jälkeen tutkimus keskittyi toimittajan luomien menetelmä-

työkalujen soveltuvuuden arviointiin sekä kehitystarpeisiin.  

Toimittajan luomat menetelmätyökalut soveltuvat tutkimuksen perusteella ainakin yksinker-

taisten kehitystarpeiden jalostamiseen. Kokemusten mukaan työkaluja voidaan hyödyntää 

myös laajemmin erilaisiin projekteihin soveltaen. Tästä johtuen työkalut eivät sellaisenaan anna 

vastauksia eri tilanteisiin vaan luovat pohjan ja selkeän rungon seurattavalle prosessille. Mene-

telmätyökaluja käytettäessä tulee tiedostaa niiden suunniteltu käyttöjärjestys prosessin eri vai-

heittain. Ketterän kehittämisen hengessä systemaattisessa järjestyksessä eteneminen ei välttä-

mättä ole kuitenkaan pakollista. 
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Tutkimuksen edetessä huomattiin käyttöönotto-ohjeistuksen puute toimittajan luomissa mene-

telmätyökaluissa. Puuttuva käyttöönotto-ohjeistus laadittiin menetelmätyökalujen tueksi. Käyt-

töönotto-ohjeistus laadittiin tarkastuslista-tyyliseksi, eikä se sisällä tarkkoja ohjeita vaan on 

enemmänkin muistilista. Toimittajan luomia menetelmätyökaluja mukaillen myös luotu käyt-

töönotto-ohjeistus on esimerkki, mitä asioita tulee tai on hyvä ottaa huomioon aina ennakko-

valmisteluista toteutukseen saakka. Toimittajan luomat menetelmätyökalut on luotu idean oh-

jaamiseen projektointiin, mutta laadittu käyttöönotto-ohjeistus on tehty enemmänkin varsi-

naista toteutusta ajatellen. 

Ohjeistus ei anna yleispäteviä vastauksia joka tilanteeseen, mutta on hyvä runko huomioitaville 

asioille ja sen on tarkoitus olla myös mahdollisimman loppukäyttäjäystävällinen. Luotu ohjeis-

tus on myös muokattavissa ja sovellettavissa tapauskohtaisesti. Ohjeistuksessa ei ole valmiita 

pohjia tai tarkempia määrittelyjä huomioitaville kokonaisuuksille. Esimerkiksi käyttäjäky-

selystä lähtien toteutettava viestintä on mainittu ohjeistuksessa, mutta sen sisällön, laajuuden ja 

käytön päättää jokainen työryhmä tapauskohtaisesti. Ohjeistuksesta poiketen eri menetelmä-

työkaluille on olemassa toimittajan luomia valmiita pohjia. Työkaluissa mainittu varuskunta-

kohtainen kysely on käytännössä mainittu käyttäjäkysely, joka tehdään aina tapauskohtaisesti 

ja siihen työkalut eivät sisällä valmista toteutusta.  

Pilotointikyselyn tueksi toteutetussa haastattelussa nousi esille eroja eri henkilöstöryhmien vä-

lisistä kehitystarveideoista. Yksi siviilityöntekijä nosti haastatteluissa selkeänä kehitystarpeena 

työaikojen suunnittelun kömpelyyden. Vastaavasti sama kehitystarve ei noussut esille sotilas-

viroissa palvelevilta. Sotilaat eivät kokeneet työajan suunnittelua, seurantaa ja nykyisellään 

käytössä olevaa toimintatapaa tai järjestelmiä kömpelöiksi edes tarkemmin kysyttäessä. Syitä 

tähän varmasti voi olla useita eivätkä ne liity välttämättä edustettuun ammattiryhmään. Siviili-

puolelta siirtyneet työntekijät ovat yleensä nähneet myös muita toimintatapamalleja ja vastaa-

vasti haastatteluun osallistuneet sotilaat olivat olleet palveluksessa jo pitkän ajan. Tästä johtuen 

nykyinen toimintatapamalli on tullut jo niin tutuksi, että sitä ei edes ajatella kehityskohteena.  
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Puolustusvoimien ulkopuolelta tuleva voi kokea työaikojen suunnittelun ja seurannan arkea 

hankaloittavana. Kehitysehdotuksena tähän mainittiin nykyiset kellokortit ja muut siviilipuolen 

varastoilla tai tuotantolaitoksissa jo käytössä olevat menetelmät. Haastateltujen henkilöiden 

pienen lukumäärän vuoksi eroja siviilien ja sotilaiden välillä ei voida yleistää tämän tutkimuk-

sen perusteella. Mietittäessä todennäköisiä syitä esille tulleeseen eroon, voidaan olettaa pidem-

pään palveluksessa olleiden tottuneen osaan toimintatapamalleista. Välttämättä pitkän uran 

Puolustusvoimissa palvelleilla henkilöillä ei ole kokemuksia muiden työnantajien toimintata-

voista. Työaikojen suunnittelu ja seuranta ei ole logistiikkaa, mutta esimerkkinä se kertoo, 

kuinka kehitystarveideoita kerätessä ihmiset mieltävät osan asioista täysin eri tavalla.  

Tällaiset eroavaisuudet ovat arjen digitalisointia ajatellen tutkijan mielestä hyvä asia, koska 

asioita uskalletaan tuoda ilmi ja kertoa omia kokemuksia myös muista toimintatavoista. Monet 

siviiliyrityksissä käytetyt sovellukset tai toimintatapamallit eivät sovellu sellaisenaan käytettä-

väksi varuskuntien toimintaympäristöissä, mutta sieltä saadaan nostettua hyviä ja kehityskel-

poisia ideoita. Varsinkin mobiilisovellusten sekä ajanvaraustoimintojen käyttö on omilla mo-

biililaitteilla varuskuntaympäristön ulkopuolella jokapäiväistä. Tätä kautta työntekijät voivat 

keksiä mahdollisesti arkea helpottavia ideoita myös varuskunnan toimintaympäristössä hyö-

dynnettäviksi.  

Perimmäisenä ideana ja tavoitteena DIGIVRSK -työkokonaisuudessa on kerätä eri kehitystar-

peita varuskuntaympäristöstä ja kehittää niitä digitalisaation tuomin keinoin. Tällä tavoin tun-

nistetaan myös vanhanaikaisia toimintatapamalleja tai palveluita, joita on mahdollista kehittää 

palvelumuotoilun menetelmin palvelemaan loppukäyttäjää.  

Haastatteluissa esille nousi myös koulutuksen merkitys uusien järjestelmien käyttöönotossa. 

Jokainen haastateltava painotti koulutuksen sekä perehdytyksen merkitystä. Kouluttamisen 

tarve vaihtelee sovelluksen tai henkilöiden mukaan. Haastateltavien mielestä mobiililaitteiden 

käytössä nuoremmat työntekijät ovat yleisesti ottaen harjaantuneempia käyttäjiä ja sovellusten 

käyttö ei vaadi erikseen koulutusta. Työntekijöiden valmiudet eri laitteiden käyttöön ovat kui-

tenkin käytännössä eri tasolla ja tämä asia on hyvä huomioida tärkeänä osana käyttöönottoon 

liittyen. Osa haastateltavista näki itseopiskelun yhtenä vaihtoehtona, mutta vanhemmat painot-

tivat enemmän käyttökoulutusta. Käyttökoulutuksen etuna nähtiin muun muassa mahdollisuus 

kysyä neuvoa ja saada opastusta niin sanotusti kädestä pitäen.  
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Yhtenä vaihtoehtona mobiilisovelluksissa voisi olla mahdollisen tutoriaalin avulla tapahtuva 

perehdytys, joka on integroitu itse sovellukseen. Koulutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa, 

mikäli kyseessä on järjestelmä, jonka avulla on tarkoitus helpottaa päivittäistä toimintaa. Pe-

rehtymiselle ja koulutukselle tulee varata tarvittava aika. Lähtökohtana opettelua ei voi jättää 

pelkästään työntekijöiden itseopiskelun varaan. Koulutuksen tarvetta tuki myös jo järjestetty 

työpajapäivä ja siitä kerätty kysely tuntemuksista. Työpajapäivän kysely esiteltiin luvussa 4.4.  

Menetelmätyökaluja käytettäessä myös alustava sovelluksen määrittely on hyvä tehdä viimeis-

tään palveluideoiden kehittämisen ja kirjaamisen yhteydessä. Kehitystarvekyselyistä esille 

noussut ajanvaraussovelluksen toteuttaminen oli tarkoitus tehdä ensin Microsoft Power Apps -

alustalla, mutta kyseinen sovellus vaihtui MS Bookings -sovellukseen ratkaisuehdotuksien 

luonnin yhteydessä. Kyseinen vaihto johtui osaltaan kustannustehokkuudesta ja Microsoft Po-

wer Appsin käyttö olisi edellyttänyt käyttöoikeuksien ja maksullisten lisenssien hankintaa. 

Käytettäväksi sovellukseksi valikoitui näin ollen MS Bookings, joka sisältyi Puolustusvoimien 

pilvipalveluympäristöön, jossa ajanvaraus oli suunniteltu toteutettavaksi ja käyttö ei aiheuttanut 

uusien sovelluksien hankintaa. Tapaus on hyvä esimerkki menetelmätyökalujen soveltuvuu-

desta, kun ratkaisuehdotuksia vertaillaan prosessin mukaisesti.  

5.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä haettiin vastausta, kuinka Digitaalinen varuskunta: 

huollon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuudessa toimittajan luomia työkaluja tulisi kehit-

tää varuskunnan toimintaympäristöön soveltuvaksi. DIGIVRSK-työn yhteydessä työkalujen 

käyttöä havainnoitiin ja sen sekä teemahaastattelujen pohjalta tunnistettiin tarve käytännön 

käyttöönotto-ohjeistukselle, joka esiteltiin luvussa 4.5. Esitelty käyttöönotto-ohjeistus on sel-

laisenaan vastaus menetelmätyökalujen kehittämiseen ja se ohjeistaa käyttöönoton valmistelut 

varuskunnan toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden. Käyttöönotto-ohjeistusta käytettä-

essä tulee ottaa huomioon, että kyseessä on vaiheittainen muistilista, joka ottaa kantaa yleisim-

piin käyttöönotossa huomioitaviin asioihin.  

Päätutkimuskysymystä tuettiin alatutkimuskysymyksillä. Ensimmäisenä alatutkimuskysymyk-

senä oli miten DIGIVRSK -työkokonaisuudessa kehitetyt menetelmätyökalut soveltuvat varus-

kuntien arkea helpottavien sovellusten elinkaaren eri vaiheisiin. Kehitetyt työkalut soveltuvat 

tutkimuksen mukaan ainakin määrittelyyn, suunnitteluun, kehittämiseen sekä rakentamiseen. 

Menetelmätyökalujen soveltuvuutta käyttöön ja ylläpitoon sekä purkamiseen ei päästy mittaa-

maan tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella menetelmätyökalut soveltuvat kehitystar-

veideoiden keräämiseen, kartoittamiseen, jalostamiseen sekä ideoiden jatkokehittämiseen.  
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Toisena alatutkimuskysymyksenä haettiin vastausta kysymykseen: miten työkaluja pitäisi täy-

dentää, jotta sovellus saadaan onnistuneesti tuotantoon varuskuntaympäristössä. Täydennettä-

väksi kohteeksi tunnistettiin sekä laadittiin esitelty käyttöönotto-ohjeistus. Laadittua käyttöön-

otto-ohjeistusta ei päästy kuitenkaan testaamaan käytännössä, joten sen soveltuvuutta sovelluk-

sen onnistuneeseen tuotantoon ei pystytä täysin arvioimaan. Laaditussa käyttöönotto-ohjeistuk-

sessa on otettu kuitenkin huomioon keskeisimpiä käyttöönottoon liittyviä asioita. Se toimii ole-

tettavasti ainakin käyttökelpoisena pohjana suunniteltaessa uuden järjestelmän tai mikropalve-

lun kehittämistä sekä käyttöönottoa varuskunnan toimintaympäristössä.  

DIGIVRSK -työkokonaisuudessa luodut menetelmätyökalut ja käyttöönotto-ohjeistus on tehty 

ketterän kehittämisen ja palvelumuotoilun hengessä. Kokemusten mukaan tällainen malli so-

veltuu varuskunnan toimintaympäristössä tapahtuvien kehitystarveideoiden keräämiseen ja ja-

lostamiseen juuri sen ketteryydestä johtuen. Monet kehitystarveideoista ovat käytännön kautta 

nousseita ideoita, joiden varsinainen toteutus jalostuu kehitysprosessin varrella. Tästä johtuen 

perinteinen vesiputousmallin mukainen ohjelmistokehittäminen voi olla liian kankea minimum 

viable product ajattelumaailmaan.  

Hyvänä esimerkkinä ketterän kehittämisen periaatteista nousi esille muun muassa menetelmä-

työkalujen ratkaisusuunnitelman vaihtuminen kustannustehokkaampaan järjestelmään kesken 

projektin. Tällaiset muutokset ja prosessissa takaisin palaamiset eivät edusta vesiputousmallin 

mukaista kehittämistä. Vastaavasti ketterän kehittämisen perustuminen joustavuuteen sekä jat-

kuvaan kehitykseen soveltuu tämän tutkimuksen mukaan paremmin kehitystarvelähtöisiin pie-

niin digitalisointia vaativiin projekteihin.  

Ketterän kehityksen eri vaiheiden kestot eivät välttämättä ole pitkiä, ja tarvittaviin muutoksiin 

pystytään reagoimaan nopeasti. Tämä puoltaa osaltaan kyseisen mallin käytettävyyttä varus-

kunnan toimintaympäristössä. Tällöin kustannukset saadaan lähtökohtaisesti pidettyä pienem-

pinä kuin isoissa ja kankeissa projekteissa. Ketterässä kehittämisessä etuna on nimenomaan 

iteratiivinen kehittäminen, jolloin asioihin voidaan tehdä muutoksia matkan varrella. Ketterän 

kehityksen mallissa (kuva 5) muutoksen tarve voidaan huomata kriittisessä vaiheessa ja siihen 

kyetään reagoimaan. Vesiputousmallissa (kuva 4) sen sijaan projekti saatetaan usein loppuun, 

vaikka huomataan puutteita esimerkiksi toteutetussa vaatimusten määrittelyssä. 
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5.3 Tutkimuksen tulosten ja luotettavuuden arviointi 

Arvioitaessa käytetyn kyselyn luotettavuutta tulee ottaa huomioon, että järjestetty pilotointiky-

sely tehtiin kohtalaisen pienelle joukolle. Pilotointikyselyn vastauksia henkilökunnalta saatiin 

37 kappaletta, joista luokittelemalla suodatettiin logistiikkaa koskevat vastaukset. Pilotointiky-

selyn tulokset esiteltiin tarkemmin luvussa 4.2. Pilotointikyselyssä esille nousseet kehitystar-

veideat olivat kuitenkin linjassa suoritettujen haastattelujen kanssa. Tutkimusta ja suunniteltua 

ajanvaraussovelluksen pilotointia varten haastatteluista nousi esille koekäytössä huomioitavia 

käytännön haasteita sekä erityispiirteitä varastojen päivittäisiin palvelutarpeisiin liittyen.  

Arvioitaessa suoritettuja teemahaastatteluja, kaksi kolmesta haastatellusta henkilöstä on ollut 

palveluksessa jo pitkään ja heidän huomionsa tukivat kehitystarpeita. Haastatteluissa nousseet 

ideat ja kehitystarpeet täydensivät pilotointikyselyssä esille nousseita havaintoja. Haastattelun 

otosmäärän ollessa varsin pieni, ei tämän perusteella voi suoraan yleistää asioita. Mikäli haas-

tatteluja olisi laajennettu useamman eri joukko-osaston henkilökuntaan, olisi esille voinut 

nousta myös muita huomioita.  

Haastatteluissa painotettu koulutuksen ja perehdytyksen tärkeys luultavasti koettaisiin yhtä 

merkittäväksi myös isommalla otosmäärällä. Aiemmin esitellyssä Matti Laitisen Pro Gradu -

tutkielmassa esille nousseina suosituksina mainittiin myös projektien tehokas jalkauttaminen 

käyttäjien tasalle [23, p. 104]. Käyttäjälähtöisyys ja loppukäyttäjän mukaan ottaminen kehityk-

seen ovat isossa roolissa projektien onnistumisen kannalta. Niin Laitisen tutkielma kuin haas-

tattelut tukevat tätä ajatusta. Loppukäyttäjän huomioinnissa, sitouttamisessa sekä avoimessa 

vuorovaikutuksessa myös muutosvastarinnan mahdollisuus voi pienentyä.  

DIGIVRSK-työkokonaisuudessa toimittajan luomia menetelmätyökaluja tarkastellessa niiden 

soveltuvuus on ollut hyvä tämän kokoluokan projektiin. Saadut havainnot koskevat kuitenkin 

pelkästään ajanvaraussovelluksen kehitysidean jalostamista toteutettavaksi pilotoinniksi 

saakka. Tässä tutkimuksessa pilotointi jäi kuitenkin tekemättä koronapandemian asettamista 

rajoituksista ja haasteista johtuen. Menetelmätyökalut soveltuivat kuitenkin saatujen kokemuk-

sien mukaan prosessin eri vaiheisiin ja niiden kehittämisestä saatiin uusia ideoita.  

Tutkimuksen tuloksena laadittu käyttöönotto-ohjeistus on vasta luotu, mutta sen soveltuvuutta 

ei ole kokeiltu käytännössä. Laadittu ohjeistus on varsin yksinkertainen eikä se anna eri vaihei-

siin suoria ratkaisuja. Käyttöönotto-ohjeistus ei kata kaikkia eri vaihtoehtoja ja tilanteita, mutta 

nostaa esille keskeisimmät digitaalisen sovelluksen käyttöönottoon liittyvät asiat varuskun-

taympäristössä. Laadittu ohjeistus on hyvä pohja, jota tulevaisuudessa on syytä kehittää enti-

sestään.  
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Koronapandemia vaikutti osaltaan tutkimuksen kulkuun ja pilotointien peruuntumiseen. Tästä 

huolimatta menetelmätyökalujen soveltuvuutta varuskunnan toimintaympäristöön pystyttiin 

tarkastelemaan ajanvaraussovelluksen koekäyttöä lukuun ottamatta. Varusvarastolle toteutetta-

van ajanvaraussovelluksen peruuntuminen tapahtui vasta tammikuussa 2022. Peruuntuminen 

aiheutti isoja aikataulu- ja sisältömuutoksia tähän tutkimukseen. Pandemian tuomat peruutukset 

eivät kuitenkaan vaikuttaneet jo aiemmin tehtyihin haastatteluihin sekä kyselyihin. 

5.4 Jatkotutkimuksen mahdollisuudet 

Tämän tutkimuksen puitteissa koronapandemian vuoksi peruuntunut ajanvaraussovelluksen pi-

lotointi ja kehittäminen on osa tunnistettua jatkotutkimusta. Mikäli tulevaisuudessa suoritetta-

vasta ajanvaraussovelluksen pilotoinnista ei ole mahdollista tehdä erillistä tutkimusta, niin ai-

nakin pilotoinnin seuraaminen ja havaintojen kirjaaminen osana Digitaalinen varuskunta: huol-

lon palveluiden suunnittelu -työkokonaisuutta on olennaista jatkon kannalta. Varaston ajanva-

raussovelluksesta saatavat havainnot toimivat hyvänä pohjana sovelluksen sekä uusien kehitys-

kohteiden digitalisoinnin kehittämiselle.  

Tulevaisuudessa toteutettavan pilotoinnin havaintojen perusteella on hyvä tarkastella ajanva-

raussovellusten soveltuvuutta varusvaraston lisäksi myös muihin varuskunnissa sijaitseviin 

kohteisiin. Sähköisen ajanvarauspalvelun lisäksi jo tässäkin tutkimuksessa käytetyn kehitystar-

vekyselyn muut ideat ovat myös hyvä alusta digitaalisten palveluiden tuottamiselle sekä testaa-

miselle.  

Varaston ajanvarauspalvelun lisäksi ajoneuvotilaukset sekä ruokailuvahvuuden ilmoittamiset 

mobiililaitteella nousivat esille useassa vastauksessa. Todettujen vapautuksien sekä varuskun-

tasairaalan ajanvarauspalvelu tunnistettiin myös kehitystarvekyselyssä, mutta aiheesta on tu-

lossa oma tutkimuksensa. Tilavarauksiin, kunnossapitotarpeisiin sekä materiaalivalvontaan to-

teutettava sovellus voi myös olla tutkimuskohde. Varsinkin tilavarauksien tekemisessä on muu-

tamien vastausten sekä haastatteluista saatujen tulosten mukaan kehittämisen varaa.  

Jatkotutkimusta ajatellen myös luotuja menetelmätyökaluja sekä laadittua käyttöönotto-ohjeis-

tusta on hyvä testata eri käyttötapauksissa ja täydentää sitä niistä saatavien havaintojen sekä 

käytännön kokemusten perusteella. Näiden lisäksi laajemman, tarvittaessa valtakunnallisen 

käyttäjäkyselyn toteuttaminen antaisi isomman otannan henkilökunnan ja varusmiesten koke-

mista kehitystarpeista varuskuntien toimintaympäristöissä.  
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Kaartin jääkärirykmentin varusvarastolla tulevaisuudessa toteutettavan pilotoinnin onnistuessa 

myös laajempaa koekäyttöä ja pitempiaikaisempien käyttäjäkokemusten hankkimista kannattaa 

harkita. Suurissa varuskunnissa on kuitenkin eroja pieniin varuskuntiin ja välttämättä toisessa 

paikassa hyväksi koettu järjestelmä ei saa samaa tulosta toisessa paikassa.  

Mikäli tulevaisuudessa toteutettavasta pilotoinnista saadut kokemukset eivät ole positiivisia tai 

kehitettyä ajanvaraussovellusta ei koeta arkea helpottavaksi, on mahdollista kehittää käytettä-

vää sovellusta havaintojen perusteella. Tämä voidaan toteuttaa ketterän kehittämisen menetel-

min ja mikäli kyseinen ratkaisu ei toimi ajanvarauksen käyttötarkoituksiin, voidaan tästä myös 

luopua. 

Tämän tutkimuksen yhdeksi havainnoksi haastattelujen perusteella nousi työnantajan tarjo-

amien älypuhelimien vähäinen määrä. Suurimmalla osalla työntekijöistä on Puolustusvoimien 

tarjoama matkapuhelin, mutta kyseessä on niin sanottu vanhan mallin peruspuhelin. Kosketus-

näytöllisiä älypuhelimia on vain harvalla ja niihinkään sovellusten asentaminen ei ole mahdol-

lista samalla tavalla kuin omaan henkilökohtaiseen puhelimeen. Jotta digitalisaation mahdolli-

suuksia pystyttäisiin täysimääräisesti hyödyntämään, olisi työnantajan tarjottava koko henki-

löstölle nykyaikaiset virkapuhelimet, jotka mahdollistavat mobiilisovellusten monipuolisen 

hyödyntämisen. 
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Käyttäjätarina-lomake 

Nimeä sivu käyttäjäroolin mukaan, esim. "Varusmies-käyttäjätarinat". Jos käyttäjäryhmälle 

on jo olemassa käyttäjätarinasivu, lisää roolia koskevat uudet tarinat sille. 

 

Rooli 1:  
Käyttäjä-

rooli 

<Käyttäjärooli, joka koskee kaikkia sivulla olevia käyttäjätarinoita esim. va-

rusmies.> 

Viimeisin 

muutos pvm. 
 

Tari-

nan 

nro 

Henkilö haluaa Jotta... 

1 

<Kirjoita omille riveilleen 

lyhyet kuvaukset jokaisesta 

asiasta, joita kyseinen hen-

kilö haluaa tehdä, esim. Va-

rusmies haluaa saada yhtey-

den sairaanhoitajaan.> 

<Kirjoita omille riveilleen lyhyet perustelut sille, 

mitä henkilö haluaa toimellaan saavuttaa, esim. saa-

dakseen arvioitua sairasloman tarpeen.> 

2   

 

 

Rooli 2:  
Käyttäjä-

rooli 

<Käyttäjärooli, joka koskee kaikkia sivulla olevia käyttäjätarinoita esim. va-

rusmies.> 

Viimeisin 

muutos pvm. 
 

Tarinan 

nro 
Henkilö haluaa Jotta... 

1 

<Kirjoita omille riveilleen 

lyhyet kuvaukset jokai-

sesta asiasta, joita kysei-

nen henkilö haluaa tehdä, 

esim. Varusmies haluaa 

saada yhteyden sairaan-

hoitajaan.> 

<Kirjoita omille riveilleen lyhyet perustelut sille, 

mitä henkilö haluaa toimellaan saavuttaa, esim. saa-

dakseen arvioitua sairasloman tarpeen.> 

2   
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Varuskunnan arjen sujuvoittaminen digitaalisten palveluiden avulla 

Taustatiedot 

1. Mikä on nykyinen tehtäväsi? 

2. Mihin henkilöstöryhmään kuulut? 

3. Kerro lyhyesti johtamastasi organisaatiosta. Henkilöstön määrä, tehtävärakenne, virkaikä, 

jne. 

Varuskunnan arjen kehitystarpeet 

4. Mitkä toiminnot, työvaiheet/vast. aiheuttavat organisaatiossasi eniten manuaalista työkuor-

maa, turhautumista, inhimillisiä virheitä, turhaa odottelua tms.? Sinulle, esimiehillesi, alaisil-

lesi, asiakkaille, jne. 

5. Minkä asioiden tunnistat hankaloittavan varuskunnan arjen toimintaa yleisemmin? 

6. Oletko kohdannut siviilissä ohjelmistoja, mobiilisovelluksia, digitaalisia palveluja /vast., joista 

olisi hyötyä joko sinällään tai soveltaen omalla vastuualueellasi tai yleisemmin varuskunnan 

toiminnassa. Millaisia, mihin tarkoitukseen, jne.  (Tässä kohtaa ei tarvitse miettiä päätelaittei-

den rajoitteita tai tietoturvan kaltaisia reunaehtoja, kaikki ideat ovat tervetulleita!)   

Koekäyttöön toteutettava sovellus: Varusvaraston ajanvaraustoiminto 

DIGIVRSK-työssä on kehitetty työkaluja kehitystarpeiden keräämiseen ja niiden työstämiseen ratkai-

suehdotuksiksi. Arjessa työläiltä ja turhauttavilta tuntuvia työvaiheita ja toimintoja kartoitettiin va-

ruskuntien henkilöstöltä, varusmiehiltä ja sidosryhmiltä alustavalla käyttäjäkyselyllä, jonka tuloksista 

valittiin syksyn aikana toteutettavaksi ja koekäytettäväksi ajanvaraussovellus varusvaraston palvelu-

aikojen varaamiseen. 

 

7. Millainen ajanvaraussovellus mielestäsi palvelisi varaston toimintaa ja asiakkaita parhaiten? 

Millainen minimitoteutus on tarkoituksenmukainen (mitä sillä on vähintään kyettävä teke-

mään)? Mitä toimintoja sovelluksessa ihannetapauksessa pitäisi olla? (Älä mieti PVSAPin tai 

TUVEn asettamia reunaehtoja, ideoi ilman reaalimaailman rajoitteita) 

8. Olemme alustavasti kuvanneet ajanvaraussovelluksen käyttöä seuraavien käyttäjätarinoiden 

avulla. (käyttäjätarinat liitteenä) Miten parantaisit käyttäjätarinoita? 
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9. Kuinka mielestäsi loppukäyttäjiä voisi parhaiten ottaa mukaan sovelluksen kehittämiseen? 

10. Miten koekäytön jalkauttaminen tulisi mielestäsi tehdä, jotta koekäyttö onnistuisi ja sovelluk-

sesta saataisiin käyttäjäpalautetta? 

11. Oheisessa kuvassa on esitetty tämän hetkisen pro gradu -tutkielman ”luokitteluhierarkian” 

mukaisia rooleja ja käyttöympäristöjä. Luokittelu tehdään jo toteutetun kyselyn vastauksille. 

Tuleeko mieleesi muita käyttöympäristöjä tai rooleja listassa mainittujen lisäksi? 

Rooli: Esimies, Koulutettava, Kouluttaja, Suunnittelija 

Käyttöympäristö: Alus, Kasarmi, Maasto, Ruokala, Sairaala, Toimisto (varuskunta), Varastot 

 

Digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet 

12. Mitkä seikat tunnistat digitaalisten palveluiden käyttöönoton ja niiden myötä muuttuvien toi-

mintatapojen suurimmiksi haasteiksi organisaatiossasi? Mitkä asia aiheuttavat muutosvasta-

rintaa? 

13. Mitkä näet parhaimmiksi keinoiksi pienentää muutosvastarintaa ja edistää digitalisaatiota? 

Kuinka organisaatiosi ja sen henkilöstön voi motivoida muutokseen mukaan? 

Osana DIGIVRSK-työtä tarkastellaan mahdollisuutta hyödyntää Microsoft Power Apps -sovellus-

kehitysalustaa, jolla lyhyen perehdytyksen saatuaan edistynyt peruskäyttäjä pystyy toteuttamaan 

pieniä sovelluksia ja automaatioita. Kuvitellaan, että Puolustusvoimissa olisi otettu käyttöön MS 

Power Apps (tai muu vastaava ”matalan koodin” alusta) ja perustettu sen avulla sovelluksia to-

teuttava sovelluskehittäjäorganisaatio (joko keskitetty osaamiskeskus tai paikallistasolle hajau-

tettu verkosto), jolle loppukäyttäjät voisivat esittää arkea helpottavia sovelluksia. 

14. Uskotko organisaatiostasi syntyvän ideoita pieniin arkea helpottaviin sovelluksiin? 

15. Millaiset valmiudet organisaatiossasi / alaisillasi on käyttää mobiilisovelluksia? Halukkuuden, 

osaamisen, päätelaitteiden osalta?  
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16. Näetkö tarpeelliseksi, että työnantaja tarjoaa virkapuhelimeksi älypuhelimen kaikille työnte-

kijöille?  

- Löytyykö organisaatiostasi käyttäjiä, jotka mieluummin käyttävät näppäinpuhelinta? 

- Oletko valmis käyttämään sovellusta omalla kännykälläsi? 

        17. Palvelisiko nykyisten palveluiden rinnalle toteutettava mobiilisovellus, esimerkiksi ajanva-

raustoiminto käytännön varastopalveluiden tuottamista? 

        18. Onko nykyisillä työnantajan tarjoamilla välineillä mahdollista käyttää erilaisia mobiilisovelluk-

sia vai vaatiiko mobiilisovellus uuden materiaalin hankintaa? 
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 Käyttäjäkysely 

Vastauksien automaattinen 
kategorisointi 

luokittelumallin käyttöluokan 
pohjalta 

Kategorian kehityskohteiden 

tarkempi määrittely 

Tiedon visualisointi ja 

kehityskohteiden kategorisointi 

Kategorian kehityskohteiden 

tunnistaminen 

Ratkaisuehdotusten luonti 

Käyttötapausten luonti 

Käyttäjätarinoiden luonti 

Toteutus 

Palveluideoiden kehittäminen ja 

kirjaaminen 

Ratkaisusuunnitelman luonti 

Ennakkovalmistelut 

Työryhmän nimeäminen 

2. Viestinnän aloitus (jatkuu läpi prosessin) 

3.Nimeämispyyntö loppukäyttäjien nimeämiseksi  
suunnitteluvaiheeseen (tapauskohtainen) 

4. Loppukäyttäjien mukaan ottaminen 

(info, perehdytys, aikataulu, havaintojen huomiointi) 

5. Tietojärjestelmäympäristö 

Käytettävän sovelluksen alustava määrittely 

6. Loppukäyttäjien ottaminen mukaan/ 
Esittely loppukäyttäjille (tapauskohtainen) 

7. Eri tasoisten käyttäjien huomiointi 

8. Tietojärjestelmäympäristö 

Päätelaite 

Koulutus 

Käyttöoikeudet (alustava suunnittelu) 

9. Tietojärjestelmäympäristö, päätelaite, käytettävä 
sovellus, tietoturva, testaussuunnitelma, tekninen 
tuki, tekninen käyttöönottolupa 
Toiminnallinen valmistelu: 

- Koulutussuunnitelma 
- Käyttöohje/toimintamalli 
- Viestintä 

 

10. Tekninen käyttöönotto:                                        Toiminnallinen käyttöönotto: 
Varmennus käytännössä asioiden huomioinnista   Käyttäjätuki 
Kuka toteuttaa ja miten?                                             Käyttöönottolupa 

Päätelaitteiden käyttöönotto?                                    Käyttöohjeen/toimintamallin jalkauttaminen 
 

 

Digitaalinen varuskunta: käyttöönotto-ohjeistus 

1. Viestinnän suunnittelu 
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Käyttöönotto-ohjeistus: Käyttöperiaate 

Laaditussa käyttöönotto-ohjeistuksessa on vasen ja oikea rivi, joita luetaan rin-

nakkain ylhäältä alaspäin. Vasemman puoleisessa rivissä on lueteltu prosessin eri 

vaiheet. Oikean puoleisessa rivissä on numeroitu järjestyksessä käyttöönotossa 

huomioivat asiat asiakokonaisuuksittain. 

Ohjeistuksessa esiin nostetut kokonaisuudet ovat yleisesti huomioitavia asioita 

käyttöön-otossa ja jokainen vaihe on mietittävä tapauskohtaisesti. Esitetyt kym-

menen käyttöönotto-oheistuksen kokonaisuutta ottavat kantaa esimerkiksi seu-

raaviin asioihin: 

1. Viestinnän suunnittelu 

• Eri käyttäjäryhmät 

• Viestintäkanavat 

• Viestintämateriaali 

• Viestinnän aikauttaminen 

2. Viestinnän aloitus 

• Jatkuu läpi prosessin 

➔ Saatujen vastauksien luokittelu, kehityskohteiden kategorisointi ja saadun 

tiedon visualisointi toteutetaan tässä välissä prosessin mukaisesti.  

3. Tapauskohtainen nimeämispyyntö 

• Tehdään tarvittaessa 

4. Loppukäyttäjien mukaan ottaminen 

• info, perehdytys 

• aikataulun laatiminen yhdessä loppukäyttäjien kanssa 

• havaintojen huomiointi 

5. Tietojärjestelmäympäristö 

• Käytettävän sovelluksen alustava määrittely 

6. Loppukäyttäjien ottaminen mukaan/ esittely loppukäyttäjille 

• Tapauskohtaisesti luodaan käyttäjätarinat joko yhdessä loppukäyt-

täjien kanssa tai luodaan ne ja esitellään loppukäyttäjille ”hyväksyt-

täviksi” 
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7. Eri tasoisten käyttäjien huomiointi 

• Huomioidaan eri käyttäjät 

• Mitä erityistarpeita, tarvitaanko koulutusmateriaalia/ käyttöoh-

jetta? 

8. Tietojärjestelmäympäristö 

• Päätelaitteen, koulutuksen ja tarvittavien käyttöoikeuksien alustava 

suunnittelu 

9. Määritetään tarkemmin päätetyn ratkaisuehdotuksen mukaan kohdassa 

mainitut asiat 

• Toiminnallisen valmistelun toteuttaminen viimeistään ratkaisueh-

dotuksen luonnin yhteydessä 

10. Viimeistään toteutuksen aikana on suunniteltava: 

• Teknisessä käyttöönotossa varmennetaan käytännössä asioiden 

toimivuus 

- Haetaan vastaukset kysymyksiin kuka toteuttaa ja miten to-

teuttaa? 

- Kuinka päätelaitteiden käyttöönotto suoritetaan? 

• Toiminnallisessa käyttöönotossa 

- Käyttäjätuki 

- Käyttöönottolupa 

- Aiemmin laaditun käyttöohjeen/ toimintamallin jalkauttami-

nen 

 

Luotu ohjeistus on tarkastuslista -tyylinen muistirunko. Jokainen vaihe omine eri-

tyispiirteineen tulee miettiä projektien yhteydessä tapauskohtaisesti. Käyttöön-

otto-ohjeistus ottaa karkealla tasolla kantaa yleisiin huomioitaviin asioihin käyt-

töönoton valmisteluun liittyen.  

 


