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Suomella on edessä osaajapula. Suomen puolustusjärjestelmän osaamisvaatimukset tulee 
turvata myös tulevaisuudessa. Osaamisen kehittäminen on pitkäjänteistä ja edellyttää jopa 
vuosikymmenten ennakointia ja sekä julkisen että yksityisen sektorin yhteisiä toimia. 
Puolustusvoimia tukeva Suomessa toimiva puolustus- ja ilmailuteollisuus kilpailee samoista 
osaajista muun teknologiateollisuuden kanssa. Työperäinen maahanmuutto ei tuo ratkaisuja 
puolustusvoimien ja puolustusteollisuuden tarpeisiin korkeintaan yksittäisten huippuosaajien 
rekrytointeja lukuun ottamatta.

MIL-poolin toimintasuunnitelman (2020) mukaisesti pooli on teettänyt selvitystyön, jossa 
tarkastellaan sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta kriittisen osaamisen hallintaa 
Suomessa (2040+). Kokonaisuutta tarkastellaan ensi sijassa puolustusvoimien strategisten 
hankkeiden ja kriittisten suorituskykyjen ja teknologioiden kautta.
• Selvitystyön rahoittajana on toiminut Huoltovarmuuskeskus

• Työn on toteuttanut DI Heikki Härtsiä
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• Sotilaallisella huoltovarmuudella tarkoitetaan puolustusvoimien toimintakyvyn kannalta 
välttämättömien resurssien ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien, ylläpidon ja huollon 
turvaamista poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien häiriöiden varalta

• Normaalioloissa sotilaallisen huoltovarmuuden menettelyillä voidaan turvata puolustusvoimien 
materiaalin hankinta sekä materiaaliseen valmiuteen liittyvän käytön tuen ja kunnossapidon 
toteutuminen. Tämän lisäksi sotilaallisen huoltovarmuuden menettelyin turvataan 
puolustusmateriaaliin kohdentuva tutkimus-, innovointi- ja tuotantokyky

• Poikkeusoloissa sotilaallisen huoltovarmuuden menettelyillä turvataan sotamateriaalin 
kunnossapito ja sodanajan olosuhteissa välttämätön kyky vauriokorjauksiin, kaluston 
muutoksiin ja integrointiin sekä sodanajan tuotantokyky

• Poikkeusolojen toimintakyvyn kannalta on välttämätöntä, että toimintakyky ja osaaminen 
säilyvät normaalioloissa riittävällä tasolla

MITÄ SOTILAALLINEN HUOLTOVARMUUS TUOTTAA?
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Puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen edellyttävät laaja-alaista kansallista osaamispohjaa, koko 
yhteiskunnan järjestelmien toimivuutta sekä kilpailukykyistä ja osaavaa suomalaista puolustus- ja turvallisuusteollisuutta. 

Maanpuolustuksessa käytettävät tekniset ratkaisut perustuvat useisiin eri teknologioihin, mikä asettaa kriittisiä vaatimuksia 
osaamisen hallinnalle. Kotimaisella teknologiaosaamisella sekä tuotanto- ja palvelutoiminnalla on merkittävä vaikutus 
puolustusjärjestelmän kokonaistoimintaan sekä sotilaalliseen huoltovarmuuteen. 

Sotilaalliselle huoltovarmuudelle kriittisiä suorituskykyalueita ovat johtaminen ja verkostotoiminta, tiedustelu, valvonta ja
maalittamistuki, vaikuttaminen sekä suoja. Näiden osalta valtioneuvosto varmistaa, että Suomessa säilyy tarvittava 
teknologinen koulutus ja osaaminen, järjestelmien elinjakson hallinta, tuotanto, tutkimus ja kehitys, suunnittelu, 
integraatio-, huolto-, ylläpito- sekä kriisiajan vauriokorjauskyky. Puolustusvoimat ylläpitää näihin liittyvien kriittisten 
teknologioidenluetteloa.

Huoltovarmuuden ja kriittisten teknologioiden kannalta keskeinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä 
kansallinen osaamispohja ovat tärkeitä. Julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöön panostetaan niin, että se olisi 
ammattitaitoista myös maanpuolustuksen tarpeet huomioon ottaen.

VALTIONEUVOSTON HUOLTOVARMUUSPÄÄTÖKSEN 
(1048/2018) MUKAISESTI: 
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Kriittisen osaamisen hallinnan projektin tavoitteena on tukea sitä, että: 

1. Suomessa on perusteet linjata riittävän vahva ja syvällinen teknologiaosaaminen, 
jolla osaltaan varmistetaan Suomen puolustuskyky tulevaisuudessa (2040+). 

2. Suomessa on tunnistettu ne teknologia-alat, jotka ovat sotilaallisen 
huoltovarmuuden kannalta kannalta kriittisiä ja joiden koulutukseen sekä 
osaamisen ylläpitoon kohdistetaan yhteiskunnan resursseja. 

Projekti mahdollistaa osaltaan, että kriittistä osaamista voidaan kehittää kansallisesti sekä 
kansainvälisen yhteistyön kautta. Osaamista tuottavat koulutusjärjestelmä, 
tutkimusyhteisö sekä teolliset toimijat. 

PROJEKTIN TAVOITTEET
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SELVITYSTYÖN KEHYS

YMMÄRRYS,
Yliopistot, ammattikorkeakoulut,

Muut opppilaitokset
tutkimus, koulutus

KYVYKKYYS,
Tutkimuslaitokset, teollisuuden tuotekehitys

Soveltava tutkimus, tuotekehitys

SUORITUSKYKY,
Puolustusvoimat ja teollisuus,
Valmistus, käyttö ja ylläpito

Neuvo, selvitystyö, 2014

MATINE/VTT, selvitystyö 2018

OSAAMINEN

Huoltovarmuuskriittinen 
teknologia, tuotanto ja 
osaaminen, 2012

Suomen puolustuksen
teknologisen ja teollisen
perustan turvaaminen, 2016
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OSAAMISEN OHJAUS
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Koulutuspolitiikka

Hankintapolitiikka

Tutkimuspolitiikka

Teollisuuspolitiikka

Toimintastrategia

Logistiikkastrategia

Kansainvälinen 
materiaaliyhteistyö
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OSAAMISEN RAKENTUMINEN
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Järjestelmätaso
Järjestelmäintegrointi, arkkitehtuuri, järjestelmäinsinöörit

Toiminnan ohjaustaso
Osaava ostaja, elinjakson hallinta

Strateginen taso
Sotatalous, kumppanuuksien strateginen hallinta

Teknologiataso

Vaativat järjestelmät

Lentokoneet

Laivat

Autonomiset järjestelmät

Ohjelmistojärjestelmät

Johtamisjärjestelmät

Tiedonsiirto, aaltomuodot

Pilvipalvelut, tekoäly

Cyber

Sensoriteknologiat
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Salaus, tietojen suojaus



• Osaamisen merkitys huoltovarmuuden tuottajana kasvaa jatkuvasti

• Sotilasteknologia ja siviiliteknologia lähentyvät toisiaan

• Koulutusjärjestelmän autonomia ohjaa puolustushallinnon ja teollisuuden vuoropuheluun 
korkeakoulujen kanssa

• Jatkuva oppiminen on työnantajien kannalta merkittävä osaamisen kehittämisen työkalu

• Yhteistyön kehittäminen on kaikkien toimijoiden etu ja elinehto

• Puolustushallinnon materiaalipolitiikka ja hankintapolitiikka antavat teollisuudelle 
mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen

• Kansainvälisyyden ja eurooppalaisuuden rooli osaamisen hallinnassa kasvaa

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT
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Heikki Härtsiä

KIITOKSET!
HTTPS://WWW.HUOLTOVARMUUSKESKUS.FI/A/OSAAMISESTA-ON-

TULLUT-HUOLTOVARMUUDELLE-KRIITTINEN-VOIMAVARA
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