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Tiivistelmä 

Puolustusvoimien lupahallinnolla tässä kehitysprojektissa tarkoitetaan puo-

lustusvoimien ulkopuolisen henkilöstön pääsylupa hallintoa. Lupahallintojär-

jestelmän päätarkoituksena on hallita puolustusvoimien ulkopuolisen henki-

löstön liikkumista puolustusvoimien tilaturvallisuusalueilla sekä rekisteröidä 

liikkuminen. Puolustusvoimien näkökulmasta lupahallintojärjestelmä on hy-

vin merkityksellinen, koska vartiointi ja valvonta eivät toimi ilman hyvin or-

ganisoitua lupahallintojärjestelmää. Digitalisaatio on tällä hetkellä julkisen 

hallinnon tärkeimpiä hankkeita. Digitalisaation merkitys tulee olemaan tule-

vaisuudessa suuri ja se tulee väistämättä vaikuttamaan myös puolustusvoi-

mien turvallisuustoimialan toimintaan sekä päivittäiseen työhön. Näen digi-

talisaation isona mahdollisuutena, jolla voidaan automatisoida tiettyjä proses-

seja ja vapauttaa henkilötyövuosia tärkeämpiin tehtäviin. Lupahallinnon di-

gitalisaation tarkoituksena on saavuttaa Puolustusvoimien palveluun vahva 

tunnistautuminen, jolla voidaan varmentaa henkilöllisyys. Ulkomaalaisten 

henkilöiden osalta järjestelmään on luotava rinnakkainen toiminne, jolla hei-

dän identiteettinsä varmistetaan ja pääsylupa Puolustusvoimien kohteelle voi-

daan myöntää. 

Kehitysprojektin tarkoituksena on kuvata Puolustusvoimien lupahallinnon 

nykytila, tarkastella jo käytössä olevia järjestelmiä, jota Puolustusvoimat 

voisi käyttää lupahallinnossa sekä antaa suosituksia lupahallintojärjestelmään 

sisällytettäviltä ominaisuuksilta, kuten robotiikka ja tekoälyn hyväksikäyttö. 

Työn tarkoituksena on tukea Puolustusvoimien käynnissä olevaa hanketta. 

Keskeinen tavoite on luoda yhteinen käytäntö lupahallinnosta puolustusvoi-

mien kaikkiin joukko-osastoihin. Haasteena yhtenäisen järjestelmän luomi-

sessa on tulosyksiköiden erilaisissa organisaatiorakenteissa ja toimintata-

voissa. Kehitysprojektin rinnalla kulkee hanke, jolla hankitaan lupahallinta-

järjestelmä. Kehitysprojektin tarkoituksena on tukea hanketta suosituksin 

sekä tutkia Puolustusvoimien lupahallinnon prosesseja ja kehittää niitä. 

Kehitystyön rooli ammatillisen osaamisen kehittymisessä ja projektiosaami-

sessa on kannaltani merkittävä.  

Avainsanat: Puolustusvoimat, lupahallinto, digitalisaatio, turvallisuusjohta-

minen, tilaturvallisuus, vartiointi, sotilaspoliisi. 



 

 

 

Abstract 

This topic was selected as a development project on the recommendation of 

Finnish Defence Forces Headquarter. For the purposes of this development 

project, the licensing administration of the Defense Forces means the admin-

istration of the entry of personnel outside the Defense Forces. The main pur-

pose of the permit management system is to manage the movement of per-

sonnel outside the Defense Forces in the security areas of the Defense Forces 

and to register the movement. From the point of view of the Defense Forces, 

the permit management system is very relevant, because guarding and control 

do not work without a well-organized permit management system. 

Digitization is currently one of the most important projects in public admin-

istration. The importance of digitalization will be great in the future and it 

will inevitably also affect the operations and day-to-day work of the Defense 

Forces' security industry. I see digitalization as a great opportunity to auto-

mate certain processes and free up man-years for more important tasks. The 

purpose of the digitalization of the license administration is to achieve strong 

identification with the Defense Forces' service, which can be used to verify 

identity. In the case of foreign persons, a parallel function must be created in 

the system to ensure their identity and to grant access to an item of the De-

fense Forces. 

The purpose of the development project is to describe the current state of the 

Defense Forces' permit administration, to examine the systems already in use 

that the Defense Forces could use in the permit administration, and to make 

recommendations on the features to be included in the permit administration 

system. The purpose of the work is to support the ongoing project of the De-

fense Forces. The key goal is to create a common practice from license ad-

ministration to all troop divisions of the Defense Forces. The challenge in 

creating a unified system is in the different organizational structures and op-

erating methods of the business units. Alongside the development project, 

there is a project to acquire a permit management system. The purpose of the 

development project is to support the project with recommendations and to 

study and develop the licensing processes of the Defense Forces.  



 

 

The role of development work in the development of professional compe-

tence and project competence is significant for me.  

Keywords: Defense Forces, license administration, digitalization, security 

management, state security, security, military police. 
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1 Johdanto 

Tutkimustyö on kirjoitettu osana 17. turvallisuusjohdon koulutusohjelman 

opintokokonaisuutta. Tutkimustyölle on myönnetty Pääesikunnan operatiivi-

sen osaston toimesta tutkimuslupa asiakirjalla AR16049/7.9.2021. Tutkimus-

luvan numero on mainittava kaikissa tutkimusaineistosta tehdyissä julkai-

suissa. 

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja val-

tiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tar-

vittaessa sotilaallisin voimakeinoin aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan 

ulkoisen uhan kohdistuessa Suomeen. Euroopan turvallisuus on ollut muu-

toksessa vuodesta 2014 alkaen, jolloin turvallisuusympäristö muuttui Euroo-

passa. Turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet tur-

vallisuustilanteen kiristyminen Itämeren alueella ja vaikuttanut myös Suo-

men turvallisuustilannekuvaan. Viime aikaiset turvallisuuspoliittiset tapahtu-

mat Suomen lähialueella ovat jatkumo, joka on alkanut jo vuonna 2014. Ny-

kyinen turvallisuuspoliittinen tilanne haastaa kaikki turvallisuuden osa-alueet 

ja tekijät. 

 

1.1 Lupahallinnon lainsäädölliset perusteet 
 

Puolustusvoimilla on tehtäviinsä liittyen perustuen tarve suojata tietoa, toi-

mintaa ja materiaalia. Suojaaminen toteutetaan monin eri toimenpitein ja me-

netelmin. Lupahallinto ja sen valvonta on merkittävä suojaamisen toimen-

pide. Laadukas ja toimiva lupahallinto luo pohjan suojaamisen muille toimin-

noille.  
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Peruste valvonnalle ja lupahallinnolle tulee Puolustusvoimalaista 551/2007, 

aluevalvontalaista 755/2000 sekä voimassa olevista kansainvälisistä tietotur-

vallisuussopimuksista, jotka perustuvat valtiosopimuksiin.  

Laki Puolustusvoimista säätää puolustusvoimien tehtävät, toimivallan, orga-

nisaation, hallinnon ja sotilaskäskyasioiden päätöksentekojärjestelmästä ja 

henkilöstöstä. Lain 15§ määrittää, että Puolustusvoimilla on lakisääteinen oi-

keus rajoittaa pääsyä Puolustusvoimien pysyvästi tai väliaikaisesti hallin-

noimilla alueilla.1 

Aluevalvontalaissa säädetään Suomen alueellisen koskemattomuuden val-

vonnasta ja turvaamisesta. Aluevalvontalain 2. luvussa säädetään vieraan val-

tion sotilaiden ja sotilasajoneuvojen sekä valtionilma-alusten ja valtionalus-

ten maahantulosta ja maassaolosta. Aluevalvontalaki 2. luvun 4 § määrittää, 

ettei vieraan valtion sotilas saa tulla ilman lupaa Suomen alueelle eikä olla 

maassa, ellei Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta 

johdu. Valtionilma-alus ja valtionalus ovat myös velvollisia hakemaan luvan 

saapuessaan Suomen ilmatilaan tai aluevesille. Aluevalvontalaki määrittää 

lupaviranomaiseksi Puolustusvoimien pääesikunnan. Pääesikunta toimii lu-

paviranomaisena sotilaan, sotilasajoneuvon, valtionilma-aluksen ja val-

tionaluksen hakiessa lupaa saapua Suomen maaperälle, ilmatilaan tai alueve-

sille. Sotilaallisten harjoitusten osalta lupaviranomaisena toimii Puolustusmi-

nisteriö.2 

Kansainväliset tietoturvallisuussopimukset luovat puitteet Suomelle ja suo-

malaisyrityksille osallistua hankkeisiin, jotka edellyttävät turvallisuusluoki-

tellun tiedon vaihtamista. Kansainvälisistä tietoturvallisuussopimuksista vas-

taa Suomessa ulkoministeriö, joka toimii kansallisena turvallisuusviranomai-

sena (National Security Authority, NSA). Muina määrättyinä kansallisina tur-

vallisuusviranomaisina toimivat Suomessa puolustusministeriö, pääesikunta 

ja suojelupoliisi, joille on jaettu omat vastuualueet kansallisen turvallisuusvi-

ranomaisen kokonaiskentästä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii 

 
1 Laki Puolustusvoimista 551/2007 
2 Aluevalvontalaki 755/2000 
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määrättynä tietoliikenneturvallisuusviranomaisena (National Communica-

tion Security Authority, NCSA), niissä tapauksissa, joissa kyse on teknisetä 

tietoturvallisuudesta ja tietoliikenteen turvallisuudesta.3 

Kansainvälisissä tietoturvallisuussopimuksissa lähtökohtaisesti annetaan vie-

raan valtion turvallisuusluokitellulle materiaalille vastavuoroisesti samanta-

soinen suoja kuin kansalliselle vastaavan tason turvallisuusluokitellulle ma-

teriaalille.  

 

1.2 Lupahallinnon nykytilanne Puolustusvoimissa 

 

Puolustusvoimien lupahallinnon tarkoituksena on määrittää henkilöiden 

pääsy eri puolustusvoimien kohteisiin, kiinteistöihin ja turvallisuusvyöhyk-

keille. Lupahallintoprosessin merkitys on suuri Puolustusvoimien toiminnan 

ja suorituskyvyn suojaamisen näkökulmasta. Lupahallinnon on mahdollistet-

tava sujuva asiointi puolustusvoimien kohteilla, mutta estettävä ulkopuolisten 

luvatta alueelle pyrkivien henkilöiden pääsy kohteille. 

Puolustusvoimat ovat vartioineet kohteitaan perustamisestaan alkaen. Lupa-

hallinnon järjestäminen ei ole Puolustusvoimille uusi asia ja tämän takia van-

hat ja pitkäaikaiset käytänteet ohjaavat useassa varuskunnassa päivittäistä lu-

pahallintoa. Aiemmin Puolustusvoimien kohteille pääsy perustui paperiseen 

kulkulupaan, joita myönnettiin Puolustusvoimien omalle henkilöstölle sekä 

alueilla asuville perheille. Puolustusvoimien kohteet olivat entisaikaan omia 

linnakkeitaan, eikä nykypäivän asettamia vaatimuksia tuolloin ollut tarvetta 

miettiä. Puolustusvoimien ollessa nykypäivänä osa yhteiskuntaa ja merkit-

tävä turvallisuusviranomainen, on lupahallinnon oltava luontevaa sekä suju-

vaa, mutta turvallista. Lupahallinnon sovelluksien on mahdollistettava nopea 

ja luotettava lupaprosessi sekä pääsy Puolustusvoimien alueille tai kohteille, 

jos se on Puolustusvoimien edun kannalta merkittävä. Lupahallinnon sovel-

luksien tulee olla helppokäyttöisiä sekä niiden tulee tukea lupahallintoon 

osallistuvien henkilöiden työskentelyä.  

 
3 um.fi – kansallinen turvallisuusviranomainen 
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Keskeisiä tekijöitä lupahallinnossa ovat hallintoyksiköiden ja varuskuntien 

komendantit, turvallisuusalan henkilöstö, turvallisuusvalvontakeskukset ja 

vartiostot. Lupahallinto nähdään kaikkien toimijoiden osalta hyvin komplek-

sisena. Haastetta aiheuttaa erityisesti lupahallintorekisterin käyttö ja se, että 

lupahallinnon käytössä olevat sovellukset eivät tue nykypäivän vaatimuksia. 

Lupahallinnon rekisterit perustuvat manuaaliseen kirjanpitoon ja näin ollen 

ovat hyvin työläitä. Hallintoyksiköissä lupahallinnon käytänteet vaihtelevat 

hyvin paljon ja yhtenäistä Puolustusvoimallista linjausta asiaan ei ole haluttu 

antaa, koska hallintoyksiköiden henkilöstörakenteet ja varuskunta-alueet 

eroavat hyvin paljon toisistaan.  

Lupahallinnon järjestelyistä eri Puolustusvoimien hallintoyksiköissä vastaa 

joukko-osaston komentaja, joka toimii hallintoyksikön päällikkönä. Hallinto-

yksikön päälliköllä on merkittävä rooli joukko-osaston lupahallinnon toteut-

tamisessa ja sen käytännön järjestelyissä. Joukko-osastossa käytännön lupa-

hallinnon toteuttamisesta vastaa yleensä turvallisuusala. Turvallisuusalaa 

johtaa pääsääntöisesti turvallisuuspäällikkö ja hänen alaisena voi joukko-

osastossa olla erikseen nimetty komendantti tai turvallisuusupseeri, jolle on 

käsketty lupahallinnon toteuttamisvastuu. Hallintoyksiköissä lupahallinnon 

toimintatapoihin vaikuttaa joukko-osastoissa oleva perimätieto ja vakiintu-

neet tavat.  

Lupahallinnon nykytilanne koko Puolustusvoimissa vaihtelee hyvin paljon 

hallintoyksiköittäin. Tämä johtuu paikallisista eroavaisuuksista sekä hallinto-

yksikön organisaatiorakenteesta.  Lupahallinnon osalta on hyväksyttävä, että 

paikalliset toimintatavat poikkeavat hallintoyksiköittäin ja koko Puolustus-

voimat kattavaa toimintatapamallia ei ole mahdollista toteuttaa. Lupahallin-

non järjestelmien osalta voidaan todeta, ettei ne tue kaikilta osin lupahallin-

non kanssa työskentelevien työtehtäviä. Lupahallintojärjestelmät ovat siilou-

tuneet ja tietoa ei kyetä kaikilta osin jakamaan riittävästi. 

 

1.3 Puolustusvoimien normiohjaus 
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Puolustusvoimien lupahallintoa ohjaa ensimmäisessä kappaleessa mainitut 

aluevalvontalaki, laki puolustusvoimista, valtiosopimukset, Puolustusminis-

teriön asetukset ja puolustusvoimien normit sekä pitkään valinneet käytän-

teet. Lupahallintoa ohjaavia lakeja on yhteensä kahdeksan kappaletta, asetuk-

sia neljä kappaletta ja puolustusvoimien sisäisiä määräyksiä kuusi kappaletta. 

Kaiken kaikkiaan lupahallintoon vaikuttaa välittömästi ja välillisesti useampi 

laki, jonka perusteella lupahallinto on hyvin kompleksinen kokonaisuus. 

Lupahallintoa ohjaa puolustusvoimissa pääesikunnan operatiivinen osasto. 

Pääesikunnan operatiivinen osasto on laatinut normiasiakirjan ”PÄÄSY JA 

LIIKKUMINEN SOTILASKOHTEISSA”. Normi on luokiteltu turvallisuus-

luokkaan IV. Normi määrää lupahallinnon järjestämisen Puolustusvoimien 

hallintoyksiköissä. Normin tarkoitus on yhdenmukaistaa toiminta kaikissa 

Puolustusvoimien hallintoyksiköissä ja normissa käsitellään lupahallintoon, 

tunnistautumiseen ja ulkomaalaisvierailuihin liittyvät asiat. 

Lupahallinnon käytännön järjestämisestä vastaa hallintoyksikkö. Hallintoyk-

sikön päällikkö (joukko-osaston komentaja) vastaa alueellaan pääsy- ja kul-

kuoikeuksien myöntämisestä. Puolustusvoimien tilapäisessä käytössä ole-

valle alueelle tai kohteelle pääsyoikeuden myöntää alueen käytöstä vastaavan 

hallintoyksikön päällikkö tai harjoituksen johtaja.4 

Pääesikunnan operatiivinen osasto määrittää yleiset vaatimukset Puolustus-

voimien lupahallinnolle ja toimii rekisterinpitäjänä turvallisuuden tietojärjes-

telmien sekä lupahallinnan sovelluksien osalta.5 Puolustusvoimien operaa-

tiokeskus käsittelee ja ratkaisee aluevalvontalain 4-8§:ssä määritetyt maahan-

tuloluvat.6 

Pääsyoikeuksia voidaan rajoittaa Puolustusvoimien sisäisin toimin, kun ky-

seessä on korkeamman turvallisuusluokan tila tai tieto kyseessä. Tällöin hen-

kilöltä edellytetään turvallisuusselvityslain mukaista turvallisuusselvitystä. 

Puolustusvoimissa turvallisuusselvityslain toimivaltaisena viranomaisena 

 
4 Laki Puolustusvoimista (551/2007) 
5 Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa (332/2019) 4 § 
6 Aluevalvontalaki (755/2000) 10 § 
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toimii Pääesikunnan tiedusteluosasto.7 Turvallisuusselvityksellä varmiste-

taan henkilön nuhteettomuus, ennen henkilölle myönnettäviä turvallisuus-

luokitellun materiaalin käyttö- ja käsittelyoikeuksia. 

 

1.4 Pääsyoikeus Puolustusvoimien alueille tai kohteille 

 

Puolustusvoimien pysyvässä tai väliaikaisessa käytössä olevilla alueilla tai 

kohteilla liikkuvalta henkilöltä vaaditaan pääsyoikeuden osoittava oleskelu- 

tai vierailulupa tai sitä vastaava todistus.8 Oleskelu- tai vierailulupa oikeuttaa 

henkilön liikkumaan korkeintaan tilaturvallisuusvyöhykkeellä IV tai vyöhyk-

keettömällä alueella. Korkeamman tilaturvallisuusvyöhykkeen tiloihin tai 

kohteisiin pääsy vaatii henkilöturvallisuusselvityksen sekä erikseen hallin-

nollisesti myönnetyn turvallisuusluokitellun tiedon käyttö- ja käsittelyoikeu-

den. 

Pääsyoikeuden sotilaskohteeseen voi saada Puolustusvoimien palkattuun 

henkilöstöön kuuluva, asevelvolliset, sotilaskohteessa asuva yli 15 vuotta 

täyttänyt henkilö sekä poikkeuksena henkilöt, joiden tulee päästä sotilaskoh-

teessa oleville kohteille kuten esimerkiksi päiväkoti tai sotilaskoti. Alle 15 

vuotiaiden lasten pääsyoikeus sotilaskohteille perustuu vanhemmille myön-

nettyyn pääsyoikeuteen. 

 

1.5 Puolustusvoimien lupatodistukset 

 

Puolustusvoimien henkilöstölle myönnetään henkilötodistus, joka osoittaa 

pääsyoikeuden sotilaskohteelle sekä oikeuden liikkua korkeintaan tilaturval-

lisuusvyöhykkeellä IV. Puolustusvoimien henkilötodistuksella voi tuoda so-

tilaskohteelle vieraita. 

 
7 Turvallisuusselvityslaki (726/2014) 9§ 
8 Laki Puolustusvoimista (551/2007) 15 §, Puolustusministeriön asetus oleskelu- ja vierai-

luluvista, vartio- ja päivystystehtävää suorittavan virkamiehen koulutuksesta sekä ammatti-

sotilaan perustaidoista ja kunnosta (1253/2007) 2 § - 7 § 

 



Johdanto 

7 

Varusmies- tai reserviläiskortteja voidaan myöntää asevelvollisille palveluk-

sen ajaksi. Varusmieskortti myönnetään palvelusajaksi ja reserviläiskortti 

kertausharjoituksen ajaksi. Edellä mainitut korttityypit toimivat oleskelu- tai 

vierailulupana ja eivät lähtökohtaisesti oikeuta vieraiden tuontiin. Puolustus-

voimien lupatodistuksien luomisessa ja hallinnoinnissa käytetään tänä päi-

vänä lupahallintosovellusta. Sovelluksella kyetään toteuttamaan henkilö- ja 

lupatodistukset. 

 

1.6 Ulkomaalaisten vierailuluvat 

 

Sotilasasussa olevien sotilaiden, sotilasajoneuvojen sekä valtionilma-alusten 

ja valtionalusten maahantulo sekä maassa liikkuminen edellyttää aluevalvon-

talain mukaista maahantulolupaa 9. Ulkomaan kansalaisen vierailun lupahal-

linto sotilaskohteissa perustuu lakiin kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoit-

teista (588/2004). Lain pohjalta on laadittu valtioiden välisiä tietoturvalli-

suussopimuksia (General Security Agreement, GSA) sekä kahden- ja monen-

välisiä lupasopimuksia. Ulkoministeriön internet-sivuilla on lista maista, 

joilla on tietoturvallisuussopimus Suomen kanssa10. Niiden maiden kanssa, 

joilla ei ole voimassa olevaa tietoturvallisuussopimusta, sovelletaan pää-

esikunnan normia; PÄÄSY JA LIIKKUMINEN SOTILASKOHTEISSA11. 

Aluevalvontalain mukainen maahantulolupa haetaan joukkojen osalta Permit 

to Enter Finland (PtEF) -lomakkeella, ilma-alusten osalta Diplomatic 

Clearance (DIC) -lomakkeella ja laivojen osalta Permit for Government Ship 

-lomakkeella. Maahantulolupa haetaan virallisesti lähettävän valtion lähetys-

tön tai sotilasasiamiehen kautta viimeistään 6 työpäivää ennen suunniteltua 

maahantuloa. Puolustusvoimien operaatiokeskus käsittelee maahantuloluvat. 

Puolustusvoimien operaatiokeskus välittää vierailukohteeseen tiedon käsitel-

lyistä hakemuksista. 

Ulkomaalaisten vierailujen vierailulupapyyntöä (Request for Visit, RfV) 

edellytetään kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen mukaisesti, mikäli 

 
9 PVHSMK-PE – Pääsy ja liikkuminen sotilaskohteissa s. 16 
10 Voimassa olevat tietoturvallisuussopimukset - Ulkoministeriö (um.fi) 
11 PVHSMK-PE – Pääsy ja liikkuminen sotilaskohteissa s. 16 

https://um.fi/voimassa-olevat-tietoturvallisuussopimukset
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vierailun aikana käsitellään tietoa, jonka turvallisuusluokka on III tai korke-

ampi. Vierailulupapyynnön tulee sisältää myös tieto voimassaolevasta henki-

löturvallisuusselvitystodistuksesta (Personnel Security Clearance Certificate, 

PSCC)12. Vierailulupamenettelyn käynnistää vierailun isäntä, joka kutsun yh-

teydessä lähettää ulkomaiselle vierailijalle tarvittavat lomakkeet. Vierailija 

täyttää omat tietonsa ja toimittaa lomakkeet joko suoraan vierailukohteeseen 

tai kotimaansa toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle (NSA/DSA) vie-

railun turvallisuusluokan ollessa III tai korkeampi. 

 

 
12 Henkilöturvallisuusselvitys- ja todistusmenettely sekä vierailuluvat ulkomaille suuntautu-

vissa vierailuissa (HK735) 
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2 Tutkimusmenetelmät 

 

Luvussa käsitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, tutkimuskirjalli-

suus, keskeiset käsitteet, tutkimusongelma, tutkimusmenetelmä, tutkimusky-

symykset. Tutkimuksen viitekehys on kuvattu alla olevassa kuvassa. Viiteke-

hys on sipulirakenteinen, jossa lupahallinto on ydin.  Viitekehyksessä pyri-

tään kuvaamaan ilmiöitä, jotka liittyvät kiinteästi ja vaikuttavat lupahallin-

toon.  

 

 

Kuva 1 Viitekehys. 

  

Lainsäädäntö

Toiminta-
ympäristö

Turvallisuus

Lupahallinto
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2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Julkisen hallinnon digitalisaatio on Valtionvarainministeriön yksi tärkeimpiä 

hankkeita. Julkisen hallinnon digitalisaatioon on jo vuosikymmenien ajan 

kohdistunut paljon odotuksia. Sen toivotaan parantavan tuottavuutta ja pal-

velu, vähentävän hallinnollista taakkaa ja hillitsevän julkisten menojen kas-

vua.13 Kirjoittajan ja Valtioneuvoston selvityksen mukaan voidaan todeta, 

että julkisen hallinnon digitalisaatiossa on kehittämisen varaa. Onnistuneita 

hankkeita on usealla eri alalla, mutta ongelmana on järjestelmien siiloutumi-

nen ja pirstaloituminen eri virastojen kesken. Digipotentiaalia ei osata hyö-

dyntää eri viranomaisten ja virastojen välillä. Keskeisin syy, ettei digitalisaa-

tion hyötyjä ole saavutettu johtuu siitä, että uutta tieto- ja viestintäteknologiaa 

on tuotu vanhoihin organisaatioihin ja toimintatapoja ei ole muutettu eikä 

henkilöstöä ole koulutettu riittävästi.14  

Puolustusvoimien näkökulmasta digitalisaation tarkoituksena on parantaa 

palveluja ja mahdollisesti keventää hallinnollista kuormitusta automatisoin-

nilla ja ohjelmistorobotiikalla. Tutkimus käsittelee lupahallinnon digitalisoin-

nin hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tutkimusongelma on käsitelty alla olevien 

tutkimuskysymyksien kautta. Alla on esitetty tutkimusongelmaan liittyvät 

tutkimuskysymykset 

  

 
13 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta; Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus 

ja hyötyjen mittaaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

3/2017 s. 7 
14 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta; Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus 

ja hyötyjen mittaaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 

3/2017 s. 19 
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Tutkimuskysymys 1: Mikä on Puolustusvoimien lupahallintajärjestelmän ny-

kytila? 

Tutkimus pohjautuu Puolustusvoimien lupahallinnon nykytilan selvitystyö-

hön. Tilanteen selvittämiseen käytin tutkimuksessa internet-kyselyä, joka ja-

ettiin Puolustusvoimien lupahallinnon kehitystyöryhmälle. Kyselyn tulokset 

esitetään tutkimuksen luvussa 4. Kyselyn tarkoituksena on mittaroida lupa-

hallinnon säädöksiä ja normeja sekä käytössä olevia järjestelmiä. 

Tutkimuskysymys 2: Miten Puolustusvoimien lupahallintoa voisi kehittää? 

Tutkimuskysymyksellä kartoitetaan Puolustusvoimien normiohjauksessa ny-

kytila ja miten normiohjauksen tulisi tukea lupahallinnan päivittäistä työtä. 

Tutkimuskysymys tarkastelee käytössä olevan lupahallintasovelluksen sovel-

tuvuutta työkaluna. 

Tutkimuskysymys 3. Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio voi antaa lupahal-

lintojärjestelmälle? 

Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää mitä hyötyjä ja mahdolli-

suuksia digitalisaatio voisi tuoda Puolustusvoimien lupahallintoon. Tutki-

muskysymys on hyvin teoreettinen ja sen tarkoituksena on tuoda näkökulmia 

digitalisaation mahdollisuuksista. Tutkimuksessa selvitetään mahdollistaako 

lupahallinnon digitalisaatio  

Tutkimuskysymys 4. Voidaanko digitalisaation avulla vapauttaa henkilöre-

sursseja? 

Tutkimuskysymys liittyy osin kolmanteen tutkimuskysymykseen ja niitä kä-

sitellään tutkimuksessa yhdessä.  
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2.2 Kirjallisuus ja lähteet 
 

Tutkimustyön aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on hyvin vähän. Digitalisaa-

tioon liittyvää kirjallisuutta on saatavilla, mutta sen soveltuvuus tutkittavaan 

aiheeseen on heikkoa. Lähteinä tutkimuksessa on käytetty lainsäädäntöä, val-

tionhallinnon ohjeistuksia ja julkaisuja, puolustusvoimien normeja, digitali-

saatioon liittyvä julkaisuja ja tutkimustöitä sekä internet-lähteitä.  

Lähteiden valinnassa on huomioitu niiden kvaliteetti sekä tietoyhteiskunnan 

muutos viime vuosien aikana. Osa lähteistä pohjautuu tutkimuksen tekijän 

omakohtaisiin kokemuksiin ja havaintoihin Puolustusvoimien turvallisuus-

toimialalta sekä keskusteluihin eri turvallisuusalan toimijoiden kanssa.  

Tutkimustyön tärkein lähde on kysely, joka toteutettiin Webropol -alustalla. 

Kysely suunnattiin Puolustusvoimien lupahallinnassa työskentelevälle henki-

löstölle. Kyselylinkki lähetettiin 22 henkilölle ja siihen vastasi määräaikaan 

mennessä 7 henkilöä. Kyselyn tuottamat tulokset eivät ole tieteellisesti vali-

deja, mutta niitä voidaan pitää suuntaa antavina tuloksina. Kyselyn tulokset 

on käsitelty tutkimustyön luvussa 4 ja analysoitu luvussa 5. 

 

2.3 Keskeiset termit 
 

Digitalisaatio 

Digitalisaatiolla ei ole yksiselitteistä ja vakiintunutta määritelmää. Digitali-

saatio tarkoittaa tiedon tallentamista, 

siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muodossa, mutta käsit-

teellä viitataan myös laajemmin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen muu-

tosprosessiin, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kehityk-

sestä. (Itkonen 2015)15 

 

 

 
15 Mitä digitalisoida ja miksi? (tuni.fi) 

https://projects.tuni.fi/digisyke/miksi-digitalisoida/
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Lupahallinto 

Lupahallinto on Puolustusvoimien julkinen hallintotehtävä. Lupahallinnon 

tarkoituksena on ohjata Puolustusvoimien hallinnoimille alueille ja kiinteis-

töihin myönnettäviä pääsy- ja kulkuoikeuksia. Puolustusvoimien pysyvästi 

tai tilapäisesti käytössä olevalla alueella tai kohteella on asiattomien pääsy ja 

liikkuminen kielletty tai sitä on rajoitettu.16 Asiattomilla tarkoitetaan niitä, 

joilla ei tehtävänsä tai muun vastaavan syyn vuoksi ole perustetta pääsyyn. 

Pääsy sotilaskohteeseen on vain pääsyoikeuden saaneilla ja se osoitetaan 

oleskelu- ja vierailuluvalla tai sitä vastaavalla todistuksella. 

Lupahallintojärjestelmä 

Lupahallintojärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jolla kyetään hallinnoi-

maan, valvomaan ja tarkastamaan lupahallinnon tuottamat pääsy- ja kulkuoi-

keudet. Lupahallintojärjestelmä tuottaa tarvittavat pääsyoikeuden tarkastami-

seen tarvittavat todistukset, kuten esimerkiksi Puolustusvoimien henkilöto-

distus, lupatodistus tai vierailijakortti. 

Turvallisuus 

Turvallisuus on tila, jossa uhkat ja riskit ovat hallittavissa. Turvallisuudella 

voidaan tarkoittaa myös toimintaa tai toimintojen kokonaisuutta, jolla pyri-

tään siihen, että uhkat ja riskit ovat hallinnassa, tai tunnetta siitä, että uhkat ja 

riskit ovat hallinnassa.17 

Turvallisuusvalvonta ja vartiointi 

Turvallisuusvalvonnalla tarkoitetaan sotilaskohteen, -alueen, tilan tai järjes-

telmän turvallisuustilanteen tarkkailu ja tapahtumista ilmoittaminen sekä ti-

lannekuvan muodostaminen. Turvallisuusvalvontaa suoritetaan turvallisuus-

valvontakeskuksissa tai paikallisvalvomoissa.18 Vartiointi on henkilövoima-

varoin toteutettua sotilaskohteiden valvontaa, vartiointia ja suojaamista. Var-

tiotehtävä on Puolustusvoimien palvelustehtävä, jossa sotilas on erikseen käs-

ketty tai pysyväisluonteisissa ohjeissa määrätty toimimaan vartiomiehenä. 

 
16 Laki Puolustusvoimista (551/2007) 15§ 
17 Kokonaisturvallisuuden sanasto. TSK 50. 2017. (turvallisuuskomitea.fi) s. 16 
18 PVHSMK-PE PUOLUSTUSVOIMIEN TURVALLISUUSVALVONTA JA VARTI-

OINTI – LIITE 1 (TLIV). s. 5-6. 

https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/Kokonaisturvallisuuden_sanasto.pdf
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Sotilas voidaan määrätä vartiotehtävään myös muille viranomaisille annetta-

vassa virka-avussa. Sotilas voidaan asettaa vartiotehtävään (laki puolustus-

voimista 551/2007, 23 §), jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja koulutus 

vartiotehtävästä ja siihen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja voima-

keinojen käytöstä. 

Teknologia 

Teknologia on yhteisnimitys, jota käytetään yleensä kuvaamaan joukolle tie-

tyn alan tekniikoita. Teknologia sanaa käytetään usein tekniikka-sanan syno-

nyyminä. Usein teknologialla tarkoitetaan myös uuden tekniikan tutkimusta, 

kehitystä ja käyttöönottoa myös muualla kuin pelkästään tutkimusympäris-

tössä. Tässä tutkielmassa turvallisuusteknologia käsitteellä tarkoitetaan uusia 

turvallisuusalan tekniikoita, joita tällä hetkellä kehitetään. 

Tietoturvallisuus 

Tietoturvallisuus on järjestely, joilla pyritään varmistamaan tiedon saatavuus, 

eheys ja luottamuksellisuus. Saatavuus tarkoittaa, että tieto on hyödynnettä-

vissä haluttuna aikana. Eheys tarkoittaa tiedon yhtäpitävyyttä alkuperäisen 

tiedon kanssa ja luottamuksellisuus sitä, ettei kukaan sivullinen saa tietoa. 

Tietoturvan järjestelyjä ovat esimerkiksi kulunvalvonta, tilojen lukitus, asia-

kirjojen turvallinen säilytys ja hävitys, tietojen salaus ja varmuuskopiointi 

sekä palomuurin, virustorjuntaohjelman ja varmenteiden käyttö. Tietoturvaan 

kuuluu muun muassa tietoaineistojen, laitteistojen, ohjelmistojen, tietoliiken-

teen ja toiminnan turvaaminen. Tietoturvalla ja tietoturvallisuudella voidaan 

tarkoittaa myös oloja, joissa tietoturvariskit ovat hallinnassa.19 

Tilaturvallisuus  

Tilaturvallisuudella tarkoitetaan henkilöstön, tiedon, materiaalin ja toiminto-

jen suojaamiseksi toteutettavia hallinnollisia, teknisiä, rakenteellisia sekä 

muita toimenpiteitä ja järjestelyjä, joilla varmistetaan puolustusvoimien toi-

minnan jatkuvuus ja laatu kaikissa olosuhteissa. Tilaturvallisuusjärjestelyjen 

toteuttamisen lähtökohtana on tilan käyttötarkoitus (Pääesikunta 2015). 

 

 
19 Kokonaisturvallisuuden sanasto. TSK 50. 2017. (turvallisuuskomitea.fi) s. 35 

https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/Kokonaisturvallisuuden_sanasto.pdf
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NSA 

Kansallinen turvallisuusviranomaisena (NATIONAL SECURITY AUTHO-

RITY) toimii Suomessa Ulkoministeriö. Kansallisen turvallisuusviranomai-

sen tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa, että kansainväliset erityissuojattavat 

tietoaineistot suojataan ja niitä käsitellään asianmukaisesti valtionhallinnossa 

ja ohjata ja valvoa, että kansainväliset erityissuojattavat tietoaineistot suoja-

taan ja niitä käsitellään asianmukaisesti. Koordinoida määrättyjen turvalli-

suusviranomaisten (DSA) ja kansallisen tietoliikenneturvallisuusviranomai-

sen (NCSA) toimintaa. Edustaa Suomea kansainvälisissä tietoturvallisuusko-

kouksissa. Neuvotella kahden- ja monenvälisiä tietoturvallisuussopimuksia. 

Myöntää henkilöturvallisuustodistuksia kansainväliseen yhteistyöhön.  

DSA 

Määrättynä kansallisena turvallisuusviranomaisena (DESIGNED SECU-

RITY AUTHORITY) toimii Suomessa puolustusministeriö, pääesikunta ja 

suojelupoliisi. Määrätyn kansallisen turvallisuusviranomaisen tehtävät ovat 

osin samat kuin NSA:n, mutta  

 

2.4 Tutkimusmenetelmät ja rajaukset 
 

Tutkimustyö on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kvalitatiivinen tutkimus on tie-

teellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään koh-

teen laatua, ominaisuuksia ja merkitystä kokonaisvaltaisesti20. Kvalitatiivisen 

menetelmän rinnalla käytetään fenomenologista (ilmiön kuvaamisen merki-

tyksessä) tutkimusmenetelmää löytämään eri lähteistä yhteneväisyyksiä. Fe-

nomenologinen tutkimusstrategia korostaa kokemusta, aistihavaintoja ja nii-

hin perustuvaa ymmärryksen muodostumista tutkimuskohteesta21.   

Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla selvitetään, mikä on Puolustus-

voimien lupahallinnon prosessien nykytila ja miten sitä tulee kehittää sekä 

 
20 Hirsjärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatustieteeseen, s. 174, 201. 4. uudis-

tettu laitos. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20512-5. 
21 Jyväskylä yliopiston web sivut Fenomenologinen tutkimus — Jyväskylän yliopiston 

Koppa (jyu.fi) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnot:Kirjal%C3%A4hteet/9510205125
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/fenomenologinen-tutkimus
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/fenomenologinen-tutkimus
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vastata kysymykseen mitä ominaisuuksia tulevalta lupahallintajärjestelmältä 

odotetaan käyttäjien osalta. 

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää täydennetään fenomenologisella tutki-

musmenetelmällä ja kyselytutkimuksella. Menetelmällä pyritään tuomaan 

tutkimukseen asiantuntijoiden syvällistä tietoa lupahallinnosta. 

Tutkimus on rajattu koskemaan lupahallinnon yleistä toimintaa Puolustusvoi-

missa ja ei käsittele järjestelmiä eikä niiden ominaisuuksia. 
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3 Digitalisaatio  

3.1 Digitaalinen vallankumous 

 

Teknologinen kehitys muokkaa yhteiskuntaamme koko ajan. Kautta aikain 

on teknologinen muutos vaikuttanut ihmiskunnan historiaan. Digitalisaatio 

on terminä tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arjessamme. Di-

gitalisaation katsotaan alkaneen jo 1980-luvulla, kun kotitietokoneet alkoivat 

yleistymään. Digitalisaation yleistymisestä on käytetty termiä digitaalinen 

vallankumous tai kolmas teollinen vallankumous. Digitalisaatio on vaikutta-

nut erityisen paljon yhteisöllisyyteen ja vaikutuskanavat ovat laajentuneet. 

Digitalisaatio mahdollistaa kansalaisille vuorovaikutuksen ilman aikaan, ti-

laan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoitteita22. Digitalisaatio on 

vaikuttanut laajasti eri maiden asevoimien kehitykseen viimeisen 20 vuoden 

aikana. Asevoimien osalta digitalisaatio on mahdollistanut viestiverkkojen ja 

tilannekuvajärjestelmien laajenemisen, AI- ja VR-tekniikalla toteutetun soti-

laskoulutuksen sekä sijainti- ja tiedusteluteknologioiden laajan käytön. Digi-

talisaation seuraavat kehitysaskeleet puolustusteknologian näkökulmasta 

ovat pilvipalveluiden laaja käyttö, pilvi- ja kvanttilaskennan hyväksikäyttö, 

autonomiset ajoneuvot ja dronet sekä erilaiset sotilaskäyttöön tarkoitetut ro-

botit muun muassa. Digitalisaatio tulee muovaamaan asevoimien käyttöperi-

aatteita ja suorituskykyjä merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Digita-

lisaation ja teknologioiden kehityksen tuottamien suorituskykyjen kääntö-

puolena saattaa olla tietoturvallisuuden heikkeneminen. Teknologiakehityk-

sen myötä esimerkiksi kvanttimekaniikkaan pohjautuva tietokone kykenee 

 

22 Koiranen, Ilkka; Räsänen, Pekka & Södegård, Caj: Mitä digitalisaatio tarkoittaa kan-

salaisen näkökulmasta? Talous ja yhteiskunta, 3/2016, s. 24–29. Palkansaajien tutki-

muslaitos. 

 

 



Digitalisaatio 

18 

murtamaan laskenta tehollaan kaikki käytössä olevat salausalgorytmit hyvin 

nopeasti23. 

 

3.2 Puolustusvoimien turvallisuusvalvonnan digitalisaation 
loppuraportti 

 

Pääesikunnan operatiivinen osasto tilasi selvityksen Gartner Finland Oy 

vuonna 2021. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tilannekuva Puolustusvoi-

mien turvallisuusvalvonnan ja vartioinnin mahdollisuuksia hyödyntää uusia 

teknologioita. Gartnerin selvitys vastaa kysymykseen: Mitä sovelluksia ja 

käyttökohteita nousevat teknologiat ja digitalisaatio mahdollistava Puolus-

tusvoimien turvallisuusvalvonnalle ja vartioinnille tällä hetkellä ja lähitule-

vaisuudessa? Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty tiekartta digitalisaation ke-

hityshankkeille. 

 

Kuva 2 Digitalisaation tiekartta kehityshankkeissa vuosina 2022-2025.  

Gartnerin toteuttama tutkimus käsitteli laajasti eri teknologioiden vaikutuksia 

useissa eri käyttötapauksissa. Selvitys antaa laajan käsityksen teknologioiden 

antamista mahdollisuuksista. Selvityksessä ei pureuduta teknologioiden tie-

toturvaan syvällisesti. Tulevaisuuden teknologioiden käytössä tietoturva on 

merkittävässä asemassa. Viranomaisten toiminnassa tietoturva ja salaaminen 

 
23 Suojelupoliisin vuosikirja 2021 – www. https://vuosikirja.supo.fi/ 
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on toiminnan peruslähtökohta. Tulevaisuuden teknologioiden osalta tietotur-

vallisuus saattaa vaikuttaa niiden käyttöön Puolustusvoimissa. 

Tutkimuksessa käsiteltiin yhtenä tekijänä lupahallintoa. Lupahallinto on lii-

tetty raportissa osaksi kulun- ja pääsynvalvontaa. Gartnerin raportissa tode-

taan, että Puolustusvoimien turvallisuusvalvonta ja vartiointi on tällä hetkellä 

teknologiamurroksen edessä. Fyysisen turvallisuuden nousevina teknologi-

oina raportissa nostetaan datan ja tiedon hallinta, modernit alustaratkaisut, 

tietoturva, 5G-teknologiat, IoT (esineiden internet) ja tekoäly.  

 

Kuva 3 Keskeiset kehitystrendit ja nousevat teknologiat – teknologiatrendien tar-

kastelun viitekehys. 

Lupahallinto liittyy kulunvalvonnan ja pääsynhallinnan kehityshankkeisiin. 

Lupahallinnon kehittäminen on tärkeä osa-alue turvallisuusvalvonnan ja var-

tioinnin kontekstissa. Lupahallinnossa tulevaisuuden teknologioiden käyt-

töön saattaa vaikuttaa lainsäädännön asettamat rajoitteet esimerkiksi henkilö-

tietojen käsittelyn osalta.  

Teknologian kehitystrendien näkökulmasta on huomioitava, että Puolustus-

voimien lupahallinnossa keskeistä on datan tai tiedon jakaminen ja hallinta 

tietosuoja sekä tietoturvallisuus huomioiden. Tulevaisuuden teknologiat luo-

vat hyvin paljon mahdollisuuksia turvallisuustoimialalle, mutta kehityksen 

tässä vaiheessa monet tulevaisuuden teknologioista eivät ole vielä valmiita. 

Teknologioiden maturiteetti eli kypsyys saavutetaan noin 5-10 vuoden aika-

periodissa.  

Turvallisuusviranomaisten keskuudessa uusien teknologioiden käyttöönotto 

on yleisesti ottaen ollut hyvin varovaista, koska hankinnoissa ei ole haluttu 

ottaa riskiä, jota uudet teknologiat hyvin usein sisältävät. Tulevaisuuden tur-

vallisuusteknologioiden osalta niiden päämarkkina tulee olemaan yksityinen 
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sektori ja kuluttajat. Turvallisuusviranomaisten näkökulmasta tulevaisuuden 

teknologioiden seuraaminen ja yhteydenpito yksityisen sektorin turvallisuus-

alan toimijoihin on keskeisessä asemassa, kun uusien teknologioiden käyt-

töönottoa valmistellaan. Tulevaisuudessa on ratkaistava kysymyksiä kyber- 

ja tietoturvallisuuden osalta, mikä on esimerkiksi 5G-verkossa toimivan lu-

pahallintojärjestelmän tietoturvan osalta riittävä taso. Tekoälyn ja koneoppi-

misen käyttö tulee yleistymään turvallisuustoimialalla, mutta keskeistä on ky-

seisten teknologioiden osalta se, etteivät ne korvaa ihmistä päätöksenteossa. 

Tekoäly voi tukea esimerkiksi turvallisuusvalvonta työtä suorittavaa henkilöä 

kuvantulkinnassa ja antaa suosituksen toimenpiteistä, kun se esimerkiksi ha-

vaitsee videovalvontakuvassa henkilön kiipeävän yli valvotun aidan tai hyök-

käävän vartiointia suorittavan henkilön päälle. Tekoälyllä voidaan tehdä ar-

viointeja sotilaskohteiden turvallisuusjärjestelmien tasosta ja kyvystä havaita 

tunkeutuja. 

Keskeistä on ymmärtää seuraavien 5-10 vuoden aikana tapahtuva turvalli-

suusteknologioiden murros. Murroksen aikana teknologinen kehitys haastaa 

oman kykymme kehittyä. 
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4 Puolustusvoimien lupahallinnon 
henkilöstölle suunnattu kysely 

4.1 Kysely 

 

Kysely suunnattiin Puolustusvoimien lupahallinnon henkilöstölle. Kysely to-

teutettiin Webropol -alustalla anonyymisti. Kysely lähetettiin yhteensä 22 

henkilölle Puolustusvoimien hallintoyksiköihin. Määräaikaan mennessä vas-

tauksia kyselyyn tuli seitsemän. Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta vas-

taajamäärä ei ollut riittävä.  

Kyselyn tarkoituksen oli kerätä taustatietoa lupahallinnon nykytilasta sekä 

kuvata lupahallintajärjestelmän käyttötapauksia. Käyttötapauksien kuvaami-

sella ja toiminnallisuuksilla oli tarkoituksena hahmottaa vastaajalle mahdol-

lisia muutoksia nykyiseen järjestelmään verrattuna. Kysymyssarjassa oli yh-

teensä 10 kysymystä. Kysymyksissä henkilöiden vastasivat väittämiin 

kyllä/ei vastauksin tai käyttötapauksien ja toiminnallisuuksien kuvauksissa 

pisteyttämällä ominaisuuden välillä 1-5, josta 1=soveltumaton tai tarpeeton 

ominaisuus ja 5=erittäin sopiva toiminnallisuus. Kysymyssarjaan oli varattu 

mahdollisuus kommentoida väitettä tai käyttötapauskuvausta sanallisesti. 
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1.Kysymys: Lupahallinto on tällä hetkellä riittävän hyvin ohjeistettu 

normilla ja normisto ohjaa yksiselitteisesti hallintoyksiköitä järjestä-

mään lupahallinnon? 

Kysymyksellä haluttiin selvittää Puolustusvoimien normiohjauksen tilan-

netta. Vastaajista suurimman osan mielestä normit eivät ohjaa toimintaa tällä 

hetkellä riittävästi ja niiden päivittäminen on ajankohtaista. Vastaajat kaipa-

sivat ohjeistukseen myös selkeyttä. 

 

 

Kuva 4 Vastausten jakautuminen kysymykseen 1. 

 

  

  



Puolustusvoimien lupahallinnon henkilöstölle suunnattu kysely 

23 

 

2. Kysymys: Mitä kehitettävää näet lupahallinnon prosessissa? 

Lupahallinnon prosesseja käsittelevään kysymykseen vastauksia tuli kuudelta 

vastaajalta. Vastauksia tulkittaessa nousee esiin prosessin monivaiheisuus ja 

kompleksisuus. 

 

Kuva 5 Vastaukset lupahallinnon prosessien kehittämisestä 

 

3. Kysymys: Mitä palveluita lupahallintosovelluksen tulisi tarjota? 

Kysymykseen kolme oli vastannut neljä vastaajaa. Vastauksista voidaan pää-

tellä, että vastaajat kaipaavat sovellukseen palveluita, jotka olisivat helposti 

käytettäviä ja kaikki Puolustusvoimiin kohdistuvia vierailuita hallittaisiin sa-

malla järjestelmällä hallintoyksiköissä. 

 

Kuva 6 Vastaukset lupahallintosovelluksen ominaisuuksista 
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4. Kysymys: Lupahallintosovellus voisi toimia web-pohjaisena sovelluk-

sena, jossa henkilöllisyys todennettaisiin sähköisellä tunnistautumisella, 

kuten verkkopankeissa? Voit kommentoida tai perustella vastauksesi 

vaihtoehdon perässä olevaan ruutuun. 

Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää koetaanko vierailijan henkilöllisyy-

den tunnistaminen sähköisillä järjestelmillä tärkeäksi. Vastaajat kokivat ky-

seisen toiminteen olevan tärkeä työkalu sovelluksessa. 

 

 

Kuva 7 Vastaukset sähköisen tunnistautumisen vaatimukseen. 
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5. Kysymys: Tulisiko lupahallintosovellus ja ulkomaalaisten vieraiden 

lupahallinto (POTI-sovellus) yhdistää? Voit kommentoida tai perustella 

vastauksesi vaihtoehdon perässä olevaan ruutuun. 

Kysymyksessä haettiin vastausta kahden erillisen järjestelmän yhdistämisestä 

tulevassa lupahallintosovelluksessa. Vastaukset jakautuvat alla olevan kuvan 

9 mukaisesti. Seitsemästä vastaajasta viisi näki, että sovellukset kannattaa yh-

distää, ja kahden mielestä se ei ollut tarpeellista. 

 

Kuva 8 Vastaukset nykyisin kahden eri järjestelmän yhdistämisestä. 
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6. Kysymys: Lupahallinto koetaan hyvin usein vaikeana prosessina. 

Mikä mielestäsi vaikeuttaa prosessia? 

Kysymykseen tuli vastauksia kuusi kappaletta. Vastauksien perusteella ei voi 

tulkita, mikä lupahallinnon prosessista tekee vaikean. Yhtenä tekijänä näh-

dään epäselvät ohjeet ja toisena tekijänä vanhentuneet sovellukset. 

 

Kuva 9 Vastaukset lupahallinnon prosessien vaikeudesta. 

 

7. Kysymys: Tulisiko lupahallintasovelluksessa olla mahdollisuus rajata 

henkilön pääsyä turvallisuusvyöhykkeittäin? Voit kommentoida tai pe-

rustella vastauksesi vaihtoehdon perässä olevaan ruutuun. 

Kysymyksellä haluttiin selvittää vastaajien mielipide ja näkemys turvalli-

suusvyöhykkeiden vaikuttavuudesta pääsyoikeuksia myönnettäessä. Kuusi 

vastaajaa näki tämän olevan tärkeä tieto ja toiminta lupaa myönnettäessä. Yh-

den vastaajan mielestä vastuu kuuluu yksiselitteisesti Puolustusvoimien nor-

min mukaisesti vierailun isännälle. 

 

Kuva 10  Vastaukset lupahallinnon prosessien vaikeudesta. 
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8. Kysymys: Lupahallintasovelluksen tulee olla yhteensopiva valvo-

motyökalujen kanssa, kuten kulunvalvonta ja muut valvontajärjestel-

mät. Vartiostoilla ja turvallisuusvalvontakeskuksilla tulee olla mahdolli-

suus hyväksyä vierailuja virka-ajan jälkeen. Voit kommentoida tai pe-

rustella vastauksesi vaihtoehdon perässä olevaan ruutuun. 

Kysymyksellä selvitettiin kokevatko käyttäjät tarpeelliseksi käyttää lupahal-

lintosovellusta vartiostojen työkaluna virka-ajan jälkeen. Vastaajista viiden 

mielestä vartiostojen on tarpeellista käyttää lupahallintasovellusta. Kahden 

vastaajan mielestä sille ei ole tarvetta. Haasteena nähtiin tilanne, jossa sovel-

lusta käyttää ulkopuolinen vartiointipalvelun tuottaja. 

 

Kuva 11 Vastaukset vartioston tarpeesta käyttää lupahallintosovellusta. 
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9. Kysymys: Kysymyksessä on kuvattu lupahallinnon ja lupahallinta-

sovelluksen toiminnallisuuksia väittämin. Pisteytä väittämät niin, että 

1=soveltumaton/tarpeeton toiminnallisuus ja 5=erittäin sopiva toimin-

nallisuus. Jokaisen väittämän jälkeen on kommenttikenttä, johon voit 

kirjata huomioita eri toiminnallisuuksista. 

Kysymyksessä kuvattiin käyttötapaus tai toimintaperiaatetta lupahallinnon 

näkökulmasta. Kysymyksellä haluttiin selvittää, onko tutkielman tekijän olet-

tamukset relevantteja ja toimivia Puolustusvoimien eri hallintoyksiköiden 

toiminnassa. Vastauksia tulkittaessa voidaan todeta, että neljä ensimmäistä 

väittämää tai käyttötapauksen kuvausta ovat valideja ja toimivia. Kahden vii-

meisen väittämän tai käyttötapauksen osalta nähdään tietoturvallisuuden vaa-

rantuvan, jos esimerkiksi henkilötunnuksia tarkastetaan älylaittein.  

 

Kuva 12  Keskiarvoistetut vastaukset kysymykseen 9. 
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Kuva 13  Vastauksien jakautuminen kysymykseen 9. 

 

 

Kuva 14  Vapaamuotoiset tekstivastaukset kysymykseen 9. 
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10. Kysymys: Mitä lupahallinnon päivittäisiä rutiineja voisi automati-

soida?  

Kysymys oli vapaamuotoinen ja siihen ei tullut yhtään vastausta. Vastauksien 

puuttumisen vuoksi on mahdotonta päätellä voiko lupahallinnon rutiineja hal-

lita robotiikan tai tekoälyn keinoin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ky-

symys on aseteltu liian vaikeaselkoiseksi. 
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5 Kyselytutkimuksen tulokset 

5.1 Taustaa 

 

Tutkimukseen liittyen toteutin kyselyn, jonka tarkoituksena oli kar-

toittaa lupahallinnon nykytila ja tulevaisuus. Kysely oli luonteeltaan 

laadullinen. Kysely toteutettiin internet-kyselynä Webropol alustalla. 

Kysely on turvallisuusluokaltaan julkinen ja se jaettiin Puolustusvoi-

mien lupahallinnossa työskentelevälle henkilöstölle. Kyselylle asetet-

tiin kolme tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää Puolus-

tusvoimien normien ja ohjeiden ajantasaisuus ja selkeys. Toisena tar-

koituksena oli kartoittaa tulevan lupahallintosovelluksen mahdollis-

ten käyttäjien näkemys sovelluksessa tarvittavista palveluista.  Kol-

mantena tavoitteena oli selvittää voiko lupahallintosovelluksen tiet-

tyjä toimintoja automatisoida ohjelmistorobotiikan tai tekoälyn 

avulla. 

  

Kysely lähetettiin Puolustusvoimissa 22 henkilölle. Kyselyn saat-

teessa annettiin mahdollisuus jakaa kyselyä Puolustusvoimien lupa-

hallinnossa ja vartiointitehtävissä työskenteleville henkilöstölle. Vas-

tausaikaa kyselyyn oli kolme viikkoa. Vastauksia määräaikaan men-

nessä tuli seitsemän. Vastauksien määrä oli rajallinen ja tästä johtuen 

analyysi on suuntaa antava. Analyysissä on painotettu kahta tekijää. 

Ensimmäinen analysoitava tekijä on Puolustusvoimien normien ja oh-

jeiden ajantasaisuus ja selkeys. Toinen analysoitava tekijät on uudelle 

lupahallintosovellukselle asetettavat vaatimukset. 
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5.2 Analyysimenetelmä 
 

Vastauksien analysoinnissa on käytetty fenomenologista analyysimenetel-

mää. Fenomenografisella analyysillä pyritään lähestymään tutkimuskohdetta 

ilman ennakko oletuksia ja teoreettista viitekehystä. Fenomenografinen ana-

lyysi rakentuu osittain kehitysprojektin laatijan omiin näkemyksiin ja koke-

muksiin. 

Analyysi on jaettu neljään eri vaiheeseen. Vaiheet ovat kuvattuna alla ole-

vassa kuvassa. 

 

Kuva 15  Fenomenologisen analyysin vaiheet 

 

5.3 Analyysi 
 

Analyysin tuloksissa esitellään kaksi tärkeintä ja keskeisintä kyselyn havain-

toa. Kyselyn tuloksien analysointi osoitti aiempien havaintojen ja keskuste-

lujen olevan valideja. Analyysissä havaitsin vastaajien kokevan lupahallin-

non kompleksisena ja vaikeasti hahmotettavana. Tilannetta ja hahmotusky-

kyä haastaa erittäin paljon lupahallintoa koskeva lainsäädäntö ja siitä johdetut 

Puolustusvoimien määräykset.  

Kyselyssä selvisi, ettei Puolustusvoimien lupahallinnon määräykset ja ohjeis-

tus tue lupahallinnossa työskenteleviä. Haasteena ja ongelmana kyselyyn vas-

tanneet kertoivat ohjeistuksen olevan vaikeasti saatavissa ja olevan osin risti-

riidassa toisten määräyksien kanssa. Haaste on tunnistettu aiemmin, mutta 
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sen hallinta on vaikeaa, koska normien yhteensovittaminen vaatii resursseja. 

Tiedon käytettävyyden ja saatavuuden osalta haaste on tunnistettu ja siihen 

voidaan vaikuttaa järjestämällä henkilöstölle koulutusta. Vastaajat kokivat 

työskentelyn ulkoministeriön ja kahden eri pääesikunnan osaston kanssa 

haastavana. Lupahallinto on jakautunut kahden eri osaston tehtäviin pää-

esikunnassa, koska pääesikunnan DSA viranomainen käsittelee vierailuluvat, 

kun Puolustusvoimien henkilöstöön kuuluva vierailee ulkovaltojen sotilas-

kohteissa. Usean vastaajan mielestä lupahallintoprosessia tulee yhdenmu-

kaistaa ja ohjaus tulee olla yhden toimialan johdossa. Analyysissä vertailun 

perusteella esimerkiksi ulkomaalaisvierailun toimintatapoja tai -menetelmiä 

ei voida muokata pelkästään Puolustusvoimien näkökulmasta, koska sitä oh-

jaa kansainvälinen tietoturvallisuuslaki ja toimintaan osallistuu kiinteästi Ul-

koministeriö. Puolustusvoimien omien ohjeistuksien ja toimintatapojen 

muuttaminen on mahdollista. Tällä hetkellä normi pääsy ja liikkuminen soti-

lasalueilla on päivityksessä ja sen päivitystyössä tullaan ottamaan huomioon 

tässä tutkielmassa esiin tulleita havaintoja. 

Toinen havainto analyysissä oli lupahallintoon liittyvien sovelluksien määrä. 

Lupahallinnon järjestelmiä on tällä hetkellä Puolustusvoimissa käytössä pää-

syoikeustietojärjestelmä ja lupahallintojärjestelmä sekä eräissä joukko-osas-

toissa Servus -pääsyoikeusjärjestelmä. Edellä mainittujen pääsyoikeusjärjes-

telmien lisäksi saattaa paikallisesti hallintoyksiköillä olla käytössä eri sovel-

luksia ja tietokantoja, joilla pääsyoikeuksia hallitaan. Järjestelmien ja tieto-

kantojen määrä on hallintoyksiköstä riippuen kahdesta neljään eri järjestel-

mää. Järjestelmien heikkoutena todetaan kyselyn tuloksissa se, ettei ne kes-

kustele keskenään, vaan järjestelmät ovat siiloutuneita. Järjestelmien siilou-

tuneisuus vaikeuttaa merkittävästi päivittäistä työskentelyä lupahallinnossa 

sekä osin vartiointia ja kulunvalvontaa toteuttavissa sotilaspoliisivartios-

toissa. Merkittävä ongelma on hallintoyksiköiden erillisten pääsy- ja kulku-

oikeus tietokantojen osalta niiden tieto- ja henkilöturvallisuus. Hallintoyksi-

köiden omat pääsyoikeus tietokannat ovat merkittävä tietoturvallisuusriski, 

koska niiden valvonta on käytännössä mahdotonta. Kulku- ja pääsyoikeus tie-

tokannat ovat pääsääntöisesti hallintoyksikön turvallisuusalan henkilöstön yl-

läpitämiä excel-tiedostoja.  

Tulevaisuuden lupahallintojärjestelmän tulisi tarjota käyttäjilleen verkon yli 

olevana palveluna. Lupahallintojärjestelmän tulee mahdollistaa sujuva pää-

syoikeuden myöntäminen, jossa pääsyoikeutta anova henkilö tunnistetaan 
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vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Tunnistautumisen jälkeen vierailu-

pyyntö välittyy vierailun isännälle tai suoraan hallintoyksikön turvallisuus-

alalle. Turvallisuusalan hyväksyttyä vierailupyyntö välittyy hyväksytystä 

vierailuluvasta tieto vartiointia toteuttavalle taholle. Vartioston tai ulkopuoli-

sen palveluntuottajan vartijalle vierailuluvan tarkastamiseen varataan erilli-

nen päätelaite esimerkiksi älypuhelin tai tabletti, jonka kameralla on mahdol-

lista tarkastaa ajokortin tai henkilötodistuksen viivakoodista pääsyoikeus. 

Kulunvalvontapaikoilla käsitellään merkittävä määrä henkilötunnuksia ja 

henkilöitä yksilöiviä tietoja, joten tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimuk-

set tulee selvittää sekä huomioida. Tarkastamiseen varatun päätelaitteen kon-

figuraatio on toteutettava niin, ettei sen muita toimintoja ole mahdollista käyt-

tää tietoturvallisuuden takia. Tietoturvallisuus tulee huomioida laitteen verk-

kotoiminnoissa. Kulunvalvontapaikoille tulee esimerkiksi rakentaa suojattu 

ja salattu WIFI yhteys, jota käytetään vain pääsyoikeuksien tarkastamiseen.  

Analyysin perusteella on havaittavissa, että lupahallinnossa tulee olla yksi lu-

pahallintojärjestelmä tulevaisuudessa, jolla hallinnoidaan kaikki Puolustus-

voimiin suuntautuvat vierailut. Tulevaisuuden lupahallintojärjestelmä mah-

dollistaa tarvittavien Puolustusvoimien henkilökortti tuotannon, lupahallin-

non osin automatisoidun ja digitaalisen käsittelyn, vartiointia toteuttavalle 

henkilöstölle mahdollisuuden todentaa pääsy sähköisesti ja sähköisen pääsy-

oikeusrekisterin. Digitaalisen lupahallinnon turvallisuutta lisäävä tekijä on 

sen muodostamat kulkulokit. Kulkulokien perusteella pystytään jälkikäteen 

seuraamaan ja jäljittämään esimerkiksi tietyn ajoneuvon tai henkilön vierailut 

esimerkiksi useassa hallintoyksikössä. Tulevaisuudessa uusien turvallisuus-

teknologioiden käyttö tulee olla osa arkea, joka tulee lupahallinnon päivit-

täistä työtä. Yksi tulevaisuuden haaste lupahallintojärjestelmälle voi olla Val-

tionvarainministeriön työryhmän esittämä henkilötunnuksen muutostyö. Pro-

sessi muutoksen osalta on vielä alkuvaiheessa, mutta sen vaikutukset on tun-

nistettava uutta lupahallintojärjestelmää valittaessa.24 

Analyysin toinen keskeinen ja merkittävä havainto liittyy lupahallintoa kos-

keviin asiakirjoihin, ohjeisiin ja määräyksiin. Osa lupahallinnossa työskente-

levistä kokee ohjeistuksen olevan osin ristiriitainen ja se vaikeuttaa lupahal-

 
24 Työryhmä esittää henkilötunnukseen muutoksia: Vuodesta 2027 alkaen uuden-
muotoisesta henkilötunnuksesta ei kävisi enää ilmi ikä ja sukupuoli (valtioneu-
vosto.fi) 

https://valtioneuvosto.fi/-/10623/tyoryhma-esittaa-henkilotunnukseen-muutoksia-vuodesta-2027-alkaen-uudenmuotoisesta-henkilotunnuksesta-ei-kavisi-enaa-ilmi-ika-ja-sukupuoli
https://valtioneuvosto.fi/-/10623/tyoryhma-esittaa-henkilotunnukseen-muutoksia-vuodesta-2027-alkaen-uudenmuotoisesta-henkilotunnuksesta-ei-kavisi-enaa-ilmi-ika-ja-sukupuoli
https://valtioneuvosto.fi/-/10623/tyoryhma-esittaa-henkilotunnukseen-muutoksia-vuodesta-2027-alkaen-uudenmuotoisesta-henkilotunnuksesta-ei-kavisi-enaa-ilmi-ika-ja-sukupuoli
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linnossa työtä. Kyseinen väittämän on yksittäinen, mutta vastaavia komment-

teja olen kuullut lupahallinnon parissa työskenteleviltä. Kyseiseen havain-

toon tulee suhtautua varauksellisesti, mutta se on kuitenkin otettava huomi-

oon ohjeita ja määräyksiä uudistettaessa. 

Tutkielmassa esiin nousseisiin haasteisiin kyetään vastaan kahdella toimen-

piteellä. Lupahallinnossa työskentelevien koulutuksella sekä virtaviivaista-

malla käytössä olevia ohjeita ja määräyksiä. Koulutuksen näkökulmasta on 

järkevää käyttää jo nyt Puolustusvoimien käytössä olevia opetusalustoja ku-

ten PvMoodle.  Koulutuksella taataan riittävä osaaminen lupahallinnossa 

työskentelevien osalta ja prosessin sujuvuuden kannalta se on tärkeää. Ohjei-

den ja määräyksien osalta tulee syvällisesti pohtia ja ratkaista ongelmatiikka 

niiden ristiriitaisuuksien takia. Olennaista on ohjeen ja määräyksen uudista-

misen yhteydessä tunnistaa lupahallinnon kaikkien osapuolien oleelliset toi-

minnot sekä niiden vaiheet. 
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6 Johtopäätökset 

Johtopäätökset luvussa esitetään tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset ja 

johtopäätökset. Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta ja mah-

dollisia jatkotutkimuksen aiheita.  

Lupahallintoa ohjaa lukuisa määrä eri lakeja ja asetuksia sekä Puolustusvoi-

mien omia määräyksiä eli normeja. Kysymyksessä on hyvin kompleksinen ja 

vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, jota turvallisuusalan ulkopuolisen on 

vaikea ymmärtää. Tilannetta ei helpota se, että lupahallintoon liittyy Puolus-

tusvoimien ulkopuolinen taho, Ulkoministeriö, joka myöntää kansainvälisen 

henkilöturvallisuusselvitystodistuksen. Lupahallinto on keskeinen osa Puo-

lustusvoimien päivittäistä turvallisuutta sekä näkyvä osa Puolustusvoimien 

julkisuuskuvaa. Yksittäisen kansalaisen kuva Puolustusvoimista voi muodos-

tua hänen asioidessaan lupahallintoon tai hänen odottaessa varuskunnan por-

tilla pääsyä sotilasalueen sisälle. Lupahallinnolla on tärkeä merkitys turvalli-

suuden tekijänä koko Puolustusvoimien näkökulmasta. Jos emme tiedä kuka 

pääsee alueillemme tai rakennuksiimme, niin tällöin varmasti jää havaitse-

matta monta muutakin merkityksellistä asiaa.  

 

6.1 Pohdintaa 
 

Tutkielma oli erittäin mielenkiintoinen ja tuki ammatillista kehittymistäni. 

Aiheesta ei ole aiempaa tutkimustietoa, jota tässä tutkielmassa olisi voinut 

käyttää. Tutkielman tutkimusongelmana ja tarkoituksena oli selvittää mikä on 

Puolustusvoimien lupahallinnon nykytila ja mitä vaatimuksia uudelle lupa-

hallintojärjestelmälle asetetaan. Asetetutun tutkimusongelman selvittäminen 

onnistui osittain. Tutkimusasetelman näkökulmasta tutkielma vastaa siihen 

mikä on Puolustusvoimien lupahallinnon nykytilanne ja vastaa siihen liitty-

viin haasteisiin ja ongelmiin. Tutkielman tulokset ovat osin yleistettävissä, 



Johtopäätökset 

38 

mutta tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta tutkielman kyselyyn vastaajien 

määrä ei ole riittävä ja tutkittu tieto jää osin pinnalliseksi. Vastauksien määrän 

vähäisyys aiheuttaa analyysissä virhettä. Tuloksien vertailu vallitsevaan mie-

lipiteeseen on hyvin samansuuntainen, joten tältä osin tutkielman tuloksia ja 

analyysiä voidaan pitää validina. 

Tutkielman aikataulu ja laajuus ei mahdollistanut käytössä oleviin lupahal-

lintojärjestelmiin perehtymistä. Tutkielman alussa pyrin selvittämään, onko 

yksityisellä sektorilla tai muilla viranomaisilla käytössään järjestelmiä, jotka 

voisivat sopia Puolustusvoimien käyttöön. Selvityksen perusteella muilla vi-

ranomaisilla tai yksityisen sektorin turvallisuustoimijoilla ei ole täysin vas-

taavan tapaisia järjestelmiä käytössään. Rakennusteollisuudessa käytetään 

pääsy- ja kulkuoikeuksien tarkastamisessa Valttikortti, joka toimii henkilö-

tunnisteena. Kyseisen kortin osalta toiminta ei vastaa Puolustusvoimien vaa-

timuksia. 

Tutkielman tulokset ovat osin hyödynnettävissä Puolustusvoimien lupahal-

linnon modernisointityössä sekä ohjeiden ja määräyksiä uusittaessa. Tutkiel-

man luvussa viisi on analysoidut tulokset sekä kehitysajatuksia, joita on mah-

dollista hyödyntää muissa konteksteissa. 

Aihe on laajuudeltaan hyvin suuri ja yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla 

Puolustusvoimien lupahallinnon normiohjauksen yhdenmukaistaminen vas-

taamaan muuttuvan lupahallintokentän tarpeita. Toisena jatkotutkimusai-

heena näen tulevaisuuden turvallisuusteknologioiden tarjoamien mahdolli-

suuksien tarkastelun lupahallinto ympäristössä. 

Loppusanoina siteeraan kenraaliluutnantti Aksel Fredrik Airoa:  

Täytyy käydä pirusti kouluja, jotta uskaltaa tehdä yksinkertaisia päätöksiä. 

Muuten rupeaa keksimään kaikenlaisia monimutkaisia juttuja. Kaikki sota-

hommat ovat niin yksinkertaisia. Etummainen rivimies käy sodan. Ei sodassa 

pärjää kuin aivan yksinkertaisella käskyllä. 

Kenraaliluutnantin sanat ovat meille ajankohtaisia tänäänkin. Lopuksi esitän 

kiitokset tuesta ja ymmärryksestä perheelleni, työn valvojille sekä palvelus-

tovereilleni. 
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