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Puolustushallinnon VATU-ohjelma 
 
 
Yleiskuvaus 
Puolustushallinnossa on parhaillaan käynnissä puolustusvoimien laaja uudistaminen pääministeri Jyrki Kataisen 
hallitusohjelman mukaisesti. Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokun-
ta linjasivat puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat 8.2.2012.  Uudistuksen tavoitteena on Suomen puolustus-
kyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Puolustusvoimauudistuksella sopeute-
taan puolustusvoimat pieneneviin ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin ylläpitäen ja kehittäen puolustuk-
sen ennaltaehkäisykykyä.  

 
Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano käynnistyi vuonna 2012 ja jatkuu vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjel-
man aikajänteelle vuoteen 2015. Puolustusvoimauudistus sisältää merkittäviä rakenteiden ja toimintatapojen 
uudelleen järjestelyjä sekä puolustusvoimien materiaalihankintojen supistamista ja myöhentämistä. Lisäksi puo-
lustusvoimauudistuksen toimeenpanoon liittyen Puolustushallinnon rakennuslaitos sopeuttaa toimintansa puo-
lustusvoimien uuteen organisaatioon ja toimintatapaan. Puolustushallinnon osalta vaikuttavuus- ja tulokselli-
suusohjelman muodostaa edellä mainittu puolustusvoimauudistuksen toimeenpanokokonaisuus.   
 
Puolustusvoimauudistuksen uudelleenjärjestelyt ja kehittämistoimenpiteet ovat toimeenpanovaiheessa. Vaikut-
tavuus- ja tuloksellisuusohjelman puitteissa kertyneet kehittämisehdotukset, siltä osin kuin ne eivät sisälly puo-
lustusvoimauudistuksen toimeenpanoon tai Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminnan sopeuttamiseen, 
on saatettu virastojen johdon tietoon hyödynnettäväksi virastojen normaalissa kehittämistyössä ja johtamiskäy-
tännöissä.  
 
Lisätietoja:  
>> Puolustusvoimauudistus 
>> Puolustusvoimat  
 

 
Inhimillisen pääoman kehittäminen 
Puolustusvoimauudistuksessa henkilöstön määrä ja rakenne sopeutetaan vastaamaan puolustusvoimien 2020-
luvun vaatimuksia ottaen huomioon sodan ajan suorituskyvyn ja joukkorakenteen kehittyminen sekä käytössä 
olevat kokonaisresurssit. Uudistuksessa puolustusvoimista vähenee noin 2100 tehtävää. Henkilöstövähennyk-
set toteutetaan kattavana kokonaisratkaisuna, jossa henkilöstö sitoutetaan muutokseen ja henkilöstöä tuetaan 
muutoksessa. Kaikissa toimenpiteissä noudatetaan hyvän työnantajan periaatteita.  
 
Lähes koko organisaation läpileikkaava puolustusvoimauudistus asettaa inhimillisen pääoman kehittämiselle 
erityisen haasteen. Lähtökohtana on ylläpitää henkilöstön korkea osaaminen ja motivaatio myös muutoksen 
aikana. Tavoitteena on, että keskeiset työhyvinvoinnin mittarit ovat uudistuksen jälkeen samalla korkealla tasolla 
kuin lähtökohtavuonna 2010. 
 
Inhimillistä pääoman kehittämisessä keskitytään kolmeen alueeseen: (1) Innostavan johtamisen ja esimiestyön 
osa-alueella jatketaan henkilöstölle suunnattua esimies- ja vuorovaikutusvalmennusta. Valmennuksen tavoit-
teena on kehittää avointa palaute- ja johtamiskulttuuria sekä tukea työyhteisöjen toiminnan parantamista johta-
mistoimintaa kehittämällä. (2) Osaamisen kehittymisen ja uudistumisen osa-alueella taataan, että henkilöstö- ja 
tehtävärakenne turvaa kriittisen osaamisen säilymisen. Lähtökohtana ovat ensisijaisesti sodan ajan vaatimukset 
ja henkilöstövoimavarat kohdistetaan sodan ajan suorituskyvyn kannalta keskeisiin toimintoihin. (3) Työkyvyn 
(henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen) osa-alueella lähtökohtana on, että työyhteisön ilmapiiri syntyy osa-
na arjen jokapäiväistä toimintaa. Työyhteisön sisäinen toimivuus, hyvä työilmapiiri ja henkilöstön tasa-arvo tuke-
vat niin organisaation menestymistä kuin sen jäsenten hyvinvointia.  
 

http://www.defmin.fi/hallinnonala/puolustusvoimauudistus
http://www.puolustusvoimat.fi/
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Inhimillisen pääoman kehittäminen ja seuranta on osa normaalia viraston toiminnan ja resurssien suunnittelua ja 
seurantaa. Tällä tavoin toimenpiteet saadaan aidosti osaksi viraston arkea.  
 
 
VATU-hankkeet 

Nimi Lyhyt kuvaus Tavoitteet 

Puolustusvoimauudistus 
 
Lisätietoja: 
Olli Suonio  
olli.suonio@defmin.fi 
 
>> Puolustusvoimauudis-
tus 
>> Puolustusvoimat  
 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen 
ohjelman mukaisesti hallitus on käynnis-
tänyt puolustusvoimien laajan uudista-
misen. 

 
Vuoden 2015 alkuun mennessä toteu-
tettavan puolustusvoimauudistuksen 
perustavoite on varmistaa, että puolus-
tusvoimilla on edellytykset täyttää tehtä-
vänsä sekä ylläpitää Suomen sotilaalli-
nen puolustuskyky 2020 -luvulle. Uudis-
tuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimi-
en nykyisten lakisääteisten tehtävien 
jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden 
toimivuuden varmistaminen sekä puo-
lustusperiaatteen kehittäminen alueelli-
sen puolustuksen pohjalta.  
 
Uudistuksessa sopeutetaan puolustus-
voimien koko ja toiminta tasapainoon 
rahoituksen sekä pienenevän palvelus-
kelpoisen ikäluokan koulutustarpeiden 
kanssa. Uudistuksessa hallintoyksiköi-
den ja johtamistasojen määrä vähenee. 
Lisäksi toimintoja keskitetään ja varus-
mieskoulutusta antavien joukko-
osastojen lukumäärä sekä rakenne so-
peutetaan vastaamaan pienentyvää pal-
veluskelpoista ikäluokkaa sekä sodan 
ajan joukkojen koulutustarvetta. Toimi-
pisteitä vähennetään ja tarpeettomista 
kiinteistöistä sekä toimitiloista luovutaan. 
Uudistus tuottaa merkittäviä säästöjä 
henkilöstökuluissa. Ratkaisuissa pyri-
tään pitkän aikavälin vaikuttavuuteen. 

 
Puolustusvoimauudistuksen keskeiset 
uudelleenjärjestelyt toteutetaan kahdes-
sa vaiheessa: 1.1.2014 sekä 1.1.2015.  

vaikuttavuus: 
Suomen puolustuskyvyn turvaami-
nen. Puolustusvoimien toiminnan 
tason palauttaminen vuodesta 
2015.  
 
palvelukyky: 
Yleisen asevelvollisuuden vahvis-
taminen.  
 
aikaansaannoskyky: 
Puolustusvoimien kestävä raken-
teellinen ratkaisu ja tehokkaat toi-
mintatavat. Puolustusvoimien hen-
kilöstö- ja tehtävärakenne vastaa 
sodan ajan vaatimuksia.  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Pysyvät kustannussäästöt. Tasa-
painoinen menotaso ja menora-
kenne.  

Logistiikkalaitoksen pe-
rustaminen 
 
Lisätietoja: 
Juha Härkin 
juha.harkin@mil.fi 

Puolustusvoimauudistuksen osana uu-
distetaan puolustusvoimien logistiikka 
muodostamalla nykyistä keskitetympi 
logistiikkajärjestelmä. Uudelleenjärjeste-
lyssä poistetaan logistiikkajärjestelmän 
päällekkäisyydet, tehostetaan toimintaa 
ja vähennetään logistiikan henkilöstöä. 
 
Nykyisten kolmen puolustushaaran ma-
teriaalilaitosten sekä erillisten logististen 

vaikuttavuus: 
Puolustusvoimallisilla logistiikka- ja 
materiaalipalveluilla turvataan puo-
lustuskyvyn edellyttämien suoritus-
kykyjen rakentaminen, ylläpito ja 
käyttö.  
 
palvelukyky: 
Luodaan edellytykset Logistiikkalai-
toksen perustamiselle.  

mailto:olli.suonio@defmin.fi
http://www.defmin.fi/hallinnonala/puolustusvoimauudistus
http://www.defmin.fi/hallinnonala/puolustusvoimauudistus
http://www.puolustusvoimat.fi/
mailto:juha.harkin@mil.fi
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yksiköiden toiminta, parhaat käytänteet 
ja osaaminen organisoidaan yhteen 
Puolustusvoimien logistiikkalaitokseksi.  
 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloit-
taa toimintansa 1.1.2015.  
 

aikaansaannoskyky: 
Kehitetään ja ylläpidetään logistiik-
ka- ja materiaalipalvelujen edellyt-
tämä osaaminen.  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Kustannustehokas toimintamalli, 
jossa yhdistetään olemassa olevaa 
osaamista ja resursseja sekä välte-
tään turhaa ja päällekkäistä työtä.  

Kokonaisturvallisuuden 
toimeenpano 
 
Lisätietoja:  
 
Vesa Valtonen 
ve-
sa.valtonen@turvallisuusko
mitea.fi 
 
>> Turvallisuuskomitea 
>> Yhteiskunnanturvalli-
suus 

Kokonaisturvallisuuden toimeenpano  
-hankkeen tavoite on tehostaa ja yhte-
näistää valtionhallinnon varautumisen 
suunnittelua ja kehittää valmiusjärjes-
telmän toimintaa. Painopiste on kes-
kushallinnon toimintojen kehittämisessä 
palvelemaan paremmin valtioneuvostoa 
ja siten myös alaista hallintoa. 

 
Kokonaisturvallisuuden varautumisen 
keskeisimmät toimijat ovat Turvallisuus-
komitea, valmiuspäällikkökokous ja 
valmiussihteerit. Nykyinen toimintamalli 
perustuu mainittujen yhteistyöelimien 
säännönmukaisiin kokouksiin ja tarvitta-
essa toimintaan häiriötilanteissa. Kes-
keisin muutos nykymuotoiseen toimin-
tamalliin on valmistelevan tason yhteis-
työn tiivistäminen ja kokousjärjestelmän 
keventäminen.  

 
Kehittäminen on aloitettu osana peruste-
tun Turvallisuuskomitean toiminnan 
suunnittelua vuoden 2013 alusta. 

vaikuttavuus: 
Yhteiskunnan varautuminen ja elin-
tärkeiden toimintojen turvaaminen  
 
palvelukyky: 
Valtiojohdon ja valtioneuvoston 
johtamista tukeva kokonaisturvalli-
suuden valmiusjärjestelmä.  
 
aikaansaannoskyky: 
Valmiusjärjestelmä toimii verkosto-
na nopeammin, joustavammin, op-
pivammin, osallistavammin ja kaik-
kien ammattitaitoa hyödyntäen.  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 
Valmiusjärjestelmän päällekkäi-
syyksien poistaminen. Nykyistä 
kustannustehokkaampi toiminta-
malli.  

Kyberturvallisuusstrate-
gian toimeenpano 
 
Lisätietoja:  
 
Vesa Valtonen 
ve-
sa.valtonen@turvalli
suuskomitea.fi 

Suomen kyberturvallisuusstrategia val-
mistui vuoden 2013 alussa. Strategian 
laatiminen oli yksi hallitusohjelman kär-
kihankkeista. Strategian periaatteiden 
toimeenpanoa valmistellaan toimeenpa-
no-ohjelmassa, jonka laatimista koor-
dinoi Turvallisuuskomitea.  

 
Kyberturvallisuusstrategian toimeenpa-
no-ohjelma sisältää yhteiset kansalliset 
periaatteet strategisten linjausten toi-
meenpanosta. Lisäksi siihen sisältyvät 
hallinnonalojen ja toimijoiden valmistelu-
vastuulle tulevat käytännön toimenpi-
teet.  

 
Toimeenpano-ohjelma laaditaan toimin-
tokohtaisesti, mutta samalla pyritään 
luomaan seurantajärjestelmä, jonka 
avulla voidaan tarkastella esimerkiksi 
erilaisten kyberturvallisuutta edistävien 
hankkeiden toteutumista.  

vaikuttavuus: 
Suomi kykenee kansallisesti hallit-
semaan kybertoimintaympäristön 
tahallisia tai tahattomia haittavaiku-
tuksia sekä vastaamaan ja toipu-
maan niistä.  
 
palvelukyky: 
Valtioneuvostolla ja eri toimijoilla 
on käytettävissään kyberturvalli-
suuden hallinnan toimintamalli se-
kä kybertoimintaympäristön tilan-
nekuva.  
 
aikaansaannoskyky: 
Luotettava kyberturvallisuuden yh-
teistoimintaverkosto. Toiminta on 
avointa, nopeaa, joustavaa ja hyö-
dyntää kaikkea tarvittavaa ammatti-
taitoa.  
 
tuottavuus ja taloudellisuus: 

mailto:vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
mailto:vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
mailto:vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
http://www.turvallisuuskomitea.fi/
http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/
http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/
mailto:vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
mailto:vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
mailto:vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi
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Kustannustehokas toimintamalli, 
jossa yhdistetään olemassa olevaa 
osaamista ja resursseja sekä välte-
tään turhaa ja päällekkäistä työtä.  

 
 
Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus/ 
 
Toteutuksessa 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / uudistuksen 
kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

 Puolustusvoi-
mauudistus 

 Uudistuksen tavoitteena on Suomen 
puolustuskyvystä huolehtiminen ja 
pysyvien kustannussäästöjen ai-
kaansaaminen. Puolustusvoimauu-
distuksella sopeutetaan puolustus-
voimat pieneneviin ikäluokkiin ja kas-
vaviin kustannuspaineisiin ylläpitäen 
ja kehittäen puolustuksen ennaltaeh-
käisykykyä.  
 
Uudistuksessa sopeutetaan puolus-
tusvoimien koko ja toiminta tasapai-
noon rahoituksen sekä pienenevän 
palveluskelpoisen ikäluokan koulu-
tustarpeiden kanssa. Uudistuksessa 
hallintoyksiköiden ja johtamistasojen 
määrä vähenee. Lisäksi toimintoja 
keskitetään ja varusmieskoulutusta 
antavien joukko-osastojen lukumäärä 
sekä rakenne sopeutetaan vastaa-
maan pienentyvää palveluskelpoista 
ikäluokkaa sekä sodan ajan joukko-
jen koulutustarvetta. Toimipisteitä 
vähennetään ja tarpeettomista kiin-
teistöistä sekä toimitiloista luovutaan. 
Uudistus tuottaa merkittäviä säästöjä 
henkilöstökuluissa. Ratkaisuissa pyri-
tään pitkän aikavälin vaikuttavuuteen. 

Puolustusvoimat 
Puolustusministe-
riö 

Olli Suonio  
ol-
li.suonio@d
efmin.fi 
 
>> Puolus-
tusvoima-
uudistus 
>> Puolus-
tusvoimat  
 

 Puolustushallin-
non rakennuslai-
toksen kehittä-
minen osana 
puolustusvoi-
mauudistusta 

Puolustushallinnon Rakennuslaitos 
(PHRAKL) uudistaa organisaationsa 
ja toimintansa vastaamaan puolus-
tusvoimien uutta sodan ja rauhan 
ajan rakennetta ja toimintatapaa.  
Varuskuntien lakkauttamiset ja niihin 
liittyvät tiloista luopumiset aiheuttavat 
muutoksia Rakennuslaitoksen palve-
lujen kysyntään. 

Puolustushallin-
non rakennuslai-
tos 
Puolustusvoimat 
Puolustusministe-
riö 

Hallinto-
päällikkö 
Ritva Peura  
rit-
va.peura@
phrakl.fi 
 

 
Lisätietoja puolustushallinnon VATU-ohjelman toteutuksesta: 
 
Olli Suonio 
olli.suonio@defmin.fi 

mailto:olli.suonio@defmin.fi
mailto:olli.suonio@defmin.fi
mailto:olli.suonio@defmin.fi
http://www.defmin.fi/hallinnonala/puolustusvoimauudistus
http://www.defmin.fi/hallinnonala/puolustusvoimauudistus
http://www.defmin.fi/hallinnonala/puolustusvoimauudistus
http://www.puolustusvoimat.fi/
http://www.puolustusvoimat.fi/
mailto:ritva.peura@phrakl.fi
mailto:ritva.peura@phrakl.fi
mailto:ritva.peura@phrakl.fi
mailto:olli.suonio@defmin.fi

