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pääkirjoitus

Tolkun tekijät

uolustusvoimissa vuoden alusta 
voimaan tulleet muutokset ovat 
suurimmat sitten viime sotien. 

Muutoksista näkyvin on varmasti ollut 
maavoimien nouseminen puolustushaa-
raksi vanhojen puolustushaarojen rinnal-
le.  Pääesikunnasta on tämän myötä tullut 
todellinen ”joint”- esikunta.  Myös alu-
eellista johtamisjärjestelmää ja huollon 
johtamista on rukattu rankalla kädellä. 
Kun vielä operatiivista suunnittelupro-
sessia, esikuntien johtamisrakennetta ja 
säädösperustaa on muutettu, huomataan, 
että muutos varsinkin  johtamisen näkö-
kulmasta on suuri. Erityisesti puolustus-
voimien keskijohdossa, johtamistasossa 
Pääesikunnan ja joukko-osastojen välissä, 
on iso luuta heilunut.

Julkisuudella on taipumus henkilökeskeisyyteen. Tämän 
vuoksi yleensä vain ylin johto nousee organisaatiossa esiin 
- niin hyvässä kuin pahassa. Useimmiten sen merkitystä 
on kuitenkin ylikorostettu; tätä keskustelua on käyty eri-
tyisesti jättioptiokohujen yhteydessä. Viime aikoina onkin 
johtamisen tutkimuksessa alettu painottaa sitä, että organi-
saatio nousee tai kaatuu paljolti anonyymin keskijohtonsa 
varassa. Keskijohto määritellään yleensä koordinoivaksi 
johtamistasoksi ylimmän johdon ja suoritusportaan välissä. 
Sotilailla on tälle tasolle vanhastaan omakin nimi: opera-
tiivinen taso.  

Keskijohdolla on kaksi tehtävää. Yhtäältä sen pitää vä-
littää ja suodattaa ylijohdon käskyt suoritusportaalle ja toi-
saalta sen pitää kertoa suoritusportaan tilanne ja näkemykset 
ylijohdolle. Keskijohto on siis nimensä mukaisesti kahden 
tulen välissä.  Keskijohdossa tarvitaankin erityisesti tulkinta-, 
neuvottelu- ja sovittelutaitoja. Lisäksi sen pitäisi puhua ja 
ymmärtää sekä ylijohdon että suoritusportaan kieltä. Onkin 
sanottu, että keskijohto on ennen kaikkea tolkun tekijä. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana tolkun tekijän asemaa 
on kuitenkin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla uhattu. 
Uhan ovat aiheuttaneet ennen kaikkea organisaatioiden 
tehostamisvaatimukset sekä tietotekniikka ja verkostoi-
tuminen. Keskijohto on nähty tuottamattomana kuluna, 
josta on haluttu eroon organisaation tehojen irrottamiseksi. 
Tietotekniikka sähköposteineen on aiheuttanut harhakuvi-
telman, että ylijohto voisi jakaa käskynsä nopeasti ja suo-
raan ilman suodattimia suoritusportaalle ja että tilannetta 
kyettäisiin samalla seuraamaan tietojärjestelmiin syötetyn 
tiedon avulla. 

Tutkimus ja käytäntökin ovat kuitenkin osoittaneet 
puheet keskijohdon kuolemasta ennenaikaisiksi. Ongelmat 
ovat nimittäin käyneet ylitsepääsemättömiksi, kun ylijohto 
ei olekaan osannut käskeä suoritusporrasta riittävän yksi-
tyiskohtaisesti ja suoritusporras on ymmärtänyt ylijohdon 

sanoman väärin. Lisäksi ylijohdon tilan-
netietoisuus ei olekaan ollut tietojärjes-
telmiltä katsoen lähelläkään sitä, mitä se 
suoritusportaan näkökulmasta on ollut. 
Seurauksena tästä on ollut totuttamiskel-
vottomia käskyjä, epärealistisia aikatau-
luja ja sekavaa johtamista, josta kukaan 
ei ole ottanut tolkkua.

Myös verkostoituminen siihen liitty-
vine ulkoistamisineen on muuttanut kes-
kijohdon toimenkuvaa. Verkostomainen 
organisaatio toimii joustavasti, toisin kuin 
perinteinen hierarkkinen byrokratia. Se 
voi tietyllä hetkellä suorittaa vain jotain 
mahdollisista toiminnoistaan. Ulkois-
taminen mahdollistaa tällaisen toimin-
nan myös perinteisille organisaatioille. 
Keskijohto menettää verkostoitumisessa 

merkitystään, sillä erilaiset suoritteet voidaan ryhmittää 
suoraan ylijohdon ympärille, joka hämähäkkimäisesti pitää 
organisaationsa lankoja käsissään katkoen armotta turhiksi 
osoittautuneet langat. Verkostoitumisen seurauksena työvoi-
ma tilapäistyy ja organisaatiokerrokset vähenevät. Erilaiset 
projektit, matriisit ja konsultoinnit tulevat organisaation 
arkipäiväksi. Johtamisesta tulee sopimuksenhallintaa, jossa 
vallan ja vastuun väliset rajat hämärtyvät. Samalla koko-
naiskuva organisaation toiminnasta on yhä epäselvempi. 
Tolkkua siitä ei ota välttämättä vanha Erkkikään. 

Puolustusvoimissakin on nähty merkkejä kaikista edellä 
mainituista ilmiöistä. Toimintoja on ulkoistettu, projekteja 
perustettu, konsultteja käytetty. Luvattoman usein jokin Pää-
esikunnan käsky on lipsahtanut järjestelmissä suodattamatta 
suoraan suoritusportaaseen. Erilaisia seurantajärjestelmiä 
on itse kukin joutunut tiedoilla ruokkimaan. Silti puolustus-
voimien viimeaikaiset uudistukset eivät näyttäisi uhkaavan 
keskijohdon asemaa. Monin paikoin johtoportaita on jopa 
lisätty. Puolustusvoimissa on erityispiirteenä lisäksi se, että 
käytännössä kaikki ylimmän ja keskijohdon tasolla toimi-
vat ovat nousseet asemaansa pikku hiljaa suoritusportaan 
alimmasta alokkaan tehtävästä alkaen - edellytykset keski-
näiselle yhteisymmärrykselle ovat tällöin hyvät. Tämä on 
rikkaus, jota monissa muissa organisaatiossa kadehditaan. 
Kaikki edellytykset tolkun tekemiselle ovat puolustusvoi-
mien keskijohdolla siis olemassa myös jatkossa. 

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.fi
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näkymiä

Arvokeskustelua

pseerien ja kadettien arvomaail-
maa selvittävä kyselytutkimus on  
valmistunut. Se on laatuaan neljäs. 

Ensimmäinen tehtiin vuonna 1992 Sota-
korkeakoulun opinnäytetyönä. Tuon erin-
omaisen tutkimuksen ansiosta upseerien 
arvoista kiinnostuttiin niin puolustus-
voimissa kuin sen ulkopuolellakin. Ka-
dettikunta on sittemmin teettänyt saman 
tutkimuksen jo kolme kertaa. Kysymys-
sarja ja kohderyhmät on säilytetty pää-
asiassa ennallaan kehitystrendien esille 
saamiseksi. Uusia kysymyksiä ja kohde-
ryhmiä on lisätty ajankohtaisten asioiden 
selvittämiseksi.

Tutkimustulokset ovatkin paljastaneet 
uusia trendejä. Niiden myötä nousee pin-
nalle paitsi varmistusta omakohtaisille havainnoille, myös 
kysymyksiä, joihin kaivattaisiin vastauksia. Valistuneita 
arvauksia ja kokeneiden henkilöiden viisaita näkemyksiä 
on jo käydyissä keskusteluissa tullut esille selittämään up-
seerikuntamme ajatus- ja arvomaailmaa. Muutosta on sel-
västi havaittavissa sekä hyvään että ehkä myös vähemmän 
hyvään suuntaan. Tämänkin tutkimuksen valossa me upseerit 
olemme yhteiskuntamme erittäin luotettavia palvelijoita, 
mutta mielestäni lisätutkimusta tarvitaan. Kadettikuntaa 
ainakin kiinnostavat eräiden kehityssuuntien tai yksittäis-
ten vastausten syyt ja kehityksen mahdolliset seuraukset 
sekä voidaanko eräitä kehityssuuntiin vaikuttaa ja miten. 
Myös arvojemme oikeellisuutta yhteiskunnan kehittyessä 
on paikallaan tarkastella. Näiden kyselytutkimusten myötä 

on kertynyt tietoainesta ehkä useampaakin 
syvällistä tutkimusta varten. Toivottavasti 
asiasta kiinnostuneita tutkijoita löytyy, 
sekä nykyisiä että tulevia.

Kadettikunta kytkee nyt valmistuneen 
arvotutkimuksen strategiatyöhönsä, kuten 
on aikaisemminkin tehty. Tutkimus jul-
kistettiin Kadettikunnan ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Johtamisen laitoksen 
järjestämässä seminaarissa helmikuun 
alussa. Asiantuntijoiden alustukset, 
kommenttipuheenvuorot ja käyty vilkas 
keskustelu valottivat arvokysymystä 
monipuolisesti. Itse tutkimus julkaistaan 
Kylkiraudan seuraavassa numerossa ja se 
tullaan myös painamaan kirjaksi.

Arvot ovat tärkeä asia, koska ne ohjaavat toimintaamme. 
Tiedämme historiasta ja tämän päivän taistelutantereilta, mitä 
voi tapahtua, jos arvojen ristiriitaa esiintyy. Siksi omista 
arvoistamme on syytä olla kiinnostunut.

Toivotan lukijoille hyvää ”talven” jatkoa. Panin tuon 
talvi-sanan tarkoituksella lainausmerkkeihin, koska tätä 
kirjoittaessani on helmikuun puoliväli ja Santahaminassa 
nurmikko on vihreä. Onneksi edes pohjoisen veljillä on 
oikea talvi.

Juha-Pekka Liikola
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Haastattelu: Marko Laaksonen & Arto Kotro

Kenraaliluutnantti  
Ilkka Aspara

aloitti maavoimien komentajana

enraaliluutnantti Ilkka Aspa-
ralla on ollut hyvin kiireinen 
vuodenvaihde. Tästä huoli-

matta hän ehti Kylkiraudan haastatelta-
vaksi jo 9. tammikuuta Pääesikunnassa. 
Ehkä haastattelun nopeaan järjestymi-
seen vaikutti se, että kenraaliluutnant-
ti Aspara on Kadettikunnan entinen 
puheenjohtaja. Haastattelussa kenraa-
liluutnantti Aspara selvitti itse uudis-
tusten lisäksi myös tehtyjen päätösten 
perusteita, jotka varmaankin kiinnos-
tavat Kylkiraudan lukijoita.  

Maavoimat on nyt ollut puolustus-
voimien organisaatiossa vasta tämän 
vuoden alusta.  Miten maavoimien 
toiminta on lähtenyt käyntiin ko-
mentajan näkökulmasta?

Kiitos, oikein hyvin!  Takana on 
pitkä, yli kaksi vuotta kestänyt yk-
sityiskohtainen suunnittelutyö, johon 
on panostettu merkittäviä henkilös-
töresursseja Maavoimien Esikunnan 
rungon ja toisaalta Maavoimien Mate-
riaalilaitoksen puolella ja johon ovat 
osallistuneet kaikki ne johtoportaat, 
joita muutos koskee. Maavoimien 
Esikunta ja operatiivisten sekä alu-
eellisten sotilasläänien esikunnat on 
perustettu, samoin aluetoimistot. Puo-
lustusvoimien Materiaalilaitos on 
muuttunut Maavoimien Materiaalilai-
tokseksi, huoltorykmenttien esikunnat 
on perustettu ja laitos on organisoitu 
uudelleen. 

On aivan selvää, että näin suuren 

muutoksen ollessa kyseessä kaikki ei 
voi heti toimia kitkattomasti, mutta 
alku näyttää varsin lupaavalta. Uuden 
järjestelmän toimivuuteen onkin tar-
koitus kiinnittää tänä vuonna erityinen 
huomio. Tavoitteena on mahdolli-
simman nopeasti vakiinnuttaa JOHA 
2008:n mukaiset maavoimien johta-
mistoiminnat, työprosessit, toiminta-
tavat ja hallintomenettelyt. Erityinen 
huomio kiinnitetään keskitettyyn suun-
nittelu-, valmistelu- ja raportointime-
nettelyyn sekä Maavoimien Esikunnan 
ja operatiivisen sotilasläänin väliseen 
työnjakoon ja johtosuhteeseen.

Yhteinen johto  
selkeyttää toimintaa

Puolustusvoimat on toiminut lyhyttä 
välirauhan aikana ollutta vaihetta 
lukuun ottamatta ilman maavoi-
mien komentajaa ja esikuntaa. Miksi 
maavoimat oli tarpeen perustaa 
juuri nyt?

Maavoimien perustaminen on osa 
puolustusvoimien rakennemuutosta, 
joka linjattiin valtioneuvoston turval-
lisuus- ja puolustuspoliittisessa selon-
teossa vuonna 2004. Rakennemuutos 
johtuu monesta eri tekijästä. Keskei-
siä ovat turvallisuuspoliittisessa ympä-
ristössämme ja yhteiskunnassamme, 
mm sen palvelurakenteissa tapahtu-
neet muutokset. Sodan ajan joukkojen 
määrän pieneneminen, puolustusma-
teriaalin hinnan kallistuminen, val-
tionhallinnon tuottavuusohjelman 
vaatimukset puolustusvoimien hen-
kilöstön vähentämiseksi ynnä muut 
perusteet edellyttivät esikuntien ja joh-
toportaiden lukumäärän tarkistamista. 
Kysymys on paitsi kustannustehokkuu-
desta, myös selkeiden toiminnallisten 
etujen hakemisesta. 

Aiemmin maavoimien johtaminen 
oli tosiasiallisesti jakautunutta. Pää-
esikunnan maavoimaesikunta vastasi 
maavoimien kehittämisestä, kun taas 
operatiivinen suunnittelu, koulutus ja 
johtaminen olivat varsin itsenäisten 

Osana puolustusvoimien laajaa rakenneuudistusta 
maavoimat aloitti toimintansa tämän vuoden alussa. 
Esikunta on vanhassa päämajakaupungissa Mikkelissä. 

Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Ilkka 
Asparan mukaan perusteellisesti valmisteltu toiminta 

on alkanut hyvin, mutta paljon on vielä tehtävä 
uuden johtamisjärjestelmän toimintatapamallin ja 

menettelytapojen vakiinnuttamiseksi. 

K
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ja omavaraisten maanpuolustusaluei-
den vastuulla. Nyt maavoimat koottiin 
yhteen johtoon ja perustettiin puolus-
tushaaralle oma esikunta vastaamaan 
puolustushaaran kokonaistoiminnasta 
ja kehittämisestä. Toiminnalliset ja 
taloudelliset hyödyt tulevat olemaan 
kiistattomat, kun koko maavoimat 
on kaikilta osin yhden johdon alla. 
On huomattava vielä, että maavoi-
mien vastuulle tuli uudistuksessa myös 
uusia, kaikkia puolustushaaroja koske-
via tehtäviä, kuten vastuu asevelvol-
lisuusasioista sekä vastuu materiaalin 
elinkaaresta, poisluettuna meri- ja il-
mavoimien erikoismateriaali. Tämäkin 
edellyttää yhden johtoportaan johdossa 
olevaa toimintaa. 

Edelleen, johtamisjärjestelmälle ta-
voitteeksi asetettu henkilöstön vähen-
tämistavoite edellytti, että piti luoda 
toimintatapamalli, jossa maavoimien 
suunnittelu ja resurssien jako toteute-
taan aikaisempaa keskitetymmin. 

Nyt luotu puolustusvoimien ope-
ratiivisen johtamisen malli mahdollis-
taa sen, että Pääesikunta voi keskittyä 
strategisen tason asioihin, kuten puo-

lustusvoimien kokonaiskehittämiseen, 
puolustushaarojen johtamiseen ja yh-
teisoperaatioiden (joint) suunnitte-
luun. 

Maavoimien esikunta tuo joukko-
osastojen ja laitosten johtamisket-
juun yhden uuden portaan lisää. 
Miten olette ottaneet huomioon ko-
mentoketjujen pitenemisestä aiheu-
tuvat haasteet?  

Rakennemuutokseen liittyen Pää-
esikunnan organisaatiota tarkistettiin 
ja monia tehtäväalueita, esimerkiksi 
asevelvollisuusasioiden hoito ja suori-
tuskyvyn luominen, johon oleellisena 
sisältyy mm joukkotuotanto, annet-
tiin Maavoimien Esikunnan vastuulle. 
Maavoimien Esikunta antaa tehtävät ja 
resurssit operatiivisille sotilaslääneille 
ja joukko-osastoille. Joukko-osaston 
näkökulmasta asiat eivät käytännössä 
muutu. Ylempänä johtoportaana on 
vain entisen maanpuolustusalueen esi-
kunnan tilalla nyt operatiivisen soti-
lasläänin esikunta, poisluettuna Utin 
Jääkärirykmentti ja Maasotakoulu, 

jotka ovat suoraan maavoimien ko-
mentajan johdossa. 

Uudessa maavoimien toimintata-
pamallissa joukko-osasto pääsee itse 
vaikuttamaan aiempaa suoremmin sille 
annettaviin tehtäviin ja resursseihin. 
Tämän takaa yhdessä toteutettu toimin-
nan ja resurssien suunnittelu, jossa ovat 
mukana Maavoimien Esikunta, ope-
ratiivisten sotilasläänien esikunnat ja 
joukko-osastot. On kuitenkin koros-
tettava, että keskitetystä suunnittelus-
ta huolimatta Maavoimien Esikunta ei 
johda joukko-osastoja, vaan joukko-
osastot ovat operatiivisten sotilaslää-
nien alaisia. 

Joukko-osaston näkökulmasta Pää-
esikunta on kovin kaukainen johto-
porras, jonka kanssa joukko-osastolla 
ei käytännössä ole mitään tekemistä. 
Pääesikunnan ohjaus tulee johtosuh-
teiden mukaisesti linjaorganisaatiossa 
joukko-osastotasalle.  

Puolustusvoimat on käymässä läpi 
voimakasta muutosta. Erään nä-
kemyksen mukaan olemme siirty-
mässä teollisuusajan yhteiskunnan 

Kenraaliluutnantti Aspara puhuu maavoimien perustamisjuhlassa 3.1. 2008.
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massamaisesta sodankäynnistä jälki-
teollisen ajan informaatioyhteiskun-
nan verkostopuolustuksen suuntaan. 
Millaiseksi näette maavoimien ko-
mentajan ja esikunnan roolin tässä 
verkostoitumiskehityksessä?

Maavoimat omana puolustushaara-
na on uusi merkittävä toimija Suomen 
puolustusjärjestelmässä. Maavoimien 
sodan ajan päätehtävä on maapuolus-
tus ja koko maata valmistaudutaan 
puolustamaan. Lisäksi valmistaudum-
me tukemaan muita viranomaisia sekä 
osallistumme sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan.

Maavoimien komentaja esikuntan-
sa avustamana osallistuu Pääesikunnan 
määrittämällä tavalla yhteisoperaati-
oiden suunnitteluun. Haluan korostaa, 
että maavoimat vastaa maapuolus-
tuksesta. Maavoimia tuetaan Pääesi-
kunnan johdossa olevilla yhteisillä 
suorituskyvyillä, joita ovat johtaminen, 
vaikuttaminen, logistiikka ja tieduste-
lun, valvonnan sekä maalinosoituksen 
tuki. Sodan ajan tehtävää toteutettaessa 

maavoimat ei siis suinkaan ole yksin. 
Maavoimien Esikunta toteuttaa Pää-
esikunnan määrittämää operatiivisen 
johtamisen toimintatapamallia. Merkit-
tävästi parantuneen maatilannekuvan 
myötä Maavoimien Esikunta kykenee 
aiempaa hallintojärjestelmää nopeam-
min ja keskitetymmin reagoimaan ti-
lannekehitykseen ja toimimaan osana 
puolustusvoimien verkostopuolustus-
ta. 

Yleisesti ottaen maavoimissakin 
pyritään saavuttamaan määrän sijasta 
laatua. Tämä näkyy ja tulee näkymään 
kaikessa kehittämisessä. Uskon, että 
verkostokeskeisessäkin sodankäynnis-
sä maavoimien keskeinen rooli taiste-
lukentällä säilyy jatkossakin huolimatta 
siitä, että järjestelmät monimutkaistu-
vat. Esimerkit viime aikoina käydyis-
tä sodista osoittavat, että maavoimien 
rooli maa-alueen puolustajana ja hal-
lussa pitäjänä samoin kuin alueen val-
taajana tai haltuun ottajana ei ole 
muuttunut. Perinteinen jalkaväkitaiste-
lija on tulevaisuudessakin keskeisessä 
roolissa taistelukentällä. 

Alueellinen  
puolustus säilyy

Maanpuolustusväen keskuudessa on 
kannettu huolta joukkojen pienene-
misen ja alueellisten esikuntien vähe-
nemisen vaikutuksesta alueelliseen 
puolustukseen ja sitä kautta myös 
maanpuolustustahtoon. Onko huoli 
mielestänne aiheellinen?

On totta, että sodan ajan joukkojen 
ja johtoportaiden määrän pienenemi-
nen vaikuttaa alueellisen puolustuksen 
toteutukseen. Alueellisen puolustuksen 
periaatetta ei kuitenkaan olla hylkää-
mässä, mutta sen rakennetta ja toteu-
tusta uudistetaan. Uudistus näyttäytyy 
siten, että uusina piirteinä korostuvat 
yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden 
suojaaminen ja toimintojen tukeminen, 
uhkatilanteiden hallinta sekä maa-, 
meri- ja ilmavoimien toiminnan entistä 
tiiviimpi yhdistäminen. 

Meidän on sopeutettava järjestel-
mämme yhteiskunnan palveluraken-
teiden muutokseen. Tietotekniikan ja 

Maavoimien perustamisjuhlaan liittynyt paraati Mikkelin torilla.
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logistiikkajärjestelmien kehitys toisaal-
ta pakottavat meitä sopeuttamaan toi-
mintaamme, toisaalta luovat mittavia 
mahdollisuuksia. Keskeiseen rooliin 
nousee tilannetietoisuuden paranta-
minen. Reaaliaikaisen tilannekuvan 
luominen vaatii keskitettyjä verkos-
toavusteisia johtamis- ja tietojärjes-
telmiä. Samat järjestelmät parantavat 
oleellisesti myös johtamisen ja yh-
teisten suorituskykyjen, kuten esimer-
kiksi tulenkäytön, teknistä nopeutta. 
Toisin sanoen, joukkojen lukumäärän 
pieneneminen kompensoidaan paran-
tuneella tilannekuvalla sekä yhteisten, 
aiempaa tehokkaampien suorituskyky-
jen käytöllä. 

Alueellisia joukkoja ei ole unoh-
dettu, vaan niitä kehitetään. Uuden 
johtamis- ja hallintojärjestelmän mu-
kaisille johtoportaille luodaan kyky 
muodostaa tilannekuva ja johtaa ai-
empaa pienempiä, yleensä kohteiden 
puolustukseen tarkoitettuja joukkoja. 
Alueellisten joukkojen kykyä itsenäi-
seen toimintaan parannetaan kehit-
tämällä niiden tilannetietoisuutta ja 
suojaa. 

Kertausharjoitusten lukumäärän jäl-
leen kasvaessa myös alueellisten 
joukkojen suorituskykyä kohotetaan 
kertausharjoittamalla niitä entistä 
enemmän. Huomattavaa on myös se, 
että osa alueellisista joukoista on otettu 
joukkotuotantoon ja niitä tuotetaan va-
rusmieskoulutuksen kautta. 

Sodan ajan joukkojen vähenemi-
nen on realiteetti, siihen on vain so-
peuduttava. Yhtä selvää on, että myös 
reservin tarve tällöin vähenee. On kui-
tenkin mahdollista ylläpitää mm reser-
vin johtajien määrä korkealla tasolla 
sijoittamalla esimerkiksi joukkueeseen 
varajohtajaksi upseeri ja ryhmään va-
rajohtajaksi aliupseeri.

Vapaaehtoinen maanpuolustuskou-
lutus, josta juuri säädettiin lailla, antaa 
asiasta kiinnostuneille reserviläisille 
monia mahdollisuuksia kouluttautua ja 
olla mukana maanpuolustuksessa. Ei 
myöskään tule unohtaa Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen koulutus- ja tu-
kiorganisaatioita, joiden kautta löytyy 
tehtäviä myös niille kansalaisille, jotka 
eivät ole asevelvollisuutta suorittaneet 
tai ovat jo aktiivisen asevelvollisuus-
kautensa ohittaneet. 

Myös maavoimien sodan ajan jouk-
koihin kuuluvat maakuntajoukot ovat 

hyvä kanava aktiivisille reserviläisil-
le. 

Mitä tulee maanpuolustustahtoon, 
niin uskon, että niin kauan kuin säily-
tämme yleisen asevelvollisuuden, myös 
maanpuolustustahto säilyy. Aiomme 
säilyttää yleisen asevelvollisuuden ja 
koulutamme ensi vuosikymmenelläkin 
jokaisen kenttäkelpoisen miehen ja va-
paaehtoisen naisen.

Huolto uudistuu

Maavoimat on ottanut tukevan 
otteen koko puolustusvoimien huol-
tojärjestelmästä. Mihin suuntaan 
huolto tulee maavoimissa johdossan-
ne kehittymään?

Suuri rakenteellinen muutos on nyt 
tehty. Puolustusvoimien Materiaalilai-
tos on siirretty Maavoimien Esikunnan 
alaiseksi Maavoimien Materiaalilai-
tokseksi ja organisoitu uudelleen. 
Keskeistä on neljän huoltorykmentin 
muodostaminen alueellisen huolto-
järjestelmän pohjaksi ja alueellisen 
huollon sekä materiaalitoimintojen 
toteuttajaksi. Muutoksen yhteydessä 
maavoimien tehtäväksi määrättiin puo-
lustusvoimien kaikkien joukkojen ja 
laitosten huollollinen tuki. Tämä ja puo-
lustusmateriaalin koko elinkaarivas-
tuu, pois luettuna meri- ja ilmavoimien 
erikoismateriaali, on nyt Maavoimien 
Materiaalilaitoksella. Toinen merkit-
tävä muutos on Maavoimien Ma-
teriaalilaitoksen alaisten laitosten, 
Koeampumalaitoksen, Räjähdelaitok-
sen ja Elektroniikkalaitoksen uudel-
leenorganisointi. Muutokset ovat niin 
suuria, että ainakin pari vuotta kuluu 
uusien organisaatioiden rakentamiseen,  
sisäänajoon ja uusien toimintatapojen 
hiomiseen.  

Tulevina vuosina joudumme 
jatkuvasti tarkastelemaan huoltojär-
jestelmämme rakennetta ja kustannus-
tehokkuutta. Meneillään on parhaillaan 
varastoinnin kehittämistä koskevia sel-
vitystöitä. Keskittämisen keskeisenä 
tavoitteena on olemassa olevan va-
rastokapasiteetin vähentäminen ja ny-
kyistä tehokkaampi hyödyntäminen. 
Odotamme myös puolustusministerin 
ratkaisua maavoimien materiaalin kun-
nossapidon toteutusmallista. Päätök-
sellä, on se mikä tahansa, on suuria 
vaikutuksia maavoimien huoltojärjes-

telmään. 
Maavoimien huollon järjestelyjä 

johdetaan Maavoimien Materiaalilai-
toksen Esikunnasta. Tämä järjestely 
mahdollistaa tilojen, toiminnan ja hen-
kilöstön vanhaa toimintatapaa tehok-
kaamman käytön. 

Nykyisin kokeilussa on myös malli, 
jossa joukko-osastojen komentajil-
la ei enää ole orgaanista huoltoa 
omassa johdossaan,  vaan huolto pe-
rustuu sopimuksiin. Sopimukselli-
suus on muissakin asioissa kuten 
palkkahallinnossa, kiinteistönhoi-
dossa ja ruokahuollossa lisääntynyt. 
Miten näette uuden huoltorykment-
tikonseptin myötä tulevan tilaa-
ja-tuottaja mallin vaikutukset 
joukko-osastojen elämään? 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki maa-
voimien joukko-osastot hallinnoivat 
yhä omaa huoltokeskustaan. Ainoas-
taan Etelä-Suomen Sotilasläänin alai-
nen Kaartin Jääkärirykmentti valittiin 
vertailukohteeksi, jossa huoltokeskus 
annettiin Etelä-Suomen Huoltoryk-
mentin johtoon. Näin voidaan saada 
kokemuksia ja arvioida huoltokes-
kuksen keskittämisestä mahdollisesti 
saatavia hyötyjä ja haittoja tulevien 
päätösten perustaksi. 

Supistuvien resurssien tilanteessa 
meidän on jatkuvasti tarkasteltava eri 
toimintojen taloudellisuutta ja kustan-
nustehokkuutta. Keinoja ovat muun 
muassa toimintojen keskittäminen puo-
lustusvoimien tai hallinnonalan sisäl-
lä, kumppanuus ulkopuolisen toimijan 
kanssa tai toimintojen ulkoistaminen. 
Koko tätä keinovalikoimaa on käy-
tettävä ja on käytettykin. Meillä on 
jo kokemusta johtamisjärjestelmäalal-
ta, puolustusvoimien ruokahuollosta, 
terveydenhuollosta, palkkahallinnosta 
jne. On vain niin, että meillä ei enää 
ole taloudellisia mahdollisuuksia olla 
täysin omavaraisia ja tehdä omin toi-
menpitein kaikkia asioita jokaisessa 
joukko-osastossa. 

On kuitenkin huolehdittava siitä, 
että palvelujen siirtäminen joukko-
osaston ulkopuoliselle palvelun tuot-
tajalle ei saa merkitä palvelutason 
huononemista. Palvelukeskusmallissa 
korostuvat toimijoiden keskinäinen 
luottamus, hyvä ja riittävän pitkälle 
ulottuva suunnittelu sekä yhdessä so-
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vittu resurssien ja vastuiden jako. On-
nistuneen palvelukeskusmallin eräs 
hyvä puoli on, että joukko-osasto voi 
keskittyä entistä painokkaammin pää-
tehtäväänsä, asevelvollisten koulutta-
miseen.

Kriisinhallinnan 
johtosuhteet muuttuneet

Puolustushaaraesikunnat ovat saa-
neet huomattavasti lisää vastuuta 
kriisinhallintaoperaatioissa olevien 
joukkojen perustamisesta ja ylläpi-
dosta. Maavoimat on tässä luonnol-
lisesti keskeisessä asemassa. Mitkä 
ovat tämän muutoksen taustat ja 
niiden aiheuttamat haasteet maavoi-
mille?

Puolustusvoimien kansainvälistä 
toimintaa johtaa puolustusvoimien ope-
raatiopäällikkö. Pääesikunnan suunnit-
teluosasto koordinoi puolustusvoimien 
kansainvälisen toiminnan sekä ohjaa 
ja koordinoi kansainvälistä toimintaa 
puolustushaaroissa. 

Sen sijaan sotilaallisen kriisinhallin-
nan johtosuhteet muuttuivat 1.1.2008 
alkaen. Vuoden 2008 alusta lähtien 
puolustushaarojen esikunnat johtavat 
omia joukkojaan myös kriisinhallin-
taoperaatioissa. Kun kaikki kriisin-
hallinjoukkomme ovat maavoimien 
joukkoja, on vastuu kriisinhallintaope-
raatioiden toteuttamisesta käytännössä 
Maavoimien Esikunnalla. Maavoi-
missa kansainvälisestä toiminnasta ja 
sen kehittämisestä vastaa maavoimien 
operaatiopäällikkö apunaan suunnit-
telupäällikön ohjauksessa suunnitte-
luosaston kansainvälinen sektori, jota 
johtaa maavoimien kansainvälisten 
asioiden päällikkö. Maavoimien krii-
sinhallinnan tilannekuvan muodosta- 
misesta vastaa Maavoimien operaa-
tiokeskus

Maavoimien kriisinhallintaorga-
nisaation kansallisena johtoportaana 
toimii Porin Prikaati. Se vastaa kriisin-
hallintaorganisaation kansallisen tuen 
järjestelyistä. Porin Prikaatin komen-
taja on sotilaalliseen kriisinhallintaan 
liittyvissä asioissa suoraan maavoimien 

komentajan alainen. Porin Prikaatin 
operaatiokeskus ylläpitää kriisinhallin-
nan tilannekuvaa ja välittää sen Maa-
voimien operaatiokeskukselle. 

Tähän saakka kriisinhallintaorga-
nisaation kansallisena johtoportaana 
toiminut Puolustusvoimien Kansain-
välinen Keskus siirtyy vuoden 2008 
aikana Niinisalosta Hyrylään ja jatkaa 
toimintaansa puolustusvoimien kan-
sainvälisenä kurssikeskuksena. 

Eri operaatioissa palvelee tällä het-
kellä noin 580 suomalaista, kaikista 
puolustushaaroista ja Rajavartiolaitok-
sesta. Sen sijaan menee vielä vuosia, 
ennen kuin muilla puolustushaaroilla on 
omia joukkojaan kriisinhallintaoperaa-
tioissa.  

Haasteena määrärahat

Mitkä ovat maavoimien kehittämi-
sen suurimmat haasteet tulevaisuu-
dessa?

Keskeinen haaste on määrärahojen 
riittävyys. Meidän on kyettävä löytä-

Kenraaliluutnantti Ilkka Asparan mukaan verkostokeskeisessäkin sodankäynnissä maavoimien keskeinen 
rooli säilyy.
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mään oikea tasapaino toimintamenojen 
ja materiaalihankintojen välillä. Py-
rimme käyttämään puolustusbudjetista 
noin kolmanneksen materiaalihankin-
toihin. Kolmannes menee henkilöstö- 
ja kolmannes toimintamenoihin. Puo-
lustusmenoihin käytetään vajaa 1,4 % 
bruttokansantuotteesta. Osuus tuskin 
kasvaa. Kun puolustusmateriaalin hinta 
kaksinkertaistuu noin seitsemän vuoden 
välein, se merkitsee, että saamme käy-
tettävissä olevalla rahoituksella yhä 
vähemmän. Tämä taas merkitsee, että 
joudumme yhä tarkemmin miettimään, 
mitä hankitaan ja mihin kehittäminen 
kohdennetaan. Merkille pantavaa on 
myös, että sotavarustuksen käyttö ja 
ylläpito nielevät jatkuvasti yhä suurem-
man osan rahoituksesta. Kustannuste-
hokkuutta on haettava kaikin tavoin. 
Tähän liittyy nopeutettu epäkurantista 
materiaalista luopuminen, jotta voidaan 
vapauttaa ylläpito-, tila- ja henkilö-
resursseja. Puolustusvoimien sodan 
ajan vahvuuden pienentämiseen liittyen 
maavoimat poistikin käytöstä vuoden 
2007 aikana merkittävän määrän pans-
sarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, 
kenttätykkejä sekä muuta vanhentunut-
ta ja käyttöikänsä päähän tullutta ka-
lustoa.

Taloudelliset realiteetit huomioon 
ottaen maavoimia kehitetään pitkäjän-
teisesti siten, että sen suorituskyky 
vastaa mahdollisimman hyvin kulloin-
kin vallitsevaan turvallisuusuhkaan ja - 
ympäristöön. Uudet hankittavat suori-
tuskyvyt ovat useimmissa tapauksissa 
hinnaltaan, mutta onneksi myös suori-
tuskyvyltään moninkertaisia vanhoihin 
verrattuna.  Käytännössä 1950-luvun 
tekniikka vaihtuu 2000-luvun teknolo-
giaan

Maavoimien kehittämisessä ope-
ratiiviset joukot saadaan valmiiksi 
vuoden 2008 aikana ja niiden osalta 
siirrytään ylläpitäviin hankintoihin. 
Painopiste kehittämisessä siirtyy alu-
eellisten joukkojen kehittämiseen, jota 
käsiteltiin jo edellä.  

Sodan ajan joukkojen määrän pie-
neneminen sekä uudistuva alueellinen 
puolustus tuovat mukanaan merkittä-
viä muutoksia ja kehittämistarpeita. 
Tätä asiaa käsiteltiin myös jo aikaisem-
min.   

Sotilaallinen kriisinhallinta on tullut 
jäädäkseen. Se on puolustusvoimille 
luonteva tapa osallistua laaja-alaisten 

turvallisuusuhkien torjumiseen enna-
kolta. Osallistuminen tapahtuu aina 
kansalliseen poliittiseen päätökseen pe-
rustuen. Operaatioihin osallistuminen 
sekä niistä saatavat kokemukset anta-
vat valmiuksia, jotka hyödyttävät myös 
kansallista puolustusta. Jatkossa ope-
raatiot tulevat yhä vaikeammiksi sekä 
olosuhteiden että tehtävien suhteen. 
Tämä asettaa haasteita paitsi koulutuk-
selle myös varustamiselle. 

Varusmiesaines muuttunut

Miten puolustusvoimien toimintaym-
päristö ja maavoimat ovat muuttu-
neet siihen aikaan verrattuna, jolloin 
palvelitte nuorena upseerina Uuden-
maan Jääkäripataljoonassa?

Kyllä maailma on muuttunut val-
tavasti. Kun 1970-luvun puolivälissä 
palvelin nuorena upseerina Santahami-
nassa, maailma oli kovin toisenlainen 
kuin nyt. Aikakauden yhteiskunnal-
linen ilmapiiri oli kireä ja äänekäs 
vähemmistö haastoi kaikkia aukto-
riteetteja, puolustusvoimiakin. Vete-
raaneja arvostettiin kansan suuren, 
hiljaisen enemmistön parissa, mutta 
julkisesti veteraanien teoista ei puhut-
tu. Palvelusaikajärjestelmä oli toisen-
lainen, kolme saapumiserää vuodessa, 
kahdeksan ja yhdentoista kuukauden 
palvelusajoilla. Koulutettavia varus-
miehiä oli yli 30 000 miestä vuodessa. 
Joukkotuotannosta ei tiedetty mitään, 
vaan asevelvolliset koulutettiin sotilas-
piirien kortistoon sijoitettavaksi sodan 
ajan joukkoihin. Johtamis- ja hallinto-
järjestelmänä oli seitsemän sotilaslää-
niä ja niiden alaiset 25 sotilaspiiriä sekä 
joukko-osastot. Maavoimia, sanan var-
sinaisessa merkityksessä, ei ollut. Oma 
joukko-osasto oli suurin kokonaisuus, 
joka sääteli kouluttajan arkea. Sota-
harjoituksissa ja ampumaleireillä pääsi 
tekemisiin muidenkin kanssa. Kou-
luttajan päivät täyttyivät varusmies-
ten kouluttamisesta maastossa, eivätkä 
suuret kokonaisuudet ja ”puolustusvoi-
mien kehittäminen” kuuluneet koulut-
tajan maailmaan. 

En ehtinyt enää mukaan hevosve-
toiseen aikakauteen. Jääkärijoukoissa 
toimittiin 1970-luvulla polkupyörillä 
ja maataloustraktoreilla. Maastopuvut 
olivat juuri tulleet ja niitä saatiin, tar-
koin rajoituksin, käyttää harjoituksissa. 

Rynnäkkökiväärit ja kevyet konekivää-
rit olivat sentään jo silloin perusaseina. 
Taistelijan varustus on kehittynyt vuo-
sikymmenien mittaan valtavasti. Sama 
koskee muuta sotavarustusta. Erilaiset 
taisteluajoneuvot ja korkean teknolo-
gian johtamis- ja asejärjestelmät ovat 
muuttaneet taktiikkaa ja taistelutekniik-
kaa merkittävästi.  

Varusmiesaines oli fyysiseltä kun-
noltaan ja kenttäkelpoisuudeltaan ny-
kyvarusmiestä parempia. Tietokoneista 
ei tuolloin kukaan ollut kuullutkaan ja 
maasto-oloissa oleminen ja eläminen 
sujuivat nykypäivän varusmiestä not-
keammin. Vielä 1970-luvun puolivälin 
varusmiehet olivat eläneet maailmassa, 
joka ei ollut niin yksilöllisyyttä koros-
tavaa, joten joukossa toimiminen, asu-
minen ja eläminen olivat ehkä hieman 
helpompaa kuin nykyvarusmiehelle. 
Tästä johtuen palveluksen keskeyttä-
neiden prosentuaalinen määrä oli ny-
kyistä pienempi.

 Paljon on kehittynytkin noista 
vuosista. Asennepuolella varusmiesten 
maanpuolustustahto ja asennoituminen 
palvelukseen ovat vähintään ennallaan, 
elleivät paremmalla tolalla. Yleinen 
koulutustaso ja tietotekniikan hallinta 
ovat luonnollisesti selkeästi aikaisem-
paa parempia. Nuoret ovat avoimia ja 
välittömiä ja oikein kohdeltuina hyviä 
sotilaita. Veteraanien kunnioitus nuor-
ten joukossa on aikaisempaa suurempaa 
ja se tuodaan myös esille. Nykyvarus-
mies arvostaa saamaansa koulutusta, 
mutta osaa myös vaatia ja ilmaisee tyy-
tymättömyytensäkin helpommin.

Kaiken kaikkiaan, muutos on ollut 
niin suuri, että sitä on vaikeaa muuta-
malla rivillä kuvata.  

Upseerilla 
kutsumusammatti

Millaisia terveisiä haluaisitte maa-
voimien komentajana lähettää Kyl-
kiraudan lukijoille?

Olemme suuren rakennemuutok-
sen toteutuksen alkumetreillä. Vaikka 
suurimmat muutokset koskettavat maa-
voimia, on muutoksella merkittäviä 
vaikutuksia myös muihin puolustus-
haaroihin ja koko puolustusvoimiin. 
Parhaisiin sotilasperinteisiin kuuluu, 
että kun päätökset on tehty, toimitaan 
yhtenä miehenä tehtyjen päätösten mu-
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kaisesti, riippumatta omasta, mahdol-
lisesti eriävästä kannasta. Toivon, että 
kaikki maavoimissa palvelevat keskit-
tävät nyt voimansa tehtyjen päätösten 
toteuttamiseen niin, että teemme tästä 
järjestelmästä parhaan mahdollisen. 
Maavoimat ovat olleet aikaisemmin 
hahmottumaton kokonaisuus. Maavoi-
mat on nyt oma puolustushaaransa, 
joilla on oma roolinsa, johtonsa, teh-
tävänsä, resurssinsa, tunnuksensa jne. 
Toivon, että kaikki maavoimissa palve-
levat tiedostavat muutoksen suuruuden 
ja ponnistelevat parhaansa uuden jär-
jestelmän eteen. Toivon myös, että jo-
kainen maavoimissa palveleva haluaa 
ja voi olla ylpeä paitsi omasta joukos-
taan, myös siitä, että palvelee maavoi-
missa. 

Jos puhutaan hieman konkreetti-
simmista asioista, niin painottaisin 
nuorille, ja miksei vanhemmillekin 
kouluttajille, alaisen hyvän ja asiallisen 
kohtelun merkitystä, oli kyseessä sitten 
palkattuun henkilökuntaan kuuluva tai 
asevelvollinen. Varusmies muodostaa 
käsityksensä koko puolustusvoimista 
hyvin pitkälle omien kokemustensa ja 
esimiestensä johtamiskäyttäytymisen 
kautta. Tämä käsitys jää hänelle yleen-
sä koko loppuelämän ajaksi. Alaisten 
reilu, asiallinen kohtelu on mitä par-
hain tapa synnyttää myönteisiä käsityk-
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siä puolustusvoimista. Asevelvollisten 
epäasiallinen kohtelu ei missään olo-
suhteissa ole hyväksyttävää. Puolus-
tusvoimissa vallitsee sen suhteen 
nolla-toleranssi. 

Yli 80% kadettiupseereista on sitä 
mieltä, että upseerin ammatti on kut-
sumusammatti. Minä kuulun tuohon 
joukkoon. Vaikka maailma on kovasti 
”materialisoitunut”, ei aatteellisuutta 
pidä unohtaa. Upseeri on kansan pal-
velija, joka tekee työtään Suomen ja 
suomalaisten parhaaksi. Se vaatii usein 
omasta edusta ja mukavuudesta tin-
kimistä ja yhteisön edun asettamista 
oman edun edelle. Joskus on hyvä py-
sähtyä miettimään, mikä on upseerin 
ammatin perimmäinen tarkoitus. Se 
on kanssaihmisten johtamista sodan 
olosuhteissa. Siihen upseerin koulutus 
viime kädessä tähtää. Jos upseeri on 
siihen valmis, hän on valinnut oikean 
ammatin. 
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Teksti: Eero Pakarinen

Logistiikka käsitteenä

Logistiikka on käsitteenä hyvin mo-
nitahoinen. Erään elinkeinoelämässä 
käytettävän määritelmän mukaan logis-
tiikka on materiaali-, tieto- ja pääoma-
virtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun 
ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelu-
jen, varastointi-, kuljetus- ja muiden 
lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalve-
lun kokonaisvaltaista johtamista ja ke-
hittämistä. Kun edellä esitetty pitkähkö 
virke tiivistetään, päädytään väittä-
mään: ”logistiikka on johtamista ja 
kehittämistä”. 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan 
logistiikka on huoltojärjestelyjä, yrityk-
sen materiaalihallintaa, materiaalivir-
tojen ohjailua, tavaroiden kuljetuksia ja 
varastointia sekä joukkojen kuljetuksia. 
Johtopäätös tästä määritelmästä: logis-
tiikka on enemmän kuin huoltojärjes-
telyjä. 

NATO:n määritteiden mukaan lo-
gistiikka on joukkojen ylläpidon ja liik-
kumisen suunnittelua ja toteutusta, joka 
laajimmillaan ymmärrettynä käsittää 
muun muassa materiaalin hankinnan 
ja lääkintähuollon. Lause tiivistettynä: 
logistiikka on joukkojen ylläpidon ja 
liikkumisen suunnittelua ja toteutus-
ta.

Kaiken tämän jälkeen päädymme 

määritelmään puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmästä. Se on puolustus-
voimien, kotimaisen ja kansainvälisen 
elinkeinoelämän sekä muun yhteis-
kunnan logististen osien muodostama 
kokonaisuus. Järjestelmään kuuluvat 
organisaatiot, osaaminen, prosessit, 
materiaali ja tilannekuva. Puolustus-
haarojen huoltojärjestelmät ovat osa 
tätä kokonaisuutta. Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmä on rakennettu 
siten, että sen perusrakennetta ja toi-
mintaperiaatteita ei tarvitse muuttaa 
valmiutta säädeltäessä.

Puolustusvoimien 
logistiikan päämäärä

Elinkeinoelämässä logistiikan tavoit-
teena on, että asiakkaiden vaatimukset 
täytetään ja yrityksen tavoitteet, lisäar-
vo ja tuottavuus toteutuvat. Yhteiskun-
nan ja elinkeinoelämän logistiikassa 
korostetaan keskittämistä, virtaviivai-
suutta (ohuutta), kustannustehokkuutta 
ja optimointia. 

Puolustusvoimien logistiikan visio-
na on joustava ja toimintavarma logis-
tiikan suorituskyky puolustusvoimien 
ja yhteiskunnan tarpeisiin. Puolustus-
voimien logistiikan suorituskyky on 
logistiikka-alan johtama ja ohjaama in-
tegroitu kokonaisuus, joka rakentuu 

käyttö- ja toimintaperiaatteista, mate-
riaalista, infrastruktuurista, joukoista ja 
henkilöstöstä sekä niiden osaamisesta 
ja toiminnasta. Sen missiona on raken-
taa yhteistoimintakykyinen logistiikka-
järjestelmä, jolla hankitaan, tuotetaan, 
varastoidaan, jaetaan ja kunnossapide-
tään materiaalia elinjaksovaatimusten 
mukaisesti sekä tuotetaan logistiikan 
ohjeistusta, palveluja ja osaamista kai-
kissa toimintaympäristöissä ja val- 
miuden säätelyn vaiheissa.

Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmän tehtävänä on ylläpitää jouk-
kojen ja henkilöstön toimintakykyä, 
hankkia, tuottaa, modernisoida, varas-
toida, jakaa, kunnossapitää ja poistaa 
käytöstä materiaalia elinjaksovaati-
musten mukaisesti, tuottaa ja ylläpi-
tää toiminnassa tarvittavaa tietoa sekä 
tuottaa logistiikan ohjeistusta, palveluja 

Logistiikka on enemmän kuin huolto. Se on joukkojen 
liikkumisen ja ylläpidon suunnittelua ja toteutusta. 

Logistiikan lisäarvoina syntyy tehokkuutta, 
luotettavuutta, joustavuutta ja yhteistoimintakykyä. 

Logistiikka on johtamista ja kehittämistä. 

Logistiikka-alan
johtaminen

Eero Pakarinen
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ja osaamista kaikissa toimintaympäris-
töissä ja valmiuden säätelyn vaiheissa. 
Puolustusvoimien logistiikka-ala osal-
listuu puolustusvoimien suorituskyvyn 
rakentamiseen, ylläpitoon sekä purka-
miseen ohjeistamalla, asettamalla vaa-
timuksia, rakentamalla ja ylläpitämällä 
logistiikkajärjestelmää sekä käyttä-
mällä logistiikan suorituskykyä. Lo-
gistiikan suorituskyvyn rakentaminen 
ja käyttö perustuvat selkeisiin johto-
suhteisiin, toimintamenetelmiin, täs-
mällisesti määritettyihin tehtäviin ja 
vastuualueisiin sekä riittävään ja tar-
koituksenmukaiseen resursointiin. 

Puolustusvoimien logistiikkajärjes-
telmältä edellytetään varmuutta. Se on 
oltava keskitetty, taistelunkestävä, mo-
nikäyttöinen, joustava, standardoitu ja 
modulaarinen. Johtamisen, toiminta-
mallien ja järjestelyjen kehittämisen 
lähtökohtana on, että ne ovat toimivia 
niin rauhan kuin sodan aikana ja kan-
sainvälisissä operaatioissa.

Logistiikan arvoperusta

Sotilasorganisaation rauhan ajan joh-
tamista voidaan luonnehtia julkishal-
linnon johtamiseksi. Rauhan aikana 
organisaatio on kiinteä. Tehtävät ja 
velvollisuudet sekä valtuudet ovat tar-
koin kirjattuja. Johtaminen perustuu 
suunnittelujärjestelmään. Suunnittelus-
sa korostuvat asioiden johtaminen (ma-
nagement), taktinen taito ja hallinto.

Toimeenpanossa korostuvat ihmis-
ten johtaminen (leadership) ja johtamis-
taito. Keskeistä on tuloksen saaminen 
ihmisestä ja joukosta, mikä tekee joh-
tamisesta kriittisen tekijän. Johtamises-
sa korostuvat ihmiskeskeiset tyylit ja 
motivointi. Logistiikka-alalla tuloksiin 
pääsemisessä korostuvat myös neuvot-
telutaito, sitkeys ja aika, koska osan 
suorituksista tai tuloksiin vaikuttavista 
tukitoimenpiteistä tuottaa sisäinen tai 
ulkoinen kumppani aikaisemman aina-
kin teoriassa yksiselitteisemmän linja-
esikuntaorganisaation johtaman oman 
joukon ja tekemisen sijasta. 

Yhteistyön osaaminen ei ole helppo 
asia. Yhteistoimintaa ja sen kehittymis-
tä vaikeuttavat muun muassa yhteisen 
päämäärän puuttuminen tai hämärtymi-
nen, osaamisvajeet, muutosvastarinta, 
pessimismi ja uskonpuute. Yhteisiin 
päämääriin ja tavoitteisiin pääseminen 
vaatii tietoa, taitoa ja asennetta. Tieto-

jen ja taitojen eli osaamisen rinnalla on 
korostettava asennetta ja siihen vaiku-
tetaan yhteisillä arvoilla oman esimer-
kin vaikutusta unohtamatta. 

Johtamistaito syntyy kaikkien tie-
tojen, taitojen, asenteiden ja muiden 
henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä 
palveluskokemusten summana. Koska 
johtaminen on sitä, että ihmiset saadaan 
toimimaan yhdessä päämäärän hyväk-
si, sen juuret ovat syvällä kulttuurissa. 
Johtamisen onnistuminen vaatii sitou-
tumista yhteisiin päämääriin ja yhtei-
siin arvoihin. 

Puolustusvoimien logistiikan arvo-
pohja perustuu neljään arvoon. Näitä 

logistiikan arvoja ovat tehokkuus, 
luotettavuus, joustavuus ja yhteistoi-
minta. Tehokkuudella tarkoitetaan 
kustannustehokasta resurssien hallintaa 
ja käyttöä, yksinkertaisia ja toimivia 
ratkaisuja ja prosesseja sekä voimava- 
rojen keskittämistä. Luotettavuudella 
halutaan korostaa täsmällisyyttä, avoi-
muutta ja läpinäkyvyyttä, toiminta-
varmuutta sekä sitoutumista yhteisiin 
päämääriin, tavoitteisiin ja arvoihin. 
Joustavuudella korostetaan ennakoin-
tia, luovuutta ja ennakkoluulottomuutta 
sekä kykyä ottaa huomioon tilanne- ja 
tarvemuutokset. Yhteistoiminnalla 
logistiikan arvoperustana tarkoite-
taan yhteensopivuutta tai -toimivuut-
ta, myönteistä asennetta, asiakkaiden 
tarpeiden huomioon ottamista ja si-

toutumista yhteisiin päämääriin ja ta-
voitteisiin.

Puolustusvoimien 
logistiikkajärjestelmän 
ja logistisen ajattelun 

kehittyminen

Alueellisessa puolustusjärjestelmäs-
sä vaikuttaa vahvasti vastuualueisiin 
perustuva ajattelu. Tähän perusajatuk-
seen perustuu myös alueellinen huol-
tovastuu. Tämä ei kuitenkaan optimoi 
resurssien käyttöä logistiikka- ja huol-
tojärjestelmien osalta. 

Puolustusvoimissa 1990-luvulla 
tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 
sotilaslääni ei ole enää sopivin johtopor-
rastaso elinkeinoelämän ja joukkojen 
välisten materiaalivirtojen ohjaami-
seen. Suomen elinkeinoelämän kauppa, 
teollisuus ja varastointi olivat keskit-
tyneet Etelä- ja Lounais-Suomeen. 
Tärkeimmiksi keskuksiksi olivat muo-
dostuneet hyvät yhteydet Eurooppaan 
omaavat Helsinki, Tampere ja Turku. 
Reaaliaikaisella tilanteenohjauksella 
pyrittiin läpivirtausterminaalimaiseen 
malliin, jossa varastointiin sitoutuva 
kapasiteetti pidettiin minimissään. Va-
rastot sijaitsivat osin ulkomailla. Kau-
palla oli hallussaan enää kahden viikon 
myyntiä vastaavat päivittäistavarat. 
Elinkeinoelämässä yritykset pyrkivät 
jo tuolloin lisäämään logistiikkapal-

Sotavarustuksen varastointi, jakelu ja kunnossapito materiaalin 
elinjaksovaatimusten mukaisesti vaativat logistiikan johtamista. 

K
uv

a	
P

uo
lu

st
us

vo
im

at
.



Kylkirauta 1/2008 14

artikkelit

veluyritysten käyttöä.
Logistiikka pyrittiin suomalaisissa-

kin yrityksissä 2000-luvun alussa ul-
koistamaan, mutta sen palvelutasolle 
asetettiin korkeat toimitusvarmuuden 
ja nopeuden vaatimukset. Eurooppalai-
sessa ja globalisoituvassa kaupankäyn-
nissä etulyöntiaseman saivat tällöin ne 
ulkomaiset ja monikansalliset logistiik-
ka-alan yritykset, jotka pystyvät tarjo-
amaan meri-, maa- ja ilmakuljetusten, 
varastoinnin ja jakelun kokonaispalve-
luja. Suomen maa-alue jakautui neljästä 
viiteen kuljetusalueeseen.

Elinkeinoelämän toimintavarmuus 
perustuu yhä voimakkaammin logisti-
sesti hoidettujen tieto-, materiaali- ja 
pääomavirtojen kokonaistoiminnan 
optimointiin. Tätä taustaa vasten val-
takunnallisten resurssien käyttöä ei 
ollut tarkoituksenmukaista hajauttaa 
alueellisen johtoportaan vastuulle vaan 
tukeutuminen muuhun yhteiskuntaan 
päätettiin keskittää yhä suuremmassa 
määrin Pääesikunnan ja puolustushaa-
rojen esikuntien tehtäviksi.

Logistiikan toimialajaon 
kehittyminen

Puolustusvoimat käytti huoltolajija-
kona vuoteen 2002 asti itsenäisyyden 
alkuajasta periytynyttä laajennettua 
mallia, jossa huolto jaettiin yleishuol-

toon ja erikoishuoltoon. Yleishuol-
toon kuuluivat taisteluvälinehuolto, 
taloushuolto, lääkintähuolto, eläinlää-
kintähuolto, kuljetusvälinehuolto, pio-
neerihuolto, viesti- ja sähköteknillinen 
huolto, suojeluhuolto, kiinteistönhoito, 
kaatuneiden huolto sekä kenttäposti. 
Erikoishuoltoon katsottiin kuuluvan 
merivoimien ja ilmavoimien sekä eräi-
den aselajien erikoissotavarustuksen 
huolto. Huoltolajijako perustui huol-
tolajin aselajiyhteyteen. Esimerkiksi 
taisteluvälinehuolto oli ollut itsenäi-
syyden alusta alkaen maavoimissa ty-
kistön tarkastajan vastuulla.

Asejärjestelmien kehittyessä yhä 
monialaisemmiksi huollon jakautu-
minen 12 erilliseen huoltolajiin ja 
erikoishuoltoon aiheutti vaikeuksia, 
osaamisvajeita ja päällekkäisyyttä. 
Uusien asejärjestelmien huoltovastuu 
ajoneuvoalustoissa, aseistuksessa ja 
viestivälineissä jakautui usealle huol-
lon toimijalle. Tästä johtuen järjestel-
mien kunnossapidon ja varastoinnin 
ohjeistus ei ollut riittävän koordinoitua. 
Huoltolajijaon seurauksena huollon ja 
sen eri toimialojen johtaminen ja vas-
tuut olivat monimutkaisia, jopa epäsel-
viä. Esimerkiksi Pääesikunnassa vastuu 
eräiden toimialojen asioista saattoi olla 
jakautunut jopa kolmelle eri alaesikun-
nalle ja niiden eri osastoille. 

Uusi, länsimaisesti yhteensopiva 

huollon toimialajako otettiin käyttöön 
vuonna 2002. Tässä nykyisin käytössä 
olevassa toimialajaossa toiminnot on 
jaettu viiteen päätoimialaan: täyden-
nyksiin, kunnossapitoon, kuljetuksiin, 
lääkintähuoltoon ja huoltopalveluihin. 
Toimialajako mahdollistaa keskeisten 
logistiikan suorituskykyjen johtami-
sen ja se on yksinkertaistanut ja ke-
ventänyt kehitettyjen uusien sodan ajan 
joukkojen henkilöstökokoonpanoja. 
Toimialoista täydennyksillä ymmär-
retään massamaisen materiaalin - kuten 
ampumatarvikkeiden ja polttoainei-
den - varastointia ja jakelua joukoille. 
Kunnossapidon toimiala vastaa mate- 
riaalin huolloista ja korjauksista aina 
käsiaseista torjuntahävittäjiin. Lääkin-
tähuolto evakuoi ja antaa henkeä ja 
raajaa pelastavan ensiavun. Huoltopal-
velut käsittää useita eri huoltolajeja, 
muun muassa ruokahuollon (muonituk-
sen), tilahallinnan ja kenttähygienian 
sekä kaatuneiden huollon. Kuljetuksilla 
tuetaan neljän muun toimialan toimin-
taa.

Tilannekuva osana 
logistiikan johtamista

Logistiikan tarpeiden tunteminen ja 
mitoittaminen, tarvittavien resurssi-
en hankkiminen ja käyttöön osoitet-
tujen resurssien sekä toimenpiteiden 

Esimerkki maavoimien huollon palvelumallin mukaisesta pioneerimateriaalin täydennysten ja kunnos-
sapidon tilaus-toimitusketjusta.
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ohjaaminen ovat puolustusvoimien 
logistiikan ydintoimintaa. Nykyinen 
logistiikan tilannekuva on hajanainen 
eivätkä määritetyt kriteerit sellaisenaan 
tue logistiikan suorituskyvyn keski- 
tettyä johtamista. Tavoitetilassa puo-
lustusvoimien logistiikkajärjestelmää 
johdetaan integroidun logistiikan tilan-
nekuvan tukemana. Tieto logistiikka-
järjestelmän kokonaissuorituskyvystä 
kyetään mittaamaan ja jakamaan eri 
johtoportaille. Tilannekuva mah-
dollistaa puolustusvoimien johdolle 
ennakoivan päätöksenteon logistiikka-
järjestelmän valmiuden säätelyyn ja lo-
gistisen tuen suuntaamiseen. Sen avulla 
pystytään ennakoimaan logistiikan häi-
riötekijöitä ja reagoimaan niihin. 

Logistiikan tilannekuvan raken-
taminen käynnistettiin logistiikan ti-
lannekuvahankkeella (LOGTIKU). Se 
liittyy integroidun johtamisjärjestelmän 
kehittämisohjelmaan. Logistiikan tilan-
nekuvan järjestelmäratkaisut ja han-

kinnat toteutetaan osana operatiivisen 
johtamisen järjestelmien kehittämis-
hankkeita sekä toiminnan ohjauksen 
kehittämistä. Huollon eri tietojärjestel-
mien vanhennuttua niistä luovutaan ja 
otetaan käyttöön keskitetyn järjestel-
män tarjoamia palveluita.

Logistiikka-alan 
organisointi johtamis- ja 

hallintojärjestelmässä

Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen selonteko (VNS 6/2004) 
linjasi puolustusvoimien kehittämisen 
ja sille asetettavat vaatimukset. Merkit-
tävimpiä muutoksia, jotka vaikuttivat 
puolustusvoimien logistiikkajärjestel-
mään ja sen kehittämiseen olivat muun 
muassa puolustusvoimien johtamisjär-
jestelmän kehittäminen, Maavoimien 
Esikunnan perustaminen, Puolustus-
voimien Materiaalilaitoksen kehittämi-
nen Maavoimien Materiaalilaitokseksi, 

maanpuolustusalueiden lakkauttami-
nen, sodan ajan joukkojen laadullinen 
ja valmiudellinen kehittäminen ja 
niiden vahvuuden pieneneminen sekä 
kansainvälisen yhteistyön lisääminen. 
Lisäksi selonteossa linjattiin, että stra-
tegista kumppanuutta hyödynnetään 
aikaisempaa laajemmin palveluiden 
tuotannossa ja omaa toimintaa kehite-
tään muodostamalla palvelukeskuksia 
eri toimialoille.

Pääesikunnalla on logistiikan ko-
konaisvastuu. Sen tehtävänä on asettaa 
operatiiviset vaatimukset logistiikan 
suorituskyvylle. Pääesikunta sovittaa 
yhteen maa-, meri- ja ilmavoimien 
huollon. Edellä esitetyn lisäksi Pää-
esikunnan keskeisenä tehtävänä on lo-
gistiikan kotimainen ja kansainvälinen 
yhteistyö viranomaisten, elinkeinoelä-
män ja teollisuuden kanssa. Pääesikun-
ta käskee puolustushaaroille tehtävät ja 
suorituskykyvaatimukset, hankkii teh-
tävien toteuttamiseen tarvittavat toimi-

Toimeenpanossa korostuvat ihmisten johtaminen (leadership) ja johtamistaito. 
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valtuudet ja muut viranomaispäätökset 
sekä tarvittavat resurssit. 

Maavoimien, Merivoimien ja Ilma-
voimien esikuntien tehtäviin kuuluu 
huollon operatiivinen johtaminen. Ne 
asettavat operatiiviset vaatimukset puo-
lustushaaransa huoltojärjestelmälle ja 
vastaavat sen kehittämisestä. Niiden 
tehtäviin kuuluu myös asettaa valta-
kunnalliset joukkotuotanto- ja muut 
koulutusvaatimukset.

Selonteon päätöksiin kuului Puo-
lustusvoimien Materiaalilaitoksen siir-
täminen Pääesikunnan alaisuudesta 
1.1.2008 perustetun Maavoimien Esi-
kunnan alaisuuteen. Samassa yhtey-
dessä sen nimi muutettiin Maavoimien 
Materiaalilaitokseksi. Maavoimien 
huollon kolmelle maanpuolustusalu-
eelle ja Puolustusvoimien Materiaa-
lilaitokselle hajautettu järjestelyjen 
johtaminen keskitettiin tälle uudelle 
johtoportaalle. Ratkaisu mahdollisti 
puolustushaaratasolla huollon johta-
misen eriyttämisen siten, että huollon 
operatiivinen johtaminen on puolustus-
haaran esikunnan vastuulla ja huollon 
järjestelyjen johtaminen materiaalilai-
toksen (vast.) vastuulla.

Maavoimien Materiaalilaitoksen 
Esikunnalle (MAAVMATLE) keski-
tettiin kokonaisvastuu maavoimien 
huollon järjestelyistä, materiaalin va-
rastoinnista ja kunnossapidosta. Sen 
alaisuuteen perustettiin neljä huol-
torykmenttiä ja tarvittavat valtakun-
nalliset laitokset; Räjähdelaitos, 
Elektroniikkalaitos ja Koeampuma-
laitos. Maavoimien Materiaalilaitos 
johtaa valtakunnalliset huollon järjeste-
lyt täydennysten, kunnossapidon, kul-
jetusten ja huoltopalveluiden osalta. 

Ruokahuollon kehittäminen oman 
toiminnan kehittämisen pohjalta johti 
1.1.2006 Ruokahuollon Palvelukes-
kuksen (PURU) perustamiseen. Se 
johtaa huoltopalveluihin kuuluvan ruo-
kahuollon (muonituksen) valtakun-
nalliset järjestelyt. Samaan aikaan 
perustettu Sotilaslääketieteen keskus 
johtaa lääkintähuollon valtakunnalli-
set järjestelyt mukaan luettuna ympä-
ristönvalvonta. Se vastaa perustason 
lääkintähuollon ja kumppanuuksien 
järjestelyjen johtamisesta ja tuottaa lää-
kintähuollon asiantuntijapalveluja ja 
ohjausta kaikille puolustushaaroille.

Uusina johtoportaina aloittaneiden 
operatiivisten sotilasläänien tehtäviin 

kuuluu esittää huollolle alueelliset ope-
ratiiviset vaatimukset sekä alueelliset 
joukkotuotanto- ja muut koulutusvaa-
timukset. 

Huoltorykmentin tehtävänä on to-
teuttaa huollon järjestelyt huollon 
palvelumallin mukaisesti.  Ne toi-
mivat yhteyspisteenä tuettaville jou-
koille kaikissa huollon järjestelyissä. 
Maavoimien Materiaalilaitoksen huol-
torykmentit ja laitokset verkottuvat 
valtakunnallisesti ja alueellisesti. Alu-
eellisella tasolla tilaaja toimittaa tilauk-
sensa käsketylle huoltorykmentille. 
Palveluverkko tuottaa itsenäisesti pal-
velun ja toimittaa tai osoittaa sen 
suoraan tilaajalle. Malli on sama nor-
maali- ja poikkeusoloissa. Valmiutta 
säädellessä tilaaja ja asiakas saavat 
tarvitsemansa huollon palvelut edel-
leen huoltorykmentiltä tai sen osoit-
tamana. Poikkeusolojen vaatimukset 
otetaan huomioon sopimuksissa ulko-
puolisten toimittajien kanssa. 

Puolustusvoimien hallinnassa 
olevan materiaalin ja palveluiden lisäk-
si huoltorykmentti ohjaa yhteiskunnal-
ta hankittavat palvelut ja materiaalin 
puolustusvoimien käyttöön. Huolto-
rykmentit tukevat joukkoja ylläpitä-
mällä hankinta- ja sopimusosaamista, 
johon kuuluvat kilpailutus, sopimus-
prosessit, puitesopimusten kattavuus 
ja kaupallinen valmistelu. Huoltoryk-
mentit vastaavat sopimuksista, joukot 
vastaavat palvelun tai tuotteen kotiin-
kutsuista. Tämän lisäksi huoltoryk-
menteillä on valtakunnallisia tehtäviä 
Maavoimien Materiaalilaitoksen Esi-
kunnan määrittämän järjestelmävas-
tuun mukaisesti. Järjestelmävastuuseen 
kuuluu järjestelmien varastoinnin, 
käytön ja kunnossapidon ohjaus sekä 
vastuu materiaalille sen elinjakson 
aikana tehtävistä toimenpiteistä. 

Joukko-osastot järjestävät ja toteut-
tavat paikalliset huollon järjestelyt. Ne 
vastaavat kenttähuollon toteutukses-
ta. Joukko-osaston huollon, sen huol-
topataljoonan tai huoltokeskuksen ja 
niihin kuuluvien huoltolaitosten tehtä-
viin kuuluu huollon joukkotuotanto. 

Kun johtamis- ja hallintojärjestel-
män muutosta tarkastellaan maavoi-
mien huollon näkökulmasta, voidaan 
johtopäätöksenä todeta, että koko maa-
voimien huoltojärjestelmää johdetaan 
yhtenä kokonaisuutena. Huoltojärjes-
telmä toimii yhtenäisellä tavalla koko 

valtakunnassa, järjestelmä on kehitetty 
kokonaisuutena ja eri alueilla samaan 
suuntaan. Huollon operatiivinen johta-
misen ja huollon järjestelyiden johta-
minen vastuineen on selkeytynyt.  

Jos taas maavoimien huoltojär-
jestelmää tarkastellaan joukkojen 
näkökulmasta, voidaan todeta, että 
perusperiaatteet ovat muuttumatto-
mat. Joukko huoltaa itsensä. Tähän 
perusperiaatteeseen tekee poikkea-
man Etelä-Suomen Huoltorykmentis-
sä toteutettava uuden toimintamallin 
kokeilu. Tässä mallissa aikaisemmin 
joukko-osaston itsensä vastuulle kuu-
luneet huollon palvelut ja järjestelyt 
toteutetaan huoltorykmentin toimenpi-
tein. Kaikki joukko-osastoista laitoksiin 
ja varikoihin tapahtuva asiointi tapah-
tuu määrätyn huoltorykmentin esikun-
nan kautta ml. järjestelmävastuuasiat. 
Tilaajalle ja palvelun tarvitsijalle on 
yksi palvelun järjestäjä eli huoltoryk-
mentin esikunta, mutta keskittämisen 
ansiosta kaikki maavoimien huolto-
järjestelmän resurssit ovat tarvittaessa 
käytössä asiakkaan puolustushaarasta 
riippumatta. 

Onnistuminen vaatii 
osaamista ja sitoutumista

Logistiikka on johtamista ja kehittä-
mistä. Se ylläpitää joukkojen ja jär-
jestelmien toimintakykyä ja tuottaa 
tietoa, palveluja sekä osaamista. Puo-
lustusvoimien logistiikan päämäärän 
saavuttaminen, suorituskyvylle asetetut 
vaatimukset, uusien järjestelmien, or-
ganisaatioiden ja toimintamallien käyt-
töönotto sekä kasvavat ja muuttuvat 
osaamistarpeet aiheuttavat paineita tär-
keimmälle voimavaralle - henkilöstölle 
- ja siten haasteita logistiikan johtami-
selle. Logistiikan lisäarvoina syntyy te-
hokkuutta, luotettavuutta, joustavuutta 
ja yhteistoimintakykyä. Onnistuminen 
vaatii osaamista ja sitoutumista yhtei-
siin päämääriin ja arvoihin.

Everstiluutnantti Eero Pakarinen 
toimii Hämeen Rykmentissä Huolto-
koulun johtajana. 



www.mikkeli.fi
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Suunnitteluprosessin 
yleislinjat

FINGOP-suunnitteluprosessi on ”yl-
häältä - alas” toteutettava peräkkäinen 
prosessi/operaatioanalyysi, joka sovel-
tuu parhaiten strategisen - operatiivisen 
tason esikuntien rauhanaikana toteutet-
tavaan operatiiviseen suunnitteluun ja 
kansainvälisten kriisinhallintaoperaa-
tioiden suunnitteluun. Kansainvälisesti 
yhteensopiva suunnitteluprosessi eroaa 
perusrakenteeltaan nykyisin käytössä 
olevasta kansallisesta suunnittelupro-
sessista suhteellisen vähän. Molem-
missa suunnittelu käynnistyy tilanteen 
arvioinnilla, jota seuraa tehtävän 
erittely, omien toimintamahdollisuuk-
sien arviointi ja toimintavaihtoehtojen 
laatiminen. Esitettyjen vaihtoehtojen 
avulla komentaja valitsee toteutetta-
van toimintavaihtoehdon, jonka poh-
jalta esikunta laatii yksityiskohtaisen 
suunnitelman. 

Uudessa prosessissa merkittävim-
mät erot liittyvätkin johtamiskulttuu-
riin, operatiiviseen ajatteluun sekä 
suunnitteluvaiheiden ja suunnittelun 
tuotteiden sisältöihin. Prosessissa ko-
rostuu systemaattinen tiedon keruu, 

tiedon hallinta ja tietojen päivittämi-
nen.

Operaatioiden suunnittelu tähtää 
aina ylemmän johtoportaan määrittämi-
en tavoitteiden saavuttamiseen ja siinä 
joudutaan ottamaan huomioon asete-
tut rajoitteet. Suunnittelussa saadut pe-
rusteet ja käskyt muunnetaan sarjaksi 
keskenään yhteen sovitettuja toimenpi-
teitä, jotka toteuttamalla ylemmän joh-
toportaan asettamat tavoitteet kyetään 
saavuttamaan tehokkaasti ja hyväksyt-
tävällä riskillä.

Prosessin vaiheet  
ja tuotteet

Suunnitteluprosessi koostuu viidestä 
suunnitteluvaiheesta ja se sisältää 
suunnittelun käynnistämisen, suunnit-
teluperusteiden määrittämisen, toimin-
ta-ajatuksen laatimisen, suunnitelman 
laatimisen sekä suunnitelman päivittä-
misen.

Vaihe 1. 
Suunnittelun käynnistäminen

Suunnittelu käynnistetään muodos-
tamalla suunnitteluryhmä ja keräämäl-
lä suunnittelussa tarvittavaa tietoa ja 

muita suunnittelutyökaluja. Suunnitte-
luryhmä muodostetaan yleensä esikun-
nan suunnitteluosan rungolle. Lisäksi 
suunnitteluryhmää täydennetään eri 
alojen asiantuntijoilla ja tarvittaessa 
alajohtoportaiden edustajilla.

Vaihe 2. 
Suunnitteluperusteiden määrit-

täminen

Suunnitteluperusteiden määrittämisvai-
heen tarkoituksena on määrittää mitä 
on saatava aikaan, mitä resursseja on 
käytössä ja mitkä ovat arvioidut vah-
vuudet ja heikkoudet, jotta ylemmän 
johtoportaan perusteissa asetetut pää-
määrät toteutuvat. 

Vaiheen aikana esikunta arvioi ti-
lannetta, laatii operatiivisen tehtävän 

Tässä artikkelissa kuvataan lyhyesti puolustusvoimissa 
käyttöönotetun FINGOP- suunnitteluprosessin yleiset 

periaatteet. Kirjoituksen lähteenä ovat olleet 
Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitoksen 

julkaisema luonnos yhtymän suunnitteluprosessista, 
Viesti- ja Sähköteknisen Koulun laatima Esikunta- ja 

Viestipataljoonan taktinen ohje sekä kirjoittajan omat 
kokemukset.

FINGOP
Operatiivinen suunnitteluprosessi

Teksti: Petri Siivonen

Petri Siivonen
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erittelyn ja määrittää operaation perus-
rakenteen.  Vaihe päättyy operatiivi-
sen tehtävän esittelyyn komentajalle, 
minkä perusteella laaditaan operatiivi-
set suunnitteluperusteet.  

Vaihe 3.  
Toiminta-ajatuksen laatiminen 

(CONOPS)

Toiminta-ajatuksen laatimisvaiheen tar-
koituksena on määrittää miten operatii-
visen tehtävän täyttävät operaatiot olisi 
parasta toteuttaa. Toiminta-ajatuksen 
laatiminen käynnistetään perehdyttä-
mällä esikunta laadittuihin operatiivi-
siin suunnitteluperusteisiin. Perusteiden 
selvittämisen jälkeen työskentelyä 
jatketaan esikunnan tilanteenarvi-
oinnilla ja omien vaihtoehtojen laa-
timisella. Laaditut vaihtoehdot ja 
suositus valittavasta vaihtoehdosta esi-
tellään komentajalle järjestettävässä 
päätöksentekoesittelyssä. 

Komentajan päätöksen ja siihen 
mahdollisesti sisältyvien tarkennus-
ten perusteella esikunta laatii valittuun 
vaihtoehtoon perustuvan toiminta-aja-
tuksen ja joukkotarveluettelon.

Vaihe 4.  
Suunnitelman laatiminen

Suunnitelman laatimisvaihe alkaa jo 
toiminta-ajatuksen mahdollisen hyväk-

symisprosessin aikana. Suunnittelussa 
on kuitenkin otettava huomioon kaikki 
mahdolliset muutokset, jotka ylempi 
johtoporras vaatii tehtäviksi laadittuun 
toiminta-ajatukseen. Suunnitelman laa-
timisvaiheen tarkoituksena on tarken-
taa toimeenpanoon tarvittavat joukot ja 
suunnitella yksityiskohtaisesti esimer-
kiksi joukkojen perustaminen, ryhmit-
täminen operaatioalueelle, tarvittavat 
tukitoimet sekä joukkojen suojaaminen. 
Lisäksi suunnittelussa tarkennetaan 
aselajien, toimialojen ja yksittäisten 
toimintojen yksityiskohtia niin, että ne 
yhdessä muodostavat saumattoman toi-
minta-ajatusta palvelevan kokonaisuu-
den, operatiivisen suunnitelman.

Vaihe �.  
Suunnitelman päivittäminen

Suunnitelman päivittämisvaiheen tar-
koituksena on varmistaa, että suun-
nitelmat säilyvät uusien vaatimusten, 
menettelytapojen ja oppien mukaisina. 
Lisäksi päivittämisellä varmistetaan, 
että aiemmin laaditut suunnitelmat 
säilyvät muuttuneissa olosuhteissa 
toteuttamiskelpoisina, sopivina ja hy-
väksyttävinä. Suunnitelmien päivit-
täminen on joko määräaikaista tai 
tilanteesta johtuvaa.

Suunnitelman päivittäminen ja-
kaantuu kahteen osaan: suunnitelman 
tarkistamiseen ja suunnitelman arvi-

ointiin. Mikäli näissä ilmenee merkit-
täviä suunnitelman muutostarpeita, on 
suunnittelu käynnistettävä uudelleen 
prosessin aikaisemmista vaiheista. 

Haasteena käsitteiden 
ymmärrys ja tiedonhallinta

FINGOP-prosessin yhtenä suurimpa-
na haasteena on uusien käsitteiden 
jalkauttaminen upseereiden ajattelu-
maailmaan. Osa keskeisistä käsitteis-
tä on tuttuja, mutta prosessin mukana 
on tullut uusia käsitteitä (operaatiolin-
ja, voimanlähde, ratkaisukohta jne.), 
joiden ymmärtämisessä on tällä hetkel-
lä eroja upseeristomme keskuudessa. 
FINGOP-prosessin suurena vahvuute-
na on tiedon systemaattinen keräämi-
nen, analysointi sekä tiedon käsittely ja 
päivittäminen. Tämä asettaakin haas-
teen tiedon hallinnalle (information 
management) ja tiedonhallintaan so-
veltuvien toimintatapojen ja työkalujen 
kehittämiselle.

Majuri Petri Siivonen toimii 
korkeakouluosaston johtajana Vies-
tirykmenttiin kuuluvassa Viesti- ja Säh-
köteknisessä Koulussa Riihimäellä. 

Operatiivinen suunnitteluprosessi
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Teksti: Aki-Mauri Huhtinen & Pasi Kesseli

Yhtymäharjoitus

Tutustuimme marraskuun alussa 2007 
Karjalan Prikaatin yhtymäharjoi-
tukseen, jossa yhtenä harjoituksen 
keskeisenä aiheena oli prikaatin joh-
tamisjärjestelmän harjoittaminen ja 
prikaatin johtamisen kehittäminen. 
Saimme kuulla, että prikaatin johtami-
nen perustuu yhtymän tehtävän loppu-
asetelman toteutumiseen. Vaikutusta 
tärkeämpää oli se, että prikaatin ko-
mentajan tehtävän loppuasetelma tulee 
varmasti toteutetuksi. Tämän jälkeen 
johtamisessa oleellista oli teknisen 
johtamisjärjestelmän rajoitteiden ja 
mahdollisuuksien analysoiminen ja 
käytännön ratkaisujen löytäminen. 
Koska toimintaa ohjasi päämäärä, oli 
kokonaisuuden harjoittaminen perus-
taistelumenetelmällä oleellista. Ylei-
sesti voisi todeta, että monimutkainen 
ja korkeaa ammattitaitoa vaativa johta-
misjärjestelmä perustui välineen, hen-
kilöstön ja harjoittelun tasapainoon. 
Karjalan Prikaati valmiusyhtymänä on 
luonteeltaan ainutkertainen ja sillä on 
myös ainutkertainen tehtävä. Tämän 
johdosta yhtymässä käytetään FIN-
GOP-prosessia vain niiltä osin kuin 
loppuasetelma, aika ja resurssit antavat 
mahdollisuuden.

Mikä on FINGOP?

Maanpuolustuskorkeakoulun esikunta- 
ja johtamisharjoitukseen kesällä 2007 
osallistuneelle henkilöstölle tehtiin 
kysely FINGOP-prosessista. Kyselyyn 
vastasi 88 harjoitukseen osallistunutta 
henkilöä. Vastanneista 60 % opiskeli 
joko esiupseerikurssilla tai yleisesi-
kuntaupseerikurssilla, 20 % oli Maan-

puolustuskorkeakoulun opettajia, vajaa 
10 % koulun ulkopuolista opettaja-
henkilöstöä ja loput eri täydennyskou-
lutuskurssien opiskelijoita. Kyselyyn 
osallistuneista noin 40 % oli ennen tätä 
harjoitusta käyttänyt jossain harjoituk-
sessa FINGOP-prosessia. Kuitenkin 80 
% harjoitukseen osallistuneista tunsi 
FINGOP-prosessin, vaikka ei ollut sitä 
itse käyttänyt.

Kyselyssä ilmeni, että 60 % vastaa-
jista piti FINGOP-prosessia taktisen ja 
operatiivisen suunnittelun apuvälinee-
nä. Sen sijaan johtamisen apuvälineenä 
sitä piti vain vajaa 20 %. Käskyttämi-
sen apuvälineenä sitä piti vain 10 %. 
Tästä voimme nähdä, mitä vastaajat 
ymmärtävät taktisella ja operatiivisel-
la suunnittelulla. FINGOP-prosessi on 
suunittelun apuväline.

Yli 90 % piti FINGOP-prosessia 
enemmän tai vähemmän ylemmän joh-
toportaan keinona yhdistää ajattelupro-
sessi. Suurin osa oli sitä mieltä, että 
FINGOP-prosessi on joko työkalu tai 
väline. Mielenkiintoisena yksityiskoh-
tana voidaan nähdä, että 10 % kyselyyn 

osallistuneista ilmavoimien henkilöistä 
piti FINGOP-prosessia teoriana. Tämä 
voisi tarkoittaa sitä, että ilmavoimissa 
systematisoitua ajattelua on kehitetty 
teorian suuntaan. Tämä puolestaan joh-
tunee siitä, että ilmavoimilla on jo pit-
kään ollut hyvin teknologiakeskeinen 
kehitys puolustushaarana.

Kyselyyn vastanneet pitivät melko 
laajasti FINGOP-prosessin käsitteitä 
epäselvinä. Prosessin käsitteet koettiin 
poikkeavaksi muista perinteisemmistä 
operatiivis-taktisista suunnittelun kä-
sitteistä. Kun kysyttiin, mitä vastaajat 
ymmärtävät operatiivisella toiminnalla, 
lähes puolet ymmärsi sen tavoitteiden 
yhdistämiseksi, noin 20 % Pääesikun-
nan johtamistoiminnaksi ja noin 20 % 
piti sitä jonkinlaisena toiminnan orga-
nisoimisena. Vain muutama prosentti 
ajatteli operatiivista toimintaa vastus-
tajaan vaikuttamisena. Kun kysyttiin 
puolestaan, mitä vastaajat ymmärtävät 
taktisella toiminnalla, 70 % piti sitä 
toiminnan organisointina ja erilaisten 
keinojen käyttämisenä, 85 % piti taktis-
ta toimintaa taistelukentän toimintana. 

Operaatiotaidon ja taktiikan sekä johtamisen 
tutkimuksessa ja opetuksessa on syytä seurata erilaisten 
uusien suunnittelu- ja johtamisprosessien ilmestymistä. 
Kysymme tässä artikkelissa, millainen rooli FINGOP-

prosessilla tulisi olla suhteessa pitkään käytössä olleisiin 
suunnittelu- ja johtamisprosesseihimme. Edellisessä 
artikkelissa majuri Petri Siivonen on selvittänyt itse 

FINGOP-prosessia. Tämän artikkelin havainnot 
perustuvat Maanpuolustuskorkeakoulun esikunta- ja 

johtamisharjoituksessa tehtyyn kyselyyn.

FINGOP
suunnittelu- vai johtamisprosessi?
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Yhdysvaltalaiset ymmärtävät strategi-
an, operaatiotaidon ja taktiikan orga-
nisaation eri tasoina. He korostavat 
esimerkiksi, että puolustushaarojen toi-
minta on taktista toimintaa. Meillä tak-
tinen taso on sijoittunut alemmaksi 
ja pienemmille joukkokokonaisuuk-
sille. Nämä kolme käsitettä voidaan 
kuitenkin ajatella myös tavoitteina tai 
toiminnan vaikutuksina. Kyselyn pe-
rusteella voidaan todeta, että käsite-
järjestelmän selkiyttämiseen on selvä 
tarve. Jos edellä mainitut kolme käsi-
tettä nähdään organisaatiokeskeisesti, 
ollaan perinteisen johtamisen alueella. 
Jos taas käsitteet nähdään tavoiteläh-
töisenä, puhutaan operaatiotaidosta ja 
taktiikasta.

Teorian ja  
käytännön yhteys

Vain noin puolet oli sitä mieltä, että 
FINGOP-prosessi edellyttää sotatai-
toon vaikuttavien tekijöiden ja yleis-
ten taktisten periaatteiden tuntemista. 
Vastaajista 80 % koki, että he eivät tar-
vitse lisää operaatiotaidon ja taktiikan 
teoreettista tietämystä ymmärtääkseen 
FINGOP:n sisältöä. Kuitenkin noin 
puolet vastaajista päätyi johtopäätök-
seen, että he eivät voi oppia operatiivis-
taktisia periaatteita FINGOP-prosessin 
kautta. Toisaalta suurin osa kuitenkin 
kokee, että heidän operatiivis-taktinen 
ajattelukykynsä on kehittynyt heidän 
käyttäessään FINGOP-prosessia. Vas-
taukset osoittavat mielenkiintoisesti, 
että vastaajilla olisi omasta mielestään 
jo ennen FINGOP-prosessia riittävät 
valmiudet operatiivis-taktiseen ajatte-
luun. Toisaalta vastauksista näkyy se, 
että FINGOP-prosessissa teoreettista 
osaamista ei juuri tarvita. FINGOP-
prosessin voidaankin todeta olevan 
enemmänkin suunnittelun apuväline 
kuin jokin uusi operatiivis-taktinen 
malli, periaate tai teoria.

Tehtävätaktiikka

Kysyttäessä FINGOP-prosessin suh-
detta perinteiseen suomalaiseen tehtä-
vä-taktiikkaan yli 60 % piti prosessin 
vaikutusta tehtävä-taktiikkaa muutta-
vana. Mielenkiintoista on, että 20 % 
ilmavoimien vastaajista oli sitä mieltä, 
että FINGOP-prosessi ei muuta millään 
tavoin perinteistä suomalaista tehtä-

vätaktiikka-ajattelua. Tästä voimme 
varovasti päätellä, että ilmavoimissa 
suunnittelu- ja johtamisprosessit ovat 
olleet jo pitkän aikaa vakioituja ja sys-
temaattisia. Yli 90 % piti FINGOP-pro-
sessia sellaisena, että se yhtenäistää eri 
esikuntatasojen ajattelutapaa. Lisäksi 
40 % pitää prosessia kaavamaistavana 
eri johtamistasoilla ja että yhtenäistä-
minen rajoittaa taktisen ajattelun va-
pautta. Toisaalta 60 % ei koe prosessia 
rajoittavana. Edellisistä vastauksista 
voimme päätellä, että henkilöstön ko-
kemukset FINGOP-prosessista ovat 
edelleen keskeneräisiä. Kuinka FIN-
GOP-prosessi tulee asemoitumaan 
suunnittelujärjestelmäämme, jää näh-
täväksi.

Kun kysyttiin, onko komentajalla 
tai esikunnan yksittäisellä upseerilla 
mahdollisuus FINGOP-prosessissa luo-
vaan taktiseen ajatteluun, 90 % vastasi 
myöntävästi. Kaikesta edellisestä voi-
daan todeta, että kun esikunnassa tar-
vitaan luovaa ja innovatiivista ajattelua, 
FINGOP-prosessia ei tulla käyttämään 
orjallisesti. Kysyttäessä, tarvitaanko 
prosessiin lisää luovaa taktista ajatte-
lua, 90 % vastasi myöntävästi.

Suorituskyky

Kun kysyttiin, onko FINGOP-proses-
si olemassa olevan suorituskyvyn toi-
meenpanoa, 60 % vastaajista vastasi 
näin olevan. Vastaavasti kysyttäessä 

voidaanko FINGOP-prosessissa luoda 
suorituskykyä, yli 60 % oli sitä mieltä, 
että ei voida. Vastauksista voidaan 
otaksua, että FINGOP-prosessia ei 
voida käyttää joukkojen tai suoritus-
kyvyn luomiseen. FINGOP-prosessi 
ei vapauta resursseja vaan Suomessa 
on edelleen määräävänä perusteena se, 
kuinka paljon joukkoja perustetaan ja 
kuinka paljon eri komentajat saavat 
niitä käyttöönsä.

Kun kysyttiin FINGOP-prosessin 
antamaa hyötyä ja aikaansaamia tuot-
teita, 80 % piti vaiheistettua suun-
nitteluprosessia tärkeimpänä hyötynä. 
Sen sijaan operaation perusrakennetta, 
suunnittelun käsitteitä ja suunnittelun 
tuotteita FINGOP-prosessi ei vastaajis-
ta suurimman osan mielestä tuottanut. 
Käsitteiden epäselvyys haittasi noin 
50 %:n mielestä operatiivis-taktisen 
ajattelun kehittymistä. Vastaajista 30 
% katsoi, että FINGOP-prosessista ei 
synny vaadittuja tuotteita, kuten käs-
kyjä tai ohjeita. Noin 20 %:n mukaan 
itse prosessi haittaa operatiivis-taktisen 
ajattelun kehittymistä.

Noin 90 % oli sitä mieltä, että FIN-
GOP-prosessi ei riittävällä nopeudella 
ota huomioon tilanteenmuutosta. Sen 
sijaan rinnakkainen suunnitteluprosessi 
toteutuu FINGOP-prosessissa hyvin. 
Tämä merkitsee sitä, että vastaajien 
mukaan rutiineita voidaan yhdistellä. 
Toisaalta 60 % näkee vaaran, että FIN-
GOP-prosessissa ajaudutaan erillisiin 

Aki-Mauri Huhtinen Pasi Kesseli
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suunnitteluprosesseihin. Tämä ehkä 
tarkoittaa, että eri aselajien suunnitte-
luprosessit eriytyvät FINGOP-proses-
sista. Lisäksi 60 % katsoi, että he eivät 
kykene käyttämään prosessia ilman 
erillistä koulutusta. Vastaavasti 30 % 
oli sitä mieltä, että perinteinen joh-
tamis- ja suunnittelukoulutus tukee 
jossakin määrin FINGOP-prosessin 
oppimista.

Vastaajista 80 % koki, että enna-
koiva johtaminen (esim. esikäskyt) to-
teutuvat FINGOP-prosessissa hyvin. 
Lähes kaikki pitivät FINGOP-prosessia 
mekaanisena ja noin 60 % piti proses-
sin mekaanisuutta haitallisena. Tässä 
taas voimme nähdä suomalaisen tavan 
ajatella suunnittelua. Suomalaisessa 
suunnittelussa tehtävän selkeys ja sen 
toteuttamisen vapaus ovat olleet keskei-
siä, koska johtajan resurssit ovat olleet 
rajalliset suhteessa tehtävään ja tavoit-
teisiin. Suunnittelijat ovat tottuneet 
ajattelemaan improvisoiden aina käy-
tännön sanelemien tosiasioiden pohjal-
ta.

Vastustaja

Kysyttäessä miten tiedustelutietojen 
vähäisyys vaikuttaa FINGOP-proses-
siin, yli 90 % piti puutetta vaikuttavana. 
Noin puolet katsoi, että puutteellisen 
tiedon tilanteessa vastustaja ei pysy 
kontrollissa. Yli 80 % katsoi vas-
tustajan kontrolloimisen tapahtuvan 
kuitenkin jollain tavoin. Kysyttäessä 
voidaanko hallita taistelutilan aikajän-
nettä ja tietoa alivoimaisena, 80 % 
piti sitä vähintään vaikeana. Voidaan-
kin ajatella, että FINGOP-prosessi on 
resursseiltaan ylivoimaisen toimijan 
suunnitteluprosessi. Vastustaja on ky-
ettävä pitämään koko ajan kontrollis-
sa, jotta prosessia voidaan käyttää. Yli 
80 % olikin sitä mieltä, että Suomen 
resurssit riittävät vain varauksin to-
teuttamaan FINGOP-prosessin toimin-
ta-ajatuksia. Suomessa suunnittelua 
rajoittavat aina käyttöön saatavat re-
surssit. FINGOP-prosessi ei kykene 
antamaan ennakkotietoa siitä, milloin 
resurssit loppuvat. Suomessa todennä-
köinen sotilaallinen vastustaja on aina 

resursseiltaan meitä suurempi. Näin 
ollen me emme voi lähteä siitä, että 
kykenisimme täydellisesti kaikissa ti-
lanteissa kontrolloimaan mahdollisen 
vastustajan toimintaa.

FINGOP-prosessin 
soveltuvuus

Vastaajista 80 %:n mielestä FINGOP-
prosessi on rauhan ajan, kriisin-
hallinnan ja viranomaisyhteistyön 
suunnittelun väline. Vain 20 % katsoi 
sen soveltuvan sodan ajan suunnitte-
luvälineeksi yhtymätasolla. Vain yksi 
prosentti katsoi FINGOP-prosessin so-
veltuvan pataljoonatason suunnitte-
luun.

Noin 60 % katsoo, että FINGOP-
prosessi on muuttanut esikunnan avain-
henkilöiden rooleja. Yli 80 % arvioi, 
että esikunnan avainhenkilöstön roole-
ja pitäisi selkeyttää. Lähes kaikki vas-
taajat pitävät prosessia sekavampana 
suunnittelun työkaluna kuin perinteistä, 
jo itsenäisyytemme alkuajoista kehi-
tettyä suunnitteluprosessia. Vastaajista 
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FINGOP-prosessi on otettu käyttöön yhtymätasolla kaikissa puolustushaaroissa.
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80 % katsoi, että FINGOP-prosessi ei 
kykene hyödyntämään täysimääräisesti 
aselajipäälliköiden ja toimialajohtajien 
ammattitaitoa. Kysyttäessä sisältääkö 
prosessi tunnistettavasti joitakin johta-
misen perusperiaatteita vastaajat löy-
sivät melko hyvin niitä. Sen sijaan 40 
% katsoi, että FINGOP-prosessi ei ota 
huomioon yksilön suorituskykyä. Yli 
80 % katsoi, että yksilön tietotaidon 
tason huomioon ottamisessa olisi pa-
rantamisen varaa. Vastaajien mielestä 
prosessi ei käytäkään henkilöstön osaa-
mista riittävästi. Kysyttäessä kuinka 
hyvin FINGOP-prosessi ottaa huomi-
oon puolustusvoimien tulosjohtamisen 
60 % katsoi, että se ei käytännöllisesti 
katsoen ota sitä huomioon. Tätä pitäisi 
parantaa 95 %:n mukaan. 

Johtopäätöksiä

Tätä kyselyä ei pidä ottaa tieteellisenä 
tutkimuksena vaan enemmänkin mieli-
pideilmaston kartoituksena. On selvää, 
että FINGOP-prosessi antaa apuvä-
lineitä nimenomaan kansainväliseen 
viranomaisyhteistoiminnan suunnitte-

lun ymmärtämiseen ja yhtenäistämi-
seen. On kuitenkin myös selvää, että 
FINGOP-prosessi ei voi syrjäyttää sitä 
sodan ajan suunnittelun perustyötä, jota 
puolustusvoimissa eri tasoilla on ope-
tettu ja tehty koko itsenäisyyden ajan. 
Nähtäväksi jää, millaiset tehtävät tule-
vaisuudessa puolustusvoimia kohtaavat 
ja sen pohjalta on myös valittava ne 
työkalut, joilla tehtävät suunnitellaan 
ja toteutetaan. 

FINGOP-prosessia voidaan käyt-
tää kokonaisuudessaan vain silloin, kun 
suunnittelijoiden ei tarvitse itse kantaa 
vastuuta resurssien riittävyydestä tai 
vastustajan toiminnan muutoksista. 
FINGOP-prosessi toimii optimaalisesti 
tilanteessa, jossa suunnittelija on lähes 
kaikissa suhteissa ylivoimainen vas-
tustajaan nähden. Erityisesti kriisin-
hallintaoperaatioissa tai suurvaltojen 
interventiosuunnitelmissa FINGOP-
prosessi on käyttökelpoinen. Kun 
edellistä vasten tarkastellaan FINGOP-
prosessin käyttöä perinteisessä suoma-
laisessa yhtymän puolustustehtävässä, 
ei perinteisestä ajattelusta voida luopua. 
Komentaja joutuu aina itse miettimään 

oman resurssinsa riittävyyttä ja toi-
minta-alueensa hallintaa vastustajaan 
nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että ko-
mentaja saa tehtävän, mutta edelleen-
kin resurssien niukkuuden vuoksi hän 
vastaa itse tehtävän toteuttamisesta 
omalla alueellaan.

Operaatiotaidon ja taktiikan sekä 
johtamisen tutkimuksessa ja opetuk-
sessa on syytä seurata erilaisten uusien 
mallien ilmestymistä. Uusien mallien 
operatiivista käyttöönottoa pitäisi kui-
tenkin edeltää ainakin jonkinasteinen 
perustutkimus.

Aki-Mauri Huhtinen on Maan-
puolustuskorkeakoulun Johtamisen 
laitoksen ja Pasi Kesseli Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen 
professori. 
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okakuussa 2007 julkistettiin 
Erkki Raappanan elämäkertate-
os. Kolmen joensuulaisen his-

toriantutkijan, Jukka Partasen, Juha 
Pohjosen ja Pasi Tuunaisen teos E. J. 
Raappana: Rajan ja sodan kenraali on 
ensimmäinen tieteelliset kriteerit täyt-
tävä, kriittinen elämäkerta rajakenraali 
Raappanasta. Tuore elämäkerta vahvis-
taa osaltaan aiempaa käsitystä Raap-
panasta. Toisaalta se tarjoaa runsaasti 
uutta tietoa ja tulkintoja hänen eri elä-
mänvaiheistaan. Poikkeuksellisen laaja 
lähdeaineisto, muun muassa Raappa-
nan perheen yksityinen kirjeenvaihto 
sekä kohdehenkilön omat muistiin-
panot ja kirjoitelmat, on tarjonnut 
mahdollisuuden valottaa Raappanan 
yksityiselämää ja ajatusmaailmaa sekä 
myös hänen tekemiensä ratkaisujen 
taustoja. Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan Raappanan johtamistapaa ja 
johtajaominaisuuksia.  

Kiintymys Pohjois-
Karjalaan

Oulujoella syntynyt Raappana ei ollut 
varsinaisesti kutsumussotilas. Jääkä-
riksi hän lähti kotoaan omaksumansa 
isänmaallisen hengen siivittämänä. 
Raappana pyrki uransa alkuvaiheessa 
jopa saamaan eron palveluksesta. Vasta 
nimitys Joensuun rajakomendantiksi 
muutti hänen suhtautumisensa. Virka 
toi mukanaan etuuksia ja mahdollisuu-
den rakkaisiin eräharrastuksiin. Hän 
kotiutui perheensä kanssa Pohjois-
Karjalaan niin hyvin, että kieltäytyi 
siirroista. Komentaessaan Joensuun 
Rajavartiostoa lähes kahden vuosi-
kymmenen ajan hän oppi tuntemaan 
maastot, mikä loi hyvän pohjan johtaa 
sotatoimia samoilla seuduilla. Hän oli 
kaukana paraatiupseerista. Raappana 
ei viihtynyt esikunnissa vaan pienissä 
porukoissa leirinuotion ympärillä. Hän 
oli perhe- ja harrastuskeskeinen ihmi-
nen mutta yhtä lailla velvollisuuden-
tuntoinen sotilasjohtaja.

Herkkä ja 
temperamenttinen 

toiminnan mies

Voimakasta tahtoa pidettiin sotilasjoh-
tajan perusominaisuutena. Tahdon tuli 
ilmetä käskemistavassa ja ulkonaisessa 
esiintymisessä. Raappana jää aika lailla 
ihanteesta. Hän ei huokunut vahvaa 
tahtoa ja jämäkkyyttä eikä hän ollut eri-
tyisen hyvä puhuja. Herkkänä ihmisenä 
hän liikuttui puheita pitäessään helposti. 
Näin ollen Raappanasta ei saanut kars-
kin ja yksivakaisen komentajan vaiku-
telmaa. Kovan näytteleminen ei edes 
sopinut vaatimattoman Raappanan luon-
teeseen. 

Jääkärikenraalimajuri Erkki Johannes Raappanan 
(1893-1962) jälkikuva on pitkälti positiivinen. Hänet 

tunnetaan parhaiten jatkosodan aikaisen 14. Divisioonan 
komentajana, joka johti hyökkäystä Rukajärvelle vuonna 

1941. Tuloksellisista sotatoimista erittäin vaikeissa 
olosuhteissa hänet nimitettiin järjestyksessä 

kolmanneksi Mannerheim-ristin ritariksi. Raappanan 
johdossa ollut tilapäisyhtymä, Ryhmä Raappana, saavutti 

jatkosodan lopussa Ilomantsissa voiton. 

Varhainen ”syväjohtaja”
Jääkärikenraalimajuri E.J. Raappana 

sotilasjohtajana

Teksti: Pasi Tuunainen

L
Pasi Tuunainen
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Raappana vaikuttaa kuitenkin olleen 
henkisesti riittävän luja vastuulliseksi 
rintamakomentajaksi. Seurallinen Raap-
pana joutui kokemaan kaikessa an-
karuudessaan komentajan yksinäisen 
osan ja vastuun. Näin ollen hänen hen-
kinen kanttinsa joutui ajoittain koetuk-
selle, mikä näkyi talvisodan lopulla sekä 
pitkästyttävän ja yksitoikkoisen ase-
masodan toimettomuudessa. Oman pit-
kästymisensä vuoksi Raappana ymmärsi 
valistustoiminnan ja liikuntakasvatuksen 
merkityksen ja piti muutenkin mielialan 
huoltoa ja urheilua merkittävinä tekijöi-
nä 14. Divisioonan henkilöstön arjessa. 
Raappanan aloitteesta taistelukoulutus, 
jota miehet pitivät vastenmielisenä, ver-
hottiin toisinaan urheilukilpailuiksi.   

Vaikka Raappana sieti painetta, 
hänen kykynsä itsehillintään ei ollut 
kovin kehittynyt. Aikalaiset muistavat 
äkkipikaisuuden olleen yksi Raappanan 
hallitsevia luonteenpiirteitä. Hän saattoi 
ärähtää pienistäkin asioista. Hän antoi 
upseereilleen tarvittaessa suorasanaises-
ti palautetta, mutta leppyi nopeasti ja 
saattoi myöntää erehtyneensä. Hänen 
temperamenttinsa antoi divisioonan ope-
ratiivisen osaston päällikön Eino Lassi-
lan mukaan ”väriä sotatoimiin ja pakotti 
joitakin hitaanlaisia komentajia nopeam-
paan toimintaan”. 

Varovainen komentaja

Täyttämättömät tehtävät painoivat Raap-
panan mieltä raskaasti. Hän ei kuitenkaan 
ollut valmis täyttämään niitä hinnalla 
millä hyvänsä. Raappanan johtamistoi-
mintaa luonnehtii kautta linjan pyrkimys 
tappioiden minimointiin, minkä vuoksi 
hänet tunnetaan yleisesti varovaisena ko-
mentajana. Eräänlainen varovaisuus oli 
leimallista hänelle erityisesti talvisodas-
sa Pielisjärven (nyk. Lieksa) suunnal-
la, jolloin hän itse ja hänen joukkonsa, 
jotka hän pääosin tunsi entuudestaan, 
olivat kokemattomia ja tottumattomia. 
Talvisodan johtamistoiminta ei onnistu-
nut häneltä kaikilta osiltaan mallikkaas-
ti. Hänen komentopaikkansa sijaisivat 
kaukana etulinjoilta, ja hänen antaman-
sa käskyt eivät aina olleet yksiselittei-
siä. Talvisota oli niin hänelle kuin hänen 
joukoilleenkin opettavainen kokemus. 
Raappana kuitenkin kasvoi tehtävis-
sään. Jatkosodassa hän liikkui enemmän 
joukkojensa parissa ja kävi maastontie-
dustelussa jopa vihollisen läheisyydes-

sä. Tarpeen vaatiessa Raappana kykeni 
nopeisiinkin ratkaisuihin. Lisäksi hän 
kykeni ottamaan suuriakin riskejä ja te-
kemään voimakkaan fyysisen rasituksen 
ja psyykkisen paineen alaisena toteutta-
miskelpoisia päätöksiä. 

Sissitoiminta ja saarrostukset so-
pivat Raappanan filosofiaan. Hän oli 
elementissään operoidessaan laajoilla 
korpialueilla. Raappana halusi yleensä 
valmistella operaatiot huolella. Näin ta-
pahtui esimerkiksi elokuussa 1941, jol-
loin hän keskeytti etenemisen kolmeksi 
viikoksi valmistellakseen perusteellisesti 
Rukavaaran valtauksen. Hän ei silloin 
kyennyt pitämään aloitetta hallussaan ja 
hyödyntämään saavutettua menestystä. 
Toisaalta kesällä 1944 hän kykeni Ilo-
mantsissa suunnittelemaan ja johtamaan 
nopeatempoisen ja sekavan sotatoimen 
ja saavuttamaan väsynein joukoin tärke-

än voiton. 
Rintamakomentajien tuli menesty-

äkseen olla ajattelevia, itsenäiseen toi-
mintaan kykeneviä sekä aloitekykyisiä. 
Raappana oli sellainen. Yksi osoitus 
hänen määrätietoisuudestaan on, että 
hän ajoi sotien jälkeen Rajavartiostojen 
päällikkönä läpi muutoksen silloisesta 
rykmenttiorganisaatiosta nykyiseen ra-
javartiostopohjaiseen rajanvalvontajär-
jestelmään.

Pitkän linjan kenttäupseeri

Sotilasjohtajalla olisi pitänyt olla laajat 
tiedot omalta alaltaan. Siinä suhteessa 
Raappanan ammattitaidossa olisi voinut 
olla parantamista. Jääkärinä saadun kou-
lutuksen ja vähäisen sotakokemuksen 
ohella hänen menestyksensä Sotakor-
keakoulun järjestämällä komentajakurs-

Raappana komentokämpässään marraskuussa 1941. Nykyisin kämppä 
on museona Ilomantsissa.
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silla oli jäänyt vaatimattomaksi. Vaikka 
hän oli kuulunut Jääkäripataljoona 27:n 
ratsuosastoon, rajamiestausta heijastui 
vahvasti hänen toiminnassaan. Hän ei 
rajaupseerina ymmärtänyt paljoakaan 
esimerkiksi tykistön käytöstä tai asela-
jien teknisistä hienouksista. Hän oli ”it-
seoppinut” käytännön johtaja ja pitkän 
linjan kenttäupseeri.

Sotilaana Raappana oli pikemmin-
kin taktikko kuin strategi. Hänellä oli 
taito käsitellä tilanteita ja kyetä löytä-
mään yllättäviinkin tapauksiin soveltu-
vat ratkaisumallit. Hän kykeni näkemään 
kokonaisuuden ja toimimaan sen edel-
lyttämällä tavalla sotkeutumatta pieniin 
yksityiskohtiin. Laaja kokonaisnäke-
mys perustui monesti hänen maaston- ja 
miestentuntemukseensa. Johtamistapa 
soveltui korpisotaan. Siellä hänen joh-
tamisjärjestelmänsä mahdollisti nopean 
reagoinnin ja päätösten toimeenpanon. 
Raappana tunsi yleensä tilanteen ja osasi 
ennakoida sen kehityksen, minkä seu-
rauksena hän osasi suunnitella asian-
mukaiset vastatoimenpiteet. Lisäksi 
Raappana kykeni tilanteen niin vaatiessa 
nopeasti vaikuttamaan omalla henkilö-
kohtaisella panoksellaan taistelun kul-
kuun. Hän saattoi vetää isonkin joukon 
liikkeelle omalla esimerkillään. Hän 
halusi myös osoittaa rohkeuttaan ja liik-
kui etulinjassa käydessään selkä suoras-
sa.  

Raappana ei ollut doktriinin tai oh-
jesääntöjen vanki. Hän osasi soveltaa 
saamaansa oppia ja sotataidon yleisiä 
periaatteita maasto-olosuhteisiin. Oman 
kertomansa mukaan hän teki ratkaisu-

jaan vaistonvaraisesti, pitkälti intuition 
pohjalta. Näin hän teki niin Omelian 
(1941) kuin Ilomantsinkin (1944) motti-
taisteluissa. Intuitio ei sulkenut pois ra-
tionaalista ajattelua, mutta koska niissä 
tilanteissa oli tietoa rajallisesti käytettä-
vissä ja aikaa vähän, intuitioon turvau-
tuminen nopeutti päätösten tekoa. 

Niin tai näin, loppujen lopuksi on 
niin, että taktinen ja operatiivinen taito 
ilmenevät saavutettuna menestyksenä. 
Ja sitä Raappana tosiaan saavutti. Ko-
mentajan onnistuminen sotatoimissa on 
yleensä riippuvainen myös sattumasta ja 
onnesta. Raappanalla oli runsaasti onnea, 
mutta se ei yksin selitä hänen menes-

tyksiään. Menestys kertoo myös kyvyis-
tä ja sopivista johtajaominaisuuksista. 
Puuttuva yleisesikuntaupseerikoulutus ei 
liiemmin häirinnyt Raappanan johtamis-
toimintaa. Vaikka hän oli valmis pane-
maan itsensä likoon, hän oli silti tiettyyn 
rajaan saakka riippuvainen esikuntansa 
harvoista yleisesikuntaupseereista.

Pidetty komentaja

Raappana pyrki huolehtimaan alaisten-
sa hyvinvoinnista ja säästämään heitä 
turhilta rasituksilta. Hän otti huomioon 
puutteet ja kantoi alaisistaan huolta ja 
tunsi heistä vastuuta ei ainoastaan heidän 
itsensä, vaan myös heidän asuinseu-
tujensa ja perheidensä puolesta. Tämä 
näkyi voimakkaana tukena vähävarais-
ten rintamamiesten ja sotaleskien per-
heille. Raappana oli hyvin kiinnostunut 
joukkojensa taistelukyvystä ja mieli-
aloista. 

Isällinen ja huumorintajuinen Raap-
pana oli pidetty komentaja. Hän oli 
toiminnassaan inhimillinen sekä otti 
hyvin kontaktia rivimiehiin ja puhui 
heille kuin vertaisilleen. Hän vitsaili-
kin usein heidän kanssaan käyttäen näin 
hyväkseen huumorin henkeä nostatta-
vaa vaikutusta. Välitön esiintymistapa 
sopi erittäin hyvin Raappanan luon-
teelle eikä se vähentänyt hänen auk-
toriteettiaan. Huolimatta leppoisasta 
olemuksestaan ja kansanomaisesta käyt-
täytymisestään Raappana osasi tarpeen 

14. Divisioonan komentaja eversti Raappana ja esikunnan upseereita 
elokuussa 1941. 

Suomen marsalkka Mannerheim vieraili Rukajärven suunnalla syys-
kuussa 1942. Ohjelmaan kuului myös metsästystä ja kalastusta. 
Ylipäällikkö ihaili Raappanan erämiestaitoja. 
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Raappana oli kiinnostunut kansankulttuurista ja perinteisistä raken-
nustavoista. Kuvassa hän antaa ohjeita rakennettaessa Marskin 
majaa, joka oli 14. Divisioonan lahja 75-vuotiaalle Mannerheimille. 
Metsästysmaja pystytettiin uudelleen sotien jälkeen Lopelle Punelian 
järven rannalle.

vaatiessa käyttäytyä kuten yhtymän ko-
mentajan kuuluikin tehdä. Rukajärven 
korpisoturit olivat ylpeästi Raappanan 
miehiä, luottivat häneen ja tiesivät voi-
vansa odottaa komentajaltaan ystäväl-
listä, jopa sydämellistä suhtautumista. 
Miehet saattoivat kokea Raappanan ase-
veljekseen eikä miksikään etäiseksi esi-
mieheksi. Monille miehille komentajan 
tapaaminen oli yksi heidän rintamaelä-
mänsä kohokohdista. Myös komentaja 
oli itse samastunut ja sitoutunut jouk-
koonsa. 

Rukajärven suunnan komentajan 
nauttiman arvostuksen ja luottamuksen 
tekee ymmärrettäväksi se, että hän oli 
onnistunut tekemään eettisesti kestäviä 
päätöksiä ja kyennyt johtamaan miehen-
sä menestykseen hyväksyttävissä olevin, 
kohtuullisin tappioin. Raappana pyrki 
myös oikeudenmukaisuuteen. Hän ei 
esimerkiksi antanut päällystön saada 
kunniaa miesten tekemisistä, ja itsekin 
aina jakoi kunnian alaistensa kanssa. 
Hän kiitti auliisti alaisiaan hyvistä suori-
tuksista, mutta hänen palkitsemislinjansa 
oli niukka. Raappana ei yleensä jakanut 
alaisiaan hyviin ja huonoihin komenta-
jiin, mutta hän ei tarpeen vaatiessa em-
pinyt poistaa komentajia tehtävistään. 
Lievä kauneusvirhe Raappanan oikeu-
denmukaisuudessa oli eräiden hänen 
läheisinä ystävinään pitämiensä rajaup-
seereiden suosiminen.  

Vastuuntuntoinen 
hengenluoja

Erkki Raappana oli vastuunkantaja, joka 
ei milloinkaan väistänyt vastuutaan. Hän 
oli lojaali henkilö, joka luotti ystäviinsä 
lähes sokeasti sellaisissakin tilanteissa, 
joissa nämä eivät osoittautuneet luotta-
muksen arvoisiksi. Hän paljastui heikok-
si ihmistuntijaksi, joka suojeli ystäviään 
ja alaisiaan oman turvallisuutensakin 
uhalla. Nämä seikat näkyvät hyvin 
kahdessa Raappanan elämän traagi-
sessa tapahtumassa, entisen presidentti 
Ståhlbergin kyyditysjutussa 1930 ja 
asekätkentäjutussa 1940-luvun jälkipuo-
liskolla.

Raappana pyrki johtamaan ensim-
mäiset sotatoimensa siten, että ne 
synnyttivät luottamuksen komentajan 
kyvykkyyteen. Hänen johtamistavallaan 
oli suora vaikutus hänen alaistensa mo-
tivaatioon. Häntä voisi kutsua nykyter-
mein ”ilmapiirijohtamisen” taitajaksi: 

hän osasi innostaa alaisiaan. Raappa-
nan johtamistoiminnassa on nähtävis-
sä tavallaan varhaisen syväjohtamisen 
piirteitä. Hän sitoutti alaisensa esimer-
killään ja käytöksellään yhteisiin tavoit-
teisiin ja sai heidät vaivatta toimimaan 
haluamallaan tavalla. Hän osoitti hallit-
sevansa alaistensa käsittelyn, ja joukot 
pysyivät koko ajan hänen käsissään. 
Raappana onnistui ihmisiä johtaessaan 
rakentamaan luottamusta, kohtaamaan 
alaisensa yksilöinä ja motivoimaan heitä 
innostavalla tavalla. Ehkä älyllisen sti-
muloinnin osa-alue jäi vähemmälle, 
mutta hän rohkaisi luovuuteen ja inno-
vatiivisuuteen ja antoi alaistensa esittää 
näkemyksensä. Raappana pyrki myös 
aktiivisesti edistämään alaistensa am-
matillista kehittymistä. 

Vaikka Raappanalla oli kiistatta sel-
keitä koulutuksellisia, esiintymis- ja 
ihmistuntemuspuutteita, hänellä oli kui-
tenkin tärkeitä avuja. Hänen persoonal-
linen otteensa johtamiseen ja miesten 
käsittelyyn kantoi hedelmää. Raappa-
na onnistui luomaan koulutukseltaan ja 
hengeltään hyvän sekä riittävän kurin-
alaisen joukon. Hän kykeni myös luo-
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maan menestyksen edellytykset voimia 
säästämällä. Kun hän vielä pyrki toi-
minnassaan oikeudenmukaisuuteen, hän 
saattoi pyytää joukoiltaan venymistä tiu-
koissakin tilanteissa. Joukoille ei ollut 
epäselvää se, mitä heidän komentajansa 
heiltä edellytti. Ei siis ole mikään ihme, 
että talvisodan Pohjois-Karjalan Ryhmä 
työnsi hyökkääjän takaisin rajan taakse 
ja että jatkosodan 14. Divisioona säi-
lytti rintamansa aseiden vaikenemiseen 
saakka. Raappanan saavutuksia ei him-
mennä se seikka, että hän ei aina joutunut 
johtamaan sotatoimia pahimmissa pai-
koissa. Hänen johtamistavastaan voisi-
vat nykyisetkin sotilasjohtajat ammentaa  
aineksia omaan työhönsä.   

Pasi Tuunainen on filosofian tohtori 
ja sotahistorian dosentti, joka työskentelee 
historian lehtorina Joensuun yliopistossa. 
Hän on myös Maanpuolustuskorkeakou-
lun sotahistorian laitoksen dosentti ja re-
servin kapteeni. 

Hän on kirjoittanut kahden muun 
joensuulaisen historian tutkijan kanssa 
kirjan: E.J. Raapana, Rajan ja sodan ken-
raali. 
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Isänmaallisuus jo nuorena

Matti Laurila syntyi Kauhavalla vuonna 
1895 poliisikonstaapeli Matti ja Anna-
Liisa  (o.s. Mukari) Laurilan viidentenä 
lapsena. Nuorempi veli Ilmari syntyi 
vuonna 1897.

Kiivasluonteinen isä oli vaativa, 
mutta oikeamielinen kasvattaja. Hän 
opetti lapsensa muun muassa kovaan 
työntekoon jo nuorena. Uskonnollinen 
äiti vaikutti puolestaan siihen, että lap-
sille annettiin hengellinen elämänpoh-
ja.

Matti Laurila nuorempi kävi kan-
sakoulun Kauhavalla ja siirtyi vuonna 
1908 Lapuan yhteiskouluun. Opinahjo 
Lapualla loi Laurilan poikiin sen saman 
lujan isänmaallisuuden hengen, joka 
yleensäkin oli ominaista tuon ajan suo-
malaiselle oppikoulukasvatukselle.

Tapaus Sven Saarikoski

Itsenäisestä Suomesta haaveillut Matti 
Laurila nuorempi lähti ensimmäisten 
lapualaisten joukossa Saksaan saamaan 
sotilaskoulutusta. Määränpäähänsä 
Lockstedtin koulutusleirille hän saapui 
27. marraskuuta 1915.

Jääkäri Matti Lauri-
la oli näkemässä talvella 
1917 tapahtumaa, joka jäi 
lähtemättömästi hänen mie-
leensä. Aa-joen taisteluissa 
kieltäytyi vastahyökkäyk-
sestä 80 miehen joukko. 
Miehet selittivät vastus-
tustaan sillä, että heidän 
mahdollisuutensa selviy-
tyä hyökkäyksestä olivat 
olemattomat ja heitä tultai-
siin tarvitsemaan Suomessa 
tärkeämpiin tehtäviin. Kiel-
täy- tymisen seurauksena 
suomalainen komppanian 
päällikkö Armas Ståhlberg 
ampui lapualaisen Sven 
Saarikosken jääkäreiden 
silmien edessä. 

Matti Laurila piti Saa-
rikoskelle annettua ran-
gaistusta kohtuuttomana. 

Hänen mukaansa turha ihmishengen 
menetys olisi voitu välttää rauhallisel-
la keskustelulla. Tämä muisto mieles-
sään Matti Laurila ei myöhemmissä 
esimiestehtävissään jättänyt hyödyn-
tämättä neuvottelua ottaessaan huo-
mioon alaistensa näkemyksiä. Näissä 
vuorovaikutustilanteissa rauhallisuus 
ja maltti liittyivät oleellisesti Laurilan 
tapaan kommunikoida.

Tietyissä tilanteissa itsehillinnän 
säilyttäminen oli kuitenkin haasteellis-
ta: muun muassa silloin, kun esimiehen 
ja Laurilan välillä vallitsi luottamuspu-
la.

Jääkärikautena Matti Laurila osal-
listui Misse-joen, Riianlahden ja Aa-
joen taisteluihin. Pitkä koulutusaika 
päättyi 25. helmikuuta 1918 paluu-
seen Vaasaan jääkäreiden pääjoukon 
mukana.  

Lapuan lumiaura

Vaasan torilla 26. helmikuuta järjes-
tetyn Jääkäripataljoona 27:n paraatin 
jälkeen jääkärivänrikki Matti Laurila 
sijoittui lukuisten muiden jääkärikolle-
gojensa tavoin valkoisen armeijan so-
tilasjohtotehtäviin vapaussodassa.

Jääkärivänrikki Laurila kohtasi 

Jääkärieversti Matti Laurilan elämänvaiheet sivuavat 
keskeisiä Suomen itsenäistymiseen johtaneita 

tapahtumia. Hänen toimintansa oli myös osaltaan 
varmistamassa nuoren tasavallan säilymistä itsenäisenä. 

Ajankohtaiseksi tämän artikkelin tekee se, että 
jääkäreiden pääjoukon paluusta Suomeen tuli helmikuun 
25. päivänä kuluneeksi 90 vuotta. Paljon keskustelua on 
Etelä-Pohjanmaalla aiheuttanut kahden jääkärieverstin 

välirikko vuonna 1941. 

Teksti:  Vesa Määttä

Talonpoikaisjohtaja
Matti Laurila

Isä Matti Laurila ja pojat Matti (vasemmalla) 
ja Ilmari vapaussodan alussa. Isä Matti ja 
nuorempi veli Ilmari kaatuivat Länkipohjan 
taistelussa 16. maaliskuuta.
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sodan armottomuuden läheisesti, sillä 
hän menetti 16. maaliskuuta 1918 käy-
dyssä Länkipohjan taistelussa isänsä 
sekä veljensä Ilmarin. 

Lapualaisten suorassa rintamahyök-
käyksessä otsan puhkaissut luoti oli 
lopettanut Ilmari Laurilan elämän ja 
pian tämän jälkeen osui isä-Laurilaan. 
Heidän johtamaansa Lapuan suoje-
luskuntaa oli sodan aikana ryhdytty 
kutsumaan Lapuan lumiauraksi. Tällä 
viitattiin lapualaisten nopeaan etene-
miseen taistelusta toiseen.

Länkipohjan jälkeen Lauriloista tuli 
sodan juhlituimpia ja palvotuimpia 
sankareita. Taistelun voitto henkilöi-
tiin heihin. Traagisesta tapahtumasta 
kerrotut sankaritarinat nousivat lehtien 
otsikoihin ympäri Suomea.

Muistot isä-Laurilasta ja hänen po-
jistaan ovat eläneet vuosikymmeniä 
mediassa. Tämän vuoksi Matti Laurila 
nuoremman sotilasura sai erityisesti al-
kuvaiheessa näkyvyyttä, joka kohdistui 
harvoihin samassa ammatissa toiminei-
siin. 

Länkipohjan menetykset eivät voi-
neet olla vaikuttamatta Matti Laurila 
nuoremman sotilaallisen toiminnan yti-
meen, eli taistelussa päämäärään on 
pyrittävä mahdollisimman pienin hen-
kilömenetyksin, jos valittavana on mui-
takin vaihtoehtoja. 

Maaliskuun lopussa 1918 Laurila 
otti ylipäällikkö Mannerheimin mää-
räyksellä vastaan isänsä tehtävät lapu-

alaissuojeluskuntalaisten komppanian 
päällikkönä.

Tampereen taisteluissa huhtikuun 
alussa Matti Laurila haavoittui jalkaan. 
Hänen sotatiensä ei kuitenkaan päätty-
nyt haavoittumiseen, sillä Laurila lähti 
toipilaana takaisin rintamalle. Sodan 
jälkeen hänet ylennettiin jääkäriluut-
nantiksi ja sijoitettiin Kaartin Jääkäri-
pataljoonan nuoremmaksi upseeriksi.

Piiri-Isä

Matti Laurila aloitti elokuussa 1919 
toimintansa Etelä-Pohjanmaan suoje-
luskuntapiirin päällikkönä. Näin alkoi 
ura, joka kesti lähes yhtäjaksoisesti 
jatkosodan alkuun asti. 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö 
tarjosi Laurilalle soveltuvan työkentän. 
Se mahdollisti itsenäistä työskentelyä 
arvostaneelle toiminnan miehelle hyvät 
edellytykset nousujohtoiselle uralle. 

Suojeluskuntatyötä sai tehdä niin 
paljon kuin jaksoi. Myöskään esimie-
het eivät olleet sanomassa, mitä pitäisi 
tehdä tai jättää tekemättä. Itse sai luoda 
ja rakentaa.

Piiripäällikön auktoriteettiin liittyi-
vät esimerkillä johtaminen sekä rauhal-
lisuus ja kansanomaisuus. Hänen on 
kuvattu herättäneen luottamusta ja tur- 
vallisuuden tunnetta. Isäl-
lisyys on sana, joka on 
usein liitetty Matti Lau-
rilan johtajanominaisuuk-
siin. Suojeluskuntalaiset 
kutsuivatkin usein häntä 
piiri-isäksi tai isäksi. 

Matti Laurilan aukto-
riteettiasema Etelä-Poh- 
janmaalla vaikutti kes- 
keisesti siihen, ettei Mänt-
sälän kapinaviikolla 1932 
mainittavampia levotto-
muuksia päässyt maakun-
nassa tapahtumaan. 

Mäntsälän kapinaa 
kannattaneet suojeluskun-
talaiset onnistuivat kuiten-
kin valtaamaan Seinäjoen 
suojeluskuntapiirin esi- 
kuntatalon. Piiripäällik-
kö oli silloin Helsingissä. 
Valtaajat lähettivät maa-
kunnan suojeluskunnille 
lähtökäskyjä Mäntsälään. 
Laurilan puhelimitse an-
tamissa käskyissä edelly-

tettiin puolestaan miesten pysymistä 
paikoillaan. Tämän seurauksena junat 
eivät täyttyneet Mäntsälään menijöis-
tä.

Kapinatunnelmat Etelä-Pohjan-
maalla alkoivat latistua viimeistään 
siinä vaiheessa, kun presidentti 
Svinhufvud lähetti Etelä-Pohjanmaan 
suojeluskunnille kehotuksen kapina-
hankkeista luopumiseksi. 

Matti Laurilan palatessa Seinäjoen 
esikuntaansa talon vallanneet kävivät 
esittämässä hänelle anteeksipyyntön-
sä. Laurila sai tuolloin myös joitakin 
uhkauskirjeitä kapinaan myötämieli-
sesti suhtautuneilta. Eräät hämäläiset 
lotat olivat valmistaneet piiripäällikölle 
”kiitokseksi” punaisen mekon.

Taipaleella ja Vuosalmella

Talvisodan henkeen oli vaikuttamas-
sa se, ettei Suomi radikalisoitunut 
Mäntsälän tapahtumien vuoksi. Myös 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli 
keskeinen talvisodan hengen luoja sekä 
ylläpitäjä. 

Piiripäällikkö Laurilan mukaan 
joukkuehenki oli maakunnan suoje-
luskuntalaisten keskuudessa tiivis ja 
väkevä. Sen voima konkretisoitui eri-
tyisesti talvisodan taisteluissa. Laurila 

Vesa Määttä
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Matti Laurila Etelä-Pohjanmaan suojelus-
kuntapiirin päällikkönä.
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on korostanut, että joukkovoiman ja -
hengen väheksyminen merkitsee sodan 
olosuhteissa iskuvoiman menetystä.

Laurilalle ei ollut ominaista komen-
tosanojen käyttö preussilaiseen tyyliin. 
Hänen kerrotaan välittäneen alaisilleen 
käskyjä muun muassa seuraavalla ta-
valla: ”Eksä voisi tämän homman suo-
rittaa?”

Talvisodassa jääkärieverstiluutnant-
ti Laurila komensi Jalkaväkirykmentti 
23:a Taipaleella ja Vuosalmella. Näillä 
alueilla vihollinen ei kyennyt läpimur-
toon sodan aikana.

Rykmentin komentajaa pidettiin 
luottamusta herättävänä upseerina, joka 
lähes automaattisesti hallitsi nuorempia 
upseereita. Pataljoonissa hän nautti ar-
vostusta jo senkin takia, että hän tunsi 
entuudestaan niin monia miehistään. 
Jotkut vanhemmat aliupseerit puhutte-
livat häntä vanhasta muististaan Herra 
Piiripäälliköksi. Taistelijoissa herätti 
luottamusta myös se, että Laurila ei pe-
riaatteidensa mukaisesti turhaan aset-
tanut miehiään vihollisen tulen alle. 

Toisaalta Laurilaa kritisoitiin rin-
tamaoloissa liian varovaisena ja lem-
peänä sotilasjohtajana. Pian talvisodan 
jälkeen jääkärieverstiksi ylennetty 
Matti Laurila toimi jonkin aikaa 8. Di-
visioonan vs. komentajana. Laurilaa ei 
kuitenkaan vakinaistettu yhtymän ko-
mentajaksi, koska häntä saatettiin pitää 
liian pehmeänä ja neuvottelevana. 

Jääkärieverstiluutnantti Laurilan 
kyky kuunnella miehiään ja epäkohtien 
korjaamiseksi myös toteuttaa heidän 
toiveitaan ilmeni muun muassa siinä, 
kun hän talvisodassa erotti rykmen-
tistään taistelijoiden keskuudessa epä-
suositun III Pataljoonan komentajan, 
majuri Otto Liliuksen. 

Välirauhan aikana majuri Otto 
Lilius nimitettiin Vaasan Sotilaslää-
nin esikuntapäälliköksi, jolloin Etelä-
Pohjanmaan Itäisen suojeluskuntapiirin 
päällikkö Matti Laurila joutui taas koh-
tamaan talvisodan aikaisen alaisensa, 
eikä välttämättä niinkään mieluisten 
tapaamisten merkeissä

Jääkärieverstien välirikko

Jatkosodassa jääkärieversti Laurila johti 
heinäkuusta elokuun alkuun 1941 ete-
läpohjalaisia Jalkaväkirykmentti 16:n 
komentajana Kiteen ja Laatokan vä-
lillä. Rykmentti kuului jääkärieversti 
Hannu Esa Hannukselan johtamaan 19. 
Divisioonaan. Hannukselaa pidettiin 
suoraviivaisena sotilaana ja periaat-
teen miehenä, joka oli tiukka, mutta 
myös oikeamielinen esimies. Toisaalta 
häntä nähtiin harvoin rintamapataljoo-
nien esikunnissa, joten hänen henki-
lökohtainen etulinjatuntemuksensa jäi 
vajavaiseksi. 

Everstien Hannukselan ja Lauri-
lan välille oli muodostunut jännitteitä, 
joista osa oli peräisin välirauhan ajalta. 
Tuolloin Etelä-Pohjanmaan, sittemmin 
Vaasan Sotilasläänin komentajaksi ni-
mitettiin jääkärieversti Hannuksela, 
jonka ei ollut helppoa ottaa Matti Lau-
rilalle ”kuulunut” paikka maakunnan 
ylimpänä sotilasjohtajana. Hannukse-
la ei voinut olla tietämättä ja huomaa-
matta Laurilan poikkeuksellisen suurta 
arvovaltaa maakunnan suojeluskunta-
laisten parissa.

Ristiriitoja heidän välillään aihe-
uttivat myös suhtautuminen alaisten 
käsittelyyn, upseerinimityksiin ja ope-
raatiotaidollisiin näkemyksiin.

Jatkosodan alkuun mennessä evers-
tien kesken vallitsi jo avoin välirikko, 
joka korostui, kun majuri Otto Lilius ni-
mitettiin esikuntapäälliköksi 19. Divi-
sioonaan.  

Erilaiset luonteet ja näkemykset 
sekä mahdollisesti henkilökohtainen 
kauna ja jopa kateus johtivat avoi-
meen vihamielisyyteen. Ei edes ulkoi-
nen uhka enää kyennyt parantamaan 
tulehtuneita haavoja jatkosodan taiste-
luissa. 

Huolimatta 19. Divisioonassa val-
linneista tulehtuneista henkilösuhteista, 
jotka heijastuivat negatiivisesti pai-
koin myös taistelutoimintaan, johti 
jääkärieversti Laurila olosuhteet huo-
mioon ottaen menestyksellisesti Jal-
kaväkirykmentti 16:tta heinä-elokuun 
hyökkäystaisteluissa. 

Vihollinen lyötiin muun muassa 
Kangaskylässä ja Vannisenmäellä, joka 
oli venäläisille tärkeä teiden solmukoh-
ta. Heinäkuun lopussa tuhottiin Koi-
vikkomäellä pari tuntia kestäneissä 
taisteluissa 11 vihollisen panssarivau-
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Matti Laurila etelä-pohjalaisen Jalkaväkirykmentti 16:n komentajana 
jatkosodan alussa.



Kylkirauta 1/200831

artikkelit

nua ja samalla JR 16 teki erään so-
tahistoriamme hämmästyttävimmistä 
panssarintorjuntamenestyksistä, jolle ei 
löytynyt vertailukohdetta suomalaisten 
rintamilta vuonna 1941. 

Kumurin taisteluun 27. heinäkuu-
ta valmistautunut JR 16 ei ollut saanut 
divisioonastaan tarpeellisia tieduste-
lutietoja vihollisesta, mikä vaikutti 
merkittävästi rykmentin hyökkäyksen 
epäonnistumiseen. 

Hyökkäys Kumuriin oli tyrehty-
nyt vihollisen kiivaaseen tulitukseen 
muun muassa kantalinnoitteista, joiden 
tarkempaa sijaintia hyökkääjä joutui 
vain arvailemaan. Suunnitellessaan 
uutta hyökkäystä Laurila sai kierto-
teitse kartan, johon oli merkitty tarkat 
tiedot vihollisen tuliasemista. Kartta 
oli kuulemma peräisin 19. Divisioo-
nan esikunnasta. Viimeistään nyt kävi 
selväksi, ettei jääkärieverstien Han-
nukselan ja Laurilan yhteistyö kestäisi 

pitkään. 
Everstien yhteistoiminta päättyikin 

jo elokuun alussa 1941 ja Matti Laurila 
siirtyi kenraalimajuri Paavo Talvelan 
VI Armeijakuntaan elokuun puolivä-
lissä. Laurila määrättiin komentamaan 
5. Divisioonaan kuulunutta JR 22:ta.

Syksyllä 1941 JR 22 eteni Tuulok-
sesta Syvärille, mistä Laurila joutui 
selkävaivojensa takia sairaalahoitoon. 
Juuri ennen sairastumistaan jääkärie-
versti Matti Laurila sai tunnustuksena 
rintamataidoistaan 1. luokan Vapau-
denristiin tammenlehvän ensimmäise-
nä rykmentin komentajana.

Selkävaivainen Laurila ei enää pa-
lannut rintamatehtäviin. Hänen soti-
lasuransa päättyi vuoden 1944 lopussa. 
Matti Laurila työskenteli vuosina 
1948-1963 vakuutusalalla. Siviilissä 
Laurilan keskeisin ja näkyvin tehtävä 
oli hänen toimintansa veteraanien ja 
sotainvalidien puolesta. 

Elämänsä loppupuolella lukuisat 
eri tahot hakivat Laurilalle ylennystä 
kenraalimajuriksi. Mahdollisesti ylen-
nykseen suostuttiin 1983. Se oli kui-
tenkin tästä maailmasta erkaantuneelle 
soturille jo liian myöhäistä.

Kirjoittaja valmistelee väitöskirjaa 
eversti Matti Laurilasta Helsingin yli-
opistolle. Jos Kylkiraudan lukijoilla on 
sellaista tietoa, jota voisi hyödyntää 
työssä, voi Vesa Määttään ottaa yhteyt-
tä. Yhteystiedot ovat Kylkiraudan toi-
mituksella. 

Eversti Laurila komentopaikallaan Suurselän luona Mikkelinkankaalla 20.7.1941.
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usiikki on voimakas merkitys-
ten rakentaja. Esimerkiksi so-
tilaskulttuurissa musiikilla on 

kautta historian luotu joukkoidentiteettiä 
ja nostettu taistelutahtoa. Propaganda on 
musiikin ikivanha muoto.

Sotaelokuvassa musiikki rakentaa 
keskeisellä tavalla käsityksiä sodasta, 
historiasta, konflikteista, kansallisuudes-
ta, etnisyydestä, paikallisuudesta, suku-
puolesta, armeijasta, valtiosta ja niin 
edelleen. Sotaelokuvassa nimenomaan 
musiikki kertoo, miten kuvattuun sotaan 
ja esitettyihin tapahtumiin elokuvan kat-
sojan ehdotetaan suhtautuvan. 

Kansa taisteli,  
musiikki kertoo

Musiikki luo sotaelokuvaan katsomisen 
näkökulman. Esimerkiksi kuolemasta 
voidaan musiikilla tehdä ylevä, mie-
lekäs, sankarillinen, tarkoituksellinen, 
traaginen, hävettävä, järjetön, kauhea, 
irvokas jne. Sotaelokuvasta voidaan 
soittaa hyveellisten miesten taistelu, 
surumessu kaatuneille, historiallinen 
tosiasia, ihmislajin ikuinen ongelma, ih-
misluonnon filosofinen analyysi ym. 

Sodasta voidaan soittaa myös kan-
sankunnan myyttinen alkukertomus, 
kuten Edvin Laineen ohjaama Tuntema-
ton sotilas (1955) tekee. Väinö Linnan 
romaanin ensimmäinen filmatisointi on 
edelleen se kansallis-kulttuurinen perus-
teksti, johon uusiakin suomalaisia so-
taelokuvia aina verrataan. Sen runsas 
musiikki on keskeinen osa elokuvan 
isänmaallista merkityksenantoa. Laineen 
elokuvassa on kaikista suomalaisista 
jatko- tai talvisotaa kuvaavista taiste-
luelokuvista kaikkein suomalais-kan-
sallisin ja isänmaallisin musiikkiraita. 
Keskityn seuraavassa juuri niihin elo-
kuvan musiikillisiin ratkaisuihin, jotka 
rakentavat voimakkaita isänmaallisia 
merkityksiä. 

Maakuntalauluja ja 
sotilasmarsseja

Alkuperäismusiikin Laineen Tuntemat-
tomaan sotilaaseen on säveltänyt Ahti 
Sonninen. Se perustuu pitkälle tuttujen 
sotilasmarssien ja maakuntalaulujen lai-
nauksiin (esim. Muistoja Pohjolasta, 
Matkasäveliä, Maanpuolustajat, Sillan-
pään marssilaulu, Karjalaisten laulu, Näl-

kämaan laulu, Kymmenen virran maa, 
Satakunnan laulu, Porilaisten marssi, 
Maantie on kova kävellä ja Jääkärien 
marssi). Laulut ovat isänmaallisia, mars-
sipoljentoisia ja monet vieläpä sotilaal-
lisia (esim. erilaisia kunniamarsseja). 
Kaikkiin näihin laulumelodioihin liitty-
vät isänmaalliset sanat, joita elokuvan 
katsojan tajunta esitietoisesti rekonstruoi. 
Isänmaallisen lainamusiikin ohella suo-
malaisuutta rakennetaan myös sinfonisen 
musiikin luonnonmyyttisillä ja kansan-
musiikkimaisilla sävyillä.

Maakunta- ja muista isänmaallisis-
ta lauluista ammentava musiikki muo-
dostaa elokuvaan varsin isänmaallisen 
musiikkiraidan. Samalla se muodostaa 
maantieteellisesti Suomen eri osiin, koti-
seutuihin ja heimoihin viittaavien musiik-
kien sekoituksen. Toisen maailmansodan 
taisteluelokuvan lajipiirre onkin, että ku-
vatun ryhmän sotilaat muodostavat ”de-

Talvi- ja jatkosotaelokuvilla on suomalaisessa kulttuurissa 
keskeinen rooli kansallisen identiteetin määritystehtävässä. 
Sotaelokuvat vaikuttavat voimakkaasti yleiseen käsitykseen 

ja mielikuvaan käydyistä sodista. Näissä elokuvien 
aatteellisissa viesteissä musiikilla on tärkeä merkitys, vaikka 
elokuvan katsoja ei sitä usein huomaakaan. Elokuvamusiikin 
teho perustuukin osittain sille, että se vaikuttaa kuulijaansa 

esitietoisesti.

Miten Korpisoturi soi?
Musiikki Edvin Laineen  

Tuntemattomassa sotilaassa

Teksti: Susanna Välimäki

M
Susanna Välimäki
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mok-raattisen” kokoelman miehiä, joilla 
on erilaiset yhteiskunnalliset (luokka), 
etniset (rotu, heimo), maantieteelliset 
(kotipaikka, murre), koulutukselliset, 
ammatilliset ja sosiaaliset (ikä, aviosääty, 
aiempi sotakokemus) taustat, kuten so-
taelokuvatutkija Jeanine Basinger (1986) 
on tuonut esille. Maakunta- ja muut 
isänmaalliset laulut - kuten myös sotilai-
den elokuvassa laulamat ja gramofonilta 
kuuntelemat laulut - rakentavat sotilas-
ryhmän ”demokraattista” kirjoa.

Samalla laulut muodostavat yhtenäi-
sen joukkoidentiteetin: moniheimoiset 
miehet edustavat yhtä kansaa yhdellä - 
kansakunnan, isänmaan - asialla. Laulut 
myös viittaavat toisiinsa. Jo yksi laulu 
kytkee päälle koko olemassa olevan 
maakunta-, kansallis- ja isänmaallisten 
laulujen massan. Elokuvassa nämä laulut 
”todistavat” musiikillisesti, miten kaikki 
ympäri Suomea kotoisin olevat miehet 
ovat sulautuneet yhdeksi rintamaksi vi-
hollista vastaan.

Maakunta- ja muiden isänmaallis-
ten laulujen edustama suomalais-kansal-
linen identiteetti perustuu 1800-luvun 
ja Suomen itsenäisyyden alun romantti-
sen kansallisuusaatteen pohjalta rakentu-
neelle arkkityyppiselle metsäkuvastolle. 
Siihen kuuluu myyttinen alkusuoma-
lainen raivaajamies, maakuntien alku-
uroot, jotka raivasivat korven (metsät ja 
suot), jotta sivistys (pelto) saattoi tulla. 
Siihen kuuluu esi-isien (”taattojen”) vel-
voittava jatkumo puolustaa kansallis-
omaisuutta eli metsää, raivattuja peltoja, 
”kotiliettä” (naista) ja ylipäätään koti-
kontuja vainoajaa vastaan.  

Musiikillisesti tämä Suomen myyt-
tisestä menneisyydestä kertova musiikki 
rakentuu reippaalle, kansanmiesomai-
sen yksinkertaiselle ja suoraviivaiselle 
marssipoljennolle ja harmonis-melodi-
selle kaarrokselle. Isänmaallisten lau-
lujen loputtomat lainaukset rakentavat 
elokuvaan suomalaisen perusmetsämai-
seman musiikillisen panoraaman sekä 
sen sisältämän alkusuomalaisen, villissä 
luontoyhteydessä elävän raivaaja-kor-
pisoturin. 

Sonnisen isänmaallisista lauluista 
ammentava musiikki toimii siis Laineen 
elokuvassa korpisoturin ja korpiarmeijan 
musiikillisena esityksenä. Tämä musiikki 
hallitsee elokuvan eeppistä kerrontaa. 
Kansallista metsäkuvastoa sisältäviä 
lauluja viljellään nimenomaan vuorosa-
nattomissa jaksoissa, joissa kuvataan so-

tilaiden siirtymistä ja etenemistä paikasta 
toiseen, erilaisissa luonnonolosuhteissa 
sekä vuodenaikojen vaihtelua metsää 
vasten. Musiikki on voimakkaasti liiket-
tä, tarkoitusta ja päämäärää ilmaisevaa.

Osa isänmaallisista lauluista edus- 
taa elokuvassa myös ajankuvaa eli ai-
kansa suosittuja kappaleita, jotka myös 
sellaisina toimivat yhteisöllisen identi-
teetin tarjoajina (esim. Sillanpään mars-
silaulu ja Muistoja Pohjolasta). Radiosta 
tuttu, koko kansan tuntema musiikki on 
osa yhteisöllistä muistia, ja siksi voimak-
kaasti kansalliseen identiteettiin samas-
tavaa.

Kuolemaa ja kärsimystä

Suomalais-kansallinen musiikki hal-
litsee elokuvan ensimmäistä puoliskoa 
eli hyökkäysvaihetta. Viimeinen isän-
maallinen marssi kuullaan Petroskoin 
paraatissa, noin elokuvan puolivälissä. 
Sen jälkeen ei enää käytetä isänmaal-
lisia marsseja vaan riitasointuisempaa, 
modernistis-ekspressiivistä marssia; kan-
sallis-ihanteellinen sointi on kadonnut 
jatkosodan kestäessä vuodesta toiseen. 
Kansallisesta kokemuksesta siirrytään 
eksistentiaaliseen, sotilaan yksilöllistä 
olemassaoloa koskevaan kokemuk-
seen. 

Tämä musiikki kuvaa miesten kamp-
pailua, kärsimystä, piinaa ja kuolemia. 
Suomalais-kansallisen ja modernistis-
ekspressiivisen musiikin vuorottelu 
muodostaa elokuvassa jännitteen kan-
sakunnan ja yksilön äänten välille: jän-

nitteen, joka luonnehtii nimenomaan 
suomalaista korpisoturia, ”joka sodas-
sa tekee sen minkä pitää” mutta joka 
myös on eksistentiaalisen kokemuksen- 
sa kanssa aina yksin. Sotilaallisen ide-
ologian ja sotilaan kärsimysten välinen 
ristiriita tulee siten musiikillisesti esite-
tyksi. Kärsimystä ja kuolemaa kuvaava 
musiikki kuullaan elokuvassa kuiten-
kin aina perusisänmaallisten kehysten 
sisällä eikä se siten luo ristiriitaa elo-
kuvan isänmaalliseen musiikkiraitaan 
kokonaisuutena vaan pikemminkin tuo 
isänmaallisuuteen syvempiä, trauman 
ulottuvuuksia.

Varsinaisissa taistelukuvauksissa ja 

kuolemien yhteydessä käytetään jo elo-
kuvan alusta alkaen pääasiassa riitasoin-
tuisempaa kärsimysmusiikkia; jokainen 
kuolema soitetaan nimenomaan yksilön 
kuolemana. Tähän musiikkiin kuuluvat 
harmoninen epävakaus, äkilliset lyö-
mäsoittimet, raastavat puhaltimet sekä 
piinalliset jouset. Esimerkiksi kaptee-
ni Kaarnan (Pentti Irjala) kuolemassa 
vaskien ja lyömäsoittimien soittaman 
”vääristyneen” fanfaarin ensimmäinen 
isku osuu yhteen kypärään verhotun pään 
retkahtamisen kanssa. Täten sävelmaala-
taan nimenomaan kuolinisku.

Ahdistuksesta vapauteen: 
Sibeliuksen Finlandia

Sibeliuksen Finlandia muodostaa eloku-
van kehykset: koko elokuva ikään kuin 
syntyy Finlandian sisästä. Kyseessä on 
suomalaisuuden, isänmaallisuuden, uh-

K
uv

a	
E

dv
in

	L
ai

ne
:	T

un
te

m
at

on
	s

ot
ila

s



Kylkirauta 1/2008 34

artikkelit

rautumisen ja itsenäisen Suomen musii-
killinen perisymboli. Sen ahdistuksesta 
vapauteen -kerrontakaava kuvaa massii-
visen uhan voittamista suurten uhrausten 
ja melkein mahdottomien ponnistusten 
avulla. Finlandian alun (uhka- ja tais-
telukuvasto) ja lopun (hymnin vapaus-
symboliikka) väliin jännittyy myyttinen 
suomalais-kansallinen alkukertomus. 

On erikseen painotettava sitä, että 
elokuva alkaa pelkästään musiikilla 
ilman kuvaa: ensimmäiset 30 sekuntia 
rakentuvat harmaasta elokuvakankaas-
ta ja Finlandian uhkaavista vaskituutta-
uksista ja patarumpujen jytinästä. Sitä 
vasten nähdään ensimmäinen kuva: si-
nivalkoinen, poutapilvinen taivas - suo-
malaisuuden merkki sekin - kunnes kuva 
siirtyy autioon maisemaan, suomaahan, 
sotilaiden jalkoihin, marssiin sekä lopulta 
puukarahkaan, jonka Vanhala iskee rin-
tamahaudalle. Karahkaa vasteen alkavat 
elokuvan alkutekstit rullata. Sekä karah-
ka että Finlandian alku ovat uhrisymbo-
leja; Tuomas Teporan (2006, 92) sanoja 
lainatakseni ne edustavat ”kansakunnan 
suorittamia ja siltä odotettavia uhrauk-
sia”.

Myös elokuvan loppu rakentuu mer-
kittävästi Finlandialle. Ensin näytetään 
pitkään, miten vihollisen tykistökeski-
tys tuhoaa havumetsää (Suomea, kan-
sallisomaisuutta) ääniraidan koostuessa 
pelkästä tykkitulen ja kaatuvien puiden 
äänestä. Miehet ovat ampumahaudassa 
kyyristyneinä. Sitten tulee hiljaisuus ja 
vänrikki Jalovaara (Saulo Haarla) kään-
tää kasvonsa kameraan päin, nostaa 
katseensa ylös taivaalle ja hiljaisuus 
jatkuu. 

Miehiä nousee ampumahaudoista 
ylös seisomaan: säilyneet puunrungot 

ja hengissä selvinneet miehenvarret 
vertautuvat toisiinsa. Kuullaan tuulen 
ääntä. Sitten alkaa Finlandia-hymni, kuin 
tuulen ja puiden huminasta muodostuen. 
Mieskuoro hymisee ilman sanoja, mikä 
vain vahvistaa sanojen voimaa katsojan 
tajunnassa; katsoja osallistuu itse aktii-
visesti suomalaisen identiteetin raken-
tamiseen laulamalla sanoja mielessään, 
vaikka sitä ei ehkä itse edes huomaa: ”Oi 
Suomi katso, sinun päiväs koittaa...”.

Finlandia-hymni jatkuu elokuvan 
loppuun saakka. Vanhalan repliikki ki-
teyttää sen ja koko elokuvan viestin: 
”Sosialistinen Neuvostotasavalta voitti, 
mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin 
pieni Suomi.” Hymni voimistuu, kuva 
näyttää korviketta tai teetä juovia soti-
laita, siirtyy sodan runtelemaan metsään, 
ruumiskärryihin ja autioituneeseen mai-
semaan, savuaviin raunioihin. 

Kun hymni on edennyt kohtaan, 
jossa sanat kuuluisivat ”sun päiväs koit-

taa, oi synnyinmaa” (1. säkeistö) ja ”on 
aamus alkanut, synnyinmaa” (2. säkeis-
tö), runneltu maisema vaihtuu elokuvan 
muutamaksi viimeiseksi sekunniksi eh-
jäksi suomalaiseksi kansallismaisemaksi, 
jossa aurinko säteilee havupuiden runko-
jen välistä. Sekä kuva (ehyt metsä) että 
Finlandia-hymni toimivat voimakkaina 
isänmaallisina identiteettimerkkeinä. 
Tämä jää elokuvan lopettavaksi kuvak-
si, kirkastuneeksi, pyhäksi havupuu-
Suomen alkutilaksi. Kuva häviää ja 
musiikki yksin päättää elokuvan. 

Monet katsojat kokevat elokuvan 
Finlandia-hymnille perustuvan lopetuk-
sen terapeuttiseksi, eheyttäväksi. Sekä 
musiikki että kuva elokuvan lopussa 
”korjaavat” kansallista traumaa esittä-
mällä sodan kertomuksena, joka päättyy 
mielellisellä tavalla. Finlandia-uhrisym-
bolin avulla sodasta ja historiallisesta 
traumasta rakennetaan siedettävä kerto-
mus: Suomi säilytti itsenäisyytensä, mikä 
edellytti sotaa, uhrauksia, kuolemaa, 
mutta minkä jälkeen seurasi Suomen 
uusi päivän koitto. Lisäksi voidaan huo-
mata, kuten jo aiemmin totesin, että yksi 
sotaelokuvan musiikin keskeinen tehtävä 
ylipäätään on tarjota katsojan tunnekuo-
huille purkautumisen väylä.

FT Susanna Välimäki toimii tutki-
jana Helsingin  yliopiston Taiteiden 
tutkimuksen laitoksella, musiikkitieteen 
oppiaineessa ja semiotiikan opintoko-
konaisuudessa. Hän on erikoistunut 
kulttuuriseen musiikintutkimukseen ja 
viimeistelee kirjaa sotaelokuvien musii-
kista ja äänisuunnittelusta. 
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verstiluutnantti Markku Tom-
peri kirjoittaa Kylkirauta 
4/2007 numerossa näkevänsä 

verkostoajattelussa mahdollisuuksia 
megaluokan muutokseen sodankäyn-
nissä. Hän toteaa olevansa vain yhdessä 
asiassa eri mieltä kanssani, vaikka viit-
taakin moneen muuhun, kuten siihen, 
että lainaan virheellisesti maailmalla 
olevia ajatuksia. Tomperin mukaan ver-
kostoajattelu on ollut meillä jo käytös-
sä 1970-luvulta alkaen, jolloin teimme 
kuulemma mainitun megaluokan muu-
toksen.  

Tomperi haluaa käydä perusteellista 
keskustelua sodan muutoksesta, mutta 
hän ilmeisesti siitä huolimatta vastustaa 
uusia käsitteitä, jotka mahdollistavat 
uudenlaisen ajattelun. Tomperi kirjoit-
taa särmikkäästi kuinka teemme suuren 
virheen mikäli korvaamme maailmalta 
lainatulla ”tähtien sota-ajatuksella” alu-
eellisen taistelun opin. Heti seuraavassa 
lauseessa hän kuitenkin toteaa, että ”en 
tyrmää uusia ajatuksia, päinvastoin.” 
Tämä yhdistettynä Tomperin mainit-
semaan 1970-luvun verkostoajattelun 
käyttöönottoon Suomessa saa lukijan 
ymmälle. Siksi tekisi mieli lainata 
Tomperin omia sanoja: ”En ymmärrä 
kirjoittajan ajatusta ja sitä, mitä hän 
tällä tarkoittaa.”

Kun otin vastaan Kylkiraudan pää-
toimittajan tehtävät kolmisen vuotta 
sitten, kirjoitin kuinka tavoitteeni on 
saada aikaan upseerien keskuudessa 
keskustelua. Siksi paninkin tyytyväi-
senä merkille mielipidekirjoitukset. En 
voi lisäksi kuin yhtyä Tomperin pe-
räänkuuluttamaan perusteellisen kes-
kustelun tarpeisiin kehittää Suomen 
puolustusta. 

Upseerin tehtävä on hieman saman-

lainen kuin filosofin; ongelmia on kyet-
tävä ajattelemaan jatkuvasti uudelleen. 
Se edellyttää usein aiemmin koettujen 
käytäntöjen ja kokemusten erittelyä, 
mutta myös niiden asettamista tilaan, 
joka ei rajoita uudenlaista ajattelua. 
Kirjoittaminen uudelta vaikuttavista 
asioista on tarpeen, vaikka niistä ei tie-
dettäisikään tarkalleen mitä niistä pitäisi 
ajatella. Myös alueellisesta puolustuk-
sesta on voitava kysyä onko se niin 
muuttumaton, että se kestää toimin-
taympäristön ja ajan muutokset. On 
tavallaan paradoksaalista, että meidät 
sotilaat on koulutettu kaavoihin, mutta 
retoriikan tasolla peräänkuulutamme 
innovatiivista sopeutumista erilaisiin 
tilanteisiin, joita meidän on kuitenkin 
vaikea kaavoittuneen järjestyksen 
vuoksi hyväksyä. Kehityshakuisuus on 
arvo, johon puheissa ja teoissa on syytä 

kannustaa. Keskusteleminen on tällä 
tiellä hyvä alku.

Kun sotaa jäsennetään käytäntöjen 
näkökulmasta, asettaa se hyväksytylle 
tiedolle rajat. Kun tiedon rajat eivät ole 
transsendentaaleja, vaan kontingentte-
ja, ajallisesti ja paikallisesti rajoittu-
neita käytäntöjen sääntöjä, tulisi sen 
- erästä kuuluisaa ajattelijaa mukail-
len - merkitä ajattelulle, että modernia 
normalisoivaa hallintaa tulisi kyseen-
alaistaa. Mikäli sodasta ja opeista siinä 
pärjäämiseksi muodostuu tällainen nor-
malisoivan hallinnan alue, on se sodan 
suhteellisuudesta ja taistelujen ainut-
laatuisuudesta johtuen tavallaan epäi-
lyttävää, jopa vaarallista. Siksi on 
paikallaan kysyä voisimmeko ajatella 
toisin samoista taistelukentän ongel-
mista, joihin olemme törmänneet jo 
vuosikymmeniä. Verkostokomentajuus 
antaa siihen vain yhden mahdollisuu-
den, mutta jääkö termi käyttöön ja rat-
kaiseeko se puolustuksemme haasteita 
paremmin kuin kylmän sodan komen-
tajuus,  jää nähtäväksi. 

Sotilaskulttuurissa on tapahtunut 
muutoksia, jotka näkyvät kielessä ja 
arkipäiväisessä palveluksessa. Jotain 
ainakin on jo käytännössä muuttunut, 
kun komentajat ovat siirtyneet pel-
kästä käskymoodista neuvottelemaan 
sopimuksista. Esimerkiksi puolustus-
voimain komentaja on käyttänyt pu-
heissaan verkostopuolustuksen termiä. 
Muutosta voi vastustaa, mutta voi 
siihen sopivalla kritiikillä antautua mu-
kaankin. Toivonkin, että keskustelu 
Suomen puolustuksen parhaaksi näin 
ollen jatkuu.

Evl, ST Jari Rantapelkonen

Kylmän sodan 
veteraaniverkostokomentajalle

E
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verstiluutnantti Rantapelko-
sen pääkirjoitus Kylkiraudassa 
4/2007 on aiheena aina ajan-

kohtainen. Itse olen ollut asian kanssa 
tekemisissä eritoten viime aikoina tak-
tiikan opettajana. FINGOP:in käyt-
töönotto on pakottanut paneutumaan 
esikunnan työskentelyyn, väittäisin 
jopa uudella näkökulmalla. Taustaksi 
lukijalle haluan huomauttaa, että en 
ole itse vielä käynyt esiupseerikurs-
sia mutta olen esillä olevasta asiasta 
keskustellut useiden kokeneempien 
upseereiden kanssa. Oma esikunta-
kokemukseni rajoittuu kahteen krii-
sinhallintaoperaatioon Kosovossa ja 
Afganistanissa.

Kuten everstiluutnantti Rantapel-
konen mainitsee, on esikuntien työ 
kautta sotahistorian ollut näkymätöntä 
puurtamista, josta kultaa ja mirhamia 
ei ole liiemmälti jaettu eikä paikkoja 
upseereiden kahvipöytäkeskusteluihin 
ole tullut sadan vuoden päähän. Toisin 
on asia satojen komentajien kohdalla. 
Jatkaakseni Rantapelkosen aloittamaa 
linjaa voin kysyä kuinka moni voi 
suoralta kädeltä nimetä kolme menes-
tyksekästä esikuntapäällikköä viime 
maailmansodasta kaikki taistelleet ar-
meijat mukaan luettuna?

Minua onkin askarruttanut jo pit-
kään miksi tilanne Suomessa on 
ajautunut siihen, että esikunnista ei 
pääsääntöisesti ole mitään hyvää sa-
nottavaa?

Saksan armeijassa jo hyvin var-
haisessa vaiheessa tunnistettiin ko-
mentajiksi ja esikuntapäälliköiksi 
sijoitettavien upseereiden kyvyissä teh-
tävään liittyen vaadittavat eroavaisuu-
det. Tämä johtikin siihen, että nämä 
upseerit eriytyivät jo hyvin aikaisin. 
Monet menestyneet rintamakomentajat 
ovat omissa elämäkerroissaan ylistä-
neet esikuntapäällikköjään ja esikunti-
aan (esim. Manstein, Guderian). Mitä 
sitten Suomessa on tapahtunut?

Minua on aina häirinnyt taktii-
kasta käytävissä keskusteluissa mant-
rat mahdollisen harjoitusvahvuuksissa 

olevan vastustajastamme ”komentaja-
keskeisyydestä” ilman, että tämä väite 
pohjataan mihinkään konkreettiseen. 
Sujuvasti teemme arvioita vastustajan 
toiminnasta kuitenkaan ymmärtämättä 
vastustajan taistelun todellista luonnet-
ta. Väittäisin, että jos tuntisimme vas-
tustajan komentajan, esikuntapäällikön 
ja esikuntien ajatusmaailman, koostu-
muksen, työjärjestyksen ja toimintape-
riaatteet paremmin, voisimme arvioida 
sen toimintaa tehokkaammin erityises-
ti, jos vastustaja on niin komentaja-
keskeinen. Lisäksi voisimme jopa itse 
oppia jotain.

Maanpuolustuskorkeakoulu -leh-
dessä 1/2008  perinnepalstalla haas-
tatellaan kenraalimajuri evp Jaakko 
Aatolaista, joka on toiminut muun 
muassa Sotakorkeakoulun taktiikan 
opettajana. Hän sanoo: ”Jos painote-
taan esikuntapäällikön osuutta liikaa, 
missä sitten koulutetaan komentajat?” 
Tämä onkin mielestäni hyvä osoitus 
taktiikan opetuksen perinteestä puolus-
tusvoimissa. Komentaja on aina epäile-
mättä avainroolissa ja hänen vastuunsa 
on jakamaton, mutta mikä on näiden 
kahden asian välinen suhde ja kuinka 
se opetetaan upseereille nykypäivän di-

gitaalisella taistelukentällä?
Kun miettii suomalaisen upseerin 

taktiikan opetusta elinkaarena, niin sitä 
voidaan edelleen vähintäänkin kutsua 
johtaja- päällikkö- ja komentajakes-
keiseksi. Jo Reserviupseerikoulusta 
alkaen korostetaan joukkueenjohtajan 
ja komppanianpäällikön roolia päätök-
sien tekijänä ja tämä jatkuu myös Ka-
dettikoulussa. Taktiikan ja Johtamisen 
laitoksilla, joissa kadettien opetusryh-
mien resurssit ovat todella rajalliset 
monen kurssin lähes päällekkäiseen 
opetukseen, kouluttaja on komentajan 
kouluttaja ja vain vähän pataljoonaup-
seerin. Esikunnan upseereiden koulut-
taminen jää vähäisemmälle. Kuitenkin 
aselajista riippuen uunituoreet upseerit 
saavat pataljoonaupseerin sodan ajan 
sijoituksen hyvin nopeasti valmistumi-
sen jälkeen. Uusissa organisaatioissa se 
ei enää tarkoitakaan viiden miehen joh-
tamista vaan kymmenen ja jopa useam-
man, joilla kaikilla on hyvin erilainen 
tausta. Ja vieläkin esikuntamme ovat 
melko pieniä. Esikunnan johtaminen 
on todella vaikeaa erityisesti, jos sen 
halutaan tuottavan jotakin muuta kuin 
peukalohangallisen paperia, jossa ei 
sanota mitään. 

Näillä avuilla nuori upseeri lähtee 
kertausharjoitukseen toimivaksi johta-
jaksi reserviläisten kanssa, joilla mo-
nilla (jos heidät on hyvin valittu) on 
huomattavan paljon parempi käsitys ta-
vallaan ”johtoryhmätoiminnasta”, jota 
esikuntatyöskentely mielestäni on. Har-
voin olen ollut niin hukassa itse, kuin 
toimiessani suunnitellun sodan ajan 
pataljoonani komentajana kertaushar-
joituksessa puolitoista vuotta valmis-
tumisen jälkeen ja eritoten, kun 
pataljoonaupseerini oli vielä enemmän 
amatööri tehtävässään. Ja huolestutta-
vinta oli, että minua ei kukaan pystynyt 
auttamaan avunpyynnöistä huolimatta. 
No, upseerihan oppii parhaiten virheis-
tä, ja voi pojat, että minä opin. Ainakin 
omasta mielestäni.

Olisinkin helposti sitä mieltä, että 
taktiikan opetuksemme monilta osin 

Esikuntien maineesta
Teksti: Tommi Sikanen

Tommi Sikanen

E
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noudattelee viime sodan perinteitä. 
Juuri niitä, mistä Rantapelkonenkin 
mainitsee kirjoituksessaan. Esikunnat 
olivat pieniä ja huonosti koulutettuja. 
Ei ollut viesti- ja johtamisjärjestelmiä 
hoidettavana, toiminta-alueet olivat 
pieniä, teitä oli käytössä yksi, joukot 
liikkuivat suksin, jalan tai hevosella. 

Upseerin uran jatkokursseilla esi-
kuntatyöskentelyyn paneudutaan pa-
remmin, mutta muistuttaisin lukijaa, 
että sa-tehtävien lisäksi todella monet 
nuoret upseerit työskentelevät jo rauhan 
aikana eritasoisissa esikunnissa ennen 
asianmukaisia kursseja, kun aikajänne 
valmistumisesta esiupseerikurssiin on 
kasvanut kymmeneen vuoteen. Tähän 
kun lisätään perusyksiköiden määrän 
väheneminen Suomessa, on selvää, että 
tämä trendi tulee jatkumaan ja jopa li-
sääntymään. Syntyykö ymmärrys esi-
kunnan toiminnasta vuoden - kahden 
kurssilla, kun aiemmat jopa 15 vuotta 
asia on ollut toissijainen?

Rantapelkosen mainitsemat kan-
sainväliset esikunnat ovat oma lukun-
sa. Kuten mainittu, olen itse palvellut 
kahdessa operaatiossa kansainväli-
sessä esikunnassa ja sieltä sai hyvin 
vähän malleja suoraan toteutettavaksi 
Suomessa. Jos viikossa yksi työpäivä 
käytännössä kuudesta käytetään raport-
tien kirjoittamiseen kotimaahan, yksi 
raporttien kirjoittamiseen yläjohtopor-
taalle, kaksi palavereihin ja kokouk-
siin, yksi on ehkä vapaata, niin kuinka 
paljon todella tehdään todellista, alais-
ta tukevaa työtä? Ja kansainvälisistä 
esikunnista moni nuori upseeri saa 
ensimmäisen kokemuksensa esikun-
ta- työskentelystä.

Pataljoonaupseerin ja esikuntapääl-
likön paikka on todella hankala sekä 

rauhan että sodan aikana, mutta niin on 
esikuntaupseerinkin. Olen täysin samaa 
mieltä Rantapelkosen kanssa metsän 
näkemisestä puilta, mutta heittäisin 
pallon myös toiseen suuntaan. Ihan niin 
kuin perusyksikössäkin nykypäivänä, 
on esikunnassakin priorisoitava. Jos 
vaakakupissa on raportin tekeminen 
tai alaisen tukeminen, niin valinta on 
varmasti vaikea. Liian usein vastaus 
kysymykseen on, että ”ei ehdi” tai 
”ei kuulu tehtäviin”. Jos joku meistä 
”päälliköistä” ja ”komentajista” saisi 
tällaisen vastauksen sodan aikana ky-
syessään jotain ylemmästä esikunnasta, 
saattaisi vastaus aiheuttaa mielenkiin-
toisia keskusteluja.

Asennemuutos esikuntia kohtaan 
lähtee alusta pitäen. Ei minulle Kadet-
tikoulussa tai valmistumisen jälkeen 
kukaan selvittänyt, mitä esikunnat oi-
keasti rauhan aikana tekevät. Sodan 
ajan toiminnoista oli sentään jonkin-
lainen kuva. Olen myös sitä mieltä, 
että paikka paikoin olisi esikuntien 
työjärjestyksien ja tehtävänkuvauksi-
en tarkistusten paikka, jotta ne eivät 
suuntautuisi väärin. Miksi tuntuu, että 
rauhan ajan esikunnat ovat olemassa 
ylempiä johtoportaita varten, kun sodan 
aikana näin ei varmasti ole? Eikö esi-
kuntien tulisi toimia ja olla organisoitu 
aina suurin piirtein samalla tavalla? Ei 
kukaan ole kyseenalaistanut sodan ajan 
esikuntien olemassa oloa ja työskente-
lyä, vaikka niille ei helpolla löydykään 
paikkaa auringossa. 

Väitän, että vaikka esimiehen ja 
esikuntien mollaaminen onkin osa suo-
malaista sotilaskulttuuria, johtuu tämä 
ainakin joiltakin osin tietämättömyy-
destä ja ymmärtämättömyydestä. Mutta 
asian korjaaminen vaatii muutakin kuin 

tiedotustilaisuuden, jossa mainostetaan 
esikunnan erinomaisuutta tai esikunnan 
pikkujouluja, joissa ihmetellään alajoh-
toportaiden ymmärtämättömyyttä.

Mutta voimmeko vuonna 2008 
luottaa tähän ”hyväksi todettuun” peri-
aatteeseen? Miten sitten opetusta tulisi 
kehittää? Maanpuolustuskorkeakoulul-
la, jossa taistelu kriittisestä resurssis-
ta, ajasta, on laitosten välillä jatkuvaa, 
on uusien opintokokonaisuuksien saa-
minen opetussuunnitelmiin käytännön 
mahdottomuus. Tiettynä ratkaisuna nä-
kisin tarkoituksenmukaisena opettaja-
voiman kohdentamisen harjoituksissa 
nimenomaan esikunnan kouluttami-
seen. Pioneeri- ja Suojelukoulussa tällä 
ratkaisulla on päästy hyviin tuloksiin. 
Tämä tietysti edellyttää, että opettaja 
tietää, mistä puhuu. Väitän, että ko-
mentaja johtaa paremmin, jos hänen 
esikuntansa saa aikaan tasokkaita tuot-
teita häntä varten. Tämä tietysti edellyt-
tää, että komentaja pystyy ohjaamaan 
esikuntaansa, eli hän ymmärtää, mitä 
esikunta tekee.

Kapteeni Tommi Sikanen  toimii 
Pioneeri- ja Suojelukoululla kadetti-
kurssin johtajana sekä taktiikan opet-
tajana kadeteille, opistoupseereiden 
jatkokursseilla ja pataljoonan komen-
tajakursseilla. 



pääsihteerin palsta

Arvot kohdalleen

adettikunnan tärkein tehtävä 
on kadettiveljeyden vaaliminen 
eli eri-ikäisten kadettiupsee-

ripolvien yhtenäisyyden ja yhteen-
kuuluvuuden tunteen ylläpitäminen 
ja vahvistaminen. Alkuvaiheessa tuo 
tavoite oli erityisen tärkeä, koska 
maamme upseeristo muodostui useista 
erilaisen koulutuksen saanneista upsee-
riryhmistä. Kadettiupseerit halusivat 
nuorimpana ja ainoana kasvavana up-
seeriryhmänä säilyttää oman identiteet-
tinsä.

Tilanne on jälleen muuttumassa 
sellaiseksi, että upseeriksi voidaan tulla 
usean eri koulutusputken kautta. Jatku-
vasti lisääntyvä kansainvälistyminen 
tulee myös vääjäämättä vaikuttamaan 
upseeristoomme. Tulevaisuudessa on 
normaalia opiskella ulkomaisessa so-
takoulussa ja olla kansainvälisessä up-
seerivaihdossa. Näin upseeriston ja 
myös Kadettikunnan jäsenistön homo-
geenisuus tulee vähenemään ja tilalle 
tulee yhä suurempi heterogeenisuus. 
Helmikuussa pidetyssä arvoseminaa-
rissa upseeristomme monipuolistumis-
ta pidettiin hyvänä asiana. 

Tänään voi olla ylpeä siitä, että 
on suomalainen kadettiupseeri. Arvo-
seminaarissa julkistettu arvotutkimus 
osoitti, että upseeristomme myös tuntee 
näin. He arvostavat saamaansa kou-
lutusta ja tuntevat sisimmässään, että 
myös yhteiskuntamme arvostaa upsee-
rinsa korkealle.

Jostain syystä aatteellisuus, ainakin 
perinteisessä mielessä, näyttää upsee-
rikoulutuksen suuressa myllerryksessä 
olevan katoamassa. Huolestuttavaa on 
se, että suurin aatteellisuuden romah-
dus näyttäisi tapahtuvan kadettikurs-
sin aikana. Näin ilman perusteellista 
tutkimusaineistoon perehtymistä voisi 
arvioida, että tässä niitetään todennä-
köisesti nyt sitä viljaa, joka on syn-
tynyt viiden viimeisimmän vuoden 
aikana määräaikaisten upseerien koulu-
tuksesta. Määräaikaisuuden sisältävää 
koulutusjärjestelmää luotaessahan ei 

aatteellisiin kysymyksiin ehditty kiin-
nittää juuri lainkaan huomiota. Vaikka 
nuori mies ja nainen tulevat edellä mai-
nitun arvotutkimuksen mukaan Kadet-
tikouluun edelleen aatteellisesti hyvin 
latautuneena, ei hän viiden tai kymme-
nen vuoden määräaikaiseen upseerin 
virkaan nimitettynä sitoudu tai sisäistä 
olevansa elinikäisessä kutsumusamma-
tissa.

Toinen selkeä ero aiempiin tutki-
muksiin on halukkuuden väheneminen 
kansainvälisiin tehtäviin. Tähän ovat 
aivan ilmeisenä syynä palvelussuhteen 
ehdot, jotka ovat kotimaan tehtävissä 
tasoltaan lähes samanlaiset kuin esi-
merkiksi Afganistanissa, jossa kuiten-
kin ollaan koko ajan hengenvaarassa ja 
pahimmillaan asutaan teltassa. 

Olisiko meidän jälleen tarpeen tar-
kastella aatteellista arvomaailmaamme 
osana kansainvälistä toimintakenttää?  
Pitäisikö esimerkiksi vuodenvaihtees-
sa voimaan astuneen uuden puolustus-
voimalain mukaiset puolustusvoimien 
kansainväliset tehtävät sisällyttää Ka-
dettikunnan ja kadettiupseereiden ar-
vokehykseen? Nämä ovat asioita, joista 
olemme viime vuosina jonkin verran 
keskustelleet, mutta yleensä sysänneet 
sivuun toteamuksella, että nykyiset lu-
paukset kyllä kattavat ne. On myös 
herännyt kysymys, minkä vuoksi suo-
malainen upseeri on kadettilupauksen-
sa edellyttämällä tavalla valmis jopa 
kuolemaan - isänmaansa Suomen vai 
myös jonkun muun yhteisön taloudel-
listen etujen puolustamiseksi esimer-
kiksi Afrikassa?

Kadettikunta tulee syksyllä määrit-
telemään seuraavan vuosikymmenen 
strategiansa. Tätä työtä ollaan juuri val-
mistelemassa ja juuri julkistettu arvo-
tutkimus on tärkeä osa strategiamme 
perustan määrittämistä. Kaikesta kan-
sainvälistymisestä huolimatta uskon 
vahvasti, että kadettiupseeristomme 
tulee säilyttämään perinteiset ja koetel-
lut arvonsa. Tähän viittasi myös ar-
vokyselyn kysymykseen ”jos Suomi 

liittyisi Natoon, se ei vaikuttaisi arvoi-
hini upseerina” saatu lähes yksimieli-
nen myönteinen kanta.  

Se, tarvitaanko arvoihimme tule-
vaisuudessa jotain laajempaa tarkistus-
ta, on perusteellisen jäsenkeskustelun 
asia. Kadettikunta tarvitsee keskustele-
van ja kantaa ottavan jäsenistön, koska 
vain arvokeskustelun kautta voimme 
kehittyä mahdollisimman hyväksi yh-
teiskuntamme antaman vaativan tehtä-
vän täyttäjäksi.

Kadettiupseerit kokoontuvat 
29.3.2008 Kadettikunnan kevätkoko-
ukseen. Vuosikokous on paikka, jossa 
jokainen jäsen voi yhtä suurella panok-
sella vaikuttaa ja siksi toivonkin, että 
mahdollisimman moni suuntaisi tuona 
lauantaina matkansa Lahteen. Nähdään 
siellä!

Pekka Rapila
pekka.rapila@kadettikunta.fi 

K
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Kadettikunta ry:n kevätkokous  
Lahdessa 29.3.2008 

Kadettikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Lahden varuskunnan 
upseerikerholla Hennalassa lauantaina 29.3.2008 klo 12.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat, päätetään Kadettikunnan 
jäsenyydestä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sekä käsitellään jäsenten Kadet-
tikunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti 
lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan 
jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.

Kokouspäivän ohjelma:

10.30 -11.45   Lounas upseerikerholla ja valtakirjojen tarkastus upseerikerhon 

  aulassa 

12.00 -14.00  Sääntömääräinen kevätkokous upseerikerholla 

14.00 -14.30  Kahvitarjoilu upseerikerholla

14.30 -15.45 Maanpuolustusjuhla upseerikerholla

15.45 -16.00  Siirtyminen/kuljetus kaupungin vastaanotolle 

16.00 -17.30   Lahden kaupungin vastaanotto kaupungintalolla (Harjukatu 31)

Tilaisuuksissa asuna palveluspuku tai tumma puku.

Tervetuloa Lahteen! 

Kadettikunta ja Lahden kadettipiiri

Ilmoittautumiset osanotosta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään kaksi 
viikkoa ennen kokouspäivää Marjukka Lehtiselle, puh. 09-490 759, fax. 09-446 262 
tai marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi. 

Lahden kadettipiiri järjestää tarvitsijoille kuljetukset Lahden rautatieasemalta klo 
09.30 - 11.30 välisenä aikana. Kuljetustarve on ilmoitettava toimistosihteeri Tuija 
Helmiselle, puh. 03-18146 684 tai 041-449 285.
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Kansainvälisyys puhutti arvoseminaarissa
adettikunnan ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun yhdessä jär-
jestämä arvoseminaari pidettiin 

7.2.2008 Santahaminassa. Seminaarin 
teemana oli ”Upseerina 100-vuotiaassa 
Suomessa”; näkökulma oli siis kymme-
nen vuoden päässä tulevaisuudessa. Se-
minaarin lähtökohtana ja keskustelun 
avaajana toimi neljännen kerran tehdyn 
upseerien arvotutkimuksen esittely. 
Yliluutnantti Jukka Heinäsen tekemä 
tutkimus osoitti, että upseereiden arvot 
ovat hitaassa muutoksessa ja että eri-
tyisesti ammatillistuminen ja yksilöl-
listyminen ovat vahvistumassa. 
Eversti Ensio Mäkipelto ilmaisi omassa 
puheenvuorossaan huolensa nuorison 
yhä yksilöllisempään suuntaan muut-
tuvista arvoista ja niiden vaikutukses-
ta tulevaisuuden maanpuolustukselle. 
Professori Vesa Routamaa taas kiinnitti 
seminaariväen huomion arvotutkimuk-
senkin osoittamaan Suomen upsee-
rikunnan homogeenisuuteen ja siitä 
seuraavaan uhkaan kollektiivisesta vää-
rässä olemisesta. Tilannetta hän vertasi 
1990 - luvun pankkikriisin syntyvaihei-
siin. Homogeenisuuden seurauksena 
voi myös olla, että upseeriston arvot 
tulevat yhä jyrkemmin poikkeamaan 
muun yhteiskunnan ja omien johdet-
tavien, eli asevelvollisten, moniarvoi-
suudesta. 

Kansainväliset tehtävät ja niiden 
suhde upseerien arvoihin nousivat kui-
tenkin seminaarin keskeiseksi aiheeksi. 
Ministeri Pertti Salolainen pohti kan-
sainvälisten tehtävien lisääntymisen ai-
heuttamia haasteita upseerien arvoille 
ja kysyi, kenen arvoja suomalainen up-
seeri puolustaa esimerkiksi Tshadissa. 
Hän vastasi tähän itse toteamalla, että 
on olemassa muitakin arvoja kuin isän-
maan puolustus, esimerkiksi inhimilli-
sen kärsimyksen estäminen. Salolainen 
piti myös tärkeänä sitä, että päättäjät 
perustelevat sotilaille tulevaisuudessa 
yhä tarkemmin niitä syitä, joiden pe-
rusteella sotilaita lähetetään ulkomail-
le.  

Everstiluutnantti Jari Rantapelko-
nen täydensi Salolaisen puheenvuoroa 
sotilaan näkökulmasta. Hän esitti, että 
kansainvälisissä tehtävissä on mahdol-
lista olla lojaali sekä isänmaalle että 
kansainväliselle yhteisölle. Hän kui-
tenkin painotti, että sodan konteksti on 
politiikka ja tämän vuoksi politiikan 
ymmärtäminen on erityisesti kansain-
välisissä operaatioissa välttämätöntä. 
Näin sekä Salolainen että Rantapelko-
nen korostivat politiikan ja sodankäyn-
nin välisen rajan häilyvyyttä. 

Johtaja Risto E.J. Penttilä kartoitti 
eurooppalaisia ja suomalaisia arvomaa-
ilman muutostrendejä nimenomaan tur-

vallisuuspolitiikan näkökulmasta. Hän 
ennakoi eurooppalaisten USA-vastai-
suuden vähenevän ja eurooppalaisen 
identiteetin nousua. Suomalaisen iden-
titeetin erityispiirteet puolestaan ovat 
hänen mukaansa lievenemässä. 

Kapteeni Jarno Limnéll esitteli 
tutkimustaan, jossa nuoret upseerit 
jakautuivat lähestulkoon kahtia suh-
tautumisessaan ulkomaan tehtäviin; 
puolet haluaa niihin ennen kaikkea 
kokemuksen hankkimiseksi ja toinen 
puoli vierastaa lähinnä perhesyistä. 
Kommenttipuheenvuorossaan dosentti 
Heikki Siltala tulkitsi tulosta niin, että 
näyttäisi kuin nuoret upseerit olisivat 
jaettavissa nurkkapatriootteihin ja toi-
saalta kansainvälisiin opportunisteihin. 
”Kansainvälisyyttä ei pääse pakoon” 
hän summasi vastauspuheenvuoron-
sa. 

Seminaarissa käytiin myös vilkas-
ta keskustelua alustusten johdattama-
na. Kadettilupaus ja sen päivittäminen 
vastaamaan myös kansainvälisyyden li-
sääntymiseen kirvoitti vilkasta kom-
mentointia puolesta ja vastaan. 

Varsinainen arvotutkimus esitellään 
Kylkiraudan lukijoille seuraavassa nu-
merossa. Arvoseminaarista julkaistaan 
22.- 23.5.2008 pidettävillä Sotatieteen 
päivillä kirja, joka jaetaan myös kadetti-
piirien ja sitä kautta jäsenien käyttöön.

K
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Kymmenes Kaaderigolf Tuusulassa 7. - 8.8.2008

Kymmenes Kaaderigolf järjestetään pääosin entisin järjestelyin Tuusulan 
Golfklubin hyviksi havaituilla kentillä to-pe 7.-8.8.2008. Torstaina 7.8 illalla 

järjestetään jälleen kaaderi-illanvietto Taistelukoulun Upseerikerholla.

Lisätietoja saat majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkaselta, 
puh. 0400 458 565 sekä kesäkuussa Kylkiraudan numerosta 2/2008.

uolustusministeri Jyri Häkämies 
on myöntänyt Kadettikunnan 
87.vuosipäivänä 27.1.2008 

Kadettikunnan ansiomitalit miekko-
jen kera seuraaville henkilöille:
Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara, Hel-
sinki ja eversti Sampo Ahto, Helsinki

ja  Kadettikunnan ansiomitalit:
Eversti Jari Kallio, Helsinki, eversti 
Esa Salminen, Kerava, everstiluut-
nantti Matti Ahtiainen, Loppi, eversti-

luutnantti Jukka Valkeajärvi, Hamina, 
everstiluutnantti Ilkka Kouri, Espoo, 
everstiluutnantti Aarne Kumpulainen, 
Lahti, everstiluutnantti Rainer Han-
nikainen, Helsinki, majuri Jari Syrjä-
lä, Espoo, kapteeni Niko Korhonen, 
Hämeenlinna, kapteeni Jyri Viskari, 
Espoo, konsuli Eero Salmi, Kirkko-
nummi, opetusneuvos Kristina Kaiha-
ri-Salminen, Tampere ja puheenjohtaja 
Tapio Peltomäki, Turku.

Kadettikunta palkitsi ansioituneita

P Puolustusministeri myöntää ansio-
mitalit kerran vuodessa Kadettikunnan 
vuosipäivänä, tammikuun 27.päivänä. 
Ansiomitaleita on myönnetty vuodesta 
1991 alkaen.

uomen Marsalkka Manner-
heimin Kadettisäätiö on val-
mistuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau-
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo-
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on 35 
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys 
hautakiveen maksaa merkin myyjäyri-

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
tyksessä Helsingissä 15 euroa. Tässä 
voi olla  yritys- ja paikkakuntakohtaisia 
eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin 
(09) 448346, fax (09) 449841 ja sähkö-
posti hautauststoautio@clinet.fi. Tun-
nuksia myydään vain kadettiupseerin 
hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaus-
toimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvit-
taessa Kadettikunnasta.

S
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Matti Orlamolle Director cantus -arvo
asavallan presidentti on myön-
tänyt everstiluutnantti Matti 
Orlamolle Director cantus -ar-

vonimen. Musiikkialan arvonimiä on 
aikain kuluessa suotu vain muutamalle 
kadettiupseerille. Matti Orlamo suoritti 
kuoronjohtajan tutkinnon Klemetti-opis-
tossa vuonna 1992. Hän otti vastaan 
Kadettikuoron johtajan tehtävän viime 
syksynä  edesmenneeltä musiikkineuvos 
Urpo Jokiselta vuonna 1997. Kaaderilau-
lajien toiminnassa hän on ollut mukana 
sen perustamisesta lähtien vuonna 1994 
ja toiminut kuoron taiteellisen johtajana 
vuodesta 2004. Hän toimii myös Helsin-
gin Faktorilaulajien laulunjohtajana sekä 
Viipurin Lauluveikkojen 2.laulunjohta-
jana. Palvellessaan RUK:ssa hän lauloi 
Haminan mieskuorossa ja toimi kuoron 
puheenjohtajana.

Matti Orlamo on opiskellut pianon-
soittoa ja säestystä ja toimii kesäisin 
yksinlaulukurssien säestäjänä. Hän on 
säveltänyt ja sovittanut kuoromusiikkia 
erityisesti Kaaderilaulajille. Hänen kir-
jallisesta tuotannostaan voidaan maini-
ta vuonna 2000 ilmestynyt erinomainen 
Kadettikuoron historiakirja ”Hehkuvin 
mielin, Kadettikuoro 150 v ”. Kylkirau-
dan lukijat ovat saaneet nauttia myös 
hänen monista sotilas- ja isänmaallisten 
laulujen pienoistutkielmistaan.

Matti Orlamo on johtanut jo vuosien 
ajan Helsingin yhdistettyjä mieskuoro-
ja jouluaaton perinteisessä ja juhlalli-
sessa hartaustilaisuudessa Hietaniemen 
sankarihautausmaalla.

Kadettikunta onnittelee arvostettua 
jäsentään.

T

adettikunnan hallitus on saanut 
esityksen isännänviirin tuot-
tamisesta kadettiupseereille. 

Ohessa on komentajakapteeni Tapani 
Talarin laatima luonnos isännänviirik-
si. 

Hallitus pyytää jäsenistön mielipi-
dettä siitä, onko kadettiupseerin isän-
nänviiri tarpeellinen ja jos se teetetään, 
olisiko valmis sen hankkimaan. 

Mielipiteitä voi lähettää sähkö-
pos t i t s e  Mar jukka  Leh t i s e l l e 
marjukka.lehtinen@kadettikunta.fi tai 
puhelimitse 09-490759 toukokuun lop-
puun mennessä.

Kadettiupseerin isännänviiri

Luonnos
Kadettikunnan jäsenten isännänviiriksi
(kieppuva viiri; läpipainettu)

Tapani Talari 2006

MITTASUHTEET

Viirin pituus
Puolet tangon korkeudesta

tankoreunan leveys
10 % viirin pituudesta

liehureunan leveys
30 % tankoreunan

leveydestä

tunnuskuviot painetaan läpi, jolloin
toisella puolella se on peilikuvana
– jos sininen kenttä tehdään
kaksinkertaisena,
on tunnus molemmilla puolilla
perusmuodossaan

Tunnusosa voidaan liittää myös
perinteisiin maakuntaviireihin
(vieressä Hämeen värit)

B (koko merkki)

K
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Isä Mitro Itä-Uudenmaan kadettipiirin vieraana
tä-Uudenmaan kadettipiiri järjesti 
yhdessä Tuusulan Upseerikerhon 
kanssa kadettiupseerien perinteisen 

joululounaan Taistelukoulun Upseeri-
kerholla perjantaina 21.12.2007. Esitel-
möijäksi ja joulutunnelman virittäjäksi oli 
saatu itse Isä Mitro. Hän saikin tunnelman 
hyvin jouluisaksi. Tilaisuuteen osallistui 
viitisenkymmentä kaaderia.

Itä-Uudenmaan uutena puheenjohta-
jana aloittaa everstiluutnantti Markku Il-
vonen, varapuheenjohtajana jatkaa majuri 
Risto H. Luukkanen ja uutena sihteeri/ra-
hastonhoitajana toimii yliluutnantti Petri 
Rainio.

Vuoden 2008 toiminnasta mainit-
takoon kadettiveljeyden ylläpitämisen 
lisäksi turpo- esitelmien pitäminen pai-
kallisissa kouluissa.

Kaaderigolf täyttää tänä vuonna kym-
menen vuotta. Tämä juhlaturnaus pela-
taan perinteisesti Tuusulassa Tuusulan 
Golfklubin viheriöllä 7.-8. elokuuta.

Risto H. Luukkanen
Itä-Uudenmaan kadettipiirin
varapuheenjohtaja

Kadettiupseerit perinteisellä joululounaalla 21.12.2007 Taistelukoulun 
Upseerikerholla. Isä Mitro luomassa joulutunnelmaa.

I

KAIPAATKO PERINTÖOIKEUTEEN
LIITTYVÄÄ NEUVONTAA JA TUKEA?

 - mikä on testamentin vaikutus perintöön ja verotukseen
 - mitä merkitsee hallintaoikeuden pidättäminen
   lahjoitettuun ja testamentilla saatuun omaisuuteen
 - miten siirrän omaisuutta rintaperillisilleni
 - mitkä ovat lesken oikeudet
Verotuksen merkitys on usein varsin huomattava.
Jos kaipaat neuvoja ja tukea, ota yhteys Senioriin!

Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö tukee neuvontatyötä

Testamentit, avioehdot, kauppa- ja
lahjakirjat, holhousasiat,  perukir-
jat, kuolinpesän hallinto, ositukset,
perinnönjaot, perintöriitojen sovit-
telu, selkokielistä perintöasioihin
liittyvää neuvontaa myös kirjallise-
na, veroneuvontaa mm. perintö-,
lahja- ja luovutusvoittoverotus.

Kohtuukorvaus, jonka suuruusluokka
sovitaan ennalta. Puhelinneuvonta on
Kadettikunnan jäsenille maksutonta.

Airoparintie 4 A, 00980 Helsinki, puh 09-341 5220
 gsm 040-5324 075,  e-mail: mikko.maki@senior.inet.fi

Perustettu 1994
Evl evp Mikko V. Mäki, avustavana
lakimiehenä LOK Kalevi Klefström

Laki- ja tukipalvelu Senior
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Iloinen ja lämminhenkinen 45-vuotisjuhla
adettikurssi 47 ja Merikadetti-
kurssi 32 kokoontuivat viime 
lokakuun lopussa kurssijuhlaan 

Sannäsin Kartanoon Porvooseen. Ka-
dettivääpelimme Urpo Malinen oli 
ihailtavalla tavalla ja vaivaa säästä-
mättä valmistellut tilaisuuden, jossa 
ei ollut moitteen sijaa. Lauantaina ja 
sunnuntaina 27.10. - 28.10.2007 oli 
yhteensä 70 henkilöä koolla, muiste-
lemassa menneitä, juhlimassa käsillä 
olevaa hetkeä ja kaavailemassa tule-
vaisuutta sekä ennen muuta nauttimas-
sa yhdessäolosta, iloisesta tunnelmasta 
ja Kartanon erinomaisista palveluista.  
Ateriat olivat herkullisia, majoitus asi-
allinen, henkilökunta hyvin ystäväl-
listä ja ohjelma onnistunut. Yksi ja 
toinen läsnäolijoista toi esille mieli-
piteenään, että juhlaväen keskuudessa 
vallitsi poikkeuksellisen iloinen ilma-
piiri ja rehti rakentava yhteishenki.

Lauantaina puolen päivän aikaan 
Kartanon salissa nautitun tulolounaan 
jälkeen daamit lähtivät kiertoajelulle 
Porvooseen, missä he tutustuivat kau-
pungin historiaan ja nykypäivään, mm. 
poltetun tuomiokirkon korjaukseen. 
Herrat kokoontuivat samaan aikaan 
kurssikokoukseensa ”Lyseon” suuressa 
salissa. Todettiin, mitä oli tapahtunut 
edellisen tapaamisen jälkeen. Edes-
menneiden muistoa kunnioitettiin. Pää-
tettiin, että tapaamisia jatketaan kuten 
tähänkin asti - juhla viiden vuoden 

välein ja ”kevyempiä” tilaisuuksia väli-
vuosina. 

Iltajuhla pidettiin Kartanon salissa. 
Upin avattua tilaisuuden ja alkuruoan 
nautittuamme saimme kuulla Perintei-
den Isän, Aarno Arposen päiväkäskyn. 
J.L. Runeberg ja Vänrikki Stool olivat 
olleet Aatulla mielessä, kun hän oli 
päiväkäskyään kokoillut. Sitten Aatu 
muistutti, että meneillään oli Itsenäi-
sen Isänmaamme 90-vuotisjuhlavuosi, 
Suomen marsalkka C.G.E. Mannerhei-
min syntymän 140-vuotisjuhlavuosi ja 
suomenhevosen 100-vuotisjuhlavuosi 
- mutta ennen kaikkea meidän kadetti-
kurssimme 45-vuotisjuhlavuosi! Sen 
kunniaksi Perinteiden Isä palkitsi Upi 
Malisen, Kari Sakselan, Juhani Han-
nukselan, Arto Tarvosen ja Lauli 
Monosen ripustamalla heidän kau-
laansa Sannäs-kaulariipuksen, kuten 
hän sanoi: ”pyyteettömästä uurastuk-
sesta kadettikurssiemme hyvinvoinnin 
edistämiseksi”. 

Juhlapuheen piti Kari Saksela. 
Siihen oli koottu tosiasioita kurssim-
me historiasta sekä muutamia kadet-
tikasvatukseemme kuuluvia hauskoja 
sattumuksia sieltä täältä. Puheensa 
loppupuolella puhuja kysyi, tulisiko 
meidän yhä enemmän pitää yhteyttä 
toinen toisiimme ”Veljeä ei jätetä”-
hengessä - ei vain kurssijuhlissa vaan 
myös arjen keskellä - silloin kun aihet-
ta on - tai hyvä kaveri muistuu mieleen. 

Puheensa päätteeksi Kari osoitti kaik-
kien läsnäolijoiden puolesta Upille par-
haat kiitokset kaikesta siitä, minkä hän 
oli tehnyt juhlamme aikaansaamisek-
si. Kunnioittavan ja lämminhenkisen 
puheen naiselle piti Pasi Raittila. Hän 
kiitti sydämellisesti kaikkien kurssivel-
jiemme puolisoita siitä, minkä daamit 
ovat perheittensä, maanpuolustuksen ja 
Isänmaamme parhaaksi tehneet - niin 
miehiään kasvattaessaan kuin lapsiaan 
hoitaessaan. Esko Marttinen esiintyi 
sekä puhuen että laulaen virittäen kuu-
lijansa iloiseen tunnelmaan. Hän kertoi 
hillan poiminnan taiteesta ja huippu-
suorituksista sekä yleensä elämästä Ke-
mijärvellä ja Lapissa.

Kurssitapaamistemme perinteisiin 
kuuluu, että niiden aikana toimeen-
pannaan joukkueiden väliset kilpailut, 
joihin kaikki läsnäolijat osallistuvat. 
Tällä kertaa tehtävät olivat enemmän-
kin hauskoja ja piristäviä kuin hermoja 
raastavan jännittäviä ja vaativia. Näissä 
kilpailuissa ovat aiemmin voittaneet 
Celsius 3 kertaa, Daavid 3 ja Eemeli 
kerran. Nyt voitti Aarne. Bertan vuoro 
tulee myöhemmin…

Ne veljemme, jotka eivät tällä 
kertaa päässeet mukaan tapaamiseem-
me, jäivät paljosta paitsi.

Kari Saksela 

K
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elsingin kadettipiirin kuluvan 
vuoden ponnistus on 85-vuo-
tishistoriikin teko. Kirja ja sen 

sähköinen versio julkistetaan piirin 
85-vuotispäivän 4.4.2009 tienoilla. 
Ponnistukseen pyydetään osallistu-
maan kaikkia jäseniä mahdollisuuk-
siensa mukaan, varsinkin piirin eri 
aikakausien toimihenkilöitä ja toimin-
nassa aktiivisesti mukana olleita. 

Osallistuthan 85-vuotishistoriikin 
tekoon vastaamalla alla oleviin ky-
symyksiin (mielellään 1.4. menn.) ja 
palauttamalla vapaamuotoinen ”oma-
haastattelu” evl Matti Orlamolle 
(Laurinpojankatu 4 B 6, 00840 tai säh-

köisenä: tapio.niitynpera@elisanet.fi). 
Vastaamalla teet tulevasta historiikista 
meille kaikille mielenkiintoisemman 
luettavan. 

Dokumentoimme samalla palan 
kadettiupseerien historiaa, joka ehkä 
muutoin jäisi kirjaamatta. - Jokainen 
tieto, tarina ja anekdootti on arvokas! 
- Kiitos!  

- Millaisia muistoja Helsingin kadet-
tipiiri tuo ensimmäisenä mieleesi, 
miksi?

- Mitkä tapahtumat ja/tai henkilöt 
nostaisit esille piirin toiminnassa, 
miksi?

Helsingin kadettipiirin historia

järjestetään Helsingin Ritarihuoneella
lauantaina 26.4. kello 15.00.

Keväisten sointujen rinnalla konsertin teemana on 
90 vuotta Vapaussodasta ja jääkärien kotiinpaluusta sekä 

Puolustusvoimat 90 vuotta.

Lippuja á 15 euroa ( sis kahvitarjoilun ) Kadettikun-
nan toimistolta tai kuoron jäseniltä.

Kaaderilaulajien perinteinen 
Kevätkonsertti

H - Mahdollisia muita mielikuvia, 
muistelmia, sattumuksia piirin toi-
minnasta, ihmisistä ja tapahtumis-
ta.

Kuvamateriaali pyydetään toimit-
tamaan maj Jukka Haltialle (PE, PL 
919, 00131 Helsinki; ml. kuvien hen-
kilöiden ja tapahtumien nimet, aika ja 
paikka sekä palautusosoite, digikuvien 
resoluutio oltava 300 dpi.)           

Helsingin kadettipiirin hal-
litus

�0 vuotta
Rainola Pentti  kuollut
Rissanen Kalevi  10.4. matkoilla 
Auvinen Eero  4.10. matkoilla

�� vuotta 
Menna Erkki  28.4. matkoilla

�� vuotta
Lertola Martti  kuollut
Tuomisalo Oskari  kuollut

�0 vuotta
Vaalama Erkki  po. evl

Korjauksia merkkipäiväluetteloon 2008
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Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen 
Rahasto tukee tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa

otamarsalkka Mannerheim täytti 
70 vuotta 4.6.1937. Suomen 
teollisuus antoi hänelle synty-

mäpäivälahjaksi kaksi miljoonaa sil-
loista markkaa käytettäväksi marsalkan 
hyväksi näkemällä tavalla. Elokuussa 
samana vuonna sotamarsalkka perus-
ti Mannerheimin rahaston, jonka pe-
ruspääoman muodostivat nuo kaksi 
miljoonaa markkaa. Rahaston tarkoi-
tukseksi hän määräsi Suomen puolus-
tuslaitoksen upseerien sotilaallisten 
opiskelujen, tutkimustyön ja sotilasur-
heilun harrastelun tukemisen. Rahaston 
varoja hän määräsi hoidettavaksi siten, 
että ne riittäisivät vähintään 15 vuodek-
si. Rahaston johtokunnassa oli kolme 
jäsentä. Sotamarsalkka toimi itse pu-
heenjohtajana ja jäseninä olivat kenraa-
liluutnantit Hugo Österman ja Lennart 
Oesch. Sääntöjen mukaan johtokun-
nan tuli kaikissa tehtävissään huolehtia 
siitä, ettei rahaston olemassaolo tule 
julkisuuteen eikä yleensä johtokunnan 
ulkopuolisten henkilöiden tietoon.

Rahaston varat sijoitettiin Pohjois-
maisen Yhdyspankin notariaattiosas-
toon käsittäen 10 vuotta myöhemmin

- 82 kpl   Tampereen Pellava-ja Rau-
tateollisuus Osakeyhtiön,

- 170 kpl  Kymin Osakeyhtiön,
- 220 kpl  Suomen Sokeri Osakeyh-

tiön,
- 350 kpl  Paraisten Kalkkivuori Osa-

keyhtiön ja
- 493 kpl  Aktiebolag Kemi Osa-

keyhtiön  osakkeita.

Mannerheim itse vahvisti 1.12.1947 
rahaston uudet säännöt, joissa rahaston 
nimi sai nykyisen muotonsa: Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Sotatieteel-
linen Rahasto. Uusissa säännöissä ei 
toiminnan julkisuudelle enää asetettu 
rajoituksia. Tarkoitus säilyi periaat-
teessa ennallaan. Sotilasurheilun har-
rastelun tukemista kuitenkaan ei enää 
mainittu. Marsalkka määräsi rahastolle 
kolmihenkisen hoitokunnan ja sen pu-
heenjohtajaksi jalkaväenkenraali A.E. 
Heinrichsin, varapuheenjohtajaksi ken-
raalimajuri A.E. Tapolan ja jäseneksi 
eversti K. Savonjousen. Hoitokunnan 

tehtäväksi Mannerheim määräsi

- päättää rahaston varojen vakavarai-
sesta sijoittamisesta,

- myöntää ansioituneille upseereille 
stipendejä, apu- ja matkarahoja tut-
kimuksia ja esityksiä varten sekä

- huolehtia hoitokunnan jatkuvuu-
desta.

Seuraavan kerran sääntöjä muu-
tettiin tai paremminkin niihin tehtiin 
muutamia lisäyksiä 28.10.1977. Täl-
löin hoitokuntaan lisättiin yksi jäsen ja 
todettiin, että erityisistä syistä voidaan 
rahaston varoja käyttää upseerin vir-
katutkinnon suorittaneiden muodos-
tamien järjestöjen sekä myös muiden 
sotatieteellistä tutkimusta hyödyttävien 
töiden tukemiseen.

Hoitokunnan jäsenten edellytetään 
olevan yleistä arvonantoa ja luottamus-
ta nauttivia, upseerin virkatutkinnon 
suorittaneita vakinaisessa palvelukses-
sa olevia tai siitä eronneita upseereita. 
Uusitut säännöt allekirjoittivat kenraalit 
Kai Halmevaara, Erkki Setälä, Paavo 
Junttila ja Kalevi Sarva. Nämä säännöt 
ovat edelleenkin voimassa. 

Tänä päivänä voimme todeta, että 
rahasto on jo 70 vuoden ajan toteutta-
nut menestyksellisesti sotamarsalkka 
ja myöhemmin Suomen marsalkka 
Mannerheimin määrittelemiä tehtäviä. 
Rahaston talous on vankalla pohjalla.

Rahasto tukee upseerien sotatie-

teellisten tutkimus- ja väitöskirjatöi-
den ohella merkittävässä määrin myös 
julkaisutoimintaa, esimerkkinä rahas-
ton kokonaan rahoittama teos Suomen 
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
linjaukset vuodelta 2001. Rahastolla 
on parhaillaan käynnissä merkittävä ja 
mielenkiintoinen tutkimus- ja kirjahan-
ke. Dosentti Kari Selén tutkii ja analy-
soi marsalkka Mannerheimin pitämiä 
puheita. Marsalkan puheet tullaan ensi 
kertaa kokoamaan yhdeksi teokseksi. 
Kirja julkaistaan tänä vuonna.

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Sotatieteellinen Rahasto juhlisti 
70:ttä toimintavuottaan Säätytalolla 
7.12.2007 järjestetyssä juhlatilaisuu-
dessa. Arvovaltaisessa tilaisuudessa 
jaettiin apurahoja yli 100 000 euron ar-
vosta. Tilaisuudessa palkittiin Suomen 
Sotatieteellinen seura ry ja Kadettikun-
ta ry, viisi sotatieteiden aloilla ansioi-
tunutta siviili- ja sotilastutkijaa sekä 
eversti evp Matti Koskimaa elämän-
työpalkinnolla. 

Tänään Suomen Marsalkka Man-
nerheimin Sotatieteellisen Rahaston 
hoitokunnan puheenjohtajana toimii 
kenraaliluutnantti Esa Tarvainen ja jä-
seninä ovat kenraaliluutnantti Heikki 
Tilander, kenraaliluutnantti Ari Puhe-
loinen ja prikaatikenraali Juha Mäkipää. 
Hoitokunnan sihteeri-varainhoitajana 
on eversti Jukka Ojala.

S

Eberspächer
autolämmittimet

Maahantuonti:  

Wihuri Oy Autola 
puh. 0205 1010 fax 0205 10 2207

Wihuri Oy Autola 
puh. 0205 1010 fax 0205 10 2207

Wihuri Oy Autola 
www.autola.wihuri.fi  

eberspacher@wihuri.fi 
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Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhla Tallinnassa

tsenäisyyspäivän viikko viime jou-
lukuussa oli Kaaderilaulajille työn-
täyteinen. Siihen sisältyi kaikkiaan 

seitsemän hyvin erilaista esiintymistä, 
joista viimeinen oli Tallinnassa lauan-
taina 8.12.2007.

Soome Sõjaveteranide Eesti Ühen-
dus järjesti Mustpeade Majan tyylik-
käissä tiloissa arvokkaan tilaisuuden, 
jossa juhlapuhujana oli valtioneuvos 
Riitta Uosukainen. Kaaderilaulajat vas-
tasi ohjelman loppupuolen laajasta 
ja monipuolisesta konserttiosuudesta.  
Vaikka Suomen Poikien joukko on 
viime vuosina harventunut, oli sali 
viimeistä sijaa myöten täynnä. Sekin 
osoittaa kuoromusiikin korkeaa arvos-
tusta eteläisessä naapurimaassamme, 
ja onhan Soome Poiste Meeskoor itse 
toiminut aktiivisesti aivan viime vuo-
siin saakka.

Suomen Sotaveteraanien Viron yh-
distyksen puheenjohtajan, professori 
Uno Järvelan avaussanojen jälkeen lau-

lettiin yhteisesti Maamme-laulu, jota 
seurasi Riitta Uosukaisen juhlapuhe. 
Tervehdysten jälkeen puhui vielä kans-
leri Matti Maasikas ja puheenvuoroa 
seuranneiden palkitsemisten jälkeen 
Kaaderilaulajat esitti Matti Orlamon 
johdolla seuraavan ohjelman:

Urpo Jokinen: Suomi on hyvä maa
Heino Kaski: Suomenmaa
Fredrik August Ehrström: Lähde
Juhana Ennola: Suomen salossa
Eteläpohjalainen kansanlaulu: Kun poijat 

ne raitilla laulelee
Suomalainen kansanlaulu: Tuonne taakse 

metsämaan
Kansanmarssin muodostelma: Oi, kallis 

Suomenmaa
Leevi Madetoja: Kaunehin maa
    Hän kulkevi kuin yli kukkien
    Suvi-illan vieno tuuli
Fredrik Pacius: Suomen laulu
Jean Sibelius: Suomen jääkärien marssi
          Finlandia-hymni

I Tilaisuus päättyi yhdessä yleisön 
kanssa laulettuun Sillanpään Marssi-
lauluun.

Vanhasta kaupungista siirryttiin 
linja-autoilla Metsäkalmistuun, missä 
illan jo hämärtyessä suoritettiin kunni-
anosoitus Soome Poiste muistomerkil-
lä. Suomen suurlähetystön seppeleen 
jälkeen Kaaderilaulajat laski Kadetti-
kunnan ja kuoron yhteisen seppeleen. 
Tilaisuuden päätti Kaaderilaulajien 
esittämä Taneli Kuusiston Suomalai-
nen rukous. 
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ainuun kadettipiirin lippu nau-
lattiin ja vihittiin arvovaltai-
sen kutsuvierasjoukon edessä 

Kainuun Prikaatin varuskuntakerholla 
24.1.2008. 

Kainuun kadettipiirin hallitukses-
sa virisi ajatus oman lipun saamisesta 
noin vuosi sitten ja hanketta varten 
perustettiin lipputoimikunta. Silloi-
nen puheenjohtaja everstiluutnantti 
Max Sjöblom asetti lipputoimikunnan 
johtoon evl Eero Kinnusen. Lippu-
toimikunnan työ päättyi juhlalliseen 
lipunnaulaus- ja vihkimistilaisuuteen, 
jossa komentajakapteeni Tapani Ta-
larin suunnitteleman ja koruompelija 
Paula Riihuhdan ompeleman lipun vih-
kivät sotilaspastori Pasi Karjalainen 
sekä kirkkoherra Pentti Hakkarainen. 

Naulaustilaisuudessa olivat edus-
tettuna Kainuun maakunnan sotilas- 
ja siviiliviranomaiset sekä maanpuo-
lustusjärjestöt. Piirin lipussa oleva 

Kainuun maakunnan vaakuna liittää 
Kainuun kadettipiirin vahvasti Kai-
nuuseen, jossa Kainuun Rajavartioston 
sekä Kainuun Prikaatin sotilaat ovat 
jo vuosikymmeniä työskennelleet jär-
jestön ideologian mukaisesti isänmaan 
sekä Kainuun parhaaksi.

Kainuun maakuntaa edusti maa-
kuntavaltuuston puheenjohtaja kansan-
edustaja Timo Korhonen, joka naulasi 
maakunnan naulan.  Kainuun aluetoi-
miston päällikkö evl Reima Vanhanen 
sai kunnian naulata sotilaallisen alue-
hallintoviranomaisen naulan. 

Kadettikunnan puheenjohtaja pri-
kaatikenraali Juha-Pekka Liikola 
luovutti vihityn lipun Kainuun kadetti-
piirin puheenjohtajalle everstiluutnantti 
Jukka Parviselle, joka totesi puhees-
saan oman lipun antavan lisäpiristystä 
kadettipiirin toimintaan. Onhan lippu 
joukko-osaston tai järjestön arvok-
kain esine, jolla on suuri merkitys yh-

Kainuun kadettipiiri sai oman lipun

K teisön yhteenkuuluvuuden ja hengen 
muodostumiselle.

Mikko Laitsaari 
yliluutnantti 
Kainuun kadettipiirin sihteeri 

Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Korhonen naulasi maakunnan 
naulan.
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Irja Wonkka in memoriam
ylkiraudan kunniataloudenhoi-
taja Irja Wonkka kuoli lyhyt-
aikaiseen vaikeaan sairauteen 

Marian sairaalassa jouluyönä 2007. 
Hän oli 91-vuotias, syntynyt Helsin-
gissä 17. päivänä maaliskuuta 1916.

Irja Wonkka lähti nuorena evak-
kolottana kodistaan Viipurista pyr-
kiäkseen sotapalvelukseen Mikkelistä 
lähtevään sairasjunaan. Hän myöhäs-
tyi hitaasti edenneen alkumatkan takia 
junasta, mutta pestattiin ”kahdeksi 
päiväksi” Päämajan liikekannallepano-
toimistoon. Tästä muodostui loppujen 
lopuksi 37 vuoden ura puolustusvoi-
mien palveluksessa. 

Mikkelin Päämajassa Irja Wonkka 
toimi operatiivisella osastolla kone-
kirjoittajana aina sodan päättymiseen 
saakka. Hän oli viimeinen elossa olleis-
ta Päämajan operatiivisella osastolla 
työskennelleistä ja yksi niistä kolmesta 
konekirjoittajasta, joiden käsien kautta 
kulkivat salaiset ja tärkeimmät sotilaal-
liset asiapaperit sotien aikana.

Sodan jälkeen Irja Wonkka palve-
li päätoimessaan Sotakorkeakoulussa 
Helsingissä ensin konekirjoittajana ja 
sitten yli 20 vuotta rahastonhoitajana. 
Tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 
1976.  Vuonna 1964 Irja Wonkka suo-
ritti opastutkinnon ja toimi oppaana 
eläkkeelle jäämisensä jälkeen yli kah-
denkymmenen vuoden ajan. Oman toi-
mensa ohella hän toimi Kylkiraudan 
taloudenhoitajana 27 vuotta.

Irja Wonkalle on myönnetty 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali, Suomen Valkoisen Ruusun I 
luokan mitali kultaristein sekä Kadet-
tikunnan ansiomitali. 

Irja Wonkka sai viimeisen leposi-
jansa veteraanilehdosta Hietaniemen 
hautausmaalla, johon hän tutustutti 
tuhansia helsinkiläisiä opastamillaan 
kävelykierroksilla. 

Risto Välttilä & Marjukka 
Lehtinen

K

Irja Wonkka toimi sotien aikana lottana.
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Arktinen sankaritarina
Mika Kulju: Raatteen 
tie
Ajatus Kirjat
Gummerus Kustannus Oy
Jyväskylä 2007
ISBN 978-951-20-7218-7

alvisodan aikaisista Raat-
teen tien taisteluista on 
kulunut lähes 70 vuotta. 

Niistä on kirjoitettu varsin monia 
kirjoja. Ensimmäisiä lienee 
vuonna 1940 ilmestynyt Hjalmar 
Siilasvuon kirja ”Suomussalmen 
taistelut”.

Vuonna 1970 julkaistiin 
Suomussalmella pataljoonan 
komenajana taistelleen Veikkko 
Karhusen kirja ”Raatteen tie”. 

Aihe kiinnostaa edelleenkin 
sekä meillä että muualla. Vuonna 
1991 ilmestyi amerikkalaisen W. 
R. Trotterin kirja ”Jäinen hel-
vetti”, jossa kerrotaan näistäkin 
taisteluista.  ”Talvisodan pikkujättiläises-
sä” vuodelta 1999 Jari Leskinen ja Antti 
Juutilainen käsittelevät otsikolla ”Paraati-
marssi Ouluun ja Kemiin” näitä taisteluja. 
Vuonna 2006 ilmestyneessä kirjassa ”Rat-
kaisun hetkiä” Anssi Vuorenmaa kertoo 
muun muassa Raatteen tiestä.

Myös entisen Neuvostoliiton alueella 
on kiinnostuttu näistä taisteluista. Muu-
tama vuosi sitten Kiovan valtionyliopis-
ton vuonna 1960 syntynyt dosentti Oleg 
Bozhko on tehnyt tutkimuksen ”44. Di-
visioona talvisodassa 1939 - 1940”. Se 
on julkaistu viime vuonna Sotahistorial-
lisessa aikakauskirjassa 26.

Uusin tulokas on Mika Kuljun syksyl-
lä vuonna 2007 ilmestynyt kirja ”Raatteen 
tie”, talvisodan pohjoinen sankaritarina, 
josta on jo toinen painos myynnissä.

Kirjassa käsitellään aluksi tunnettuja 
vaiheita, ”Suomen tie talvisotaan.”

Kerrotaan myös ukrainalaisen 44. Di-
visioonan kirjavat vaiheet ja tulo Suomen 
itärajalle. Sen vahvuus oli 14 003 miestä. 
Suomalaisten vahvuus alkuvaiheessa oli 
noin kymmenesosa tästä.

Suomalaiset eivät pitäneet tätä 
korpimaastoa minkäänlaisena uhkana 
tieyhteyksien puuttumisen vuoksi. Poh-
jois-Suomen Ryhmän Kajaanissa oleva 

komentaja kenraalimajuri Wiljo Tuompo 
esikuntineen oli täysin tietämätön hyök-
käävän vihollisen vahvuudesta. Suomus-
salmelle hyökkäsi kaksi divisioonaa, 163. 
ja 44. Divisioona. Alun perin uskottiin 
vihollisen operoivan tällä suunnalla vain 
rajavartioston voimin ja suomalaiset val-
mistautuivat taistelemaan pataljoonalla. 
Kun vihollisen hyökkäys alkoi 30.11, ei 
vielä 3.12. tunnettu sen vahvuutta.

Taistelujen myötä Päämajassa ta-
juttiin tilanne Suomussalmella ja sinne 
alettiin siirtää vahvennuksia. Suorastaan 
riipaisevasti esitetään syyt, joiden seu-
rauksena suomalaiset yllätettiin täysin. 
Ne ovat osittain sellaisia, joita ei aikai-
semmin ole kerrottu. Kaksi komentajaa, 
silloisen eversti Hjalmar Siilasvuo ja 
everstiluutnantti Paavo Susitaival tekivät 
suunnitelmat vihollisen tuhoamiseksi ja 
johtivat joukot päättäväisesti taisteluun.  
Merkillisenä asiana todetaan, että mai-
nitut johtajat eivät kertaakaan olleet 
yhteydessä toisiinsa taistelujen kuluessa 
- tosisuomalaista jääräpäisyyttä.

Vihollisen 44. Divisioonan heik-
koudet helpottivat suomalaisten me-
nestyksellistä taistelua. Oleg Bozhkon 
neuvostoarkistoihin perustuva tutkimus 
on osin totuudenvastainen esimerkiksi 
vaatetuksen ja tappioiden osalta. Tä-

mähän on luonnollista. Eihän 
tietenkään niihin arkistoihin kir-
jattu epäedullisia asioita. Näiden 
divisioonien tavoitteena oli paraati 
Oulussa Stalinin syntymäpäivänä 
21.1. Stalin aliarvioi täysin suo-
malaisten taisteluhalun ja yliarvio 
puna-armeijan kyvyt.

Varsinaiset taisteluvaiheet ja 
erittäin runsaat sotasaaliit on ker-
rottu selvästi ja osin varsin kar-
measti.  Sotaa kokematon lukija 
saattaa kokea nämä kauhistut-
tavina. Sitä ne todella olivatkin. 
Mutta armoa ei voitu antaa hyök-
kääjälle. Muuten olisi tuho käynyt 
Suomelle. 

Lämpötiloista esitetyt tilastot 
ajalta 30.11.1939 - 10.1.1940  ker-
tovat   pakkasta olleen tammikuun 
alussa Raatteen tiellä käytyjen 
ratkaisutaistelujen aikana kireim-
millään 30,5 astetta Kajaanissa 
mitattuna. Kesävarusteissa olleet 
viholliset jäätyivät. Lumen syvyys 

Oleg Bozhkon tutkimuksen mukaan ”oli 
jopa metri”. Kirjassa todetaan kuitenkin 
sen olleen enimmillään aukealla 41 ja 
metsässä 48 senttimetriä. Ilman suksia 
olevalle viholliselle jokainen senttimetri 
oli tietenkin liikaa.

Osassa 4 kerrotaan kuinka osa kor-
pikommunisteista ryhtyi puna-armeijan 
avuksi toivoen siitä vapauttajaa. Suunna-
tessaan hyökkäyksensä Suomussalmen 
suuntaan Neuvostoliitto arveli saavansa 
täällä suomalaiset puolelleen. Viimeksi 
kirjassa arvioidaan ukrainalaisten tappi-
oiden määrää.  

Mika Kuljun kirja ”Raatteen tie” on 
harvinaisen mielenkiintoista luettavaa, 
vaikka näistä vaiheista onkin kulunut 
pitkä aika. Sekä veteraaneille että eten-
kin nuoremmille on hyvä saattaa tiedok-
si ne äärimmäisissä olosuhteissa saadut 
saavutukset tämän maan itsenäisyyden 
puolesta. Tekstiä elävöittävät sopivas-
ti muutamien veteraanien haastattelut 
sekä sotapäiväkirjojen ja eräiden kirjo-
jen otteet. Taistelujen seuraamista hel-
pottavat kirjan kansissa ja tekstissäkin 
olevat kartat. Lisä ei kuitenkaan olisi ollut 
pahitteeksi. Kirjan tekijälle kiitokset erin-
omaisesta työstään.

Olli Vuorio

T
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Suomenhevoset sodassa
Ilmari Ojala, toim:
Suomenhevonen
Suomen puolesta 1939- 
1945.
2. painos 
287 s. 
Karisto Oy
Hämeenlinna 2007

aamme hevosjalostuk-
sen 100-vuotisjuhlien 
kunniaksi Karisto on 

julkaissut 2. painoksen Ilmari 
Ojalan toimittamasta kymme-
nen vuoden takaisesta teoksesta 
”Suomenhevonen Suomen puo-
lesta 1939-1945”. Teos ja sen 
uusintapainos on monessakin 
mielessä tervetullut. Hevosen, 
veteraaniemme uskollisen tais-
telutoverin, osuus sodissamme 
on aiheellista saattaa nykypol-
venkin tietoisuuteen.

Teoksen toimittajalla opetusneuvos 
Ilmari Ojalalla samoin kuin kirjoitta-
jakunnalla on laaja kokemus suomen-
hevosen jalostuksesta sekä käytöstä ja 
soveltuvuudesta puolustusvoimienkin 
tuolloisiin tehtäviin.

Suomenhevonen Suomen puoles-
ta 1939-1945-teos keskittyy hevosten 
sotatiehen. Talvisotaan otettiin noin        
72 000 hevosta, suunnilleen 25 % val- 
takunnan täysi-ikäisistä hevosista sekä 
lisäksi ennakkoon tehdyn sopimuksen 
perusteella liki 4 000 hevosta. Talviso-
dan hevostappiot olivat 7 200 hevos-
ta.

Jatkosotaan vastaavasti otettiin 
kaikkiaan 62 000 hevosta, joista pa-
lautettiin omistajilleen 48 500 hevosta.  
Kuolleina ja kadonneina korvattiin 13 
600 hevosta. Näin hevostappiot sodis-
samme kaikkiaan kohosivat runsaaseen 
20 000 yksilöön.

Sotiimme ja vielä 1950-luvulle 
saakka hevoset muodostivat maa-
talouden ja metsätöiden keskeisen 
vetovoiman. Tämän lisäksi kotona kas- 
vatettuihin hevosiin liittyi tiettyjä tun- 

nesiteitä, ne olivat enemmän kuin mitä 
tahansa tuotantoeläimiä ja kaupan koh-
teita. Niinpä hevosten otto maanpuo-
lustuksen tarpeisiin olikin erityisen 
huolellisesti harkittu ja valmisteltu.

Ilmari Ojala on toimittanut teok-
sensa suurella asiantuntemuksella ja 
hevosten ystävänä. Teoksessa on käsi-
telty hevosten ottomenettely, hevosten 
sijoittaminen eri aselajien organisaa-
tioihin, hevosten käyttö ja hoito, eläin-
lääkintä, muun muassa lotat näissä 
tehtävissä. Sotatoimiyhtymien kent-
tähevossairaalat olivat melko suuria 
yksiköitä. Esimerkiksi Äänislinnassa 
Ukon kasarmeilla jatkosodassa toi-
mineessa 16. Kenttähevossairaalassa 
saattoi olla enimmillään 500-600 he-
vospotilasta, näistä osa sotasaalis-
hevosia. Hoitohenkilökuntaa oli 4-5 
eläinlääkäriä, joitakin eläinlääketieteen 
opiskelijoita, eläinlääkintäaliupseerei-
ta ja miehistöä satakunta sekä runsaat 
parikymmentä koulutettua eläinlääkin-
tälottaa.

Aivan erityinen, milteipä ainut-
laatuinen on teoksen kuvitus. SA-
kuvista ja TK-kuvaajien otoksista, 

suuresta kuvapaljoudesta, on 
valittu tarkoitukseen parhaat. 
Niin kuvien realistisuus, infor-
maatioarvo kuin koskettavuus 
ovat korkeinta luokkaa. Samalla 
ne välittävät asiatietoa sotahe-
vostaloudesta ja hevosen käy-
töstä, hoidosta, rehutuksesta ja 
valjastuksesta. Kuvatekstit ovat 
huolella laadittuja.

Kaikkiaan huomionarvoinen, 
korkeatasoinen teos, eräänlainen 
muistokirja suomenhevoselle 
sodassa.

Hannu Särkiö

M

”Mutta kukaan ei saata olla ystä-
vällisestä hoidosta kiitollisempi 
kuin se, ja jokainen ymmärtävä 
isäntä huomaa aina, että tämän 
hyödyllisen palvelijan hyvästä 
hoitamisesta on etua”. (Z. Tope-
lius: Maamme kirja).
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Perusteos viime sotiemme linnoitustykistöstä
Teuvo Rönkkönen:  
Suomen linnoitusty-
kistö 1940-1944 
Sotamuseon julkaisuja 
1/2006. 
Gummerus Kirjapaino 
Oy Jyväskylä 2006
357 sivua
ISBN 951-25-1719-1

verstiluutnantti Teuvo 
Rönkkösen teos kertoo 
Laatokan Meripuo-

lustuksen joukkojen organi-
soinnista talvisodan jälkeen 
linnoitustykistöksi ja sisäve-
silaivastoksi Salpa-asemaan, 
niiden toiminnasta jatkosodan 
hyökkäysvaiheessa maavoimien 
tukena edettäessä Kannakselle, 
Aunukseen, Itä-Karjalaan ja 
Vienaan, rannikkopuolustuksen 
rakentamisesta Laatokalle ja Ää-
niselle asemasodan vuosina sekä 
linnoitustykistön osuudesta kesän 1944 
torjuntataisteluissa ja ryhmittymisestä 
sodan päätyttä Salpa-asemaan.

Aiheen käsittely alkaa luvussa 
Linnoitustykistö Salpa-asemassa kat-
sauksella Rannikkotykistörykmentti 3:
n perustamiseen ja toimintaan Laato-
kan Meripuolustuksena talvisodassa. 
Jäsentely etenee siitä kronologisesti 
sidottuna toiminnan vaiheisiin. Laa-
tokan Meripuolustuksen joukot ja 
kalusto evakuoitiin talvisodan pää-
tyttyä Savonlinnan seudulle, missä ne 
alistettiin maavoimien komentajalle 
ja tulivat muodostamaan rungon lin-
noitustykistölle ja sisävesilaivastolle.
Vetäytymiseen varattu lyhyt valmis-
teluaika aiheutti suuria vaikeuksia 
erityisesti kiinteiden rannikkotykkien 
evakuoinnille. Muilta osin ehdittiin 
kalusto evakuoida suunnitelmien mu-
kaisesti. Valamon ja Konevitsan luos-
tareista pystyttiin kuljettamaan turvaan 
kallisarvoiset taideaarteet sekä myös 
muuta luostarien omaisutta.

Maavoimien komentaja antoi 15. 
toukokuuta 1940 käskyn linnoitusty-
kistöjoukkojen järjestelyistä. Laatokan 
Meripuolustuksen komentaja, eversti 

Eino I. Järvinen määrättiin Maavoi-
mien Esikuntaan linnoitustykistön 
komentajaksi. Laatokan meripuolus-
tuksen lohkot muutettiin erillisiksi lin-
noitustykistöpatteristoiksi ja alistettiin 
armeijakunnille. Jaakkiman lohko, Laa-
tokan laivasto-osasto ja Rautatiepatteri 
yhdistettiin Varkauden tukikohdaksi ja 
alistettiin linnoitustykistön komenta-
jalle.

Linnoitustykistöpatteristojen ko-
koonpanoon kuului esikunta sekä 
liukuva määrä linnakkeita ja sulku-
linnakkeita. Raskaat patterit käsittivät 
tulenjohtueen, tulipatterin, torjunta-
osaston ja toimitusjaoksen. Torjunta-
osasto käsitti kaksi konekivääriryhmää 
ja kaksi ilmatorjuntakonekivääriryh-
mää. Kevyet patterit käsittivät puhe-
linryhmän, tulipatterin (2 tykkiä), kaksi 
konekivääriryhmää sekä toimitusryh-
män. Kevyet patterit toimivat sulkulin-
nakkeina. Linnoitustykistöpatteristojen 
henkilöstön määrävahvuudet ja johto-
henkilöstö on kirjassa esitelty taulu-
koin, patteristojen komentajat lisäksi 
valokuvin.

Laatokan Meripuolustuksen ty-
kistö-, mittaus- ja teknillisestä kalus-
tosta siirrettiin Merivoimien haltuun 
rannikolla käytettäväksi mm. 16 ras-

kasta rannikkotykkiä ja kaikki 
75 mm:n kevyet rannikkotykit 
sekä niiden hoitoon tarvittavaa 
henkilöstöä. Muu henkilöstö 
ja kalusto jäi linnoitustykistön 
rungoksi.

Merivoimille luovutetun ka-
luston tilalle linnoitustykistö sai 
vanhanmallisia kenttätykkejä. 
Tämän seurauksena kalusto oli 
kirjavaa ja pääosin jäykkäla-
vettista. Raskaiden pattereiden 
pääkalustoina olivat 155 K/77 
dB ja 120 K/78 dB tykit. Kolme 
kaksitykkistä patteria oli varus-
tettu 152/45 C rannikkotykein. 
Kaksi nelitykkistä mörssäripat-
teria oli varustettu 280 M/77 ja 
229 M/77 mörssärein. Kevyi-
den pattereiden kalustoina oli 
jäykkälavettisia 87 K/ 95 ja 
90 K/77 kenttätykkejä sekä 57 
mm:n rannikkotykkejä. Rans-
kasta ja Yhdysvalloista vuonna 
1940 suoritettujen hankintojen 
ansiosta voitiin merkittävä osa 

sulkulinnakkeista varustaa joustola-
vettisin 75 K/ 97 ja 75 K/17 kenttä-
tykein. Kaluston esittelyä Rönkkönen 
on elävöittänyt valokuvin sekä tiedoin 
kaluston ominaisuuksista ja tykkien lu-
kumääristä.

Linnoitustykistön tuliasemat linnoi-
tettiin osana Salpa-aseman linnoitustöi-
tä. Raskaille 152/45 C rannikkotykeille 
valmistettiin silloisen käsityksen 
mukaan ajanmukaiset betonoidut pyö-
röasemat. Myös osalle sulkulinnakkeita 
rakennettiin kallioon louhitut asemat. 
Muut patterit kenttälinnoitettiin. Tu-
liasemien linnoittamisen edistyminen 
selviää lukuun liittyvistä taulukoista. 
Tykistön ryhmitys on esitelty kolmivä-
risin kartoin sekä osa lisäksi kirjoittajan 
tuliasemista ottamin valokuvin.

Luvussa Linnoitustykistö jatko-
sotaan käsitellään linnoitustykistöjouk-
kojen perustaminen, linnoitustykistö 
hyökkäyksessä eri toimintasuunnissa 
Petsamosta Virolahdelle, paluu Laato-
kalle, eteneminen Laatokalta Syvärille 
ja Ääniselle sekä Laatokan Rannikkop-
rikaatin perustaminen. Käsittely etenee 
linnoituspatteristoittain pohjoisesta ete-
lään elävöitettynä karttapiiroksin, va-
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lokuvin sekä havainnollisin taulukoin 
ja kaavioin.

Luvussa Linnoitustykistön asema-
sotaa käsitellään Syvärin linnoitusty-
kistön perustaminen, linnoitustykistön 
toiminta pohjoisrintamalla sekä Maa-
selän linnoitustykistön perustaminen. 
Lukuun sisältyy lisäksi toimintaa rin-
tamalla esittelevä alaluku, jossa aiheina 
ovat mm. henkilöstö, lomat, palvelus-
olosuhteet, kanttiinit ja sotilaskodit, tu-
liasemien linnoittaminen sekä tykistön 
mittaus-, viesti- ja ampumatoiminta.

Luvussa Itä-Karjalasta vanhalle 
rajalle kerrotaan linnoitustykistöyksi-
köiden vetäytymisestä Syväriltä PSS-
asemaan ja U-asemaan sekä niiden 
osuudesta taisteluun PSS-asemassa ja 
torjuntavoiton hankkimiseen U-ase-
massa. Luku päättyy linnoitustykis-

töyksiköiden kotiuttamiseen.
Yhdistelmänä esitetään henkilös-

tötappiot sekä tykit ja ampumatarvik-
keet taulukkoina. Kirja päättyy arvioon 
linnoitustykistöjoukkojen merkitykses-
tä.

Ph.D. J.E.O. Screen on kääntänyt 
englanninkieliset kuvatekstit ja refe-
raatit. Englanninkieliset lyhennelmät 
on sijoitettu päälukujen jälkeen, mikä 
helpottaa vieraskielisen lukijan tutus-
tumista kirjaan.

Kirja perustuu pääosin alkupe-
räislähteisiin. Työ täyttää tieteelliselle 
tutkimukselle asetettavat kriteerit ja 
soveltuu käytettäväksi lähteenä jatko-
tutkimuksissa. Tekstiä on elävöitetty 
paikoitellen sotapäiväkirjan ottein, 
jotka on dokumentoitu lähdeviittein. 
Rönkkönen on kerronnassaan liittänyt 

linnoitustykistön toiminnan tuettavan 
joukon tai ylemmän johtoportaan toi-
mintaan, mikä antaa lukijalle selkeän 
kuvan siitä, mistä kulloinkin on ollut 
kysymys. Teos on huolellisesti kirjoi-
tettu, luotettava perustutkimus, jota voi 
lämpimästi suositella kaikille tykistön 
käytöstä viime sodissamme kiinnostu-
neille lukijoille. Kirjaa voi tilata kir-
joittajalta s-posti trnen.hki@)pp.inet.
fi hintaan 25 euroa postimaksuineen 
tai ostaa Sotamuseosta.

 Urho Myllyniemi

Eleonora Joffe:
Mannerheim Cheva-
lier - Kaartin kasvatti
Otava, Keuruu 2006
ISBN-10:951-1-20518-8 

uskin kenestäkään suo-
malaisesta on kirjoitettu 
niin paljon kirjoja kuin 

Suomen marsalkka Carl Gustaf 
Emil Mannerheimista (1867- 
1951). Eräät asiantuntijat arvi-
oivat Mannerheimia koskevia 
teoksia julkaistun maailmassa 
yli 500. Me nykysuomalaiset 
olemme luoneet mielikuvam-
me suomalaishistorioitsijoiden 
kirjoista, sillä vähemmän lienee 
niitä henkilöitä, jotka ovat itse 
nähneet saatikka keskustel-
leet marsalkan kanssa. Nyt on 
avautunut uusi suunta, jossa on 
alkanut ilmestyä Mannerheim-
kirjallisuutta ja se on yllättäen 
Venäjä!

Eräällä tavalla ei kenenkään 
maalla oleva historioitsija Eleonora 
Joffe, Leningradissa Neuvostoliitossa 
vuonna 1949 syntynyt diplomisellisti, 
on joutunut paneutumaan Mannerhei-
min elämään, vaikka hän ei itse asiassa 

olekaan varsinainen historioitsija. Suo-
messa vuodesta 1983 asunut ja nykyisin 
Suomen kansalainen ei kuitenkaan ky-
nänkäyttäjänä ole täysin vieras. Hänen 
runojaan, esseitään ja artikkeleitaan on 
julkaistu paitsi Venäjällä myös muun 

muassa Suomessa ja Englan-
nissa.

Aloite Mannerheim-elä-
mäkerrasta tuli Venäjältä. Niin 
suurvalta kuin Venäjä onkin, on 
sotamarsalkan arvon saavutta-
minen sentään poikkeuksellista. 
Kun tiedämme Mannerheimin 
saaneen upseerikoulutuksen 
Venäjän keisarikunnassa 3000- 
4000:n muun suomalaisen 
tavoin , ei ole ihme, että ko. up-
seerin ura kiinnostaa myös ny-
kyvenäläistä eliittiä. Teos onkin 
alunperin tehty venäläisille lu-
kijoille, joita Mannerheimin 30-
vuotinen palvelus keisarillisessa 
armeijassa kiinnostaa. Heitä 
luonnollisesti kiinnostaa myös 
palvelus Suomessa vuodesta 
1918 lähtien, mutta asetelma on 
tietenkin erilainen aikaisempaan 
verrattuna.

Venäläinen sivistyneistö 
tietänee totuuden marsalkasta, 
mutta kuten Joffe huomauttaa, 
tavallisella kansalla on hatarat 

ja osin väärät tiedot Suomesta ja mar-
salkka Mannerheimista.

Luettuani kirjan, jonka tekoa on 
Suomessa tuettu verrattain runsaasti, 
olin aluksi jossain määrin yllättynyt 

Henkilökuvaa Mannerheimista
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sen positiivisesta asenteesta Manner-
heimiin. Eleonora Joffe kuvaa Man-
nerheimia monipuolisesti. Väittäisin 
kuitenkin hänen keskittyneen ihmis-
kuvaukseen - Mannerheim ihmisenä, 
ystävänä, asetoverina, esimiehenä - ei 
niinkään voimakkaasti johtajana, so-
tapäällikkönä ja valtiomiehenä. Tätä 
kaikkea hän tietenkin oli, mutta totuus 
on, että Mannerheim yksityishenkilönä 
oli usein luoksepääsemätön. Sitä kuvaa 
hänen lausuntonsa omasta perheestään 
muistelmissaan - pari riviä virallisen 
tuntuista tietoa.

Joffe kertoo Mannerheim suvun 
historian Hollannista Ruotsin kautta 
Suomeen. Hän kertoo ongelmalliset 
lapsuus-, nuoruus- ja kouluvuodet, 
Haminan ja Nikolain kadettikoulut, 
palvelun kahdesti Puolassa, osallis-
tumisen Venäjän-Japanin sotaan ja 1. 
maailmansotaan, palvelun Chevalier-
kaartissa, vuodet Suomessa jne.

Joffe on saanut käsiinsä poikke-
uksellisen runsaasti Mannerheimin 
kirjeitä ja tätä kautta hän on päässyt 
tutkimaan marsalkan ajatuksia ja mie-
lipiteitä.

Mannerheim oli ilmeisesti suku-
taustansa, perinteitten ja sotilasuransa 

aikana erityisesti Chevalier-kaartin up-
seerina omaksunut tietyn elämänmal-
lin, jota hän toteutti elämänsä loppuun 
saakka. Saamani vaikutelma aristokraa-
tista lienee oikea.

Mielenkiintoista on Joffen kuvaus 
Mannerheimista Venäjällä, ”vakoili-
jana” Kiinassa, komentajana 1. maa-
ilmansodassa ja tulo Suomeen aivan 
uuteen kulttuuriin. Talvi- ja jatkosodan 
Mannerheim oli erilainen kuin upsee-
rina tsaarinvallan Venäjällä.

Mannerheimilla oli suurelle johta-
jalle kuuluvaa näkemystä. Suurvallassa 
palvelleena hän usein tajusi suurvallan 
ajatukset paremmin kuin pelkästään 
Suomessa toimineet. Mannerheim oli 
myös kosmopoliitti, joka loi ihmissuh-
teita ympäri Eurooppaa. Hänellä oli 
kadehdittava kielitaito (ruotsi, ranska, 
saksa, venäjä ja myöhemmin suomi), 
joka oli edellytys kontakteihin muihin 
eurooppalaisiin nähden. Hän oli tilan-
teen mukaan sulavakäytöksinen, mutta 
tarvittaessa aika kovakin ja varsin päät-
täväinen henkilö.

Joffe on alaviitteissään poikkeuk-
sellisen runsaasti jakanut tietoiskuja 
kirjassa mainituista henkilöistä - jou-
kossa on sellaisiakin, joista meillä Suo-

messa ei ole mitään täsmällistä tietoa. 
Tässä hän auttaa lukijaa erinomaisella 
tavalla.

Jotta edes jotakin moitittavaa olisi, 
korjaan erään virheen. Mannerheimin 
hautajaisiin osallistui koko maan hal-
litus pääministeri Kekkosen johdolla. 
Tarkistin asian eräästä valokuvasta. 
Tämä oli kyllä tiedossani aikaisem-
minkin.

Itse näin marsalkan vain kerran, 
joskus vuonna 1948 raitiovaunun ik-
kunasta. Raitiovaunu oli kaatua, kun 
kaikki ryntäsivät ikkunoihin. Siinä hän 
seisoi Mannerheimintien ja Bulevardin 
kulmassa nojaten keppiin keskustellen 
jonkun siviilin kanssa. Harmaa puku, 
harmaa hieman ehkä liikaa takaraivol-
la oleva hattu ja lievä hymy ne jäivät 
mieleeni.

Eleonora Joffe on tehnyt ansiokkaan 
teoksen marsalkka Mannerheimista, 
sotilaasta, johtajasta ja kosmopolii-
tista. Suositeltava teos, jossa Suomen 
marsalkkaa ja tasavallan presidenttiä 
tarkastellaan aivan uudesta näkökul-
masta.

Tapio Skog

www.isku.fi

– TEHOKAS TOIMISTO

www.lindell.fi 

Tehokas tarvikeratkaisu
jokaiseen toimistoon
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Heino Relvik:
Merivoimien Suomen 
pojat 
Virolaiset vapaaehtoi-
set Suomen laivastos-
sa 1943-44 
Julkaisija Suomen Poikien 
perinneyhdistys
Turku 2007 
Suomennos Eero Riuttala
ISBN 978-952-92-1768-7 

uomen puolustusvoimissa 
palveli jatkosodan aikana 
3 350 virolaista vapaa-

ehtoista. Pääosa tuosta joukosta 
palveli Jalkaväkirykmentti 200:n 
riveissä. Heitä palveli pienempiä 
määriä myös ErP4:ssä (kauko-
partiojoukoissa) sekä Päämajan 
radiopataljoonassa, yksilöitä 
muuallakin. Toiseksi suurin va-
paaehtoisryhmä oli virolaisva-
paaehtoiset merivoimissa. Siellä heitä 
palveli 411, joista taisteluissa kaatui 
16. Virolaisvapaaehtoisia palveli pans-
sarilaiva Väinämöisellä, tykkiveneillä, 
miinalaivoilla, miinanraivaajilla jne.

Peruskoulutuksen jälkeen pääosa 
komennettiin aluksille osan saadessa 
aliupseerikoulutuksen. Kaksi komen-
nettiin Merisotakoulun reserviup-
seerikurssille. Näiden lisäksi palveli 
Suomen asevoimissa muualla muuta-
mia virolaisia meriupseereja.

Varsin merkittävä osa heistä oli 
kotoisin Viron pohjoisrannikolta tai 
saaristosta, toisin sanoen heillä oli jo 
perustuntuma mereen. Esimerkiksi tal-
linnalaisia oli 149.

Tämän kirjan tekijä, opettaja Heino 
Relvik palveli Suomen merivoimissa 
17.11.1943 - 2.9.1944, jolloin hän 
palasi Viroon. Hän on rakentanut varsin 
selkeän historian ja matrikkelin näistä 
merisotilaista.

Aluksi kirjassa selvitetään tapahtu-
mien taustoja. Jatkossa kuvataan kou-
lutus Pansiossa ja Heikkilässä. Tämän 
jälkeen käsitellään laivastoa, välineis-
töä ja voimasuhteita. Sitten seuraavat 
taisteluvälineistön käyttäjät henkilö-

matrikkelin muodossa. Tätä seuraa 
tärkeä vaihe; merisotilaat rintamalla 
alus- ja aselajeittain.

Elämää kuvataan sodan jälkeen 
Virossa, Ruotsissa, Kanadassa, jne. 
ja Siperiassa vankileireillä. Merivoi-
mien vapaaehtoisia siirtyi matrikkelin 
mukaan sodan päättyessä Ruotsiin 
143, Kanadaan 57, Yhdysvaltoihin 17, 
Englantiin kolme, Argentiinaan, Aust-
raliaan, Suomeen kaksi, kumpaankin 
Saksaan yksi ja lisäksi nimikkeellä 
ulkomaille 30 - 40. Ilmoitettuun koh-
demaahan siirtyi 227, mutta kaikki-
aan lienee länteen siirtynyt 260-280 
vapaaehtoista. Neuvostoliitto pidätti 
44 vapaaehtoista ja lähetti heidät joko 
Siperiaan tai muualle Neuvostoliit-
toon pakkotyöleirille 15-25 vuodeksi. 
Lopulta osa on palannut Suomeen nyt 
arvostettuina sotaveteraaneina.

Kirja on mielenkiintoinen yhdistel-
mä täsmällistä historiaa kronologisessa 
järjestyksessä ja toisaalta se kertoo me-
risotilaitten kokemuksia jokapäiväises-
tä palveluksesta. Joukossa on verrattain 
runsaasti mainioita kertojia.

Matrikkeli kertoo monenlaisista 
elämänkohtaloista. Varsin moni on me-
nestynyt lopulta hyvin niin länsimaissa 

kuin ajan myötä Virossakin. Se 
ei poista sitä tosiasiaa, että moni 
Neuvostoliiton miehityksen 
aikana Viroon palannut tuomit-
tiin vuosikausiksi Siperiaan.

Minua kiinnostivat ehkä 
eniten nämä omakohtaiset koke-
mukset Suomen merivoimissa. 
Hienoa on todeta, että tultuaan 
uudelleen Suomeen käymään 
1990- ja 2000-luvuilla olivat 
merisotilaat jälleen henkeen ja 
vereen veljesmaan veteraanime-
risotilaita. Sydäntä lämmittävät 
myös lippueamiraali Veli-Jukka 
Pennalan ja komentajakaptee-
ni Nyyrikki Kurkivuoren sekä 
Viron merivoimien esikunta-
päällikön komentajakapteeni 
Peeter Ivaskin sanat, jotka on 
osoitettu sekä veteraaneille että 
nuoremmalle polvelle.

Relvikin historiateos täyttää 
merkittävällä tavalla Suomen 
merivoimien historiaa. Virolais-
ten panos on ollut suurempi kuin 

aavistammekaan. Historiateosta ryydit-
tävät, kuten jo totesin, erinomaisella 
tavalla kokemukset merisodasta. Ne 
eivät olennaisesti poikkea suomalaisten 
kokemuksista.

Tämä 400-sivuinen, runsaasti ku-
vitettu teos on kiinnostava erityisesti 
siksi, että se on toisaalta täsmällisesti 
tietoja jakava ja toisaalta syvästi inhi-
millisiä kokemuksia esille tuova. 

Tapio Skog

Suomen merivoimien virolaiset
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Väinö Kärkkäinen 
- Hilkka Pokki: 
Väinö ja Joutsen 
- Nuoren meriupsee-
rin seikkailu
Kellastupa Vantaa 2007
ISBN 978-952-99446-7-5

ain viime vuonna loppu-
vuodesta käsiini kirjan, 
joka taatusti poikkeaa 

tässä lehdessä esitellyistä teoksis-
ta. Kirja käsittelee vuoden 1934 
tapahtumia Teneriffan saarella. 
Helmikuussa mainittuna vuonna 
vieraili koululaiva Suomen Jout-
sen Santa Cruzissa ja tästä alkoi 
kahden meriväen luutnantin, 
Väinö Kärkkäisen ja Väinö Tirk-
kosen seikkailu saarella.

Ennen maihinmenoa luutnant-
ti Kärkkäinen tenttasi maihin me-
neviä matruuseja siitä, kuinka tuli 
käyttäytyä vieraassa satamassa. 
Nämä käyttäytyivätkin mallikelpoisesti 
- sensijaan yllämainituilta luutnanteilta 
katosi kontrolli. Miksi ? No, luutnantit 
tutustuivat paikalliseen elämään tarkoin. 
Eräässä ravitsemusliikkeessä syntyi eri-
mielisyyksiä paikallisten ja ruotsalaisten 
merimiesten kanssa. Pöytiä kaatui, tuoleja 
singottiin säpäleiksi jne. Tietenkin miliisi 
saapui paikalle ja vei taistelijat putkaan. 
Ei siinä kyllin - he joutuivat oikeuteen, 
jossa vaadittiin meriurhoille rangaistuksia: 
Kärkkäiselle kaksi vuotta 11 kuukautta ja 
muille yksi kuukausi ja yksi päivä vanke-
utta. Lisäksi määrättiin korvauksia ja jos 
rahaa ei löydy, vankeus pitenee. Lopulta 
kaikki saivat yhden kuukauden ja yhden 
päivän vankeusrangaistuksen.Ei auttanut 
muuta kuin kärsiä rangaistus bonuksien 
kera. Suomen Joutsen nosti ankkurin ja 
suunnisti Länsi-Intian saaristoon.

Pian valkeni tilanne sankareillem-
me synkkänä. Ei vankeus mitään, mutta 
laivan päällikkö, komentajakapteeni John 
Konkola vihjaisi ereottamisesta koko 
asevoimista. Adjutantti, luutnantti Lauri 
Calonius (myöhemmin Kalo) lohdutti - 
kyllä se siitä.

Ainoa tuki oli Suomen konsulista, 
joka toimi ajoittain kelvollisesti, ajoittain 
ei toiminut lainkaan.

Väinö Kärkkäinen teki kuitenkin sekä 
itselleen että jälkipolville palveluksen; 
hän piti päiväkirjaa.

Juuri tämä päiväkirja löytyi vuonna 
2006 ja muodostaa tämä kirjan. Se on 
mainio kuvaus tästä elämänvaiheesta. 
Vankilamiljöö oli lähinnä avovankila-
tyyppinen. Siellä ”seiloreilla” oli kohta-
lonveljiä, joiden rikokset olivat värikkäitä. 
Oli parturi, joka kimpaantui vaimoonsa 
ja tappoi hänet, oli kommunistilehden 
päätoimittaja, joka osoittautui suopeaksi 
urhoillemme. Oli anarkisteja, jotka tulivat 
toimeen merisotilaittemme kanssa vaan 
ei kommunistin.Oli saksalainen liikemies, 
joka oli huijannut rahaa ja jota Saksa vaati 
luovutettavaksi. Oli postinhoitaja, joka 
ampui postiin tulleen miehen. Mies näet 
aikoi ryöstää postin jne.

Suomalaiset opettivat espanjalaisille 
kuntojumppaa ja kommunisti sekä anar-
kistit opettivat suomalaisille espanjaa. 
Yhteishenki oli kaikesta päätellen erin-
omainen. Vankila-ajasta ja vapautumi-
sen jälkeisen ajan tapahtumista saarella 
Kärkkäinen kertoo tarkasti. Lopulta koitti 
vapaus ja matka Lissaboniin, jonne ai-
kanaan ilmestyi Suomen Joutsen. Urhot 
palasivat laivalle. Laivasto ei heitä ran-
gaissut. Katsottiin kai rangaistusten riit-
tävän. Pelko erottamisesta osoittautuikin 

aiheettomaksi.
Väinö Kärkkäinen (1.3.1908 

Pietari - 13.9.1941 Itämeri) kävi 
ilmavoimien (!) kapteenikurssin ja 
sen jälkeen Sotakorkeakoulun il-
masotalinjan vuosina 1937 - 1939. 
Vuonna 1941 hänet määrättiin 
Rannikkolaivaston esikuntapäälli-
köksi ja hän kaatui panssarilaiva Il-
marisen tuhossa. Hänet ylennettiin 
komentajakapteeniksi 16.9.1941. 
Hänen on sanottu olleen luonnon-
lahjakkuuden vailla vertaa. Hän 
puhui ruotsia, saksaa, englantia, 
venäjää ja espanjaa.

Väinö Tirkkonen (11.5.1906 
- 17.10.1983) palveli eri tehtävissä 
laivastossa kunnes jäi eläkkeelle 
vuonna 1946. Siviilissä hän toimi 
mm vartiointiliikkeen johtajana 
ja opettajana Valtimolla. Komen-
tajakapteeniksi hänet ylennettiin 
vuonna 1942.

Tämä kirja on samalla kertaa 
matka-, vankila- ja yhteiskunta-
kuvaus. Luultavasti tämän opin 

jälkeen tapahtumiin osallistuneet tarkoin 
harkitsivat, mitä tekivät. Kapakkatappe-
lusta se alkoi.

Väinö Kärkkäisen päiväkirjat sekä 
kunnia- ja ansiomerkit olivat pitkään ka-
doksissa. Vasta 64 vuotta Ilmarisen tuhon 
jälkeen päiväkirja löytyi erästä ullakkoa 
siivottaessa. Päiväkirjat olivat menossa 
roskiin. Onneksi muuan aktiivinen nais-
henkilö vilkaisi niitä ja pelasti ne Kärkkäi-
sen tyttärelle Hilkka Pokille. Päiväkirjat 
olivat hyvin kirjoitettuja ja tytär julkaisi 
ne sellaisenaan.

Tietysti joku kyselee, mitä ideaa on 
julkaista kirjaa kapakkatappeluista seu-
rauksineen. Tapahtumat ovat kuitenkin 
palanen silloisen upseerielämän valoa 
ja varjoa. Miksi emme kertoisi tästäkin 
puolesta. Eivät he ainoita olleet.

Sankarimme ottivat opikseen ja 
Kärkkäisen sotilasura antoi merkkejä 
lahjakkaasta meriupseerista. Onpa mai-
nittu erityisesti Kärkkäisen olleen ami-
raaliainesta. Sota katkaisi kuitenkin uran  
Itämerellä 13. syyskuuta 1941.

Tätä kirjaa on saatavissa Hilkka Po-
kilta (oli 1 v 9 kk vanha isän kaatuessa) 
puh. 045-6712263. 

Tapio Skog

Meriupseerin seikkailu
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KOLUMNI

Vapaussota
oneen on tullut sekaannuttua ja 
otettua kantaa, mutta yhdestä asi-
asta olen yrittänyt pitää sormeni 

erossa. Se on Suomen sisäpolitiikka. Täl-
laiseen ajatteluun olen sotilaana kasvanut. 
Sotilaan tehtävä on oman maan puolusta-
minen, ja sillä siisti. Suomen puolustaminen 
tarkoittaa tietenkin Suomen ja suomalaisten 
vapauden puolustamista. Ja vapaus puoles-
taan merkitsee sitä, että jokaisella on oikeus 
sanoa ja ajatella mitä haluaa, kunhan pysyt-
telee lain puitteissa. Sotilaan ei siihen pidä 
puuttua.

Niinpä oma mielipiteeni on ollut aina, 
että vuoden 1918 sotamme oli vapaussota, 
mutta erityisempää ääntä en ole asiasta pi-
tänyt. En ole halunnut pistää sormeani oikeistolaisten ja 
vasemmistolaisten välisiin kähinöihin, sillä siitä suuresti  
on kysymys, kun puhutaan vapaussodasta, sisällissodasta 
tai sen synonyymistä kansalaissodasta. Mitä oikeammalla 
puhuja on, sitä varmemmin hän käyttää nimitystä vapaus-
sota, ja mitä ”liberaalimpi” tai vasemmistolaisempi hänen 
näkemyksensä on, sitä varmemmin suusta tulee sana sisällis-
sota. Jyrkin vasemmisto on tosin liimaantunut käsitteeseensä 
luokkasota.

Mutta kun vastaavaa suomalaista itsepäisyyttä on näh-
tävissä muidenkin osapuolien kannanotoissa, olen ajatellut, 
että senkin vuoksi on aivan turhaa puuttua tähän ikuiseen 
eipäs- ja juupas väittelyyn. Kaikki pysyttelevät kuitenkin 
omissa mielipiteissään vasta-argumenteista huolimatta. Sit-
keästi minäkin olen vapaussota-termin kannalla.

Vaiti olisin silti tässä asiassa edelleen, ellen murheek-
seni olisi todennut huolestuttavaa muutosta vallinneessa 
tilanteessa. Tänä vuonna, kun Suomen vapautumisesta tulee 
kuluneeksi 90 vuotta, vuoden 1918 tapahtumat ovat tavallista 
enemmän esillä. Mutta vapaussodasta ei mediassa puhuta 
juuri koskaan. Yleisradion ja Helsingin Sanomien toimittajat 
käyttävät jokseenkin aina sanaa sisällissota, ja samaa rataa 
kulkee enemmistö aikakauslehtien kynänpyörittäjistä. Pai-
kallislehdistössä sentään erottaa muitakin sävyjä.

Erikoiselta tuntuu, että upseerikirjoittajissakin näkyy 
olevan yhä enemmän niitä, jotka ensisijaisesti viljelevät 
käsitettä sisällissota. Lienevätkö kauluslaatoissamme olevat 
vapaussodan tunnukset, kuusenhavut, heille sisällissodan 
tunnuksia? Kysymykseni on retorinen, sillä oletettavasti ky-
symyksessä on lähinnä historiatietoisuuden puutteellisuus.

Tietenkin vapaussotamme oli myös - valitettavasti - sisäl-
lissotaa. Sellainen näkyy pakostakin kuuluvan vapaussotien 
luonteeseen, sillä aina on syitä, joiden vuoksi jotkut ovat 
vieraan vallan puolella. Yhdysvaltojen vapaussota oli myös 
veristä sisällissotaa Englannin kuninkaalle uskollisten ja 
näiden vastustajien välillä. Saksan vapaussodassa Napoleo-
nia vastaan Reinin liittoon kuuluneet Saksan valtiot asettivat 
armeijansa miehittäjäkeisarin puolelle. Viron vapaussodassa 
Leninin leirissä oli myös niin sanottu Viron työkansan kom-
muuni kannattajineen, ja Latvian vapaussodasta moni lienee 

kuullut käsitteen punaiset lättiläiset.
Kuitenkaan ei tiedossani ole, että mainit-

semissani valtioissa kiisteltäisiin siitä, oliko 
käydyn sodan nimi vapaus- vai sisällissota. 
Vapaussota se oli. Poikkeuksen muodosti 
Virossa ja Latviassa luonnollisesti neuvos-
tomiehityksen aika, jolloin vapaussodan 
muistomerkit hävitettiin sataprosenttisesti 
ja vapaussota-sanan käyttäjiä usein odotti 
menolippu jonnekin hyvin kauas.

Ja poikkeuksen näyttää muodostavan 
myös Suomi, vaikka vapaussodan ja sen 
jatkojen, talvisodan ja jatkosodan, tulosta 
on ollut, ettei meidän ole tarvinnut kokea 
neuvostomiehitystä. Selitystä oudolle ti-
lanteellemme minun on ollut vaikea löytää. 

Suomettumisvuosien henkisen alennustilan seurausta sen 
katson kuitenkin olevan.

Niin sanotut kuusikymmenlukulaiset puhuivat aikoi-
naan marssista läpi instituutioiden, mikä heille myös hyvin 
onnistui. Heidän sanavarastoonsa vapaussota-käsite mahtui 
korkeintaan ivailun kohteena. Nyt arvon rouvat ja herrat 
alkavat olla eläkkeellä, mutta keskeisillä paikoilla harjoitettu 
hengenvalistus jätti jälkensä. Kun Helsingin yliopistossa 
vaikuttaa jopa sellainen historian professori, jonka mieles-
tä pääkaupunkiin olisi pystytettävä Leninin patsas, on kai 
turha odottaa, että tällainen kasvattaja innostaisi puhumaan 
vapaussodasta.

Syvän uran jätti myös Väinö Linnan eräänlaiseen sosi-
alistisen realismin tyyliin kirjoitettu Täällä Pohjan tähden 
alla, jonka elokuvaversio on televisiossa usein nähty. Yk-
sipuolisesti punaista näkökulmaa esiin tuova luomus on 
turhan yleisesti väärinymmärretty objektiivisen historialli-
sen totuuden kuvaukseksi. Mutta punaisen totuuden se toki 
sanoo. Ja punaiset eivät todellakaan käyneet vapaussotaa. 
He nousivat kapinaan, jota edelleen ilmestyvä Tiedonantaja-
lehti kehuu Suomen työväen vallankumoukseksi. Lisäisin, 
että juuri tuo ”vallankumous” teki vapaussodastamme myös 
sisällissodan.

Mutta sisällissota-aspektistakin katsottuna vuoden 1918 
sota oli vapaussota. Sisällissodan punaisen osapuolen voitto 
olisi nimittäin merkinnyt Suomen vapauden menetystä. Olen 
samaa mieltä kuin bolshevikkien vuoden 1918 Helsingin-
komitean jäsen V.N.Zaleszski, joka kirjoitti vuonna 1931, 
että punaisten voiton seurauksena ”Suomen Sosialistinen 
Neuvostotasavalta kuuluisi tänään Sosialististen Neuvos-
totasavaltojen Liittoon”.

Kenraali Airo sanoi eräässä haastattelussa: ” Kyllä minä 
olen käynyt vapaussotaa, eivätkä ne minua muuhun sotaan 
saakaan. Muuttakoot sellaisten sotien nimiä, joihin osallis-
tuneista ei kukaan ole enää elossa. Niin kauan kuin minä 
elän, ei kukaan perkele voi pistää minua sisällissotaan tai 
kansalaissotaan”. 

Sampo Ahto

M



IN MEMORIAM
Rainola
Eino Pentti Kalevi
Eversti
s. 10.9.1938
k. 22.11.2007
Kad.n:o 3939
45.kurssi

Nevalainen
Pauli Sakari
Majuri
s. 31.3.1941
k. 23.11.2007
Kad.n:o 4773
50.kurssi

Savonius
Carl-Gustaf Selim
Majuri
s. 26.8.1916
k. 27.11.2007
Kad.n:o 1946
24.kurssi

Sävy
Erkki Johannes
Eversti
s. 13.8.1915
k. 4.12.2007
Kad.n:o 1280
18.kurssi

Lyly
Matti Juhani
Luutnantti
s. 27.9.1958
k. 6.12.2007
Kad.n:o 6861
68.kurssi

Kokko
Kari Seppo Antero
Komentajakapteeni
s. 13.2.1953
k. 23.12.2007
Kad.n:o 868
47.merikurssi

Kemppainen
Aulis Matias
Everstiluutnantti
s. 25.5.1927
k. 28.12.2007
Kad.n:o 3179
33.kurssi

Fager-Pintilä
Aaro Tapani
Komentajakapteeni
s. 10.2.1953
k. 29.12.2007
Kad.n:o 865
47.merikurssi

Tuormaa
Tauno Teodor
Everstiluutnantti
s. 16.10.1918
k. 18.1.2008
Kad.n:o 2338
26.kurssi
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Paikkatietojärjestelmä on kriittinen päätöksenteon väline. 
Paikkatietojen tarjoamia vahvuuksia voidaan hyödyntää osana 

johtamisjärjestelmiä, tiedustelua, viestintää, operaatioiden 
suunnittelua ja seurantaa sekä erilaisia tukitoimintoja.

ESRIn ArcGIS-tuoteperhe tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun paikkatietojen soveltamiseen 
kaikkiin ympäristöihin ja tarpeisiin. Maantieteellisen tiedon visualisointi, tuottaminen, hallinta, 

analysointi, mallintaminen ja jakaminen onnistuu ohjelmistojen monipuolisten työkalujen avulla.

• Johtamisjärjestelmät
• Operaatioiden suunnittelu
• Näkemäanalyysi
• Joukkojen liikkuvuuden analysointi maastossa
• Kaupunkiympäristöjen mallinnus
• Maaston visualisointi
• Onnettomuuksien vaikutusten mallintaminen
• Kaukokartoitusmenetelmien hyödyntäminen tiedustelussa
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