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uolustusvoimauudistuksen tiedotustilaisuus sai Kotkan Rannikkopataljoonan henkilökunnan
mietteliääksi. Meripuolustusalueen komentaja kommodori Markus Aarnio kertoi
täsmällisesti ja perinpohjaisesti uudistuksen perusteet ja tavoitetilan. Suurin osa
henkilökunnasta oli vähintään aavistanut,
että pataljoonan perinteikäs taival on
päättymässä, ja kommodori vahvisti sen.
Vuosi 2013 on pataljoonamme viimeinen.
Henkilökunnalle uudistus tarkoittaa
suurta muutosta. Vähintään palveluspaikka – osalla työnantaja – vaihtuu. Pataljoonalaisten karavaani suuntaa länteen.
Matkaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä uudisraivaajana kangaspäällysteisissä vankkureissa mahdollisia vihollisia tähystellen.
Minne tiemme viekin, vastaanottoa valmistellaan, suunnitelmat on tehty, kollegat odottavat meitä ja työmme jatkuu. Ei
Kotkan Rannikkopataljoonan arvo ole sidottu Kirkonmaan
linnakkeeseen tai Haminan esikuntarakennuksen toimistoihin. Arvomme on paalutettu henkilöstön osaamiseen ja kiinteisiin suhteisiin toiminta-alueemme ihmisiin ja järjestöihin.
Kotkan Rannikkopataljoonan lakkauttaminen ei tarkoita Merivoimien toiminnan päättymistä kaakonkulmalla.
Sodanajan yksiköt harjoittelevat edelleen suunnitelluilla
toiminta-alueillaan, vaikka joukkojen peruskoulutus toteutetaankin muualla. Yhteydet paikallisiin toimijoihin säilytetään niin tapaamisten, viestien kuin harjoitustenkin avulla.
Ei kansalaisluottamusta rakenneta tai menetetä esikunnan
postinumerolla, vaan osoitetulla suorituskyvyllä.
Sodanajan kenttäarmeijan supistukset ovat luonnollisesti
kirvoittaneet epäilyjä Puolustusvoimien suorituskykyä kohtaan. Mielestäni kyseessä on täysin keskeneräisen teoksen
arvostelu sen perusteella, millainen kangas maalaukselle
on valittu. Mikäli valtiovalta haluaa, että kankaalle syntyy
muutakin kuin signeeraus oikeaan alakulmaan, on selvää,
että materiaalihankintoihin tarvitaan riittävät resurssit.
Uudistuksen avulla osa tarvittavista resursseista on turvattu, mutta eivät läheskään kaikki. Erityisesti Maavoimien
taistelutavan kehittäminen edellyttää aikaa, vaivaa ja rahaa.
Ilman viimeksi mainittua kriisiaikana saatettaisiin vuodattaa
tarpeettoman paljon verta, hikeä ja kyyneleitä.
Maavoimien uusi taistelutapa on edelleen kehitysasteella. Oli kerrassaan mahtavaa, kun upseeriveli esitteli
eräässä tilaisuudessa erilaisia kokeiluja ja saatuja oppeja
uudesta taistelutavasta. Upseeri alaisineen ja esimiehineen
ei todellakaan ole valmistautumassa edelliseen sotaan, vaan

he ovat osaltaan kehittämässä Puolustusvoimia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Meidän on annettava hänenlaisilleen
upseereille aikaa tehdä määrätietoisesti aloitettu työ päätökseen. Konseptin
kehittäminen, joukkojen kouluttaminen
ja varustaminen sekä lopputuotteen testaaminen eivät onnistu kädenkäänteessä.
Puolustusvoimauudistuksessa järjen
tulisi siis selättää tunteet. Vaikka muutos
on nopea, siitä on nyt tiedotettu hyvissä
ajoin. Lisäksi Puolustusvoimat rakentaa
turvaverkkoa henkilöille, joihin uudistus iskee pahimmin. Siitä huolimatta
on rehellisesti todettava, että ainakin
pataljoonassamme tunnelmat eivät olleet
Mertarannan kuuluisien sanojen ”Vaikka
tekee kipeää – ei haittaa” mukaisia. Henkinen prosessi vie aikansa, ja kipeän tunteen takana pitää
häämöttää varma voitto.
Kylkirauta jatkaa puolustusvoimauudistuksen pohdintaa. Annamme kuitenkin ajan hieman kulua, ennen kuin
palaamme aiheeseen. Lisäksi pyrimme käsittelemään aihetta
linjamme mukaisesti eli johtamisen näkökulmasta. Kuinka
uudistusta käytännössä johdetaan? Erityisen kiinnostunut
olen poliittisesta johtamisesta, jota Kylkirauta pyrkii tutkimaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.
Vuoden 2012 yleisteema ei kuitenkaan ole puolustusvoimauudistus, vaan turvallisuus. Termit laaja turvallisuus tai
uudet uhkat alkavat olla kohta niin pilvimäisiä rakenteita,
ettei niistä saa otetta. Luotaamme siis joitakin turvallisuuden
tärkeitä osatekijöitä kaiken kattavan sumun seasta. Tässä
vuoden ensimmäisessä numerossa tarkastelemme kyberpuolustusta.
Suomalainen upseeri on monipuolisesti koulutettu ammattilainen. Tietokoneiden, tietoverkkojen sekä erilaisten palvelujärjestelmien käytössä olemme kuitenkin vielä
oppipoikia. Kyberosaamisen tarve on taatusti nouseva trendi
turvallisuuskysymysten viidakossa myös upseeriston keskuudessa.
Perinteisemmästä osaamisesta oivallinen esimerkki on
Pekka Holopaisen arvio Pakistanin tilanteesta. Ulkomailla
palvelevat upseerit tuottavat tarkkoja arvioita sekä päättäjiemme käyttöön että osaksi kansalaiskeskustelua. Jälkimmäiseen meidän on syytä osallistua kaikin keinoin. Upseerit
vaikuttavat maanpuolustustahtoon niin sanoin kuin teoinkin.
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Johtaja kantaa vastuun
Arvoisat Kylkiraudan
lukijat, hyvät kadettiveljet
ja -sisaret!
Vuoden vaihtuessa minulla oli kunnia
ottaa vastaan Kadettikunnan puheenjohtajan tehtävät. Esitän vilpittömät kiitokseni kaikille valintaani osallistuneille.
Ryhdyn uuteen tehtävääni luottavaisin
ja iloisin mutta myös nöyrin mielin.
Luottavaisuuteni kumpuaa edeltäjieni
aikaansaannoksista. Kenraalimajuri
Juha-Pekka Liikola joukkoineen on
tehnyt määrätietoista ja suoraselkäistä
työtä upseerijärjestömme ja sen edustamien maanpuolustusaatteellisten
arvojen ja päämäärien eteen. Kadettikunta jäsenineen nauttii tällä hetkellä yhteiskuntamme ja
sen kansalaisten varauksetonta luottamusta. Tämä meidän
on hyvä ymmärtää ja oivaltaa osana toimintaamme ja käyttäytymistämme.
Maanpuolustusaatteelliselle työlle on kasvavaa tarvetta
myös nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Toimintaympäristössämme tapahtuvat muutokset haastavat meistä jokaisen
niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Muutosten melskeessä
on äärimmäisen tärkeää nähdä metsä puilta ja sovittaa oma
ajattelu ja toiminta osaksi tavoiteltavaa kokonaisuutta. Se
edellyttää sitä, että ymmärrämme nyt käynnissä olevia maailmanlaajuisia kehitysilmiöitä, eurooppalaisen yhteistoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita sekä lähialueillamme
tapahtuvia muutoksia. Elämme aikaa, jolloin maapallomme
tuntuu alati pienenevän. Moninaisten keskinäisriippuvuuksien ja verkostojen myötä turvallisuuskäsitteemme tuntuu
saavan jatkuvasti kompleksisemman olomuodon.
Suomalainen yhteiskunta muiden eurooppalaisten
yhteiskuntien tavoin elää suurten murrosten aikaa. Totutuiksi
ja turvallisiksi koetut ajattelutavat ja perusrakenteet joutuvat
kriittisen tarkastelun kohteeksi. Muutostarpeiden kokoluokka ja muutosnopeus ylittävät monissa kohdin yksittäisen
kansalaisen ymmärryksen. Kyetäkseen kohtaamaan edessä
olevat muutokset useimmat ihmiset tarvitsevat perusteluita
ja tukea oman ajattelunsa kehittämiselle. Useat muutoksista haastavat yksilöt niin voimakkaasti, että he joutuvat
puntaroimaan syvällisesti omien arvojensa ja asenteidensa
toimivuutta vallitsevassa tilanteessa.
Puolustusvoimauudistus ja sen ratkaisuesitys on haastanut suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun. Uudistuksen tarve on tunnistettu jo pitkään
ja siihen vaikuttavat syyt on avoimesti kerrottu kaikille.
Puolustusvoimien oma henkilöstö on sisäistänyt muutoksen välttämättömyyden. Helmikuun 8. päivänä julkisuuteen
tuotu ratkaisuesitys on sisällöltään mittava, ja se koskettaa
jokaista Puolustusvoimissa työskentelevää ja monia muita
yhteiskuntamme toimijoita. Yksilötasolla muutoksen kokoluokka vaihtelee työn sisällön ja menettelytapojen tarkistuk-

sesta koko elämänhallinnan uudelleen
järjestelyihin.
Puolustusvoimauudistuksessa
avainasemassa ovat esimiehet. Eritoten jokainen upseeri työtehtävästään riippumatta kantaa tässä asiassa
esimiesvastuuta. On hyvä muistaa,
että upseerin työnantajana on Puolustusvoimien kautta Suomen kansa,
jonka etu on viime kädessä asetettava
ensimmäiseksi. Lojaalisuus yhteiskuntaa kohtaan on yksi tärkeimmistä
upseerin velvollisuuksista. Upseerin on
ymmärrettävä, mitä muutostilanteissa
demokratia merkitsee, ja sopeuduttava
siihen. Upseerin on seistävä ehdottomasti ja selkeästi valtiovallan ja oikeus-

järjestyksen takana.
Puolustusvoimilla on kokemusta muutoksista ja
niiden toimeenpanosta. Muutosjohtamisen valmiudet
ja työkalut ovat useimpiin muihin työnantajiin verrattuna hyvällä tasolla. Vaikka puolustusvoimauudistuksen
perimmäisenä päämääränä on uskottavan puolustuskyvyn
varmistaminen tulevalle vuosikymmenelle, niin muutosjohtamisen fokuksessa on ihmisten yksilöllinen kohtaaminen ja henkilökohtaisten ratkaisumallien etsiminen
muutostilanteessa. Kummankin päämäärän saavuttaminen
edellyttää avointa ja vastuuntuntoista esimiestoimintaa
organisaation kaikilla tasoilla.
Lähiesimiehillä on suurin vastuu ihmisten johtamisesta
muutostilanteessa. Puolustusvoimissa lähiesimiehillä on
pääsääntöisesti luottamuksellinen ja läheinen suhde ympärillään oleviin ihmisiin. Hyvä esimies kannustaa ihmisiä
keskustelemaan uudistuksesta, sen perusteista ja seurannaisvaikutuksista. Vastuullinen esimies ruokkii ympäristöään tosiasiallisilla tiedoilla ja leikkaa siipiä tarpeettomilta
ja virheellisiltä huhuilta, joille muutostilanne tarjoaa aina
otollisen maaperän. Hyvä esimies osaa myös kuunnella ja
kuulla aidosti. Taitava esimies ei kuuntele vain niitä, jotka
ovat äänessä, vaan hän löytää myös hiljaiset ihmiset, joiden
kanssa keskusteleminen on erityisen tärkeää. Muutostilanne
tarjoaa meille esimiehille tiukkoja paikkoja, joissa luonteemme syvimmät sopukat mitataan. Tasapuolisuuden ja
oikeudenmukaisuuden vaaliminen sekä joukon ja muiden
ihmisten edun asettaminen oman edun edelle erottelee jyvät
akanoista.
Arvoisat lukijat, Kadettikunta tekee osaltaan kaikkensa,
että suomalainen upseeristo johtaa tässäkin muutoksessa
ihmisiä edestä ja joukon keskeltä omalla esimerkillään vahvaan ammattitaitoon ja suomalaisiin perusarvoihin nojaten.
Toivotan teille kaikille mielenrauhaa, malttia ja viisautta
kevään haasteisiin.

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

artikkelit

Kyberpuolustus
– uusi maanpuolustuksellinen ulottuvuus
Teksti: Catharina Candolin

Kyberpuolustus on nousemassa uudeksi
operatiiviseksi suorituskyvyksi perinteisten
suorituskykyjen rinnalle.Viimeksi vastaavanlaista
kehitystä tapahtui runsas sata vuotta sitten
ilmapuolustuksessa.
Kybersota saa siivet
Ajan myötä ilma-alusten, erityisesti
lentokoneiden, käyttö sodankäynnissä yleistyi ja ilmaelementin merkitys
korostui. Tänä päivänä lähes jokaisella valtiolla on omat ilmavoimansa.
Ilmavoimat on puolustushaarana rinnastettavissa maa- ja merivoimiin, eikä
kukaan kyseenalaista sen tarpeellisuutta,
olemassaolon oikeutta tai käyttömahdollisuutta tilanteissa, joissa sotilaallista
voimaa tarvitaan ja käytetään. Kyberpuolustuksen kehityspolku on monessa
mielessä hyvin samankaltainen.
Muutama sata vuotta sen jälkeen,
kun ihminen oppi lentämään, keksittiin
tietokone. Laajemmin voi todeta, että
teknologia kehittyi ja toiminta siirtyi
enemmän ja enemmän tietoverkkojen ja niissä toimivien komponenttien
päälle. Melko aikaisessa vaiheessa osattiin ennustaa, että tällaisessa
uudessa kehittyvässä virtuaalisessa
toimintaympäristössä olisi sotilaallinen ulottuvuus, joskin jotkut pitivät
asiaa nörttien puuhasteluna eikä lainkaan sotilaallisesti merkittävänä.
Aihetta kuitenkin tutkittiin sotilaallisesta näkökulmasta akateemisella tasolla,
usein osana informaatiosodankäyntiä.
Tutkimus ei mennyt hukkaan, sillä ei

kulunut kauankaan, kun harrastuspohjainen hakkerointi alkoi muuttaa muotoaan kohti tavoitteellisempaa rikollista
ja jopa valtiollista toimintaa.
Maanpuolustuksellisissa ympyröissä
kyberavaruus on noussut toimintaympäristöksi, joka rinnastetaan maahan,
mereen, ilmaan ja avaruuteen. Kuten
ilmapuolustuksen kehitystaipaleella,
myös kyberpuolustuksen ympärillä on
käyty moraalista ja juridista keskustelua.
Moraalisella tasolla on kyseenalaistettu
sen käytön oikeutusta, käytön kohteita
sekä oheisvaikutuksia. Moraaliseen keskusteluun on kuitenkin vaikuttanut se,
että kyberpuolustusta on verrattu perinteisiin suorituskykyihin: vaikka kyberin
avulla on mahdollista aiheuttaa fyysistä
tuhoa ja sabotaasia, kuten Stuxnet osoitti, sen seurauksena ei suoraan menetetä
ihmishenkiä eikä sen aiheuttama vaikutus välttämättä ole yhtä lopullinen kuin
perinteisiä kineettisiä aseita käyttäessä.
Ongelmana tässä vaiheessa kehitystä on
kuitenkin vielä se, että sivuvaikutusten
arviointi etukäteen on vaikeaa, koska
haluttuun kohteeseen vaikuttaminen voi
aiheuttaa odottamattomia vaikutuksia
muualle. Myös lainsäädännöllinen tarkastelu jatkuu kokonaisvaltaisesti, ja siinäkin on päästy isoja askelia eteenpäin.
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Catharina Candolin
Viimeaikaisissa aseellisissa konflikteissa kyberelementti on ollut
esillä tai vähintäänkin suunnitelmissa.
Kyberpuolustus ei ole vielä saavuttanut
samanlaista asemaa kuin perinteisillä
puolustushaaroilla on, mutta kehitys vie
nopeasti siihen suuntaan.

Uhkakuvan kehitys
Kyberuhkaa korostetaan nykypäivänä
maailmanlaajuisesti ja sitä pidetään
yhtenä keskeisimpänä uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja kansantaloudelle.
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Kuva Puolustusvoimat / Lisa Hentunen.

artikkelit

1980- ja 1990-luvulla toiminta oli
pääosin harrastelupohjaista: teknisesti
taitavat henkilöt osoittivat toisilleen
kykyjään erilaisilla tihutöillä. Keinovalikoimiin kuuluivat pelien kopiosuojan
murtaminen, virusten kirjoittaminen tai
tietomurtojen tekeminen. Tavoitteena
oli usein saada pikemminkin kunnioitusta muilta alan harrastelijoilta kuin
taloudellista hyötyä. Toiminta oli vilkkainta teknologisesti kehittyneissä länsimaissa.
1990-luvun lopussa ja 2000-luvun
alussa tilanne muuttui. Rikolliset
näkivät tietoverkkorikollisuudessa valtavaa potentiaalia tienata rahaa helposti.
Kiinnijäämisen riski oli vähäinen, eikä
lainsäädäntö välttämättä tunnistanut
tekoja rikollisiksi, vaikka tekijä olisikin
jäänyt kiinni. Tietoverkkohyökkäysten
kohteina ovat usein yksittäiset ihmiset
tai yritykset.
Myös terroristijärjestöt ja muut
ääriryhmittymät kehittivät taitojaan
kyberavaruudessa. Kyberavaruutta
on osittain hyödynnetty propagandan levittämiseen, rahankeruuseen ja
-pesuun, rekrytointiin ja koulutukseen
sekä osittain myös iskujen suunnitteluun. Toistaiseksi ei ole ollut tapausta,
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jossa kyberavaruutta olisi hyödynnetty
saamaan aikaan ja samanlaisin vaikutuksin kuin perinteistä pommia, mutta
teknisesti senkaltainen isku on hyvin
mahdollinen.
Uhkakuvan kehittymisessä on viime
aikoina nähty kaksi vahvaa trendiä edellisten lisäksi. Ensinnäkin toiminnasta
on tullut valtiollista. Tiedusteluorganisaatiot ja asevoimat ovat tunnistaneet
kyberavaruuden yhdeksi toimintaympäristöksi, joka on operatiivisesti
merkittävä. Tiedustelu kyberavaruudessa on monen valtion toiminnassa
jokapäiväistä. Myös niin kutsuttu haktivismi on lisääntynyt merkittävästi. Haktivistien edustamat aatteet ovat usein
häilyviä, eikä taitotieto välttämättä ole
kovinkaan kehittynyttä, mutta haktivistit ovat silti onnistuneet saamaan
teoilleen huomiota hyödyntämällä niin
perinteistä kuin sosiaalistakin mediaa.

Kybertapahtumien
viimeiset viisi vuotta
Viimeisten viiden vuoden aikana on
havaittu lukuisia erilaisia kyberhyökkäyksiä, joista muutama on laajuutensa
vuoksi noussut erityisesti esille.
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Vuonna 2007 Viro joutui niin
kutsutun patsaskiistan aikana laajojen palvelunestohyökkäysten uhriksi.
Palvelunestohyökkäykset kohdistettiin
eri medioiden sekä virastojen verkkosivuihin. Häirintä oli ajoittain niin
pahaa, että ulkomaiset yhteydet katkaistiin. Viro syytti asiasta Venäjää,
joka kielsi osuutensa. Myöhemmin
Naši-nuorisojärjestön jäsen väitti tehneensä hyökkäykset yhdessä ystäviensä
kanssa Našin johdon tietämättä asiasta,
mutta hän ei ole ainoa, joka on yrittänyt
väittää olleensa hyökkäysten takana.
Jälkiselvityksissä ilmeni, että hyökkäykset oli kohdistettu Viroon kaikkiaan
197:n eri valtion verkkoavaruudesta
käsin.
Vuonna 2008 Georgian sodan
yhteydessä esiintyi lukuisia palvelunestohyökkäyksiä. Se on ensimmäinen
kerta, kun perinteisten sotaoperaatioiden rinnalla on esiintynyt laajamittaisia verkko-operaatioita. Hyökkäysten
kohteina oli Georgian presidentin ja
hallituksen verkkosivuja, uutistoimistoja ja pankkeja. Toimintatapa oli
sama kuin Virossa edellisenä vuonna.
Yksi onnistuneista iskuista osui
Georgian ulkoministeriön verk-

kosivuille, joille syötettiin väärennettyä aineistoa, jossa muun
muassa presidentti Mihail
Saakashviliä verrattiin Hitleriin. Hyökkäysten luonteen takia on arvioitu, että
toiminta oli ammattimaisesti ja keskitetysti johdettua. Monet tutkijat uskovat, että taustalla oli Russian Business
Network, jolla on mahdollisesti kytkentöjä Kremliin. Venäjä on kiistänyt
osuutensa verkkohyökkäyksiin.
Vuonna 2009 maailma kärsi haittaohjelmasta Conficker, joka levisi
kulovalkean tavoin verkossa. Se havaittiin ensimmäistä kertaa edellisen
vuoden marraskuussa, ja se onnistui
saastuttamaan noin seitsemän miljoonaa tietokonetta noin kahdessa sadassa
maassa. Haittaohjelmalla oli vaikutusta
myös sotilaalliseen toimintaan. Merkittävin lienee Ranskan merivoimien
Intramar-tietoverkon saama tartunta,
joka esti lentotoiminnan useissa lentotukikohdissa, koska lentosuunnitelmien lataaminen oli estynyt. Myös
Ison-Britannian puolustushallinto
raportoi, että sen keskeiset järjestelmät sekä lukuisat työasemat olivat
saaneet tartunnan. Virus oli muun
muassa levinnyt merivoimien alusten
ja sukellusveneiden työasemiin. Saksassa Bundeswehr ilmoitti, että noin
sata työasemaa oli saanut tartunnan.
Suomessakin väitettiin Puolustusvoimien saaneen tartunnan, mutta se oli
uutisankka. Puolustusvoimat kuitenkin
päivitti verkkoympäristönsä ja rajoitti
siirrettävien muistivälineiden käytön
vähentääkseen mahdollisen tartunnan
riskiä.
Vuonna 2010 maailma kohtasi
ehkä kaikkien aikojen mullistavimman haittaohjelman, Stuxnetin. Se on
räätälöity haittaohjelma, joka on ohjelmoitu toimimaan vain silloin kun
tietyt tarkat kriteerit täyttyvät. Haittaohjelman kohteena oli Siemensin toimittama sentrifugien ohjauslogiikka,
ja tavoitteena oli sabotoida laitteistoa
kuormittamalla sentirufugeja yli niille
asetettujen käyttörajoitusten. Saastutetut ohjaustietokoneet lähettivät
virheelliset ohjearvot suomalaisen
Vaconin valmistamille taajuusmuuttajille, jotka saamiensa ohjearvojen
mukaisesti vuorostaan syöttivät tehoa
sentrifugien moottoreille saaden
ne pyörimään väärällä nopeudella.
Haittaohjelma levisi pääosin Iranis-
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sa aiheuttaen tuhoa Natanzin uraanirikastamossa. Stuxnetin on arvioitu
olevan niin ammattimaisesti tehdyn,
että sen takana epäillään olevan yksi
tai useampi valtio. Israelin tai Yhdysvaltojen tai molempien on usein epäilty olevan hyökkäyksen takana, mutta
toistaiseksi kukaan ei ole myöntänyt
olevansa vastuussa. Vuonna 2011
havaittiin Duqu-niminen haittaohjelma,
jonka on arvioitu olevan sukua Stuxnetille.
Vuonna 2011 esiintyi edellisiin
vuosiin verrattuna paljon enemmän
haktivistitoimintaa. Muun muassa
Anonymous-ryhmittymä esiintyi
aktiivisesti ympäri maailmaa. Yksi
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kohutuimmista operaatioista kohdennettiin HBGary Federal -turvallisuusyritystä vastaan helmikuussa 2011.
Yrityksen toimitusjohtaja Aaron Barr
ilmoitti, että yritys oli onnistuneesti
soluttautunut Anonymoukseen ja että
hänellä oli aikomus paljastaa löydökset myöhemmin konferenssissa
San Franciscossa. Anonymous vastasi tunkeutumalla HBGary Federalin
verkkosivuille ja jätti niille uhkailuviestejään. Lisäksi ryhmittymä sai käsiinsä yrityksen sähköposteja, joista
osa vuodettiin julkisuuteen. Toinen
aktiivinen haktivistiryhmä LulzSec
oli vastuussa useista korkean profiilin hyökkäyksistä, mukaan luettuna
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artikkelit
tunkeutuminen Sony Picturesin käyttäjätileihin. Ryhmä väitti myös olevansa CIA:n verkkosivujen kaatamisen
takana. Vaikka jotkin tahot ovat kutsuneet LulzSeciä ”kyberterroristeiksi”,
on ryhmää myös kiitetty siitä, että se
on onnistunut kohdistamaan huomiota
haavoittuviin järjestelmiin sekä salasanojen uusiokäyttämisen vaaroihin.

Kansallinen
kyberturvallisuusstrategia
Kyberuhka on tunnistettu myös
Suomessa osana Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa (YTS). Hallitusohjelma tunnistaa kyberturvallisuuden merkityksen osana turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa todeten
seuraavaa: ”Keskinäisriippuvaisessa
maailmassa uudet turvallisuushaasteet, kuten ilmastonmuutos, hallitsemattomat muuttoliikkeet, köyhyys ja
eriarvoisuus, epidemiat, kansainvälinen
rikollisuus, joukkotuhoaseiden leviäminen, terrorismi ja tietoverkkoihin
kohdistuvat hyökkäykset, vaativat
laajan turvallisuuskäsityksen mukaista johdonmukaista varautumista. […]
Tietoverkkojen toimintavarmuus on
välttämätöntä modernin tietoyhteiskunnan toiminnalle. Hallitus laatii kansallista tietoverkkoturvallisuutta koskevan
kyberstrategian ja osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön.
Tavoitteena on, että Suomi on yksi
johtavista maista kyberturvallisuuden
kehittämisessä.”
Hallitusohjelman mukaisesti Suomi
laatii parhaillaan kansallista kyberturvallisuusstrategiaa, jonka on määrä
valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä.
Monet muutkin valtiot ovat julkaisseet kansallisia kyberturvallisuusstrategioitaan, muun muassa Viro,
Norja, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Hollanti, Yhdysvallat, Kanada,
Australia ja Uusi-Seelanti. Yhtäläisyyksiä strategioissa on paljon, mutta
myös eroavaisuuksia. Pähkinäkuoreessa voi todeta, että strategiat tunnistavat
samoja uhkatekijöitä ja päätyvät hyvin
samankaltaisiin ratkaisuihin, mutta
terminologiasta ja laajuudesta ei ole
yksimielisyyttä.
Uhkatekijät jaetaan pääosin kahteen kategoriaan: valtiollisiin ja eivaltiollisiin. Ensiksi mainittuun

Kylkirauta 1/2012

lukeutuvat asevoimat sekä tiedusteluorganisaatiot, kun taas toiseen kuuluvat rikolliset, terroristit ja haktivistit.
Terrorismista todettakoon, että sillä
voidaan tarkoittaa joko toimintaa,
jossa terroristit hyödyntävät kyberavaruutta propagandaan, kouluttamiseen, tiedonvälitykseen ja rekrytointiin, tai toimintaa, jossa fyysisessä
maailmassa tapahtuvan terrori-iskun
vaikutuksia yritetään saada aikaan
kyberavaruuden kautta. Haktivisteina
voi olla jonkin idealistisen näkemyksen
taakse muodostunut, ad hoc toimiva
globaali ryhmittymä tai valtion tukema
ja suojelema ryhmä.
Kyberturvallisuusstrategioissa
päädytään hyvin samankaltaisiin ratkaisuihin:
– Poikkihallinnollisen yhteistyön
merkitystä korostetaan ottaen huomioon sekä julkinen että yksityinen sektori. Todetaan, että valtion
kyberturvallisuudesta huolehtiminen ei voi olla yhden yksittäisen
hallinnonalan vastuulla, vaan eri
viranomaisten toimivaltuuksia on
tarkistettava. Lisäksi tulee ottaa
huomioon, että infrastruktuurin
omistajina ovat yleensä yksityisen
sektorin toimijat, eikä niinkään
valtio.
– Kansainväliseen yhteistyöhön tulee
panostaa, sillä kybertoiminta ei
tunne rajoja ja toiminta on globaalia.
– Lainsäädäntöä tulee tarkastella niin
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lainsäädäntö ei tunne käsitettä ”kyberhyökkäys”, eikä aina
ole selvää, miten hyökkäystä tulee
tulkita: milloin se on rikollisuutta,
milloin hyökkäys valtiota kohtaan,
milloin jotain muuta.
– Poliittisella tasolla toimivan neuvoa
antavan elimen sekä operatiivisen
tason kyberturvallisuuskeskuksen
perustaminen nousee lähes jokaisessa strategiassa esille.
– Tutkimus- ja kehittämistyöhön
tulee panostaa.
– Koulutukseen ja tietämykseen tulee
panostaa kaikilla tasoilla.
Eroavaisuudet puolestaan ovat pitkälti terminologiassa ja laajuudessa.
Jotkin strategiat rajaavat kyberavaruuden lähestulkoon puhtaasti internetiin,
kun taas toiset laajentavat sen kosket8

tamaan myös kriittistä infrastruktuuria
kokonaisuudessaan, mukaan luettuna
teollisuusohjausjärjestelmät ja sensorit.
Valtaosassa strategioita kyberavaruus
ymmärretään laajana käsitteenä.

Kyberpuolustus
Kyberpuolustus on kyberturvallisuuden maanpuolustuksellinen osa-alue.
Se on operatiivinen suorituskyky, joka
voidaan rinnastaa maa-, meri- ja ilmapuolustukseen.
Se kattaa tiedustelun, vaikuttamisen
ja suojaamisen. Kyberpuolustuksessa
sotilaallista suorituskykyä käytetään
kyberavaruudessa kunkin valtion lain
sallimissa rajoissa. Puolustushaaravertailu on hyvä pitää mielessään
kyberpuolustuksesta keskusteltaessa,
koska se auttaa hahmottamaan suorituskyvyn käyttöön liittyviä reunaehtoja. Kyseessä ei ole villin lännen
hakkeritoimintaa, vaan yksi sotilaallinen vaikuttamiskeino muiden joukossa,
jota on mahdollista käyttää perinteisten suorituskykyjen lisäksi ja tueksi
tavoiteltaessa haluttuja poliittisia tai
sotilaallisia päämääriä tai molempia.
Kuten maa-, meri- ja ilmapuolustuksella, myös kyberpuolustuksella on
omat haasteensa, esimerkiksi kuinka
saada oikea ja haluttu vaikutus aikaan
ilman odottamattomia sivuvaikutuksia. Kun järjestelmät ja verkot riippuvat toisistaan mitä monimutkaisimmilla
tavoilla, voi tapahtuma yhdessä kohdassa verkostoa yllättäen vaikuttaa toiseen kohtaan ja aiheuttaa jotain ennalta
arvaamatonta. Lisäksi on olemassa
riski, että tavallaan ampuu itseään ja
sivullisia jalkaan, koska sivuvaikutuksia voi etukäteen olla vaikea arvioida.
Tilanne oli pienemmässä mittakaavassa
samankaltainen perinteisten suorituskykyjen osalta ennen täsmäaseiden
kehittymistä, tosin sivuvaikutukset
olivat lähinnä paikallisia ja fyysisiä
toisin kuin kyberulottuvuudessa, missä
sivuvaikutukset voivat olla maailmanlaajuisia ja monimuotoisia.
Toinen haaste liittyy siihen, mikä
on tarkoituksenmukaisin tapa toimia
jouduttaessa kyberhyökkäyksen kohteeksi. Yhteyden katkaiseminen tai
järjestelmien alasajo ei välttämättä ole
tarkoituksenmukaisin keino. Ensinnäkin itsensä eristäminen muusta maailmasta saattaa olla vihollisen tahtotilan
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mukaista; miksi siis avustaa vihollista
tekemällä itselleen palvelunestohyökkäys? Toiseksi eristämisellä saattaa olla
laajempia vaikutuksia yhteiskuntaan
kuin alkuperäisellä hyökkäyksellä.

Kyberharhaluuloja
Kyberpuolustukseen liittyy monia
harhaluuloja. Eräs yleisimmistä on se,
että puolustuksella tarkoitetaan vain
suojautumista. Kyberpuolustukseen
kuuluu offensiivisia kykyjä vastaavalla tavalla kuin maa-, meri- ja ilmapuolustukseenkin. Suojautuminenkaan
ei onnistu ymmärtämättä, miten hyökkäyksiä tehdään.
Toinen harhaluulo on se, että
kyberpuolustus on hankalaa, koska
ei ole mahdollista tietää, kuka on
hyökkäyksen takana. Tämä pätee
kyberturvallisuuden osalta, kun puhutaan haktivismista, rikollisuudesta tai
vakoilusta. Se pätee mahdollisesti myös asevoimiin harmaassa vaiheessa erityisesti siksi, että koko
kybertoiminta on ilmiönä suhteellisen
uusi. Näin tuskin on tulevaisuudessa,
kun asevoimat maailmanlaajuisesti ovat ottaneet kyberpuolustuksen

suorituskyvyt täysimittaisesti osaksi
arsenaaliaan. Esimerkiksi toisen osapuolen ilmapuolustuksen lamauttaminen voidaan yhtä lailla tehdä
ilmaiskulla kuin kyberhyökkäykselläkin. Kyse on lähinnä keinovalikoimasta, eikä välttämättä ole mitään
syytä peitellä, kuka iskun takana oli.
Päinvastoin voi jopa olla mahdollista,
että osapuolet haluavat osoittaa, että
niillä on tällainen kyky käytettävissään
(pelotevaikutus).
Kolmas harhaluulo on se, että
kyberhyökkäykseen vastattaisiin aina
kyberhyökkäyksellä. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Mihin tahansa hyökkäykseen (maa-, meri-, ilma-,
kyber-) voidaan vastata millä keinovalikoimalla tahansa sen mukaan, mikä
on tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisin keino. Eräät valtiot ovatkin
ilmoittaneet, että mikäli niihin kohdistuu kyberhyökkäys, ne pidättävät
oikeuden vastata myös perinteisin
sotilaallisin keinoin.
Neljäs harhaluulo liittyy asevoimien rooliin yhteiskunnassa ja
yhteiskunnan suojautumiseen. Kyberhyökkäyksen kohteet voivat olla sekä
siviili- että sotilaskohteita. Tyypillisesti
9

asevoimat pyrkivät suojaamaan omia
kohteitaan, eli omia verkkojaan ja järjestelmiään. Sen sijaan siviilikohteet,
esimerkiksi kriittiset infrastruktuurit,
ovat usein yksityisen sektorin omistamia tai hallinnoimia, eikä niiden suojaaminen kuulu asevoimien tehtäviin.
Kysymys asevoimien mahdollisesta
laajemmasta roolista tässä suhteessa
nousee toki välillä esille kansainvälisilläkin foorumeilla, mutta tyypillisesti asevoimien tehtävien laajentamista
tähän suuntaan ei pidetä tarkoituksenmukaisena.
Viides harhaluulo liittyy käsitteeseen kybersota. Puhdasta kybersotaa
tuskin on olemassakaan, koska pelkkä
kyberhyökkäys ei riitä korvaamaan
perinteisten hyökkäysten vaikutuksia.
Lähinnä sodankäynnissä on kyse siitä,
että siihen tulee yksi ulottuvuus lisää –
kyberavaruus. Kaikki vihamielinen toiminta, jota kyberavaruudessa tapahtuu,
ei ole sodankäyntiä. Vaikka haktivistiryhmä kohdistaisi massiivisen hyökkäyksen valtion kriittistä infrastruktuuria kohtaan ja lamauttaisi koko
yhteiskunnan tai rikollisliiga tyhjentäisi valtavan määrä pankkitilejä, ei
kyseessä silti ole sotilaallinen
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150 miljoonaa dollaria. Moderni
tankki maksaa 60 miljoonaa dollaria,
lisävarustettuna 120 miljoonaa dollaria. Vaikka haittaohjelma olisikin
periaatteessa ”kertakäyttöase”, kuten
350 000 dollarin ilmataisteluohjus, se
mahdollistaa kuitenkin merkittävien
vaikutusten aikaan saamisen suhteellisen pienillä kustannuksilla.
Pienellä valtiolla voi myös olla vahvuuksia isoon verrattuna. Pieni voi olla
ketterä, koska sen verkostot ovat pienemmät ja tiheämmät. Yhteistoiminta perustuu vahvasti luottamukseen:
pienessä tiiviissä piirissä on helpompi
rakentaa luottamusta kuin isommassa
ja epämääräisemmässä. Se mahdollistaa nopean tiedonvaihdon ja tilanneymmärryksen luomisen, mikä puolestaan
nopeuttaa vastatoimenpiteitä kriittisessä tilanteessa.
Kyberturvallisuudessa yhteistoiminta niin viranomaisten kuin
yksityisenkin sektorin välillä on ehdoton edellytys. Pienellä valtiolla saattaa
olla jo pitkät perinteet yhteistoiminnasta, joten sen laajentaminen kyberturvallisuuden osa-alueelle ei välttämättä ole
kovinkaan haasteellista.
Kyberulottuvuus tulee pienen
valtion näkökulmasta nähdä mahdollisuutena kaikilla osa-alueilla: taloudellisesti, sosiaalisesti, akateemisesti
ja maanpuolustuksellisesti.
Tohtori Catharina Candolin työskentelee Tietoverkkopuolustussektorin
johtajana Pääesikunnassa. 

hyökkäys, vaan rikollinen toiminta.
Pelkästään vaikutus ei riitä tekemään
toiminnasta sotilaallista; siihen tarvitaan myös tekijä, jolla on poliittinen
päämäärä ja kyky toimia. Yleensä tällainen tekijä on valtio, joskin tässäkin
suhteessa on olemassa harmaita sodankäyntiin liittyviä osa-alueita.

Pieni valtio
ja kyberpuolustus
Pienelle teknologisesti kehittyneelle
valtiolle kyberpuolustus on kustannustehokas mahdollisuus vahvistaa
omaa uskottavaa maanpuolustuskyky-
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ään. Siinä, missä pienellä valtiolla ei
koskaan ole resursseja vahvistaa
perinteisiä puolustushaarojaan samalle
tasolle kuin isoilla valtioilla, on tilanne kyberpuolustuksen osalta toinen.
Resursseja toki tarvitaan, mutta niiden
kustannukset ovat toista mittaluokkaa.
Tärkein kehitettävä kohde on osaaminen.
On arvioitu, että kehittyneen haittaohjelman kehittäminen maksaisi noin
kaksi miljoonaa dollaria. Summa voi
ensilukemaltaan kuulostaa korkealta,
mutta suhteutettuna se on marginaalinen. Moderni hävittäjälentokone
– pelkkä lentokone – maksaa noin
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Palvelukseen halutaan
Mentoreita
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
hakee evp-upseereja mukaan mentoritoimintaan vuoden 2012 syksyn
Johtamisen perusteet -opintojaksoille.
Mentorit toimivat opintojaksoilla pienryhmän ohjaajina sekä apuna opiskelijan
oppimisen arvioinnissa. Pienryhmissä toiminnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi
luennoilla tai muissa oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisältöjen selkeyttäminen ja
syventäminen. Mentorit osallistuvat keskusteluihin, tuovat niihin oman näkökulmansa
ja tarvittaessa ohjaavat opiskelua.

Tervetuloa Mentori-infoon
Santahaminaan 10.5.2012 kello 10.00–14.00
(päärakennus, Hamina-Brahenlinna)
Tilaisuudessa esitellään vuoden 2012 mentoritoimintaa
ja johtamisen opintojaksoja.
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja
Everstiluutnantti Petteri Rokka
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 26.4.2012 mennessä:
toimistosihteeri Eeva-Liisa Teimonen
eeva-liisa.teimonen@mil.fi, puh. 0299 530405
Lisätietoja mentoroinnista johtamisen opintojaksoilla antavat
kapteeni Jouni Suokas, puh. 0299 530415
kapteeni Mikko Leppälä, puh. 0299 530413

artikkelit

Ilmastonmuutos

ja sodankäynnin tulevaisuus
Teksti: Janne Malkki

Ilmastonmuutos ja maailman edelleenkin kasvavan
väestön ruoka- ja energiahuolto ovat tulevaisuuden
suurimpia haasteita. Ilmastonmuutoksen mahdolliset
vaikutukset tulee ottaa huomioon myös pohdittaessa
sodankäynnin tulevaisuutta.

V

ähäiseltä näyttävä nousu
planeettamme keskilämpötilassa voi johtaa suuriin muutoksiin elinympäristöissämme eri puolilla
maapalloa. Luotettavaa tietoa eri
kehityskulkujen nopeudesta tai mahdollisten erilaisten kerrannaisvaikutusten
kasautumisesta aiheutuvien nytkähdysten ajoituksesta ei ole, ja eri arvioiden
vaihteluväli on varsin suuri. Tiedeyhteisön keskuudessa vallitsee kuitenkin pitkälle menevä konsensus kehityksen suunnasta. Ilmastonmuutoksen
arvioidaan johtavan kasvukausien
pidentymisen ohella myös jäätiköiden
sulamiseen, merenpinnan nousuun,
aavikoitumiseen sekä erilaisten säähän
liittyvien ääri-ilmiöiden, kuten hirmumyrskyjen, voimistumiseen. Kaikella
voidaan arvioida olevan vaikutuksia
myös sodankäyntiin.

Sodankäynnin
yleistyminen?
Ilmaston lämpötilavaihteluilla ja sodankäynnin yleisyydellä on havaittavissa
tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä.
Makrohistoriallisessa tarkastelussa
sodankäynti on ollut pohjoisella pallonpuoliskolla yleisempää kausina, jolloin
ilmasto on ollut viileämpää. Havainto
on kuitenkin merkittävä myös nykyisen
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ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia arvioitaessa, sillä välittävänä
tekijänä ilmaston lämpötilavaihteluiden
ja sodankäynnin yleisyyden välillä ovat
toimineet satomäärät ja ruoan saatavuus. Ilmaston lämpeneminen pidentää
kasvukausia, mutta sen ennakoidaan
myös lisäävän kuivuusjaksoja ja tulvia.
Lisäksi kasvien ja viljelymenetelmien
sopeutuminen uusiin olosuhteisiin ottaa
aikansa. Kun huomioidaan myös edelleen jatkuva väestönkasvu, elintason
nousun myötä lisääntyvä eläinproteiinin kulutus sekä maailman energiajärjestelmän muutospaineet, näköpiirissä on merkittäviä haasteita ruoantuotannolle.
Sodankäynti ei kuitenkaan välttämättä yleisty välittömästi ilmaston
ja ruoantuotantomäärien muututtua
kuten tilastojen valossa tapahtui aina
ennen vuotta 1400 jaa. 1600-luvulla
ja 1800-luvulla väestön väheneminen
alkoi vasta kaksi tai neljä vuosikymmentä ilmaston muututtua. Toisaalta
1900-luvun sodilla ja ilmaston muuttumisella ei näyttäisi olevan aiempien
vuosisatojen kaltaista korrelaatiota.
Lisäksi vuosisadan jälkipuolella
suurvaltojen arsenaaleihin hankitut
ydinaseet vaikuttaisivat hillinneen
vastakkainasettelun kärjistymistä suurimittaisiksi aseellisiksi yhteenotoiksi.

12

Janne Malkki
Sodankäynnin yleistymisen ei siten
voida ennakoida olevan väistämätön
seuraus ilmaston lämpenemisestä. Siitä
huolimatta riski on todellinen, ja ilmastonmuutosta luonnehditaan useissa tutkimuksissa ja raporteissa tekijäksi, joka
lisää väkivaltaisten konfliktien todennäköisyyttä. Ilmastonmuutoksen seuraukset eivät kuitenkaan ole samanlaisia kaikkialla.

Muutoksia
geostrategisella kartalla
Ilmaston lämpenemisestä johtuva
aavikoituminen ja sademäärien muuttumisesta aiheutuva tulva-alttiuden
lisääntyminen tulevat vaikeuttamaan
joidenkin alueiden kulkukelpoisuutta.

artikkelit
Vastaavasti jäätiköiden sulaminen ja
leutonevat talvet tulevat helpottamaan
liikkumista vuoristoissa ja pohjoisilla merialueilla. Tämä jossain määrin
vaikuttaa siihen, minkä tyyppiset sotatoimet ovat eri alueilla mahdollisia ja
mihin järjestykseen eri keinot asettuvat
erilaisissa kustannus-hyötylaskelmissa.
Edellä mainittua suurempi merkitys tullee kuitenkin olemaan sillä,
että ilmaston myötä muuttuvat maaja metsätalouden edellytykset ja rannikkoseuduille keskittynyttä asutusta
uhkaava merenpinnan nousu yhdessä
jäljellä olevien raaka-ainevarantojen
kanssa vaikuttavat laajojen alueiden
taloudelliseen painoarvoon. Ne joko
lisäävät tai vähentävät alueiden kiinnostavuutta asumisen ja alueellisen tai
geostrategisen kilpailun kohteina.

Paikalliset ja
maailmanlaajuiset
haasteet
Kaiken kaikkiaan ilmastonmuutoksesta
aiheutuvien negatiivisten vaikutusten
arvioidaan olevan suurempia kuin positiivisten seuraamusten. Lisäksi haasteiden ennakoidaan kasautuvan ensisijassa
alueille, joilla menee jo muutenkin
huonosti. Näin on maantieteellisten
ja ilmastollisten syiden lisäksi myös
siksi, että köyhillä ja heikosti hallituilla alueilla on huonommat edellytykset
organisoida sopeuttavia toimenpiteitä. Maatalouden haasteiden kasvun ja
rannikkoseutujen elinolosuhteiden
heikentymisen pelätäänkin kärjistävän
valtioiden sisäisiä vastakkainasetteluita
ja johtavan yhteiskunnallisen epävakauden lisääntymiseen laajoilla alueilla.
Paikalliset ja alueelliset haasteet
saattavat ulottaa vaikutuksensa myös
laajemmalle ainakin neljää eri kautta.
Ensinnäkin ilmastonmuutoksen myötä
kärjistyvä yhteiskunnallinen epävakaus
ja mahdolliset valtioiden väliset sodat
saattavat aiheuttaa häiriöitä maailmankauppaan erityisesti silloin, kun ne
sijoittuvat lähelle kuljetusverkoston
keskeisiä solmukohtia tai pullonkauloja
tai joidenkin tärkeiden raaka-aineiden
tuotantoalueille. Kansainvälisen yhteisön vaikeudet suitsia Somalian rannikon merirosvousta ovat yksi esimerkki
siitä, mihin kehitys voi tulevaisuudessa
johtaa.

Ilmastonmuutos on jo todellisuutta ja se vaikuttaa kaikkialla maailmassa.
Ilmastonmuutoksesta johtuvan
elinolojen paikallisen tai alueellisen
kurjistumisen niin maaseudulla kuin
kaupungeissakin pelätään voivan johtaa
myös laajoihin muuttoliikkeisiin. Jos
näin käy, sopeutumiskitkaa noussee niin
ympäristöpakolaisten kuin heitä vastaanottavien yhteisöjenkin keskuudessa.
Maailmanlaajuisia haasteita lisää
mahdollisuus siihen, että sadot poikkeuksellisten sääilmiöiden tai muiden
syiden vuoksi epäonnistuvat samanaikaisesti useilla tärkeillä viljelyalueilla. Nykyisessä globaalissa talousjärjestelmässä nälänhädät voivat levitä
riippumatta siitä, millä alueella tuotannon vähentyminen tapahtuu. Se johtuu
siitä, että nälkäkriisin laukaisemiseen
riittää jo elintarvikkeiden hinnan tilapäinen kohoaminen köyhimpien väestöryhmien maksukyvyn ulottumattomiin.
Näin tapahtui laajassa mittakaavassa
viimeksi vuosina 2006–2008, jolloin
raportoitiin ruokamellakoista yli kolmessakymmenessä maassa.
Elinmahdollisuuksien heikentyminen laajoilla alueilla, suurimittainen ympäristöpakolaisuus ja ympäri
maailmaa leviävät ruokakriisit voivat
nakertaa myös kansainvälisen järjestelmän legitimiteettiä. Näin voi käydä,
elleivät kasvihuonekaasuja tuottaneesta
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teollistumisesta hyötyneet yhteiskunnat kanna riittävässä määrin vastuutaan
ilmastonmuutoksen aiheuttamien
ongelmien ratkaisemisessa. Legitimiteetin rapautuminen puolestaan
vähentäisi kärsijöiden halukkuutta
yhteistyöhön saastuttajien kanssa ja
saattaisi pahimmillaan johtaa jopa
aktiiviseen toimintaan teollisuusmaita
ja niiden intressejä vastaan.

Ilmastonmuutoksen
lietsomia resurssisotia?
Ympäristön muuttumisen pelätään
johtavan myös luonnonvarojen hallinnasta käytäviin sotiin. Eri raakaaineiden houkuttelevuus ja merkitys
sodankäynnin kohteina riippuu kuitenkin taloudellisen merkityksen
lisäksi myös esimerkiksi niiden kauppakuntoon saattamiseen ja kuljettamiseen tarvittavasta infrastruktuurista
sekä siitä, kuinka pitkällä aikavälillä
taloudellista hyötyä on saatavissa.
Ilmastonmuutos voi kärjistää valtiollisten toimijoiden luonnonvarakilpailua
ainakin kolmella eri tavalla.
Ensinnäkin ilmaston lämpeneminen
helpottanee luonnonvarojen hyödyntämistä laajoilla alueilla, ja se saattaa
lietsoa rajakiistoja eri valtioiden välillä.
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Kuva IFRC / Alex Wynter.

Pakistanissa kärsittiin kuivuudesta ja kuumuudesta vuonna 2010.
Heinäkuun lopulla alkaneet sateet saivat joet tulvimaan, mikä johti
yli 18 miljoonaa ihmistä koskettaneeseen katastrofiin.
Toisaalta esimerkiksi öljyn, maakaasun
ja metallien tuottaminen edelleenkin
hankalina säilyvissä olosuhteissa vaatii
mittavia investointeja, joiden takaisinmaksuajat ovat varsin pitkiä. Näin
ollen rauhallisten toimintaedellytysten
turvaamiseksi kannustimet erilaisten
sopimusteitse haettavien ratkaisujen
aikaansaamiseksi ovat merkittäviä.
Toinen tapa, jolla ilmastonmuutos
vaikuttaa valtioiden käytettävissä oleviin luonnonvaroihin, on sademäärien
muuttuminen ympäri maapalloa. Sen
pelätään johtavan makean veden käyttöoikeuksista käytäviin sotiin erityisesti
useiden valtioiden lävitse kulkevien
suurien jokien varsilla. Tähänastisen
historian perusteella näyttäisi kuitenkin
siltä, että vesihuoltoa koskevia sopimuksia on pyritty kunnioittamaan jopa
kriisitilanteissa.
Kolmas ja ehkä merkittävin tapa,
jolla luonnonolosuhteiden muuttuminen voi vaikuttaa valtioiden välisiin
suhteisiin, liittyy siihen, että Kiina
on Saudi-Arabian ja eräiden muiden
maiden tavoin ryhtynyt parantamaan
ruokahuoltotilannettaan hankkimalla
erilaisin pitkäaikaisin sopimuksin käyttöönsä laajoja viljelysalueita Afrikan
köyhistä maista, joiden väestö kohdannee tulevien nälkäkriisien vaikutukset ensimmäisten joukossa. Useiden
uusien valtiollisten toimijoiden nouseminen nykyisten suurien ylikansallisten
yritysten rinnalle muuttaa kilpailu-

asetelmia kansainvälisillä ruoantuotantomarkkinoilla. Sillä voi olla vaikutuksia sekä paikallisiin konflikteihin
että eri valtioiden kokemaan tarpeeseen
pyrkiä turvaamaan kauppa- ja huoltoyhteyksiään.

Arktinen alue
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat
kenties selkeimmin havaittavissa
arktisella alueella. Siellä ilmaston
lämpenemisen ennakoidaan olevan
keskimäärin suurempaa kuin napapiirin eteläpuolella. Pohjoisessa muutosten arvioidaan kuitenkin olevan
valtaosin suotuisampia kuin muualla.
Ilmaston lämpenemisen myötä kasvukaudet pidentyvät ja sademäärien
arvioidaan kasvavan, joskin joillakin
alueilla sateiden muuttuminen lumesta
vedeksi aikaistanee maaperän kuivumista ja heikentänee siten viljelyolosuhteita. Lisäksi pohjoisten alueiden
luonnonvarojen hyödyntäminen tullee
mahdolliseksi aiempaa laajemmassa
mittakaavassa samalla kun Itä-Aasian ja Euroopan välille avautuu uusi
meriyhteys, joka on vaihtoehtoisia reittejä huomattavasti lyhyempi.
Arviot pohjoisten alueiden verrattain suotuisista kehitysnäkymistä
lisäävät kilpailua vielä toistaiseksi
jakamattomien merialueiden hallinnasta. Tällaisella kilpailulla näyttäisi
kuitenkin olevan erinomaiset mahdol-

lisuudet ratketa rauhanomaisin keinoin. Alueen valtioiden väliset rajat
kuuluvat maailman rauhallisimpiin, ja
Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki
Pohjoisen jäämeren reunavaltiot ovat
ratifioineet Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, jossa
muun muassa määritellään tieteelliset
perusteet ja proseduurit merenpohjan hallintaoikeuksien vaatimiseen ja
jakamiseen.
Pohjoisen vauraat ja vakaat alueet
vetänevät muuttovirtoja puoleensa
olojen kurjistuessa muualla. Maahanmuuttajiin sopeutumista edistää se, että
osalla alueen maista on runsaasti kokemusta siirtolaisten vastaanottamisesta
ja homogeenisemman väestörakenteen
omaavissa maissa ikääntyvä kantaväestön määrä on joko jo kääntynyt
tai kääntymäisillään laskuun. Se osaltaan lisää kiinnostusta nuorten tulokkaiden vastaanottamiseen. Tällaiset
tekijät vähentänevät väestömuutoksiin
liittyvää kitkaa, mutta tuskin riittävät
poistamaan sitä kokonaan, varsinkaan
jos ilmastonmuutoksesta ja luonnonresurssien hyödyntämisen kallistumisesta johtuvat taloudelliset haasteet laskevat elintasoa myös arktisella alueella.
Ilmastonmuutoskeskustelussa on
nostettu esiin myös sellaisia riskejä, jotka toteutuessaan vähentäisivät
pohjoisten alueiden houkuttelevuutta
ihmisasutukselle. Yksi tunnettu riskiesimerkki on Golfvirtaa ylläpitävän
termohaliinikierron hidastuminen
tai jopa katkeaminen, joka saattaisi
toteutuessaan jopa viilentää Euroopan
pohjoisosien ilmastoa. Tällaista kehityskulkua ei nykytiedon valossa pidetä
kovinkaan todennäköisenä, mutta sen
mahdollisuutta ei voida täysin rajata
poiskaan, sillä läheskään kaikkien
ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden synty- ja vaikutusmekanismeja ei
vielä tunneta yksityiskohtaisesti.

Säästä johtuvan
kitkan lisääntyminen
Käytännön kannalta selkeimmin
havaittavissa oleva seuraus ilmaston
muuttumisesta on pohjoisen merijään
sulamisen lisäksi erilaisten säähän
liittyvien ääri-ilmiöiden voimistuminen. Se lisännee säästä johtuvaa kitkaa
tulevaisuudessa, vaikka mahdollisuuksia säätilan voimakkaisiin muutoksiin

artikkelit
otettaisiinkin paremmin huomioon toimintaa ja operaatioita suunniteltaessa.
Poikkeavia sääilmiöitä on kuitenkin
esiintynyt ennenkin, eikä ilmastonmuutosta käsittelevässä kirjallisuudessa ole
nostettu esiin mahdollisuutta tyystin
uudentyyppisten ääri-ilmiöiden ilmaantumiseen. Sen vuoksi voitaneen pitää
todennäköisenä, että ilmastonmuutos
ei johda mihinkään perustavanlaatuisiin muutoksiin sotataidossa, taktiikassa
tai tarvittavassa kalustossa. Käytännön
toimintatapojen tasolla sodankäynnin
muutosta ohjannevat muut tekijät.

Suomessa sään vuotuiset vaihteluvälit
ovat jo ennestään suuria, eikä alueellamme ole mitään sellaisia erityisympäristöjä, joihin ilmastonmuutoksen
arvioidaan vaikuttavan dramaattisimmin. Sen vuoksi sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon Puolustusvoimien
päätehtävän, eli kotimaan puolustuksen, kannalta ei aiheuttane joukkojen
käytännön toiminnan tasolla kovinkaan
suuria ongelmia.
Ympäristöolosuhteiden muuttumisen vaatimat sopeutumistoimet jäänevät vähäisiksi käytännön sotataidon
suhteen, vaikka konfliktien luonteessa tapahtuisikin tilastollista siirtymää
suuntaan tai toiseen. Keskeisin kehityslinja näyttäisi kulkevan yhteiskuntien
sisäisen epävakauden lisääntymisen
suuntaan, joskin haasteita saattaa
nousta myös kansainvälisen järjestelmän vakaudelle.
Ilmastonmuutoksen välillisistä
vaikutuksista arktisen alueen merkityksen kasvaminen sekä mahdollisuus
strategisen kilpailun kiristymiseen ovat
asioita, joihin on syytä paneutua pohdittaessa puolustusjärjestelmämme
tulevaisuutta. Tarve varautua ilmastonmuutoksesta suoraan tai välillisesti
johtuviin ruoantuotannon ja maailmankaupan häiriöihin sekä ilmastopakolaisten määrän kasvuun ovat niin ikään
tekijöitä, jotka on huomioitava myös
kotimaisessa puolustussuunnittelussa.
Jos kauppayhteyksien avoimuutta
ja maailmanjärjestelmän tasapainoa halutaan jatkossakin tukea osallistumalla
kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin, joukkoja lähetettäneen myös
sellaisille alueille, joilla ilmaston-

Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

Ilmastonmuutos
ja Suomen puolustus

Arktisella alueella ilmastonmuutos on havaittavissa selkeimmin.
Suomessa ilmastonmuutos ei vaikuttane suuremmin kotimaan puolustamiseen tai käytännön sotataitoon. Välillisiin vaikutuksiin on
kuitenkin varauduttava.
muutoksen kielteiset seuraukset ovat
voimakkaimpia. Itse asiassa kriisinhallinnan suuntautumista yhä enemmän
tällaisille alueille voidaan pitää jopa
todennäköisenä, jos arviot ilmastonmuutoksen merkityksestä erityisesti
valtioiden sisäisien konfliktien kärjistymistä lisäävänä tekijänä pitävät
paikkansa.
Ilmaston lämpenemisen mukanaan
tuomien haasteiden hallintaa ei kuitenkaan tule pitää yksinomaan tai edes
ensisijassa sotilaallisena kysymyksenä.
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Paljon riippuu myös nyt ja myöhemmin eri puolilla maailmaa tehtävistä
poliittisista valinnoista. Esimerkiksi
ihmisten luottamuksen vahvistamista
yhteiskuntien sisäisten ja kansainvälisten valtarakenteiden oikeudenmukaisuuteen voidaan pitää tekijänä, joka liudentaisi myös ympäristön
muuttumisesta kumpuavia vastakkainasetteluita.
Kirjoittaja on sodankäynnin tulevaisuutta tutkiva sotahistorioitsija. 
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Sodan neljäs sukupolvi
– selkeä malli
vai vaarallinen yksinkertaisuus
Teksti: Antti Paronen

Sota kuvastaa sitä yhteiskunnan ja maailman
poliittista tilannetta, jossa se käydään. Sotaa ilmiönä
ympäröi sotateoreettinen keskustelu, jossa eri
osapuolten päämääriä ja keinoja analysoidaan monin
eri tavoin. Sodan luonteen ymmärtäminen auttaa
rauhan säilyttämisessä ja sodan voittamisessa. Teoriat
sisältävät myös heikkouksia, jotka voivat johtaa täysin
virheelliseen ajatteluun. Joka tapauksessa näkemys
siitä, että kenraalit valmistautuvat vain edelliseen
sotaan, on auttamattomasti vanhentunut.

V

uoden 1989 lokakuussa
Marine Corps Gazettessa
julkaistu artikkeli The Changing Face of War: Into the Fourth
Generation loi perustan neljännen
sukupolven sodankäynnin teoreettiselle mallille. Artikkellin kirjoittajat
historioitsija William S. Lind, everstit
Keith Nightengale ja Joseph W. Sutton,
everstiluutnantti Gary I. Wilson sekä
kapteeni John F. Schmitt eivät ehkä
ajatelleet, mitä saivat aikaan nelisivuisella kirjoituksellaan sotateoreettisen
mallintamisen kentällä. Käsitys sodan
kehityksestä sukupolvittain ei sinällään
ollut erikoinen ajatus, sillä sotataitoa
kehittäneet tapahtumat ja tekniset
oivallukset ovat olleet niin ammattisotilaiden, tutkijoiden kuin suuren
yleisönkin yleisessä tietoisuudessa.
Uutta hahmottamisessa oli se, että
tekijät listattiin sodankäynnin sukupolvia kuvaavaan ja kehittävään järjestykseen. Mullistavin ajatus oli kuitenkin
sodan neljännen sukupolven käsitteellistäminen.
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Sodan sukupolvet
Kun sodankäynnin kehitystä tarkastellaan sukupolvimaisella mallilla, keskitytään moderniin aikaan.
Modernilla ajalla tarkoitetaan karkeasti
ruutiaseiden aikakautta, josta yleisessä
tulkinnassa on esitetty kolme selkeää
sodankäynnillistä kehitysvaihetta eli
sukupolvea.
Ensimmäisellä sodan sukupolvella tarkoitetaan aikaa, jolloin suurten
jalkaväkiosastojen pääaseena olivat
sileäpiippuiset suustaladattavat muskettikiväärit. Ajan taktiset sovellukset,
kuten linjamainen muoto maksimaalisen tulivoiman saavuttamiseksi ja
tiukka sulkeismainen kurinalainen
toiminta suurten joukkojen liikuttelemiseksi, ovat säilyneet sotilaallisessa
kouluttamisessa varsin pitkään.
Sodankäynnin toisen sukupolven
katsotaan eroavan ensimmäisestä
ennen kaikkea teknologisen kehityksen ansiosta. Rihlatut kiväärit, konekiväärin keksiminen ja epäsuoran tulen
aseiden kehittyminen ovat luontaisia
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Antti Paronen
elementtejä toisen sukupolven sodankäynnille. Esimerkiksi ensimmäisessä
maailmansodassa puolustuksessa luotettiin linjojen läpäisemättömyyteen
ja hyökkäyksessä epäsuoran tulen
tuhovoimaan taistelutekniikan ja taktisten periaatteiden säilyessä edelleen
lineaarisina.
Sodankäynnin kolmannen sukupolven katsotaan olleen vastaus taistelukentän lisääntyneelle tulenkäytölle
ja staattisuudelle. Lindin ym. mukaan
kolmannen sukupolven keskeinen
alkuun paneva voima oli uudenlaisen
taistelutavan idea. Toisessa maailmansodassa materiaalisesti alivoimaiset
saksalaiset loivat aivan uudenlaisen
mallin vihollisen voittamiseksi. Tavoitteena oli liikkeellä kiertää tai tunkeutua

artikkelit

Sodan neljäs sukupolvi
Lindin ym. mukaan rauhan ja sodan
sekä sotilaan ja siviilin väliset rajat
hämärtyvät neljännen sukupolven
ei-lineaarisessa ja rintamattomassa
sodankäynnissä. Ilmiöön yhdistyvät
keskeisesti hajanaiset väkivallanteot ja
ei-valtiolliset, omia intressejään ajavat,
ryhmittymät. Niinpä aikaisempien
sukupolvien sodankäynnin kohteista ja
tavoitteista tulee osaltaan epätarkoituksenmukaisia sotajoukkojen taantuessa
yksittäisten jalkaväkijoukkojen tasolle.
Artikkelin kirjoittajat tarjoavat
malleja neljännen sukupolven sodankäynnin kehittymiselle teknologian ja
ideaperusteisuuden kannalta tarkasteltuna. Teknologiaperusteinen neljännen
sukupolven sodankäynnillinen malli
sisältää odotuksen siitä, että hajautettua
taistelua käyvät pienet erilliset yksiköt
saavat käyttöönsä aseistusta, joka mahdollistaa pienryhmien taistelun suuria
viholliskokonaisuuksia ja -keskittymiä
vastaan. Tällaisina aseina artikkelissa
esitetään suurta energiamäärää asevaikutuksenaan hyödyntävät ja helposti liikuteltavat järjestelmät. Neljännen
sukupolven sodan taktinen ja strateginen taso sekoittuvat vastustajan siviiliyhteiskunnan muuttuessa sotilaallisen
toiminnan kohteeksi. Sodan johtajien
tavoitteena on vaikuttaa vastustajan
kansalliseen tahtoon puolustaa maataan
ja koskemattomuuttaan.
Ideaperusteinen neljännen sukupolven malli rakentuu Lindin
ym. mukaan siihen oletukseen, että

viimeisten viidensadan vuoden aikana,
jolloin läntinen maailma on määritellyt
sodankäynnin kehityksen suunnan teknologiaperusteisesti, on maanpiirin itäinen kolkka ollut teknologisen kehityksestä jäljessä. Mikään ei kuitenkaan
Lindin ym. mielestä estä sitä, ettei
esimerkiksi teknologisesti vähemmän
kehittyneestä islamilaisesta maailmasta voisi nousta neljännen sukupolven
ideaperusteista mallia.
Ideaperusteisen neljännen sukupolven sodankäynti voisi konkretisoitua Lindin ym. mielestä esimerkiksi
terrorismissa. Vaikka terrorismia itsessään ei pidetäkään neljännen sukupolven sodankäyntinä, nähdään senkaltaisessa mallissa ilmentymiä terrorismista.
Terrorismissa vihollisen yhteiskunta
nähdään taistelukenttänä ja kaikki kohteet mahdollisina toiminnan kohteina.
Toiminnanvapaus yltää aina yksittäiseen terroristiin asti, ja sen merkitys
muodostaa kriittisen elementin terroristin pienestä tulivoimasta huolimatta.
Terrorismissa pyritään perusluonteisen
neljännen sukupolven sodankäynnin
ajatuksen mukaisesti romahduttamaan
vihollinen sisältäpäin.
Lindin ym. alkuperäisenä ajatuksena vuonna 1989 oli ennustaa tai ennakoida uudenlaisen sodankäynnillisen
sukupolven esiinmarssin luonnetta.
Tämä näkyy pohdinnassa teknologiseen kehitykseen pohjautuvan ja ideaperusteisen neljännen sukupolven

sodan välillä. Huomionarvoista on se,
että artikkelissa neljättä sukupolvea ei
pidetä omana rinnakkaisena ilmiönään,
vaan sodankäynnin oletetaan kehittyvän kaikkinensa esitettyyn suuntaan.
Myöhemmässä tuotannossaan William
Lind on erityisesti korostanut, ettei
mikään pakota edellisiä sodankäynnin
sukupolvia kuolemaan uuden sukupolven kehittyessä. Hän kuitenkin olettaa,
että kaikki tulevien sotien osapuolet
kehittävät toimintaa hajautettuun pienryhmä- ja yksilökeskeiseen suuntaan.
Vaikka Lindin ym. artikkelissa ei
erityisesti korosteta neljännen sukupolven sodankäynnin keskittyvän vihollisen päättäjien poliittisen mielipiteen
muokkaamiseen, on Yhdysvaltain
merijalkaväestä eläköitynyt eversti
Thomas Hammes korostanut sitä. Hän
pitää neljännen sukupolven sodankäynnin heikomman osapuolen tavoitteena
vastustajan poliittiseen päätöksentekokykyyn vaikuttamista. Hammes
rinnastaa neljännen sukupolven sodankäynnin kumoukselliseen sotaan ja sen
strategisiin toimintamalleihin.
Hammesin esitys Irakin ja Afganistanin tilanteista, joissa korkean
teknologian aseistuksella varustettu armeija kykeni kukistamaan vastustajansa
äärimmäisen lyhyessä ajassa ja pienillä
tappioilla, kuvaa edellä mainittua rinnastusta. Varsinaisten taistelutoimien
jälkeistä aikaa Hammes selventää seuraavasti: ”Valitettavasti kummassakaan

Kuva: US. Air Force photo/Senior Airman Matt Davis.

vihollisen puolustavien joukkojen läpi
ja paremminkin romahduttaa joukkojen
taistelukyky kuin kohdata vihollinen
suorassa taistelussa pyrkimyksenä sen
tuhoaminen.
Lindin ym. artikkelissa sodankäynnin neljättä sukupolvea käsitellään sekä
idea- että teknologiaperusteisesti. Neljännen sukupolven sodankäynnillistä
mallia kuvataan hajautuneeksi, koko
yhteiskuntaa koskettavaksi sodankäynnin muodoksi. Tunnettu neljännen
sukupolven sodankäynnin teoreetikko
Thomas Hammes puolestaan tulkitsee
sodan muuttuneen luonteen olevan
osa jo kauan jatkunutta sukupolvien
rinnakkaiseloa, ja Hammes rinnastaa
neljännen sukupolven sodankäynnin
kumoukselliseen sotaan.

Yhdysvaltain merijalkaväen eversti evp T. X. Hammes (kuvassa toinen
oikealta) keskustelemassa Afganistanin armeijan upseerien kanssa
Kabulin sotilaskoulutuskeskuksessa huhtikuussa 2001.
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tapauksessa vastustajamme ei hyväksynyt tappiota, vaan aloitti kumouksellisen (insurgency) sodan ja sitoi meidät
poliittiseen, pitkittyneeseen konfliktiin,
joka on kuvattavissa neljännen sukupolven sotana.” Ilmaus kuvastaa voimakasta yksinkertaistamista, jollaista
Hammesin tuotannossa esiintyy.
Hammes aloittaa oman neljännen
sukupolven sodankäyntinsä mallinnuksen Mao Zedongin kumouksellisesta
strategiasta, jonka Hammes katsoo
olevan ensimmäinen esitys neljännen
sukupolven sodankäynnistä. Hänen
mukaansa Mao on ensimmäinen
kumouksellisen sodan mallintaja, joka
loi pohjan kyseisen sodankäyntitavan
poliittisen luonteen hahmottamiseksi.
Mao meni sodankäynnin teoriassaan
Carl von Clausewitzia pidemmälle
sanoen: ”Massojen poliittinen mobilisointi on konfliktin keskeinen piirre
ja sen onnistuminen ratkaisee sodan

voittamisen.” Tällaisen mallin tarkoitus
ei ole yhtään vähempää kuin kääntää
sodan voimatasapaino kumouksellisen osapuolen hyväksi. Maon ”kansan
sota” oli aikansa uudenlainen sotateoreettinen malli, ja näin Hammes
pitääkin sitä neljännen sukupolven
sodan mallintamisen ensimmäisenä
auki kirjoitettuna strategiana.
Hyväksyessään Maon ensimmäiseksi neljännen sukupolven sodankäynnin teoreetikoksi Hammes
jatkaa mallintamistaan kumouksellisten sotien viitoittamalla linjalla. Hän
käyttää tapausesimerkkeinä Vietnamin
konfliktia, Nicaraguan sandinistista
kumouksellisuutta sekä palestiinalaisten molempia intifadoja eli kansannousuja.
Vaikka sekä William Lind että
Thomas Hammes vakuuttavat molemminpuolista arvostusta, Lind arvostelee Hammesin mallia juuri edellä

esitetyn teesin vuoksi. Lind kirjoittaa
Hammesin kirjan mukaan nimetyssä artikkelissaan The Sling and The
Stone seuraavasti: ”Hammes tekee
virheen kirjansa aikaisessa vaiheessa. Hän selventää kumouksellisten
konfliktien tarkoittavan samaa kuin
neljännen sukupolven sodankäynti.
Tämä johtaa myöhemmin virheelliseen
väittämään siitä, että neljännen sukupolven sodalla pyrittäisiin ainoastaan
vaikuttamaan vastustajan poliittiseen
päätöksentekokykyyn. Neljännen sukupolven sodankäynnin kävijä pyrkii
osoittamaan kaikille osapuolille, niin
neutraaleille kuin puolueellisillekin,
olevansa moraalisella tasollaan niin
paljon vastustajaansa korkeammalla,
että kykenee luottamaan omien toimiensa oikeutukseen.”

Kritiikki sodan neljättä
sukupolvea kohtaan
Malli sodan neljännestä sukupolvesta
saa osakseen merkittävästi kritiikkiä,
joka on jaoteltavissa karkeasti kolmeen
pääaiheeseen. Ensimmäisenä saa kritiikkiä osakseen teorian perusta eli tapa
hahmottaa sodankäyntiä yleisesti sukupolvimaisen mallin kautta.
Kategoriointi ja mainittu sukupolvimainen hahmottaminen on yksi
poliittisen historian ja yhteiskuntatieteiden tavoista selventää sosiaalisten
ilmiöiden kehittymistä ajan saatossa.
Tällainen kategorisointi on äärimmäisen hyödyllistä käsiteltäessä aiheita,
joissa tekijöiden vertaaminen toisiinsa
on keskeistä. Kun käsittelyyn otetaan
toisensa poissulkevia ja tyhjentäviä
kriteerejä, vaarana on kategorisoinnilla pikemminkin peittää kuin selvittää
tutkittavan ilmiön todellinen luonne.
Yhdysvaltain ilmavoimien Air War
Collegen kansainvälisen turvallisuuden tutkimuksen professori David S.
Sorenson kritisoi sodankäynnin
sukupolvimaista luokittelua. Hänen
mukaansa sodankäynnin sukupolvia
hahmottavat sodat ovat pelkästään
eurooppalaisia ja tästä syystä malli
on liian yleistävä. Muualla käydyissä
sodissa käytettiin kolmannen sukupolven aseistusta yhteiskunnan ollessa rakentunut toisen sukupolven
sodankäynnillisen ajanjakson kaltaisesti. Ruandassa hutut ja tutsit sotivat
toisen ja kolmannen sukupolven aseilla

Kylkirauta 1/2012

18

artikkelit

kansamurhaa muistuttavissa konflikteissa, ja samanaikaisesti Irak ja Iran
sotivat keskenään kolmannen sukupolven aseilla, mutta taktiikoilla, jotka
muistuttivat ensimmäisen sukupolven
menetelmiä.
Koska sodan sukupolvien välinen
kehityssuhde määrittää osaltaan koko
neljänteen sodan sukupolveen johtavan
päättelyketjun, on kehityssuhteen hahmottamiseen kohdistuva kritiikki haasteellinen koko teorian todistusarvolle.
Keskeisenä haittana sukupolvimaiselle hahmottamiselle on sen liiallinen
yksinkertaistavuus.
Toinen kritiikin kohde on neljännen
sukupolven sodankäynnistä käytävän
keskustelun aiheuttama mahdollinen
strategisen suunnittelun vieminen väärille urille. Thomas Hammes on yksi
aikamme äänekkäimmistä Pentagonin
luoman Yhdysvaltojen asevoimia koskevan Joint Vision 2020:n kriitikoista.
Hänen mukaansa Joint Visionissa esitetty suunnittelu korostaa pelkästään
huipputeknologisten asejärjestelmien
hankintoja ja niiden mukanaan tuomien
strategisten käyttömahdollisuuksien ja
sovellusten käsittelyä.

Hammesin kritiikkiin vastaa tohtori John Ferris, joka katsoo Hammesin
olevan oikeassa siinä, että Yhdysvaltojen asevoimat kaikesta teknologisesta
kehityksestä ja modernisaatiosta huolimatta on tehoton kohtaamaan sissisotaa
käyvän vihollisen. Tähän päätelmään
tullessaan Ferris esittää mielenkiintoisen ja osaltaan inhorealistisen
näkemyksen asioiden tilasta: jos läntiset maat eivät kykene helposti voittamaa sissisotaan turvautuvia vihollisia
ulkomailla, niin miksi sitten edes yrittää? Tällä hän ei tarkoita turvautumista
ulko- ja turvallisuuspoliittiseen eristäytyneisyyteen vaan pikemminkin
konfliktien eristämistä ja niiden vaikutusten leviämisen estämistä.
Kolmantena kyseenalaistetaan
koko neljännen sukupolven sodankäynnillinen teoreettinen malli turhana kuvauksena kriiseistä, jotka on
kyetty hahmottamaan jo aikaisemmin
ja paremmin todellisuuteen sidottavissa
olevin tavoin ja teorioin.
Yksi tunnetuimmista ja analyyttisimmistä neljännen sukupolven
sodankäynnin kriitikoista, tohtori
Antulio J. Echevarria II, esittää voimakas-
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sanaisesti teorian sisältävän sellaisia
virhearviointeja ja analyysejä, jotka
tulee ehdottomasti tuoda esiin, ennen
kuin ne vaikuttavat yhdysvaltalaiseen
strategiseen ajatteluun. Merkittävin
Echavarrian anti neljännen sukupolven sodan kritiikille on mallin kyseenalaistaminen tarpeettomana. Hänen
mukaansa tämän kaltainen teoria
ainoastaan monimutkaistaa strategisten
haasteiden hahmottamista ja luo enemmän hämmennystä kuin selvittää sitä.
U. S. Army War Collegen strategisen tutkimuksen instituutin tutkimusjohtajana vuonna 2011 palvellut
Echavarria kokee Lindin ym. ideoimassa ja Hammesin jatkamassa neljännen
sukupolven teoriassa olevan paljon
myös hyvää. Hän näkee Hammesin
esittämät tarpeet uudesta vastakumouksellisesta doktriinista, yhdysvaltalaisten sotilaiden laajasta kulttuurisesta
ja kielellisestä lisäkoulutustarpeesta ja
poliittisten, sotilaallisten ja taloudellisten tavoitteiden paremmasta yhteensovittamisesta todellisina haasteina. Hän kuitenkin katsoo neljännen
sukupolven sodankäynnin teoreettisen mallin olevan kyvytön sinällään
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vaikuttamaan näihin tekijöihin. Muutosta tapahtuu Echevarrian mielestä
joka tapauksessa. Muutos ei johdu vain
neljännen sukupolven sodankäynnin
teoreettisesta mallista vaan tarpeesta
reagoida todelliseen haasteeseen eli
kumouksellisiin sotiin. Echevarria
pitää kumouksellisia konflikteja
todellisina ilmiöinä ja vastakumouksellisuuden kehittämistä tähän haasteeseen vastaamisena. Neljännen
sukupolven sodankäynnillinen malli
on hänen mukaansa ainoastaan pyörän
keksimistä uudelleen.
Lindin ym. alkuperäisen idean
ympärille rakennetussa Hammesin mallissa neljännen sukupolven sodankäynti
selittyy kumouksellisten sotien kautta.
Tähän Echevarria puuttuu kriittisesti.
Hänen mukaansa kyseessä on oma
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kumouksellisten sotien kehityskaari
eikä siitä ei tarvitse luoda uutta yleistävää ja yleispätevää teoriaa. Sellaiset
Echevarrian mainitsemat historioitsijat, kuten Walter Laquer ja Ian Beckett,
ovat hahmottaneet ja mallintaneet niin
terrorismia, sissisotaa kuin kumouksellisia konflikteja kokonaisuuksinakin jo
niin laajasti, että teoreettisen hahmottamiseen käytetty energia tulisi suunnata
jonnekin muualle kuin yhden uuden
yleispätevän mallin rakentamiseen.
Liiallinen yksinkertaistaminen
näkyy Hammesin artikkelissa myös
kahden toisistaan eroavan asiakokonaisuuden nivomisessa yhteen.
Hammes sekoittaa surutta sodankäynnin asymmetrian ja kumouksellisen
sodan keskenään. Sodan asymmetria tai
epäsymmetria voidaan käsittää vihol20

lisosapuolten välistä voimasuhteiden
epätasapainoa kuvaavaksi adjektiiviksi,
kun taas kumouksellinen sota on toimintaa sananmukaisesti valtaapitävän
hallinnon korvaamiseksi keskeisesti
erilaisella järjestelmällä.
Neljännen sukupolven sodankäynti
on menneenä vuosikymmenenä kokenut teoreettisena mallina niin uuden
elävöitymisen kuin joutunut raskaan
kritiikinkin kohteeksi. Miksi kansallisesta näkökulmasta tarvitsemme tietoa
tästä teoriasta? Puhuttaessa sitten sodan
epätavanomaisuudesta, asymmetriasta,
epäsymmetriasta tai esimerkiksi kumouksellisesta sodankäynnistä on ymmärrettävä terminologian hajanaisuuden
tuoma keskustelun haaste. Tämä onkin
merkittävä seikka lukijan huomioitavaksi. Se jota kansallisesti kutsutaan
sissisodaksi ja jonka englanninkielisenä vastineena on guerilla warfare tai
insurgency, ei olekaan ulkomaiselle
keskustelukumppanille samaa tarkoittava termi.
On vaarallista omaksua suomen
kieleen ’neljännen sukupolven
sodankäynti’ terminä. On kuitenkin
tiedostettava sen merkitys maailmalla
käytävässä sotateoreettisessa keskustelussa ja ymmärrettävä, että se on
asioita voimakkaasti yksinkertaistamalla luotu malli. Siinä yhdistyvät
sellaiset toisistaan eroavat termit kuin
erikoisjoukkojen käymä epätavanomainen sodankäynti, vihollisosapuolten
voimasuhteita kuvaava epäsymmetrinen sodankäynti, määränpäätään
kuvaava kumouksellinen sodankäynti
ja sen vastainen vastakumouksellinen
sodankäynti. Liiallinen yksinkertaistaminen sodan epäsäännöllisellä laidalla saattaa edellä esitetyn kritiikin
mukaisesti johtaa pahimmillaan strategisen ongelmanhahmottamisen ohjautumiseen väärille urille ja sitä myötä
vääränlaisten taktisen tason päätösten
tekemiseen. Vastakumouksellisessa
toiminnassa pienetkin taktisen tason
virheet väärässä paikassa ja vääränä
aikana tehtyinä heijastuvat taas osaltaan strategisen tavoitteen saavuttamiseen.
Yliluutnantti Antti Paronen palvelee Karjalan Prikaatissa, Kymen Pioneeripataljoonassa. 

		

Sotatieteiden päivät 2012
Järjestyksessään seitsemännet Sotatieteiden päivät järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingin Santahaminassa 23.–24.5.2012.
Sotatieteiden päivät on yksi maan merkittävimmistä sotatieteellisistä seminaareista, joka tuo Santahaminaan lukuisia kansainvälisiä
huippu-asiantuntijoita ja Suomen johtavia sotatieteiden tutkijoita.
Joka toinen vuosi järjestettävien Sotatieteiden päivien teema on tänä
vuonna muutos. Teeman mukaisesti päivillä käsitellään sekä
kansainvälisen että kansallisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
muutospaineiden aiheuttajia sekä niiden perusteella tehtyjä päätöksiä
ja niistä koituneita seurauksia.
Sotatieteiden päivät on kaikille avoin tapahtuma. Osallistumismaksu on
20 euroa hengeltä, ja siihen sisältyvät muun muassa kuljetukset
Helsingin keskustasta Santahaminan kampusalueelle ja takaisin.
Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin
keväällä. Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla osoitteesta
www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi.
Sotatieteiden päivät järjestävät Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen
Sotatieteellinen seura ry. Järjestelyissä ovat mukana myös useat muut
sotatieteelliset seurat ja yhdistykset.
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toimistotarvikkeet
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Koulutusta Puolustusvoimissa

2010- ja 1930-luvulla
Teksti: Yrjö Lehtonen
Hyvä koulutus on toimintakykyisten asevoimien
rakentamisen keskeinen perustekijä. Niin oli
myös itsenäisen Suomen alkutaipaleella kun
Puolustusvoimia luotiin. Asevelvollisuus ja
varusmiespalveluksen kesto, taloudelliset resurssit ja
niiden jakautumien, opetuksen sisältö ja opettajien
koulutus olivat silloin hyvin ajankohtaisia asioita –
kuten ne ovat yhä tänä päivänkin.
Tilanne
vapaussodan jälkeen
Vapaussodan päättyessä Suomella oli
käytössä sangen sekalaisen koulutuksen saanut armeija. Suomalainen
upseeristo oli saanut koulutuksen
Saksassa, Venäjällä ja Suomessa.
Sama tilanne koski myös aliupseeristoa. Valkoisen armeijan miehistö oli
karaistunut sodassa, jossa suuri osa
miehistä oli joutunut rintamalle vain
joiden viikkojen koulutuksen jälkeen.
Valkoisen armeijan joukkoja ei olisi
voitu käyttää hyökkäykseen koulutettua vihollista vastaan. Vapaussodan
punaisten joukkojen koulutustaso oli
kuitenkin ollut vielä heikompi. Yhdeksi
rauhan ajan kokoonpanoon siirtyneen
armeijan tärkeimmistä tehtävistä tuli
näin ollen koulutuksessa ilmenneiden heikkouksien poistaminen ja asevoimien koulutuksen yhtenäistäminen.
Koulutusorganisaatio luotiin
aluksi saksalaisten tekemien esitysten
mukaan. Varsinainen koulutus puolestaan perustui aluksi jääkäreiden Saksassa saamiin oppeihin, sotakokemuksiin,
Suomen armeijan päällikön koulutuskäskyihin ja jääkäreiden jo Saksassa
kirjoittamaan Suomalaiseen sotilaskäsikirjaan. Lisäksi lähes 150 saksalaista neuvonantajaa ja kouluttajaa
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toimi erilaisissa koulutustehtävissä.
Koulutusta ohjattiin sangen yksityiskohtaisilla käskyillä, sillä käytössä ei
ollut riittävästi ohjeita ja ohjesääntöjä
ja kouluttajien taso oli kirjava. Kuvaava esimerkki on Suomen armeijan päällikön syyskuussa 1918 divisioonien
komentajille antama yksityiskohtainen
käsky ”sotilasopetuksen” tarkastamisesta. Tarkastuskohteita olivat muun
muassa puku, ryhti, ryhmän ja joukkueen ampumaketjuliikkeet, joukkueen
taistelu paukkupatruunoilla, käännökset, kivääriotteet sekä käsipommin heitto. Tilanne johti siihen, että
alkuvaiheessa rykmenttien komentajat
ohjasivat – pataljoonien komentajien
närkästykseksi – suoraan komppanioita, jotka olivat varsinaisia koulutusyksiköitä. Kaikki komentajat eivät
pystyneet johtamaan yhtymiä eivätkä
osanneet käyttää organisaation tarjoamia mahdollisuuksia.
Varusmieskoulutusta antavien yksiköiden päälliköt laativat yksityiskohtaiset viikko-ohjelmat edellä mainittujen
koulutuskäskyjen perusteella. Joukkoosaston komentaja puolestaan hyväksyi viikko-ohjelmat. Miehistökoulutus
ei perustunut koulutuskausiin, vaan
koulutukselle asetettiin tavoitteita ja
käskettiin koulutusaiheita palvelusviikkojen ja -kuukausien mukaan. Jo
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Yrjö Lehtonen
12. viikosta alkaen siirryttiin pataljoonan taisteluharjoituksiin. Valmiustavoitetta edellytti tosiasiallinen sotatila Venäjän kanssa. Ryhmänjohtajien
koulutus oli hajanaista ja osin kokonaan järjestämättä. Osin se oli joukkoosastojen oma-aloitteisuuden varassa.
Ei siis ole suoranainen ihme, että
vuonna 1918, vapaussodan jälkitilassa, vaikeissa ja puutteellisissa oloissa
aloitettu Suomen armeijan koulutus ei
kaikilta osin vastannut sille asetettuja
vaatimuksia. Koulutuksen järjestämistä
vaikeutti se, että varusmiehet saapuivat
palvelukseen eri aikoina eikä saapumiserälle pystytty järjestämään yhtenäistä koulutusta. Myöskään olosuhteet
eivät olleet otolliset. Pitkään heikkoina
pysyneet majoitusolot ja muonitus,
osittain niistä johtuneet järjestyshäiriöt, sotilaskarkuruus ja kapinointi sekä
kouluttajien kirjava taso vaikeuttivat
toimintaa. Näin ollen ei ole mitenkään
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kummallista, että koulutuksesta vastuussa ollut kenraalimajuri Wilkman
totesi lausunnossaan, ettei armeijaa
voinut pitää taistelukykyisenä. Taso
oli myös saksalaisarvioiden mukaan
vaatimaton. Arvosana oli ilmeisen realistinen. Muutos oli joka tapauksessa
alkanut armeijan koulutusorganisaation
kiinteyttämisellä, tehtävien määrittelyllä, jalkaväen koulutuksella ja koulutuksen yhtenäistämisellä.

Kun saksalaiset joukot joulukuussa
1918 poistuivat maasta, oli puolustusvoimien kehitystyötä jatkettava omin
voimin. Ulkomaisia asiantuntijoita
käytettiin ja vaikutteita hyödynnettiin
myös saksalaisten poistuttua. Esimerkiksi ranskalaisia asiantuntijoita oli
mukana suomalaisia panssarijoukkoja
perustettaessa. Sotilaspedagogia taasen
sai vaikutteita Ruotsista, ja kouluttajille tarkoitettuja pedagogisia kursseja
järjestettiin vuosina 1924–1925. Joka
tapauksessa leimaa-antavana piirteenä ensimmäisen vuosikymmenen
kehitykselle oli omien ohjesääntöjen
syntyminen. Se antoi yhtenäisen perustan joukko-osastojen koulutustyölle.
Lisäksi alettiin kiinnittää huomiota
kouluttajien pedagogisiin taitoihin.
Kouluttamiseen kiinnitettiin suurta
huomiota, sillä viimeisimpien sotakokemusten perusteella voittoisan
taistelun keskeisenä edellytyksenä
pidettiin taisteluhenkeä. Taisteluhenkeen puolestaan katsottiin vaikuttavan
erityisesti joukon koulutustaso. Koulutus oli huomioitu myös Puolustusvoimien tehtävässä. Puolustusvoimien
tehtävänä oli kouluttaa kansan asekelpoisesta miehistöaineksesta taistelijoita
sodan ajan tarvetta varten. Sen lisäksi
valtakunnan alue piti suojata yllättäviltä hyökkäyksiltä ja suorittaa sodan
syttyessä liikekannallepano. Yleisesti
katsottiin, että Suomen mahdollisuus
taistella miesmääräisesti ja materiaalisesti ylivoimaista Venäjää vastaan
perustui nimenomaan joukkojen korkeampaan laatuun ja koulutustasoon.
Puolustusvoimissa annettavan koulutuksen päämäärä oli määritetty yksiselitteisesti. Se oli kenttäkelpoisuudeltaan parhaan mahdollisuuden sotajoukon kouluttaminen.

Kuva Sotamuseo.

Koulutusjärjestelmä
vakiintuu

Leiriolosuhteet tarjosivat mahdollisuudet tehokkaaseen koulutukseen.
Joukkue on järjestymässä harjoituksiin lähtöä varten.
Varusmiesten palvelusajan kesto
oli ajankohtainen aihe myös itsenäisen
Suomen alkuvuosikymmeninä ja sen
lyhentämisestä keskusteltiin eduskunnassa useaan otteeseen. Käytännössä
kuitenkin varusmiespalveluksen pituus
oli sotien välisenä aikana pääosin
15 kuukautta. Varusmiespalveluksen
lisäksi reserviin kuuluvat asevelvolliset
voitiin myös käskeä kertausharjoituksiin: miehistöön kuuluvat yhteensä 40:n, aliupseerit 50:n ja upseerit
60 päivän ajaksi. Vertailun vuoksi on
syytä todeta, että naapurimaassa Neuvostoliitossa varusmiespalveluksen
pituus 1930-luvun puolivälissä oli
26 kuukautta. Kertausharjoituksia oli
puolestaan enintään kolmen kuukautta. Niiden lisäksi asepalvelusta edelsi
kahden kuukauden pituinen nuorisovalmennus.
Puolustusvoimat oli hyvin perillä viimeisimmistä sotakokemuksista
(ensimmäisessä) maailmansodassa.
Niiden perusteella todettiin, että miesten lähettäminen rintamalle muutaman
kuukauden pikakoulutuksen jälkeen
merkitsi heidän turhaa tapattamistaan.
Sotakokemusten mukaan asevelvollisia ei hyödyttänyt lähettää rintamalle
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vähemmän kuin kahdeksan kuukauden
koulutuksen jälkeen. Kokonaan uusista miehistä muodostettuja joukkoja ei
hyödyttänyt lähettää taisteluun, elleivät
sotilaat olleet saaneet vähintään 12–14
kuukauden koulutusta. Heikosti koulutettu joukko kärsi suhteettoman suuria
ja turhia tappioita.
Joka tapauksessa eduskunnan kantana vuoden 1919 lopulla oli se, että
palvelusajan tuli olla mahdollisimman lyhyt, mutta enintään yksi vuosi.
Vuoden 1922 asevelvollisuuslaissa
säädettiinkin varusmiesten yleiseksi
palvelusajaksi yksi vuosi. Johtajilla,
ratsuväessä, tykistössä ja teknisissä
joukoissa palvelusaika oli 15 kuukauden mittainen. Siitä huolimatta
vaadittiin eduskunnassa 1920-luvulla
useaan otteeseen palvelusajan lyhentämistä taloudellisilla syillä perustellen. Kevättalvella 1927 palvelusajan
lyhentämisestä myös äänestettiin
ja esitys hylättiin. Everstiluutnantti
Airon vuonna 1929 valmistunut tutkimus osoitti, ettei palvelusajan lyhentämistä kannattanut käsitellä erillään
Puolustusvoimien liikekannallepano-,
koulutus- ja puolustusjärjestelyistä.
Myöskään säästöjä ei olisi syntynyt,
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koska palvelusajan lyhentämisen takia
olisi varuskunnallisiin tehtäviin pitänyt
palkata lisähenkilöstöä varusmiesten
tilalle.

Kadettikoulun oppikirja
kuvailee koulutustehtävän
edellytyksiä

koulutusaika oli liian lyhyt, kouluttajia
oli liian vähän, koulutusyksiköt olivat
liian pieniä ja koulutukseen käyttävät määrärahat liian niukat. Virkki
ei tyytynyt pelkästään osoittamaan
epäkohtia, vaan esitti niihin myös
ratkaisuja. Koulutustaso olisi parannettavissa asepalvelusta edeltävällä
nuorisovalmennuksella, suojeluskuntatyön tukemisella kaikin mahdollisin
keinoin, asevelvollisten koulutusajan
lisäämisellä, kouluttajahenkilöstön
lisäämisellä ja koulutukseen varattujen
määrärahojen huomattavalla lisäämisellä. Tilannetta ei kuitenkaan pystytty
ratkaisevasti parantamaan ennen talvisodan syttymistä.

Sotilaspedagogian
ensiaskeleita
Suomalaisen päällystön koulutustausta 1920-luvun alussa oli kirjava.
Ei siis ole ihme, että kokemus osoitti
pian, että vaihtelevan koulutuksen saaneet kouluttajat tarvitsivat lisää myös
pedagogista osaamista. Sitä annettiin
armeijan pedagogisilla kursseilla, joita

Kuva Sotamuseo.

Vuonna 1936 julkaistiin everstiluutnantti Eino Virkin Sotalaitosoppi II.
Se tarjoaa mielenkiintoisen aikalaisnäkemyksen sotia edeltäneen rauhan
ajan sotalaitoksen organisaatiosta ja
vallinneista olosuhteista. Asiatiedon
lisäksi Virkki esittää kirjassa myös
omia mielipiteitään, jotka samalla
antanevat kuvan Puolustusvoimissa
laajemminkin vallinneista näkemyksistä. Kirjaa käytettiin Kadettikoulun
oppikirjana.
Koulutuksen merkityksestä Virkki
kirjoitti (ensimmäisen) maailmansodan
kokemusten osoittaneen, että taisteluhenki oli voittoisan taistelun tärkein
edellytys ja että joukkojen taisteluhenki riippui erityisesti koulutuksesta.
Sotatekniikan ja taktiikan kehitys olivat

lisänneet taistelijan tietomäärävaatimuksia ja myös erikoiskoulutettujen
sotilaiden lukumäärä oli kasvanut.
Lisäksi taistelukentän muutos sodan
aikana ja sen jälkeen edellytti, että taistelijoiden oli pystyttävä itsenäiseen ja
oma-aloitteiseen toimintaan. Tämä tuli
huomioida sotilaskoulutuksessa kaikilla tasoilla. Ranskalaista ohjesääntöä
siteeraten Virkki kiteytti sotakokemusten jälleen osoittaneen sen, ”että
on välttämätöntä tehostaa koulutusta
sitä huolellisemmaksi, mitä täydellisimmiksi aseet tulevat”. Koulutustason
lisäksi ranskalaisohjesääntö korosti myös rohkeuden, kurin, isänmaanrakkauden ja muiden moraalisten tekijöiden merkitystä.
Siitä huolimatta, että olosuhteet
varuskunnissa olivat huomattavasti
kohentuneet itsenäisyyden alkuvuosiin
verrattuna, on syytä olettaa, että kadetit
saivat Sotalaitosoppi II:n perusteella
sangen lohduttoman kuvan tulevista
koulutustehtävistään. Lähtökohdat
vaaditun laadukkaan koulutuksen järjestämiseen olivat kaikkea muuta kuin
optimaaliset. Varusmiespalveluksesta ja kertausharjoituksista koostuva

Talvikoulutukseen alettiin panostaa 1920-luvun lopussa. Jalkaväki hyökkää Renault-hyökkäysvaunujen
tukemana taistelunäytöksessä 1930-luvulla.
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artikkelit

Ampumarata oli yksi tärkeimmistä koulutuspaikoista.
ollen työhönsä paremmin sitoutuneita.
Lisäksi Suomen sotakouluista puuttui
yhtenäinen opetuskäytäntö, joka olisi
määrätietoisesti tähdännyt päätehtävään, eli joukko-osastopalvelukseen
pystyvän ja soveltuvan upseerin kasvattamiseen. Nyt eri oppiaineiden tai
opettajien kesken ei ollut havaittavaa
yhteyttä. Nurmio ei kuitenkaan tyytynyt pelkästään ylistämään ruotsalaista
mallia, vaan teki konkreettisia ehdotuksia suomalaisen sotilaskoulutuksen
parantamiseksi. Suomen sotakoulujen opettajille pitäisi järjestää 25–30
tunnin mittainen kurssi pedagogian
perusteista. Myös aliupseerien tulisi

Kuva Sotamuseo.

järjestettiin vuosina 1924–1925.
Kurssit olivat tarpeellisia erityisesti
vastikään käynnistetyn upseerien ja
aliupseerien koulutuksen tehostamiseksi, mutta myös uudet koulutushaarat ja aselajit uusine aseineen ja muine
taisteluvälineineen vaativat päteviä
kouluttajia. Pelkkä välineen tai toiminnon täydellinenkään hallitseminen ei
riittänyt, vaan tehokkaan koulutustapahtuman järjestäminen edellytti myös
muita valmiuksia. Suhteellisen lyhyt
koulutusaika oli käytettävä tehokkaasti
hyväksi.
Jääkärimajuri Heikki Nurmion
kiinnostus opetusmenetelmiin johtui
hänen opettajataustastaan. Hän oli
valmistunut filosofian kandidaatiksi
vuonna 1911 ja suorittanut tutkinnon
kasvatusopissa. Ennen jääkäriksi lähtöään hän oli toiminut neljä vuotta
opettajana. Suomalaisen sotilaspedagogian syntyä edesauttoi Nurmion
ruotsalaisten sotakoulujen opetuksesta
vuonna 1924 tekemät havainnot. Ruotsalaisten opetustyyli oli selväpiirteistä ja varmaa. Nurmion havaintojen
mukaan suomalaisissa sotakouluissa
annettava opetus oli puolestaan liian
teoreettista ja epäkäytännöllistä, kun
sen olisi pitänyt olla mahdollisimman yksinkertaista ja helppotajuista.
Osittain se johtui suomalaisesta käytännöstä, jossa kukin opettaja hoiti
opetustehtävänsä sivutyönä, eikä sen
jälkeen ollut oppilaitoksen käytettävissä. Ruotsalaiset opettajat olivat koulujen vakituista henkilökuntaa ja näin

osallistua kursseille, sillä Nurmion mielestä heidän koulutustaitonsa olivat alaarvoisella tasolla. Lisäksi Suomessa
tulisi ottaa käyttöön selkeä havaintoopetus.
Nurmion esitykset saivat vastakaikua, ja hän pääsi soveltamaan
kokemuksiaan vuoden 1924 lopulla järjestetyillä armeijan pedagogisilla kursseilla. Kurssin johtajana toimi majuri
ja filosofian maisteri Taavetti Laatikainen. Kurssille osallistui 16 upseeria eri
joukko-osastoista. Kurssin ohjelma oli
monipuolinen. Kurssilaiset perehtyivät sielutieteeseen, pedagogiaan ja
sen soveltamiseen sotilaselämässä,
luentojen ja harjoitusten valmisteluun
sekä syventävään käsittelyyn. Lisäksi
tarkasteltiin opetuksen havainnollisuutta, oppilaan oma-aloitteisuuden edistämistä ja edullisten oppimisolosuhteiden
luomista. Lisäksi erityishuomiota kiinnitettiin opettajan esiintymiseen oppilaiden edessä.
Armeijan pedagogisella kurssilla
oli laaja-alaista merkitystä. Kurssin
käyneet 16 upseeria pitivät vastaavia
kursseja omissa joukko-osastoissaan.
Opetukseen osallistuivat myös aliupseerit. Pedagogista opetusta saatiin
ainakin periaatteessa levitettyä joka
puolelle armeijaa. Alkuvuosien hapuilu korvautui määrätietoisuudella
myös opetusopin alalla. Nurmio puolestaan pääsi edistämään asiaa Kadettikoulussa, jonka johtaja hänestä tuli
vuonna 1925.

Aseenkäsittelyä opetetaan Kenttälennätinpataljoonassa Santahaminassa 1920-luvulla.
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Varusmieskoulutus
joukko-osastoissa
Vuodesta 1919 alkaen voitiin koulutusta ryhtyä vakiinnuttamaan Puolustusvoimien järjestelyjen saadessa
lopullisen muotonsa. Jatkuva muutos
aiheutti kuitenkin useita uudelleenjärjestelyjä vuosien mittaan. Ensimmäinen
ja kiireisin tehtävä oli muokata koulutus vastaamaan suomalaisia olosuhteita,
mikä vaati omat ohjesääntönsä. Ensimmäisiä niistä olivat Garnisoonipalvelusohjesääntö vuodelta 1919, vuoden
1920 Kenttäohjesääntö ja koulutuksen
kannalta keskeinen, vuonna 1922 julkaistu Jalkaväen harjoitusohjesääntö.
Se muodosti eräin tarkistuksin perustan
jalkaväen koulutukselle ennen talvisotaa. Toinen koulutukseen vaikuttanut seikka oli tekninen kehitys, joka toi
käyttöön uusia aseita ja taisteluvälineitä
sekä uusia koulutushaaroja. Uudistukset
aiheuttivat koulutusjärjestelyille jatkuvia muutoksia. Siitä huolimatta voidaan
katsoa, että koulutusjärjestelyt olivat
käytännössä vakiintuneet 1920-luvun
lopulle tultaessa. Seuraavalla vuosikymmenellä aluejärjestelmään siirtyminen aiheutti eräitä tarkistuksia. Mukaan
tulivat myös kertausharjoitukset, joita
oli järjestetty aiemminkin, mutta ei niin
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toteutettiin komppanian tasalla ja taisteluammunnat joukkueena ja komppaniana. Sota- ja leiriharjoitukset ajoittuivat
yleensä tähän kauteen. Todellisuudessa
saavutettavat tulokset riippuivat kuitenkin siitä, kuinka koulutettavat pääsivät
käyttämään aseita, ampumatarvikkeita
ja muita taisteluvälineitä. Siinä missä
ulkomailla käytettiin runsaasti varoja
koulutusvälineisiin, oli tilanne Suomessa toinen.
Myös järjestelmällinen, neljän kuukauden pituinen, ryhmänjohtajakoulutus pyrittiin käynnistämään vuonna
1919 yhtymittäin järjestettynä. Vuosikymmenen vaihteessa vakiintui kahteen
jaksoon jaetun aliupseerikoulutuksen
pituudeksi aluksi kuusi ja sitten neljä
kuukautta. Lyhentämisen aiheutti se,
että vuodesta 1935 alkaen reserviupseeriksi kouluttamisen edellytyksenä oli aliupseerikurssin suorittaminen.
Ryhmänjohtajien koulutuksessa oli
alkuaikoina tavoitteena tehdä heistä
miehistön kouluttajia. Myöhemmin
myös ryhmänjohtajien koulutuksen
painopiste siirtyi selvästi sodan ajan
tehtäviin.
Leireillä tapahtuvaa koulutusta
pidettiin yleisesti tehokkaana, ja joukkoosastot viettivät leireillä usein jopa
kaksi kuukautta. Leirijärjestelmä oli
kallis, ja niinpä esiintyi paineita leirijaksojen lyhentämiseen. Pitkiä leirijaksoja puolsi kuitenkin se, että
upseeriston ja miehistön yhteishenki

Kuva Sotamuseo.

Everstiluutnantti Eino Virkin Sotalaitosoppi II käsittelee sotia edeltäneen rauhanajan sotalaitoksen
organisaatiota, Puolustusvoimien järjestelyä ja Neuvostoliiton
sotalaitosta.

laajoina. Jatkuva tekninen kehitys asetti
koulutukselle yhä lisää haasteita.
Jo vuonna 1919 jaettiin palvelusaika noin kuuden kuukauden mittaisiin nuorempien ja vanhempien
sotamiesten koulutuskausiin. Alokasajan muodostivat ensimmäiset kolme
kuukautta vuoteen 1929 saakka, josta
alkaen alokasajaksi laskettiin palveluksen ensimmäiset viikot. Uuden
asevelvollisuuslain ja aluejärjestelmään siirtymisen myötä toukokuussa
1934 palvelusaika jaettiin kolmeen noin
neljän kuukauden mittaiseen jaksoon.
Alokaskauden tärkeimpänä tavoitteena oli sellaisen peruskoulutuksen
antaminen, että miestä voitiin tarvittaessa käyttää taistelujoukoissa vanhemman
saapumiserän täydennyksenä. Mieskohtainen koulutus käsitti lähinnä sulkeisjärjestystä sekä oman koulutushaaran
taistelukoulutusta ryhmän ja joukkueen tasalla. Nuorempien sotamiesten
koulutuskaudella painopiste oli taistelukoulutuksessa ja tavoitteena oli luoda
sellainen mieskohtainen taistelutaito,
että sotakelpoisten yksiköiden perustaminen olisi mahdollista. Painopiste
oli ryhmän hyökkäyksessä ja lähitaistelussa. Kouluammuntoja ammuttiin
100 ja 200 metrin etäisyyksiltä. Lisäksi koulutuskauteen sisältyi pataljoonan
harjoituksia valoisalla ja pimeällä. Vanhempien sotamiesten koulutuskauden
tavoitteena oli joukon taistelutaidon
luominen ja ylläpito. Taistelukoulutus

Viestiaselajikoulutusta Kenttälennätinpataljoonassa Santahaminassa
1920-luvulla.
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Alokaskoulutusta Utissa vuonna 1925.
vahvistui pitkillä leirijaksoilla. Toinen
syy liittyi jo mainittuun lyhyeen varusmiespalvelusaikaan. Leireillä päästiin
tehokkaampiin tuloksiin kuin kotivaruskunnissa. Leireillä varusmiehiä ei
tarvinnut käyttää paljon koulutusaikaa
vieviin varuskunnallisiin tukitehtäviin.
Pitkät leiriajat koettelivat kuitenkin
henkilökuntaa. Upseerit kritisoivat
leiriajan päivärahan pienuutta sekä
majoitusoloja. He joutuivat ainakin
alkuaikoina asumaan teltoissa tai itse
pystyttämissään puuhökkeleissä.
Alkuaikoina varusmieskoulutuksen
sisällössä painotettiin muodollista koulutusta. Myöhemmin ryhdyttiin korostamaan yhä enemmän avoimia muotoja ja
maaston käyttöä. Talvikoulutus tuli voimakkaasti mukaan 1920-luvun lopulla,
kuten myös uutena koulutushaarana
kaasusuojelu. Muita uusia koulutusaiheita olivat suojautuminen ilmavaaralta ja omakohtainen ilmatorjunta. Panssarintorjunta ja suojautuminen panssarivaunuilta korostuivat voimakkaasti
1930-luvun lopulla. Linnoittaminen
oli koko ajan yksi keskeisistä koulutus-aiheista. Lisäksi käytettiin paljon
aikaa sulkeisjärjestykseen ja voimisteluun. Valistustyöllä ja henkisellä työllä

pyrittiin luomaan isänmaallista henkeä
nuoriin koulutettaviin.
Varuskunnalliset tehtävät veivät
osuutensa koulutusajasta. Monet erilaiset työ-, komennus-, ja vartiotehtävät vaikeuttivat erityisesti jalkaväen
koulutustavoitteiden saavuttamista.
Eräiden arvioiden mukaan tehokasta
koulutusaikaa oli vain alle puolet koko
palvelusajasta. Myös 1930-luvun laajat
kertausharjoitukset sitoivat niin paljon
kouluttajia, että varusmiesten koulutus
kärsi suuresti. Lisäksi varusmiehiä käytettiin kertausharjoituksissa runsaasti
erilaisissa aputehtävissä. Koulutusta
vaikeuttivat myös pienet määrärahat
ja säästölomat. Vaikeuksienkin keskellä pyrittiin käytettävissä olevin
voimavaroin mahdollisimman hyvään
lopputulokseen. Karjalankannakselle
sijoitetuissa joukoissa toimintavalmiudella oli tärkeä merkitys.

Lopuksi
Puolustusvoimien historian ensimmäiset vuosikymmenet ovat erittäin
mielenkiintoinen ajanjakso – myös
nykypäivän sotilaan näkökulmasta. Silloin luotiin Puolustusvoimien
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perusrakenteet käytännössä tyhjästä.
Lisäksi palveluajan pituuden kaltaiset
peruskysymykset ovat ajankohtaisia
myös tänä päivänä, erityisesti elettäessä suuren puolustusvoimauudistuksen keskellä. Lukijoille, jotka tuntevat aihetta kohtaan kiinnostusta, voi
suositella tämän ja edellisen artikkelin
keskeisiä lähdeteoksia: Suomen puolustuslaitos 1918–1939 ja Talvisodan
historia -kirjasarjan 1. osa kertovat
yksityiskohtaisesti ajanjakson tapahtumista. Jarkko Kempin erinomainen
tutkimus Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918–1924 valottaa lukijalle itsenäisyyden alkuvuosien
puolustusvoimien kehitystyötä monella
vähemmän tunnetulla alalla. Vuonna
1938 julkaistu Tampereen rykmentti
1918–1938 ja Pertti Kilkin Karjalan
Kaartin Rykmentti 1918–1939 antavat
mielenkiintoisen kuvauksen joukkoosaston arjesta ja juhlasta talvisotaa
edeltävältä ajalta.
Majuri Yrjö Lehtonen palvelee pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotahistorian laitoksessa. 

Kylkirauta 1/2012

artikkelit

Akateemisesta
upseerikoulutuksesta

Kuva Puolustusvoimat / Pasi Väätäinen.

Teksti: Jarmo Toiskallio

Kadettipursimies, filosofian maisteri Joona Hämäläinen
johdatti kirjoituksessaan opintojaan aloittavan kadetin
identiteettiä koetteleviin kysymyksiin.
Keskustelua on syytä jatkaa.
Osallistun tässä keskusteluun eräin ajatuksin, jotka liittyvät
Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) yliopistotasoisuuteen.
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Tiede- ja ammattikoulusta
sivistysyliopistoksi
On perustavaa laatua oleva virhe erottaa
toisistaan teoreettiset ja käytännölliset
opinnot sekä kasvatus. Kyse ei ole vain
kadetin kokemasta ristiriidasta, vaan
koko moderniksi kutsutusta ajatustavasta tehdä periaatteellinen ero tiedon,
taidon ja arvojen välillä. Olemme siihen
perin juurin tottuneet, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että uskomuksemme auttaisi meitä totuuteen. Asia voi olla toisin,
jos koulutus tähtää pelkästään kapeaalaiseen ja lyhytnäköiseen hyötyyn.
Mutta meillä on kuitenkin velvollisuus
puhua myös siitä, mistä milloinkaan
ei pidä lakata puhumasta, kuten ihmisyydestä ja olemisen kokonaisuudesta.
Siinä tiedekään ei riitä, koska sen tulee
rajoittua tuottamaan objektiivista tietoa
määritellyistä osa-alueista.
Kun esimerkiksi asetamme peruskysymyksen sotiluudesta – ei vain
sotilaalle käsketyistä tehtävistä ja hänen
ammattitaidostaan – tieteellinen tieto ei
pelkästään riitä, koska se ei voi asettaa
päteviä arvoja ja elämän tavoitteita eikä
kysymystä omasta merkityksestään.
Puheenvuoroni tarjoaa ajatuksen siitä,
ettei MPKK:n tulisi tyytyä pyrkimään
tiedekorkeakouluksi, vaan tavoitteena
tulisi olla sivistysyliopisto. Ensin mainittu on kylläkin ehdottoman tärkeä
askel tämän tavoitteen suunnassa. Joona
Hämäläisen osoittama merkittävä ongelma ei ratkea sen paremmin ”tiedekorkeakoulumallilla” kuin ”ammattikoulumallillakaan”. Yksinään kumpikin
vain vahvistaa ongelmaa. Niiden terve
yhdistäminen auttaisi paitsi opiskelijan
identiteetin syvällistä kehitystä, myös
MPKK:n kehittymistä puolustuksen ja
turvallisuuden ajatushautomona (think
tank), mistä joitain toiveita oli, kun se
organisoitiin suoraan puolustusvoimain
komentajan alaiseksi ”puolustushaaraksi”.

Kestääkö orastanut
akateemisuus?
Kiinnekohdaksi otan Hämäläisen tarjoaman identiteetin käsitteen. Identiteetti
tarkoittaa vastauksia kysymyksiin siitä,
kuka ja mikä olen, mihin kuulun. Jos
koulutus ei pysty näihin kysymyksiin
vastaamaan, se on perusteellisesti epäonnistunutta. Mutta kyse ei ole vain

Jarmo Toiskallio
MPKK:sta, vaan ylipäätään koko länsimaisen yliopistolaitoksen kriisistä:
mihin se itse asiassa kasvattaa? Jos
MPKK kritiikittä seuraa muun yliopistomaailman nykytrendejä, se saattaa
tuhota orastaneen akateemisuutensa.
Orastaneella akateemisuudella tarkoitan
– vaikka ajatus saattaa tuntua oudolta
– sivistysyliopistoa. Joona Hämäläisen
ohella kirjoitustani onkin motivoinut
Merisotakoulun tutkijan, dosentti Arto
Mutasen uunituore artikkeli Sivistysyliopisto hyödyn tuottajana.
Ajatusta sivistysyliopistosta ei
pidä kuvitella menneisyyden kaihoksi eikä juhlapuheiden toistoksi. Kyse
on MPKK:n opetussuunnitelmien perusteista ja korkeakoulun strategiasta. Niiden laadinta, ja lukeminenkin,
on poikkeuksellisen vaativaa: ei pidä
oikopäätä sitoutua sanoihin eikä lauseparsiin, ei edes tieteiden sanastoihin. Esimerkiksi käytännöllisyyden ja
ammatillisuuden painottaminen raskaan
tietokuorman sijasta tuntuu paitsi itsestään selvältä, myös kasvatustieteellisen
teorian kannalta oikealta. Samoin viime
aikoina asemiaan kohottanut puhe ruumiillisuudesta tai fyysisyydestä kuulostaa oikeaan osuvalta. Paitsi että tällaiset
näkemykset voivat olla opetussuunnitelmien siunaus, ne voivat olla myös
tuhoon ja kärsimyksiin johtava kirous.
Kaikki mainitut, selviltä ja järkeviltä
tuntuvat asiat – käytännöllisyys, ammatillisuus, ruumiillisuus – löytyvät muun
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muassa kansallissosialistisen koulutuksen perusteista. Ne löytyvät ylipäätään
totalitaarisista järjestelmistä. Mutta ne
voivat löytyä myös sieltä, mitä ei pidetä
totalitarismina, kenties jopa ”sivistysyliopistoa” käsittelevistä puheista. Se mitä
seuraavassa tarkoitan sivistysyliopistolla, on jatkuvaa ja kriittistä pyrkimystä
kykyyn ja tahtoon nähdä metsä puilta,
eli ajatus sanojen takaa. Sivistysyliopiston tavoite on rohkea, itsenäisesti
ajatteleva ihminen ja sitä kautta yhteiskunnan ja valtion vapauden turvaaminen.
Perustavoite on siis sama kuin – ainakin
suomalaisessa – maanpuolustuksessa.
Aivan olennainen MPKK:n akateemisuutta koskeva kysymys on se, sietääkö se – ja tulisiko sen sietää – sitä
akateemisuuden periaatetta, että tärkeintä on jatkuva kriittinen keskustelu
ja uusien ajatusten argumentoiva luominen. Puolustusvoimissa, kuten kaikissa
niin valtion kuin tuotantoelämänkin
instituutioissa, päätösten tekeminen ja
tulosten saavuttaminen on keskeistä.
Yhteiskunnan modernisaatiossa (ns.
valistuksen jälkeinen aika 1700-luvun
lopulta alkaen) sosiaalinen elämä ylipäätään on jatkuvasti eriytynyt eri
sektoreiksi sen mukaan, millaista erikoistumista, millaisia normeja ja millaisia arvoja niiden katsotaan edellyttävän.
Siitä puolestaan on seurannut se, että
yhteisesti jaetun näkemyksen saavuttaminen yhteiskunnassa on loitontunut yhä
kauemmas. Filosofi Alasdair MacIntyre
antaa tästä esimerkin, joka tulee lähelle
MPKK:n toimialaa: ”jälkivalistuksen”
modernismissa ei ole mitään kattavaa
yhteisymmärrystä, ei edes yhteistä hyvin
argumentoitua keskustelupohjaa, siitä,
mikä tekisi yksilölle rationaalisesti
perustelluksi oman elämän uhraamisen
jonkun toisen puolesta tai miksi sallia
yksilön elämän uhraaminen toisen
yksilön tai ryhmän tai instituution
hyväksi. On vain erilaisia, keskenään
kilpailevia normeja ja arvoja. Siksi käytännössä tehtävät sopimukset – jotka
koskevat oikeuksia, velvollisuuksia ja
hyötyjä – koostuvat johtopäätöksistä,
jotka vaihtelevat tilanteiden mukaan.
Tämä koskee myös yliopistoja, akateemisia yhteisöjä: MacIntyren mukaan
niistä on tullut ”poliittisesti impotentteja”, niitä ajatellaan yksinomaan sellaisen
hyödyn kannalta, jota ne tuottavat julkisille ja yksityisille tilaajille. Tietojen,
taitojen ja arvojen erottaminen omiksi
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erillisiksi alueikseen on ilmeisen väistämättä johtanut moraalirappioon, jossa
akateeminen yhteisökään ei näe aiheelliseksi kyseenalaistaa ”vallan ja rahan
sattumanvaraisuuksia”.

Haaste strategialle
ja ohjelmille
Sivistysyliopisto (Bildungsuniversität)
on välttämätön käsite luotaessa kuvaa
siitä, millaista yliopistollisuutta MPKK
mahdollisesti tavoittelee. Sivistysyliopistoa voi, tietyssä mielessä, pitää
vastakohtana yliopistolle, joka Suomessa luotiin 1970-luvun tutkinnonuudistuksessa ja joka huipentui – tosin
erilaisen poliittisen ajattelun pohjalta
– 2000-luvun niin sanotussa Bolognan
uudistuksessa. Molemmissa yliopistot
ja niiden opetus pakotettiin yhtenäisiin
kaavoihin; ensin mainitussa yliopisto
pyrittiin muuttamaan kansandemokratiaksi hakemalla mallia Itä-Saksasta,
Kiinasta ja Kuubasta, jälkimmäisessä
alistamalla se markkinoille ja talouskasvun ideologialle. Kumpikin on
tavallaan totalitaarinen malli, kun taas
sivistysyliopiston ideassa olennaista on
tieteen vapauteen ja totuuden etsimiseen
perustuva, itsenäiseen ajatteluun kykenevien kansalaisten, ja heidän johtajiensa, kasvattaminen. Sivistysyliopisto
ei ole valmis toimintamalli; se on idea,
johtoajatus, jonka tulee ajankohtaistaa
itsensä kulloisessakin maailmantilanteessa. Yllä mainittujen kolmen yliopistomallin historiallinen totuuskin
on paljon monimutkaisempi kuin mitä
näin lyhyt tyypittely antaa ymmärtää.
Sivistysyliopiston idean ei pitäisi
olla vieras MPKK:lle, jos se tahtoo
jatkaa Haapaniemen Kadettikoulun
parhaita perinteitä. Mutta perinteiden
pitää perustua totuuteen, kuten sotahistorioitsija, eversti Sampo Ahto kirjoittaa vuonna 1999 teoksessa Ajatuksia
upseerin arvomaailmasta: ”Kaunisteltu
perinne ei ole vain moraalisesti arveluttava vaan ajan mittaan se on suorastaan
vaarallinen.”
Kaunistellun ja jähmettyneen perinteen voittaminen on sen valistukseksi
kutsutun filosofian kantava periaate,
joka oli myös Samuel Möllerin opetussuunnitelman pohjana 1700-luvun
lopun Haapaniemessä. Mutta on erittäin vaativa tehtävä erottaa toisistaan
”väärä valistus” ja ”tosi valistus”, kuten
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Samuel Möller, ensimmäinen suomalainen sotilaspedagogi.
keskeinen 1900-luvun sivistysyliopiston
idean edustaja Karl Jaspers (1883–1969)
kirjoitti. Sampo Ahto ei varsinaisesti
puhu sivistysyliopistosta, mutta hän
ilmaisee sen nimenomaisen tarpeen:
se tuottaa sellaista olennaista hyötyä,
jota väärä valistus ei kykene sovittamaan ”teknis-rationaalis-materialistisiin” laskelmiinsa, jotka ankkuroituvat
”tulosvastuutuottajan” ideologiaan.
Alussa mainittu maailmanlaajuinen
yliopistojen kriisi tarkoittaa niiden
ohjautumista kohti Ahton tarkoittaman
hyödyn (sivistyksen) kadottamista. Siksi
strategiaansa ja ohjelmiaan kehittävällä
MPKK:lla on huomattavan suuri haaste:
jos ylipäätään halutaan olla yliopisto,
olisi nähtävä, miten tarjolla oleva ”yliopiston teollisuusmalli” (Ahton sanoin
”teknis-rationaalis-materialistinen
tulosvastuutuottaja”) eroaa ihmisyyttä ja hyvää elämää painottavasta ”yliopiston sivistysmallista”. Nämä kaksi
mallia eivät kuitenkaan riitä: ”teollisuusmallista” on jo syntynyt ”yritysyliopiston malli”, jossa tulosvastuu on
huipentunut kvartaalitalouden ideologian mukaiseksi. Kaikki kolme mallia
tosin juontuvat valistusajan perinteestä,
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kuten ylipäätään moderni yhteiskunta.
Mutta samalla niiden olemassaolo osoittaa, että valistuksen perintö sinänsä on
ristiriitainen.
Sivistysyliopistoa on väitetty mahdottomaksi valtavasti kasvaneiden
opiskelijamäärien vuoksi ja siksi, ettei
moderneilla, suurilla ja monialaisilla
organisaatioilla eikä moniarvoistuvilla yhteiskunnilla enää voi olla yhtä
kattavaa ideaa. MPKK:uun tällainen
kritiikki ei ehkä osu, koska kyseessä
ei ole massayliopisto ja koska sillä on
arvomaailmaltaan mahdollisuus yhteiseen ideaan. Kuitenkaan sivistysyliopistoon ei kuulu vaatimus samastumisesta
kapea-alaiseen ja kaikkien yhteisesti
jakamaan ajatteluun. Tämän pitäisi
koskea mitä tahansa yliopistoa, kuten
maailmankuulun Harvardin yliopiston
rehtori kirjoittaa: ”Yliopistoja ei ole tarkoitettu ainoastaan tiedon, vaan myös
epäilyn (usein epämukavan) tuottajiksi.
Ne ovat luovia ja kurittomia paikkoja,
moniäänisyyden koteja.” Mutta hän
myös sanoo, että ”tällä hetkellä historiassamme yliopistojen tulisi kysyä,
ovatko ne tehneet parhaansa nostaakseen esiin syviä ja huolta herättäviä
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Johtajia
ennakoimattomaan
tulevaisuuteen
Joona Hämäläisen artikkelia lukiessani
tulee mieleeni vuosikymmenen takainen
Yhdysvaltain merijalkaväen yliopiston (MCU) rehtorin, prikaatikenraali
Hendricksin linjaus: tehtävämme on
kasvattaa tulevaisuuden johtajia epävarmuuden ympäristöihin. Juuri siksi
kriittisen ajattelun kehittämisen tulee
olla keskeistä, ja siihen tulee liittyä opiskelijoiden kokema haasteellisuus ja palkitsevuus. On tuettava henkilökohtaista
opiskelua, jota johtaa älyllinen uteliaisuus. Kaikki ponnistelut yliopiston
kehittämiseksi tapahtuvat rehtorin
mukaan tässä perussuunnassa, koska
joustavat ja kriittiset ajattelijat ”tulevat
olemaan voittajia tulevaisuuden taistelukentillä”.
Selvästi sivistysyliopistolliset linjaukset tosin eivät koske niinkään
Hämäläisen pohtimaa upseerien peruskoulutusta, vaan meikäläisten
maisteriopintojen tai esiupseerikurssin tasolta jatkuvaa koulutusta. Meillä
koulutuksen rakenne ja pedagogiikka
on toinen: alusta lähtien akateemisuus ja
ammatillisuus pyritään nivomaan kokonaisuudeksi. Mutta juuri tästä pyrkimyksestä, kun siihen vielä liittyy aatteellinen
kadetti- ja upseerikasvatus, Hämäläinen katsoo juontuvan nuoren opiskelijan
kokeman syvän ristiriitaisuuden. Tosin
ristiriitaisuus saattaa johtua siitäkin, ettei
osata tai malteta kulkea – eikä kasvattaa

kulkemaan – kivikkoista polkua hajanaisesta arkitiedosta kohti sellaista kehittynyttä identiteettiä, josta suomalaisen
sivistysyliopiston idean tärkein kehittäjä, filosofi ja valtiomies J. V. Snellman
(1806–1881) käytti ilmaisua ”objektiivinen itsetietoisuus”. Kivikkoisen polun
läpi kuljettaminen on sivistysyliopiston
tehtävä, kun se esimerkiksi kouluttaa
”johtajia ennakoimattomaan tulevaisuuteen”. Tehtävä ei onnistu, jos akateemiset ja ammatilliset opinnot ymmärretään
eri asioiksi. Nyt, yli vuosisata Snellmanin jälkeen, olisi entistäkin tärkeämpää
oivaltaa, että yliopistossa tulee olla
vain opintoja, joissa tietojen, taitojen ja
ammattien oppiminen perustuu syvälliseen ymmärrykseen niiden perusteista ja
sitoumuksista sekä käyttötarkoituksista
ja -ympäristöistä suhteessa globaaliin
vastuullisuuteen. Juuri näin voi nykymaailmassa tulkita Snellmanin tarkoittaman ”objektiivisen itsetietoisuuden”.
Sivistysyliopistoa ei sellaisenaan
ole milloinkaan ollut. Kyse on ideasta,
jonka tulee kyetä elämään kulloisessakin todellisuudessa. Muuttuen, mutta
ei johtoajatusta kadottaen. Historiallisesti sivistysyliopiston idea periytyy
1800-luvun alun Preussista, jossa se
oli kansalais- ja sotilaskasvatuksen
uudistamisen johtoajatus valtion kehittämiseksi. Sivistysyliopiston alkuperä oli
yksilön, kansalaisyhteiskunnan ja valtion tasojen yhteys. Sivistysyliopistoa
kutsutaan humboldtilaiseksi. Wilhelm
von Humboldt loi yhdessä useiden
filosofien ja tiedemiesten kanssa mallin,
jonka mukaisesti vuonna 1810 perustettiin Berliinin yliopisto samanaikaisesti

sotilasakatemian kanssa. Käytännöllisenä päämääränä oli Preussin valtion
perusteellinen uudelleen luominen
Napoleonille kärsityn tappion jälkeen.
Humboldtin ohella kenraali Carl von
Clausewitz ja filosofi Georg Wilhelm
Hegel ovat tunnetuimpia sellaisen
preussilaisen ilmapiirin edustajia, joissa
sivistyksen (Bildung) idea kukoisti. Uudistajien ryhmään kuului myös
sotilasakatemian perustaja, kenraali von
Scharnhorst.
”Preussilaisuus” ei tarkoittanut ajatuksettoman, konemaisen kurin istuttamista yksilöihin, kuten usein ajatellaan.
Tosin se edusti ”valtiosäätöistä eettistä
elämää”, joka nyky-yhteiskunnassa ei
riitä eikä toimi. Nyt, kuten yhteiskuntafilosofi Axel Honneth sanoo, yhteiset päämäärämme voivat toteutua vain
siinä määrin kuin kukin meistä kantaa
vastuuta toisen kyvystä kehittää omia
erityisiä ominaisuuksiaan. Juuri tätä
voi pitää nykyisen sivistysyliopiston
yhtenä johtoajatuksena. Upseerikoulutuksessa idea saattaa olla vaikeasti
toteutettavissa, jos Puolustusvoimat
mielletään pelkästään valtiojohdon kulloistenkin poliittisten intressien työkaluksi ja upseeri-identiteetti ainoastaan
velvollisuudeksi noudattaa määrättyjä
normeja. Velvollisuusmoraalia ei pidä
väheksyä, mutta jo sen keskeisin klassikko Immanuel Kant vaati, että ihmisen
on päästävä ulos ”alaikäisyyden tilasta” eli kyvyttömyydestä ”käyttää omaa
järkeään ilman toisen johdatusta”. Tätä
aikuistumisen, eli vastuullisuuden, vaatimusta voi pitää sivistysyliopiston alati
kestävänä, jatkuvasti arvioitavana lin-
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kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä mille
tahansa yhteiskunnalle”. Kun voi sanoa,
että näin ei ole tapahtunut, Harvardin
rehtori kysyy, ”onko markkinamallista jo tullut niin perustava ja määrittävä korkeakoulutuksen identiteetti”,
ettei epäily, kritiikki ja moniäänisyys
sovi kuvaan. Saattaa tuntua vieraalta,
mutta ”markkinamallin identiteetti”
vaanii – ajan hengen mukaisesti – myös
MPKK:a. Jos markkinamalli yhdistyy
kapea-alaisesti ymmärrettyyn kuriin,
yliopisto menettää asemansa ”luovuuden ja kurittomuuden paikkana”.
Kurittomuus tarkoittaa sen ymmärtämistä, että asiat voivat olla toisinkin, yhden
totuuden lisäksi on muitakin totuuksia.
Eräs ”väärän valistuksen” ominaisuus
on usko siihen, että yhdellä totuudella
voisimme hallita tulevaisuutta.

31

Kylkirauta 1/2012

Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riipinen.

artikkelit

Kylkirauta 1/2012

Käytännöllistä viisautta
ja toimintakykyä
Sivistysyliopisto – samoin kuin
sivistys – on nykyisin hatarasti, jopa
nurinkurisesti, ymmärretty asia. Suomenkielinen sana sivistys ei oikopäätä
linkity alkuperäänsä, saksan sanaan
Bildung. Kuitenkin tämä pellavan
käsittelyyn, kasvin hienoimpien kuitujen esiin saamiseen, liittyvä sana
otettiin 1800-luvulla Bildung-sanan
vastineeksi. Filosofi Moses Mendelssohn oli antanut vuonna 1784 seuraavan
määrittelyn: sivistys koostuu kulttuurista ja valistuksesta. Kyse on käytännön (kulttuurin) ja tiedon (valistuksen)
toisiaan tukevasta vuorovaikutuksesta.
Bildung-käsitteellä on kuitenkin pitkä
ja monipolvinen kehityshistoria ennen
ja jälkeen Mendelssohnin. Keskiajalla
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jana. Juuri sen hämärtymisestä on kyse
nykyisessä länsimaisen yliopistoinstituution kriisissä. Kyse on siitä, että yliopistot joutuvat kaventamaan vastuun
käsitettä tarkoittamaan tilivelvollisuutta
”tilaajille” ja rahoittajille.
Preussilainen näkemys oli se, että
valtio turvaa vapaan tieteen ja persoonallisen kasvun, koska ne ovat terveen
valtion ja sen kehityksen edellytys.
Valtion velvollisuus oli taata tieteelle ja
yliopistokasvatukselle varustus (norsunluutorni), joka pitää ne päivänkohtaisten
eturistiriitojen ulko- ja yläpuolella; juuri
tässä suoja-asemassa ne parhaiten palvelevat valtion tervettä kehitystä. Toisaalta juuri norsunluutornin suojaama
akateemisuuden epäpoliittisuus, ja siksi
voimattomuus, oli perustana 1900-luvun
puolivälistä voimistuneelle yliopistokritiikille. Kyse oli havahtumisesta
siihen, että yhteiskunnallisesti neutraaliksi ajateltu tiede ei ottanut kantaa
siihen, kuinka tietoa hyödynnettiin.
Tyyppiesimerkki oli atomiaseen kehittäminen: fyysikot keskittyivät puhtaaseen tieteellis-tekniseen luomistyöhön,
ja vastuu siitä, mihin tuon työn tuotosta käytetään, oli muilla. Ylipäätään
havahduttiin tieteen teknokratisoitumiseen eli siihen, että alkuperäinen valistusfilosofinen ajatus vapaasta tieteestä
synnytti oman vastakohtansa. Tällaista
havahtumista ilmensi myös kenraali
Eisenhowerin puhe hänen jättäessään
Yhdysvaltain presidentin viran vuonna
1961; hän kantoi syvää huoltaa asevoimien ja teollisuuden kasvavan keskinäisen kytkennän uhasta niin tieteelle kuin
ylipäätään demokratiallekin.
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sana viittasi ihmiseen Jumalan kuvana,
ja paljon myöhemmin sillä tarkoitettiin
ihmiskunnan itsekasvatusta. Mentäessä kauemmas sivistyskäsitteen alkuperään tullaan antiikin kreikan sanaan
paideia, joka tarkoitti elinikäistä kasvua
ja kasvatusta taisteluna ihmisyyden ja
hyvän elämän puolesta. Tähän puolestaan liittyy fronesis eli käytännöllinen
viisaus, joka on hyvän käytännöllisen
toiminnan, praksis, edellytys. Käytännöllinen viisaus on siis toimintakykyä,
jonka edistämiseksi tarvitaan sivistystä
– joka siis kasvaa käytännön ja tiedon
yhteisesti luomalta pohjalta.
Sivistysyliopisto tarkoittaa kasvatusyhteisöä, jossa tutkimus, opetus ja
oppiminen ovat itsekasvatuksen muotoja pyrittäessä Kantin tarkoittamaan
aikuisuuteen eli kykyyn käyttää järkeä
ilman toisten johdatusta. Sivistysyliopisto ei ole kapea-alaista ammattipätevyyttä tuottava koulu. Se ei ole myöskään
vain tutkimukseen keskittyvä laitos,
vaan yhteisö, jossa elinikäinen kasvaminen aikuisuuteen tapahtuu tieteellistä ja
filosofista tiedonmuodostusta oppimalla.
Tämä tarkoittaa sitä, ettei vain opettajan,
vaan myös opiskelijan, on oltava tutkija,
tiedon ja ajattelun tuottaja. Yliopistossa
kukaan ei voi olla pelkkä opettaja, vaan
hänen on oltava myös tutkija. Opettajuus on sitä, että opiskelijaa jatkuvasti
vedetään mukaan tutkijuuteen eli itsenäiseen tiedon ja ajattelun luomiseen.
Kyse ei saa olla siitä, että opettaja vain
välittää tutkimuksen tuottamia tuloksia
opiskelijoille. Keskeisintä ei ole tieto
(sisältö), jota opetetaan, vaan se tapa,
jolla tietoon ja ajatteluun on päästy;
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opettajan on omalla esimerkillään
opastettava siirtymään ”katselijasta” ja
”vastaanottajasta” toimijaksi. Opetusmenetelmällisesti tämä tarkoittaa sitä,
ettei mikään sisältö ole tietoa, jos se
vain välitetään valmiina. Vasta sitten
voidaan puhua tiedosta, kun ymmärretään sen syntytausta, muun muassa historialliset ja yhteiskunnalliset haasteet,
joiden selvittämiseksi ajatusmalleja ja
käytännön ratkaisuja on kehitetty.
Sivistysyliopisto on yhteisö, jossa
ylitetään akateemisten, ammatillisten ja
kasvatuksellisten alueiden välille luotuja
rajoja. Näin se on myös yhteisö, jossa
kapeasti ymmärretyt ”tieto” ja ”järki”
eivät ole itseisarvoisessa asemassa. Karl
Jaspersin tarkoittamaan ”väärään valistukseen” kuuluu, että uskotaan tiedon ja
järjen yksinään vievän hyvään ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, tai ylipäätään elämän ymmärtämiseen. Jo Moses
Mendelssohn antoi kuvauksen ”väärästä
valistuksesta”: se heikentää moraalista tunnetta, johtaa sydämettömyyteen,
egoismiin, uskonnottomuuteen ja anarkiaan. Vastaavasti kulttuurin (käytännön) väärinkäyttö johtaa hekumointiin,

tekopyhyyteen, velttouteen, taikauskoon
ja orjamaisuuteen. Sekä kulttuuri että
valistus voivat siis sairastua, ja niin voi
myös sivistys. Sivistyksen sairastuminen on Mendelssohnin mukaan sitä,
että siitä tulee itsetyytyväistä sivistystä,
tuhoon vievää ”kansallisonnellisuuden
ylettömyyttä”. Sairastuminen kuitenkin edellyttää sitä, että sekä käytäntö
(kulttuuri) että tieto (valistus) sairastuvat. Tällöin rappio on jo pitkällä, koska
kulttuuri ja valistus ovat toisiaan täydentäviä: käytäntö voi korjata tiedon
sairastumista ja tieto käytännön.
Valmiita ratkaisumalleja nykypäivään vanhoilta yliopistoideoilta ei
pidä odottaa, mutta toisaalta, nojaahan
nykyinen kadettikasvatuskin 1700luvun Samuel Möllerin perintöön. Kuten
filosofisista ajatuksista yleensäkin, menneisyyden ajatusmalleista on haettava
sellaista, mikä on sillä tavoin ikuista,
että sitä on tärkeä ajatella yhä uudelleen
oman aikamme näkökulmasta. Se, että
kaikkein olennaisimpia asioita (esim.
oleminen, ihmisyys, tieto, oikeudenmukaisuus, turvallisuus) on ajateltava aina
uudelleen, on syy siihen, miksi länsi33

maisessa kulttuurissa jatkuvasti palataan
Platonin ja Aristoteleen filosofiaan. Ei
mallia hakien, vaan kriittistä keskustelua käyden – jopa koko ”ateenalaisuus”
kyseenalaistaen ja asettaen sen sijalle
”jerusalemilaisuuden”. Kahteen kaupunkiin viittaavat kielikuvat tarkoittavat
kahta hyvin erilaista lähestymistapaa,
ateenalaista järjestyksen ja ”samuuden”
painotusta ja jerusalemilaisuudelle olennaista toisen ja ”toiseuden” kohtaamista. Meidän aikamme sivistysyliopiston
on kyettävä perusteellisesti pohtimaan
ratkaisunsa niiden välillä. Voimakkaimmillaan ateenalaisuuden kritiikki väittää, että siihen olisi sisään kylvettyinä
imperialismin, nationalismin ja rasismin
siemenet. Ne lienevät Mendelssohnin tarkoittamaa sivistyksen rappiota, kansallisonnellisuuden ylettömyyttä.

Bolognan malli ja sivistys
Opiskelijana kadettipursimies
Hämäläinen elää ”bolognalaisessa”
järjestelmässä: opinnot noudattavat
yleiseurooppalaista korkeakoulutuksen rakennetta. Se, että suomalainen
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”ihminen” ei voi alistaa käsitteelle
”talous”.
Pedagogiikka on elinikäistä
ihmiseksi kasvamisen tukemista siinä
mielessä, että se on taistelua sokeaa kohtaloa, irrationaalisia voimia ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Arto Mutasen
mukaan akateemisessa koulutuksessa
tulisi olla juuri tässä mielessä ”kyse
syvimmästä mahdollisesta kasvatuksesta”. Kun Platoniin viitaten sanotaan,
että kasvatus tähtää ”hyvään”, kyse ei
ole mistä tahansa ”hyvästä” eikä varsinkaan sattumoisin koetusta mielihyvästä.
Platonilla hyvä tarkoittaa ylintä periaatetta, joka on perusta kaikkien olioiden
olemiselle ja niitä koskevalle tiedolle.
Hyvä on universaalia järjestystä ja
sopusointua, jota ilman tieto (erotettuna
vaihtelevista mielipiteistä) ja moraali
eivät ole mahdollisia. Tavalla tai toisella koko länsimainen filosofia, tiede,
kulttuuri ja politiikka ovat juurtuneet
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upseerikoulutus muokattiin 2000luvulla suurin ponnistuksin tuon rakennemallin mukaiseksi, oli oikea ratkaisu.
Enemmän kuin muissa yliopistoissa,
MPKK:n opetussuunitelmatyö johdatti
miettimään ja luomaan omaa yliopistollisuutta. Ilman tuota työtä MPKK
olisi pudonnut tavoittelemastaan
jäsenyydestä korkeakoulumaailmassa.
Jäsenyyden inhimillistä, moraalista,
akateemista ja ammatillista hintaa sitä
vastoin ei syvemmälti ole pohdittu.
”Bolognalaisuus” on lähtökohtaisesti
eurooppalaisen talousalueen strategia
globaalin talouden puristuksessa. Taloudellisen kasvun ideologian paineessa
koko eurooppalainen yliopistolaitos on
haluttu muovata uuteen, yhtenäiseen
asuun. Kyse ei siis ole perimmiltään
pedagogisesta eli kasvatuksellisesta
uudistuksesta. Platonia seuraten kasvatus tarkoittaa hyvyyteen kasvamista
eli ihmiseksi tulemista. Peruskäsitettä

Filosofi ja valtiomies J. V. Snellmann (1806–1881), suomalaisen
sivistysyliopiston idean tärkein kehittäjä.
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tähän Platonin perintöön – joko sitä jatkaen, sitä kritisoiden, sitä purkaen, tai
siitä irti pyristellen. Historian kuluessa
Platonin perinnön soveltaminen on johtanut myös äärimmäiseen pahuuteen:
totalitaaristen järjestelmien suuri ”Johtaja” ja ”Isä Aurinkoinen” ovat kuin
suoria – joskin karkeasti vääristyneitä –
heijastuksia Platonin hyvin järjestetystä
kosmoksesta, jota hyvän idea valaisee
aurinkona.
Snellmanilla ihmiseksi kasvattaminen näkyi muun muassa hänen vaatimuksessaan siitä, että jokaisessa maassa
tulee olla paikka, josta tulee ”kunnon
miehiä” eli yhteisen hyvän edistämiseen
kykeneviä ja sitoutuneita kansalaisia.
Tuolla paikalla hän tarkoitti yliopistoa.
Johdonmukaisesti hän liitti yhteen myös
sotilaspedagogiikan ja yliopistopedagogiikan: kummassakin on kyse yksilön ja
kansan itsetietoisuuden kehittämisestä.
Juuri tässä mielessä hän piti tärkeänä
yleistä asevelvollisuutta. Ei siis taloudellisen perustein (vaikka olikin nykyistä valtiovarainministeriä vastaavassa
asemassa), vaan henkisin. Realistisena
käytännön toimijanakaan Snellman ei
sortunut alistamaan kasvatusta talousteknokratialle. Nykykielellä sanoen hän
näki, että terveen globalisaation ehto on
henkinen kasvu, joka tapahtuu yksilöissä, perheissä, yhteisöissä, kansassa ja
kansainvälisissä järjestelmissä.
Nykyihmiselle Snellmanin ajatus
kasvusta hengen kehitysprosessina
”järkeen ja vapauteen” tietysti vaatii
päivittämistä. Vapaus ei tarkoita
minäkeskeisyyttä tai individualistista rajojen kaatamista, eikä järki pelkisty tieteelliseksi tiedoksi. Toisaalta
Snellmanin ”idealismia” on ollut liiankin helppo kritisoida siitä, että visio
järjen ja vapauden etenemisestä ei suinkaan ole toteutunut, vaan päinvastoin
välinpitämättömyys, raakuus ja ihmisten tappamisen ilmeinen helppous on
yhä yleisempää. Varmasti Snellman
ei olisi sokea tämän päivän ilmiöille.
Pikemminkin hän vaatisi yhä ankarampaa ja syvällisempää inhimillisen kasvun
työtä kaikilla edellä mainituilla tasoilla. Inhimillinen kasvu oli Snellmanille
olennaisesti yksilöiden aktiivista osallisuutta toimijoina yhteiskunnallisessa ja
kulttuurisessa traditiossa, joka koostuu
menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Nyt olemme tässä hengen
eli tradition liikkeessä tilanteessa, jossa

yliopistojen tulee ymmärtää omaksua
globaali eettinen vastuullisuus, kuten
professori Reijo E. Heinonen, MPKK:n
sotilaspedagogiikka-oppiaineen pitkäaikainen yhteistyökumppani, sanoo.
Kyse on vastuusta tulevaisuudelle ja
sen sukupolville. Se tosin vaatii uutta
ajattelua. Heinosen mukaan ainoastaan
eettisesti vastuullinen, monikulttuurinen ja tieteidenvälinen sekä metodisesti
moniarvoinen yliopisto voi tulevaisuuden Euroopassa toimia yhdistävänä
tekijänä.

Yliopistojen kriisi
Humboldtilainen yliopiston idea on joutunut väistymään lyhytnäköisen talousja tekniikkakeskeisen ajattelun tieltä.
Kyse ei ole tärkeistä talous- ja teknisistä
tieteistä, vaan siitä, että humanististen
alojen alasajon perusmotivaationa on
pelkkä talouskasvu, jonka ajatellaan
ilman muuta johtavan yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja demokratiaan.
Yliopistoihin sijoitetun rahan tulisi
tuottaa lyhyellä aikavälillä mahdollisimman suurta taloudellista hyötyä.
Siksi on keskityttävä sellaisten koulutusalojen, oppiaineiden ja opetusmenetelmien vahvistamiseen, joilla on tämän
tavoitteen kannalta eniten potentiaalia.
Samalla kuitenkin muokataan vahvalla
kädellä opiskelijoiden maailmankuvaa,
moraalia ja identiteettiä. Eräs oire näkyy
psykologi ja kasvatustieteilijä Howard
Gardnerin johtaman ”hyvää työtä” koskevan laajan tutkimuksen tuloksissa:
korkeakoulutetut nuoret ammattilaiset
kyllä sanovat arvostavansa hyvän työn
eettisiä vaatimuksia (sitoutuminen, pitkäjänteisyys, rehellisyys, vastuullisuus
jne.), mutta samalla he ilmaisevat, että
heillä ei ole varaa niihin, koska on pärjättävä hektisillä markkinoilla. Gardnerin vuonna 2011 kuvaamat tulokset ovat
samanlaisia kuin sosiologien Zygmunt
Bauman ja Richard Sennett jo aikaisemmin esittämät havainnot: työelämästä on
hyvää vauhtia katoamassa sitoutuneisuuden ja pitkän kokemuksen tuoman
taidon arvostus.
Taloustieteen nobelisti Amartya
Senin tutkijakumppani Martha
Nussbaumin (Chicagon yliopiston
professori, Suomen Akatemian akateemikko) mukaan näkemys yliopistosta talouskasvun välineenä perustuu
yksipuoliseen käsitykseen yhteiskun-
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nallisesta kehityksestä. On virheellistä ajatella, että taloudellinen kasvu on
kansakunnan ainoa tärkeä päämäärä,
joka ei sen syvempiä perusteluja tarvitse. Pahimmillaan tästä seuraa, että
”kasvatetaan tekniikassa taitavia, mutta
ahdaskatseisen ahneita käskyläisiä”.
Kapea-alainen talouskasvun päämäärä
oikeuttaa tekemään yliopistoista yrityselämän tutkimusapulaisia pakottaen ne
karsimaan ”tuottamattomia” aloja, niin
kuin Suomessakin on tapahtumassa.
Samalla on seurattu yritysmaailman
mallia ”joustavuuden” edistämiseksi
muuttamalla virat työsuhteiksi, jotka
voidaan tuottavuusnäyttöjen puutteeseen vedoten lakkauttaa. Suuri ja
kasvava osa yliopistojen opettajista ja
tutkijoista on lyhytkestoisissa määräaikaisissa tehtävissä. Tämä luonnollisesti
heikentää mahdollisuutta ja motivaatiota opetuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Voiko MPKK:ssa jo tunnistaa vetoa
kulloistenkin rahoittajien palkkaamaksi tutkimusapulaiseksi tai ylipäätään
”yritysyliopistoksi”? Puolustusvoimien
taloudellisen tilan kiristyminen todennäköisesti vahvistaa tällaista vetoa – varsinkin, kun muut yliopistot valtiovallan
tuella sitä suosivat, jopa vaativat. Vai
olisiko MPKK:lla sittenkin mahdollisuus pelastautua? Ainakin sillä olisi
erinomainen mahdollisuus nivoa tutkimusta, opetusta ja kasvatusta dynaamiseksi kokonaisuudeksi sivistysyliopiston
perinnettä ajankohtaistaen.
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Miten aloittaa päivitys?
Kun inhimillisen kasvun ajatusmallia
sovelletaan MPKK:n yliopistollisuuden
tarkasteluun, korkeakoulussa vaalittavien perinteiden merkitys tulee helpommin näkyviin kuin muissa yliopistoissa.
Snellman kritisoi ankarasti tradition
ymmärtämistä pelkästään perinnäisiksi
tavoiksi ja tiedoiksi, puhumattakaan että
traditio olisi pelkkää muotoseikkojen
ulkoa pänttäämistä. Sellaisena traditio
näivettyy hänen mukaansa tilaan, jota
hän kuvasi sanoilla ”järjettömyys” ja
”huono tapa”, koska siitä puuttuu henki
ja sen liike. Tradition tulee elää ajassa, ja
siitä ei saa puuttua ymmärrystä. Kaiken
asteisen koulutuksen tulee tähdätä
ymmärryksen kehittämiseen tradition
eli yhteiskunnallisen käytännön edistämiseksi, mutta aivan erityisesti se on
yliopiston tehtävä. Sivistystä on Snellmanin sanoin se, että ihminen käsittää
oman aikansa ja sen hengen pystyen
myös tunnistamaan ”jokaisessa ajassa
liikkuvat harhahenget”. Traditioon osallistamisena kasvatus on niin vaativa
tehtävä, ettei siihen kykene vanhempi
kadetti, tuskin nuori sotatieteiden maisterikaan.
Sivistykseksi ei riitä pelkkä ymmärtäminen, vaan se vaatii myös oivallusta
ja tahtoa tradition kehittämiseksi, siis
vakaumusta. Juuri tähän liittyy Snellmanin sivistysajatuksen keskeinen
käsite ”itsetietoisuus”. Juuri itsetietoisuus kytkee sivistyksen Joona Hämäläisen esiin nostamaan kysymykseen
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identiteetistä. Snellmanilla ”yksilöllinen
itsetietoisuus” on identiteetin kehityksen varhaisvaihe; siinä tajunta siirtyy
jatkuvasti kohteesta toiseen ja ikään
kuin hajoaa alati vaihtuviksi sisäisiksi
tiloiksi. Tällöin identiteetti tietenkin on
varsin hatara, tilanteesta toiseen hyppelevä. Seuraava vaihe, ”subjektiivinen itsetietoisuus”, on sitä, että yksilö
kutoo itselleen maailman- ja minäkuvaa tajuten oman luovan ajattelunsa
merkityksen. Kyse on kuitenkin vielä
irrallisesta eli abstraktista itsetietoisuudesta, mutta siitä on mahdollista nousta
”objektiiviseen itsetietoisuuteen”. Tällä
kolmannella tasolla aletaan oivaltaa,
ettei järjellinen ajattelu olekaan vain
yksilön omaa sisäistä toimintaa, vaan
osallisuutta traditiossa. Snellman puhui
tästä tasosta myös ”luovana tietämisenä”, koska silloin yksilö pystyy sovittamaan toisiinsa ulkopuolellaan olevan
järjen (tradition) ja oman ajattelunsa.
Vaikka tämän tulisi olla yliopiston
tavoite, Snellman pelkäsi, ettei monikaan vastavalmistunut maisteri siihen
yllä.

Yliopiston tehtävä on snellmanilaisittain yksilöllisen ajattelun ja
objektiivisesti olemassa olevan järjen
sovittaminen yhteen: luovaa tietämistä on kehitettävä siten, että opiskelija
hankkii tiedon luomalla sen – ei ulkoa
opettelemalla ja vain ”läksyjä lukemalla”. Tällä näkemyksellä on yhteyksiä
Hämäläisen pohtimaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jota hän
pitää vallitsevana MPKK:n opetuksessa.
Sivistysyliopistollinen ”konstruktivismi” on kuitenkin syväkonstruktivismia,
jossa on perimmiltään kyse yksilön asemasta ja vastuusta maailmanhistoriassa.
Tällaista hengenfilosofiaa, jossa kehitys
kulkee kohti päämääräänsä, ”järkeä ja
vapautta”, on paljon kritikoitu. Snellman
ei tiettävästi missään kuvaa paratiisia,
johon ihmiskunta lopulta asettuisi ja
jossa kaikki olisi hyvin. Pikemminkin
hänen ajatuksensa voi tulkita siten,
että kyse on sellaisen vaativan polun
osoittamisesta, joka ehkä joskus auttaa
ihmiskuntaa ainakin kohtuullisesti pääsemään ”totaalisesta turvattomuudesta”
ja ”maailman läpikotaisesta epäluotet-

tavuudesta”, kuten Karl Jaspers myöhemmin sanoi. Jasperskaan ei väittänyt,
että jossakin olisi odottamassa valmis
paratiisi; myös hän vaati ankaraa työtä
ja keinojen luomista siihen. Tuota työtä
hän kutsui kommunikaatioksi. Se ei ole
mitä tahansa vuorovaikutusta tai jutustelua, vaan ”kommunikaatiossa vihdoin
toteutuu muukin totuus kuin omani”.
Sivistysyliopisto on sellaisen kommunikaation harjoittelua, edistämistä
ja ylläpitoa, jossa ”puolustaminen ja
hyökkääminen ovat keinoja, joilla ei
pyritä valtaan, vaan keskinäiseen
lähentymiseen”.
MPKK:n yliopistollisuuden perustavaa laatua oleva haaste on tieteiden
ja kulttuurien välinen kommunikaatio.
Yksitieteisyys (vaikka sotatieteet koostuvatkin useista osatieteistä) ja yksikulttuurisuus (sotilaskulttuuri) luovat
selkeältä tuntuvaa yhtenäisyyttä, mutta
samalla tulisi jatkuvasti kehittää yksilötasolta aina globaalille tasolle kommunikaatiota, jossa toteutuu ”muukin totuus
kuin omani”. Vakava virhe tehdään, jos
MPKK tyytyy paistattelemaan siinä
ihailussa, jota muut ”teollisen yliopistomallin” edustajat siihen kohdistavat.

Identiteetti ja etiikka
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Kadettipursimies Hämäläisen esille nostamassa kadetin kokemusmaailmassa
ristiriitaisuus ei ole yleistä tai globaalia, vaan henkilökohtaisen konkreettista:
juuri minun tulisi kehittyä kovan luokan
ammattilaiseksi, minun tulisi saavuttaa
akateemisen kansalaisen asema, minun
tulisi omaksua upseerin hyveet. Näiden
haasteiden ohella nuori ihminen rakentaa ylipäätään minuuttaan ja suhdettaan
elämään. Hämäläinen tunnistaa edellä
mainitut yhteiskunnalliset muutokset –
kadetitkin ovat nykyisen kulutusyhteiskunnan kansalaisia: ”Kuinka perustella
itselleen oman elämän ja mukavuuksien rajoittaminen yhteiskunnassa, jonka
viesti kansalaisille on päinvastainen?”
Kyse on todellakin identiteetistä, jonka lähikäsitteitä ovat minuus ja
luonne. Baumanin ja Sennettin viiltävät
analyysit antavat ymmärtää, että kulutusyhteiskunnassa luonteen rapautumisesta
on jo alkanut tulla menestymisen vaatima ”hyve”. Sennettin mukaan kysymys
luonteesta asettuu vakavasti kyseenalaiseksi järjestelmässä, joka kokonaisuudessaan huokuu välinpitämättömyyttä.
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Hämäläinen osuukin suoraan kadettija upseerikasvatuksen ytimeen, jota on
ajateltu – ja tulisi ajatella – luonteen
kasvatuksena. Onko kyseinen kasvatus
kenties pinnallistunut ja jähmettynyt,
koska kulutusyhteiskunnassa on yhä
vaikeampaa vastata kysymykseen ”kuka
tarvitsee minua”, kuten Sennett sanoo?
Jos tähän kysymykseen ei ole selkeää
vastausta, luonne syöpyy ja rapautuu
sisältä päin. Näin käy Sennettiä lainaten, kun meillä kylläkin ”on historia,
mutta ei mitään yhteistä vaikeuksien narratiivia (kertomusta), eikä näin
ollen mitään yhteistä kohtaloa”. Vaikka
luonne on viime kädessä yksilöllinen, se
on myös yhteiskunnallis-historiallinen.
Nykytutkimus on alkanut yhä useammin
käyttää ilmaisua ”narratiivinen identiteetti”. Tässä on vaaransa, jos narratiiviksi kutsutaan mitä tahansa kertomusta
ilman näkemystä yhteisestä kohtalosta.
Ajatus yhteisestä kohtalosta ei tarkoita
uhka- ja viholliskuvien luomista, vaan
traditiota menneisyyden, nykyisyyden
ja tulevaisuuden alati muovautuvana
jatkumona. Akateemisen kasvatuksen
tulisi ohjata muodostamaan yhteisestä
perimätiedosta ja yksilön itsenäisestä
ajattelusta uutta luovaa ja vastuullista
toimintaa.
Ranskalaisen filosofi Paul Ricoeurin
mukaan ”minuutta” kysyvä identiteetti
on eri asia kuin ”samanlaisuutta” tarkoittava identiteetti. Ensin mainitussa
on kyse siitä, kuka minä olen (esim.
minä upseerina); jälkimmäisessä on
ulkokohtaisemmin kyse siitä, mikä
minä olen (upseeri yleensä). Pyrkiikö
upseerikoulutus kenties tuottamaan
vain samanlaisuuden identiteettiä (mikä
olen), vai yltääkö se minuuden identiteetin kehityksen tukemiseen (kuka
olen)? Tämä on tärkeä kysymys, koska
se liittää identiteetin moraaliin ja etiikkaan. Ricoeurin mukaan moraalissa on
kyse velvollisuudesta noudattaa ulkoa
päin asetettuja normeja, etiikka puolestaan on pyrkimystä hyvään. Etiikka
on ensisijasta, koska se on perustavaa
laatua olevaa taistelua ylipäätään hyvän
(oikeudenmukaisen, merkityksellisen
jne.) elämän puolesta. Etiikasta seuraava moraali ilmenee normeiksi puettuina velvollisuuksina. Normien sanelema
moraalisuus ja hyvän elämän päämääristä käsin ohjautuva eettisyys liittyvät
toisiinsa siten, että eettisen päämäärän
kohdalla voi puhua (1) itsearvostukses-
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ta, ja moraalisen velvollisuuden kohdalla (2) itsekunnioituksesta. Vasta sitten,
kun itsearvostus ja itsekunnioitus yhdistyvät, voidaan puhua (3) minuudesta,
identiteetistä aidoimmillaan. Minuuden
tärkeys näkyy tilanteissa, joissa ei ole
valmiita tai selkeitä normeja toiminnan
ohjenuoraksi. Tällöin kyse on toimintakyvystä: juuri minun on toimittava
mahdollisimman oikein ja kannettava vastuu, kukaan ei voi ottaa minun
paikkaani, enkä pyri oikeaan toimintaan
pelkästään siksi, että olen tietyn aseman
ja roolin haltija.
Identiteetti on perimmiltään eettistä, ei ainoastaan psykologista ja
sosiaalista. Akateemisen upseerikoulutuksen opetussuunnitelma ei parane vain
”integroimalla” erillisiksi ajateltuja teoriaopintoja, ammatillisia opintoja sekä
upseerikasvatusta. Tulisi löytää toimintamuoto, jossa minuuden eettisellä tavoitteella – toimintakykyisyydellä – on
johtava asema. Tällöin valmiiden käyttäytymissääntöjen ja suoritusmallien
opettaminen ja opetteleminen on vain
alkeisvaihe, joskin välttämätön. Hyveetiikassa kyllä luetellaan hyveitä (esim.
rohkeus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus), mutta varsinaisesti kyse on
alati jatkuvasta pyrkimyksestä hyvään
elämään, ei vain hyviin suorituksiin.
Hyvä elämä ei kuitenkaan ole missään
valmiina; se on hyvän elämän etsimistä.
Elämä on jo kohtalaisen hyvää, kun etsiminen sallitaan ja mahdollistetaan eikä
sitä kielletä ”ainoilla oikeilla” perus37

teilla. Eräs – pelottavan ajankohtainen
– ilmiö ”ainoan oikean” totalitarismista
on akateemisen koulutuksen vähättely ”käytännön kokemuksen” rinnalla.
Olisi hyvä nähdä, kuinka lähellä Puolustusvoimissakin muotiin tullut sana
”virtaviivaistaminen” on likvidoinnin
käsitettä. Virtaviivaistaminen on valtavirtaa kyseenalaistavien tekijöiden
poistamista, likvidointia. Ei ole ihme,
että totalitaristisissa poliittisissa laboratorioissa juuri yliopistot ovat olleet
tulilinjalla, ja ensisijaisia likvidoitavia
ovat olleet professorit. Ellei suoraan
ampumalla, niin sivuun sysäämällä.
Monien muiden ohella tämä oli sivistysyliopiston puolustajien, Snellmanin
ja Jaspersin kohtalo. Nykyistä kulutusyhteiskuntaa kuvataan sanalla likvidi –
juokseva, nestemäinen, virtaviivainen,
mihinkään kiinnittymätön. Identiteetistä
puhuttaessa se viittaa luonteen, minuuden, rapautumiseen.
Jarmo Toiskallio on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspedagogiikan
emeritusprofessori ja Turun yliopiston
dosentti. 
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Kuilun partaalla?

Pakistanin epävarma poliittinen
tulevaisuus
Teksti: Pekka Holopainen

Voiko Pakistan astua pois kuilun reunalta? Alati
syvenevä eripura Pakistanin presidentin, hallituksen,
asevoimien ja oikeuslaitoksen välillä on nostanut pintaan
huolet maan poliittisesta vakaudesta – maan, jonka
historiaan sotilasvallankaappaukset ovat olennaisesti
kuuluneet. Sotilaat ovat hallinneet Pakistania yli
puolet maan itsenäisyysajasta. Pääministeri Gilanin
demokraattisesti valittu – tosin epäsuosittu ja heikko –
hallitus on vaakalaudalla.Viimeisin sijaiskärsijä on ollut
puolustusministeri, joka erotettiin tammikuun puolivälissä.

P

residentti Asif Ali Zardarin
luotsaama Pakistanin kansanpuolue (The Pakistan People’s
Party, PPP) ei ole koskaan ollut erityisen läheisissä väleissä asevoimien
kanssa. Viimeisin vahvistus asiantilalle
saatiin lokakuun 2011 aikana tapahtumasarjassa, jota kutsutaan pakistanilaisittain ”Memogateksi”. Skandaalin
mittasuhteisiin paisunut tapahtuma
sai alkunsa, kun Pakistanin Yhdysvaltain-suurlähettilään Husain Haqqanin
presidentin hiljaisella myötävaikutuksella laatima muistio vuoti julkisuuteen
Washingtonissa. Muistiossa esitetään,
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että Pakistanin hallitus uudistaa sotilas- ja tiedustelujohtonsa ja katkaisee
kaikki siteensä militantteihin islamistiryhmiin. Vastapalveluksena edellytettiin Yhdysvaltain poliittista tukea
hallituksen toimille – ja nimenomaan
sotilasjohdon vastatoimien varalle.
Muistio toimitettiin silloiselle
Yhdysvaltain asevoimien aselajikomentajien neuvoston puheenjohtajalle amiraali Mike Mullenille.
Jakeluun kuuluivat myös entinen turvallisuusneuvonantaja James Jones
sekä pakistanilaissyntyinen liikemies Mansoor Ijaz, jolla on myös
Yhdysvaltain kansalaisuus. Mullen
myönsi saaneensa muistion, mutta
totesi, että mihinkään toimenpiteisiin ei ollut ryhdytty. Ijazin roolista
asiassa on liikkunut toinen toistaan
epämääräisempiä arvioita. Joka tapauksessa kohu on maksanut Haqqanille
suurlähettilään viran. Asianomainen
on kiistänyt kaikki epäilyt osuudestaan muistion syntyyn, samoin kuin
presidentti Zardari. Jos muistion jäljet
johtavat presidentin kanslian ovelle, on
38

Pekka Holopainen
Zardarin lähtölaskenta alkanut.
Jos eivät Kansanpuolueen välit
sotilasjohtoon ole olleet lämpimät,
eivät asiat ole sen paremmin oikeuslaitoksenkaan kanssa: Pakistanin korkein
oikeus on tekemässä omaa tutkimustaan ”Memogatesta” parlamentin käynnistämän julkisen tutkimuksen ohella.
Tutkimuspyynnön tekijät ovat vaatineet entisen suurlähettiläs Haqqanin ja
presidentti Zardarin asettamista syytteeseen maanpetoksesta. Tammikuussa 2012 sotilasjohto lisäsi löylyä
ilmoittamalla julkisesti, että pääministeri Gilani pahentaa tilannetta
julkisilla sotilasjohdon vastaisilla lausunnoillaan, jotka voivat johtaa ”ikäviin ja arvaamattomiin seuraamuksiin”.
Poliittisen johdon ja sotilasjohdon välinen julkinen nokittelu mediassa on
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ollut pysyvää aineistoa päivästä toiseen.
Oikeuslaitos ahdistelee hallitusta
myös toisessa ikävässä asiassa, korruptiossa. Jo vuonna 2009 korkein oikeus
kumosi presidentti Zardaria ja satoja
muita poliitikkoja koskeneen syytesuojan lahjustutkinnassa. Tammikuussa
korkein oikeus varoitti, että pääministeri Gilani voidaan julistaa virkaan
kelpaamattomaksi, ellei hän käynnistä
uudelleen eräisiin huippupoliitikkoihin
kohdistuneita – sittemmin keskeytettyjä – lahjustutkimuksia. Tuomarineuvosto jopa syytti pääministeriä virkavalan
rikkomisesta ja ilmoitti tämän olevan
epärehellinen mies. Viimeisimmän
tiedon mukaan pääministeri Gilani
on haastettu vastaamaan korkeimpaan
oikeuteen päättämättömyydestään lahjusjutun uudelleenavaamisessa

se, että presidentti Zardari jatkaa
”varman päälle” pelaamista eikä yritä
korvata sotilas- tai tiedustelujohtoa.
Samaan aikaan oppositiosta tuleva
arvostelu lisää painetta järjestää ennenaikaiset vaalit vielä tänä vuonna.
Hallituksen kausi päättyy virallisesti
helmikuussa 2013. Kuitenkaan vaaleja ei järjestettäne ennen maaliskuuta
2013, koska hallitus haluaa odottaa
paikallisvaalien tulosten yli toivossaan
saavuttaa niiden avulla enemmistö senaatissa.
Tuskin kukaan on valmis lyömään
vetoa sen puolesta, että presidentti
Zardari tai hänen hallituksensa istuvat
täyttä kautta, siinä määrin väärinkäytösten ja lahjustenoton leimaamia molemmat ovat. Asiantuntijoiden mukaan
sotilasvallankaappausten ajat ovat ohi,
mutta otteet hallitusta kohtaan kovenevat. Ehkäpä vakavin uhka hallitukselle
on entinen Pakistanin krikettijoukkueen kapteeni ja nykyinen poliitikko
Imran Khan.
Tehreek-e-Insaf (Oikeusliike)
-puolueen puheenjohtaja on tarjonnut kolmannen vaihtoehdon kahden
valtapuolueen, Presidentti Zardarin
PPP:n ja entisen pääministeri Nawaz
Sharifin luotsaaman Pakistanin muslimiliigan lisäksi. Jotkut luottavat aidosti
Khanin siksi, että tämä on poliittinen
noviisi, eikä hänellä siten ole lahjontamenneisyyttä. Toiset kannattavat häntä
siksi, että he olettavat hänen olevan

sotilasjohdon suosikki ja siten kykenevän tarjoamaan todellisen, vakautta
tuovan vaihtoehdon. Muutosodotusten
ja poliittisen tilanteen uudelleenjärjestelyn rohkaisema entinen presidentti
Pervez Musharraf on myös päättänyt
palata kehiin viimeistään helmikuussa,
pidätysuhkauksista huolimatta. Politiikan kommentaattorit ennakoivatkin
Khanin, Musharrafin, Altaf Hussainin
johtaman Sindh-maakunnan Yhdistyneen kansallisliikkeen (Muttahida
Quami Movement, MQM) ja joidenkin asevoimien tukemien poliitikkojen välistä liittoutumaa. Kuka sitten
päätyykin Pakistanin vallanpitäjäksi,
hän saa samalla nipun haasteita: talous
kituuttaa, energiapula ajaa kansalaisia
kaduille mielenosoituksiin, militantit
ovat aktiivisia eri puolilla maata ja suhteet Yhdysvaltoihin ovat historiallisen
huonot.
Jotkut analyytikot ovat arvelleet,
että Pakistan on kulkeutumassa kohti
suuren hämmennyksen aikaa, joka voi
kääntyä joko voimistuneeksi parlamentaariseksi demokratiaksi – tai johtaa
järjestelmän totaaliseen romahtamiseen. Kannattaa kuitenkin panna merkille, että nykyhallinto on kestänyt
pidempään kuin mikään edeltäjänsä;
tämä lienee syynä myös siihen, miten
instituutioiden välinen vastakkainasettelu on saanut niin suuren julkisuuden
ja mittasuhteet.

Useimmat analyytikot arvioivat, että
sotilasvallankaappaus on sangen epätodennäköinen. Syy arvioon on harvinaisessa pakistanilaisessa ilmiössä,
nimittäin eri poliittisten toimijoiden
samanmielisyydessä siitä, että sotilaiden minkäänlainen yritys kaapata valta
tulee kohtaamaan yleistä vastustusta.
Sotilasjohdolla on hyvin vähän – jos
mitään – tarjottavanaan sen enempää
Pakistanille kuin maailmallekaan saadakseen vallanotolleen oikeutuksen.
Kaiken lisäksi sotilasjohdon luotto on
harvinaisen alhainen sekä kotimaassa
että ulkomailla Osama Bin Ladenin
surmaamiseen johtaneeseen operaatioon liittyen – eikä vähiten siksi, että
tämä oli oleillut suurehkon kasarmialueen välittömässä läheisyydessä.
Todennäköisin kehityskulku onkin

Kuva U.S. Navy photo/William John Kipp Jr.

Kaappaus vai ei?

Amiraali Mike Mullen tervehtii Pakistanin armeijan kenraali Ashfaq
Kayania elokuussa 2008.
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Poliittisen kriisin pelaajat
Presidentti Asif Ali Zardari. Pakistanin ristiriitaisimpien poliitikkojen kastiin kuuluva Zardaria on aina pidetty
eräänlaisena sattumapresidenttinä. Hän
nousi valtaan syyskuussa 2008 puolisonsa, Benazir Bhutton salamurhaa
seuranneen sympatia-aallon tukemana.
Hänen virkakautensa on ollut poliittisen ja sosiaalisen kuohunnan sekä
kasvavan epävarmuuden leimaama.
Häntä on pidetty pääsyyllisenä Yhdysvaltojen ja Pakistanin huonoihin
väleihin lähinnä siksi, että Washington
ei luota Zardarin kykyyn – ja haluun –
hoitaa islamististen militanttien tuomaa
uhkaa.
Zardarin kausi on ollut myös lahjontasyytteiden leimaama. Korkein
oikeus on jälleen avaamassa lahjustutkinnan, jonka seurauksena hän vietti
aikoinaan kahdeksan vuotta vankilassa.
Hän on erittäin epäsuosittu pakistanilaisten keskuudessa, ja hänen horjuva
terveytensä on ajanut hänet naapurimaihin hoitoon yleensä juuri silloin,
kun hänen paikallaoloaan olisi tarvittu
eniten.
Pääministeri Yosuf Raza Gilani.
Pääministeri on ollut viime aikoina
poikkeuksellisen suorapuheinen asevoimien suuntaan. Pakistanilaisten poliitikkojen hiljaiseen siipeen kuulunut
Gilani on toistuvasti korottanut äänensä kritiikkiin asevoimia ja erityisesti
niiden johtoa vastaan. Joulukuun lopussa hän varoitti julkisesti, että ”valtiota valtiossa” ei tultaisi sallimaan ja
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että asevoimien tulee olla parlamentaarisessa ohjauksessa ja valvonnassa. Asevoimat torjuivat tuoreeltaan
syytökset. Muutama päivä myöhemmin pääministeri syytti armeijan ja
tiedustelupalvelun johtoa siitä, että ne
olivat tarjonneet hallituksen vastaisia
todisteita korkeimmalle oikeudelle
”Memogate”-tutkinnassa. Asevoimien
vastakritiikkiin Gilani vastasi antamalla potkut puolustusministerilleen.
Armeijan komentaja, kenraali Ashfaq Kayani. Kenraali Kayani
on ajanut voimakkaasti tutkimuksen
aloittamista muistiojutussa luonnehtien muistiota poliittiseksi salaliitoksi
armeijaa vastaan. Vastavetona pääministeri Gilani syytti Kayanin toimia ja
lausuntoja perustuslain vastaisiksi. Ka-
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yanin toimikausi armeijan komentajana
on ollut poikkeuksellisen myrskyisä:
Osama bin Ladenin surmaaminen,
terrorihyökkäysten uhan kasvu sekä
suuren yleisön kasvava raivo Yhdysvaltain tekemiä miehittämättömien
ilma-alusten iskuja kohtaan eivät ainakaan helpota tehtävän hoitamista.
Pakistanin armeija on toimeenpannut kolme vallankaappausta maan
historian aikana, ja arveluja neljännen tulosta esitetään. Analyytikkojen
mukaan asevoimat voisivat saavuttaa
vain vähän tai ei mitään vallan kaappaamalla: asevoimilla on kädet täynnä
työtä militanttien vastaisessa taistelussa, ja kaappaus toisi mukanaan ainoastaan kansainvälistä kritiikkiä.
Kenraali evp. Pervez Musharraf.
Mikäli Musharraf palaa ennakkoilmoituksensa mukaisesti Pakistaniin, häntä
odottaa välitön pidätys. Pakistanin
viimeinen sotilaspresidentti on elänyt
vapaaehtoisessa maanpaossa astuttuaan sivuun vuonna 2008, mutta hän on
säilynyt voimakkaana hahmona Pakistanin politiikassa. Tammikuussa hän ilmoitti palaavansa poliittiselle areenalle
lähitulevaisuudessa ja kehotti kannattajiaan valmistautumaan ennenaikaisiin
vaaleihin. Musharrafia odottavat myös
syytteet siitä, että hän epäonnistui entisen pääministerin Benazir Bhutton
turvallisuuden takaamisessa. Väitetään,
että sotilasjohto ei mitenkään toivota
Musharrafia tervetulleeksi; hänen katsotaan olevan pääsyyllinen sotilashallinnon huonoon maineeseen virkansa
jättämisen aikoihin.

artikkelit
Oppositiojohtaja Nawaz Sharif.
Sharif on luonnehtinut vuodettua muistiota maanpetokselliseksi toimeksi.
Toimittuaan kahteen kertaan pääministerinä Sharif on ollut Pakistanin vaikutusvaltaisimpia poliitikkoja Punjabin
alueella, joka on Pakistanin vakirikkain
maakunta. Hän on myös Pakistanin toiseksi suurimman puolueen, Pakistanin
muslimiliigan, puheenjohtaja. Monien
mielestä Sharif olisi voittanut vuoden
2008 presidentinvaalit, ellei Zardari
olisi saanut yllättävää nostetta puolisonsa salamurhan vuoksi.
Oppositiossa ollessaan Sharifia on
syytetty liiasta Pakistanin kansanpuolueen myötäilystä; toiset arvelevat, että
kyse on taktiikasta. Hän vain odottaa
sopivaa tilaisuutta iskeä – ja tarpeeksi
kovaa. Juuri Sharif toi kuuluisan muistion korkeimman oikeuden tietoon, ja
hän on julkisesti arvellut presidentti
Zardarin olleen muistion takana.
Oikeusliikkeen johtaja Imran
Khan. Entisellä krikettitähdellä on
vankka kansansuosio, joka ei välttämättä jalostu vaalimenestykseksi.
Khan on johtanut jo vuosia Oikeusliike-puoluetta, mutta hän on joutunut
ponnistelemaan lujasti saavuttaakseen
menestystä. Viime aikoina Khan on
kuitenkin nauttinut todellisesta kansansuosion noususta, joka perustuu
kaupunkien keskiluokan pettymyksiin
politiikassa.
Kannattajakokouksissaan Khan
on vakuuttanut kitkevänsä Pakistanin
poliittista elämää riivaavan lahjuskäytännön, ja tästä syystä hän on suosittu
myös sotilasjohdon keskuudessa.
Korkeimman oikeuden ylituomari Mohammad Iftikhar Chaudhry. Ylituomarilla on pitkä kokemus
vastahangasta kulloistakin poliittista
hallitusta vastaan. Hän oli yksi niistä
useista tuomareista, jotka Musharraf
erotti vuonna 2007 näiden kyseenalaistaessa Musharrafin oikeuden pysyä virassaan. Pitkän valitusprosessin jälkeen
Chaudhry sai virkansa takaisin maaliskuussa 2009.
Chaudhry on tunnettu populistisista otteistaan, ja hän muistaa aina
korostaa, kuinka hän on noussut vastustamaan sotilashallitsijaa – ja voittanut. Vastustajat tosin muistuttavat,
että Chaydhry tuntuu olevan hieman
valikoiva sen suhteen, mitä vastustaa
ja milloin vastustaa. Hän on esimer-

kiksi ajanut voimakkaasti hallituksen
vastaisia korruptiosyytteitä, mutta hän
ollut viisaasti hiljaa tiedustelupalvelun
lahjussyyteiden osalta.
Tiedustelupäällikkö, kenraaliluutnantti Ahmad Shuja Pasha.
Tiedustelupäälliköllä on enää muutama
kuukausi palvelusaikaa jäljellä ennen
eläköitymistä. Pakistanin mahtavan
tiedustelukoneiston (Inter-Services
Intelligence, ISI) päällikköä vaadittiin
eroamaan Bin Ladenin surmaoperaation jälkeen. Moni totesi tuolloin, että
on mahdotonta, ettei tiedustelupalvelun
ylin johto tiennyt Bin Ladenin olinpaikasta. Samoin tiedustelupalvelun on
epäilty olleen tietoisesti epätietoinen
militanttitaistelijoiden tukemisesta.
Vain muutama viikko ennen paljon
puhuttua muistion vuotoa Pasha matkusti Lontooseen tapaamaan erästä
muistion luonnostelijaksi epäiltyä, nimittäin liikemies Mansoor Ijazia. Siellä
hän antoi lausunnon, jonka mukaan
hän totesi olevan riittävästi todisteita
asevoimien vastaisesta salaliitosta.
Vastavetona hallitus syytti tiedustelupäällikköä perustuslain vastaisesta
toiminnasta: tämä kun oli matkustanut
Lontooseen armeijan, ei hallituksen
valtuuttamana.
Presidentti Zardari tunnetusti
inhoaa tiedustelupäällikköään, mutta
ei kuitenkaan voi haastaa tätä. Zardari
paneekin toivonsa sille, että eläköityminen hoitaa ongelman lähiaikoina.
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Epävarma tulevaisuus
Vallitseva poliittinen tilanne on ennennäkemätön Pakistanin historiassa.
Vanhojen ja uusien toimijoiden pulpahtaminen poliittiseen peliin tekee
tulevan ennustamisen tavallista vaikeammaksi. Esimerkiksi jos hallitus
jatkaa korkeimman oikeuden päätösten vastustamista, kutsuuko tämä
asevoimat toimeenpanemaan päätöksensä? Jos kutsuu, noudattaako armeija
kutsua?
Hallituksen vaihtoehdot ovat selvät:
jos se sallii erottamisensa ja johtajiensa
heittämisen tyrmään, tervehdyttää se
pakistanilaista poliittista ilmapiiriä,
joka on lahjonnan, surkean talousjohtamisen ja yleisen huonon hallinnon
merkitsemä. Mutta jos Zardarin–Gilanin hallitus selviää kriisistä, on se
samalla ensimmäinen laatuaan: se on
onnistunut nostamaan parlamentin Pakistanin valtion ylimmäksi toimijaksi.
Kirjoittaja on eversti ja hän palvelee Islamabadissa UNMOGIPoperaation apulaiskomentajana. Kirjoitus perustuu pakistanilaisen median
seurantaan sekä keskusteluihin islamabadilaisten, tavallisesti asioista hyvin
perillä olevien, lähteiden kanssa. 
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Muutoksen johtaminen
Teksti: Jarmo Pennala

Kylkiraudan viimevuotiseen kilpailuun lähetettiin useita
mainioita kirjoituksia.Voittaja julkaistiin numerossa
4 / 2011. Toimituksen mielestä pöytälaatikkoon
oli turhaan jäämässä vaaksan paksuinen nippu
timanttista ajattelua, joten päätimme jatkaa kirjoitusten
julkaisemista myös vuonna 2012.
Jarmo Pennalan tekstistä lukija suorastaan maistaa
suolan. Se ei johdu kyyneleistä, vaan muutoksen
myrskystä, jonka läpi merimies taistelee ja on taistellut
halki koko uransa.

A

setin luutnanttina 25 vuotta
sitten hataran tavoitteen,
että joskus vielä olen ohjuslaivueen komentaja. Keväällä 2003
seisoin viimein Turussa, sotasataman
laiturilla 6. Ohjuslaivueen komentajana. Olotila ei kuitenkaan vastannut
odotuksiani. Ensimmäinen tehtäväni
laivueen komentajana oli raskas.
Jokainen upseeri muistaa urallaan
yhden miehistön, joka on maailman
paras. Sen, jonka saa johdettavakseen vain kerran elämässään. Aloitin
urani ohjusvene Helsingin nuorimpana
upseerina. Säälimättömän työpaikkakoulutuksen, tuhansien merimailien,
erehdysten ja yritysten kautta selvisin
jotenkin tehtävistäni. Sain jopa vahtipäällikkyyden, etenin I-upseeriksi ja
lopulta aluksen päälliköksi.
Sinä vajaan kahdeksan palvelusvuoden, urani ensimmäisten, aikana
sain lopulta itselleni miehistön, jollaista
en varmasti saa koskaan enää. Olimme
yksi ja yhtenäinen Helsinki-luokan
ohjusveneen miehistö. Rakastimme
ohjusvenettämme, rajua ja luotettavaa
täysveristä sotakonetta. Alus oli monelle nuorelle miehelle myös lähes ainoa
”koti” tai ainakin paikka, jossa sai olla
rauhassa.
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Ryskimme pitkin Itämerta järkyttävissä olosuhteissa ymmärtämättä
edes pelätä. Olimme merellä silloinkin
kun Neuvostoliitto romahti ja tilanne
Baltian rannikolla oli kriittinen.
Teimme ikimuistoisia vierailuja Itämeren eri kaupunkeihin. Olimme ylpeitä
ja itsellemme armottomia. Vihasimme
epäonnistumisia missä asiassa tai tehtävässä tahansa. Korkein tunnustus oli
ammattitaito ja palvelustoverien luottamus. Kasvoimme kiinni toisiimme,
yhdeksi sotilasarvoista ja arvomerkeistä piittaamattomaksi joukoksi, ohjusveneen miehistöksi. Kasvoimme myös
kiinni alukseemme, joka toi meidät mereltä uskollisesti takaisin, kerta kerran
jälkeen. Mikä parasta, emme hetkeäkään epäröineet, vaikka olimme jatkuvasti merellä ja erossa perheistämme.
Niinpä seisoin laiturilla 10 vuotta
myöhemmin, saman laivueen komentajana. Katselin auringon laskussa
laiturissa makaavaa, romutettua ja
rakastamaani alusta. Siitä oli jäljellä
enää äärettömän surullisen näköinen,
asejärjestelmistä riisuttu, eloton hylky.
Alusta, joka miehistöineen kasvatti minusta meriupseerin. Unelmamiehistökin hajosi jo kauan sitten. Muutamat
sen jäsenistä romahtivat sekä fyysisesti
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Jarmo Pennala
että henkisesti, kun Helsinki-luokan
saaga loppui. Heidän saagansa päättyi
aluksen mukana. Totesin, että hyvä
on. Tämän jälkeen mikään, mikään, ei
sitten ole enää pysyvää tai pyhää.
Helsinki-luokalla oppimallani
asenteella pääsin Sotakorkeakouluun
ja sieltä sitten Merivoimien Esikuntaan.
Esikunnassa tehtiin vuosina 1995–1997
hartiavoimin töitä silloisen merivoimaorganisaation virittämiseksi huippuunsa. Huipussaan se olikin ennen
lopettamistaan. Saimme keskipitkän
tähtäyksen suunnitelmat valmiiksi
seuraavalle viisivuotiskaudelle Pääesikunnan ja silloisten maanpuolustusalueiden kanssa, kun pommi jysähti.
Selonteko 1997 pyyhkäisi vajaan parin
vuoden työmme kerralla historiaan.
Silloinen ”ryhmä 8” oli valmistellut
selontekoa pienessä piirissä tietoa
jakamatta, sitouttamatta ketään muuta
työskentelyyn. Tietenkään nuorella
yleisesikuntaupseerilla ei olisi vielä

ollut kykyjäkään strategiatyöhön, mutta
olisihan sitä voinut jotain hyödyllistäkin tehdä. Tuli mieleen vanhan päällikköni neuvo: työ tyhmänkin opettaa.
Siirryin Merisotakouluun ja ryhdyimme valmistelemaan yhdistymistä
Rannikkotykistökoulun kanssa sekä
rakentamaan uutta, kolmiportaista
upseerikoulutusjärjestelmää. Käsketyssä aikataulussa koulut – kuten myös
silloiset laivastot ja rannikkojoukkoosastot – ”runtattiin” yhteen. Henkilöstöosastot olivat tavattoman kiireisiä.
Henkilöstöluetteloita ja tehtävänkuvauksia rustattiin yötä päivää, jotta
kaikille voitiin varmistaa säädyllinen
työpaikka. Siltähän se sitten myös
näytti. Aikaisemman yhden komentopäällikön tai huoltopäällikön sijasta
jokaiseen toimistoon tuli kaksi päällikköä. Lähes jokaiseen yksikköön ja
toimistoon tuli kahdenlaisia osaajia,
laivasto- ja rannikkotykistötaustaisia.
Tervehtimisen jälkeen ryhdyttiin tekemään töitä, kun muutakaan ei voitu.
Kaikki epäluulot, ennakkoluulot, erilaiset kulttuurit, toiveet, haasteet, hiljaiset
signaalit ja riitasoinnut pyyhkäistiin
maton alle. Ajateltiin, että aika parantaa
ja yhdistää, jos yhdistää. Jollet sopeudu joukkoon, niin hakeudu muualle.
1990-luvun meripuolustuksen 2 600
ammattilaisesta 600 hakeutui muualle.
Laivueen komentaminen meni
suunnitellusti Helsinki-luokkaa
lukuun ottamatta, ja siirryin Saaristomeren Meripuolustusalueelle operaatiopäälliköksi. Elettiin selonteko 2004:n
tunnelmissa, ja uusi operatiivinen suunnittelukierros oli alkamassa. Vuosien
2001 tai 2004 selonteot eivät olleet
meripuolustusalueelle niin merkittäviä kuin 1997 ja ”kesähäät”. Tavoitteena oli saattaa loppuun vuonna 1997
alkanut uudistus. Siihen liittyen muun
muassa lakkautettiin linnakkeita, luovuttiin aistimerivalvonnasta, viilattiin esikuntia, keskitettiin koulutusta
ja yksiköitä, varmistettiin hankkeita
sekä tehostettiin kansainvälistä koulutusta ja viranomaisyhteistyötä. Kirjoitin joukko-osaston sanomiin, että
silloinen meripuolustusalue oli kuin
viritetty jalkajousi – valmiina toteuttamaan muutokset heti kun virallinen
rakennemuutoskäsky Merivoimien
Esikunnasta saapuu. Jouduin myös
selvittämään mitä YT-laki tarkoittaa.
Yksi ainokainen tehtävän vaativuu-

Kuva Puolustusvoimat / Matti Kaltokari.
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Ohjusvene Helsinki Airistolla kesällä 1995.
den arviointi pystyi hidastamaan koko
joukko-osaston rakennemuutoksen toimeenpanoa kuukausikaupalla.
Meripuolustusalue käännettiin kuitenkin uuteen asentoon määräaikaan
mennessä. Vaan taas jäi samanlainen
tunne kuin Merisotakoulussakin. Jotain
jäi kytemään, jotain jäi kesken. Ihmiset
alkoivat toki työskennellä yhdessä, kun
niin käskettiin, ja jatkoivat elämäänsä.
Ikään kuin aviopari, joka kommunikoi
keskenään vain sen verran kuin on ehdottoman välttämätöntä. Rakennemuutoksen loppuvaiheessa sain siirron taas
Merivoimien Esikuntaan uuteen Naton
organisaatiomallin mukaiseen M5-, eli
merivoimien suunnittelupäällikön, tehtävään.
Keväällä 2007 Merivoimien Esikunta vietti viimeistä vuottaan Lauttasaaressa ja saavuin sinne pakkaamaan
muuttolaatikoita. Vuoden 2008 lopulla
siirryimme jo Turkuun ja Heikkilään.
Taas lähes puolet esikunnan henkilöstöstä pakeni ennen muuttopäivää.
Uudet työpaikat löytyivät Pääesikunnasta tai pääkaupunkiseudun erinomaisilta työmarkkinoilta.
Sinänsä valtioneuvoston selonteko 2004:n Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän perusajatus oli hyvä.
Tavoitteena oli organisoida puolustushaaraesikunnat pääpiirteittäin samalla
tavoin kuin Pääesikunta, jotta toimialavastaavuus (ent. aselaji-) ja luontevat
yhteistyökanavat voidaan rakentaa.
Valitettavasti Merivoimien Esikunnan
henkilöstöluettelo ja henkilöstötilanne eivät korreloineet. Pätevää tai edes
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epäpätevää henkilöstöä ei kerta kaikkiaan ollut saatavilla tarvetta vastaavasti. Keskeisimmät osastot toimivat
jatkuvasti vajaamiehitettyinä, ja kenelläkään ei ollut oikeasti halua rokottaa
henkilöstöä ”oikeaa työtä” tekevistä
joukko-osastoista.
Vuoden 2008 kuluessa sain muun
muassa tehtävän tarkastella Merivoimien hallintorakennetta. Tavoitteena oli – kuten kaikkialla muuallakin
– selvittää, miten hallintoa voidaan
keventää, tehostaa ja siirtää henkilöstöresursseja tuotantoon. Erinäisten
pohdintojen jälkeen perehdyin ensin
Pääesikunnan organisaatioon. Laskin,
että Pääesikunnasta johtaa lähes 40
erilaista toimialaohjauskanavaa puolustushaaraesikuntaan ja mikä pahinta, useimmat niistä ulottuvat suoraan
joukko-osastoon saakka.
Heräsi uudelleen jo laivueen
komentajana pohtimani kysymys:
Kuka joukko-osastoja oikeasti johtaa?
Selkeä fraasi kuuluu, että ”komentaja antaa tehtävät ja määrää resurssit”,
mutta mitä kouluttajat ja sadat ammattilaiset tekevät työpäivinään? Miten he
tekevät tuloksen niin esikunnissa kuin
yksiköissäkin sillä työajalla, jonka
valtio heille korvaa. Todellisuus oli
tarua ihmeellisempää. Sähköpostiverkossa, tekstiviesteissä tai puheluissa
ei noudateta minkäänlaista komentoketjua, ja lopputulos on usein suoranainen
kaaos ja tehottomuus. Kun lähettäjä on
jopa Pääesikunta, niin ”rasat putoaa”,
kaikki muu toiminta lakkaa ja siihen
vastataan ensimmäisenä. Kun jonkin
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artikkelit
lähes ilman sarvia ja hampaita. Exceltaulukot, hankkeet, toiminta- ja muut
menot ja niistä piirretyt ”käppyrät”
osoittivat vääjäämättömästi trendin.
Päättymätön toiminnan supistaminen on edessä, jos laskentaperusteet
ovat oikeahkot. Toisaalla taas annetut
sekä turvallisuuspoliittiset että puolustukselliset linjaukset edellyttävät
säälimättömästi yhtä mittavia tehtäviä kuin aikaisemminkin. Välillä tuli
sellainen olo kuin olisi ollut räätäli,
jolle on annettu pala kangasta ja mitat,
että tee näistä takki ja liivit ja äkkiä.
Räätäliparka laskee ja pyörittää

Kuva Puolustusvoimat.

toimialan paine yläjohtoportaasta
kasvaa tarpeeksi suureksi, on pakko
perustaa uusi tehtävä kyseistä toimialaa hoitamaan, oli sille sitten joukkoosaston kannalta vähäisintäkään tarvetta tai ei. Niin se hallinto paisuu ja
kehittyy ja palkkamenot nousevat vuosi
vuodelta.
Jo muutama vuosi sitten aloitettiin
myös ennakoivasti tulevan puolustusvoimauudistuksen valmistelu. Erilaisia
strategisia tarkasteluja ja erinomaisia
seminaareja ja työpajoja järjestettiin
useita. Puolustuksen perusteet käytiin
perusteellisesti läpi useaan kertaan,

Merivoimien esikunta lopetti toimintansa Helsingin Lauttasaaressa
vuoden 2007 lopussa. Kuvassa henkilökunta seuraa lipun laskua
joulukuussa 2007.
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kangasta kaikin päin, ja millään se ei
vain riitä molempiin. Sitten on pakko
yrittää kompromissia, tehdäänkö vain
takki ja hanskat tai vaikka takki ja kaulaliina.
Strategisessa suunnittelussa on
tietenkin muuttujia aivan yli tarpeen.
Yksi keskeisimmistä on kuitenkin
hankkeiden kustannus- ja elinkaariarviot, joiden mainostetaan nousevan x
prosenttia y vuodessa. Luomme strategisessa suunnittelussa itsellemme
eräänlaisen häkin, jossa olemme omien
laskelmiemme ja uskomustemme
varassa. Kaikella kunnioituksella alan
asiantuntijoita kohtaan, mutta jotkin
trendit näyttävät todellakin siltä, että
mitään, yhtään mitään, ei ole tehtävissä
niilläkään miljoonilla, joita meillä on
käytettävissämme. Puolustusministeriön hallinnonalalla oli vuonna 2011
käytössään 2 853 miljoonaa.
Hallinnon käsittämätön paisuminen on julkishallinnon yhteinen haaste.
Toistuvasti jokaisessa rakennemuutoksessa leikkaukset kohdistuvat kerta
kerran jälkeen väistämättä kenttätason
ydintoimintaan. Puolustusvoimissa
lakkautetaan joukko-osastoja, poliisi
vähentää poliisipiirejä ja jopa partioita, Rajavartiolaitos sulkee vartioasemia, palo- ja pelastustoimi yhdistää
ja lakkauttaa paloasemia ja hätäkeskuksia. Kukaan ei ole halukas – eikä
ilmeisesti pystyväkään – kohdistamaan
leikkauksia vaihteeksi keskushallintotasolle. Kuinka monta turvallisuudesta
vastaavaa ministeriötä, keskusvirastoa
tai erillistä, samoista resursseista ja palkoista taistelevaa hallinnon alaa me
oikeasti tarvitsemme?
Tätä kirjoittaessa huomaan, että
olen ollut muutosprosessissa, ”keskijohdon keskiössä”, mukana lähes
15 vuotta. Koko yleisesikuntaupseeriurani ajan. Miten sitä summaisi.
Helsinki-luokan elinkaari oli lopussa.
Päätösten jälkeen ainakin operatiivinen
spekulointi on turhaa. Jokaisella asejärjestelmällä, yksiköllä, joukkoyksiköllä ja joukko-osastolla on oma
aikansa. Se päättyy silloin kun se päättyy ja full stop. Meille jää vain muistot,
ja olkaamme niistä ylpeitä ja kiitollisia ajasta, jonka saimme jakaa upeiden
työtovereiden kanssa.
Huomattavasti vaikeampi on ”takki
ja liivit” -kysymys. Joudutaan palaamaan puolustuksemme perusteisiin.

Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

artikkelit

Merivoimien esikunta siirtyi Turkuun Heikkilän kasarmille loppuvuodesta 2007. Kuvassa esikunnan
päärakennus avajaisiltana tammikuussa 2008.
Eräs parhaista taktiikan oppimestareistani antoi taannoin neuvon, että
kun et tiedä, mitä teet, lue tehtävä
uudelleen. Niinpä olen viime vuosien
aikana – ja tätä kirjoittaessani jälleen
kerran – lukenut useaan kertaan lain
Puolustusvoimista ja siitä Puolustusvoimien tehtävät. Sana sanalta. 2. §:n
keskeisimmän perusviestin ymmärtää
ilman lakiopintojakin: ”Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu:
a) maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan
valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen; b) kansan
elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien
ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen.” Päätehtävät
ovat harvinaisen yksiselitteisiä. Niihin
on kyettävä vastaamaan tai ilmoitettava
käskyn antajalle ajoissa, että ei pysty.
Saaristomeren Meripuolustusalueen operaatiopäällikkönä kinastelin säännöllisesti turvapäällikön kanssa
rakenteellisesta tai muusta turvallisuudesta, jonka Pääesikunnan ohjeistuksen
mukaiseen toteuttamiseen eivät rahat
riittäneet. Kerran hän sanailumme tiimellyksessä kysyi minulta, mikä on
turvallisuuden vastakohta. Ovela veto.
Vastasin tietenkin, että ”turvattomuus”.
Hän sanoi siihen ”Niinpä” ja poistui
huoneesta.
Vuosi sitten siirryin kriisinhallintehtäviin Afganistaniin, 27 merivoimavuoden jälkeen. Muutama perusasia

on kirkastunut. Minä olen saanut
syntyä, kasvaa ja elää vapaassa, edellisiltä sukupolvilta perityssä hienossa
yhteiskunnassa. Afganistanissa olen
sittemmin nähnyt, mikä olisi ollut se
toinen vaihtoehto. Mitä ”turvattomuus”
noin yhteiskunnan mittakaavassa voisi
tarkoittaa. Lisäksi joka kerta kotimaahan palatessani hämmästelen, kuinka
puhdasta, valkoista, vihreää, sinistä ja
keltaista meidän maassamme on. Miten
turvallista ja rauhallista meidän maassamme on. Miten hyvä hallitus, eduskunta, virkamiehistö ja kansanedustajat
meillä on. Miten äärettömän hyvä maa
meillä suomalaisilla on.
Erilaisia muutosjohtamisen listoja
ja vuokaavioita on yhtä paljon kuin
alan konsulttejakin. Niistä ei ole tässä
yhteydessä mitään hyötyä. Jatkossa
pitäisi päästä liikkumaan raa’asti arvojen ja asenteiden tasolla. Turvallisuus
on itseisarvo, jota ei pitäisi olla tarpeen
perustella. Sukupolvet vaihtuvat Suomessakin, ja hienoille nuorillemme
pitäisi osata luontevasti, nykyaikaisella tavalla viestiä, miksi kansallinen turvallisuus on tärkeää. Meillä on
vahva ja kunniakas, skandinaavinen ja
maailman laajuisestikin ainutlaatuinen
arvoperusta. Jos sen halutaan säilyvän, edellyttää se myös jonkin verran
panostusta.
Itse rakennemuutosprosessissa
emme jostain syystä osaa edelleenkään
sitouttaa ihmisiä rakentamaan yhdessä
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uutta. Keskeinen tunne muutoksissa on
pelko. Pelko omasta tehtävästä, palkasta, työpaikan sijainnista ja jopa tulevaisuudesta. Suunnittelu ja tärkeimmät
päätökset tehdään hyvin keskitetysti, ja
kuitenkin kokonaisen rakennemuutoksen toteuttamisessa on niin valtavasti
muuttujia, että niitä on lähes mahdoton
hallita pienellä suunnitteluryhmällä.
Siten ”tuntemattomat” suunnitelmat
kohtaavat toteuttamisvaiheessa sekä
julkista että piilotettua vahvaa muutosvastarintaa, joka hidastaa ja jopa
vesittää koko uudistuksen. Liian kireällä aikataululla vaikeimmat asiat väännetään kompromisseiksi, jotka eivät
tuota haluttua tulosta. Ihmiset sopeutuvat mihin tahansa, kunhan luotettava
tieto vaikeistakin muutoksista kyetään
antamaan niin aikaisin kuin mahdollista. Jatkuvaa tiedottamista, keskustelua, ihmisten kuuntelemista ja laajaa
sitouttamista kaikilla toiminnan tasoilla
ei kerta kaikkiaan voi ylikorostaa.
Jo vuosikausia olemme keskittäneet resurssimme ”tiukasti ydintoimintaan”. Ydintoiminnat on määriteltävä
uudelleen. On myös hyväksyttävä, että
jatkuvasti paisuva hallinto ei ole Puolustusvoimien ydintoimintaa. Tulevassa uudistuksessa pitää tarkastaa koko
hallintoketju. Leikkauksilta ei saisi
tällä kertaa säästyä myöskään ketjun
yläpää. 
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Kadettikunnan perimmäinen
tarkoitus

O

sallistuin yhdessä Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajan kenraaliluutnantti
Heikki Tilanderin kanssa Kadettikunnan edustajana kenraali Lauri Sutelan
siunaustilaisuuteen kolmas joulukuuta 2011. Saimme laskea kukkalaitteen
arvostetun puolustusvoimain komentajan ja kadettiveljen arkulle. Tilaisuus oli lämminhenkinen ja juhlava.
Kenraali Jaakko Valtasen muistopuhe
ja kenttärovasti Seppo Kankaan siunauspuhe toivat esille kenraali Sutelan
sotilasuran ja henkilökohtaisen elämän
merkittäviä haasteita, joista lähimmilläkään henkilöillä ei aina ollut tietoa.
Kenraali Valtasen muistopuhe on julkaistu Sotilasaikakauslehdessä numero
12/2011, ja kenttärovasti Kankaan siunauspuhe on luettavissa tässä lehdessä
toisaalla.
Toinen kohdalleni sattunut mieleen
painunut tapahtuma oli Etelä-Lapin
kadettipiirin uusien upseerien vastaanottotilaisuus kolmastoista tammikuuta 2012. Sain osallistua tilaisuuteen
Kadettikunnan edustajana. Kadettipiirin johto oli järjestänyt arvokkaan
tilaisuuden, johon oli kutsuttu viime
syksynä 95. Kadettikurssilta valmistuneet upseerit kumppaneineen.
Paikalla olivat myös Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja ja Lapin Lennoston edustaja sekä kadettipiirin
ikikaaderi ja Upseeriliiton edustaja.
Kadettipiirin puheenjohtaja everstiluutnantti Mikko Mäntynen ja sihteeri
luutnantti Matti Hietalahti luovuttivat
uusille upseereille Suomen pöytäliput ja toivottivat heidät kumppaneineen tervetulleiksi kadettipiiriin. Oli
ilo havaita iltajuhlan aikana, kuinka
välittömiä ja elämänmyönteisiä nuoret
upseerit daameineen olivat. Toivottavasti lämminhenkisestä tilaisuudesta jäi
mukavat muistot myös valmistuneille
upseereille ja heidän kumppaneilleen.
Molemmat edellä kuvatut tilaisuudet ilmentävät hyvin Kadettikunnan
perimmäistä tarkoitusta, kadettiveljeyden ylläpitämistä ja jokaisesta jäsenestä huolehtimista aina viimeiseen
iltahuutoon asti.
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X-,Y- ja Z-sukupolvi
Johtajina ja upseereina meidän vanhemman sukupolven edustajien on
syytä perehtyä Y- ja Z-sukupolven
edustajien arvomaailmaan ja elämänodotuksiin. Y-sukupolveksi kutsutaan
Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1980–
1995 syntynyttä nuorisosukupolvea.
Eräiden tutkimusten mukaan
Y-sukupolven nuori toivoo esimieheltään, että hän on tasapuolinen, kannustava ja vastuuntuntoinen ja hän antaa
paljon palautetta ja on kiinnostunut
alaistensa työstä. Nuoret kaipaavat
itsenäistä työntekoa, mutta myös selkeästi asetettuja tavoitteita. Lähes kaikki
nuoret uskovat omaan esimiespotentiaaliinsa. Y-sukupolven edustajat ovat
hullaantuneita kännyköiden, tietokoneiden ja elektroniikan mahdollisuuksista.
Y-sukupolven upseerit ovat nuoria
upseereja, jotka joutuvat kohtaamaan
puolustusvoimauudistuksen reaaliajassa ja reaalielämässä, kentällä.
Organisaation kehittämistä toteuttavilta vanhemman sukupolven upseereilta edellytetään uudenlaisen tarinan ja
siihen liittyvän uuden juonen kehittämistä, jotta asioita voidaan nostaa esille
uusista näkökulmista. Organisaatiot,
jotka juuttuvat menneisyytensä vangeiksi, eivät uudistu. Myöskään organisaatiot, jotka suuntaavat liian kriittisen
katseen omaan menneisyyteensä eivät
menesty. Edelliset menettävät pian
tuoreutensa ympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Jälkimmäiset putoavat tyhjän päälle pyrkiessään
ottamaan menneisyyteen liian nopeasti etäisyyttä. Y-sukupolven nuoret
upseerit ovat merkittävä voimavara,
jota voidaan hyödyntää puolustusvoimauudistuksessa. Tällöin puolustusvoimauudistus on myös mahdollisuus,
jossa kriittisen reflektion kautta voidaan kehittää vanhentuneita toimintatapoja ja rakenteita. Y-sukupolvi kykenee
innovoimaan, ja heidän osaamisensa on
perusyksiköissä.
Kadettikunnan jäsenistön arvokartoitus tulee kohdistumaan sekä
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vanhemman X- että nuoremman
Y-sukupolven edustajiin. Tämän
lisäksi Kadettikunnan Nuoret, arvot ja
maanpuolustus -tutkimushanke kohdistuu 2000-luvulla syntyneen Z-sukupolven arvo- ja ajatusmaailmaan. Olisiko
heikkoja signaaleja löydettävissä?

Sotatieteiden päivät
Viime vuonna toteutetun Hyvä – paha
hallinto -seminaarin kirja julkaistaan
Suomen Sotatieteellisen seuran ja
Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämillä Sotatieteiden päivillä 23.–24. toukokuuta. Santahaminassa. Tiedepäivät
ovat kadettiupseereille avoin tilaisuus,
jossa voi perehtyä uusimpiin näkemyksiin muun muassa sotataidosta,
johtamisesta, sotilaspedagogiikasta tai
sotatekniikasta. Sotatieteiden päivien
ohjelmaan voi tutustua Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Sotatieteellisen seuran verkkosivuilla.
Constantem Decorat Honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.fi

toiminta
		

Kadettikunnan kevätkokous ja
turvallisuuspolitiikan seminaari
Tampereen yliopistossa
lauantaina 31.3.2012
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Tampereella lauantaina
31. maaliskuuta 2012 kello 10.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan 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
09.30–10.30 		
			

Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu (Tampereen yliopiston
päätalo, Juvenes Yliopiston Ravintola)

10.30–11.30 		
			

Sääntömääräinen kevätkokous (Tampereen yliopiston
päätalon luentosali A3, Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto)

11.30–12.30 		
			

Lounas (Tampereen yliopiston päätalo,
Juvenes Yliopiston Ravintola)

13.00–15.00 		
			

Turvallisuuspolitiikan seminaari (Tampereen yliopiston
päätalon juhlasali)

15.00–15.45 		
			

Kahvitarjoilu (Tampereen yliopiston päätalo,
Juvenes Yliopiston Ravintola)

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (aamukahvi, kokous, lounas,
seminaari, päätöskahvi) pyydetään tekemään 23.3.2012 mennessä Sabina Krogarsille
ensisijaisesti sähköpostilla sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.
Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla Kadettikunnan kotisivulla sekä Kadettipiireille
lähetettävässä kevätkokouskutsussa.
Tervetuloa Tampereelle!
Kadettikunnan hallitus ja Pirkanmaan kadettipiiri
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Kansalaisille avoin turvallisuuspolitiikan
seminaari lauantaina 31.3.2012
Maailman muutos
ja Suomi
Kylmän sodan päätösvaihe
Euroopan turvallisuuspoliittinen kehitys 1990-luvulla
Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan
Maailman valtasuhteiden muutos
Euroopan kehitysnäkymät

Suomen liittyminen Euroopan unioniin
Suomi muutoksen maailmassa

Kadettikunta ry ja Pirkanmaan Kadettipiiri järjestävät avoimen ja maksuttoman turvallisuuspolitiikan seminaarin lauantaina 31.3.2012 Tampereen yliopiston
päätalon juhlasalissa (Kalevantie 4) kello 13.00–15.00.
Seminaarin aiheena on Maailman muutos ja Suomi – Suomen puolustus ja
kokonaisturvallisuus. Seminaarin johdantoesitelmän Maailman muutos ja Suomi
pitää valtiotieteiden tohtori, eversti Pekka Visuri. Kokonaisturvallisuudesta
esitelmöi everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Vesa Valtonen puolustusministeriöstä. Seminaarin paneelikeskusteluun on kutsuttu eri puolueiden kansanedustajia Pirkanmaalta.
Kadettikunta r y on julkaissut vuonna 2011 koulujen käyttöön
uuden historian ja turvallisuuspolitiikan multimediaoppimisympäristön
Maailman muutos ja Suomi. Oppimisympäristön verkkosivut on osoitteessa
www.maailmanmuutos.fi.
Tervetuloa keskustelemaan maamme puolustuksesta ja kokonaisturvallisuudesta!
Kadettikunta ry ja Pirkanmaan Kadettipiiri
www.kadettikunta.fi
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Kadettikunnan arvotutkimus 2012

Kadettikunnan jäsenistön arvotutkimus toteutetaan keväällä 2012 ja
tutkimustulokset esitellään Kadettikunnan syyskokouksen yhteydessä
27.10.2012. Tutkimus on osa Kadettikunnan strategiaprosessia, ja arvokyselyn tarkoituksena on selvittää kadettien ja kadettiupseerien nykyistä
arvoperustaa.Vertailututkimuksena ovat Jukka Ojalan tutkimus vuodelta
1992 ja Kadettikunnan tutkimukset vuosilta 1998, 2003 ja 2008.
Arvotutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on antaa pohjatietoa
upseeriston arvokeskustelulle ja saada perusteita Kadettikunnan strategiasuunnitelman laatimiselle. Tutkimuksella halutaan selvittää myös 2000ja 2010-luvuilla tapahtuneiden yleismaailmallisten, kansallisten ja sekä
Puolustusvoimissa että Rajavartiolaitoksessa tapahtuneiden suurten ja
osittain rajujenkin muutosten vaikutukset arvoihimme.
Arvotutkimus toteutetaan pääsääntöisesti Webropol-nettikyselynä.
Henkilöille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta käytettävissä, kysely lähetetään postissa. Kyselyn tutkimuspäällikkönä toimii tutkija, reservin majuri
Risto Sinkko.
Suomen Reserviupseeriliitto ry toteuttaa vastaavan Kadettikunnan
arvotutkimukseen perustuvan tutkimuksen ensimmäistä kertaa omalle
jäsenkunnalleen.
Nettikyselyä varten Kadettikunnan jäsenistöä pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa 1.5.2012 mennessä Kadettikunnan toimiston
sähköpostilaatikkoon: kadettikunta@kadettikunta.fi.
Osallistu tutkimukseen, mielipiteesi on meille arvokas.
Pääsihteeri
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Kaaderilaulajien monipuolinen
ja tapahtumarikas laulukausi

oimintavuosi 2011 on ollut
Kaaderilaulajien ensimmäinen
kokonainen vuosi rekisteröitynä
yhdistyksenä. Lopuillaan oleva syyskausi jää puolestaan Kaaderilaulajien
historiaan perinteistä kiinnipitävänä,
mutta samalla uusia näkymiä avaavana,
tapahtumarikkaana jaksona. Jokasyksyisen isänpäiväkonsertin yhteydessä
julkaistiin Kaaderien lauluja osa II,
joka yhdessä edellisen teoksen kanssa
220 laululla taltioi valmiina mieskuorosovituksina mittavan määrän suomalaista upseeriperinnettä.
Kevätkauden ohjelma liittyi hyvin
vahvasti Kadettikunnan 90-vuotisjuhlallisuuksiin. Kuoro esiintyi Yliopiston juhlasalissa 27. tammikuuta ja
Hämeenlinnan Raatihuoneella sekä
Aulangolla 26. maaliskuuta juhlavuoden tilaisuuksissa. Kuoron perinteinen kevätkonsertti Ritarihuoneella oli
samalla Kadettikunnan juhlakonsertti.
Kesäkuussa jatkettiin ulkomaanmatkojen sarjaa. Se alkoi 1. kesäkuuta esiintymisellä Suomen Tallinnan
suurlähetystön juhlavastaanotolla, ja
kuoromatka Krakovaan Puolaan tehtiin
16.–19. kesäkuuta. Molempia voidaan
pitää erittäin onnistuneina.
Elokuun lopulla Kaaderilaulajat
osallistui Luumäellä maanpuolustustapahtumaan, jonka aiheena oli Viron

itsenäisyyden palauttamisen ja JR 200
-muistomerkin 20-vuotisjuhla.
Viron puolustusvoimien soittokunnan ja Kaaderilaulajien lisäksi
tilaisuudessa esiintyivät Soome-Poiste
Meeskoor, Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan kuoro sekä Luumäen Mieslaulajat.
Syyskausi aloitettiin mieliinpainuvalla tutustumis- ja esiintymismatkalla
länsirannikolle.
Päätapahtuma oli perjantaina 9.
syyskuuta Luvian kirkossa järjestetty
konsertti, joka suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Luvian Mieskuoron
kanssa. Tämä tasokas kuoro jatkaa paikallisen Merisuojeluskunnan mieskuoron perinteitä, ja muutenkin saimme
todeta kuorojemme ponnistavan hyvin
samansuuntaisista lähtökohdista. Konsertti oli menestys, ja sen perään Laitakarin Messissä järjestettyä yhteistä
karonkkaa kiiteltiin yleisesti parhaana
kuoromme historiassa. Myös isännät
kokivat vierailumme tuoneen tervetullutta vaihtelua ohjelmaan. Menomatkan
lounaspysähdys upeassa Vuojoen kartanossa sekä seuraavan päivän tutustumiset Rauman nähtävyyksiin täydensivät
sopivasti retken kokonaisuutta.
Kuorolaisten puolisot osallistuivat
konserttimatkoihin niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin.

Soome-Poiste Meeskoor, Pohjois-Kymen Sotilaspoikakillan kuoro
sekä Luumäen Mieslaulajat.
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Laitakarin Messissä järjestettyä
karonkkaa kiiteltiin yleisesti parhaana kuoromme historiassa.
Lokakuun lopulla oli vuorossa
sotaveteraanikonsertti Konservatorion salissa Helsingin Ruoholahdessa ja
12. marraskuuta kokoonnuttiin Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa isänpäivän konsertin merkeissä.
Monipuolinen ja osin vaativaakin mieskuoromusiikkia sisältänyt ohjelma
vakuutti kuulijat kuoron taidoista ja
jopa soinnin kehittymisestä. Matti
Orlamon pitkäjänteinen ja sitkeä työ
on tuottanut hyvää tulosta.
Uudenlainen avaus koettiin 30.
marraskuuta Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistyksen ja Rannikkojääkärikillan järjestämässä konsertissa
Upinniemen Merikappelissa.
Talvisodan muistoja ja adventin
lauluja -konsertin tunnelma meille
monelle kotoisessa kappelissa oli
harras ja lämminhenkinen.
Joulukuun 3. päivänä kuoro sai
kunnian olla mukana toteuttamassa
viimeistä palvelusta arvostetulle puolustusvoimain komentajalle, kenraali Lauri Sutelalle. Omaisten lisäksi
saattamaan oli kokoontunut erittäin
arvovaltainen joukko presidenttipari
Koivistosta sekä puolustusvoimain
komentajista alkaen. Siunauksen toimitti kenttärovasti Seppo Kangas, joka
mieliinpainuvalla tavalla kuvasi Lauri
Sutelan lämmintä ja samalla määrätietoista johtamistapaa. Kenraali
Jaakko Valtasen muistopuhe täydensi

toiminta

Luvian kirkossa järjestetty konsertti, joka suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Luvian Mieskuoron kanssa.
sopivalla tavalla edellistä. Saattoväen
haudalla yhteisesti laulama kadettien
virsi ”Ystävä sä lapsien...” päätti tämän
osan, ja jatkoa seurasi muistotilaisuudessa Katajanokan Kasinolla.
Kenttärovasti Kangas johti myös
muistotilaisuuden tuttuun tapaansa
siten, että kaikille jäi pysyvä mielikuva
lämminhenkisestä kiitosjuhlasta.
Seuraavana olikin jo vuorossa
Itsenäisyyspäivän juhla Myllypurossa ja kauden päättävät jouluhartaudet
Johanneksen kirkossa sekä Hietaniemen sankarihaudoilla.
Jokainen kuorolainen on taas voinut
kokea tehneensä runsain mitoin vapaaehtoista ja monipuolista maanpuolustustyötä. Ennen muuta kiitos kohdistuu
kuitenkin kuoron taiteelliseen johtajaan, everstiluutnantti director cantus
Matti Orlamoon. Voimiaan säästämättä hän on kehittänyt Kaaderilaulajien
ohjelmistoa ja kuorosointia toimien
samalla myös Kadettikuoron ja
Helsingin Faktorilaulajien johtajana
sekä Viipurin Lauluveikkojen toisena
laulunjohtajana. Erityinen voiman- ja
taidonnäyte, kulttuuriteko, häneltä
oli tällä kaudella Kaaderilaulajien

toisen laulukirjan kokoaminen ja sen
sisältämän ohjelmiston nuotintaminen.
Kaaderilaulajat on erityisellä isänmaalisten- ja sotilasperinnelaulujensa ohjelmistolla, hyvällä taiteellisella
tasollaan sekä upseerille ominaisella

varmalla esiintymisellään saavuttanut
tunnetun aseman suomalaisten mieskuorojen korkeatasoisessa joukossa.

Pekka Tuomisalo

Rannikkojääkäripataljoonan perinneyhdistyksen ja Rannikkojääkärikillan järjestämä konsertti Upinniemen Merikappelissa.
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Kadettikunnan vuosipäivä 27.1.2012 Helsingissä

P

erinteiseen tapaan Helsingin
Kadettipiiri järjesti yhdessä
Kadettikunnan kanssa Hietaniemen hautausmaalla seppeleenlaskutilaisuuden. Seppeleet laskettiin
Sankariristille ja marsalkka Mannerheimin haudalle. Paikalla olivat kunniavartiot Kaartin Jääkärirykmentistä,
Kaartin soittokunnan rumpuryhmä ja
Kaaderilaulajat sekä piirin jäsenistöä.
Tilaisuuden jälkeen oli vuosipäivän
kahvitilaisuus Katajanokan Kasinolla.
Helsingin Kadettipiirin varapuheenjohtajan everstiluutnantti Ilkka Kourin
tervetulotoivotuksen jälkeen Kaaderilaulajat viihdyttivät juhlavieraita.
Kadettikunnan valtuuskunnan
puheenjohtaja eversti Ensio Mäkipelto
piti puheen, jonka lopuksi hän luki vuosipäivänä Kadettikunnan ansiomitalilla
palkittujen nimet. Tilaisuuteen osallistui
38 jäsentä ja puolisoa.

Jukka Haltia

Kadettikunnan vuosipäivä Afganistanissa

Camp Marmalissa Mazar-e-Sharifissa Afganistanissa palvelevat kadettiupseerit kokoontuivat
veljespäivälliselle kadettikunnan vuosipäivän kunniaksi 27. tammikuuta 2012.  Paikalla Ravintola Oasessa oli 100 % tukikohdan rivissä olevista kadettiveljistä. Juhlavissa merkeissä vietetty
tilaisuus sujui kadettiaikaisia hauskoja sattumuksia muistellessa. Juttua riitti, sillä olihan pöytäseurueessa kadetteja neljältä vuosikymmeneltä.
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Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin
ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu.
Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana yhteensä
10 690 henkilöä.
Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa).
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen.
Se voi olla yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton
yhteistoimintakumppani sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella
toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia suositellaan esimerkiksi
viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja
Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,
puhelin 09 490 759, fax 09 446 262.
Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta

Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. Viirin hinta on 42 euroa
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon)
tai 85 euroa (5,5 metrinen viiri)
+ postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars@kadettikunta.fi
tai puhelin 09 490 759.

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon
pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro.
Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars@kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.
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Kylkiraudan kuvakilpailu
Vuoden 2011 kirjoituskilpailu tuotti erinomaisen sadon. Toimitukseen saapui
useita laadukkaita kirjoituksia, joista raati valitsi parhaat julkaistavaksi.
Suurin osa kilpailuun osallistuneista oli kokeneita upseereja, joilla on
takanaan pitkä ura. Kylkiraudan on kuitenkin tarkoitus olla koko upseeriston lehti,
jonka sisältö syntyy yhteisenä ponnisteluna. Haluamme siis myös nuoret upseerit
mukaan Kylkiraudan tekoon.
Huomasimme, että kadettien Kalpa-lehti voisi olla esimerkki siitä, kuinka uudet
sukupolvet saadaan mukaan. Kadetit ilmaisevat itseään yhtä paljon – tai enemmän
– kuvin kuin sanoin. Kuvat ovat oleellinen osa tarinaa ja keskeisessä asemassa siinä.
Tämän vuoden kilpailun aihe on lehden yleisteeman mukaisesti turvallisuus.
Kirjoitusten asemesta pyydämme lukijoita lähettämään kuvan tai kuvia, jotka
ilmentävät Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen asemaa yhteiskunnan tai
yksilön turvallisuudessa. Kuvan tulee olla painokelpoinen (resoluutio 300 dpi) ja
varustettu noin puolen sivun mittaisella selityksellä. Luonnollisesti tekijänoikeuksien
tulee sallia kuvan julkaisu Kylkiraudassa.
Kilpailuun osallistuvat kuvat teksteineen lähetetään osoitteeseen juha-antero.
puistola@kadettikunta.fi 31.7.2012 mennessä. Parhaat työt julkaistaan numerossa
4/2012.
Juha-Antero Puistola
Päätoimittaja
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Onko kadettivääpelin tuoli peräisin Kannakselta?

O

ttaessani kadettivääpelin tehtävät vastaan alkusyksystä sain
muun irtaimiston mukana
haltuuni jo pitkään kadettivääpeliltä
seuraavalle kiertäneen kadettivääpelin
tuolin. Tuolin historia alkoi kiinnostaa,
joten löytyisikö Kylkiraudan lukijoista
joku, joka osaisi kertoa siitä jotakin?
Oheinen kuva kertonee enemmän
kuin repullinen sanoja siitä, millainen
tuoli on kyseessä. Lisäksi tuolin pohjassa on polttomerkinnät Kadk ja SA.
Olen kuullut, että tuoli saattaisi olla
jopa itsensä kenraali Laatikaisen Kannakselta mukanaan tuoma. ”Pappa”
Laatikainen toimi Kadettikoulun johtajana vuosina 1927–1933, joten onko
tuoli peräisin tuolta ajalta, vai kenties
vasta sotien ajalta?
Otan mielelläni vastaan kaikenlaisia tuoliin liittyviä tiedonjyväsiä, joten
pyydän yhteydenottoja. Kiitoksia jo
etukäteen selvitystyöhön osallistuville!

Toni Mononen

Kadettivääpeli, 96. kadettikurssi
puh. 040 593 3818
toni.mononen@riihi-kimara.fi
PVAH

Tutustu Kadettikunnan verkkosivuihin ja multimedia
tuotteisiin osoitteessa www.kadettikunta.fi.
Veteraanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa: www.veteraanienperinto.fi
Turvallisuuspolitiikan Tietopankki: www.kadettikunta.fi/turvallisuus.
Suomi kylmässä sodassa -multimediaoppimisympäristö: www.kylmasota.fi
Maailman muutos ja Suomi -multimediaoppimisympäristö: www.maailmanmuutos.fi
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Koululaiset juhlivat itsenäisyyttä Kouvolassa

ohjois-Kymen Kadettipiiri on
järjestänyt itsenäisyyspäivän
juhlatilaisuuksia jo parin vuosikymmenen ajan Kouvolan ja Iitin
alueen 1.–6. luokan koululaisille yhdessä Kouvolan alueen joukko-osastojen
ja esikuntien sekä Kouvolan kaupungin
perusopetuksen ja koulujen kanssa.
Viimeksi järjestetty tilaisuus kokosi
noin 1 200 innokasta oppilasta opettajineen Kouvolan jäähalliin 5. joulukuuta
2011.
Koululaiset olivat askarrelleet
omat pienet siniristiliput, joita huiskutettiin musiikkiesitysten tahdissa.
Juhlatilaisuudessa esiintyivät Savon
Sotilassoittokunta kapellimestari
Jarkko Aaltosen johdolla ja Kankaan
koulun musiikkiluokkien kuoro, jota
johti kuoronjohtaja Jaana PetsaloOkka. Juhlapuheen piti Pohjois-Kymen
kadettipiirin puheenjohtaja, everstiluutnantti Vesa Valtonen. Toimintanäytöksestä vastasi yliluutnantti Arttu
Mustonen ja Karjalan Prikaatin 1. Pioneerikomppanian osasto.
Juhlava tilaisuus päättyi Maammelauluun, joka laulettiin yhteislauluna
kuoron kanssa soittokunnan säestyksellä.

Kimmo Hakanen
Varapuheenjohtaja
Pohjois-Kymen kadettipiiri
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orin prikaati järjesti kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneille ja haavoittuneille vertaisryhmätapaamisen Hämeenlinnassa.
Kylpylähotelli Aulangossa 11.–12. helmikuuta pidettyyn tapaamiseen saapui
yhdeksän kutsun saanutta rauhanturvaajaa.
Puolustusvoimista tilaisuuteen
osallistuivat maavoimien henkilöstöpäällikkö, eversti Mauri Koskela ja
Porin prikaatin kv-sosiaalikuraattori
Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä, jotka
kertoivat puolustushallinnossa vireillä
olevista kehityshankkeista, jotka koskevat loukkaantuneiden hoitoa ja muita
tukijärjestelmiä. Puolustusvoimat
onkin viime aikoina terästänyt otettaan
näissä asioissa.
Viikonlopun pääpaino oli keskusteluissa ja kokemusten vaihdossa.
Suurimmaksi epäkohdaksi keskusteluissa nousi Valtiokonttorin korvausmenettely, joka koettiin kohtuuttoman
työlääksi ja pahimmillaan jopa hoitoa
viivästyttäväksi. Myös apua ja tukea
tarvitsevien kartoitusta pidettiin tärkeänä, sillä tarkkaa kirjanpitoa tapauksista
ei ole.
Puolustusvoimien järjestämälle
vertaisryhmätapaamiselle toivottiin
jatkoa, ja ajatuksena oli, että vastaavanlainen tapaaminen järjestettäisiin
vähintään kerran vuodessa.

Loukkaantuneille
oma yhdistys
Tapaamisessa virisi ajatus loukkaantuneiden oman yhdistyksen perustamisesta. Yhdistystä tarvittaisiin tarjoamaan
loukkaantuneille vertaistukea, neuvoa ja
samalla ottamaan kantaa loukkaantuneiden hoitoon, kuntoutukseen ja korvauskysymyksiin. Työnimenä hankkeella on
Rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden vertaistuki
ry. Yhdistyksen perustamiskokous on

tarkoitus järjestää myöhemmin kuluvan
vuoden aikana.
Luokkaantuneiden yhdistyksestä
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hankkeen puuhamiehiin: Timo Heikkinen,
puh. 040 544 4688, tmj.heikkinen@
gmail.com, Heikki Harinen, puh. 050
435 6368, hessuha@gmail.com, Mika
Vuolle, puh. 044 256 2221, mikatvuolle@gmail.com tai Pekka Jylhä, puh.
0400 770 712.

Mika Vuolle

Kuva Puolustusvoimat.

P

Kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneet
tapasivat Aulangolla

Mikkelin upseerijärjestöjen
perinteinen kevätretki 29.3.2012
Mikkelin upseerijärjestöjen perinteinen kevätkokousputki järjestetään
torstaina 29.3.2012 kello 14.00 alkaen Mikkelin Upseerikerholla vanhalla kasarmialueella.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kello 14.00 alustus ajankohtaisesta aiheesta
ja kokoukset kello 15.00 alkaen. Tarjoilu varataan ennakkoilmoittautumisten perusteella.
Ilmoittautumiset 22.3.2012 mennessä mika.barck@mil.fi, puh. 0299 410 154
tai olli.helanen@mil.fi, puh. 0299 410 153.
Tervetuloa!
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40. Kadettikurssi julkaisi DVD-levyn

adettikurssi 40 on koonnut
menneitten vuosikymmenien
aikana kertynyttä aineistoa
DVD-ROM:lle. Levy sisältää muun
muassa kaksi kirjaa, lyhennelmiä viime
sotia käsittelevistä dokumenttielokuvista, noin 700 valokuvaa, kadettiajan musiikkia ja tietoja kurssilaisten
opinnäytteistä, harrastuksista ja yritystoiminnasta.
Levyä ei ole tarkoitettu yleiseen
levitykseen, mutta sitä voidaan toimittaa kaveripiirissä (kadettiupseereille).
Tiedusteluihin vastaa Matti
Mattila, s-posti matti.mattila@pp7.inet.
fi, puhelin 050 5965 365.

K

Kaaderilaulajilta uusi laulukirja

aaderien lauluja, osa 2 ilmestyi viime syksynä, ja se on
suoraa jatkoa edelliselle kirjalle, osa 1.
Huomattava osa kirjan yli sadasta
laulusta on taiteellisten johtajiemme,
musiikkineuvos Urpo Jokisen tai everstiluutnantti Matti Orlamon, sävellyksiä, sanoituksia tai sovituksia. Sisältöä
valittaessa on haluttu välttää yleisimpiä, muissa laulukirjoissa jo julkaistuja mieskuorolauluja. Sovitukset ovat
kautta linjan helposti omaksuttavia.
Sisällöltään kirja noudattaa edeltäjänsä hyväksi todettua jaottelua,
isänmaalliset laulut, sotilaslaulut,
serenadit ja viihdelaulut, hengelliset
laulut ja joululaulut sekä illan istujaiset.
Matti Orlamo toimituskunnan puheenjohtajana on taas kerran tehnyt valtavan työn valitessaan ja nuotintaessaan
kirjan sisällön. Myös kirjan painatuksessa ja muussa teknisessä toteutuksessa on edelliseen kirjaan verrattuna
tehty merkittäviä parannuksia, kiitos
yhteistyökumppanin Copy-Set Oy:n.
Harvalla suomalaisella kuorolla on
omaa, varsinkaan näin tasokasta laulukirjaa ja Kaaderilaulajilla niitä on jo
kaksi!

Pekka Tuomisalo
Kylkirauta 1/2012
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Läpileikkaus viime sotiin
Toimittanut John
Lagerbohm: Sata sotakohtaloa.
Otava 2011
Sivuja 210
ISBN 978-951-25644-1

O

tavalta ilmestyi viime
vuonna mielenkiintoinen uutuus:Sata
sotakohtaloa. Kirjan lähestymiskulma viime sotiimme on
yksittäisten henkilöiden muistelmat tai muiden kirjoittamat
henkilökuvat. Kirjan henkilögalleria
on kattava aina rivisotilaasta kenraaliin,
vakoojasta partisaanien uhriin, kattaen
talvi- jatko- ja Lapin sodan sekä sotien
jälkeiset vähemmän kunniakkaat sotasyyllisyysoikeudenkäynnit, maastapaot
ja veljeskansan vapaaehtoisten hylkäämisen. Kokonaisuutena sotakohtalot
luovat kuvauksen Suomen vaikeista
vuosista sekä niiden vaikutuksesta
yksilölle ja yhteiskunnalle vielä nykypäivänäkin.
Artikkelien kirjoittajat ovat joko
kuvattujen henkilöiden sukulaisia,
tunnettuja sotahistorioitsijoita tai
omista kokemuksistaan kirjoittavia.
Kirjoittajien joukossa ovat muun
muassa kansanedustaja Jussi Niinistö,
tietokirjailijat Robert Brantberg, Kari
Kallonen ja Mikko Uola. Omakohtaisia muistojaan kertovat muun muassa
kenraali Jaakko Valtanen ja kenraaliluutnantti Ermei Kanninen.
Ensi alkuun erehdyin luulemaan,
että kaikki kirjan kuvatut sotakohtalot

liittyvät kaatumiseen tai katoamiseen.
Kymmenennen tarinan kohdalla mollivoittoisesta kerronnasta päästiin jo
valoisampiin tarinoihin. Osa tarinoista,
kuten kuvaus Lapin maaherra Kaarlo
Hillilän omintakeisesta neuvottelutaktiikasta, olivat jopa hupaisia. Kokonaisuutena kirja on sekoitus murhetta,
kaipuuta, ihmepelastumisia, sankaruutta ja värikkäitä hahmoja.
Osa kirjan tarinoista oli tuttuja jo aiemmin lukemistani elämänkerroista tai
muistelmista. Osa tarinoista taas ruokki
kiinnostusta hakea laajemmin tietoa
henkilöistä tai tapahtumista. Tämän
teoksen innoittamana etsin kirjakokoelmastani muutamia sivuuttamiani teoksia luettavaksi, kuten Dietl – napapiirin
kenraali ja Asekätkentä. Sekä FT Timo
J. Tuikan kenraali Dietlistä että eversti
Matti Lukkarin isästään kirjoittamat
artikkelit olivat mielestäni poikkeuksellisen mielenkiintoisia.
Poimintana kirjan teksteistä esittäisin
kenraali Jaakko Valtasen ajankohtaisen,

kokemukseen perustuvan, toteamuksen: ”Sotaan joutuminen on
vähäväkisen kansan suurin mahdollinen onnettomuus… Turvallisuuspolitiikan tueksi tarvitaan
aina omat puolustusvoimat ja
-järjestelmät, jotka viestittävät, että maata ei kannata uhata
sotilaallisesti.” Toivottavasti
poliitikkomme muistaisivat
myös tämän arvottaessaan
hyvinvointiyhteiskunnan eri osaalueita. Myös kirjan viimeisessä artikkelissa kirjan toimittanut
John Lagerbohm ja valtiotieteiden tohtori Jyrki Vesikansa päätyvät samankaltaiseen johtopäätökseen:
”…että maata oli kannattanut puolustaa ase kädessä. Hinta oli kova, kuten
tämän kirjan sotakohtalot osoittavat,
mutta vaihtoehto olisi ollut vielä hirveämpi.”
Kirja on artikkeleiltaan, kuvitukseltaan ja yleiseltä ulkoasultaan laadukas.
Helppolukuisuudessaan ja artikkelien
pituudelta se sopii myös niille, joille
lukeminen on varmin unilääke. Tämä
kirja on hyvä valinta lahjaksi kenelle
tahansa maanpuolustajalle. Englanninkielisenä versiona kirja olisi oivallinen
muistoesine ulkomaisille vieraille jaettavaksi.

Ville Vänskä
Komentajakapteeni
Merisotakoulu

www.cobham.com/mastsystems
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Mannerheimin adjutantti muistelee
Juha Bäckman, Jarno
Koivumäki, Nikolai
Marschan
Mannerheimin adjutanttina. O. R. Bäckman muistelee
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura 2011
Sivuja 167
ISBN 978-952-222-296-1
”Kiitän kapteenia, kun ehditte
tulla auttamaan minua, ja kun tuo
sotakin on tullut näin pitkäksi”,
sanoi Marsalkka 6. tammikuuta
1942 talvisodassa Summassa vaikeasti
haavoittuneelle komppanianpäällikölle.
Siitä alkoi näiden legendaaristen upseerien yhteistyö ja -elo. Se päättyi vasta
marsalkan presidenttiyden aikana. Marsalkan adjutantti oppi tuntemaan esimiehenä ja ihmisenä todennäköisesti
paremmin kuin kukaan muu. Hänhän
asui melko monta vuotta sodan jälkeen
Marsalkan kotona Kaivopuistossa.
Loppuvuodesta 2011 SKS julkaisi kirjan, joka lähestyy Mannerheimiä
hänen pitkäaikaisen adjutanttinsa Rafael

Bäckmanin silmin. Marsalkasta on kirjoitettu lukuisia kirjoja, ja aina löytyy
uutta tietoa. Niin tässäkin teoksessa,
jossa adjutantti kertoo Mannerheimin
vaiheista Venäjän palveluksessa ja
itsenäisen Suomen alkuvaiheista.
Yhtenä kirjan tekijänä on everstin poika
everstiluutnantti Juha Bäckman. Hänen
isänsä oli kirjan teossa mukana, muttei
ehtinyt nähdä sitä valmiina. Kirjasta
huokuu historiaa, jota varsin lukuisat
kuvat elävöittävät.
Teoksen lukeminen pysäyttää monesti ajattelemaan ja muistelemaan

”Suomen suurinta” ja hänen
adjutanttiaan, jotka molemmat
olen tavannut kadettikurssimme
(KadK 26) päätöstilaisuudessa
Presidentinlinnassa 4. kesäkuuta
1943. Eversti Rafael Bäckman
tuli minulle tutuksi Päämajan
upseerien jokavuotisilla lounailla vuodesta 1985 alkaen. Vuosina 2004–2011 olin viimeinen
Päämajan upseerien sihteeri. Tätä
taustaa vasten luin suurella mielenkiinnolla kirjan.
Eversti Bäckman oli malliesimerkki erittäin tahdikkaasta
ja kohteliaasta upseerista, jolla
oli sana hallussaan niin kuin
kirjasta voi todeta. Rafael Bäckmanin
henkilökuvassa korostaisin hänen vaatimattomuuttaan. Hän kyllä tiesi ja tunsi
arvonsa, mutta oli mieluimmin takaalalla.
Juha Bäckman, Jarno Koivumäki
ja Nikolai Marschan ovat saaneet aikaiseksi erinomaisen, tiiviin ja helposti
lähestyttävän teoksen, joka on toden
totta lukemisen arvoinen. Kirjaa suosittelen todella lämpimästi sekä veteraani- että nuoremmalle polvelle.

Olli Vuorio

Vasemmistolainen näkökulma jatkosotaan
Sakari Selin: Kun valtiopetos
oli isänmaallinen teko
Nuoret sodassa Hitleriä
vastaan
Työväen historian ja perinteen
tutkimuksen seura 2011
Sivuja 357
ISBN 978-952-9999-6-3 (nid)
ISBN 978-952-99991-7-0 (PDF)
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akari Selinin teos kuvaa muutamien vasemmistonuorten omaaloitteista vastarintataistelua ja
sabotaasitoimintaa Tampereen seudulla
jatkosodan alussa. Hän pohjaa kertomaansa pitkälti omiin kokemuksiinsa
ryhmän jäsenenä. Samalla Selin pyrkii
kuvaamaan Tampereen seudun kommunistien toimintaa laajemminkin
aina 1930-luvun alusta. SKP:n yhteydet
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Neuvostoliiton Kommunistiseen puolueeseen olivat poikkeuksellisen kiinteät.
Teos on melkoinen järkäle. Eikä se
sisällöltäänkään ole helppoa luettavaa.
Ensimmäinen painos on vuodelta 1992,
ja siihen on tehty muutoksia vuonna
2004. Uusimmassa painoksessa käytetään tekijöistä ja osallistujista jo oikeita
nimiä. Liisa Lammista ja Sakari Seleniä,
ainoita elossa olevia, haastateltiin heinäkuussa TV 2:ssa. Uusimmasta painoksesta on myös ilahduttavasti saatavilla
internetistä ilmaiseksi sähköinen versio.
Käsittelen seuraavassa vain lukuja, jotka
veteraanin kannalta ovat mielekkäitä,
enkä puutu SKP:n tekemisiin ennen
sotaa ja sen aikana.
Valtiollisen poliisin kuulustelupöytäkirjassa todetaan Tampereella ja sen
välittömässä läheisyydessä suoritetun 21
tihutyötä 23.8.1941–23.10.1942. Nämä
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tihutyöt saavat kirjassa laajimman käsittelyn luvussa ”Toiminta liittoutuneiden
sodanpäämäärien puolesta”.
Teiskossa Kuuselan kesäkodissa
22. päivänä kesäkuuta 1941 Hitlerin
puheen kuultuaan Pellervo Takatalo kokosi neljä viisi nuorta, jotka
päättivät yksimielisesti sodan vastaisesta toiminnasta ja vastarintaan ryhtymisestä, koska sotaa Saksan rinnalla
Neuvostoliittoa vastaan oli boikotoitava. Vastarintaa suunniteltiin ja myös
lentolehtisten levittämisestä sovittiin.
Ensimmäinen tuhotyö tehtiin 14 nuoren
voimalla elokuun 23. päivän iltana tuliteriin armeijan kuorma-autoihin, joista
vietiin sähköjohdot ja virranjakajat ja
katkaistiin tuulettajan hihnat.
Tampereella levitettiin kesäkuun
lopulla 1941 lentolehtisiä, joissa oli
teksti: ”Ei laukaustakaan Puna-Armeijaa

ajankohtaista
vastaan”. Helmikuun 26. päivänä räjäytettiin armeijan Volvo.
Huhtikuun 1. päivänä 1942
räjäytettiin höyryvoima-asemalla
muuntaja, mistä aiheutui virran
katkeaminen Tampereella illalla. Tekijöinä olivat Sakari Selin
ja Eino Lamminen. Kun punaarmeijalta ei saatu apua, tekijät
kehittelivät itse muun muassa
aikasytyttimen.
Tuhotöitä jatkettiin toukokuussa rautateitä vastaan ottamalla oppia Espanjan sisällissodassa
olleelta Eino Laaksolta. Myös
naiset toimivat junan räjäyttäjinä.
Kirjassa käsitellään erillisessä luvussa myös puna-armeijan
kaukotiedustelua Tampereella.
Tampereen seudulla toimi kaukotiedustelijana esimerkiksi
yllämainittu desantti Eino Laakso.
Hän oli jo 1932 mukana kommunistisessa toiminnassa. Laakso oli
liittynyt Espanjassa 7. huhtikuuta
1937 kansainväliseen prikaatiin,
ja upseerikoulun jälkeen hänet ylennettiin luutnantiksi. Sieltä hän palasi Suomeen vuonna 1939. Valtiollinen poliisi
epäili Laakson olleen vuosina 1935–
1937 koulutuksessa Neuvostoliitossa.
Kesäkuun lopulla 1942 hän palasi Suomeen desanttina tiedustelutehtäviin eikä
saanut puuttua sodanvastaiseen toimintaan.
Pärmin pataljoonasta taistelutilanteen aikana loikkasi syyskuussa 1941
vastapuolelle 40 miestä. Heidän joukossaan olivat muiden muassa Arvo Lamminen, Paavo Mendelin, Arvo Viitanen
ja Jorma Johteinen. Heistä kaksitoista
kelpuutettiin kaukotiedustelijoiksi.
Puna-armeija pudotti laskuvarjoilla
tiedustelijoille tarvikkeita huhtikuun
lopulla 1944 Ikaalisiin, jossa Lamminen
pidätettiin. Tiedustelutoiminta kuitenkin jatkui, ja se kohdistettiin sotatarviketeollisuuteen ja rautatiekuljetuksiin
jopa Ouluun, Kemiin ja Rovaniemelle
saakka.
Pohjois-Hämeen metsäkaartilaiset
ovat saaneet teoksessa oman lukunsa.
Asepalveluksen pakoilu oli pitkään
pohjustettua. Jo tammikuussa 1941
Hämeenkyrössä kokoukseen osallistui
25–30 miestä, joille Uuno Salomaa
vakuutti, ettei pidä mennä sotaan vaan
metsiin. Hänen mukaansa Neuvostoliiton laskuvarjojoukot toisivat aseita ja

räjähdysaineita. Ruovedellä 70 miestä
piiloutui kesäkuussa metsiin liikekannallepanon yhteydessä. Heistä pidätettiin ja tuomittiin 57. Kun Niilo Salo
pidätettiin Turengissa, hänen motiivinsa oli ollut ”odottaa kunnes punainen
armeija etenee alueille, joilla piileskelyä tapahtuu”. Metsäkaartilaisia sodasta
kieltäytyviä oli Keikyällä, Säkylässä,
Mouhijärvellä, Porissa ja Alastarossa.
Teoksessa kerrotaan myös erillisessä
luvussa Valtiollisen poliisin ja päämajan
valvontaosaston väkivaltaisista kuulustelumenetelmistä. Sellaiset menetelmät
voi vain jyrkästi tuomita. Ne olivat
todella törkeitä ihmisoikeuksien loukkauksia, joihin syyllistyneitä ei juuri saatu
sodan jälkeen oikeuden eteen.

Kokonaisuutena teos antaa
aihetta muutamiin kokoaviin
huomioihin.
Ensimmäisessä luvussa
Sakari Selin toteaa: ”Se toinen
todellisuus, jota nämä ihmiset
[sodanvastustajat] edustivat, ei
ole vieläkään saavuttanut ymmärtämystä.” Pitää täysin paikkansa.
Tihutyöthän vahingoittivat oman
maan puolustusta.
Puna-armeijan kaukotiedustelijoina, desantteina, toimineet suomalaiset miehet olivat
isänmaan pettureita. Tihutöiden
tekijät ja käpykaartilaiset kuuluvat lähes samaan joukkoon.
Vaikka suhtaudun varauksellisesti kommunisteihin, on hyvä
pitää mielessä, että isänmaallisia
kommunisteja oli myös vihollista
vastaan taistelemassa, kuten esimerkiksi Aarne Saarinen.
Natsismi ei Suomessa yleisesti ollut ihastuksen kohde. Meillä ei
kuitenkaan ollut vaihtoehtoja apua
etsittäessä, toisin kuin muutama nuori
tutkija väittää. Saksan sotilaallinen apu
pelasti maamme Neuvosto-Viron
kammottavilta kohtaloilta. Saksalaisia
vastaan Lapin sodassa olisi tihutyön
tekijöiden aseilla ollut todella käyttöä.
Heitä ei siellä kuitenkaan tietääkseni
ollut.
Kirjan otsikosta ”Kun valtiopetos
oli isänmaallinen teko” on todettava
se, ettei valtiopetos ollut sodan aikana
isänmaallinen teko, eikä se ole sitä vieläkään.

Olli Vuorio
Majuri
Kadettikurssi 26

Sotaväen
sopimustoimittaja
Hertz Varauspalvelu
 0200 11 22 33
www.hertz.
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Maailman muuttumisesta ja siihen varautumisesta
Jarno Limnéll: Maailma ja Suomi 9/11
jälkeen.
Werner Söderström
osakeyhtiö 2011
Sivuja 303
ISBN 978-951-0-37900-4
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ykyisin turvallisuusasioihin perehtyneenä
konsulttina toimiva
sotatieteiden tohtori, kapteeni
evp. Jarno Limnéll tarkastelee
tuoreessa teoksessaan maailman
ja Suomen turvallisuusympäristön kehitystä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen lisäksi
hän esittää oman visionsa siitä,
mihin suuntaan Suomen puolustusta olisi kehitettävä. Hänen
tavoitteenaan on avata keskustelua turvallisuuspolitiikasta ja
kannustaa muitakin tuomaan
näkökulmiaan julkisuuteen.
Sujuvasti kirjoitettu teos on jaettu
neljään osioon. Niistä ensimmäisessä
tarkastellaan syyskuun 11. päivänä
vuonna 2001 Yhdysvaltain itärannikolla tapahtuneita lentokoneiskuja,
toisessa sitä, miten iskuihin reagoitiin
eripuolilla maailmaa ja miten terrorismiuhan nousu kansainväliselle asialistalle on vaikuttanut kotimaisten
turvallisuusviranomaisten toimintaan
sekä maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kirjan viimeisessä osiossa Limnéll esittää oman vaihtoehtonsa
Suomen turvallisuuden järjestämiseksi
tulevaisuudessa.
Limnéllin ote on kansantajuinen,
keskusteleva ja lavea. Tarkastelussaan
hän huomioi runsaasti erilaisia näkökohtia, ja hyvä niin. Kirjan kolme
ensimmäistä osiota nivoutuvat hyvin
yhteen. Syyskuun 11. päivän iskut
olivat käännekohta, ja niillä on ollut
huomattavia vaikutuksia maailman
turvallisuusympäristön kehittymiseen.
Yllättävä hyökkäys järkytti yhdysvaltalaisten mutta myös muiden länsimaisten ihmisten turvallisuudentunnetta, ja
se puolestaan johti ylireagointiin vastatoimissa, mikä on heikentänyt niin
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Yhdysvaltojen strategista asemaa kuin
ihmisten turvallisuudentunnettakin.
Teoksen viimeisessä osiossa
Limnéll visioi viimeisen vuosikymmenen tapahtumien perusteella vetämiensä opetusten pohjalta uutta tarinaa,
jonka mukaan Suomen turvallisuudesta
voitaisiin tulevaisuudessa huolehtia.
Pohdinta nivoutuu kohtuullisen luontevasti kirjan alkuosaan, ja esitetty
toimintamalli on sisäisesti looginen
ja koherentti vaihtoehto viime aikoina
nousseisiin haasteisiin vastaamiseksi.
Se on selkeästi vivahteikkaampi ja uskottavampi kuin edellinen julkisuuteen
nostettu vaihtoehto puolustusjärjestelmämme uudistamiseksi, eli Vihreän
miesliikkeen viime keväänä esittämä
armeijamalli, jonka uskottavuutta
nakertaa sen perustuminen varsin
yksinkertaisiin olettamuksiin tähänastisten poliittisten, taloudellisten ja
teknologisten trendien jatkumisesta.
Limnéllin malli voisi kuitenkin olla
vieläkin uskottavammin perusteltu.
Tulevaisuuteen varautumisen kannalta
on hieman ongelmallista, että sitä pohjustava tarkastelu on keskittynyt niin
tiiviisti vain yhden, olkoonkin sinänsä hyvin merkittävän, tapahtuman ja
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sen seurausten ympärille. Tästä
herää väistämättä kysymys siitä,
jääkö valitun lähestymis-tavan
takia joitain muita merkittäviä
kehityskulkuja ja orastavia haasteita huomiotta.
Edellä esitettyä heikkoutta
paikkaa kuitenkin pitkälti se,
että Limnéll nostaa lähihistorian
tärkeimmäksi opetukseksi tulevaisuuden ennakoimattomuuden,
minkä vuoksi hän peräänkuuluttaa myös epätodennäköisten
sekä ennalta arvaamattomien
skenaarioiden mahdollisuuden
huomioimista sotilaallisessa
suunnittelussa ja joustavuuden
lisäämistä varauduttaessa erilaisiin uhkiin. Yhtä kaikki, esitettyä
mallia on arvioitava kriittisesti
myös muista näkökulmista
ja vieläkin laajapohjaisempia
uhka-arvioita vasten. Mutta
tähän kirjoittaja lukijaansa
kehottaakin: kirjan viimeinen
alaluku on otsikoitu ”Ole eri
mieltä – sano se ääneen”.
Kaiken kaikkiaan Limnéllin voi
arvioida suoriutuneen hyvin itse itselleen asettamastaan haasteesta. Teos on
raivannut tietä turvallisuuspoliittiselle
keskustelulle ainakin, jos mitään voi
päätellä siitä jo tähän mennessä eri
forumeilla julkaistujen arvioiden määrästä. Aihepiiri on tärkeä, ja toivoa
sopii, että julkinen keskustelu jatkuu
niin asiantuntijoiden kuin kansalaistenkin parissa. Tässä keskustelussa
Limnéllin teos ansaitsee tulla huomioiduksi.

Janne Malkki
Kirjoittaja on sodankäynnin tulevaisuutta tutkiva sotahistorioitsija.
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Kansalaiskeskusteluun
puolustusuudistuksen vaihtoehdoista

otatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja kapteeni (evp.)
Jarno Limnéll jatkaa edellä
Janne Malkin esittelemässä teoksessaan
väitöskirjansa (2009) jälkeistä tieteen
popularisointia, turvallisuuspoliittiseen
syväajatteluun ja kansalaiskeskusteluun kannustamista. Teos ryhmäytyy
eräiden tuoreiden yhteiskuntamme
turvallisuuden ja hyvinvoinnin tulevaisuudesta syvästi kiinnostuneiden
evp-upseerien teosten joukkoon (esimerkiksi Nordberg 2011; Visuri 2011;
Hellenberg, Talvitie, Visuri & Volanen
2011). Tähän kirjaryhmään ja etenkin
niiden perusteella tehtäviin kokoaviin
johtopäätöksiin perusteluineen palaan
lähitulevaisuudessa.
Teoksessaan Jarno Limnéll pyrkii
käsittelemään turvallisuuspolitiikkaa
ymmärrettävällä tavalla ja onnistuukin
siinä pääosin esimerkillisesti. Toisaalta
tekstiviittein ja mahdollisin alaviittein
sekä lähdeluetteloin täydennettynä
julkaisun jatkokäyttö, niin sivistyneen
kansalaisen lisälukemisen pariin johdattelijana kuin tutkijan lisälähteenä,
olisi ollut mielestäni hedelmällisempää. Toisaalta nykyisessä muodossaan
teos on helppolukuinen ja ymmärrettävä sekä täten kaikille kansalaisille
soveltuva.
Teoksessa esitetään kunnianhimoisesti ja suuntaa näyttävästi ”Suomen
turvallisuuspolitiikan uutta tarinaa ja
vaihtoehtoa nykyiselle kehityskululle”.
Kirjan lukemiseksi suosittelen kahta
vaihtoehtoa: toinen on perinteinen
alusta loppuun -lukemistapa ja toinen
sellainen, että lukija aloittaa kirjan
loppupuolelta luvusta ”Kaukana ja
silti niin lähellä” tai ”Suomen turvallisuuden uudesta tarinasta” ja etenee
sen jälkeen perinteisen kaavan mukaan.
Toinen lukutekninen suositukseni
on vaihtoehdoiltaan osin radikaali,
mutta sitä ovat Jarno Limnéllin teoksessaan esittämät turvallisuuspoliittiset vaihtoehdotkin. Kuten jo totesin,
Limnéll erittelee turvallisuuspolitiikkamme nykyistä kehityskulkua ja
etenkin vaihtoehtoja ”yksiraiteiselle
kehityskululle”. Tulkitsen Limnéllin
teoksen kokonaissanomaa siten, että

hän kannustaa asiantuntija- ja kansalaiskeskusteluun myös Puolustusvoimien tehtävien uudistamisesta.
Toisin sanoen jälkimodernissakin
yhteiskunnassa ajautumiselle on olemassa vaihtoehtonsa. Ne saavat myös
turvallisuuspolitiikassa omat puhuttelevat merkityksensä, joista kansalaistenkin tulisi olla tietoisia.
Ensi lukemalta ajatus saattaa tuntua
”nuoren kapteenin harha-askeleelta”,
mutta tarkemmassa tarkastelussa ilmenee, että Limnéll antaa meille ajattelun
aineksia nykyisen puolustusvoimauudistuksen taustalla häämöttävään
entistäkin syvempään puolustusuudistukseen. Siinä arvioitaneen uudelleen,
aivan kuten globaalisti muualla on jo
pääosin tehty, niin yleistä asevelvollisuutta suhteessa ammattiarmeijavaihtoehtoon kuin asevoimien tehtäviä
tärkeysjärjestyksineenkin.
Usein jälkimodernissa keskustelussa juututaan joko–tai-tilanteeseen
esimerkiksi kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan osallistumisen ja
Suomen puolustamisen välillä. Suosittelen harkitsemaan sekä–että-ajattelun
soveltamista jatkossakin sotilaallisen
maanpuolustuksen tehtäviin. On kuitenkin muistettava, kuten Limnéll
painottaa, että olemme ”omalaatuisesti” suomalaisia, emme esimerkiksi
belgialaisia tai ruotsalaisia. Meidän
tulee ensisijaisesti huolehtia Suomen
ja suomalaisten turvallisuudesta ja
hyvinvoinnista, toki kansainvälistä auttamisvastuuta unohtamatta.
Teoksen kansanomaisuudella
on joitain epäedullisia heijastusvaikutuksia. Teoksen, ehkäpä osin
ylikansanomaisessa ja täten yliyksinkertaistavassakin, tulkintatavassa
terroristien 9/11-isku oli se ärsyke,
joka johti etenkin Afganistanin kriisinhallintaoperointiin eli ”kansainväliseen
reaktioon”. Toisaalta itse reaktion
tulkitaan teoksessa olevan muutosvoimaisempaa kuin terroristiärsykkeet
konsanaan. Mutta mitkä olivat voimat
ja tahot, jotka myötävaikuttivat näihin
”ärsyke-reaktiosarjoihin”? Tällaisiin
yksinomaan talouselämälähtöisiin,
kansalaisyhteiskunnalle viimeistään
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pidemmällä aikajänteellä vahingollisiin, intresseihin ja ”koviin arvoihin”
teoksessa kiinnitetään huomiota.
Syyskuun 11. päivän iskujen jälkeistä terrorismin vastaista sotaa käsitellessään teoksen huomio kiinnittyy
painopisteisesti Afganistanin kriisinhallintaoperaatioon. Syynä on ehkä
se, että siellä suomalaiset ovat mukana
edelleenkin. Väitän, että vähintään yhtä
mielenkiintoista kuin turvallisuuspoliittiset perustelut, joiden mukaan Suomi
osallistuu Afganistanin operaatioon,
on se, miksei Suomi osallistu, eikä ole
osallistunut, vuonna 2003 alkaneeseen Irakin sotaan. Tulkintani mukaan
osallistumattomuutemme havainnollistaa kriisinhallintatoimintamme
moraalis-eettisten rajojen olemassaoloa
(ks. lisäksi Limnéll & SaloniusPasternak 2009). Näiden rajojen, sivumennen sanottuna, tulisi myös suomalaisessa sotilaskasvatuksessa tulla
tulevaisuudessakin kirkkaana esille.
Mitä kriisinhallintatoimintaan tulee,
niin jatkossa soisi teoksessa problematisoitavien ”missä?”-kysymysten lisäksi käsiteltävän tutkimuksellisellakin
otteella ”miten?” ja ”millaisin tuloksin
ja vaikutuksin?” -tyyppisiä kysymyksiä.
Teosta selailemalla saattaa valistumaton lukija päätyä tulkintaan, jonka
mukaan ”9/11-tapahtumien myötä
terrorismista tuli länsimaisten asevoimien tehtävä numero yksi”. Varoitan
tällaisen tulkintalinjan kansallistamisesta, sillä kokonaisvaltaisemmassa luennassa teoksesta piirtyy myös
kaikissa selonteoissamme korostunut
laaja turvallisuuskäsitys tätä laveutta
auki kirjoittaen ja sisältäen ilmastonmuutosta, syrjäytymistä sekä muun
muassa pelkoa talouslamasta − toki
itänaapurimme Venäjän potentiaalista
sotilaallista uhkaa unohtamatta. Teoksen mukaan ”yhteiset uhkat yhdistävät”. Väitän, että ”tiedostetut yhteiset
uhkat yhdistävät” vieläkin enemmän.
Esimerkiksi, ja mahdolliseksi yhdistämisen apuvälineeksi, nostettakoon
tuore Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2010).
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Sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll
esittää väitöskirjansa perusteella
ei pelkästään täydellistä strategista
turvallisuusasiakirjaremonttia vaan
myös eräitä varsin merkityksellisiä
poikkihallinnollisia ja valtioneuvostotasoisia uudistusesityksiä. Toisaalta esimerkiksi nykyinen alueellisten
väliportaiden hallintoa keventävä ratkaisumalli otetaan kritiikittä vastaan.
Tällaista kritiikittömyyttä voidaan pitää

problemaattisena myös esimerkiksi
turvallisuusstrategioiden ”jalkauttamisen”, kriisivarautumisen ja kriisijohtamisen näkökulmista.
Näkemykseni mukaan teoksen erityinen ansio on suunnannäyttäjyydessä
ja turvallisuuspoliittiseen keskusteluun
kannustamisessa. Teos kannustaa
keskusteluun, jossa yhteiskehiteltäisiin perustellen uusiakin ja Suomeen
sovellettavissa olevia turvallisuus-

poliittisia vaihtoehtoja, joissa ei suinkaan tyydyttäisi yksinomaan kansainvälisten kehityskulkujen toistamiseen.

Juha Mäkinen
Kirjoittaja on sotilaspedagogiikan
professori Maanpuolustuskorkeakoulussa.

In memoriam Lauri Johannes Sutela
11.10.1918–8.11.2011

Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon
toisten palvelija. Ei Ihmisen
Poikakaan tullut palveltavaksi,
vaan palvelemaan ja antamaan
henkensä lunnaiksi kaikkien
puolesta Matteus 20:26,28.
Lauri Sutela varttui rautatieläisperheessä, jossa työn
vaatimat muutot ja muuntautumiset sekä nuorelle itsenäiselle
maalle koulutuksellisesti tärkeä
suojeluskuntaperinne suuntasivat hänen tulevaisuuttaan.
Jyväskylän Lyseosta saadut
ylioppilaspaperit, keskiarvo
8,6 ja kympit piirustuksessa ja
urheilussa panivat kysymään:
arkkitehdiksi vai upseeriksi?
Jo nuoresta hän oli rakentaja ja
käden taitaja. Isänmaan palvelu
upseerina voitti. Kadettikoulun
kurssi 22 alkoi 28. toukokuuta
1938. Simppukurssin jälkeisen
II vuosikurssin juhlat vaihtuivat
pian sotaan. Kurssi keskeytettiin
8. lokakuuta 1939, ja kokematon, juuri
21 vuotta täyttänyt, itsenäisyyspäivänä upseerin virkaan nimitetty vänrikki Sutela lähti talvisotaan. Pioneerin
käden taitoja tarvittiin pommien purkamisissa ja pian päällikön taitoina
jatkosodassa.
Lauri Sutelan johtajalaatu paljastui
varhain. Hänen ollessaan komppanian päällikkönä 12. Pioneeripataljoonassa joukko kohtasi elokuussa 1941
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ennen tuntemattoman, sen ajan hi-tecaseen: radiomiinan. Kuukaupin sillalla
hän antoi käskyn: ”Ukkomiehet 100
metriä metsän suojaan!” ja alkoi itse
kaivaa panoskaivoa yhden käskyä tottelemattoman sotilaan kanssa. Löytyi
radiomiina 600 kilon trotylilatauksen
päältä. Onnekasta miinanpurkamista
seurasi puolen vuoden tauoton Säkkijärven polkka muiden vastaavien
miinojen räjähtämisen estämiseksi.
Keväällä 1943 Sutela sai purettavaksi
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uuden latumiinan, jonka pieni
ratasvika esti sitä räjähtämästä
purkajansa käsissä. Tästä Sutela
kertoi: ”Sinä iltana ristin käteni,
jotka minun oli annettu pitää”.
Rintamalla hän tapasi
myös tulevan elämäntoverinsa,
16. Kenttäsairaalan hoitajan ja
lotan Annikin. Äänisen aallot
soivat sodan surumielisten
sävelten lisäksi myös rakkauden ja siitä ammentavan toivon
säveliä. Nämä sävelet soivat eri
sävyissään Sutelan perheessä
puolisoiden koko elämän ajan.
Alkuun jaettiin nuoren
upseeriperheen puutetta, vääntöä työpaikan suhteen ja asunnon saannin kanssa. Kapteenin
palkkaa Lauri Sutela jatkoi
keramiikkatöillä, erityisesti Seitsemän veljeksen aiheista. Työt
poltettiin Arabian tehtaalla ja
myytiin Stockmannilla. Kadetintien asunnossa jaettiin elämä
ja sen kuormitus, aina voimien
mukaan – viimein vuorotellen
omaishoitajina toisilleen.
Lauri Sutelan maine upseerina ja
komentajana on jakamaton. Sodan
aikana nuoreen pioneeriupseeriin luotettiin, samoin jännitteisinä vuosina
1972–78, jolloin hän rakensi mutkattoman luottamussuhteen presidenttiin
ja samanaikaisesti alaisiinsa. Upseerikoulutuksen lukemat hän linjasi
seuraavilla sanoilla: ”Suomalaisen
sotilaan kouluttajista on kannettava

Kuva Puolustusvoimat.

ajankohtaista

Marsalkka Ustinov vierailulla puolustusvoimain komentaja Lauri Sutelan luona vuonna 1978.
erityistä huolta. Upseerin on oltava
rehti ja rehellinen sekä itselleen että
ympäristölleen. Tuulenhaistelijoita ja
nöyristelijöitä me emme tarvitse. Eikä
suorituskyky lisäänny simputtamalla.”
Hänellä oli kaikki perustellut edellytykset kohota kansakunnan ikoniksi.
Mutta hän valitsi ja säilytti jurolla
tavallaan isänmaan palvelijan roolin. Ja
juuri tällä tavalla hän nousi – antiikkia
lainaten – pater patriae, isänmaan isä,
-luokkaan.
Kaikkien arvostama komentaja
ei sortunut narsistisen johtajan peilikuvaan, joka täyttyy itseihailusta,
mutta johon ei mahdu omat haavat ja
puutteet. Tähän kätkeytyi Lauri Sutelan
johtajanlaadun syvä salaisuus: johtaminen on myös johdettavana olemista ja
tuen tarvitsemista. Lauri Sutela tunsi
kipukohtansa. Vuonna 2003 vietettyjen
85-vuotiskansalaisillallistensa tauolla
hän veti minut toviksi syrjään ja halusi
kertoa jotain, jonka saisi myös julkistaa, kun tulisi oikea hetki. Se hetki on
tässä ja nyt.
Sutela kertoi takertuneensa Isä
meidän rukoukseen ja sen isä-sanaan.
Hän totesi, että kirkko on ollut hänelle
etäinen, mutta Jumala läheinen. Lähes

hämillisenä hän sanoi lisänneensä
rukouksen joka väliin sanan isä. Taustalla oli hänen hyvä, mutta etäiseksi
jäänyt oma isänsä, jota hän puhutteli
3. persoonassa, paitsi suutuspäissään.
Myös sota jätti jälkensä. Täysin
ehjänä sieltä tuskin palasi kukaan.
Jatkuvasti lisääntyneet työn vastuut
vaativat niin ikään lisäveronsa. Isyys
ja isoisyys olivat ilon ja ylpeyden
lisäksi kipeä puoli Lauri Sutelaa. Tätä
puolta hän symboloi myös hänelle rakkaan harrastuksen golfin kuvauksella
sanoen: ”Tuntuu kuin mitään en olisi
oppinut. Yhä vain seison liian lähellä
palloa – lyönnin jälkeen.” Näissä isän
ja isoisän tunnoissa on hänen elämänkokemustensa aateloima rakkauden
siunaus hänen läheisilleen.
Lauri Sutelan kodin ikkunalla on
hänen tekemänsä keramiikkaveistos,
joka esittää seitsemää veljestä hiidenkivellä. Rohkenen ajatella, että seitsemän veljeksen keramiikkataide sisälsi
edelläkertomani viestin. Veljesten isän
kohtaloksi koitui parhaassa iässä tappelu äkeän karhun kanssa. Talon hoidolle jäi vähemmän aikaa kuin hän olisi
halunnut. Veljeksistä Lauri teki savikukkoja, härkiä ja varsoja ja kuivasi ne
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sammaleisen hirren kyljessä. Samalla
hän puolusti heikointa, Eeroa, toppuuteli tappelunhaluisia veljiä ja johti
karhunkaatoa Viertolassa. Aleksis Kivi
summaa lopussa veljesten kaipuun:
”mistä tunsit äitisi armaan, mistä isäsi
tunsit?” Ja virittää Sydämeni laulun.
Lauri Sutelan, kunnioitetun isänmaan palvelijan ja isän, pater patriaen,
Sydämeni laulu oli Isä meidän rukous.

Seppo Kangas
Kenttärovasti
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on 37
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjä

yrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla yritysja paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841
ja sähköposti info@hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien
joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen. Merkin
käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kunnon ampumataulut

Kivääri 300 m koko: 1150 x1300 mm,
SPOL koko: 570 x 750 mm ja
RK 3 koko: 600 x 600 mm

saat varastostamme
Teollisuustie 2, 02880 Veikkola
Puh.: 020 7891000
Fax.: 020 7891099
E-mail: myynti@pa-hu.
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KOLUMNI
toiminta
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Aseistariisuntaa Pohjolassa

uotsalaisen kenraaliluutnantti Carl
Björemanin tuoreen kirjan mukaan
Ruotsilla oli kuusi vuotta sitten valmius muodostaa hädän tullen asevoimat, joiden
vahvuus olisi ollut 600 000 miestä, 13 prikaatia, 41 taistelualusta ja 204 taistelulentokonetta.
Kolme vuotta myöhemmin jäljellä oli 60 000
miestä, ei yhtään prikaatia, 11 taistelualusta
ja 100 taistelukonetta. Yhdeksänkymmentä
prosenttia entisestä voimasta oli Björemanin
mukaan haihtunut savuna ilmaan.
Vastaavanlaista suoneniskua ei Ruotsin puolustus ollut pitkän historiansa aikana aikaisemmin kokenut eikä juuri mikään muukaan valtio
ilman tappiollisen sodan aiheuttamaa nöyryytystä. Jälkimmäisissä tapauksissa häly on ollut kuitenkin suuri, ja
nöyryytetyn asemaan joutunut on pyrkinyt korjaamaan tilanteen
mahdollisimman nopeasti. Ruotsin aseistariisunta ei sitä vastoin
tuntunut suuremmin kiinnostavan juuri ketään.
Ruotsalaiset saavat omalla maallaan tehdä luonnollisesti täsmälleen sitä, mitä haluavat. Puuttumiset toisten maiden sisäisiin
asioihin, niin muodikasta kuin sellainen nykyään onkin, on vastenmielistä eikä aivan vaaratontakaan. En siis lähde neuvomaan
ruotsalaisia, vaikka tunnenkin mielipahaa heidän maanpuolustuksensa kohtalon vuoksi.
Mielipahani aiheutuu kylläkin myös suomalaisitsekkäistä
syistä. Suomen turvallisuutta on luonnollisesti lisännyt tietoisuus
siitä, että välittömästi maamme länsipuolella ei ollut sotilaallista
tyhjiötä, vaan maa, joka kykeni vastaamaan oman alueensa puolustuksesta. Nyt meillä ei idän suuntaa lukuun ottamatta muuta
ympärillämme olekaan kuin tyhjää, sillä vähäisiä ovat kaukaisen
avun varaan heittäytyneiden Suomenlahden eteläpuolisten valtioidenkin sotilaalliset keinot turvata itsensä.
Pohjoismaiden sotilaallinen yhteistyö, joka meiltä päin katsottuna tarkoittaa varsinkin Suomen ja Ruotsin yhteisiä toimenpiteitä, on ollut tapetilla ennenkin, ja jotain pientä on joskus saatu
aikaankin. Lähinnä on ollut kysymys hätään joutuneen Suomen
auttamisesta.
Yhteistyöstä puhutaan jälleen varsin paljon, mutta nyt ainakin
ruotsalaisten mielessä on se, miten toistaiseksi jonkinmoisen
puolustuskyvyn säilyttänyt Suomi voisi olla avuksi Ruotsille.
Puskurivyöhykkeenähän itään päin Suomen alue on ollut ruotsalaisille siitä saakka, kun näillä seuduilla on historiaa tehty. Mitään
uutta kehityksessä ei siis ole tapahtunut sitä lukuun ottamatta, että
kun Ruotsin panos Suomen puolustamiseksi yhteisen valtakunnan
aikanakin usein jätti toivomisen varaa, nyt edes sellaista panosta
ei hyvällä tahdollakaan pystyttäisi antamaan.
Jos Suomen marsalkan tapainen henkilö olisi ollut näinä aikoina Ruotsin puolustusvoimien komentajana, olisikohan häneltä
lähtenyt maansa hallitukselle senkaltainen kirje kuin lähti silloiselta sotamarsalkka Mannerheimilta Suomen hallitukselle kesäkuussa 1939? Mannerheim kirjoitti tuolloin muun muassa: ”Sellainen
suhtautuminen, että vuosikaudet on oltu haluttomia tunnustamaan
puolustuslaitoksen todellisia, usein jopa pakottavimpia tarpeita,
on vienyt siihen, että suuri joukko tehtyjä esityksiä on jätetty
ottamatta huomioon tai parhaissa tapauksissa toteutettu vain
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osittain… Kun varsinkin aivan viime aikana
olen todennut, että puheenaolevassa kysymyksessä ei ole voitu saada aikaan yksimielisyyttä
ylimpäin viranomaisten kesken, en katso enää
voivani olla vastuussa valtakunnan puolustusvalmiudesta. Koska pysymiseni puolustusneuvoston puheenjohtajana myös voi aiheuttaa
yleisössä sen käsityksen, että minäkin olen hyväksymässä niitä riittämättömiä toimenpiteitä,
joihin on ryhdytty, sekä tuudittaa monet perusteettomaan turvallisuuden tunteeseen, pyydän
kunnioittavasti vapautusta tästä toimesta.”
Vaikka Mannerheim vielä marraskuussa
1939 uudisti eronpyyntönsä, hän tunnetusti ei
kuitenkaan eronnut. Syynä oli se, että Neuvostoliiton hyökkäys alkoi juuri niinä päivinä, jolloin marsalkka olisi
jättänyt armeijan. Mannerheimin olisi ollut mahdotonta välttää
lippukarkurin mainetta, ja armeijan moraalille hänen lähtönsä
olisi ollut tuhoisa, jos itse ylipäällikön olisi uskottu pahan päivän
tullen loikkineen tiehensä.
Bolševikkien jättiläisvaltion hyökkäys yksin jääneeseen Suomeen, joka Mannerheimin näkemyksen mukaan kaiken lisäksi
oli laiminlyönyt puolustusvalmistelunsa, ei luonnollisestikaan
tehnyt ylipäälliköstä sotahurmaista toiveajattelijaa, päinvastoin.
”On todella kovaa, etten saanut kuolla ennen kuin tämä kurjuus
alkoi”, Mannerheim kirjoitti.
Mielensä täyttäneet ajatukset siitä, että oli joutunut johtamaan
synkkää ja jo omien laiminlyöntien vuoksi lähes toivotonta murhenäytelmää, Mannerheim paljasti vain lähimmille uskotuilleen.
Virallisesti hän uhkui tarmoa ja voitontahtoa. ”Tunnelma oli
ihmeellinen ja Marsalkka oli tyyni kuin Jumala”, kuvasi tapaamistaan Mannerheimin sentään hyvin tuntenut tuolloinen eversti
Talvela joulukuun alkupäivinä 1939.
Totesin jo alussa, että en halua puuttua ruotsalaisten enkä
kyllä muidenkaan vieraiden asioihin. Oman maani tapahtumista en kuitenkaan osaa olla hiljaa. Mitä siis ajattelen, kun näen,
että meilläkin puolustuskykyämme ajetaan alas menneisyydestä mitään oppimatta? Pitäisikö puolustusvoimain johdon, joka
sentään edustaa asiantuntemusta, Mannerheimin tavoin jättää
eroanomus? Vai pitäisikö strutsin lailla työntää pää pensaaseen ja
uskotella itselle ja muille, että puheet koko Suomen uskottavasta
puolustuksesta ynnä muut oppilauseet pitävät edelleen paikkansa?
Todellinen johtajuus joutuu koetukselle vasta vaikeuksia
kohdattaessa. Fredrik Suuri, jonka syntymästä tuli kuluneeksi
äskettäin 300 vuotta, oli historian suurimpia sotapäälliköitä sen
vuoksi, että hän ei antanut koskaan perään. Pahimman tapauksen
varalta hänellä oli myrkkypullo taskussa, kuten oli muuten Mannerheimillakin. Käsiä ei saa nytkään siis nostaa ilmaan, vaikka
vastassa olisi koko maailman typeryys.
Mutta illuusioitakaan ei tule elätellä. Ruotuväki-lehti kirjoitti
joulukuussa, että asepalvelusajan lyhentäminen kahdella viikolla vain parantaisi koulutustuloksia. Miksei lyhennetä saman
tien kahdella kuukaudella, jolloin tulokset varmaan olisivat jo
huippua?

Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Waris
Reino Matti
Kommodori
s. 11.3.1927
k. 31.12.2011
Kad.nro 646me
22. Mek

Ahonen
Martti Arvid
Kapteeni
s. 7.9.1919
k. 6.1.2012
Kad.nro 2197
26. Kurssi

Ryynänen
Lauri Antero
Majuri
s. 8.7.1929
k. 10.10.2011
Kad.nro 3718
42. Kurssi

Tikka
Olli Yrjö Julius
Eversti
s. 3.10.1923
k. 11.1.2012
Kad.nro 3016
28. Kurssi

Männistö
Antti Einar
Yliluutnantti
s. 19.11.1921
k. 14.12.2011
Kad.nro 462me
17. Mek

Mehtonen
Pentti Iisakki
Majuri
s. 30.10.1918
k. 9.1.2012
Kad.nro 2085
25. Kurssi

Untolahti
Aarre Olavi
Majuri
s. 26.5.1925
k. 17.6.2011
Kad.nro 3017
28. Kurssi

Koponen
Ari Matti Juhani
Majuri
s. 3.10.1941
k. 31.1.2012
Kad.nro 4505
49. Kurssi

Pahta
Pentti Kaarlo
Everstiluutnantti
s. 30.8.1935
k. 1.1.2012
Kad.nro 3929
45. Kurssi

Suontlahti
Ari Petteri
Everstiluutnantti
s. 6.8.1965
k. 8.2.2012
Kad.nro 7557
73. Kurssi

Teikari
Eero
Everstiluutnantti
s. 27.5.1933
k. 6.2.2012
Kad.nro 3560
40. Kurssi
Tiainen
Pentti Kalevi
Majuri
s. 5.1.1939
k. 13.2.2012
Kad.nro 4622
49. Kurssi
Luostarinen
Harri Tapio
Kapteeni
s. 1.12.1946
k. 17.2.2012
Kad.nro 5432
54. Kurssi
Routio
Matti Kalervo
Yliluutnantti
s. 16.12.1922
k. 11.2.2012
Kad.nro 2861
27. Kurssi

PERUSHARJOITTELU

TOIMINNALLINEN HARJOITTELU

Uusi Noptel ST-2000 Expert

KENTTÄHARJOITTELU

Kattaa kaikki harjoittelun vaiheet perusharjoittelusta
rata-ammuntaan, reaktioammuntaan, kuvioammuntaan
ja vaativaan tilanneharjoitteluun kentällä. Sama laite
seuraa ampujaa läpi koko koulutuksen.
Laite toimii PC:n kanssa tai ilman, missä ja milloin vaan. 48
tunnin akun kesto takaa harjoittelun jatkuvuuden ja uusi
NOS Pro ohjelma tekee harjoittelusta helpon. Tavanomaiset
pyöreät taulut ja silhuetit ovat laitteen muistissa ja
osumatieto sekä ohi menneet rekisteröidään ja näytetään
ampujalle laitteen omalta näytöltä tai tietokoneelta.
Lisätietoa:

www.noptel.fi

Noptel Oy, Oulu

Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

