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U

usi toimitus on vastaanottanut
viestikapulan. Viime vuonna
toteutetut Kadettikunnan jäsenkyselyt osoittavat, että edeltäjämme ovat
tehneet hyvää työtä. Kiitän omasta ja
lukijoidemme puolesta Juha-Anteroa,
Joonasta ja Johannaa hienosta työstä.
Lukijatutkimus antaa hyvän pohjan
jatkaa lehden toimittamista. Saadun
palautteen perusteella lehteen ollaan
tyytyväisiä. Palaute sisältää kuitenkin myös tarpeen ja mahdollisuuden
pieniin muutoksiin. Keskeisin muutos
on kesällä aloittava verkkolehti, jonka
tavoitteena on tuoda dynamiikkaa ja
vuorovaikutusta lehteen. Verkossa juttuja voidaan julkaista nopeammin kuin
perinteisen lehden tuotantorytmi mahdollistaa. Vuorovaikutus on verkkolehden keskeisin lisäarvo. Tavoitteena on
rakentaa vuorovaikutusta sekä lukijoiden kanssa että printtija verkkolehden välillä. Printtilehden artikkeleita voidaan
tarvittaessa syventää tai laajentaa verkossa. Verkkolehti esitellään ja avataan vuoden toisessa Kylkiraudan numerossa.
Sisällöltään lehti jatkaa perinteitä kunnioittaen.
Tavoitteena on kuitenkin siirtää fokusta asteen verran
kadettiupseerien elämän ja työn suuntaan ja muutaman piirun nuorempien upseerien suuntaan, jossa emme
onnistu ilman nuoremman lukijakuntannan apua. Kannustamme nuorempia kadettiveljiä ja -siskoja kirjoittamaan.
Kadettikunnan tämän vuoden teema, ”Kadettiupseerit
yhteiskunnassa yksilönä ja yhteisönä”, antaa oivan mahdollisuuden tähän hienoiseen sisältöpainotukseen. Tämän
vuoden teemasta nousee myös esiin Kadettikunnan sääntöjen mukainen tehtävä kadettiupseerien yhteisön ylläpidosta
ja kehittämisestä. Jäsenkyselyssä se nousi jäsenten mielestä
tärkeimmäksi Kadettikunnan tehtäväksi.
Haluamme lehden sivuilla pysähtyä miettimään, mitä
kadettiupseerien arvoyhteisö tarkoittaa 2010-luvun yhteiskunnassa ja Puolustusvoimissa. Yhteisöllisyyden sisältö ja
merkitys ovat muuttuneet sitten järjestömme perustamisen.
Mielestäni keskiössä on edelleen ajatus kadettiupseereista
yhteiskunnan palvelijoina. Emme ole töissä, vaan palveluksessa, mikä tuo syvyyttä yhteiskuntavastuuseemme.
Olemme kaikki virkavalassa vannoneet tasavallan presidentille lupaavamme toimia ”… oikeudenmukaisesti ja
puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi”.
Lehdessä valotetaan upseerien tehtäviä yhteiskunnan
palveluksessa ja eri rooleissa. Toivottavasti pääsemme
lukemaan, miten upseerius näkyy näissä tehtävissä. Palvelus
vaatii lojaaliutta ja antamista. Antamisen ytimessä on osaaminen ja valmius, joiden on oltava palveltavan käytössä.
Olemme siis velvollisia älylliseen rehellisyyteen ja sotilas-

valan edellyttämään palvelusrohkeuteen.
On pystyttävä olemaan eri mieltä samanmielisten joukossa ja samaa mieltä erimielisten joukossa, jos rehellisyys sitä
vaatii. Se on lujuutta, ei kovuutta.
Vuoropuhelu on jokaista yhteisöä
ylläpitävä voima. Vuorovaikutusta
tarvitaan sekä jäsenistön kesken että
yhteisöstä ulospäin. Kadettiupseereille se tarkoittaa aktiivista toimintaa
kadettipiireissä ja varuskuntien upseerikunnissa. Kadettiupseerien aktiivinen
osallistuminen kansalaisyhteiskuntaan,
sen eri muodissaan, mahdollistaa sekä
vuoropuhelun yhteisöstämme ulospäin
että yhteiskunnan muutoksen aistimisen. Kylkirauta on tässä vuoropuhelussa
mukana tänäkin vuonna.
Tämän lehden teemana ovat puolustusvoimauudistuksen
tuomat muutokset kadettiupseerien työhön ja jäsenistömme
merkityksen korostaminen muutoksen tekijöinä kaikilla
tasoilla. Tarkastelemme uudistusta Pääesikunnan, sotilasläänin ja uusien toimintojen näkökulmista. Avaamme vuoden
korkeimmalla mahdollisella tasolla, sillä toimitukselle avautui mahdollisuus haastatella ylipäällikköä.
Avaamme tässä numerossa myös muutaman uuden, pysyvän osion lehteen. Jokaiseen lehteen pyydetään kolumni
”Ajan kaikuja” joltakulta lehden teemaan sopivalta näkijältä. Tämän osion avaa kenraali Jaakko Valtanen. Lehdessä
on jatkossa myös kaksi historiakatsausta. Toinen liittyy
lehden teemaan ja toinen johonkin perinteiseen seikkaan.
Neljännessä uudessa osiossa, esittelyssä-palstalla, esitellään
Kadettikunnan yhteistyötahoja.
Jatkamme Kadettikunnan vuositeeman kuljettamista
myös Kylkiraudan seuraavissa numeroissa. Toinen lehti
tarkastelee kadettiupseerien työn kansainvälisyyttä muun
muassa Puolustusvoimien kolmostehtävän, sotilaallisen
kriisinhallinnan, kautta. Kolmannessa lehdessä keskitymme Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämiseen muiden viranomaisten avustajana kadettiupseerien
silmin. Neljäs lehti ajoittuu todennäköisesti kiinnostavaan
turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskustelun aloitukseen vaalien lähestyessä. Katsomme, miten voimme olla
siinä mukana.
Näillä ajatuksilla toivotan kaikille lukijoille kiinnostavia
lukuhetkiä lehtemme parissa.

Päätoimittaja
Eversti
Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kadettikunta.fi

Sisältö

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös Kylkirauan.
– Eino Leino
Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien
kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.
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Strategisten valintojen vuosi

J

älleen on uusi vuosi lähtenyt
käyntiin, ja Kylkiraudan 79. vuosikerran ensimmäinen numero on
käsissämme. Allekirjoittaneelle alkanut vuosi toi tullessaan uusia tehtäviä
ja velvollisuuksia, sillä vuoden vaihtuessa minulla oli kunnia ottaa vastaan
Kadettikunnan puheenjohtajan tehtävät.
Haluan osoittaa vilpittömät kiitokseni
kaikille valintaani osallistuneille.
Ryhdyn uuteen tehtävääni luottavaisin ja nöyrin mielin, mutta myös
vilpittömän kiinnostuneena. Luottavaisuuteni kumpuaa edeltäjieni aikaansaannoksista. Prikaatikenraali Jukka
Ojala ja kaikki toimintaan aktiivisesti
osallistuneet ovat tehneet määrätietoista
ja hyvää työtä upseerijärjestömme ja
sen edustamien maanpuolustusaatteellisten arvojen ja päämäärien eteen. Esitän Kadettikunnan
puolesta mitä parhaimmat kiitokset tehtävänsä luovuttaneelle
puheenjohtajalle.
Yhteiskuntamme eri tahojen mielikuvaa upseereista on
tutkittu veljesjärjestömme Upseeriliiton toimesta menneen
vuoden lopulla. Suurimmalle osalle tutkimukseen vastanneista sana upseeri toi päällimmäisenä mieleen vastuullisuuden, ammattitaidon, johtamisen, ryhdikkyyden ja
isänmaallisuuden. Kadettikunnan tehtävän ja toiminnan
päämäärän näkökulmasta katsottuna tutkimuksen tulos on
erittäin myönteinen. Nopeana johtopäätöksenä tästä voisi
todeta, että upseerit, eli Kadettikunnan jäsenet, nauttivat tällä
hetkellä yhteiskuntamme ja sen kansalaisten luottamusta.
Oman tuntumani perusteella olisin voinut väittää näin olevan
ilman tutkimustakin, mutta tutkimus vahvistaa asian tilaa ja
tuo väitteelle lisää perusteluja.
Tutkimustulos myös vahvistaa sitä ajatuksellista lähtökohtaa, että upseeri on ammatissa, jossa viran hoitajaa
ja virkaa on vaikea erottaa toisistaan. Upseeri on upseeri,
esiintyi hän sitten sotilaspuvussa tai jossain muussa vaatetuksessa, niin virka-aikana kuin sen ulkopuolellakin.
Myös Kadettikunta on jo vuosien ajan selvittänyt jäsenkuntansa ajatuksia ja mielipiteitä erilaisten tutkimusten
avulla. Viimeisimmällä, eli viestintä- ja järjestötutkimuksella, haluttiin selvittää jäsenten näkemyksiä Kadettikunnan
toiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Vastauksia saatiin
mielestäni varsin vähän, vain 18 prosenttia sähköpostiosoitteensa ilmoittaneista vastasi kyselyyn. Vastauksia on kuitenkin niin paljon, että niistä voidaan tehdä Kadettikunnan
organisaation ja toiminnan kehittämistarpeisiin liittyviä johtopäätöksiä. Annetut vastaukset, kehittämisehdotukset ja
tehdyt johtopäätökset ovat hyvä pohja parhaillaan käynnissä
olevalle Kadettikunnan strategiatyölle.

Vastausten perusteella voidaan
todeta, että maanpuolustusaatteelliselle
työlle on tarvetta myös tulevaisuudessa. Yhteiskunnassamme ja toimintaympäristössämme tapahtuvat muutokset
kuitenkin haastavat jokaisen meistä
pohtimaan toimintamme tulevaisuutta. Muutosta ei pidä tehdä muutoksen
vuoksi, mutta on pysyttävä ajan hermolla ja kehityttävä muun yhteiskunnallisen
kehityksen rinnalla.
Joka tapauksessa kyselyn tulosten
perusteella näyttäisi siltä, että jäsenkuntamme kokee järjestömme perustehtävät
tärkeiksi. Päällimmäisenä tulevat esille
kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden
ylläpito ja edistäminen, kadettivel
jeyden ylläpito ja lujittaminen sekä
upseerien yhteiskunnallisen aseman ja
arvostuksen edistäminen. Edellä mainittuihin tavoitteisiin
istuu hyvin myös se, että jäsenistömme kokee me-hengen
merkityksen tärkeänä. Noin 80 prosenttia vastaajista kokee
sen merkityksen joko melko tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi.
Toiminnallisen kehittämisen osalta jäsenkuntamme näyttäisi saatujen vastausten perusteella arvostavan erityisesti
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä esitelmätilaisuuksia, yritysvierailuja ja sotahistoriallisia retkiä, vain
joitakin mainitakseni. Myös erityisesti evp-upseereille tarkoitetuille tilaisuuksille tuntuisi olevan kysyntää.
Kadettikunnan kehittämisessä kuullaan siis jäsenistön
ääntä. Järjestömme on oltava niin päämäärissään ja tavoitteissaan kuin myös toiminnassaan jäsenistönsä näköinen.
Muuten järjestöllä ei ole kunnollisia toimintaedellytyksiä.
Strategiatyö jatkuu kevään ja kesän aikana kadettipiireissä
ja hallituksessa siten, että syksyllä 2014 pidettävä Kadettikunnan syyskokous voi hyväksyä järjestömme organisaation
ja toiminnan kehittämisen suuntaviivat.
Kannustan kaikkia jäseniä antamaan panoksensa Kadettikunnan toiminnan kehittämiseen. Sen voi aloittaa osallistumalla kadettipiirien tarmolla ja kovalla vaivalla järjestämiin
tilaisuuksiin. Vain piirien ja jäsenistön aktiivisen panoksen
avulla voidaan toimintaamme kehittää oikeaan suuntaan.
Toivotan kaikille onnea ja menestystä alkaneelle vuodelle!

Puheenjohtaja
Lippueamiraali

Veijo Taipalus

haastattelu

Tiimissä yhden pitää sanoa:

”Minä vastaan”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön haastattelu
Haastattelu: Mika Kalliomaa & Hannu Liimatta
Kuvat: Juhani Kandell

Herra tasavallan presidentti, millai
nen on käsityksenne suomalaisesta
upseerista ja upseerikoulutuksesta
nykypäivänä?
Minulla on hyvin vakaa käsitys siitä,
että meillä on huolellinen ja korkealuokkainen upseeriston koulutusjärjestelmä,
joka alkaa jo varusmiesajasta. Varmasti monen muunkin suomalaisen tavoin
pidän upseereitamme suoraselkäisinä
myös henkisessä mielessä ajateltuna.

Upseerin ammatti
monipuolistuu
Millaisena näette kadettiupseerien
roolin suomalaisessa yhteiskunnassa?
Upseeri näyttäytyy ammatissaan
ensisijaisesti sotilaallisena johtajana.
Maailma näyttää kuitenkin olevan menossa sellaiseen suuntaan, että kaikki
ammatit pakostakin tietyllä tavalla monipuolistuvat. Hyvin monet asiat vaikuttavat toisiinsa, eikä armeijakaan ole
mikään erityinen saareke ilman jatkuvaa
kosketuspintaa yhteiskuntaan. Poliittista
osallistumista koskevat rajoitteet tietysti
rajaavat upseeriston mahdollisuutta ja
tilaa osallistua kaikkeen yhteiskunnalliseen keskusteluun, joka saattaa hyvin
helposti mennä myös politiikan puolelle.
Toisaalta, viitaten asioiden vahvaan
linkittymiseen toisiinsa, upseerikunta
edustaa hyvin suurelle osalle suo-

Kylkiraudalla oli kunnia haastatella tasavallan
presidentti Sauli Niinistöä presidentin virka-asunnossa
Mäntyniemessä. Kysyimme muun muassa, millaista
johtajuutta presidentti katsoo tarvittavan tämän ajan
Suomessa.
malaisista asevelvollisista – ja myös
viranomaisille – kokonaismaanpuolustuksellista ammattitaitoa, mikä jo
sinänsä on varsin merkittävä yhteiskunnallinen tekijä.
Korostitte uuden vuoden puheessanne
keskustelun merkitystä demokratian
takaajana. Millaisena näette kadetti
upseerien roolin yhteiskunnallisessa
keskustelussa, ja mitä heidän tulisi
siinä erityisesti ottaa huomioon?
Poliittiset rajoitukset huomioon
ottaen tämä ala on suppeampi. Mutta
kyllä Puolustusvoimien piiristä osallistutaan havaintojeni mukaan aktiivisesti paitsi puhtaasti puolustuspoliittiseen
keskusteluun, myös keskusteluun, jossa
hahmotellaan isompiakin kokonaisuuksia. Tarkoitan tällä yhteiskuntaa ja kansakuntaa suurempiakin kokonaisuuksia
ja sitä, miten ne alkavat hahmottua
maailmassa ja miten suomalainen suhtautuminen niihin määrittyisi. Ne ovat
tietysti kaikkiin vaikuttavia laaja-alaisia
kysymyksiä.

7

Joukkoja johdetaan
edestä ja esimerkillä
Kadettiupseerius liitetään kiinteästi
johtajuuteen. Millaista johtajuutta
mielestänne Suomessa erityisesti tar
vitaan tällä hetkellä?
Meillä näyttää aina välillä olevan
muodikasta puhua johtajuudesta ja
uudesta johtajuudesta ja mennä siinä
suhteessa syvälle osin filosofisiinkin
kysymyksiin. Mielestäni maailma ei ole
tässä suhteessa kovin paljoa muuttunut.
Aikanaan sanottiin, että joukkoja johdetaan edestä. Minä olen ymmärtänyt sen
tarkoittavan ennen kaikkea johtamista
omalla esimerkillä. Se soveltuu kaikkeen elämään ja kaikkeen johtamiseen,
eikä mikään ole siinä suhteessa muuttunut. Jos johto ei anna esimerkkiä, niin
miten sitä voi vaatia keneltäkään muultakaan? Omat johtamistaidon oppini
ovat siinä suhteessa aika vanhaa perua.
Esimerkin antamiseen sisältyy mielestäni sellaisia piirteitä kuin omistautuminen tehtävälle ja johtamiselle sekä
myös sen varmistaminen, että oma

Kylkirauta 1/2014

haastattelu
johtaminen näyttäytyy alaisille suorana, reiluna ja selkeänä. Erityinen paino
mielestäni on sillä, että johtaja osaa
sanoa ”minä vastaan”. Joskus tässä
kaiken uuden tulvassa on puhuttu tiimityöskentelyn tärkeydestä. Se onkin
hyvä työmuoto. Mutta jos se johtaa
siihen, että kukaan tiimistä ei käytä ilmaisua minä vastaan, niin en ole ihan
vakuuttunut, ettei tiimiytyminen silloin
ole jo mennyt liian pitkälle.

mikä on erittäin hyödyllistä muutenkin
kuin vain ylipäällikön roolissa. Sotilaskäskyasioissa mennään välillä vähän
syvemmällekin sotilaallisiin kysymyksiin, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia.
Jos joihinkin poikkeusoloihin
jouduttaisiin, niin sitä on oikeastaan
vaikea määritellä konkreettisesti.
Kuvittelisin, että siinä tilanteessa täällä
kyllä palaisivat valot melko varhaiseen
aamulla ennen kuin ne sammuisivat.

Ylipäällikkö luottaa
puolustusvoimiin

Puolustusvoimien
päätehtävä on
laaja-alainen

Millainen on kokemuksenne mukaan
ylipäällikön rooli puolustusvoimien
ylimpänä esimiehenä sodan ja rauhan
aikana?
Onneksi minulla on kokemusta
ainoastaan rauhan ajasta! Koen ylipäällikön roolin melko paljon tasavallan presidentin ulkonaiseen asemaan
pohjautuvana enkä ensisijaisesti välittömänä ylipäällikkyytenä. Koneisto
– Puolustusvoimat – on toimija, jonka
suhteen tietysti täytyy olla luottamus,
ja se luottamus minulla on. Näin ollen
presidentin ylipäällikkyys ei tässä mielessä ole välitöntä ylipäällikkyyttä.
Toisaalta kyllähän näissä asioissa mennään ihan asiakysymyksiin.
Minulla on varsin usein puolustusvoimain komentajan esittelyjä
sotilaskäskyasioissa. Saan säännöllisesti tietoa vallitsevasta tilanteesta,

Puolustusvoimien tehtävät ovat
Suomen sotilaallinen puolustaminen,
muiden viranomaisten tukeminen ja
osallistuminen kansainväliseen krii
sinhallintaan. Onko näiden tehtävien
painotukseen näkemyksenne mukaan
tarvetta tehdä jotain muutoksia?
Kysymys on itse asiassa enemmänkin siitä, että tänä päivänä Puolustusvoimien päätehtävä ulottuu paljon
laajemmalle kuin mitä ennen on ajateltu. Ennen siinä [Suomen sotilaallisessa
puolustamisessa] lähdettiin liikkeelle
rintamasodasta. Tänä päivänä pitkälle kehittynyt urbaani yhteiskunta on
hyvin haavoittuvainen, ja olen ymmärtänyt, että Puolustusvoimat ottaa tämän
asian huomioon jo päätehtävänsä puitteissa. Sehän edellyttää aika paljonkin
viranomaisyhteistyötä.

Erikseen sitten ovat tietyt virkaaputehtävät, jos esimerkiksi sään tai
muun johdosta tapahtuu jokin siviilikatastrofi. Mielestäni on hyvä, että
Puolustusvoimat on mukana ikään
kuin tällaisen tuen ja turvan selkärankana myös kansalaistemme suuntaan.
Uskoisin tällä olevan merkitystä myös
siihen, millaisena kansalaiset kokevat
Puolustusvoimat. Näen Puolustusvoimien päätehtävän itse asiassa ulottuvan huomattavan laajalle ja tiedän, että
Puolustusvoimissa on kehitetty myös
ihan toisenlaista osaamista kuin mitä
aikaisemmin ajateltiin tarvittavan.

Maanpuolustus
lähelle kansalaisia
Miten mielestänne parhaimmillaan
toteutuu perinteinen ajatus siitä, että
”maanpuolustus on koko kansan
asia”?
Jos lähdetään liikkeelle aikajärjestyksessä, niin ensimmäinen perustekijä
on asevelvollisuus. Sen jälkeen tulee
reserviläistoiminta, johon sisältyvät
sekä kertausharjoitukset että yleinen
reserviläistoiminta. Kertausharjoitukset ovat tarpeellisia myös maanpuolustuksen eivätkä pelkästään sotilaallisten
kykyjen säilyttämisen vuoksi.
Laajemmin ajatellen olen ilokseni
huomannut, että esimerkiksi veteraanijärjestöissä on muodostunut ”perinneperinne”, eli niissä seuraava sukupolvi
on tullut mukaan toimintaan, ja puhutaan perinneyhdistyksistä ja perinnetoiminnasta. Tämähän palvelee myös
maanpuolustusta.
Koko viranomaisyhteistyö ja Puolustusvoimien esiintyminen tietynlaisena perusturvaajana, jos tapahtuu jotain,
on sekin omiaan edistämään maanpuolustushenkeä. Käytännössä tämä on siis
sellaista ajattelua, että maanpuolustusta
arvostetaan sitä enemmän, mitä lähempänä ihmistä se on.

Asevelvollisuus palvelee
myös yhteiskunnallisia
päämääriä
Millaisena näette yleisen asevelvolli
suuden roolin tulevaisuudessa?
Ylipäällikköä haastattelemassa päätoimittaja, eversti Mika Kalliomaa
ja artikkelitoimittaja Hannu Liimatta.
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Kyllä minä katson, että Suomen
puolustus ja meidän maanpuolustustahtomme perustuvat siihen. Tämän

haastattelu
päätarkoituksen lisäksi katson asevelvollisuuden palvelevan myös monia
muita yhteiskunnallisiakin päämääriä.
Sillä on suuri arvo, että erilaiset nuoret
kohtaavat toisensa ja elävät samanlaisissa olosuhteissa edes kerran elämässään. Mieleen tulee myös käytännön
seikkana esimerkiksi uusavuttomuus,
jota näyttää tänä päivänä myös olevan
olemassa. Siinäkin suhteessa asevelvollisuus ikään kuin palauttaa monet
maan pinnalle ja opettaa taitoja, jotka
ovat tarpeellisia tavallisessa siviilielämässäkin. Se, että täysin eri olosuhteista lähtevät ovat kerrankin täysin
samanlaisissa olosuhteissa, opettaa
paremmin ymmärtämään, että meitä
on moneen lähtöön.
Pienenä riskinä näen tietysti sen,
että kaikki eivät kykene suorittamaan
asevelvollisuutta. Kokonaan eri asia
ovat ne, jotka eivät halua sitä tehdä.
Kokonaisuutena asevelvollisuuden
edut ovat huomattavasti suurempia
kuin haitat.
Ja ehkä siihen syrjäytymiseenkin
kuitenkin voi auttaa joissakin tapauksissa se, että on tasavertaisena mukana
edes jossakin. Kun olen tavannut syrjäytyneitä nuoria, ovat jotkut heistä
kertoneet avoimesti itsekurin puutteesta – eivät ehkä näillä sanoilla – mutta
kysymys on siitä, että heidän on vaikea
ottaa itseään niskasta kiinni. Luulen,
että aamuherätys armeijassa kyllä opettaa siinä suhteessa aika paljon.

Yhteiskuntaamme
on voitava luottaa
Mikä mielestänne on tällä hetkellä
suurin turvallisuusuhka suomalaiselle
yhteiskunnalle, ja toisaalta millaise
na näette suomalaisen yhteiskunnan
kriisivalmiuden?
En näe kovin suuria uhkatekijöitä
suomalaiselle yhteiskunnalle. Kuitenkin eräs tekijä, jota meidän kannattaa tarkoin katsoa, on niin sanottu
sosiaalinen koheesio. Tarkoitan, että
suomalaisilla säilyy vahvana sellainen tunne, että yhteiskuntaamme voi
luottaa. Oikeastaan tämä kulminoituu
siihen ajatukseen, että jos minä osaltani
kohtuudella teen sen, mitä juuri minulta voidaan vaatia, ja epäonnistun, niin
minua ei jätetä. Tällaisen perusluottamuksen ylläpitäminen on minusta äärettömän tärkeää. Me olemme nähneet

maailmalla paljonkin sellaisia esimerkkejä, joissa kansalaisten luottamus – jos
sitä on ollutkaan – on kadotettu. Se ei
ole hyvää luvannut.

Turvallisuuspoliittisessa
keskustelussa
painottuu yhteistyö
Viime syksyn suurlähettiläskokouk
sessa nostitte esiin Kultarannan
seminaarissa aloitetun uudenlaisen
turvallisuuspoliittisen keskustelun
ja keskusteluilmapiirin merkityksen.
Katsotteko, että keskustelu on jatku
nut suomalaisessa yhteiskunnassa
sen jälkeen, vai pitäisikö löytää uusi
foorumi keskustelun takaamiseksi?
En periaatteessa ole foorumi-ihminen. Sen vuoksi pitkään mietin Kultarantaakin, ettei synny sitä tilannetta,
että ”taas yksi seminaari”. Kultaranta
sai kyllä mielestäni hyvän vastaanoton.
Monet näyttivät olevan sitä mieltä, että
vaikka olivatkin keskenään eri mieltä
asioista, niistä tuli kuitenkin puhuttua
aika avoimesti.
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Olen kyllä myös ollut huomaavinani, että turvallisuuspoliittinen
keskustelumme on itse asiassa ollut
aika vilkasta viime aikoina. Siihen on
tietysti myös luonnollisia syitä, kuten
meidän linjamme hakea yhteistyötä Ruotsin, muiden Pohjoismaiden,
Euroopan unionin ja Naton kumppanuuden puitteissa. Siinä on mielestäni
sellainen selkeä linja, joka varmasti
puhuttaa ja on puhuttanut, ja hyvä niin.
Vuonna 2017 itsenäinen Suomi täyttää
sata vuotta. Mikä on mielestänne Puo
lustusvoimien asema satavuotiaassa
Suomessa, ja onko siinä nähtävissä
jotain muutoksia tai painotuksia?
En osaa nähdä, että Puolustusvoimien rooli olisi mitenkään erityisesti
muuttumassa. Se on sitä, mitä olen
tässä haastattelussa kuvannut. 
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Puolustusvoimauudistus vahvistaa yleistä asevelvollisuutta.

haastattelu

Puolustusvoimat 2015,
olemmeko valmiit?
Teksti: Mika Kalliomaa & Hannu Liimatta

P

uolustusvoimauudistus on
yhdistelmä sekä kehysleikkausten sanelemaa pakkoa että
luovaa kehitystyötä. Uudistusten tarve
oli tunnistettu jo aiemmin, mutta puolustusbudjettia koskevat linjaukset määrittivät lopulta toimenpiteiden laajuuden ja
aikataulun. Puolustusvoimien rahoitus
kääntyi laskuun jo vuonna 2012. Ensi
vuonna sopeutamme toimintamme kymmenen prosenttia (noin 270 miljoonaa
euroa) vuoden 2010 tasoa alempaan
vuosikehykseen. Tästä lähes puolet
katetaan rakenteellisilla säästöillä, mikä
edellyttää merkittäviä muutoksia. Niillä
pyritään pitkän aikavälin vaikuttavuuteen ja puolustusvoimien elinkelpoisuuden säilyttämiseen.
Tarvittavien säästöjen ja resurssitasapainon saavuttamisen ohella
uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat
puolustusvoimien rakenteen ja toimintatapojen uudistaminen, toiminnan tason
palauttaminen sekä yleisen asevelvollisuuden vahvistaminen.
Uudistus etenee toimeenpanokäskyjen mukaisesti. Edistymistä seurataan
jatkuvasti. Johtamista tukevat tarkat
tavoitteet ja vastuut sekä säännöllinen
riskien arviointi.

Rakennetta
virtaviivaistetaan
Vuoden 2014 aikana niin puolustusvoimien organisaatio, henkilöstö,
ohjeistus kuin toimitilatkin järjestetään
puolustusvoimauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Uudistettu rakenne otetaan kokonaisuutena käyttöön vuoden
2015 alussa. Uudistuksen painopiste on
rauhan ajan toiminnoissa, mutta muu-

Kuluva vuosi on puolustusvoimauudistuksen loppuun
saattamisen kannalta merkittävä. Uudistuksen
suunnitteluryhmää johtanut kenraalimajuri Seppo
Toivonen arvioi Kylkiraudan haastattelussa, että
uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan.
Toimintatapojen vakiinnuttaminen jatkuu kuitenkin
vielä seuraavinakin vuosina.
tosten keskeisenä perustana ovat sodan
ajan joukkorakenne ja sen tuottamisen
vaatimukset.
Kuluva vuosi on merkittävä, koska
kaikki loput puolustusvoimien organisaatiota koskevat muutokset viedään
samanaikaisesti päätökseen. Kolme
joukko-osastoa lakkautetaan ja neljä
muuta yhdistetään osaksi laajempaa
toiminnallista kokonaisuutta. Vuoden
2015 alussa joukko-osastorakenne
vastaa koulutettavien määrää ja puolustushaarojen toiminnan ja joukkotuotannon tarpeita.
Johtamisrakenteen madaltamisen
näkyvimpiä seurauksia lienee sotilasläänien lakkauttaminen. Sotilasläänien
hoitamat tehtävät eivät katoa, vaan ne
siirtyvät pääosin Maavoimien joukkoosastojen ja niihin jatkossa kuuluvien
12 aluetoimiston vastuulle. Merivoimien
ja Ilmavoimien esikunnissa tehtävät
lisääntyvät ja lisäksi Pääesikunnan organisaatiota ja toimintatapoja muokataan.

Sotilaslaitosten
järjestämisessä tapahtuu
merkittäviä muutoksia

Tänä vuonna toimintansa aloittaa myös
Puolustusvoimien tiedustelulaitos. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus jatkaa uudistetussa kokoonpanossa
vuoden 2015 alusta, ja runkoverkon
operointivastuu valmistaudutaan luovuttamaan Suomen turvallisuusverkot
Oy:lle vuoden 2014 aikana. Tämä edellyttää vielä lakimuutoksia.
Puolustusvoimien Kansainvälinen
Keskuksen toiminnat liitetään osaksi
Maanpuolustuskorkeakoulua, jonka
päätehtävien toteutus turvataan ja toiminnot keskitetään Santahaminaan.
Vuoden 2015 alussa aloittavaan
Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen organisoidaan pääosa nykyisistä
puolustushaarojen alaisista logistiikan
toiminnoista ja toimijoista. Sen palveluverkoston rungon muodostavat kolme
logistiikkarykmenttiä, ja laitoksen toimipaikkoja on 38 kunnan alueella.
Samoin ensi vuoden alussa toimintansa
aloittavan Puolustusvoimien palvelukeskuksen pääosat ja johto sijoittuvat
Joensuuhun, mutta sen lisäksi toimipaikkoja on Tampereella, Tuusulassa
ja Mikkelissä.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen toiminta käynnistyi kuluvan vuoden alussa.
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Lähde Pääesikunta 2014.

Palveluiden ja
kehittämisen tukena uudet
osaamiskeskukset

Kuva 1: Periaatekuva puolustusvoimien uudistetusta rakenteesta.

Puolustusvoimien ydintoimintaa on
sotilaallisen voiman käyttö sekä sen
edellyttämien valmiuksien luominen
ja ylläpito. Koska puolustushaarojen
merkitys on tässä keskeinen, on niiden
voitava keskittyä nimenomaan ydintoiminnan toteuttamiseen. Logistinen tuki
ja keskeisimmät palvelut toteutetaan
puolustusvoimallisin ratkaisuin, käytännössä organisoituna Pääesikunnan
alaisiksi laitoksiksi.
Toiminnan ydin muodostuu (kuva 1)
puolustusvoimain komentajan, Pääesikunnan, johtamisen, tiedustelun sekä
puolustushaarojen muodostamasta
kokonaisuudesta. Sitä tukevat yhteinen
logistiikka ja yhteiset palvelut, joiden
kautta kokonaisuuteen nivoutuvat strategiset kumppanit ja sekä muut ulkoiset palveluiden tuottajat. Periaate säilyy
samanlaisena myös poikkeusoloissa,
jolloin korostuvat kyky puolustusvoimien yhteisoperaatioihin sekä kaikkien
voimavarojen ja tuen yhteisvaikutus.
Tulevaisuuden kannalta merkittävimpänä ratkaisuna voidaan pitää
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
perustamista sekä sen taustalla olevaa
puolustusvoimien toimintojen tarkastelua ja tarkistettua työnjakoa.
Toinen merkittävä ja kauaskantoinen muutos koskee puolustushaaroja
ja erityisesti puolustushaaraesikuntia.
Edellä kuvattu työnjako yhdistettynä
matalampaan johtamisrakenteeseen
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vahvistaa Maavoimien, Merivoimien ja
Ilmavoimien esikuntien merkitystä operatiivisina johtoportaina sekä suorituskyvyn käyttäjinä. Rakenne mahdollistaa
tulevaisuudessa kunkin päätoiminnallisuuden jatkokehittämisen nykyistä
joustavammin.
Maavoimien alueellisten johtoportaiden tehtävien siirtoa joukkoosastoille voidaan pitää suorastaan
historiallisena rauhan ajan rakenteen
muutoksena. Joukko-osastoissa yhdistyvät sekä alueellisen että paikallisen
tason tehtävät, joukkotuotanto, operatiivinen vastuu, liikekannallepano ja
viranomaisyhteistyö.

Kuva Puolustusvoimat.

Puolustushaarat
voivat keskittyä omiin
ydintehtäviinsä

Uudistuksen valmistelussa selvitettiin, mistä päätehtäviemme kannalta
vähemmän tärkeistä toiminnoista tai toimialoista voitaisiin kokonaan luopua.
Tällaisia ei löytynyt. Voimakkaimmat
leikkaukset jouduttiin kuitenkin kohdentamaan tuki- ja palvelutoimintoihin.
Tämän seurauksena on ollut välttämätöntä uudistaa palvelujen järjestelyä ja
toimintamalleja sekä hyödyntää mahdollisimman hyvin toiminnanohjauksen
tietojärjestelmän (PVSAP) tarjoamia
mahdollisuuksia.
Toiminnanohjauksen tietojärjestelmän käyttöönotto on oppimisprosessi
meille kaikille. Jokaisen henkilön on
osattava käyttää tietojärjestelmiä oman
tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa.
Kun esimerkiksi matkalasku syötetään
järjestelmään periaatteessa vain yhden
kerran, vältymme päällekkäiseltä työltä.
Puolustusvoimien palvelukeskus
on uusi tapa tuottaa kaikille Puolustusvoimien hallintoyksiköille ja suoraan
jokaiselle työntekijälle muun muassa
henkilöstö-, talous- ja matkapalveluja.
Merkittävänä osaamiskeskittymänä
voidaan vielä nostaa esiin Puolustusvoimien tutkimuslaitos, joka tuottaa kokonaisvaltaista tutkimustietoa johdon ja
päätöksenteon tueksi. Siinä yhdistyvät
puolustusjärjestelmän suorituskykyjen
kaikkiin osa-alueisiin liittyvä tutki-

Puolustusvoimauudistuksen suunnitteluryhmää johtanut kenraalimajuri Seppo Toivonen.
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Kuva Puolustusvoimat.

haastattelu

mus ja kehittämistoiminta. Tutkimuslaitoksen doktriiniosasto on uusi ja
tarpeellinen työväline muun muassa
puolustusjärjestelmän kehittämisvaihtoehtojen tarkastelussa.

Toimintatavat tutuksi
koulutuksella
Organisaatiot ovat kuitenkin vain kehys,
joka mahdollistaa järjestelmällisen toiminnan. Tämän vuoden ehkä merkittävin asia on henkilöstön määrääminen
vuoden 2015 alun mukaisiin tehtäviin.
Tämä koskee kaikkia ensi vuoden alussa
aloittavia uusia tai nykymuodostaan
muuttuvia johtoportaita, joukkoja ja
laitoksia.
Puolustusvoimien uudistetun rakenteen käyttöönotto edellyttää laajaa
normien ja ohjeiden tarkistusta ja päivitystä. Alkuvaiheessa tukena on käytetty uutta työkalua, Puolustusvoimien
toimintakäsikirjaa. Ohjeistus on tarkentunut valmistelun edistymisen myötä.
Yhtenä tavoitteena on myös vähentää
Puolustusvoimien hallinnollisia määräyksiä.
Kaikkea ei saada kerralla valmiiksi,
mutta tärkeimmät toiminnan perusteet ja

omaksumista helpottava koulutuspaketti
saadaan vahvistettua kesään mennessä.
Muun muassa palvelukeskuksen uusien
toimintamallien testaus jatkuu vielä
kevään aikana.
Toivottavaa on, että loppuvuoden
2014 aikana kaikki joukot ja laitokset
toimenpanevat määrätietoisen koulutusohjelman teemalla ”Puolustusvoimat
2015, olemmeko valmiit?” Olennaista
on madaltaa muutosten aiheuttamaa
epävarmuutta ja luoda edellytykset onnistumiselle niin yksilönä kuin joukkonakin.
Toimintojen uudelleenjärjestely
aiheuttaa myös rakentamista. Tähän
tarvittava välttämätön rahoitus on varmistettu. Tiukka aikataulu voi aiheuttaa
joitakin viiveitä, mutta pääosa rakennushankkeista ja muutostöistä on valmiina
kuluvan vuoden lopussa.

Kadettiupseerit
muutosten keskellä
Kadettiupseerien näkökulmasta uudistuksessa pahin on jo ohi. Moni upseeri
on aluksi kokenut suurta epävarmuutta
tulevista ratkaisuista ja myöhemmin
niiden käytännön vaikutuksista sekä
13

omaan että alaisten elämään. Monen
työkuorma on ollut valtava, koska
uudistuksen suunnittelun ja toimeenpanon keskellä Puolustusvoimat on
keskeytyksettä jatkanut normaalia
toimintaansa. Meillä ei ole rauhan
organisaatiossa reserviä tai varalisää.
Valmistelut on nyt pääosin tehty ja
toimeenpano saatetaan loppuun tämän
vuoden kuluessa, elämä jatkuu.
Vuosi 2015 on väistämättä vielä
kiireinen. Harjoitusten, lentotuntien ja
alusvuorokausien määrä kasvaa, uudet
rakenteet sekä ihmiset niissä asettuvat
paikalleen, monet heistä uudella paikkakunnalla.
Puolustusvoimien uusi rakenne tarjoaa nykyistä laajempia toiminnallisia
kokonaisuuksia, joissa kadettiupseeri
voi kehittää osaamistaan monipuolisesti
jo uransa alkuvaiheessa.
Vahva sotilaallinen ammattitaito
ja monipuolinen osaaminen ovat aina
olleet kadettiupseerien toiminnan kulmakiviä. Nämä vaatimukset eivät ole
miltään osin vähentymässä tulevaisuudessakaan. Lisäksi korostan hyvän
yleissivistyksen ja yhteiskunnallisen
verkottumisen merkitystä. Ollaksemme uskottavia omassa asiassamme
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Tavoitteet pähkinänkuoressa
1. Rakenteen ja toimintatapojen uudistaminen
–
Puolustusvoimien koon supistaminen
–
johtamistasojen vähentäminen
–
logistiikan ja palvelujen uudelleenjärjestely
–
päällekkäisyyksien poisto ja toimintatapojen yhtenäistäminen
2. Resurssitasapainon palauttaminen
–
kolmannesjako: toiminta, henkilöstö ja materiaalinen
valmius
–
materiaali-investoinnit vuosittain vähintään 500 miljoona euroa
–
rakenteelliset säästöt 120–125 M€ vuonna 2015
–
uudistuksen toimeenpanon rahoitus
3. Toiminnan tason palauttaminen vuodesta 2015 alkaen
–
vähintään 35 maastovuorokautta, 8 900 Hornet-lentotuntia
ja 1 400 alusvuorokautta
–
reserviläisten koulutukseen noin 90 000 kertausharjoitusvuorokautta (18 000 reserviläistä) ja noin 16 000 Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilattua koulutusvuorokautta
–
toiminnan edellyttämä materiaali, polttoaineet, varaosat jne.
4. Yleisen asevelvollisuuden vahvistaminen
–
2,5 kouluttajaa/koulutettava joukkue (nyt keskiarvo 1,7)
–
opetusmenetelmien parantaminen (mm. simulaattorihankinnat)
–
kertausharjoitusten laadun vahvistaminen
–
asevelvollisuustyöryhmän suositusten toimeenpano

meidän on tunnettava laajasti toimintaympäristömme. Meidän on kyettävä tarvittaessa keskustelemaan niin
Venäjän kehitysnäkymistä, Syyrian
tilanteesta, talouskehityksen vaikutuksista kuin nuorison asenteistakin.
Historian tunteminen antaa tukea, jotta
osaamme asettaa erikoisimmatkin trendit oikeaan mittakaavaan.

Kokemuksia muutoksen
johtamisesta
Kenraali Toivonen kertoo aloittaneensa
perusteisiin tutustumisen syksyllä 2010.
Vuoden 2011 alussa kuuden päätoimisen upseerin muodostama suunnitteluryhmä aloitti uudistuksen valmistelun
puolustusvoimien operaatiopäällikön
ohjauksessa. Ennakolta vaikeimmaksi
tekijäksi arvioitiin päätöksenteko, eli
se, saadaanko työlle välttämättömät
suunnittelua ohjaavat linjaukset ja viimekädessä poliittinen hyväksyntä. Nyt
voidaan todeta, että nämä asiat järjestyivät tavoiteaikataulussa. Suunnittelu ja
toimeenpano ovat edenneet johdon käsittelyn ja puolustusvoimain komentajan
linjausten mukaisesti. Poliittinen ohjaus
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ja puolustusministeriön hallinnolliset
päätökset on myös saatu tarvittavassa
aikataulussa.
Verkottuneella toimintamallillaan
työryhmä kykeni kokoamaan ja jalostamaan ratkaisuesityksiä johdon käsittelyyn hyödyntäen joustavasti eri tahojen
asiantuntemusta. Ymmärrettävästi tämä
välillä myös koetteli perinteistä linjaorganisaatioon perustuvaa asioiden valmistelutapaa.
Linjaorganisaation erityinen vahvuus on asioiden toimeenpanossa. Tämä
pätee myös puolustusvoimauudistukseen. Kukin komentaja johtaa joukkoaan koskevat muutokset ja toimenpiteet.
Kenraali Toivosen arvion mukaan toimeenpanon alkuvaiheessa haastavinta
oli luottamuksen rakentaminen uusiin
toimijoihin. Logistiikan ja palveluiden
järjestelyt on helppo kuvata paperilla
ja kaavioissa, mutta yhteisymmärrys
alkaa rakentua vasta uusien laitosten
suunnitteluryhmien kautta. Valmistelua
ja koulutusta tarvitaan kuitenkin vielä
kaikilla tasoilla.
Puolustusvoimauudistus on ollut
laaja ja työläs hanke. Vaarana on, että
suunnittelunäkymä lyhentyy ja kaven14

tuu tähtäämään vain kohti ensi vuotta.
Komentajien ja eri tasojen suunnittelijoiden on luonnollisesti tarkasteltava
asioita yli uudistuksen ja kohti vuosikymmenen loppua. Näin saadaan varmuutta muun muassa rakentamista tai
toiminnan järjestelyä koskeviin yksityiskohtiin.
Kokonaisuutena Puolustusvoimat ja
sen henkilöstö ovat kenraali Toivosen
mielestä osoittaneet erinomaista kyvykkyyttä ja sitoutumista uudistuksen toimeenpanoon. Toivonen uskoo, että sillä
on merkitystä sekä omien kansalaisten
että ulkopuolisten tahojen tekemiin
arvioihin Puolustusvoimien toimintakyvystä ja luotettavuudesta.

Entäpä tulevaisuus?
Kenraalin toiveena on, että Puolustusvoimat pääsisi jatkuvan kehittämisen ja
uudistumisen tielle. Isoa sumaa on aina
vaikeampi purkaa kerralla.
Tämän uudistuksen peruspalaset asettuvat paikalleen vuoden 2015
alussa, mutta jokaisessa joukossa ja
tulosyksikössä on aina tarvetta arviointiin ja jatkokehittämiseen. Avainsanoja
ovat toimivuus, tuloksellisuus ja kustannuspaineiden hallinta. Mahdollisia
laajempia tarkistuksia valmistaudutaan
toimeenpanemaan vuoden 2017 alussa,
kun uudistetusta rakenteesta ja toimintavoista on saatu riittävästi kokemuksia.
Lähivuosien haastavin kysymys
on Puolustusvoimien materiaali-investointien taso. Sen jääminen vuositasolla
500 miljoonaan euroon johtaa nykyisen puolustuskyvyn väistämättömään
rapautumiseen. Nyt toteutettavan uudistuksen keinovalikoimassa esimerkiksi
50 miljoonan euron lisäys investointeihin olisi tarkoittanut lähes tuhannen
henkilön lisävähennystä. Se osoittaa,
että rakennemuutoksen tie on tältä osin
kuljettu loppuun.
Seuraava ratkaisukohta on jo
keväällä 2015, jolloin uusi hallitus linjaa
kautensa tavoitteita ja rahoituskehyksiä. Puolustusvoimien perusrakenne on
uudistettu ja se on kustannustehokas.
Jatkossa odotetaan poliittisia päätöksiä
puolustuksen materiaalisen suorituskyvyn turvaamisesta. Tahdon ja taidon
lisäksi tarvitaan myös tehtävien edellyttämät aseet ja varusteet. 

		

Palvelukseen halutaan
Mentoreita
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
hakee evp-upseereja mukaan mentoritoimintaan vuoden 2014 syksyn
Johtamisen perusteet -opintojaksoille.

Mentorit toimivat opintojaksoilla pienryhmäkeskustelujen ohjaajina sekä apuna opiskelijan oppimisen arvioinnissa. Pienryhmissä toiminnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi luennoilla tai muissa oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisältöjen selkeyttäminen ja
syventäminen tai opetuksen arviointi. Mentorit osallistuvat keskusteluihin, tuovat niihin
oman näkökulmansa ja tarvittaessa ohjaavat opiskelua. Opiskelijoiden kokemusten
mukaan mentorit ovat olleet opintojaksoille erittäin suureksi avuksi.

Tervetuloa Mentori-infoon
Santahaminaan 14.5.2014 kello 10.00–13.00
Auditoriotalo, auditorio Balkan
Tilaisuudessa esitellään vuoden 2014 syksyn mentoritoimintaa
ja johtamisen opintojaksoja.
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja
eversti Petteri Rokka
Ilmoittautuminen tilaisuuteen 24.4.2014 mennessä:
kapteeni Antti Vasara
antti.vasara@mil.fi, puh. 0299 530413
Lisätietoja mentoroinnista johtamisen opintojaksoilla antaa
kapteeni Antti Vasara, puh. 0299 530413.

artikkelit

Puolustusvoimauudistus
vai puolustusuudistus?
Teksti: Janne Viitasalo

Puolustusvoimauudistus on herättänyt suuria tunteita.
Asiasta käydyssä keskustelussa ei aina ole ollut helppo
erottaa, puhutaanko aidasta vai aidanseipäistä. Tässä
artikkelissa otsikon kysymystä lähestytään käsitteiden
määrittelyn kautta.

P

uolustusvoimauudistus nousi
julkisen keskustelun aiheeksi
syksyllä 2010 puolustusvoimain
komentajan tuotua maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan esiin tarpeen
Puolustusvoimien uudistamisesta.
Keskustelu jatkui vilkkaana aina syksyyn 2012 saakka, jolloin huomio alkoi
yhä enemmän kohdistua joulukuussa
2012 julkaistuun valtioneuvoston
turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen
selontekoon. Kiivain keskustelu puolustusvoimauudistuksesta ajoittui alkuvuoteen 2012, jolloin uudistuksen
ratkaisumalli esiteltiin julkisuudessa.
Ratkaisumalli johti myös hallitukselle
esitettyyn välikysymykseen.

Otsikossa esitetty kysymys on jakanut julkista keskustelua jyrkästi, ja
siksi se on keskeinen. Epämääräisyyttä
keskusteluun on aiheuttanut se, ettei
käytettävissä ole ollut selkeitä määritelmiä puolustusvoimauudistuksen ja
puolustusuudistuksen käsitteistä.
Puolustusvoimauudistuksella tarkoitetaan Puolustusvoimien uudistamista tavalla, joka ei muuta Suomen
puolustusratkaisun perusteita: yleistä
asevelvollisuutta, sotilaallista liittoutumattomuutta, sitoutumista koko maan
puolustamiseen ja Puolustusvoimien
lakisääteisiä tehtäviä. Nämä neljä puolustusratkaisun kulmakiveä asettavat
rajat Puolustusvoimien uudistamiselle.

Janne Viitasalo
Puolustusuudistus sen sijaan ymmärretään uudistuksena, jossa muutetaan
myös edellä mainittuja puolustusratkaisun perusteita.

Kuva Ruotuväki

Kaksi näkemystä
uudistuksen päämääristä

Puolustusvoimissa on nyt vahva rakennemuutoksen aika.
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Puolustusvoimauudistuksen merkityksellistämisessä on ollut havaittavissa kaksi päälinjaa, joiden
näkemykset uudistuksen todellisesta
merkityksestä eroavat suuresti toisistaan. Puolustusvoimien ja hallituksen
näkemyksen mukaan kyseessä on nimenomaan puolustusvoimauudistus,
jonka tavoitteena on Puolustusvoimien
kulurakennetta tervehdyttämällä mahdollistaa nykyisen puolustusratkaisun
säilyttäminen ja puolustuskyky myös
2020-luvulla. Tämän näkemyksen mukaan

sotilaallinen puolustuskyky on myös
uudella vuosikymmenellä kustannustehokkaimmin saavutettavissa tukeutumalla yleiseen asevelvollisuuteen,
sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja
Puolustusvoimien nykyisiin tehtäviin.
Uudistuksen vastustajat, ennen
kaikkea eduskunnan oppositio, ovat
merkityksellistäneet uudistusta voimakkaammin puolustusuudistuksen
näkökulmasta. Vastustajien mukaan
uudistus on osa kokonaisuutta, jossa
Puolustusvoimien kokoa pienentämällä ja varuskuntia lakkauttamalla
Suomen puolustuskyky romutetaan ja
Puolustusvoimia muokataan sellaiseen
kuntoon, joka yhtäältä mahdollistaa ja
toisaalta edellyttää puolustusratkaisun
muuttamista. Useissa vastustavissa
puheenvuoroissa on edellä kuvattu
kehityskulku pyritty esittämään puolustusvoimauudistukseen sisään kirjoitettuna salaisena agendana, jolla
ei ole Suomen kansan hyväksyntää.
Näin on väitetty siitäkin huolimatta,
että hallitus ja Puolustusvoimat ovat
säännönmukaisesti tuoneet esiin puolustusvoimauudistuksen tavoitteen ja
perustan olevan puolustusratkaisun
säilyttäminen ja puolustuskyvystä
huolehtiminen.
Yhteistä uudistuksen valmistelijoille ja sen kritisoijille on ollut se, että
kumpikin osapuoli on merkityksellistänyt puolustusvoimauudistusta talouden ja puolustuskyvyn näkökulmista.
Kuitenkin vaikutusten arvioidaan
olevan päinvastaiset. Puolustusvoimien rahoituksen tasapainon korjaaminen koetaan tarpeelliseksi, mutta
kritisoijien mielestä Puolustusvoimien
ratkaisumalli asian korjaamiseksi on
väärä. Samoin on asia puolustuskyvyn
osalta. Tavoitteeksi on ilmoitettu puolustuskyvystä huolehtiminen, mutta arvostelijat katsovat seurauksena olevan
puolustuskyvyn romahtaminen. Yhteen
nämä kaksi teemaa kietoutuvat siten,
että kustannustehokkuuden katsotaan
olevan edellytys sille, että puolustuskyky kyetään ylläpitämään.

Puolustusvoimauudistus
ei ole puolustusuudistus
Onko puolustusvoimauudistus sitten
puolustusuudistus? Ei ole, koska uudistus kohdistuu Puolustusvoimiin
– siis kuvaannollisesti välineeseen,

Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riipnen.

artikkelit

Puolustusvoimauudistus ei muuta Suomen puolustusratkaisun
perusteita.
jolla valtakunnan puolustaminen valmistaudutaan toteuttamaan. Puolustusvoimauudistus merkitsee Suomen
puolustuskyvyn turvaamista tilanteessa, jossa sotilaallinen turvallisuusympäristö on vakaa, mutta taloudellinen
ympäristö epävakaa. Uudistus ei kohdistu siihen, mitä puolustetaan, ketkä
puolustavat ja keiden kanssa. Liittyykö
puolustusvoimauudistus kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on puolustusuudistus? Mikään ei näytä viittaavan
siihen, sillä niin Puolustusvoimien kuin
Suomen ylimmän valtiojohdonkin taholta nykyiseen puolustusratkaisuun
on sitouduttu voimakkaasti. Vallitsevassa tilanteessa tavallemme järjestää
puolustuksemme ei nähdä varteenotettavia vaihtoehtoja. Puolustusratkaisu
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ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Se
on sekä taloudellisen panostamisen
että kansalaisten ja poliittisten päättäjien sitoutumisen lopputulos. Mikäli
jokin näistä kolmesta tekijästä lakkaisi
tukemasta puolustusratkaisua, johtaisi
se luultavasti ratkaisun muuttamiseen.
Majuri Janne Viitasalo palvelee
osastoesiupseerina Etelä-Suomen
Sotilasläänin esikunnassa. 
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Alueellisella maanpuolustuskurssilla opitaan kokonaismaanpuolustuksen perusteita.

artikkelit

Sotilasläänit tiensä päässä
– vastuu siirtyy joukko-osastoille ja
aluetoimistoille
Teksti: Pertti Laatikainen

Puolustusvoimauudistuksessa nykyiset sotilasläänit
lakkautetaan ja niiden tehtävät siirtyvät joukkoosastoille ja aluetoimistoille. Uudistuksella on
vaikutusta myös kadettiupseerien tehtäviin
ja urakehitykseen. Artikkelissa tarkastellaan
puolustusvoimauudistuksen vaikutuksia lähinnä EteläSuomen Sotilasläänin ja sen alaisten aluetoimistojen
sekä Kaartin Jääkärirykmentin näkökulmasta.

Pertti Laatikainen

P

uolustusvoimauudistuksessa
voidaan erottaa useita erillisiä
kokonaisuuksia. Puolustusvoimien päätehtävän, maamme
sotilaallisen puolustamisen, kannalta merkittävin muutos on sodan ajan
vahvuuden pienentäminen 120 000
sotilaalla. Se edellyttää poikkeusolojen suunnittelun ja joukkorakenteen
kehittämistä. Samalla otetaan käyttöön
uudistettu taistelutapa sekä uusia aseja johtamisjärjestelmiä.
Koulutusorganisaation muutokset,
eli joukko-osastojen lakkauttamiset ja
yhdistämiset, sekä näkyvät että vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan
ja kansalaisiin eniten. Hallintorakenteen virtaviivaistaminen sotilasläänien
lakkauttamisen ja aluetoimistojen
määrän vähentämisen myötä on etenkin joukko-osastoihin vaikuttava uu-

distus. Neljäs suuri kokonaisuus on
erilaisten tuki- ja palvelutoimintojen
keskittäminen yhteen johtoon suuremmiksi yksiköiksi. Kaiken tämän tuloksena on Puolustusvoimista mahdollista
vähentää yli 2 100 tehtävää.
Sotilasläänien ja niiden johdossa
olevien aluetoimistojen keskeisimmät
tehtävät ovat olleet oman alueen sotilaallinen puolustus, yhteistoiminta eri
viranomaisten ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa sekä aluehallintotehtävien,
kuten kutsuntojen ja kertausharjoitusten, järjestäminen. Etelä-Suomen
Sotilaslääni on ollut lisäksi vastuussa
valtiollisten tilaisuuksien tukitehtävistä.

Joukko-osastojen
rooli kasvaa
Puolustusvoimauudistuksessa sotilasläänien tehtävät siirretään lähes sellaisenaan joukko-osastojen vastuulle.
Joitakin tehtäviä siirtyy myös Maavoimien Esikunnalle ja Puolustusvoimien
logistiikkalaitokselle.
Etelä-Suomen Sotilasläänin tehtävät ottaa vastaan Kaartin Jääkärirykmentti. Nykyisen kolmen aluetoimiston
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tehtävät keskitetään yhdelle, uutena
perustettavalle Uudenmaan aluetoimistolle. Kaartin Jääkärirykmenttiin
siirretään myös Puolustusvoimien
Urheilukoulu sekä aiemmin EteläSuomen Huoltorykmenttiin kuulunut
huoltokeskus. Muutoksen kohteena
olevissa organisaatioissa tehtäviä on
yli viisisataa, ja uudessa niitä tulee
olemaan hieman alle neljäsataa. Nämä
luvut kuvaavat hyvin henkilöstön käyttöön kohdistuvia tehostamistoimenpiteitä.
Yhteistoiminta-asioissa Kaartin
Jääkärirykmentin vastuualueena tulee
jatkossa olemaan Uudenmaan maakunnan alue, jossa on nykyisellään
28 kuntaa. Sotilaallisen puolustamisen
kannalta katsottuna alueella sijaitsee
elintärkeitä kohteita – valtakunnan
etelärajalla sijaitseva pääkaupunkialue
hallinnon, elinkeinoelämän ja median
keskittymineen, samoin kuin lentokentät ja Suomenlahden merkittävimmät
tuontisatamat.
Sotilasläänien kaikkien poikkeusolojen tehtävien siirtyessä joukko-osastoille kyetään niiden joukkotuotannossa
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ottamaan entistä paremmin huomioon
poikkeusolojen vaatimukset. Samalla
joukko-osastojen perinteisen päätehtävän – koulutuksen – rinnalle nousee
laaja vastuu sodan ajan toimintojen
suunnittelusta ja valmistelusta.

Apulaiskomentaja johtaa
kokonaisturvallisuutta

Yhteistoimintaan ”yhden
luukun” -periaate
Sotilasläänin viranomais- ja muut
yhteistoimintajärjestelyt kulminoituvat
erilaisiin yhteistoimintasopimuksiin ja
niiden myötä toteutettavaan suunnitteluun ja harjoitteluun. Esimerkiksi
Etelä-Suomen Sotilasläänillä on yli
50 yhteistoimintasopimusta eri toimintatahojen kanssa. Sopimusten hallinnointi ja ylläpito on varsin työlästä,
koska julkiset organisaatiot muuttuvat
nykyisin aiempaa nopeammin.
Puolustusvoimauudistukseen
liittyen sopimusten sopimistasoja ja

lukumäärää tultaneen tarkistamaan.
Jatkossa onkin huolellisesti harkittava,
missä asioissa on edelleen tarpeellista tehdä alueellisen tason sopimuksia
kaikkien yhteistoimintaosapuolten
kanssa ja milloin taas on järkevämpää
tehdä pelkästään valtakunnallisen tason
kattosopimuksia. On huomattava, että
uudistuksessa Puolustusvoimien hallintoyksiköiden määrä vähenee, mutta
yhteistoimintaosapuolten määrä säilyy
jokseenkin ennallaan. Alueellisesti ja
paikallisesti voitaisiin ehkä pärjätä
kattosopimukseen perustuvilla yhteistoimintamuistioilla, joissa vuosittain
sovittaisiin asioiden yhdessä tekemisestä. Yhteistoimintaosapuolten ymmärtämys ja tuki organisaatiollemme
muutosvaiheessa on tarpeen.
Myös yhteistoimintatehtävien hoitamiseen osallistuvan henkilöstön käyttöä joukko-osastoissa on laajennettava.
Yhteistoimintaan luotavat uudenlaiset
toimintamuodot ratkaistaan viime
kädessä uudistettujen joukko-osastojen
toiminnan käynnistymisen yhteydessä.
Puolustusvoimien sodan ajan joukkorakenteeseen muodostetaan paikallisjoukot paikallispataljoonineen.
Reservin vapaaehtoistoiminta pyritään
jatkossa kohdentamaan näihin joukkoihin. Maanpuolustuskoulutuksen
ja reserviläistoiminnan tukitehtävissä
kyetään toimimaan jatkossa ”yhden

Kuva Puolustusvoimat / Lisa Hentunen.

Uusien vastuiden johtamiseksi perustetaan Maavoimien joukko-osastoihin
apulaiskomentajan tehtävä. Apulais
komentaja on joukko-osaston komentajan ensimmäinen sijainen. Hän
ratkaisee aluehallintoviranomaiselle
kuuluvat hallintoasiat ja johtaa joukko-osastoon kuuluvien aluetoimistojen
toimintaa.
Joukko-osaston apulaiskomentaja
toimii eräänlaisena kokonaisturvallisuuden linkkinä yhteistoiminta-alueellaan. Hän vastaa erikseen käsketyistä
poikkeusolojen valmisteluista, viranomaisyhteistoiminnasta, alueellisten
maanpuolustuskurssien järjestämisestä
sekä tehtäviinsä liittyen maanpuolustustahdon ja -hengen vaalimisesta.
Apulaiskomentajan tehtävä on periaatteessa everstin tehtävä.
Esikuntapäällikön rooli esikunnan johtamisessa säilyy entisellään
joukko-osaston henkilöstöhallintoon,

operatiivisiin asioihin, koulutukseen
ja logistiikkaan kuuluvien asiakokonaisuuksien valmistelijana. Esikuntapäällikkö on komentajan toinen sijainen.
Apulaiskomentajan rooli uuden
toiminnan organisoinnissa on merkittävä. Koko yhteistoiminnan käynnistämiseksi olisi eri yhteistoimintatahojen
hyvä tuntea uudet vastuuhenkilöt jo
valmisteluvaiheessa.
Keskeiseksi muodostuu myös
uusien apulaiskomentajien valmentaminen ja yhdenmukaisten toimintamallien luominen kaikkiin
joukko-osastoihin. Apulaiskomentajille
tulisikin luoda mahdollisuus valmistautua perusteellisesti uuteen tehtäväänsä.

Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Poliisi yhteistoimintaharjoituksessa.
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Kuva Puolustusvoimat / Svante Gullichen.

artikkelit

Poliisin, Pelastuslaitoksen ja Puolustusvoimien toimijoiden tilanneselvitys maastossa.
luukun” -periaatteella. Joukko-osastot
pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan kaiken yhteistoiminnan ja tuen
reserviläisille, eikä asioita tarvitse
käsitellä monessa eri paikassa.

Aluehallintoviranomaisena
toimivat aluetoimistot
Aluetoimistojen määrä vähenee
uudessa organisaatiossa. Nykyisten
19 lakkautettavan aluetoimiston tilalle perustetaan 12 uutta aluetoimistoa.
Pääosa uusista aluetoimistoista perustetaan jonkin nykyisen aluetoimiston
rungolle ja jo olemassa olevaan hallintorakennukseen.
Aluetoimistojen rooli aluehallintoviranomaisena muuttuu siten, että
jatkossa ne käyttävät Maavoimien
Esikunnan ohjauksessa aluehallintoviranomaisen toimivaltaa asevelvollisuusasioissa. Aluetoimistot eivät
ole enää osa esikuntaa, vaan ne ovat
itsenäisiä, apulaiskomentajan alaisia toimistoja. Muutos ei kuitenkaan
muuttane käytännön työtä, vaan se on
enemmänkin hallinnon tehostamista.
Uudessa järjestelmässä on mahdollisuus yhtenäistää aluetoimistojen

toimintaa ja luoda yhdenmukaisia
toimintamalleja muun muassa kertausharjoituskäskyjen käsittelyssä ja
kutsuntojen järjestelyissä.
Uudenmaan aluetoimisto on hyvä
esimerkki hallinnon tehostamisesta
aluetoimisto-organisaatiossa. Aikaisempaan kolmeen aluetoimistoon verrattuna sen henkilöstö lähes puolittuu.
Pääkaupunkiseudun ja sen ympäristön
väestökeskittymän takia Uudenmaan
aluetoimiston vastuulla on kuitenkin
30–40 prosenttia asevelvollisuusalan
valtakunnallisesta toimintavolyymista.

Kuntakutsuntoja jatketaan
Kutsuntojen kehittämisestä on tehty
useita selvityksiä. Vaihtoehtojen ääripäinä ovat olleet nykymalli ja toisessa
päässä siirtyminen niin sanottuihin
”nettikutsuntoihin”. Näiden lisäksi
esillä on ollut erilaisia välimalleja.
Nykymallin edut on todettu selvästi ja sitä halutaan perustellusti jatkaa.
Kuntakutsunnat mahdollistavat eri
viranomaisten, etenkin sosiaali- ja terveydenhuoltotoimintojen, ja nuorten
kohtaamisen. Syrjäytymistä ehkäisevä Aikalisä-hanke onkin jo jalkautunut
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kaikkialle. Kuntien osallistuminen liikuntaharrastuksen kannustamiseen ja
esimerkiksi ennaltaehkäisevään hammashuoltoon ovat myös hyviä esimerkkejä yhteistyöstä.
Kutsuntapäivänä paikalla ovat
aluetoimistojen päälliköiden johdolla
kaupunkien ja kuntien johto sekä eri
viranomais- ja maanpuolustusjärjestöjen edustajat sotilassoittokuntien
tahdittamana. Tällä tavoin yhteiskunnan eri tahot osoittavat sitoutumista
järjestelmään.
Kutsunnanalaisen kannalta tärkeimmät viranomaispäätökset kutsunnoissa ovat palveluskelpoisuusluokka,
palveluspaikka ja palvelukseen astumisajankohta. Jatkossakin ne tehdään
laadukkaasti.

Muutos vaikuttaa
upseerien tehtäviin
Kadettiupseerit ovat avainasemassa
muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa kaikilla Puolustusvoimien
organisaatiotasoilla. He vastaavat työyhteisöjen yhtenäisyydestä ja uusien
organisaatioiden toiminnan käynnistymisestä. Johtajien on kiinnitettävä huo-
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sijoittamaan aluetoimistoon tai joukko-osaston esikuntaan. Tämän jälkeen
hän siirtyy puolustushaaraesikuntaan,
niiden alaisiin puolustushaarakouluihin tai Puolustusvoimien eri laitoksiin.
Uran myöhemmässä vaiheessa tulee
eteen palvelu Pääesikunnassa.
Yleisesikuntaupseerien kannalta
merkittävä muutos on joukko-osastojen ja niiden alaisten joukkoyksiköiden
määrän väheneminen. Joukko-osaston komentajan ja joukkoyksikön
komentajan tehtäviä on tulevaisuudessa
vähemmän, mikä tarkoittaa ylimmissä tehtävissä palveleville lyhyempää
komentajakokemusta joukoissa.
Uutena tehtävänä kuuteen Maavoimien
joukko-osastoon tulee apulaiskomentajan tehtävä. Ylemmän johdon ja keskitetyn urasuunnittelun piiriin kuuluvia
tehtäviä arvioidaan kokonaisuudessaan olevan lähes saman verran kuin
nykyisinkin.
Opistoupseerien henkilöstöryhmän vähentyessä noin sadan henkilön
vuosivauhtia heidän tehtäviensä kohdistumista muille henkilöstöryhmille tarkastellaan sodan ajan tarpeista,
osaamisvaatimuksista sekä kustannustehokkaan rakenteen näkökulmasta.
Opistoupseerien vaativimpia tehtäviä
kohdennetaan upseereille, erikoisupseereille ja siviileille.

Kuva Puolustusvoimat / Kuvakaappaus Puolustusvoimien verkkosivuilta.

miota alaistensa työssä jaksamiseen,
mutta samalla heidän tulee huolehtia
myös omasta hyvinvoinnistaan. Lisäksi
tulee ottaa huomioon, että muutoksen
johtaminen vaatii aina ylimääräistä
energiaa ja panostusta työhön.
Tulevaisuudessa upseerien tehtävien ja henkilöiden määrän keskinäinen suhde on nykyistä parempi. Tämä
mahdollistaa nykyisen, välillä liiankin
nopean tehtäväkierron hidastamisen.
Toisaalta joissain tapauksissa henkilö
voi kokea asian uralla etenemisen kannalta haitalliseksi. Puolustusvoimien
kannalta henkilön riittävän pitkä työskentely eri tehtävissä parantaa kuitenkin työn laatua.
Tulosyksiköiden vähentymisen
myötä palveluspaikkoja – ja samalla
palveluspaikkakuntia – on nykyistä
vähemmän. Voidaan siis arvioida
kadettiupseerien siirtotarpeen ja sen
myötä perheestä erillään asumisen
vähenevän.
Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on perusyksiköiden
kouluttajaresurssien vahventaminen.
Perusyksiköissä tulee olemaan 2,5 kouluttajaa peruskoulutuskauden koulutusjoukkuetta kohden. Upseerit toimivat
perusyksikössä päällikköinä, varapäällikköinä ja joukkueenjohtajina.
Yleisesikuntaupseerikurssilta
valmistunut upseeri pyritään aluksi

Hyvin suunniteltu
– puoliksi tehty
Jokainen puolustusvoimauudistuksen
askel on huolellisesti suunniteltu ja
toteutettu. Riittävän pitkä siirtymisaika,
hyvä strateginen muutosjohtaminen,
keskijohdon sitoutuminen, eri vaihtoehtojen läpinäkyvä tarkastelu, palautteen huomioonottaminen, onnistunut
viestintä ja luottamushenkilöstön rakentava osallistuminen ovat olleet tähänastisia avainsanoja menestykseen.
Toki on muistettava, että pääosa henkilöstön tehtäväänmääräyksistä, irtisanomisista ja siirroista paikkakunnalta
toiselle toteutetaan vasta vuoden 2014
kuluessa, mikä saattaa aiheuttaa joitakin yllättäviä tilanteita henkilöstöjärjestelyissä.
Uudistukselle asetetut resurssien
säästötavoitteet tullaan saavuttamaan
käsketyssä ajassa. Kaikki tämä on
todellisuutta myös sotilaslääneissä ja
joukko-osastoissa.
Uudistuksen suunnitteluvaiheessa on jatkuvasti myös listattu mahdollisia uhkia. Suurimmat niistä ovat
liittyneet erilaisten toimivaltuuksien
siirtoon, uusien hallintoprosessien
toimivuuteen, henkilöstön osaamisen
siirtämiseen uuteen organisaatioon,
toimitilojen riittävyyteen ja kuntoon
sekä henkilöstön jaksamiseen. Näyttää
siltä, että mitkään edellä mainituista
seikoista eivät ole konkretisoituneet ainakaan suunnitteluvaiheessa. Vuonna
2015 käynnistyvä organisaatio on toimintavalmis.

Katse tulevaisuuteen

Kutsunnoista ja aluetoimistoista on runsaasti tietoa Puolustusvoimien verkkosivuilla.
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Pian alkaa olla aika siirtää katse uuden
organisaation alkutaipaleen haasteisiin.
Eräänä merkittävänä seikkana nousee
esiin uusien, selkeästi aikaisempaa
suurempien toimintayksiköiden muodostuminen. Tämä kasvattaa sekä johtajien että perustyötä tekevien vastuuta
ja työmäärää.
Varsinkin muutoksen ensimmäisinä vuosina työpisteissä tulee kiinnittää
erityishuomiota henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työssä jaksamiseen
sekä työhyvinvointiin. Uusien toimintamallien löytäminen ja kehittäminen
vievät joka tapauksessa oman aikansa.
Muutosten myötä joudutaan useat hallintoprosessit rakentamaan uudestaan.

artikkelit
Muutokset toteutuvat Puolustusvoimissa alueiden erityispiirteet ja myös
aikaisemmat hyvät toimintatavat säilyttäen. Etelä-Suomen Sotilasläänin
komentajana näen uudistuksen lopputuloksena Uudellamaalla ajassaan
elävän Kaartin Jääkärirykmentin ja
siihen kuuluvan Uudenmaan aluetoimiston.
Vaikka uudistuksen resurssisäästöt
ja hallinnon virtaviivaistamistavoitteet
näyttävät toteutuvan, ei tuleen saa kuitenkaan jäädä makaamaan. Heti alusta
alkaen on seurattava eteen tulevia
haasteita ja ratkaistava ne nopeasti.
Kokonaisuudessaan kaksi kolme ensimmäistä vuotta tulevat näyttämään
uudistuksen toimivuuden ja osoittavat
mahdolliset tulevaisuuteen tähtäävät
pienemmät ja suuremmat muutostarpeet.
Prikaatikenraali Pertti Laatikainen
palvelee Etelä-Suomen Sotilasläänin
komentajana. 

Muutoksen vaikutukset.

Luotettava ilmailun
mahdollistaja Suomessa

Ostamme
sOtahistOriallista
kirjallisuutta ja
upseerikirjastOja.

Mannerheimmuseo
Suomen marsalkka G. Mannerheim koti
vuosina 1924–51. Opastetut kierrokset.

AntikvAriAAtti
Pufendorf

Avoinna pe, la ja su klo 11–16
sekä sopimuksen mukaan.
Osoite: Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki
Puh. 09-635 443, www.mannerheim-museo.fi

p. 040 7354 987
pufendorf@antikvaari.fi
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historiakatsaus

Miten
sotilasläänit syntyivät?
Teksti:Yrjö Lehtonen

Puolustusvoimauudistuksessa lakkautettavalla
sotilaslääniorganisaatiolla on takanaan pitkä historia.
Vuonna 1966 perustettiin seitsemän sotilaslääniä,
joiden tuli tarvittaessa kyetä itsenäiseen taisteluun
omalla vastuualueellaan. Niiden vastuulla oli myös
kokonaismaanpuolustuksen mukainen yhteistoiminta
alueensa siviilihallinnon kanssa.

J

Asemapuolustuksesta
kohti alueellista
puolustusjärjestelmää
Toisen maailmansodan jälkeen maavoimien kokoonpano perustui kolmen
divisioonan ja yhden prikaatin vahvuuteen aina kesän 1966 organisaatiouudistukseen saakka. Käytännössä
koulutuskokoonpanoon siirryttiin jo
vuonna 1948. Tämä merkitsi vahvuuksien huomattavaa supistamista sekä
joukko-osastojen yhdistämisiä ja siirtoja. Samaan aikaan Puolustusvoimissa
käynnistettiin tasavallan presidentin
suostumuksella operatiivinen suunnit-

Kuva Puolustusvoimat / Puolustusvoimat ennen ja nyt 1993 -kirja.

atkosodan päättymisen jälkeisinä vuosina Puolustusvoimat oli
mittavien uudelleenjärjestelyjen
edessä. Yksi keskeisistä kysymyksistä
oli Puolustusvoimien rauhanajan organisaation muodostaminen. Liittoutuneiden valvontakomissio vaati talvisotaa
edeltänyttä kokoonpanoa. Valtioneuvosto puolestaan määräsi vuonna 1945
puolustusrevisioksi nimetyn komitean
tutkimaan maanpuolustuksen järjestelyjä. Seuraavien vuosikymmenten
aikana muutokset olivat osa puolustusvoimien arkipäivää.
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Yrjö Lehtonen
telu ja liikekannallepanon valmistelut,
mutta vuosien 1944–1952 Puolustusvoimien toiminnassa korostui rauhan ajan
toiminnan suunnittelu.
Puolustusrevision työn lähtökohtana oli se, että Suomen puolustus tuli
rakentaa alueellisen puolustusdoktriinin
mukaisesti. Suunnitelmaan kuului myös
laaja joukkojen uudelleensijoitusohjelma. Uudistukset etenivät hitaasti, mutta
komitean työn tuloksena syntyivät sekä
vuoden 1950 asevelvollisuuslaki että
vuoden 1952 lopulla voimaan tullut
Puolustusvoimien organisaatiouudistus.
Komitean mittavaksi ansioksi voidaan
lukea myös Puolustusvoimien roolin ja
sisäpoliittisen aseman vakauttaminen
osana suomalaista yhteiskuntaa.
Vuoden 1952 organisaatiouudistuksessa maa jaettiin kolmen divisioonan
vastuualueisiin. Lisäksi rannikkotykistö ja ilmatorjuntatykistö liitettiin maavoimiin. Meri- ja ilmavoimat säilyivät
edelleen itsenäisinä. Kutsunnoista ja

historiakatsaus
liikekannallepanon valmisteluista huolehti yhteensä seitsemän sotilasläänin ja
27 sotilaspiirin muodostama aluejärjestö.
Vuosikymmenen loppupuolella muodostettiin maanpuolustusalueet operatiivisista lähtökohdista sodan ajan tarpeita
varten. Pian todettiin tarve jatkaa maanpuolustusalueiden aseman kehittämistä
vastuualueen kaikkia rauhan ajan toimintoja ja puolustusvalmisteluja johtavaksi
johtoportaaksi.

Joukko-osastot oli sodan jälkeen sijoitettu yleensä sinne, missä oli käytössä
sopivia kasarmi- tai parakkitiloja. Majoitusongelmat olivat arkipäivää. Tilanteen
parantamiseksi 1950-luvun puolivälissä
käynnistynyt uusien kasarmitilojen rakentamisen kausi jatkoi pitkälle 1960luvulle saakka. Joukko-osastojen siirrot
puolestaan jatkuivat aina 1980-luvulle
saakka. Joukko-osastot saivat maakuntiin tai sijaintipaikkakuntiin perustuvat
nimensä vuoden 1957 alussa. Käytäntö
on voimassa tänäkin päivänä.
Suomen hallintojako uudistettiin
vuonna 1960. Läänejä oli nyt yhteensä yksitoista, ja ne muodostivat omat
talousalueensa. Koska uudistus yhdisti
myös alueelliset viranomaistoiminnot,
katsottiin Puolustusvoimissa sen vaikuttavan merkittävästi sotilaalliseen
aluejakoon. Lisäksi valtioneuvoston
asettama toimikunta oli todennuti siviilija sotilasviranomaisten yhteistoiminnan
edellyttävän aluejaon yhtenäistämistä.
Koko 1960-luvun alkupuolen kestäneen ja sotilaallisen aluejaon uudistamiseen tähdänneen työn perustana
oli kolme perusperiaatetta. Tärkeimpiä
olivat puolustusvalmiutta edistävät muutokset, joiden lisäksi pidettiin tärkeänä
kokonaismaanpuolustuksen valmistelujen tehostamista. Toinen lähtökohta
heijasteli kylmän sodan ilmapiiriä ja
puolueettomuusajattelua: sotilaallinen aluejako ei saanut viitata minkään
tietyn suunnan puolustusvalmisteluihin.
Kolmas lähtökohta oli resurssien rationalisointi.

Hyökkäykset torjutaan
yleis- ja paikallisjoukkojen
taistelulla
Presidentti Kekkonen hyväksyi uuden
järjestelyn syksyllä 1965. Päätös antoi

Kuva Puolustusvoimat / Puolustusvoimat ennen ja nyt 1993 -kirja.

Kylmän sodan etuvartiossa

pitävän perustan alueelliseen puolustukseen perustuville operatiivisille valmisteluille, vaikkei alueellinen puolustus
uutena doktriinina vielä vuonna 1966
ollut valmis. Perättäisten puolustusvyöhykkeiden tilalle oli tullut samanaikainen
taistelu koko syvyydessä. Se perustui
keskeisten asutuskeskusten, maastokapeikkojen, lentokenttien, satamien sekä
perustamiskeskusten ja varuskuntien
puolustaminseen. Tähän oli tarkoitus
yhdistää suluttaminen syvällä alueella
sekä sissitoiminta. Sotilaallisen pelotteen muodostamisen lisäksi päämääränä
oli väestön toimeentulon turvaaminen
ja sotatoimien kannalta elintärkeiden
alueiden pitäminen omassa hallinnassa.
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Edellisenä vuonna hyväksytty Puolustusvoimien organisaatiouudistus astui
voimaan 1. heinäkuuta 1966. Tällöin
perustettiin seitsemän itsenäiseen toimintaan kykenevää sotilaslääniä, joiden
alaisiksi tuli joukko-osastoja ja sotilaspiirejä. Entisen aluejärjestön velvoitteiden lisäksi sotilaspiirien tehtäväksi
annettiin paikallispuolustus. Sotilasläänien vastuualueiden rajat suunniteltiin
vastamaan mahdollisimman tarkoin
läänijakoa. Näin pyrittiin turvaamaan
maanpuolustuksen eri alojen yhteistyö.
Everstiluutnantti Yrjö Lehtonen palvelee pääopettajana Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitoksessa.
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Puolustusvoimien tukipalvelut

palvelutoiminnaksi
Teksti: Mikko Soikkeli

Jokainen Puolustusvoimien työntekijä joutuu
kantamaan entistä laajemman vastuun omista
tukipalveluistaan. Johtajalta muutos edellyttää
ymmärrystä siitä, miten toiminta muuttuu ja
mitä se edellyttää työyksiköltä, alaisilta ja heidän
johtamiseltaan.

P

alveluliiketoiminta on kehittyvä ala, mikä näkyy työvoiman
sijoittumisessa. Suomessa jo
noin 70 prosenttia työpaikoista on
palvelualoilla. Tämä tarkoittaa noin
20 prosentin siirtymää teollisesta
tuotannosta palveluihin viimeisten
30 vuoden aikana. Osaltaan kysyntää
lisää julkinen sektori, joka pyrkii palveluja ulkoistamalla keskittymään omaan
ydintoimintaansa. Julkisen sektorin
palveluhankinnan osuus bruttokansantuotteesta onkin merkittävä.
Palveluilla on merkittävä rooli
myös Puolustusvoimissa. Viimeisen neljän vuoden aikana palvelujen ostoon on käytetty vuosittain yli
20 prosenttia kaikista menoista. Suurimmat yksittäiset osuudet muodostuvat korjaus- ja kunnossapitopalveluista,
puhtaanapito- ja pesulapalveluista, ravitsemuspalveluista sekä asiantuntijaja tutkimuspalveluista.

Taustalla valtion
vaikuttavuus- ja
tuloksellisuusohjelma
Valtioneuvosto käynnisti vaikuttavuusja tuottavuusohjelman 2000-luvun

alussa. Puolustushallinnon osuudesta
ohjelmassa vastaa puolustusministeriö. Osana ohjelmaa Puolustusvoimissa
ulkoistettiin Maavoimien kunnossapito
ja perustettiin ruokahuollon palvelukeskus, joka myöhemmin yhtiöitettiin.
Vuoden 2011 alussa ohjelma täsmentyi
vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaksi, jonka tavoitteena on löytää keinoja valtionhallinnon keventämiseksi.
Valtion toteutusvastuulta siirretään
pois tehtäviä, jotka voidaan toteuttaa
palveluhankintana. Samalla pyritään
luomaan lisää työpaikkoja yksityiselle
sektorille.
Lisäksi ohjelmassa haetaan valtionhallinnon eri alojen yhteisiä kehittämiskohteita ja keinoja resurssien
yhdistämiseksi entistä tehokkaammin.
Valtion keskitetyt palveluntuottajat
ovat tässä merkittäviä toimijoita. Näitä
ovat tavaroita ja palveluja välittävä
Hansel, johtamisen ja hallinnon koulutusta tarjoava HAUS sekä yhteisiä
tieto- ja viestintätekniikan palveluja
tuottava HALTIK. Ne tarjoavat tai
välittävät palveluja myös Puolustusvoimille. Esimerkkinä voidaan mainita
myös Suomen turvallisuusverkko Oy,
joka jatkossa tuottaa verkkopalveluja
27

Mikko Soikkeli
Puolustusvoimille ja muille viranomaisille.
Valtionvarainministeriön toteuttaman henkilöstökyselyn perusteella
tuloksellisen toimintakulttuurin keskeisimmät osatekijät ovat mahdollisuus
ja aika uuden ideointiin, yhteisöllisyys
ja luottamus sekä kannustava palaute
ja palkitseminen. Sen pahimpia esteitä
taas ovat byrokratia, resurssien omiminen ja lokeroituminen vain omaan
toimintaan sekä kykenemättömyys
luopua vanhoista toimintamalleista.
Ilmiöt on tunnistettu myös Puolustusvoimissa ja niihin pyritään vaikuttamaan. Puolustusvoimauudistuksen
yhtenä keskeisimmistä kehitettävistä
kokonaisuuksista on palvelutoiminta.
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artikkelit
Mitä palvelutoiminta on?

Lälhde Pääesikunta 2014.

Palvelutoiminta on nimitys Puolustusvoimien pääprosessille, joka yhtenäisiä
periaatteita sekä toimintamalleja käyttäen ja toimialasta riippumatta kokoaa
yhteen Puolustusvoimien sisäiset ja
ulkoiset tukipalvelut. Tukipalvelut
voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan
sen perusteella, mikä on niiden merkitys Puolustusvoimien suorituskyvylle.
Tukipalvelut mahdollistavat Puolustusvoimien ydintoiminnan toteuttamisen ja pitävät organisaation pyörät
pyörimässä. Yhteiset toimintamallit
helpottavat asiakkaiden ja palvelujen
käyttäjien toimintaa ja yhtenäistävät
ostopalvelujen hankintaa.
Palvelutoiminnassa on kyse suoritteista jonkun toisen hyväksi. Niiden
kautta syntyy tuotoksia, jotka vastaavat
asiakkaan tai palvelun käyttäjän tarpeisiin. Käsitteet asiakas ja palvelun
käyttäjä on tarkoituksella erotettu,
koska julkishallinnon organisaatiossa
asiakas voi joskus olla vaikeasti määritettävissä. Julkisessa hallinnossa
asiakas ei ole aina oikeassa, sillä hän
ei voi valita palveluntuottajaa eikä aina
vaikuttaa palvelutasoon. Tämä taas
johtuu muun muassa moniportaisesta
ja monitahoisesta hallintorakenteesta,
jossa eri osapuolilla voi olla erilaisia
vaatimuksia.
Palvelutoiminnan lähtökohtana
on palvelun käyttäjän ydintoiminnan

tukeminen toiminnan ja resurssien
suunnittelussa määritetyllä palvelutasolla. Logistiikka- ja koulutustoimialalla on tärkeä rooli suorituskyvyn
rakentamisessa ja ylläpidossa, mutta
palvelujen toimintaperiaatteet ovat
samat kuin muissakin palveluissa.
Palvelutoiminta jakautuu yhteisiin
tukipalveluihin ja toimialakohtaisiin
palveluihin. Ensiksi mainittu sisältää
kaikille hallintoyksiköille samanlaisina
tuotettavat palvelut, jotka tuottaa lähinnä Puolustusvoimien palvelukeskus.
Näitä ovat henkilöstö-, talous-, matkahallinto-, tiedonhallinnan tuki- sekä
kuva- ja oppimispalvelut. Toimialakohtaiset palvelut voivat vaihdella organisaation eri tasoilla puolustushaaroittain
ja hallintoyksiköittäin. Palvelut jakautuvat edelleen asiantuntija- ja rutiinipalveluihin. Asiantuntijapalveluissa
tapahtumia on suhteellisen vähän, ja
palveluhenkilöstöllä on mahdollisuus
vaikuttaa palveluun. Rutiinipalvelut
ovat massamaisesti tuotettuja. Niissä
on määrällisesti paljon tapahtumia, ja
palveluhenkilöstön mahdollisuudet
vaikuttaa tarjottavaan palveluun ovat
vähäiset.
Pääesikunta vastaa palvelutoiminnan kokonaisuudesta ohjaten alaisiaan
laitoksia. Se tuottaa itse eri toimialojen asiantuntijapalveluja puolustushaaraesikunnille, sotilaslaitoksille ja
Maanpuolustuskorkeakoululle. Pääesikunnan alaiset laitokset tuottavat palve-

Tukipalveluiden jaottelu.
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luja pääosin suoraan hallintoyksiköille.
Osa laitoksista toimii palvelujen yhdistäjinä hankkien palveluja strategisilta ja
muilta kumppaneilta sekä ostaen niitä
yrityksiltä kilpailutuksen perusteella.
Tällöin laitokset toimivat myös palvelun yhteyspisteinä, joten tilaajan tarvitsee asioida vain yhden tahon kanssa.
Puolustushaaraesikunnat ohjaavat
puolustushaaransa palvelutoimintaa
sekä alaisiaan palveluntuottajia. Lisäksi
ne tuottavat toimialojen asiantuntijapalveluja omille hallintoyksiköilleen.
Hallintoyksikkö tuottaa itse tarvitsemansa palvelut tai tukeutuu varuskunnalliseen palveluun silloin, kun kyse ei
ole ylemmän johtoportaan tarjoamasta palvelusta. Koko Puolustusvoimien
henkilöstön kannalta keskeinen muutos
on Puolustusvoimien palvelukeskuksen perustaminen, mikä konkreettisesti
näkyy hallintoyksiköissä pääosin erilaisissa sihteeritehtävissä toimivan
henkilöstön vähentymisenä.

Puolustusvoimien
palvelukeskus yhdistää
tukipalveluja
Yhteiset tukipalvelut ja eräät tiedonhallinnan ja koulutuksen asiantuntijapalvelut keskitetään Puolustusvoimien
palvelukeskukseen. Hallintoyksiköihin
jää vain pieni määrä palvelukeskuksen
ohjauksessa toimivia palveluhenkilöitä.

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Palvelutoiminnan on toimittava jokaisella hallinnon tasolla.
Yksiköt tukeutuvat henkilöstö-, taloushallinto- ja hankinta-alan asioissaan
palvelukeskuksen asiantuntijoihin.
Hankinnoissa palvelukeskus hoitaa
vain laskujen hyväksymiseen liittyvät
asiat, kun taas materiaalihallinto jää
edelleen hallintoyksiköiden omalle
vastuulle.
Yksittäisen työntekijän tai esimiehen kannalta merkittävin toimintatavan
muutos koskee matka- ja ostolaskujen
käsittelyä. Varmistettuaan matkapyynnön oikeellisuuden esimies käsittelee ja
hyväksyy matkapyynnön vain yhden
kerran. Tämän jälkeen matkalasku jää
matkustajan ja palvelukeskuksen väliseksi asiaksi. Mikäli matkalaskussa
on epäselvyyksiä, se palautetaan tekijälleen korjattavaksi. Sekä esimiehen
että alaisten on tunnettava vastuunsa
siitä, että matkalaskut ja niihin liittyvät
menojen kohdentamiset osataan tehdä
oikein. Myös matkaan liittyvät matkus-

tus- ja majoitusjärjestelyt muuttuvat
itsepalveluksi.
Vastaava menettely koskee myös
ostolaskuja. Hankintaesityksen hyväksyessään esimies sitoutuu hankinnan
maksatukseen. Laskun hyväksyminen
tapahtuu palvelukeskuksessa. Toimintamalli edellyttää hankintaketjun
noudattamista ja täsmällisyyttä tietojen
kirjaamisessa, koska laskun hyväksyminen perustuu vain sähköisiin ilmoituksiin.
Palvelukeskus toteuttaa henkilöstön rekrytoinnin hallintoyksiköiden
toimeksiantojen perusteella. Se tekee
kaikki asiaan liittyvät toimenpiteet
Puolustusvoimien tiedustelulaitokselle
kuuluvia turvallisuusselvityksiä lukuun
ottamatta. Lopullisen valinnan tekee
hallintoyksikkö. Myös Pääesikunnan
henkilöstöosaston vastuulla ollut palvelussuhdeneuvonta siirtyy palvelukeskuksen hoidettavaksi, samoin kuin
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palvelussuhdeasuntoja ja virkistys
alueita koskevat asiat.
Palkkahallintoon ei tule näkyvää
muutosta. Joukko-osasto vastaa työaikakirjanpidosta ja tarkistaa palkkalaskelmat, joiden perusteella valtion
palvelukeskus Palkeet maksaa palkat.
Myöskään kuva- ja oppimispalveluissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.
Yksi uusi toiminnallisuus on kuva- ja
mediapankki, jota voidaan hyödyntää
eri tavoin koulutuksessa ja viestinnässä.
Tiedonhallinta sisältää tietoteknisen
käyttäjätuen lisäksi myös asianhallinnan ja arkistoinnin sekä kehittämiseen
liittyviä asiantuntijapalveluja. Tiedonhallinnan tekninen osuus jakautuu
osin palvelukeskukselle ja osin Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukselle sekä Puolustusvoimien
logistiikkalaitokselle.
Puolustusvoimien johtamisjärjes-

Kylkirauta 1/2014

artikkelit
telmäkeskukseen nykyisin kuuluva
palvelupiste siirtyy palvelukeskukseen. Tietotekninen käyttäjätuki jatkuu
nykyisellään, mutta palvelupisteeseen
tulevat lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon toiminnot. Palvelu- tai
tukipyynnöt tehdään oman, jo käytössä
olevan Cissi-sovelluksen avulla. Sen
toiminnallisuus laajenee nykyisestä.
Tarkoituksena on sovelluksen avulla
päästä eroon turhasta byrokratiasta vähentämällä asiakirjojen laadintaa.

Palvelutoiminta osana
toiminnan ja resurssien
suunnittelua

Onnistuminen
edellyttää osaamista
Palvelujen keskittäminen, henkilöstön
vähentäminen ja itsepalveluihin siirtyminen edellyttävät uutta osaamista,
yksinkertaisia toimintamalleja ja mahdollisimman monen turhan toiminnon
pois karsimista. Eniten uutta osaamista
edellytetään palvelukeskukselta ja hallintoyksiköiden hallintopalveluhenkilöiltä.
Maanpuolustuskorkeakoululla on
merkittävä rooli uuden toimintamallin

koulutuksessa. Sen Täydennyskoulutus
ja kehittämiskeskus toteuttaa koulutuksen hallintopalveluhenkilöstölle ja palvelukeskuksen henkilöstölle verkko- ja
lähiopetuksena. Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin marraskuussa
2013, ja koulutus jatkuu vuoden 2014
ajan. Palvelukeskus on jo aloittanut
valittujen hallintoyksiköiden laskujen
käsittelyn. Tällä menettelyllä voidaan
testata toimintamallia ja rakentaa uutta
osaamista.
Jokaisen Puolustusvoimissa palvelevan on totuttauduttava siihen, että
hallintoyksikössä ei enää ole sihteeriä
korjaamassa väärin täytettyä matkalaskua. Yksikön menojen kohdentamisessa käytettävät projektirakenteet
tai seurantatilauskoodit on ohjeistettava
selkeästi ja yksinkertaisesti. Tarkkuus
toimintatavan suunnittelussa ja koulutuksessa maksaa itsensä takaisin myöhemmin. Palvelukeskus antaa ohjeet
matkalaskujen käsittelystä kaikille
yhteisten tietojen osalta.
Työntekijä tilaa itse omat matkansa ja majoituksensa. Tämä tehdään
uudella sovelluksella, joka on ollut
koekäytössä eri hallintoyksiköissä.
Kokemukset itsepalvelusta ovat olleet
myönteisiä.
Hankinnoissa muutokset liittyvät
niukkeneviin henkilöstöresursseihin

Kuva Puolustusvoimat / videoneuvottelupalvelun koulutusvideo.

Puolustusvoimissa toimintaa koskevat
päätökset tehdään linjaorganisaatiossa.
Palvelutoiminnan tavoitteet ja resurssit välittyvät kaikille osapuolille Puolustusvoimien toimintasuunnitelman
kautta. Keskeinen osa suunnittelua
on palvelutason määrittäminen, joka
antaa vaatimukset palvelun laadulle,
saatavuudelle, toimitusajalle ja kustannuksille.
Palvelun käyttäjä vertaa saamaansa palvelua sovittuun palvelutasoon.
Mikäli yhteistyö palveluntuottajan
kanssa ei tuota haluttua tulosta, hän
voi siirtää asian käsittelyn toimialatietä
hallintoyksiköstä puolustushaaraesi-

kuntaan ja tarvittaessa sieltä edelleen
Pääesikuntaan. Pääesikunnassa palvelupoikkeamat käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina
puolustushaarat ja eri toimialat. Ohjausmekanismissa on oleellista, että
toteutunutta palvelua verrataan asetettuihin vaatimuksiin palvelukohtaisten
mittarien perusteella.
Puolustusvoimien intranetiin,
Torni-portaaliin, rakennetaan oma
sivustoalue palvelutoiminnalle. Sen
avulla jokainen palvelua tarvitseva
löytää tarvittavat palvelukuvaukset
yhdestä paikasta. Tavoitteena on, että
tämä toiminnallisuus kattaa kaikki sellaiset palvelut, joiden tietojen jakaminen on tarkoituksenmukaista.

Videoneuvottelupalvelun avulla voidaan tehostaa hallintoyksiköiden välistä vuorovaikutusta laadukkaasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.
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Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riipinen.

artikkelit

Palvelukseen astuvia varusmiehiä huoltokeskuksen palvelupisteessä noutamassa varustusta.
ja hallintoyksikön aikaisempaa suurempaan ratkaisuoikeuteen. Laskujen hyväksyminen ajoissa edellyttää
sitä, että tieto materiaalin tai palvelun
vastaanotosta välittyy palvelukeskukseen mahdollisimman suoraan. Käytännössä ainoastaan hankintasihteeri
tai hänen sijaisensa pitävät yhteyttä
palvelukeskukseen. Vähemmällä henkilöstöllä toteutettu hankintaprosessi
edellyttää hyvää ennakkosuunnittelua
ja hankintasuunnitelman aikatauluttamista. Hankkijalla tulee esimerkiksi
olla hyväksytyistä hankintaesityksistä
kuukausittainen lista, jonka perusteella
hankinnat toteutetaan. Tähän liittyvä
koulutus on suunnitteilla.
Työaikojen suunnittelu ja kirjaaminen voivat edellyttää uusia toimintatapoja sen mukaan, miten järjestelyt
on tällä hetkellä toteutettu. Tältä osin
vastuu jää hallintoyksiköille, joiden
esimiesten tehtävänä on alaistensa
työvuorojen suunnittelu ja työaikojen
hyväksyminen. Jossain työpisteessä
ratkaisuna voi olla keskitetty malli ja
jossain toisessa henkilökohtainen itsepalvelu voi olla toimivampi ratkaisu.

Palvelutoiminta tulee
– oletko sinä valmis?
Muutos on päätetty ja sitä toteutetaan.
Sen helppous tai vaikeus on pitkälti
kiinni meistä itsestämme ja omasta
valmiudestamme muuttaa henkilö- ja
organisaatiokohtaisia toimintatapojamme. Meillä on vajaa vuosi aikaa
varmistaa, että toiminnan alkaminen
onnistuu suunnitellulla tavalla. Tämä
edellyttää muun muassa uusien toi-

mintatapamallien testaamista ja täsmentämistä. Tavoitteenamme on, että
vuodenvaihteessa 2015 muutos tapahtuu mahdollisimman sujuvasti ja toiminta lähtee käyntiin ilman häiriöitä.
Everstiluutnantti Mikko Soikkeli
palvelee erityistehtävässä Pääesikunnan henkilöstöosastolssa.

www.forcit.fi
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Puolustusvoimien sotavarustehankinnat perustuvat testaukseen.

artikkelit

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

ottaa suuren harppauksen
Teksti: Kaarle Lagerstam

Otettuani vuoden vaihteessa vastaan
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajan tehtävät
tuli Ylöjärven Sanomien toimittaja haastattelemaan
minua. Aivan asiallisen haastattelun päätteeksi hän
tiedusteli, voinko vahvistaa ”kylällä” kerrotut väitteet
siitä, että tutkimuslaitoksessa testataan ufoja ja
selvitetään jopa enkelien olemassaoloa. Jouduin
vakuuttamaan työn olevan paljon maanläheisempää.

P

uolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K-toiminta)
on ensisijassa kädet savessa tehtävää työtä, jossa arvioidaan ja testataan
sotavarustusta, uusia toimintaperiaatteita ja henkilöstöä. Tätä perustyötä toki
tukee pienemmällä panoksella tieteelliset vaatimukset kaikin puolin täyttävä
tutkimustoiminta.
Sotavarustehankkeiden parissa
työskennelleet upseerit ovat epäilemättä havainneet, että Puolustusvoimissa
saadaan varsin pienellä T&K-panostuksella aikaan melkoisen paljon. Sen
sijaan niille, jotka ovat tehneet uransa
pääosin koulutus- ja suunnittelutehtävissä, on koko tutkimus- ja kehittämisala
saattanut jäädä tuntemattomammaksi.
Toiminnan merkitys tulee ilmi, kun
mietitään, miten kävisi, jos Puolustusvoimissa ei olisi lainkaan T&K-toimintaa. Seurauksena saattaisi esimerkiksi
olla se, että sotavarustehankinnat eivät
perustuisi testaukseen vaan valmistajan
väittämiin järjestelmien suorituskyvystä. Käyttämämme taktiikka olisi ulkomaista lainaa tai perustuisi ainoastaan
mielipiteisiin. Sotavarustuksen elinajan

määrittäisivät valmistajan ilmoitukset,
eikä välineiden todellinen testattu kunto.
Sodan ja rauhan ajan tehtäviin valittaisiin henkilöitä ilman, että valinnat perustuisivat tutkimuksella todennettuihin
vaatimuksiin.

Remonttia tarvittiin
Useista hyvin toimivista tutkimusyksiköistä huolimatta T&K-kenttä ei
toiminut kokonaisuutena parhaalla
mahdollisella tavalla ennen puolustusvoimauudistusta. Erityisesti toimintaa vaikeuttivat puolustusvoimallisen
tutkimusjohdon puute ja tutkijoiden
jakautuminen kymmeniin pieniin
T&K-yksiköihin. Lisäksi materiaalin,
henkilöstön ja taktiikan kehittäminen
oli eriytetty omiin ”putkiinsa”.
Puolustusvoimauudistuksessa tutkimustoiminnan uudistamiselle asetettiin
kovat vaatimukset. Sille on luotava kyky
tukea johdon päätöksentekoa puolustusjärjestelmän kehittämisessä. Tutkimustoiminnan on kyettävä jatkossakin
tuottamaan keskeiset T&K-palvelut.
Lisäksi toiminnassa on saavutettava
33

Kaarle Lagerstam
vähintään 15 prosentin henkilöstösäästöt. Lyhyesti sanottuna vähemmällä on
saatava aikaan entistä enemmän.
Perusteellisen valmistelun jälkeen
muutoksen pääkohdat muotoutuivat
seuraavasti: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan johto-osat keskitetään
Pääesikunnan suunnittelupäällikön
alaisuuteen, mukaan luettuna tekninen
tutkimustoiminta. Tutkimusta varten
luodaan koko Puolustusvoimia palveleva tutkimuslaitos, joka kykenee
antamaan kokonaisvaltaisia vastauksia materiaalia, henkilöstöä ja toimintaperiaatteita koskeviin kysymyksiin.
Puolustushaaroilla säilytetään niiden
erityispiirteiden vaatima tutkimus- ja
kehittämistoiminta.

Tehokkuutta haetaan
toimintoja keskittämällä
T&K-toiminnan tehokkuutta parannetaan keskitetyllä ohjauksella. Kaikille
T&K-toimijoille annetaan yksityiskohtaiset tehtävät Puolustusvoimien
toimintasuunnitelmassa. Toiminta
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Kuva  Puolustusvoimat / Jarno Riipinen.

artikkelit

Puolustusvoimien tutkimuslaistos ja Maanpuolustuskorkeakoulu
muodostavat hyvän taistelijaparin.
niille on löydettävä asiakas Puolustusvoimista.
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
perustettiin 1. tammikuuta. Samalla
lakkautettiin Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, Käyttäytymistieteiden laitos, Verkostopuolustuksen

Kuva Puolustusvoimat.

on täysin asiakaslähtöistä, ja tehtävät
perustuvat puolustushaarojen, Pääesikunnan sekä Maanpuolustus
korkeakoulun tietotarpeisiin. T&K-ala
ei puuhaa omiaan,vaan se tekee sen,
mitä tilataan. Toki omiakin ideoita ja
innovaatioita pitää olla, mutta myös

Suojelututkijan arkipukeutumista.
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Kehittämiskeskus sekä Merivoimien
Tutkimuslaitos. Viimeksi mainitun laitoksen ohjus- ja häivetutkimus siirtyi
Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle,
kun taas vedenalaista sodankäyntiä ja
laivatekniikkaa koskevat osuudet tulivat Merisotakoulun vastuulle.
Maavoimien aselajikoulujen tutkimus- ja kehittämisosat kootaan
Maasotakoulun johtoon vuonna 2015.
Ilmavoimien T&K-toiminta keskitetään
Satakunnan Lennostoon Pirkkalassa.
Henkilöstövähennykset toteutetaan
karsimalla ensisijaisesti tutkimushallintotehtäviä, mutta myös vähemmän
tärkeitä tutkimustehtäviä. Uudistuksen
jälkeen Puolustusvoimien T&K-toimintaan käytetään noin 330 henkilövuotta,
jolla toteutetaan noin kolmesataa tutkimustehtävää vuodessa. Palkat mukaan
luettuna toimintaan käytetään noin
35 miljoonaa euroa vuodessa. Kansainvälisesti vertailtuna voimavarat ovat
pienet. Liiallinen säästäminen tutkimuksesta ei ole tarkoituksenmukaista,
sillä tutkimukseen panostaminen voi
olla avain merkittäviin säästöihin.

Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riipinen.

artikkelit

Kypärämallin istuvuuden ja taistelijan näkökentän laajuuden testaamista.

Tutkimus- ja
kehittämistoiminnalla
suuria säästöjä
Materiaalin liittyvän T&K-toiminnan
hyödyt ovat usein selvästi mitattavissa.
Esimerkiksi tutkimalla Ilmavoimien
konekaluston rasituksia voitiin koneiden
elinikää pidentää useilla vuosilla. Rahallisesti mitattuna saadun tutkimustiedon
hyötyarvo oli yli 400 miljoonaa euroa.
Toimintaa kehittämällä voidaan pienillä kustannuksilla saada aikaan paljon
lisää tehokkuutta. Ilmavoimat perusti
1990-luvun lopussa Ilmataistelukeskuksen. Se oli Maataistelukeskuksen
ja Meritaistelukeskuksen edelläkävijä.
Taistelukeskukset kehittävät puolustushaaransa joukkojen toimintaperiaatteita taktisella ja taisteluteknisellä tasolla.
Puolustusvoimien taistelukeskuksena
toimii Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosasto, joka keskittyy
yhteisoperaatioihin ja sodankäynnin
strategisen ja operatiivisen tason toimintaan.
Toimintaperiaatteiden systemaattinen ja keskitetty tutkimus ja kehittäminen tuottaa hyviä tuloksia.
Kansainväliset harjoitukset osoittavat,

että hävittäjälentäjiemme ilmataistelukyky kaksintaistelutilanteissa on hyvällä
tasolla. Sama on nähtävissä myös maavoimien joukkojen taistelutehossa.
Maavoimien taistelutavan uudistaminen alkoi Maavoimien taistelu
2025 -tutkimuksesta vuonna 2008.
Siinä havaittiin, että perinteisellä toimintatavalla ei kyetty saamaan aikaan
haluttua torjuntatehoa. Pieni ydinryhmä
kehitti perusajatuksen uudistetusta taistelutavasta. Sitä ryhdyttiin testaamaan
ja kehittämään sekä sotapeleissä että
kokeiluharjoituksissa Maataistelukeskuksen toimenpitein ja Maavoimien
johdon ohjauksessa. Laskennallisesti
voidaan osoittaa, että uutta taistelu
tapaa käyttäen joukot saavuttavat peräti
kaksinkertaisen taistelutehon verrattuna
aikaisempaan taistelutapaan. Vastaavan
tehonlisäyksen saavuttaminen pelkästään uudella ja tehokkaammalla materiaalilla olisi tullut maksamaan satoja
miljoonia euroja.

Viisi osastoa kolmella
paikkakunnalla
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta on tarkoitus rakentaa puolustuksen
35

kehittämisen vankka tukipilari. Sen
tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa kokonaisvaltaista tietopohjaa johdon
päätöksille. Noin kahdensadan hyvin
koulutetun henkilön muodostama
laitos jakautuu viiteen omaleimaiseen
osastoon. Osastojen osaamista yhdistämällä tutkimuslaitos kykenee vastaamaan vaativiinkin kokonaisvaltaisiin
tutkimuskysymyksiin, käsittelivätpä
ne materiaalia, henkilöstöä tai toimintaperiaatteita.
Tutkimuslaitoksen osastoista kaksi
toimii Riihimäellä. Täysin uutta elementtiä edustava doktriiniosasto on
kehitetty erityisesti luomaan tietopohjaa johdon päätöksenteolle vaikeiden asioiden ratkaisemiseksi. Osasto
toimii strategisen ja operatiivisen tason
taistelukeskuksena tiiviissä yhteistoiminnassa puolustushaarojen kanssa.
Informaatioyhteiskunnan asevoimia
tukee informaatiotekniikan osasto. Sen
tehtävänä on luoda tieteellinen osaamispohja tiedustelun, vaikuttamisen ja johtamisjärjestelmien käytölle. Osastoon
kuuluu myös uusi kybersodankäynnin
tutkimusala.
Ylöjärvellä sijaitsevien kahden
osaston erikoisalana on taistelun ytimen
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Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

artikkelit

Koeammuttavana raskas kanuuna.
muodostava asevaikutus. Asetekniikan
osasto tutkii ja testaa panssarointia,
aseiden vaikutusta ja häiveominaisuuksia. Räjähde- ja suojelutekniikan
osaston tutkimuksen keskiössä ovat
muun muassa ruudit, joiden kunto usein
määrittää asejärjestelmän käyttöiän.
Kansainvälisestikin korkealaatuisen
suojelualan tutkimus- ja koetoiminta
luo perustan toiminnalle taisteluaseiden
vaikutuspiirissä.
Tekniikan ja koneiden kehittyessä
ihmisen toimintakyky on usein järjestelmän suorituskykyä eniten rajoittava tekijä. Toimintakykyosasto tekee
henkilöstön toimintakyvyn testausta
ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa
Tuusulassa. Osaston uusia toimintaalueita ovat erityisesti taistelijan fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä tutkivat
laaja-alaiset kenttätutkimukset.

Tutkimuslaitos ja
Maanpuolustuskorkeakoulu taistelijapareina
Maanpuolustuskorkeakoulun haasteena
on ollut riittävien resurssien suuntaaminen tutkimustoimintaan, samalla kun

Kylkirauta 1/2014

päähuomio on kuitenkin pitänyt kohdentaa sankkojen opiskelijajoukkojen
opetukseen. Pääosa tilaustutkimuksista
onkin nyt keskitetty Puolustusvoimien
tutkimuslaitokselle. Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä säilyy laadukas perustutkimus, jolla luodaan
perusta koko sotatieteelliselle tutkimukselle.
Erityisesti opinnäytteinä tehtävät
tutkimukset ovat olleet vajavaisesti
hyödynnetty tutkimusvoimavara. Asia
on tärkeä, sillä Maanpuolustuskorkea
koulussa tehdään opinnäytteitä noin
sadan henkilötyövuoden verran joka
vuosi. Hyödynnettävyyden parantaminen edellyttää muun muassa opiskelijoiden aihealueiden valinnanvapauden
rajoittamista Puolustusvoimien kannalta tärkeisiin tutkimusaiheisiin. Tätä
voidaan pitää perusteltuna, koska sekä
maisteri- että jatkotutkintovaiheen
opiskelut ovat palkallisia. Tietoisuus
siitä, että Puolustusvoimat oikeasti tarvitsee opiskelijoiden tutkimustöiden
tuloksia lisää myös opiskelijoiden motivaatiota.
Maanpuolustuskorkeakoulu ja
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
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muodostavat hyvän taistelijaparin.
Tutkimuslaitos tukee Maanpuolustuskorkeakoulua opetuksessa ja
opinnäytteiden ohjaamisessa. Maanpuolustuskorkeakoulu puolestaan luo
perustutkimuksellaan vankan pohjan
tutkimuslaitoksen soveltavalle tutkimukselle ja kasvattaa uusia sotatieteilijöitä. Molemmat tukevat toisiaan
tilaustutkimusten toteuttamisessa.

Ruudinsavuista tutkimusta
Ensimmäisen kerran Puolustusvoi
mien historiassa tutkimustoiminnalle
on luotu yleisen niukkuuden hengessä
supistettu mutta kokonaisvaltaisesti
suunniteltu rakenne. Kun laardi on
poissa, lihakset paljastuvat. Tutkimuksen tekijät ovat valmiita palvelemaan
Puolustusvoimia. Laittakaa meidät selvittämään vaikeita ongelmia ja puolustuksemme keskeisiä haasteita!
Eversti, sotatieteiden tohtori Kaarle
Lagerstam palvelee Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksen johtajana. 

kolumni

T

oistuvat mielipidemittaukset
osoittavat, että yleisellä asevelvollisuudella on jatkuvasti kansalaistemme vahva hyväksyntä. Monet
selvitykset osoittavat myös sen, että
yleinen asevelvollisuus on kustannustehokkain tapa tuottaa pienelle maalle
hyvin toimiva puolustusjärjestelmä.
Yleinen asevelvollisuus on demokraattisen yhteiskunnan kannalta hyvä
systeemi. Sen muodossa yhteiskunta
on ikään kuin Puolustusvoimien sisällä
valvomassa, että laitos edustaa toimissaan niitä arvoja, joita kansalaiset ovat
hädän hetkellä valmiita puolustamaan.
Yleinen asevelvollisuus on vahvistanut
eri kansalaispiirien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuottanut vakinaiseen
väkeen ja reserviin kaikista yhteiskunnan kerroksista p eräisin olevia
sotilasjohtajia. Molemmat tekijät
ovat suomalaisen kansanvallan kannalta hyvä asia. Yleisen asevelvollisuuden seurauksena olemme lisäksi
voineet vuosikymmenien ajan antaa
monipuolisesti osaavia ja sotilaallisesti
kyvykkäitä henkilöitä kansainvälisiin
rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin.
Toistuvat mielipidemittaukset
osoittavat, kysytäänpä asiaa miten tahansa, että Puolustusvoimilla on kansalaisten suuren enemmistön tuki ja
hyväksyntä. Myös kansalaisten puolustustahdon mittaustulokset ovat vuosi
kymmeniä olleet myönteisiä. Sekin
on ainakin osittain seurausta yleisen
asevelvollisuuden vaikutuksesta.
Olen kuitenkin joutunut jatkuvasti
ihmettelemään sitä, miksi vahva kansalaismielipide ei meillä johda sellaisiin
ratkaisuihin, jotka pitäisivät Puolustusvoimille annetut tehtävät ja niihin
tarvittavat voimavarat edes välttävässä sopusoinnussa keskenään. Vaikka
puolustukseen osoitetut varat ovat aina
olleet vertailukelpoisiin maihin rinnastettaessa lähes vähäisimmät, ankarat
säästötoimet ovat jatkuvasti pahasti
häirinneet puolustuksemme rakentamista ja sen uskottavuutta.
Yleisen asevelvollisuuden tärkein
tehtävä on tuottaa tarvittaessa liikekannalle pantavan puolustusjärjestelmän
vaatima koulutettu reservi. Yhä useammin näkee ja kuulee Puolustusvoimia

Ajan kaikuja

kuitenkin käsiteltävän vain rauhan ajan
koulutuslaitoksena. Vaikuttaa joskus
jopa siltä, että asevelvollisuuden varsinainen tarkoitus on unohtumassa.
Vaikka reservin supistumiseen on omat
väistämättömät syynsä, muun muassa
kertausharjoituksista tinkiminen on
ollut huono ratkaisu.
Pahinta, mikä vähäväkistä maata
voi kohdata, on joutua asevoimilla uhkaamisen kohteeksi tai jopa sotaisan
selkkauksen osapuoleksi. Sen tähden
Suomen turvallisuuspolitiikan tärkein
tehtävä ja päämäärä on pyrkiä ennakolta estämään sellaisiin tilanteisiin
joutuminen. Turvallisuuspolitiikkamme osatekijänä Puolustusvoimien on
oltava toimintakyvyltään niin hyvässä kunnossa, että se viestittää ulospäin sanomaa siitä, että suunnitelmat
sotilaallisista aggressioista maatamme kohtaan johtavat kannattamattomiin ajan menetyksiin ja pahimmassa
tapauksessa suuriin tappioihin. Tätä
viestiä vahvistaa myös yleinen asevelvollisuus – ja erityisesti se.
Yleisen asevelvollisuuden vahvana
sanomana on, että maan kaikki tärkeät
kohteet voidaan sotilaallisesti valvoa
ja suojata ja että puolustustoimet voidaan aloittaa koko maan alueella ja
mihin aikaan tahansa. Suurvaltojen
asevoimiin nähden olemme tietysti
aina alivoimaisia, eikä meillä ole syitä
taikka edes mahdollisuuksia saavuttaa
minkäänasteista vertailukelpoisuutta
niihin. Meillä on kuitenkin kaikki
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edellytykset ylläpitää sellaista sotilaallista suorituskykyä, mukaan luettuna
kyberosaamista, jolla vaikeimmassakin tapauksessa voidaan tuottaa
poliittiselle johdolle riittävä ajanvoitto,
jonka turvin se voi pyrkiä palauttamaan
rauhantilan itsenäisyytemme ja vapautemme säilyttäen. Mieluista oli pitkästä
aikaa todeta valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta, että puolustuksemme ennalta
ehkäisevä merkitys on siinä mainittu
toistuvasti ja että paikallispuolustuksen
”käyttöön ottaminen” on sekin sisällytetty selonteon suosituksiin.
Yleisellä asevelvollisuudella on
siis mielestäni sekä yhteiskuntaamme
sisään- että sieltä ulospäin viestittävä
– kansalaistemme puolustustahtoa ja
maanpuolustuksemme uskottavuutta
vahvistava – korvaamattoman tärkeä
merkitys.
Tunnustan kernaasti, että yleisen
asevelvollisuutemme tuottamien joukkojen varustaminen on puolustusmateriaalin jatkuvan kallistumisen vuoksi
vaativa ja vaikea tehtävä. ”Yksin” se
voi olla meille jopa voittamattoman
vaikeaa. Mutta ”yhdessä” se on kuitenkin vähemmän vaikeaa. Helpoimmin
tehtävä onnistunee niiden eurooppalaisten ystäviemme kanssa, joiden seuraan olemme hakeutuneet ja liittyneet
ja joiden seurassa haluamme mahdollisten sotilaallistenkin ongelmatilanteiden aikoina olla. Mutta tämä asia
vaatiikin jo ihan oman pohdintansa.

Jaakko Valtanen
Kenraali ja entinen puolustus
voimain komentaja
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”Poikkeustilanne on päivä,
jolloin ei ole poikkeustilannetta”
Teksti: Juha-Pekka Pystynen
Kuvat: Finavia
Juha-Pekka Pystynen valmistui kadettiupseeriksi
vuonna 1983 ja teki pitkän uran lentoupseerina.
Vuonna 2007 hän siirtyi ilmavoimien operaatiopäällikön
tehtävästä Finavia Oyj:n palvelukseen. Hän
toimii konsernin johtajana vastuualueinaan
riskienhallinta, ilmailu- ja yritysturvallisuus, sotilas- ja
valtionilmailuasiakkuus ja edunvalvonta. Pystynen
kertoo, millaista oli johtaa Helsinki-Vantaan
lentoasemaa vuosina 2007–2011. Upseerikoulutus
antoi eväitä suuren organisaation johtamiseen.

V

uoden 2007 syksyllä minulle
tarjottiin mielenkiintoista siviilitehtävää: Helsinki–Vantaan
lentoasema oli ilman johtajaa ja paikka
oli tarkoitus täyttää pikaisesti. ”Otatko
tehtävän vastaan?” kysyi Finavian toimitusjohtaja puhelimessa.
Tehdessäni tarjottua tehtävää koskevia kysymyksiä mietin moraalisia
tekijöitä: Voiko ilmavoimien operaatiopäällikkö jättää tehtävänsä kuukauden varoitusajalla? Mitähän minulle on
suunniteltu Puolustusvoimien palveluksessa tulevaisuudessa? Jos nyt lähden
kesken lentoupseerin palvelussopimuksen, se maksaa minulle paljon euroja.
Tarjottu tehtäväkokonaisuus
Finavian palveluksessa helpotti päätöksentekoa. Lyhyen puhelinkeskustelun
päätteeksi vastasin ottavani innoissani
mielenkiintoisen tehtävän vastaan.

Tehtävä hallintaan
huolellisella perehtymisellä
Astuin ensimmäisen kerran lentoasemajohtajana terminaalin esikuntatiloihin ja
omaan toimistooni 3. joulukuuta 2007.

Olin jo tässä vaiheessa päättänyt, että
toimistoni tulee olemaan pääsiassa asiakirjojen säilytyspaikka. Se ei siis ollut
paikka, josta johdan toimintaa. Alaisten
ja yhteistyökumppanien määrän takia
johtaminen toteutuu usein kokous- ja
neuvotteluhuoneissa, verkottumistilaisuuksissa ja sosiaalisissa tapahtumissa.
Lisäksi puhelin, sähköposti ja etäyhteydet Finavian järjestelmiin mahdollistivat
asioiden hoitamisen reaaliajassa melkeinpä milloin ja mistä tahansa.
Ennen uuden palvelussuhteeni aloittamista olin jo kolmen viikon ajan perehtynyt tulevaan toimintaympäristöön,
yhteistyökumppaneihin, suurimpiin asiakkaisiin ja Finavian toimintatapaan.
Lisäksi olin perehtynyt satoihin
ilmailun toimintaa määrääviin lakeihin,
asetuksiin ja määräyskokoelmiin. Turvallisuuden ja sujuvuuden vastuut oli
täsmällisesti määritetty. Lentoasemajohtajan vastuu on monin tavoin jakamaton, ja se tulee tiedostaa ensimmäisestä
työpäivästä alkaen.
Etukäteisperehtymistä helpotti
ilmavoimakokemus, jossa toimintaym-
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Juha-Pekka Pystynen
päristö, yhteistyökumppanit, lait ja määräykset sekä käytettävä ammattisanasto
olivat tulleet tutuiksi. Jo hyvissä ajoin
olin pyytänyt tulevaa assistenttiani järjestämään ensimmäisen kahden kuukauden ajaksi mittavan tutustumisohjelman,
jonka tavoitteena oli esittäytyminen ja
perehtyminen lentoaseman toimijoihin. Lentoasemalla toimii 1 300 yritystä, joissa on noin 20 000 työntekijää.
Poliisin, tullin ja rajavartioston osuus
toiminnassa on merkittävä. Joukkojen
määrän takia jouduimme priorisoimaan
tutustumisen kohteita.
Jouduin myös toteamaan assistentilleni, että kalenterissani on käytettävissä
24 tuntia joka päivä. Ne pitää täyttää ja
käyttää tehokkaasti. Luulin aikataulu
haasteen ja ajanpuutteen olevan tilapäinen olotila, joka olisi hyväksyttävää
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tuisen johtoryhmän ansiosta HelsinkiVantaan lentoaseman liiketoiminnassa
onnistuttiin kilpailukykyisellä tavalla.
Lisäksi toteutimme organisaatiomuutoksiin liittyen laajan projektin,
jossa lentoaseman yksiköiden päälliköt
koulutettiin toimimaan osana uutta kokonaisuutta. Projektin nimi oli ”Follow
Me”. Tämän ponnistuksen tuloksena
lentoaseman johtamisjärjestelmä toimi
uudessa organisaatiossa luontevasti
läpi kokonaisuuden. Toimintaa ohjaavat esimiehet tiesivät oman toimintansa
vaikutuksen ”isoon kuvaan” ja muiden
yksiköiden vaikutukset omaan toimintaansa.
Lentoaseman henkilöstö muodostuu oman alansa ammattilaisista.
uuden tehtävän haltuunotossa. Myöhemmin huomasin erehtyneeni.

Rakenteet kuntoon
Lentoaseman toimintaan osallistuu mittava määrä toimijoita, joten kokonaisuuden johtaminen on yksi onnistumisen
avaintekijöistä. Tärkein työkalu on
lentoaseman oma johtoryhmä. Tämän
tiedostaen aloitin heti ensimmäisestä
päivästä alkaen määrätietoisen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen. Johtoryhmän kokoonpanon tuli palvella
lentoaseman omaa sisäistä toimintaa,
Finavia-konsernin yhteistä työjärjestystä
ja lentoaseman kokonaisuutta. Johtoryhmän jäsenten tuli olla esimiehiä ja
asiantuntijoita, jotka sekä uskaltavat
rohkeasti sanoa mielipiteensä asioita
valmisteltaessa että rakentaa omat tavoitteensa tehtyjen linjapäätösten mukaisesti.
Finaviassa oli käynnistetty johtamisjärjestelmän muutos vuonna 2006.
Vahva linjaorganisaatio korvattiin
liiketoiminnoilla ja johtamisessa siirryttiin matriisiperiaatteeseen. Uusi
johtamisjärjestelmä herätti runsaasti
epätietoisuutta ja vastustusta. Monet
kokivat menettävänsä johtamismahdollisuutensa ja itsenäisyytensä omaan
tehtäväänsä liittyvissä asioissa. Tämä
kokemus lienee osa kaikkia suuria johtamisjärjestelmämuutoksia. Vastuut ja
velvollisuudet hämärtyvät hetkeksi ja
aiheuttavat epävarmuutta toiminnan
järkevyyttä arvioitaessa.
Finavian johtoryhmän jäsenenä
minun oli helppo arvioida sitä, mihin
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suuntaan konserni haluaa HelsinkiVantaan lentoasemaa kehitettävän.
Lentoasemalla elettiin vielä linjaorganisaation mukaisesti. Edessä oli siis
iso organisaatiomuutos. Pidin tätä
loistavana mahdollisuutena rakentaa uudistunut 600 hengen ja runsaan
30 yksikön organisaatio. Uutta rakennettaessa minulla oli mahdollisuus
vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia
ja kehittää mahdollisia heikkoja kohtia.
Samalla muotouduimme uudella tavalla
tiiviiksi tulosyksiköksi, joka oli saumattomasti osa konsernin toimintaa.
Lentoaseman tulee toimia sujuvasti ja turvallisesti 7/24. Tämän vuoksi
päädyimme vaiheittaiseen organisaatiomuutokseen. Vuoden 2008 aikana
teimme yhteensä kahdeksan organisaatiomuutosta ja rakensimme huippuunsa
viritetyn johtoryhmän. Tämän ainutlaa-

Johtaminen perustuu
yhteiseen tilannekuvaan
Marraskuun 23. päivänä vuonna 2008
pääkaupunkiseudulla oli raju lumimyrsky. Lumentulo oli alkanut jo varhain
aamulla. Viestintäpäällikköni ilmoitti
median haluavan tavata minut lentoasemalla kello 17. Media halusi tietää,
miten lentoasema selviää lumimyrskystä, kun kaikki muut liikennemuodot
olivat sinä sunnuntaina hankaluuksissa.
Lentoasemalle ajaessani soitin
kahdeksaan lentoaseman yksikköön
kysyäkseni tilanteen. Saatuani alustavan tilannekuvan tein toisen puhelinkierroksen täydentävin kysymyksin.
Mediatilaisuus meni hyvin. Samalla
huomasin johtamisjärjestelmästämme
puuttuvan tärkeän elementin: keskitetyn
tilannetiedon. Nyt sain sen aikaiseksi
puhelinsoitoilla, mutta menetelmä oli
riittämätön häiriöherkän lentoaseman
johtamiselle.

Vuonna 2008 pääkaupunkiseudulla oli rajuja lumimyrskyjä.
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Lentoaseman tulee toimia sujuvasti ja turvallisesti kaikkina vuorokaudenaikoina ja jokaisena viikonpäivänä.
Käynnistimme tilannekeskuksen
kehittämisen. Suuri osa lentoasemalla
olevasta tiedosta oli jo tietoverkoissa.
Järjestelmien ja toimintojen pienemmät
valvonta- ja tilannekeskukset keräsivät
ja tuottivat omat tilannetietonsa. Tehtäväksi jäi kaikkien toimijoiden käyttöön
annettavan kokonaistilannekuvan muodostaminen. Rakensimme lentoaseman
operaatiokeskuksen, Airport Operation
Centerin, APOC:n, joka pitkän kehitystyön tuloksena on tänä vuonna ottamassa merkittävän tehtävän koko Finavian
tilannekeskuksena.
Operaatiokeskuksen tehtävänä on
kerätä kokonaisuuden kannalta sirpaleinen tilannetieto ja jakaa se yhtenäisenä
tietona tarvitsijoille. Tietoa tarvitsevat
niin operatiiviset toimijat ja toimiva
johto kuin viranomaiset ja lentoyhtiötkin.

Yhteistyö, luottamus
ja avoimuus
Varsinainen lentoaseman johtamisen
ja suorituskyvyn tulikoe koettiin vuosina 2009–2010. Noin vuoden aikana
lentoasemalla koettiin 50 toinen toistaan haastavampaa poikkeustilannetta.
Ajoittain tuntui siltä, että päivä, jolloin
lentoasemalla ei ollut poikkeustilannetta, oli poikkeustilanne.
Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalilaajennus lähestyi käyttöönottovaihettaan. Laajennusprojektiin kuului

tärkeänä osana uuden matkatavarakuljetinjärjestelmän rakentaminen ja
käyttöönotto. Vanha neljän kilometrin
pituinen järjestelmä korvattiin modernilla, runsaan kymmenen kilometrin
pituisella kuljettimella. Se mahdollistaa
sekä uuden kaukolentojen terminaalin
integroinnin osaksi jo käytössä olevaa
terminaalikokonaisuutta että matkatavaroiden nopean, luotettavan ja pitkälle
automatisoidun kuljetuslogistiikan.
Laajennuksen ja kuljetinjärjestelmän rakentaminen koko ajan vilkkaassa
matkustuskäytössä toimivaan terminaaliin vaati erityisjärjestelyjä, joihin oman
organisaation lisäksi oli sitoutettava
kaikki muutkin toimijat. Kukin neljästä lähtöaulasta oli vuorollaan viikkoja
poissa käytöstä, joten lentoyhtiöiden ja
matkustajien perinteisille liikkumisurille
piti kaiken aikaa tehdä mittavia siirtoja. Kotimaan terminaali lakkautettiin.
Uudet terminaalinimet, Terminaali 1 ja
Terminaali 2 sekä kaukolentojen terminaali, otettiin käyttöön joulukuussa
2009. Hyvin valmistellut uudet prosessit
käynnistyivät, ja liikenne toimi näiltä
osin normaalisti.
Lentomatkustajien turvatarkastuksia tuottavat yritykset vaihdettiin
kilpailutuksen perusteella lokakuussa
2009. Lopputuloksena oli huomattava
kustannustehokkuus, mutta samalla palveluntarjoajan vaihto aiheutti häiriöitä
palveluissa. Viranomaisten edellyttämä
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turvatarkastustaso oli kuitenkin säilytettävä, joten jatkuva tilannetietoisuus
palvelupoikkeamista ja niiden kompensoimisesta olivat kuukausien ajan
arkipäivää. Loppuvuodesta 2009 lentoyhtiöiden maahuolintapalveluissa
tapahtui palveluntarjoajamuutoksia.
Seurauksena oli häiriöitä maahuolinnassa, mikä aiheutti haasteita lentoaseman
päivittäisessä toiminnassa. Kaikkiin
häiriöihin valmistauduttiin jo etukäteen
lentoaseman toimijoiden yhteisellä ponnistuksella, jonka teemana oli ”Tämä on
meidän yhteinen juttumme!”
Vuoden 2009 aikana syventynyt
lama ja Finavia-liikelaitoksen yhtiöit
täminen vuoden 2010 alusta loivat omat
haasteensa sujuvan liiketoiminnan toteuttamiselle. Olihan Ilmailulaitos ja
myöhemmin Finavia toiminut jo lähes
20 vuotta kannattavana liiketoimintana.
Se ei ollut käyttänyt budjettirahoitusta
oman toimintansa rahoittamisen, vaan
päinvastoin se oli tulouttanut osan voitostaan valtiolle.
Talvella 2009–2010 toimintaa
sävyttivät lailliset ja laittomat lakot.
Tilanne edellytti jatkuvaa valmiutta
reagoida lentoliikenteen täsmällisyyttä
uhkaaviin häiriötekijöihin. Turvallisuus
pidettiin nytkin kaikessa toiminnassa
avainasemassa, sillä siitä ei voi tinkiä.
Häiriöistä selvittiin. Tärkein selviytymisen avaintekijä oli avoin, luottava ja
tiivis yhteistyö kaikkien lentoasemalla
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tuja. Terminaalitoiminnot eivät olleet
valmiina näin voimakkaasti kasvavaan
matkustajamäärään. Hetkellisesti jonotusajat pitenivät jopa mukavuusrajan yli.
Tämä näkyi pian matkustajatyytyväisyystutkimuksissa. Yhteisillä ponnistuksilla lisäresursseja saatiin nopeasti, ja
niiden myötä toiminta jälleen sujuvoitui.

Menestymisen
avaintekijöitä

Lentoasemalla toimii 1300 yritystä, joissa on noin 20 000 työntekijää.
toimivien yritysten kanssa.
Päivittäiset tilannekatsaukset,
yhdessä sovitut prosessit, jatkuva tavoitettavuus ja toistemme ymmärtäminen
olivat menestyksen suurimmat tekijät.
Julkisuuskuvan piti olla yhdenmukainen. Toisten osapuolten syyllistäminen
mediassa olisi saattanut johtaa lisääntyviin hankaluuksiin. Yhteisestä tilannekuvasta pidettiin huolta ja yhteinen
viestintä sovittiin asianmukaiseksi.

Isonkin oltava ketterä
Loppukevään 2010 lähestyessä kaikkea
liiketoimintaa puhututtivat laskusuhdanteet Euroopan talouselämässä. Saadaanko tehdyille investoinneille katetta?
Pysymmekö luotettavina kumppaneina
rahoitusmarkkinoilla?
Sitten tapahtui jotain, joka tuntui
ylittävän ymmärryksen rajat: Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkaus Islannissa.
Koko Euroopan kaikki lentoliikenne
pysähtyi moneksi päiväksi. Sadat
tuhannet lentomatkustajat ympäri maailmaa olivat uuden tilanteen edessä.
Lentoaseman toimijoiden tuli nopeasti sopeutua tilanteeseen: kassavirta
keskeytyy, kustannukset on nopeasti
sopeutettava tilanteeseen.
Kenelläkään ei ollut tietoa poikkeustilanteen kestosta. Lentokonevalmistajat eivät osanneet sanoa, miten
suihkumoottorit reagoivat tuhkaan.
Ilmailuviranomaiset rajoittivat ilma
tilan käyttömahdollisuuksia. Perusteena tuhkapilven liikkumisessa käytettiin
ilmavirtausten liikkeiden arviointiin
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perustuvia laskennallisia malleja.
Kaikille ilmailun toimijoille syntyi
välittömästi mittavia tappioita. Niistä
selviytyminen edellytti tilanteen mukaista ketteryyttä. Samaan aikaan, kun
toimintoja ajettiin kiireesti alas, piti kuitenkin olla valmiina nopeaan toiminnan
käynnistämiseen heti, kun ilmailuviranomaiset antavat siihen luvan. Näinhän
pian tapahtuikin.
Syksyllä 2010, vielä syvien lamaviestien aikana, tapahtui lentomatkustamisessa positiivinen käänne, josta
samalla tuli iso haaste. Lokakuussa
Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli
joka päivä enemmän lentomatkustajia kuin koskaan aikaisemmin. Suoranainen ongelma syntyi siitä, että
matkustajien sujuvaan liikkumiseen
vaikuttavat toiminnot olivat aliresursoi-

Lentoaseman tehtävänä on mahdollistaa
lentoyhtiöiden operaatiot. Ne voidaan
jakaa kahteen pääprosessiin, jotka ovat
terminaaliprosessit ja koneen kääntöprosessit. Prosessien toteuttajina on useita
organisaatioita ja tuhansia ihmisiä.
Kaiken toiminnan perustana on turvallisuus ja sujuvuus. Tärkeänä tekijänä on
myös lentoliikenteen täsmällisyys. Täsmällisyyden mittayksikkönä käytetään
minuutteja, joskus jopa sekunteja.
Yritystoimintaa ohjaavana tekijänä
on kannattava liiketoiminta. Resurssit ja
investoinnit on kyettävä optimoimaan
muuttuviin tilanteisiin. Yksikkökustannusten kohotessa on toimintaa tehostettava. Resurssien ja infrastruktuurin
kehittämisessä on pidettävä huolta siitä,
ettei synny pullonkauloja. Matkustajaja tavaravirtojen suurin liike ja sujuvuus
ovat juuri niin hyviä kuin on prosessien heikoimman lenkin suorituskyky.
Lentoaseman johtoryhmän tehtävänä
on yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa
arvioida jatkuvasti suorituskyvyn tasoa.
Koko ajan muuttuva toimintaympäristö, luonnonvoimien vaikutus-

Sujuvaa matkustajavirtaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
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Lentomatkustamisen perustana ovat turvallisuus, täsmällisyys ja sujuvuus.
herkkyys, kaikki vaikuttaa kaikkeen
-periaate, turvallisuus, täsmällisyys ja
sujuvuus. Näiden tekijöiden huomioon
ottaminen ja niihin liittyvien haasteiden
reaaliaikainen ratkaiseminen ovat lentomatkustamisen perusta.
Lentoaseman organisaatio muodostuu alansa ammattilaisista, ja useimpiin
tehtäviin on tietyt kelpoisuusvaatimukset. Jotta normaalista poikkeavassa
tilanteessa oikeiden toimintatapojen
valinta onnistuu, tarvitaan kokonaisuutta palveleva tilannekuva. Tilannekuva
kootaan organisaatiossa alhaalta ylöspäin ja jaetaan ylhäältä alaspäin.
Johtoryhmä on avainasemassa.
Johtoryhmän vaikutus organisaation

toimintaan onnistuu silloin, kun
organisaatiorakenne on toimiva ja
avainhenkilöt ovat oikein valittuja.
Lentoasemajohtajan tehtävänä on varmistaa, että johtoryhmällä on oikea
tilannekuva. Hänen on luotettava alaistensa toimintaan. Tämä korostuu poikkeustilanteissa. Tilanteen rauhoituttua
arvioidaan toimenpiteiden oikeellisuus
ja kehittämiskohteet. Johtajan tehtävänä
on myös varmistaa, että kaikkien lentoasematoimijoiden tilannetietoisuus on
sama ja että heidän roolinsa ovat selkeät.
Upseerin ura koostuu monesti
tiheäänkin tahtiin vaihtuvista johto- ja
asiantuntijatehtävistä. Menestyäkseen
urallaan upseerin tulee olla aidosti

Finavia Oyj
–
–
–
–
–
–

palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen
Suomessa
ylläpitää ja kehittää 25:ttä lentoasemaa ja koko Suomen ilmatilan
kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää
asiakkaina ovat lentoyhtiöt, muut alan toimijat sekä lentomatkustajat
vuoden 2012 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa
yhtiön palveluksessa työskentelee 2 800 henkilöä
lentoliikenne työllistää suoraan tai välillisesti yli 100 000 ihmistä
lentoliikenteen osuus Suomen BKT:sta on 3,2 prosenttia ja ilmailualan
maksamat suorat verotulot valtiolle 2,5 miljardia
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innostunut tehtävästään ja syvällisesti perehtynyt kokonaisuuksien vaikuttimiin. Organisaation tulos syntyy
yksilöiden suorituskyvystä. On kyettävä johtamaan kokonaisuutta yksilöitä
unohtamatta. Onpa kyse suoritus-,
järjestelmä-, henkilö- tai kustannustehokkuudesta, on tunnettava niiden
keskinäiset vuorovaikutukset ja sisäiset
ristiriidat, jotta esimiehen tuki on oikein
suunnattua.
Lentoaseman johtamiseen saa upseerin uralta runsaasti käyttökelpoisia
eväitä. Lentoasema on organisaatio,
jossa suuri joukko erilaisia tekijöitä
on suunnattava samaan tavoitteeseen.
Puolustusvoimien tavoin myös lentoasema koostuu yksilöistä, jotka saavat
tehtäväänsä erikoiskoulutuksen ja jotka
ovat velvoitettuja noudattamaan käskyjä, määräyksiä ja ohjeita täsmällisesti.
Eversti evp Juha-Pekka Pystynen
työskentelee Finavia Oyj:n konserni
johtajana. 
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Kuva Puolustusvoimat / Pasi Väätäinen.

Johtamiskoulutuksen ensimmäinen tavoite on olla johtaja, toinen tavoite on osata johtaa.
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Muutoksen johtajien
kasvattaminen
Teksti: Antti V asara

Kadettilupaus edustaa kadettien opetuksen ja
kasvatuksen pysyviä lähtökohtia, kuten se on tehnyt jo
itsenäisyytemme alkuajoista lähtien. Tässä artikkelissa
kerrotaan johtamisen opettajien näkökulmasta, miten
kadettikasvatus nähdään osana opintoja ja mitä
kadettien johtamisen perusopinnoissa opiskellaan.
”Kadettilipun, sotilaan korkeimpien
hyveiden, uskollisuuden ja miehuuden,
kunnian ja toveruuden vertauskuvan
edessä minä lupaan uhrata työni ja
elämäni Isänmaalle.”

Kadettilupaus velvoittaa
Jokainen kadettiupseeri on vannonut
kadettilupauksen osana omia opintojaan.
Edustaako kadettilupaus kuitenkaan
enää nykyistä ajattelutapaa, vai onko
se oman aikansa tuote? Miten nykyisen
minäkeskeisen yhteiskunnan jäsen saadaan omaksumaan oma roolinsa osana
upseerien katkeamatonta ketjua?
Vastaus lienee kasvatuksessa. Nyky
muotoiseen Maanpuolustuskorkea
kouluun hakeutuvien opiskelijoiden
oletetaan olevan itsenäisiä, omaehtoisia
ja ongelmanratkaisuun kykeneviä yksilöitä. Tähän lähtökohtaan perustuu myös
kadettien kasvatus: tavoitteet, käsitteet ja
periaatteet, niin kirjoitetut kuin kirjoittamattomatkin, kerrotaan avoimesti ja
niistä keskustellaan hyvässä hengessä.

Kadettikasvatuksen
päämääränä on itsenäinen,
ajatteleva upseeri
Kadettien kasvatus osaksi upseerikuntaa
alkaa perinteiseen tapaan ensimmäisen

vuoden syyslukukauden alussa, ja se
jatkuu koko opintojen ajan.
Kasvatus on kokonaisuus, jossa
päämääränä on kehittää kadettien ajatusmalleja niin, että epävarmoista, ryhmäajatteluun ja ulkoisiin auktoriteetteihin
vetoamiseen taipuvaisista nuorukaisista kasvaa itseensä luottavia, itsenäiseen
ajatteluun kykeneviä upseereja, jotka
uskaltavat myöntää myös omat puutteensa. Koulusta valmistuttuaan heidän
tulee pystyä analyyttiseen ja käsitteelliseen ajatteluun. Heidän tulee pystyä
omaksumaan ja soveltamaan eri lähteistä
hankkimaansa tietoa. Vain rohkaisemalla opiskelijoita jo kadettiaikana omassa
ajattelussaan voimme luottaa siihen, että
upseerit uskaltavat kyseenalaistaa havaitsemiaan epäkohtia ja puuttua niihin.
Kadettikasvatukseen on perinteisesti kuulunut vahva sosialisaatio osaksi
yhteisöä. Yhtenä sosialisaation tarkoituksena lienee alun perin ollut se, että
sopeutumaan kykenemättömät tai vastahakoiset saadaan poistumaan joukosta
mahdollisimman nopeasti. Nykyisellään,
kun opetukseen hakeutuu yleensä hyviä
opiskelijoita, jotka halutaan pitää opinnoissa, on sosiaalistamisen tarkoituskin
muuttunut.
Kasvatuksen oletuksena on se, että
kadetiksi haluavat ovat valmiita sosiaalistumaan kadettiyhteisöön: he haluavat
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Antti Vasara
saada opinnoistaan muutakin kuin pelkän
ammatin ja työnantajan. Kärjistäen sanottuna he haluavat tuntea kuuluvansa
osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta,
ammattikuntaa, jonka kaltaisia on yhä
vähemmän nyky-yhteiskunnassa, jossa
yhteisöllisyys on vähentynyt ja muuttanut muotoaan.

Johtamiskoulutuksen
periaate ja sisällöt
Johtaminen on hajanainen, monitieteinen ala. Sen ymmärtämiseen ei koskaan
ole riittänyt pelkästään hyvien johtajasuoritusten näkeminen ja niiden suora
kopioiminen käytäntöön. Johtamisen
syvällinen ymmärtäminen edellyttää
perusteellista käsittelyä siitä, millaisia
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Kadettikurssin ensimmäisenä viikonloppuna kadetit ryhmäytyvät.
Ryhmäytymisessä kadeteista muodostetaan pienryhmiä ja he tutustuvat Maanpuolustuskorkeakouluun, perinteisiin ja toisiinsa – muun
muassa yhteisten ponnistusten avulla.
teissa. Opetuksen on kuitenkin perustuttava hyviin tieteellisiin käytäntöihin,
tutkittuun tietoon, ja sen on oltava hyödynnettävissä kadettien valmistumisen
jälkeenkin. Tämän vuoksi johtamisen
tieteenalan opetus alkaa esittelemällä
kaikkien ihmistieteiden haasteet: yhteiskunnan ja tieteen moninaisuus, pirstaleisuus, kerronnallisuus ja moniäänisyys.
Edellä esitetyistä lähtökohdista päästään käsittelemään johtamiseen liittyviä
tieteenaloja, jotka mahdollistavat johta-
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vastauksia voimme johtamiseen liittyvissä asioissa saada. Johtamisen opettajien näkemyksen mukaan johtaminen on
tieteenala, jonka olemuksesta tärkeintä
oppijalle on ymmärtää johtamisen luonteen ja tietämyksen suhteellisuus ja tilannekohtaisuus.
Johtaminen ei kuulu positivistisiin
tieteisiin. Sen luonteeseen ei kuulu oikeiden tai väärien vastausten antaminen,
eikä siitä voida luoda matemaattisia
kaavoja, jotka pätisivät kaikissa tilan-

misen pinnan alle menevän käsittelyn ja
irtautumisen pelkästä mallien mukaisesta oppimisesta. Kadettien opetuksessa
ensimmäisinä tutustutaan lyhyesti sosiaalitieteisiin: psykologiaan, sosiaalipsykologiaan ja sosiologiaan, jotka antavat
perusteita arvioida ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa.
Ihmistieteisiin tutustumisen jälkeen
alkaa varsinainen johtamisen opiskeleminen. Kadettien johtajakoulutus
perustuu Puolustusvoimien nykyisen
näkemyksen mukaiseen konstruktivistiseen käsitykseen oppimisesta ja ihmisestä. Jokaisella kadetilla on jo opinnot
aloittaessaan kokemuksia johtamisesta ja
johtajana olemisesta. Yleensä opiskelijat
haluavat oppia ja käyttää näitä kokemuksia hyväkseen kehittyäkseen johtajana.
Useat opiskelijat ovat ensimmäisen
vuoden syksyn aikana tekemissään oppimistehtävissä kerranneet kokemuksiaan
johtamisesta ja johdettavana olemisesta.
He ovat todenneet aiempien kokemusten
ymmärryksen tapahtuneen opintojakson
aikana. Aiemmin saadut käytännön tason
havainnot ovat asemoituneet jonkin teoreettisen kehyksen alle. Tällöin johtamisen opetuksessa on päästy syvälle
sen tavoitteisiin teorian ja käytännön
yhdistämisessä.
Varusmiespalveluksen aikainen
johtamisen koulutus painottuu ymmärrettävistä syistä ihmisten johtamiseen ja
valmiuksien kehittämiseen. Varusmies-

Kadettikurssin ryhmäytymismarssi aloitetaan Helsingin Hietaniemen hautausmaalta ja se päättyy
Santahaminaan. Marssireitin aikana tutustutaan upseerikoulutuksen kannalta merkittäviin kohteisiin.
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aikainen johtaminen on lähinnä ihmisiin vaikuttamista ja ihmisten kautta
tavoitteisiin pääsemistä. Kadettien
koulutukseen on otettava mukaan myös
johtamisen muut osa-alueet. Tämän
tietomäärän jäsentämisessä käytetään
hyväksi Maanpuolustuskorkeakoulun
silloisessa Johtamisen laitoksessa 2000luvun alussa luotua johtamisen nelikentän mallia. Sen mukaisesti johtamisen
osa-alueisiin kuuluvat ihmisten johtamisen lisäksi organisaation rakenteet,
johtamisen prosessit sekä johtamisen
taustalla vaikuttava ihmisten välinen
kanssakäyminen, organisaation kulttuuri.

Miten edellä kuvattuja asioita saadaan
harjoiteltua johtamisen opinnoissa?
Onko vaarana se, että pelkän teoriatiedon varassa oleva kadetti ei pääse koskaan harjoittelemaan oppimiaan asioita
ja hän unohtaa ne ennen kuin valmistuu
koulusta? Liiallinen teorian ja käytännön
erotteleminen ei kuulu johtamisen opetukseen. Monitieteellisenä tieteenalana
johtamisen varsinainen teoriapohja on
hajanainen. Se käsittää niin monia erilaisia johtamisen alalajeja, että on hyvin
vaikeaa käsitellä aiheita pelkästään teoreettisesti.
Lähes jokainen johtamisen aihealue
ja kaikki opetus perustuvat käytännön
kautta saatuihin havaintoihin ja kokemuksiin. Luennoilla käsitellyt aiheet
liitetään ryhmäkeskustelujen kautta
opiskelijoiden käytännön kokemuksiin. Tässä ovat erittäin tärkeänä apuna
kadettiryhmien omat mentorit. Mentorit ovat evp-upseereja, jotka omalla
ajallaan, nimellistä korvausta vastaan,
toimivat kadettien tukena. Heidän kokemustensa kautta kadetit pääsevät sisään
siihen, miten luennoilla käsitellyt asiat
ovat ilmenneet mentorin vuosikymmeniä
kestäneellä sotilasuralla. Mentorit ovat
vahvasti mukana teoreettisen opetuksen
siirtämisessä käytäntöön.
Tärkein käytännössä harjoiteltava
asia on päätöksen tekeminen. Päätös
on kyettävä tekemään myös vaillinaisen tiedon varassa, epäselvissä olosuhteissa ja tilanteissa, joissa ei ole vain
yhtä oikeaa ratkaisua. Se on pystyttävä
perustelemaan sekä itselleen että johdettavilleen. Tämänkaltaista ajattelumallia
johtamisen opinnoissa kadeteille painotetaan niin luennoilla kuin harjoituksis-

Kuva Puolustusvoimat / Pasi Väätäinen.

Käytännön harjoittelu

100. Kadettikurssin kadetteja johtamisharjoituksessa – hetki
ennen case-rastia.
sakin. Käytännön harjoituksissa kadetit
harjoittelevat johtamiseen liittyviä tehtäviä, joissa olennaista on päätöksenteon
nopeus ja vapaus, päätöksistä keskusteleminen ja eettisten ja juridisten pohdintojen liittäminen päätöksentekoon.

Johtamisen
opetus kehittyy
Johtaminen kuuluu jokaisen upseerin osaamisvaatimuksiin, ja jokaisella
upseerilla on siitä oma näkemyksensä.
Maanpuolustuskorkeakoulun vision
mukaan koulusta valmistuu ”johtajia
asiantuntijavalmiuksin”. Viime vuosina
johtamisen opetus on saanut usein kritiikkiäkin liiallisesta teoreettisuudesta ja
siviilimaailman johtamistrendien seuraamisesta.
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Kritiikki on otettu vakavasti, ja
johtamisen opetusta on kehitetty: mentoritoiminta, tieteenalan teoreettisten
lähtökohtien esille tuominen ja opetuksen sisällön tarkistaminen osana koko
kadettien kasvatusta ovat muuttaneet
opetuksen sisältöä. Muutosten vaikutus
ilmenee vasta vuosien kuluttua. Johtamisen opettajille syntynyt luottamus
opiskelijoihin, opetukseen ja annettuun
kasvatukseen antaa kuitenkin jo nyt tunteen siitä, että tulevaisuudessakin meillä
on muutosjohtamiseen ja itsenäiseen toimintaan kykeneviä upseereja.
Kapteeni Antti Vasara toimii kadet
tien johtamisen opettajana Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksessa. 
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pääsihteerin palsta

Kadettikunnan vuoden 2014 toimintateemana
Kadettiupseerit yhteiskunnassa – yhteisönä ja yksilöinä

Mahdoton menestys
Jorma Ollilan Nokia-testamentti Mahdoton menestys oli mielenkiintoinen
lukukokemus. Kirja ei ollut itsekeskeinen kehuskelu, vaan hyvä analyyttinen
kokonaisuus. Vanha valtion virkamies
ei voi edes kuvitella, millaisissa viidakoissa yritysmaailman johtajat rämpivät
kohti lopullista pörssivoittoa.
Johtamisen näkökulmasta kirja ei
tuonut esille mitään erityistä. Sotilasjohtamisellekin tutut piirteet ilmenivät
reserviupseeri Ollilan teoissa ja toiminnassa. Luottamuksen rakentaminen ja
sen säilyttäminen niin vaikeina kuin
hyvinäkin aikoina oli aivan keskeistä.
Tehtaan johtajan paikka on etulinjassa ja
joukkoja johdetaan edestä. Johtajan on
tunnettava joukkojensa suorituskyky ja
toimintaperiaatteet sekä asejärjestelmien
toiminta. Vastustaja, tässä tapauksessa
markkinakilpailija, on tunnettava hyvin,
ja sen toimintoja on kyettävä arvioimaan
ja omia toimia ennakoimaan. Tiedustelun laiminlyönti tai väärät johtopäätökset johtavat yleensä epämieluisaan
yllätykseen, ja aloite menetetään. Reaktiivisesta toiminnasta joudutaan saman
tien paniikinomaiseen reagointiin.
Toki globaalin toimijan johtamisen
ja organisaatio- ja logistiikkarakenteiden
haasteet ovat hieman eri tasoa kuin paikallisen kyläkaupan haasteet. Yrityksen
strategisen johtamisen tasolta kiinnitti huomiota Ollilan käyttämä tiivis ja
laajemmasta johtoryhmästä valittu luottojohtajien ”viisikko”. Samankaltaista
avainministereiden sotakabinettia käytti
Ison-Britannian pääministeri Tony Blair
johtaessaan maansa Afganistanin ja
Irakin sotaan, kun Al-Qaidan terroristit
olivat iskeneet kaksoistorneihin Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001.
Sotilasta jäi kuitenkin vaivaamaan
se, oliko Ollilan johtamissa operaatioissa tiedustelu hoidettu viimeisen päälle
ja oliko käsi operaatioalueiden väestön
pulssilla tai tarkemminkin kännykän
käyttäjien pulssilla. Espooseen päin
ajellessa ei voi välttyä ajatukselta, ettei
niitä norsunluutorneja olisi rakennettu
myös Keilaniemeen.
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Kadettikunnan
kevätkokous Mikkelissä
Kadettikunnan kevätkokous järjestetään
päämajakaupunki Mikkelissä lauantaina
29. maaliskuuta. Kokouspäivän ohjelmassa on esitelmätilaisuus Mikkelin
Varuskuntakerholla, minkä jälkeen on
vuosikokous Mikkelin kaupungintalon
valtuustosalissa. Kokouksen jälkeen
on päiväjuhla, jossa Mikkelin kaupungin hallintojohtaja Ari Liikanen esittää
kaupungin tervehdyksen ja maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Petri Hulkko pitää maavoimia
käsittelevän esitelmän. Tilaisuudessa
luovutetaan Kadettikunnan ansiomitalit saajilleen ja julkistetaan Vuoden
kadettiupseeri. Juhlan päätteeksi nautitaan Mikkelin kaupungin vieraanvaraisuudesta. – Kadettikunta ja Etelä-Savon
Kadettipiirin puheenjohtaja, majuri
Mika Barck toivottavat kadettiveljet ja
-sisaret tervetulleiksi Mikkeliin.

Kadettikunnan
turvallisuuspolitiikan
seminaari Helsingissä
Kadettikunta järjestää yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen,
Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kanssa turvallisuuspolitiikan
seminaarin Helsingissä 10. huhtikuuta.
Ajankohtaisen seminaarin aineena on
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
osana sotilaallista maanpuolustusta. Seminaarin puheenjohtajana toimii kenraali Gustav Hägglund. Seminaarissa
kuullaan myös puolustusministeriön ja
Pääesikunnan näkemyksiä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen roolista
ja kehittämisestä. – Tervetuloa mukaan
maanpuolustuskeskusteluun.

Tulimyrskyn
keskellä -seminaari
Lappeenrannassa
Etelä-Karjalan Kadettipiiri järjestää
9.–10. kesäkuuta avoimen sotahistorian seminaarin, jonka nimenä on
”Tulimyrskyn keskellä – Jatkosodan
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suurhyökkäyksen torjunnan 70-vuotisjuhlaseminaari”. Seminaarissa keskitytään asiantuntijoiden johdolla kesän
1944 suurhyökkäyksen torjuntataisteluihin niin yleistilanteen, operatiivisten
suunnitelmien kuin ratkaisutaisteluidenkin osalta. Seminaarin ohjelma on
Kadettikunnan verkkosivuilla.

Veteraanien perintö
-oppimisympäristön
päivitysprojekti etenee
Kadettikunta on tukenut veteraanien perinnön vaalimista muiden muassa uudistamalla Veteraanien perintö – Itsenäinen
isänmaa -oppimisympäristön internetsivuston teknisen alustan. Suomenkielisen
oppimisympäristön alustan päivitys julkistetaan edellä mainitussa seminaarissa
9. kesäkuuta. Kuluvan vuoden aikana
päivitetään myös oppimisympäristön
ruotsinkielisen version Arvet efter Veteranerna – Ett självständigt Fosterland
-tekninen alusta.
Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi

toiminta
		

Kadettikunta ry:n kevätkokous
Mikkelissä lauantaina 29.3.2014
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Mikkelin Kaupungintalon
valtuustosalissa (Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli) lauantaina 29. maaliskuuta 2014 kello 12.15 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
Saapuminen Mikkelin Varuskuntakerholle (Vanha Kasarmialue, Rakennus 8, 50100
Mikkeli) kello 9.30 alkaen.
10.15–10.45
		
		

Esitelmä ”Jääkäriliikkeen syntymästä sata vuotta – Jääkäriliike EteläSavossa ja Itä-Suomessa”, historiantutkija, lisensiaatti Jukka Torvelainen,
Mikkelin Varuskuntakerholla

10.45–11.45

Lounas Mikkelin Varuskuntakerholla

11.45–12.15

Siirtyminen Mikkelin kaupungintalolle

12.15–13.30

Sääntömääräinen kevätkokous Mikkelin kaupungintalon valtuustosalissa

14.00–16.00

Päiväjuhla

o
o
o
o
o
o

Tilaisuuden avaus, Etelä-Savon Kadettipiirin puheenjohtaja majuri Mika Barck
Kadettikunnan tervehdys, puheenjohtaja lippueamiraali Veijo Taipalus
Mikkelin kaupungin tervehdys, Mikkelin kaupungin hallintojohtaja Ari Liikanen
Esitelmä ”Maavoimat tänään”, prikaatikenraali Petri Hulkko
Kadettikunnan palkitsemiset: Vuoden kadettiupseeri ja Kadettikunnan
ansiomitalit
Kahvitilaisuus

Tilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tummapuku.
Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (lounas, kevätkokous, päiväjuhla)
pyydetään tekemään 18.3.2014 mennessä Sabina Krogarsille ensisijaisesti sähköpostitse sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 09 490 759.
Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla Kadettikunnan verkkosivulla ja Kadettipiireille
lähetetyssä kevätkokouskutsussa.
Tervetuloa Päämajakaupunki Mikkeliin!
Kadettikunnan hallitus ja Etelä-Savon Kadettipiiri
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Perinteitä kunnioittaen, tulevaisuuteen kurkottaen
Kuva Juuli Aschan/Haaja&Arwo Design Oy

A

rvoisat Kadettikunnan jäsenet
ja seuralaiset, olette lämpimästi
tervetulleita kevätkokoukseen
ja Maanpuolustusjuhlaan Mikkeliin.
Pidän suurena kunniana sitä,
että valitsitte juhlanne pitopaikaksi
päämajakaupunki Mikkelin. Vaikka
kaupungissamme ei enää olekaan joukko-osastoa, puolustusvoimat on olennainen osa myös kaupungin nykypäivää ja
armeijan muisto elää esimerkiksi niissä
aivan ydinkeskustan liepeillä olevan
vanhan kasarmin rakennuksissa, joissa
osa kokouspäivänne tilaisuuksista on.
Teille ei varmastikaan tarvitse kerrata Mikkelin kaupungin merkittävää
asemaa itsenäisen Suomen historiassa.
Sen sijaan haluaisin muutamalla sanalla luonnehtia tämän päivän Mikkeliä:
Tämän päivän Mikkeli on ennen kaikkea uuden teknologian edelläkävijäkaupunki. Kaupungissa on muun muassa
ympäristötekniikan ja turvallisuusalan
huippuosaamista, ja tänne on muodostumassa myös sähköisen arkistoinnin

keskittymä. Lisäksi meillä on kunnianhimoinen mutta saavutettavissa oleva
tavoite – haluamme olla Suomen ensimmäinen digitaalinen kaupunki vuoteen
2016 mennessä.
Tämän päivän Mikkeli on myös
Suomen lomapääkaupunki, sillä kaupungin alueella on enemmän vapaa-ajan

asuntoja kuin missään muussa mannerSuomen kunnassa.
Mikkelissä on ympäri vuoden valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti
merkittäviä tapahtumia. Vuoden 2014
kevät ja kesä tarjoavat erityisen mielenkiintoisen tapahtumien sarjan niille,
jotka ovat kiinnostuneita lähimenneisyydestä tai kaukaisemmasta historiasta.
Ensin kunnioitamme sotiemme veteraaneja kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa huhtikuun lopussa. Kesäkuussa
voimme eläytyä 1700-luvun historiallisiin faktoihin Porrassalmen taistelun
225-vuosipäivän taistelunäytöksessä, ja
kesän ajan meillä on nähtävillä myös
ainutlaatuinen näyttely, joka koostuu
Savon prikaatin komentaja Curt von
Stedingkin arkistomateriaalista.
Hyviä hetkiä ja mielenkiintoisia elämyksiä keväisessä Mikkelissä ja tervetuloa kaupunkiimme uudestaan.

Kimmo Mikander
Mikkelin kaupunginjohtaja

Koe sotahistoriallinen
elämys Mikkelissä
Kuva Kansallisarkisto

Porrassalmen taistelunäytös la 14.6. klo 13

Porrassalmen taistelun alkuperäisellä paikalla järjestetään taistelun
225-vuotisjuhlapäivänä upea näytös. Näytökseen osallistuu merkittävä
määrä historian harrastajia tykkeineen, ratsuineen sekä musketteineen
ajankohdanmukaisiin univormuihin pukeutuneena.
Järj. Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi ry

Lisää Suomen
sotahistorian tärkeimpiä
käyntikohteita löydät
osoitteesta

Curt von Stedingkin arkiston aarteita 13.6.-17.8.
Kustaan sodan aikaisesta Savon prikaatin päälliköstä ja Ruotsin viimeisestä
sotamarsalkasta Curt von Stedingkin arkistomateriaalista koostettu näyttely
Mikkelin kaupungintalolla. • mikkeli.fi/stedingk

Päämajakokous ja illallinen Mannerheimin tavoin
Kokouspaketti sisältää majoituksen ja kokoustilat sekä ikimuistoisen illan
historiallisella Mikkelin Klubilla, jossa myös Mannerheim ruokaili sotien aikaan
päivittäin. Alkaen 132 € / henkilö (10-55 hlön ryhmille) • saimaameetings.com
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Puolustusministeri vieraili Kadettikunnassa

Puolustusministeri Carl Haglund vieraili Kadettikunnassa 10. joulukuuta 2013. Kuvassa vasemmalta Kadettikunnan varapuheenjohtaja, eversti evp Esa Salminen, silloinen puheenjohtaja
prikaatikenraali Jukka Ojala, ministeri Haglund ja adjutantti, komentajakapteeni Anssi Munkki.
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Turvallisuuspolitiikan seminaari
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus osana
sotilaallista maanpuolustusta

Kadettikunta ry järjestää yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Suomen Reserviupseeriliitto
ry:n ja Reserviläisliitto ry:n kanssa avoimen turvallisuuspoliittisen seminaarin torstaina 10. huhtikuuta 2014.
Paikka: Pasilan auditorio, Ratapihantie 9.
Seminaarin ohjelma

		

		
8.30
		
9.00
			
			
			
			
			
			
			
		
12.00

Kahvitarjoilu
Avaus, puheenjohtaja kenraali Gustav Hägglund
Pääesikunnan alustus
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen alustus
Tauko
Puolustusministerin tervehdys
Suomen Reserviupseeriliiton alustus
Reserviläisliiton alustus
Loppukeskustelu
Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen seminaariin 4.4.2014 mennessä Reserviläisliiton verkkosivujen kautta osoitteessa
http://www.reservilaisliitto.fi/toimintakalenteri. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja eversti Kai Vainio (Kadettikunta ry), p 040 7093 486, kpvainio(at)gmail.com.
Tervetuloa!

Etelä-Savon Kadettipiirin tapahtumia
Etelä-Savon Kadettipiirin ja Upseeriliiton Mikkelin osaston sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 27.3.2014 kello 14.00 Mikkelin Upseerikerholla. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouskahvit kello 13.45 alkaen, kokousesitelmä kello 14.00,
vuosikokokoukset kello 15.00 alkaen, kokousruokailu noin kello 15.45. Ilmoittautuminen
keskiviikkoon 19.3.2014 mennessä mika.barck(at)mil.fi, 050 3138 198.
********************************
Etelä-Savon Kadettipiiri ja Suur-Savon Reserviupseeripiiri järjestävät
puolustusvoimain lippujuhlapäivän iltajuhlan jäsenilleen avec Mikkelin
Upseerikerholla keskiviikkona 4.6.2014 kello 19.00 alkaen.
Illalliskortti à 30 euroa maksetaan paikanpäällä.
Juhlapuku, kunniamerkit
Ilmoittautuminen 21.5.2014 mennessä osoitteeseen
suursavon.reservipiirit(at)gmail.com tai mika.marko(at)surffi.fi tai 050 3138 198.
Tervetuloa
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Kadettipiirien toimintaa

Kadettikunnan vuosipäivänä 27.1.2014 perinteinen
seppeleenlasku Sankariristille ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle. Seppeleen laskivat
Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen ja Helsingin Kadettipiirin
varapuheenjohtaja everstiluutnantti Ilkka Kouri.

Lahden Kadettipiiri laski seppeleen perinteisesti Ristin
Kirkon sankarihaudalla Kadettikunnan vuosipäivänä
27.1.2014. Seppeleenlaskun yhteydessä kadettiveli
Matti Lipitsäinen piti ortodoksisen rukouksen.

Pohjois-Kymen Kadettipiiri on
järjestänyt itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuden Kouvolan alueen
koululaisille jo parinkymmenen
vuoden ajan. Tilaisuus järjestetään yhdessä alueen joukkoosastojen ja esikuntien sekä
Kouvolan kaupungin perusopetuksen ja koulujen kanssa.
Kouvolan jäähallissa 5.12.2013
järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli tuhat 1.–6. luokkien oppilasta.

Pohjois-Kymen Kadettipiirin itsenäisyyspäivän iltajuhlaan osallistui kiitettävän paljon nuoria
upseereja. Illan aikana syötiin,
laulettiin Juuan Villeä, kuultiin
Kouvolan kasarmin historiaa ja
tanssittiin sekä seurusteltiin mukavassa seurassa, unohtamatta
daamien kukitusta.
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Normandia, erilainen matkakertomus

telä- ja Pohjois-Satakunnan
Kadettipiirit Säkylästä ja Niinisalosta tekivät lokakuussa 2013
sotahistorian retken Ranskan Normandiaan kesäkuun 1944 maihinnousun
tapahtumapaikoille. Ilman eversti,
sotatieteiden kunniatohtori Sampo
Ahton asiantuntevaa ja mukaansa tempaavaa historiaopastusta matka ei olisi
ollut minkään arvoinen.
Matkan alkaessa pyysin osanottajia
kirjoittamaan lyhyesti matkan herättämistä tuntemuksista, tunnelmista,
opetuksista tai muista aiheista – enkä
kaivannut aikajärjestyksessä etenevää
kertomusta paikasta toiseen siirtymisineen. Näin syntyi erilainen matkakertomus.

Samaa lajia
Vuoden 2013 mieluisia kokemuksiani oli matka lokakuussa Normandian
maihinnousualueelle Etelä- ja PohjoisSatakunnan kadettipiirien herrojen
upseerien kanssa. Syitä osallistumiseeni oli kolme.
Ensinnäkin käyn kovin mielelläni
Normandiassa. Maisemat ovat upeita
ja vaihtelevia. Maanosamme kulttuuriin aukeaa mielenkiintoinen näkymä,
ja historiaa on tarjolla yllin kyllin
viikinki- eli normannien ajoista tämän

vuosisadan Normandian suurtaisteluun
saakka.
Toinen syy mukaanlähtööni oli
se, että puhuminen kateederilta meni
minulle ilmeisesti veriin. Koko upseeriurani toimin ja myös sen jälkeen
olen toiminut opetustehtävissä, mistä
seuranneesta tartunnasta en nähtävästi
pääse koskaan eroon. Aina on olevinaan jotain sanottavaa, ja sitä riittää
myös Normandian tapahtumista.
Taistelun kuva ei ole lähestulkoonkaan sellainen kuin tavallisesti luullaan. Lisäksi uutta tutkimusta ilmestyy
koko ajan, mikä pakottaa jatkuvasti
tarkistamaan omiakin käsityksiä. Tällaisen selvittäminen kuulijoille herättää
luonnollisesti saarnaajaintohimoni.
Tärkein syy matkalle osallistumiseeni oli kuitenkin se, että kaikki
osallistujat olivat kadettiupseereja ja
useimmat vielä palveluksessa olevia
nuorempia herroja. Ammattiveljien
seurasta eroon joutuminen on ollut
kipein kokemukseni Suomen sota
väestä lähdettyäni, mutta nyt tuli edes
hieman tuntumaa entiseen. Samaa lajia
näyttävät nykyiset upseerit olevan kuin
olimme me tämän päivän ukotkin vuosikymmeniä sitten. Tunsin itseni oikein
ihmiseksi tässä tutunkaltaisessa seurassa. Tästä kokemuksesta lämmin kiitos
Satakunnan upseeriveljille, jotka olivat

vaivautuneet lähtemään mukaani Normandiaan.
Eversti evp Sampo Ahto

Taito, tahto ja
oma-aloitteisuus
Normandian maihinnousualueella
6. kesäkuuta 1944 saksalaiset olivat
alusta asti vailla mitään mahdollisuuksia torjua monen sadan tuhannen
miehen hyökkäys. Liittoutuneilla oli
ehdoton ylivoima ilmassa, merellä ja
maalla.
Saksalaisia ja heidän toimiaan lainkaan sympatisoimatta ja ainoastaan
taktisesti heidän taistelutapaansa tarkastellen voi sanoa, että he olivat hyviä
sotilaita sekä yksilöinä että joukkona.
Liittoutuneet taas luottivat ylivoimaansa, olivat liiaksi sidottuja aikataulumaiseen toimintaan, eivätkä aina osanneet
toimia etulinjassa kysymättä ylemmältä
johtoportaalta lupaa tai ohjeita toimia
toisin kuin mitä suunnitelmissa oli
sanottu.
Taistelussa ei välttämättä ole
ratkaisevaa määrällinen ylivoima.
Lopputulokseen vaikuttavat monet
muutkin seikat, kuten taito ja tahto.
Menestyksen kannalta avainasemassa
ovat oma-aloitteisuus, menestyksen
hyödyntäminen ja joukkojen innovatiivinen käyttö. Hyvin koulutettujen,
henkisesti ja fyysisesti kestävien upseerien merkitys taistelun voittamisessa on äärimmäisen tärkeää. – Asia
kannattaa pitää mielessä, kun toteutetaan uutta Suomen puolustusvoimien
Maavoimien taistelu 2015 -ajatusta.
Everstiluutnantti Hannu Teittinen

Kuva Olavi Mäkinen.

Tulevien sotien siemenet

”Atlantin valli murtuu” -elokuvasta tuttu näkymä. Kuinka pieniä
ovatkaan elokuvassa esiintyvät tykit todellisuudessa.
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Seisoin Normandian rannikon Omahaksi nimetyllä monen kilometrin
pituisella rantatörmällä. Betonibunkkerin katveessa, taustalla Atlantti, kuuntelin eversti Sampo Ahton kuvausta
vuoden 1944 kesäkuun kuudennen,
D-Dayn, tapahtumista.
Kuin huomaamatta siirryin Karjalankannakselle, toiselle törmälle,
Vuoksen rannalle ja Äyräpään kesän
1944 taisteluihin. Sielläkin olen seisonut, mutta matalissa taisteluhaudoissa

ja poteroissa taistelukuvausta kuunnellen ja tapahtumiin eläytyen.
Yhtäkkinen ajatussiirtymä nosti
esille muistoja siitä, kuinka olen
seissyt suomalaisessa sotilaspuvussa
sotilaiden hautamuistomerkeillä. Niillä
olen seissyt Neuvostoliiton Lenin
gradissa, Minskissä, Kiovassa ja
Riiassa sekä Ranskassa ja Ruotsissa – ja siviilipuvussa Yhdysvaltain
Washington D.C:ssä. Vain Saksan liittotasavallan muistomerkeillä en ole
käynyt.
Osa Sampo Ahton selostuksesta jäi
kuulematta, koska olin Kannaksella
Vuoksen törmän poteroissa. Muistin,
kuinka liikuttunut, tuohtunut ja epä
uskoinen tuolloin olin. ”Näissä matalissa kuopissako muutama tuntemistani
miehistä on kuolemaansa peläten kestänyt tykistön suora-ammunnan repivien
kranaattien räjähdykset. Ja sitten torjunut uraata-huutavan, päälle käyvän
ylivoimaisen vihollisen säilyttäen
Suomen suomalaisille.”
Karjalankannaksen taistelupaikat
ovat olleet kaikesta näkemästäni ja
kokemastani vaikuttavimmat. Niihin
liittyy jotain henkilökohtaista, jotain jo
kansakuntamme kollektiiviseen muistiin kirjautunutta.
Hotellimme oli Caenin kaupungissa, jonka liittoutuneet kahdella massiivisella ilmapommituksella niistivät
maan tasalle, vaikka kaupungissa ei
ollut saksalaisia taistelujoukkoja. Tämä
tieto kaiken päivällä kokemani lisäksi mietitytti vielä illallakin. Kiteytin
ajatukseni kysymykseen, onko näihin
kaikkialla maailmassa tapahtuviin taistelukuvausten kertaamisiin ja muistomerkeille ja sankarihaudoille tehtäviin
kunnianosoituksiin kätketty seuraavien
sotien siemenet?
Everstiluutnantti evp Olavi Mäkinen

Sven Tuuva ja Antti Rokka
Yllättävää oli, kuinka pienellä joukolla ja harvalla puolustusryhmityksellä kyettiin tuottamaan suuret tappiot

Kuva Olavi Mäkinen.

toiminta

”Unglaublich! Unglaublich!” hokivat saksalaiset nähdessään asemistaan 6.6.1944 aamulla liittoutuneiden maihinnousulaivaston
”tuhannet” alukset hyökkäysryhmityksessä suomalaisupseerien
katselemassa suunnassa.
hyökkääjälle. Mielikuvani saksalaisten
puolustustaistelusta muuttui. Olin kuvitellut lukemani ja filmeistä näkemäni
perusteella saksalaisten puolustuksen
jykevän vahvaksi.
Maailman suurimassa maihinnousuoperaatiossa sattui ja tapahtui. Aina
eivät operaatiot onnistuneet läheskään
suunnitellulla tavalla. Kuunnellessani
kerrassaan mainioita Sampo Ahton
kuvauksia molempien osapuolten tekemistä suurista virheistä totesin, että
niistä voi oppia vielä tänäkin päivänä. Pienenä yksityiskohtana mieleeni
jäi saksalaisen konekivääriampujan
Heinrich Severlohin, suomalaisen Sven
Tuuvan ja Antti Rokan vastineen, toiminta taistelussa ja hänen myöhemmät
elämänvaiheensa.
Kaiken, mitä Sampo Ahto kertoi,
voi tietysti lukea suurta vaivaa nähden
eri kielillä julkaistuista kirjoista. Mutta
tapahtumapaikalla kerrottuna historian
tapahtumat saavat aivan uuden ulottuvuuden.
Majuri Juha Majala

Propagandaa
Olen nyt käynyt kahdesti Normandian
maihinnousurannikolla: muutama
vuosi sitten ilman opasta ja nyt huippu
oppaan kanssa. Jälkimmäinen matka
kannatti ehdottomasti kohtuullisen
korkeasta hinnasta huolimatta. Idästä
Mervillen patterista alkanut ja Utahrannikolle päättynyt retki lisäsi kohde
kohteelta tietämystäni kesäkuun 1944
tapahtumista. Jokaisessa kohteessa ja
niille ajettaessa Sampo Ahto kertoi
yksityiskohtiin menevällä tavalla sotatapahtumista historian virhetietoineen.
Ahto valotti tietoja, jotka on kirjoitettu
voittajan näkemyksen mukaan ja lisäksi tarkoitushakuisesti – propagandakäyttöön.
Everstiluutnantti evp Heikki Hulkkonen

Olavi Mäkinen
Kadetti 4769

Pöytästandaarit
valmistaa

taitopaino.fi
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ensimmäinen reserviupseerikerho.
Matti Alfthanin sisar Rauha avioitui riihimäkeläisen diplomi-insinööri Vilho
Kolehmaisen kanssa, ja heidän poikansa,
diplomi-insinööri, reservin majuri Antti
Kolehmainen toimi Reserviupseeriliiton
puheenjohtajana vuosina 1971–1977.
Matti Alfthanin perillisten puheenvuoron käytti hänen pojantyttärensä
Tiina Alfthan-Saarikko, joka muisteli

äitinsä kertomuksia aikaisin edesmenneestä isoisästään.
Arvokashenkistä kahvitilaisuutta
juhlistivat Kadettikunnan ja Riihimäen
Reserviupseerien järjestöliput. Hämeen
Reserviläissoittokunnan seitsikko loi
juhlan tuntua muun muassa Ateenalaisten laulun sävelin.

Seppo Uro
Kadetti 5091

Kuva Tero Palokangas.

telä-Hämeen Kadettipiiri vietti
Kadettikunnan vuosipäivää tammisunnuntaina 26. tammikuuta
tavallista juhlavammin. Perinteisen
sankarihautakäynnin lisäksi tehtiin tällä
kertaa kunniakäynti myös Riihimäellä
lepäävän Kadettikunnan ensimmäisen puheenjohtajan, everstiluutnantti
Matti Alfthanin (1896–1946) haudalle.
Kunniakäynnin yhteydessä julkistettiin
kadettiupseerin hautakivitunnus, joka
Kadettipiiri hankki hänen haudalleen
viime syksynä.
Tilaisuuteen osallistui myös Matti
Alfthanin omaisia sekä joukko reservi
upseereja Etelä-Hämeen Reservi
upseeripiiri ry:n puheenjohtajan Pertti
Kokkosen ja Riihimäen Reserviupseerit ry:n puheenjohtajan Jukka Kotron
johdolla. Havuseppeleen haudalle laskivat Kadettikunnan varapuheenjohtaja
eversti evp Esa Salminen, Etelä-Hämeen
Kadettipiirin puheenjohtaja, majuriTuomas Arajuuri ja suvun edustajana
komentaja Arvi Tavaila. Heidän jälkeensä rouva Tiina Alfthan-Saarikko laski
haudalle vielä perillisten kukkavihkon.
Kunniakäynnin jälkeen isännät ja
vieraat siirtyivät kahvitilaisuuteen Riihimäen varuskunnan upseerikerholle, jossa
vieraat toivotti tervetulleiksi kadettipiirin
puheenjohtaja, majuri Tuomas Arajuuri.
Kadettikunnan varapuheenjohtaja eversti evp Esa Salminen esitti tilaisuudessa
Kadettikunnan terveiset valottaen kuulijoille järjestön tulevaisuuden suunnitelmia. Puheensa päätteeksi hän luovutti
Kadettikunnan standaarin everstiluutnantti evp Tarmo Saurukselle kiitokseksi
hänen pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnastaan järjestön hyväksi.
Eversti evp Seppo Uro kertoi everstiluutnantti Matti Alfthanin elämäntyöstä ja hänen merkittävästä roolistaan
Kadettikunnan perustajana ja veljesjärjestön ensimmäisenä puheenjohtajana.
Eversti Uron Alfthanista kirjoittama artikkeli on julkaistu Kylkiraudan numerossa 1/2011. Uro palautti mieliin, että
Kadettikunnan lisäksi Matti Alfthanilla
oli keskeinen rooli myös reserviupseerien järjestötoiminnan käynnistämisessä
Suomessa. Hänen aloitteestaan perustettiin Helsingissä vuonna 1925 maamme

Eversti evp Esa Salminen, majuri Tuomas Arajuuri ja komentaja
Arvi Tavaila laskivat havuseppeleen everstiluutnantti Matti
Alfthanin haudalle.

Kuva Tero Palokangas.

E

Etelä-Hämeen Kadettipiiri muisti
everstiluutnantti Matti Alfthania

Eversti evp Seppo Uro esitelmöi Riihimäen varuskunnan
Upseerikerholla.
56

ajankohtaista
		

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö
upseerikoulutuksen edistämiseksi
Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta
edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten
tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole
tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai
yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.
Kevään 2014 hakemukset tulee lähettää 28.3.2014 mennessä säätiön asiamiehelle alla olevaan
osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa säätiön asiamieheltä.
		
		
		
		
		
		

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi
Everstiluutnantti Marko Hirsimäki
PEHENKOS
PL 919, 00131 Helsinki
s-posti: marko.hirsimaki(at)mil.fi
puh. 0299 510 107

www.cobham.com/mastsystems

Säähavaintoja
taktiseen
päätöksentekoon

KUNNIAMERKIT KUNTOON
• Uudet nauhat ja merkkien asettelu oikeaan
järjestykseen, ompelu
• Pienoiskunniamerkkien,
solkien ja kunniamerkkinappien myynti
Puh. (09) 4785 0209 ja 4785 0207 Fax (09) 4785 0100

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO

www.vaisala.com/defense
sales@vaisala.com

RATAMESTARINKATU 9 C, 00520 HELSINKI
VAIHDE (09) 478 500, S-posti: keskus.tsto@sotainvalidit.fi
www.sotainvalidit.fi
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Kadettikurssi 39 ja Merikadettikurssi 26
Katajanokan Kasinolla 18. toukokuuta 2013

Kylkirauta 1/2014

”Paasikivien viimeiset vänrikit” viettävät valmistumisensa 60-vuotistapahtumaa Helsingissä 4. kesäkuuta 2015.
Päätimme myös lähettää Katajanokalta
kuvatervehdyksen tapaamisesta poissa
oleille veljillemme.
Erinomaisen ruuan ja ystävällisen
palvelun kokeneina pääosa meistä siirtyi jatkoille Liisa ja Keijo Pennasen
kauniiseen kotiin muutaman kivenheiton päähän Kasinosta. Sydämellinen

Kuva Aino Junttila.

H

einäkuussa 2011 Lahdessa
pidetyssä kurssikokouksessamme päätimme valita seuraavaksi kokoontumispaikaksi kahden
vuoden kuluttua Helsingin.
Vuoden 2012 lopulla tehdyssä
kyselytutkimuksessa tarkentui, että
halusimme kokoontua päiväksi avecien kera, Kehä I:n sisäpuolella ja
ilman erityisempää ohjelmaa. Tapaamisessa nautittaisiin lounas, oltaisiin
yhdessä, kerrottaisiin kuulumisia ja
muisteltaisiin menneitä. Tilaisuuden
vastuuhenkilö valitsi ilman kilpailuttamista tapahtumapaikaksi Katajanokan
Kasinon.
Alkuvuoden ennakkoilmoittautumisten perusteella oli odotettavissa
runsas osallistuminen: 16 pariskuntaa,
seitsemän miestä ilman seuralaista ja
kolme puolisoa ilman aviomiestä. Ihan
kelpo joukko. Mutta paljon se karsiutui
kevääseen 2013 tultaessa. Oli matkoja
mökille ja Tallinnaan, tulossa olevia
hoitoja, vaivojen jälkitiloja, toipumisia tai perheessä oli koettu surua. Oli
myös niitä, joista ei kuulunut mitään.
Loppujen lopuksi meitä oli koolla yhteensä 26 henkilöä, josta puolet oli kadettiveljiä ja toinen puoli seuralaisia.
Kurssiltamme valmistui 76 upseeria,
joten paikalla oli 18 prosenttia kurssivahvuudesta. Iltahuutokutsun kurssistamme on saanut 34 kadettiveljeä
(melkein 45 prosenttia).
Perinteitä noudattaen herrat kaaderit pitivät aluksi kurssikokouksen. Sen
aikana arvoisat puolisot ja seuralaiset
tutustuivat Katajanokan Kasinon historiaan ja rakennukseen sekä vaihtoivat
kuulumisia.
Kurssikokous alkoi hiljentymällä
muistamaan kadettiveljeämme Matti
Heikkistä, joka poistui riveistämme
16. elokuuta 2012.
Kokouksen agendan keskeisenä
kysymyksenä oli tällä kertaa kadettikurssimme valmistuminen, josta tulee
kahden vuoden päästä kuluneeksi
60 vuotta. Perusteellisen keskustelun
ja harkinnan jälkeen päätimme, että
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kiitoksemme Liisalle ja Keijolle! Kurssitapaamisemme sai mieltä lämmittävän päätöksen. Samalla myös kiteytyi
ajatus uusia kokoontuminen Katajanokan Kasinolla kahden vuoden päästä.
Järjestelyvastuu langetettiin edelleen
kurssimme yhteysupseerille.

Perttu Peitsara
Kadetti 3462

ajankohtaista

E

Arktinen turvallisuus

versti, valtiotieteen maisteri Vesa Virtanen työskenteli
Fellow-tehtävässä Harvardin
Yliopistossa Yhdysvalloissa yliopistolukuvuoden 2012–2013. Hän laati
tutkimuksen arktisen alueen turvallisuuskysymyksistä.

Tutkimuksessa tarkastellaan Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan intressejä arktisella alueella sekä näiden
intressien vaikutuksia Suomeen. Tutkimus on ladattavissa osoitteesta http://
programs.wcfia.harvard.edu/files/fellows/files/virtanen.pdf.

Jatkosodan suurhyökkäyksen torjunnan 70-vuotisjuhlaseminaari Lappeenrannassa 9.–10.6.2014

E

telä-Karjalan Kadettipiiri järjestää 9.-10. kesäkuuta 2014
Lappeenrannassa avoimen sotahistorian seminaarin ”Tulimyrskyn
keskellä – Jatkosodan suurhyökkäyksen
torjunnan 70-vuotisjuhlaseminaari”.
Seminaari järjestetään Maasotakoulun
tiloissa.

Ilmoittautuminen seminaariin
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Dell-ratkaisut maanpuolustus- ja turvallisuusaloille – Dell-ratkaisut maanpuolu

Iskunkestävät laitteet
– tietotekniikan raskas sarja

Kenttäoloihin soveltuvilta tietokoneilta vaaditaan toimintakykyä myös vaativissa olosuhteissa.

T

ietotekniikka on levittäytynyt jo lähes kaikille yhteiskuntamme ja elämämme
osa-alueille. Se tukee toimintojamme niin työssä kuin vapaa-ajallakin.
Samaan aikaan vaatimukset tietotekniikkaa kohtaan ovat nousseet
ja osin jopa radikaalisti muuttuneet.
Sitä viedään entistä useammin
myös olosuhteisiin, joissa siltä vaaditaan poikkeuksellista kestävyyttä
ja turvallisuutta.
Teknologiayritys Dell kutsuu
kestäviä tietoteknisiä välineitä ammattikielellä ruggeroiduksi laitteiksi (engl. rugged, ’lujatekoinen’).
Tällaisilta laitteilta odotetaan kestävyyttä esimerkiksi pölyä, iskuja
ja rajujakin lämpötilojen ja paineen
vaihteluita vastaan. Maanpuolus-

tus- ja turvallisuussektoreille tällaiset vaatimukset ovat arkipäivää,
tekniikan on toimittava luotettavasti
myös vaativissa olosuhteissa vuodenaikaan katsomatta.
Dellin julkishallintoyksikön
johtaja Timo Lindström tuntee erinomaisesti nykypäivän vaatimukset,
joita ääriolosuhteisiin tarkoitetulle
tietotekniikalle kohdistetaan.
– Niin henkilökohtaiset päätelaitteet kuin konesalilaitteet ovat
saatavissa äärimmäisiä olosuhteita kestävinä malleina. Vesi, pöly,
paine ja fyysinen rasitus iskujen ja
muunlaisen rasituksen muodoissa
on otettu huomioon. Laitteet ovat
saatavissa sertifioituina alan yleisten standardien mukaan, kuten
MIL-STD-810G, IP-65, MIL-STD-

461F ja UL1604. Henkilökohtaiset
laitteet on helppo siirtää paikasta
toiseen, mutta esimerkiksi kriisialueelle siirrettävä komentokeskus omine konesaleineen onkin jo
haastavampi juttu. Konesali kulkee
tarvittaessa kohteeseen esimerkiksi helikopterilla, maastoautolla tai
reppuselässä, konesalin koosta
ja kohteesta riippuen, Lindström
kertoo.
Suomessa yli 16 vuotta toiminut
Dell on hankkinut teknologiatoimittajana arvostusta toimimalla pitkään useilla eri toimialoilla, joissa
poikkeuksellista osaamista tarvitaan. Yhtiö toimittaa tekno
logiaratkaisuja eri julkishallinnon
toimialoille ja toimialakohtaisia
ratkaisuja esimerkiksi maanpuo-
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lustus- ja turvallisuussektoreille,
terveydenhuoltoon, tutkimukseen
ja opetukseen. Kaikille näille on
yhteistä vaativat käyttöolosuhteet
ja korkeat käytettävyys- ja tietoturvavaatimukset.

Tietoturva on kyberrajan
puolustuksen kivijalka
Tietoturvavaatimukset ovat
nopeasti kasvaneet myös koti
talouksissa, mutta erityisesti niin
maanpuolustus- ja turvallisuusaloilla kuin myös aloilla, joihin
kohdistuu teollisuusvakoilua. Yksi
mielenkiintoinen tietoturvariski
kohdistuu tietoteknisten laitteiden
hajasäteilyyn.
– Laitteiden elektroninen säteily, hajasäteily, on riski. Jokainen
tietokone, palvelin ja verkon laite
säteilee tavalla, jota on mahdollisuus vakoilla etäisesti. Säteilyn lähteinä ovat esimerkiksi tietokoneen
näyttöpaneeli ja liittimet. Haja
säteilysuojatuilla laitteilla voidaan
osaltaan estää elektronisen vakoilun onnistuminen, Timo Lindström
toteaa.
Haittaohjelmien aiheuttamat
kustannukset ja vahingot ovat
monella tapaa merkittäviä. Dellin

Dellin kannettava Latitude E6420 XFR -tietokone on suojattu pudotuksilta, roiskuvilta nesteiltä ja pölyltä puolustusvoimien standardien
mukaisella BallisticArmor™ -suojauksella ja testauksella.

tietoturvapalvelut kattavat niin
yksilön kuin organisaation tarpeet.
Palvelukirjo ulottuu yksittäisen
laitteen suojaamisesta varkauden
ja haittaohjelmistojen varalle aina
organisaation tietoturvatilanne
kuvan luomiseen ja varautumiseen.
Dellillä on maailmanlaajuinen tietoturvavalvomoiden verkosto palvelemassa eri maiden elinkeinoja ja
viranomaisia kyberuhkien varalta.
Dell myös konsultoi tietoturvaasioissa.

Yhä useammin organisaatiot
joutuvat käsittelemään tietoa, joka
on luokiteltu erilaisille tietoturvatasoille. Tietoturvatasot asettavat
erilaisia vaatimuksia tiedon käsittelyyn ja suojaamiseen.
– Tietoturvasäädösten kiris
tyessä myös käsiteltävään tietoon
kohdistuu vaatimuksia, etenkin sen
tietoturvaluokitteluun ja suojaamiseen. Hankalimmissa tapauksissa
käyttäjällä täytyy olla useampi tietokone, jotta hän voi käsitellä eri
turvaluokkien tietoa samanaikaisesti. Tämä ongelma voidaan ratkaista
käyttämällä tietokonetta, jossa on
hyväksytty ratkaisu eri turvaluok
kien tietojen keskenään sekaantumisen estämiseksi, Lindström
kertoo.

Joonas Holste/SEK Public

Tietokoneen on toimittava maanpuolustus- ja turvallisuusaloilla
ajasta, paikasta ja olosuhteista riippumatta.
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historiakatsaus
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Puolustusvoimien nimikysymys

uolustusvoimista on itsenäisyyden aikana käytetty useita nimiä
tai nimiyhdistelmiä, jotka ovat
olleet eri aikoina myös päällekkäisiä.
Puhekielessä Suomen puolustusvoimista käytetään usein sen aikaisempaa
nimeä Suomen armeija, joka käsittää
kaikki puolustushaarat. Monissa kielissä armeijalla tarkoitetaan lähinnä maavoimia. Eräissä maissa jako armeijaan
ja laivastoon perustuu merisodankäynnin historialliseen merkittävyyteen.
Suomen puolustusvoimista eri aikoina käytetyt viralliset nimet voidaan
kuitenkin jäljittää Suomen asetus- ja lakikokoelmien perusteella. Vapaussodan
jälkeen vuoden 1918 syksyllä Suomen
laillisen hallituksen joukoista eli valkoisesta armeijasta käytettiin virallisissa asiakirjoissa lyhyen aikaa nimityksiä
Suomen armeija, Suomen sotajoukot
sekä sotaväki. Vuonna 1919 viralliseen
käyttöön vakiintuivat nimet Suomen
sotalaitos ja sotavoimat, joiden ylimpänä ministeriönä vuosina 1919–1922
toimi sotaministeriö. Tuolloin sotaväki
esiintyi edelleen virallisissakin yhteyksissä, jolloin se yleiskielen terminä
viittasi organisoituun sotalaitokseen.
Suomen vuoden 1919 hallitusmuodossa mainitaan nimi puolustuslaitos,
mutta vasta vuoden 1922 asetuksen
myötä se vakiintui viralliseen käyttöön
tarkoittamaan puolustusministeriön
alaisia puolustusvoimia ja sisäasiainministeriön alaista rajavartiolaitosta.
Laki valtioneuvostosta ja valtioneuvos-
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ton ohjesääntö vuodelta 1922 sisälsivät
aiempaan käytäntöön verrattuna periaatteellisen käsitemuutoksen. Tasavallan hallinnossa ”sota”-käsite muuttui
käsitteeksi ”puolustus”.
Käsitteen vaihto tuli viralliseen
käyttöön ensin nimessä puolustusministeriö ja vuonna 1924 nimessä
puolustusneuvosto. Samoin sotalaitoksesta ryhdyttiin käyttämään nimeä
puolustuslaitos. Sotavoimat ja sotaväki säilyivät pitkään yleisenä käsitteenä armeija-sanan rinnalla. Vuonna
1945 otettiin käyttöön virkanimike
puolustusvoimain komentaja entisen
sotaväen päällikön sijaan. Vanhahtava
taivutusmuoto ”puolustusvoimain” on
virallisessa käytössä säilynyt vain puolustusvoimain komentajaa ja puolustusvoimain lippujuhlan päivää koskevissa
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ilmauksissa. Sana puolustuslaitos poistettiin käytöstä vuonna 1974, jolloin
laki puolustusvoimista astui voimaan.
Puolustusvoimista eri aikoina
käytettyjä ja käytössä olleita nimiä:
vuonna 1918 valkoinen armeija,
Suomen armeija, Suomen tasavallan
joukot, Suomen sotajoukot, sotaväki,
vuosina 1919–1922 Suomen sotalaitos,
sotavoimat, (puolustuslaitos, sotaväki),
vuosina 1922–1932 sotavoimat, puolustuslaitos, (sotaväki), Tasavallan
puolustusvoimat, vuosina 1932–1974
puolustuslaitos, puolustusvoimat, (sotaväki) ja vuodesta 1974 puolustusvoimat, (sotaväki).
Vastaavalla tavalla on avattava
Rajavartiolaitosta koskevaa nimiproblematiikkaa. Vuonna 1919 perustetut
rajavartiostot olivat väliaikainen
kokoonpano, josta siirryttiin huhtikuussa 1931 vahvistetun lain ja tammikuussa 1932 annetun asetuksen
myötä sisäasianministeriön alaiseen
rajavartiolaitokseen. Rajavartiolaitoksen johtoesikunta oli vuoteen 1972
saakka nimeltään Rajavartiostojen
Esikunta ja vuodesta 1972 lähtien
Rajavartiolaitoksen Esikunta. Vastaavalla tavalla Rajavartiolaitoksen johtajaa kutsuttiin vuosina 1931–1972
rajavartiostojen päälliköksi ja vuodesta 1972 lähtien rajavartiolaitoksen
päälliköksi.

Marko Palokangas

kirja-arvio

Pohdintoja jatkosodasta
Pekka Visuri
Mannerheimin ja Rytin
vaikeat valinnat
Docendo 2013, sivuja 296
ISBN 978-952-291-008-0

V

altiotieteen tohtori,
eversti evp Pekka Visuri
on kirjoittanut merkittävän kirjan. Visuri on analysoinut
jatkosodan käänteitä ihailtavalla tavalla. Hän ei ole tyytynyt
kertaamaan tuttuja tapahtumia
aikajärjestyksessä, vaan hän on
pohtinut niiden syitä ja seurauksia. Kuten Visuri kertoo, paljon
on vielä tutkimatta. Päämajan
historiakin on vielä kirjoittamatta.
Parasta kirjassa ovat johtopäätökset. Visuri sanoutuu
irti ”erillissodan” käsitteestä.
Mihinkään erillissotiin ei ollut
mahdollisuuksia, sillä suursodan kokonaistilanne vaikutti voimakkaasti kaikkiin sen piiriin joutuneisiin valtioihin.
Maailmansodan osapuolena Suomi
muiden valtioiden tavoin tavoitteli
omia päämääriään ja tukeutui tarjolla olevan liittolaisen apuun. Vuoden
1940 lopulta sekä poliittinen johto että
sotilasjohto katsoivat parhaaksi nojautua Saksan tukeen, ja ne jatkoivat tätä
suuntausta niin kauan kuin se näytti
mahdolliselta. Vaihe kesti elokuulle
1944.
Vuoden 1943 alussa Suomen johtajien oli pakko todeta sodan kokonaistilanteen kääntyvän kohti Saksan
tappiota. Oli välttämätöntä ryhtyä valmistelemaan perustavaa linjanmuutosta
Suomen politiikassa.
Rauhan saavuttaminen Suomen
kannalta kohtuullisilla ehdoilla oli
mahdollista vasta suurhyökkäyksen
torjunnan onnistuttua kesällä 1944,
mikä puolestaan vaati avun pyytämistä Saksalta.
Suomi ei kuitenkaan jatkanut liittosuhdetta Saksan pelon vuoksi, vaan
saadakseen siltä apua. Eroa kuvastaa
myös suomalais-saksalaisista käytetty
termi ”aseveljeys”. On aiheellista yhtyä
suurlähettiläs Wipert von Blucherin näkemykseen siitä, että suursodan oloissa

”verisitein vahvistettu aseveljeys” oli
sisällöltään voimakkaampi liittolaissuhde kuin tavanomainen, valtiosopimuksin kirjattu ”poliittinen liitto”.
Saksan johto ei voinut lainkaan
ymmärtää suomalaisten poliitikkojen
halua ylläpitää hyviä suhteita Yhdysvaltoihin. Sotilaspuolelle ei koitunut
vaikeuksia, koska upseerien keskuudessa Yhdysvaltoja ei suuremmin
arvostettu ja Mannerheim ehdottomasti vältti julkisia amerikkalais
sympatioiden osoituksia. Presidentti
Rytin tragiikka oli nimenomaan väärä
arvio Yhdysvaltojen roolista. Hän toi
lukuisissa yhteyksissä julki käsityksensä siitä, että amerikkalaisten tuella
Suomi saisi ”oikeudenmukaisen kohtelun” sodan päätyttyä.
Suomen sotilaalliselle johdolle
alkoi viimeistään vuonna 1943 kirkastua, että Leningradin saartorenkaan
murtuessa Itä-Karjalan pitämisestä
tulee vaikeaa. Nykyisin myös tiedetään, että ylipäällikön ajatuksissa tuo
ongelma oli alusta lähtien hyvin keskeisellä sijalla.
Jälkiarvioissa on vaikeaa ymmärtää
perusteluja sille, ettei Karjalankannaksen puolustusta ryhdytty voimakkaasti
vahvistamaan jo tammikuussa 1943.
Ratkaisevaan asemaan nousi marsalkka Mannerheimin rooli ylipäällikkönä
63

ja yhä enemmän myös politiikkaan vaikuttavana johtajana.
Mannerheim nosti esille perustelun Itä-Karjalan säilyttämisestä ”panttina” rauhanneuvotteluja
varten. Tästä heillä oli Rytin
kanssa samanlainen näkemys.
Mannerheimin vastuulle voidaan sälyttää Päämajan
kyvyttömyys tehdä päteviä tilannearvioita ja ajaa läpi riittäviä
puolustuksen tehostamistoimia
vuoden 1944 alkupuolella. Suurhyökkäys kesäkuussa yllätti ja
tuotti hyvin vakavan kriisin.
Mannerheim oli keskeinen
päätöksentekijä tehtäessä ratkaisut Suomen liittämisestä Saksan
mukaan hyökkäykseen kesällä
1941 ja Itä-Karjalan valloituksesta. Hänen suosituksestaan
Ryti allekirjoitti vakuuskirjeen
Hitlerille kesäkuussa 1944.
Mannerheimista tuli lopulta
rauhantekijäpresidentti. Suomen johtajat, presidentti Risto Ryti ja ylipäällikkö marsalkka Mannerheim, joutuivat
tekemään jatkosodan aikana vaikeita
valintoja. Rytillä oli ansionsa tasavallan presidenttinä ja ratkaisevan tärkeän, saksalaisille annetun vakuuskirjeen
allekirjoittajana Suomen itsenäisyysajan pahimman kriisin keskellä
juhannuksena 1944. Voidaan kuitenkin
sanoa, että Mannerheimin suosituksesta silloin valittiin taistelun jatkamisen
tie Saksan antamalla tuella. Hänen
johdollaan rintamat heinäkuun alussa
vakautettiin. Syyskuussa hän presidenttinä johti maan rauhaan. Näin ajatellen
Mannerheim on ratsastajapatsaansa
ansainnut, mutta myös Risto Ryti on
säilyttänyt maineensa vaikean ajan
presidenttinä.
Pekka Visurin kirja on viileän analyyttinen. Siinä paneudutaan arvioimaan tehtyjä ratkaisuja monipuolisesti.
Kun sekä Rytin että Mannerheimin ratkaisuja on viime aikoina enimmäkseen
arvioitu yksipuolisella tavalla – jopa
tuomiten – on kiinnostavaa lukea kirja,
jossa asiaa on tarkasteltu monelta kannalta. Siinä on kirjan rikkaus.

Heikki Tilander
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kirja-arvio

Itsenäisyytemme säilyttämisen tilinpäätös
– lukijoita kunnioittaen
Matti Koskimaa
Suomen kohtalon
ratkaisut – talvisota ja
jatkosota 1939–1944
Docendo 2013, sivuja 538
ISBN 978-952-291-011-0

H

arvan vakinaisesta palveluksesta eronneen
upseerin, tässä tapauksessa reservissä olevan everstin,
elämäntyötä historian parissa voidaan luonnehtia sanoilla ”mittava” tahi ”vertaansa vailla”. Matti
Koskimaa kuuluu tähän harvojen
joukkoon. Hänen viimeisin kirjansa on kuin piste i:n päälle sotiemme 1939–1944 historiateosten
sarjassa, joka hakee vertaistaan.
Eräissä piireissä sotilaiden
taitoa historiankirjoittajina on kritisoitu
taitamattomaksi räikein sanankääntein.
Upseerin on tietysti helppo kehua toisen
upseerin ansioita, mutta kun puhutaan
historiantutkimuksesta ja sen aukikirjoittamisesta, painavat vaakakupissa
muutkin tekijät kuin kadettiveljeys tai
keskinäinen kunnioitus.
Tavassa, jolla eversti Matti Koskimaa kirjoittaa historiaa selkeällä kielellä
ja selittävällä tavalla tieteellisen ymmärrettävästi, olisi monella ”historiallisen
totuuden” löytäneellä tiedemiehellä
paljon opittavaa. Koskimaa ei arvostelijoidensa tavoin sorru historian subjektiiviseen tirkistelyyn tai kyyniseen
tulkintaan, joita ryyditetään sekavilla
sanankäänteillä tai lukuisten sivistyssanojen viidakkoon piilotetuilla toisten
tekemillä johtopäätöksillä.
Koskimaa uskaltaa kirjoittaa historiaa rehellisesti julistamatta sitä totuudeksi, vieläpä seisten suoraselkäisen ylpeänä
suomalaisena omasta sotahistoriastaan.
Aikalaisten ihmisten, vaikeiden ratkaisujen tai Suomen kohtalon hetkillä tehtyjen
päätösten tuomitsemiseen Koskimaalla
ei ole ollut tarvetta ryvettyä. Asiat asioi
na ja ratkaisut ratkaisuina veteraaneja
kunnioittaen, kuten Koskimaa kirjoittaa.
Kirja etenee Koskimaan perinteiseen tyyliin tapahtumien ehdoilla
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eli aikajärjestyksessä. Suomen toisen
maailmasodan aikaisia kohtalonhetkiä
taustoitetaan maailmanlaajuisten poliittisten, sotilaspoliittisten, strategisten
ja sodan operaatioiden näkökulmista.
Lukija uitetaan viitekehykseen taitavasti.
Jäsentely sopii myös valikoivan lukijan tarpeisiin. Siitä pitävät huolen niin
henkilöhakemisto kuin sodissa tunnetuksi tulleiden taisteluiden mukaan laaditut
väliotsikotkin. Kirjan parasta antia ovat
selventävät tapahtumakartat, selittävin
tekstein varustetut tilannekuvat ja notkea
taittoasu. Kaksipalstainen kirja ei välttämättä ole niin sanottua makuulta harrastettavaa iltalukemista, mutta kaiken
uskottavuutensa kirja lunastaa tammisella Billnäs-pöydällä kaksisenttisen
konjamiinin kera.
Kirja perustuu pitkälti eversti Koski
maan aiempaan tuotantoon, mutta on
teoksessa uuttakin historiantulkintaa.
Talvisotaa koskevan osuuden, eli luvun
kaksi, on kirjoittanut Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtaja
eversti Petteri Jouko, jonka osuus kirjan
julkaisemisessakin on ollut esipuheen
mukaan merkittävä.
Niin ajallisen kuin sivumääräisenkin painopisteen muodostaa jatkosota,
jossa riittää tulkittavaa. Niille, jotka
kaipaavat lukuisten tapahtumayksityiskohtien lisäksi tiivistettyä tulkintaa
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jatkosodasta, on Koskimaa laatinut kirjan loppuun erillisen arvioja johtopäätelmäluvun. Siitä kuka
tahansa meistä saa niin työ- kuin
vapaa-ajan tilanteisiin sopivia
eväitä loistaa tiivistetyllä esityksellä jatkosodan monisäikeisestä
historiakulusta, kunhan muistaa
mainita lähteeksi Matti Koskimaan kirjan.
Kirjaa voi huoletta suositella jokaiselle suomalaiselle tai
muuten vaan Suomen sotahistoriasta kiinnostuneelle lukijalle.
Ne lukijat, jotka etsivät ehdotonta totuutta tai jälkikäteen tehtyjen
ja tunkiolta haisevien virheiden
riemuvoittoa, tulevat pettymään.
Kirja on Koskimaan mukaan
”kunnianosoitus sankarivainajille sekä sotiemme veteraaneille,
lotille ja sotureille. Te säilytitte
isänmaamme itsenäisyyden ja pelastitte
kansamme tuholta. Kunnioituksemme
ansaitsee myös lujana ja lähes yksituumaisena pysynyt kotirintama.”
Koskimaata hyvin ymmärtäen,
kunnia ei ole koskaan kuulunut jälkiviisaille tai kansan kohtalonhetkien myöhemmille rikollistajille. Kunniallakin on
arvonsa, jonka Koskimaa oivasti rivien
välistä kiteyttää. Itsenäisyyden säilyttäminen vaati uhrinsa, sillä sota on aina
karmea tragedia. Siitä huolimatta Suomi
kansakuntana säilyi ja elää 2000-luvulla
rauhassa maailmantapahtumiin ja olosuhteisiin nähden melkoisen hyvin.
Koskimaa on saavuttanut historiallisten tietokirjojen tekijänä lähes
kaikki tunnustukset. Työ on jatkunut
vuosi toisensa jälkeen myös tasaisella
julkaisutahdilla. Koskimaan persoonan
ja kunnioittavan korkean iän tietäen
kirjan voisi olettaa olevan everstin elämäntyön tilinpäätös – ehtoon iltahuuto.
Aika näyttää, jääkö tämä kirja Koskimaan mittavan tuotannon viimeiseksi.
Matti Koskimaan elämänmyönteinen
tapa lähestyä ikääntyvän historioitsijan
ehtoota on sekin poikkeuksellisen objektiivinen. Koskimaata vapaasti lainaten:
”pärjäillään”.

Marko Palokangas

kirja-arvio

Pohjoisen Suomen sota
Mika Kulju
Lapin sota 1944–1945
Gummerus 2013, sivuja 390
ISBN 978-951-20-9362-5

V

uoden päästä tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin
sodasta. Erinomainen
sotahistorioitsijamme Sampo Ahto
julkaisi samasta aiheesta klassikon
Aseveljet vastakkain, Lapin sota
1944–1945 vuonna 1980. Kirja
on kuitenkin aikoja sitten myyty
loppuun, eikä siitä ole otettu uusintapainosta. Voidaankin ajatella,
että Mika Kuljun kirja paikkaa tätä
aukkoa.
Kirja alkaa mielenkiintoisilla
tiedoilla Ruotsin suhtautumisesta
Saksan joukkojen pohjoiseen sota
retkeen. Alueen komentajina toimineet kenraalit Siilasvuo, Dietel
ja Rendulic esitellään ennen kuin
siirrytään vuoteen 1943. Suomi
pyrki silloin irti sodasta ja Saksa
epäili Neuvostoliiton miehittävän
Suomen. Saksalaiset yleisesikuntaupseerit ryhtyivät suunnittelemaan
operaatioita ”Birke” ja ”Tanne” Petsamon kaivoksen sekä Itämeren alueen
säilyttämiseksi saksalaisten hallinnassa.
Johtajan ohjeessa numero 50 syyskuussa 1943 sai 20. Vuoristoarmeija tehtävän turvata Petsamon nikkelintuotanto
ja Pohjois-Norjassa kulkeva maantie
siinä tapauksessa, että Suomen puolustus romahtaisi ja puna-armeija valtaisi
alueen. Suunnitelma sai myöhemmin
nimen ”Birke”. Rungon sotatoimelle loisivat kolme linnoitusaluetta eli
Schutzstellungia: Rovaniemen ympärillä ”Ringwall”, Ivalon Tankavaaralla
”Schutzwall” ja Muonion pohjoispuolella
”Sturmbock”.
Ringwall-asemat ovat melko huonosti tunnetut, eivätkä ne oikein selviä
Kuljun kirjastakaan, joten niistä muutama sana. Kemijoki halkoo Lapin alueen,
ja siksi tämän valtavirran yli kulkevat
sillat olivat tärkeät sekä irtautujalle että
hyökkääjälle. Rovaniemeltä johtavat
tiet sekä ”Schutzwalliin” eli Ivaloon
ja ”Sturmbockiin” eli Muonion kautta
Norjaan.
Machingewehr-Skibrigade Finnland
oli perustettu kolmesta moottoroidusta

konekivääripataljoonasta 20. Vuoristo
armeijan reserviksi kesällä 1944. Prikaatin komentaja eversti Hans Steets
sai tehtävän suunnitella Kemijärven
länsirannalle, Auttikylään ja Ylimaalle,
vahvennetun jalkaväkirykmentin puolustusasemat kuhunkin paikkaan. Asemat
suunniteltiin siis puna-armeijan hyökkäyksen varalle, joten ne soveltuivat
esimerkiksi Ylimaalla huonosti suomalaisten joukkojen suorittamaa saarrostushyökkäystä vastaan.
Asemia ryhdyttiin kaivamaan heinänteon aikaan. Kullakin suunnalla
töistä vastasi alueella reservitehtävässä ollut moottoroitu pataljoona. Kaksi
näistä pataljoonista irrotettiin asemistaan
lokakuun alussa, ja ne taistelivat suuria
tappioita kärsien Tornion pohjoispuolella. Kemijärvellä ollut konekivääripataljoona 4 pysyi Kemijärven rautatiesillan
suojaustehtävissä vielä lokakuun alkupuolelle asti. Vasta sen jälkeen kun taistelujoukkoja oli saapunut Kemijärvelle,
se siirrettiin Ivalon taistelukentille ja yhdistettiin siipirikon prikaatinsa yhteyteen.
Kirjassa on kerrottu tiiviissä muodossa Suomen irtautuminen sodasta ja sen
jälkeen käynnistynyt sotatoimi entisten
aseveljien karkottamiseksi Suomesta.
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”Syysmanööveri” pyrittiin aluksi
toteuttamaan herrasmiesmäisesti
pikkuhiljaa ja sitä mukaa, kun saksalaiset saavat siirrettyä varastonsa
pois Suomen maaperältä.
Stalin oli kuitenkin eri mieltä
asiasta. Helsingissä ollut valvontakomissio vaati kunnon hyökkäystä ja kohti ammuttuja laukauksia.
Saksalaisjoukkojen siirtämistä
sotakelpoisina itärintamalle ei tullut
sallia.
Kulju ei kuitenkaan käsittele
juurikaan Saksan ja Neuvostoliiton
joukkojen taisteluja syyskuun ensi
viikoilta alkaen. Ne olisi ainakin
esipuheessa pitänyt rajata tarkastelusta, jotta lukijalla ei olisi turhia
odotuksia.
Varsinkin Sallan itäpuolella
käytiin erittäin ankaria taisteluja
syyskuussa ja Petsamosta Ivaloon
johtavan tien hallinnasta lokakuussa 1944. Stalin pysäytti syyskuun
lopulla voitokkaasti edenneen
puna-armeijan joukot Naruskan,
Märkäjärven ja Onkamon tasalle
sekä Kuusamon kirkonkylään.
Kenraalieversti Kirill Meretskov
olisi välttämättä halunnut jatkaa Pohjois-Suomen valloittamista suuntaamalla Rovaniemen valtaamisen jälkeen
kolme divisioonaa kohti Torniota ja kaksi
divisioonaa kohti Ivaloa. Stalin kuitenkin kielsi tämän jyrkästi ja pelasti siten
jo toisen kerran Pohjois-Suomen neuvostomiehitykseltä. Suomalaiset saivat
sitoa Saksan joukot Lapissa, ja omat divisioonat suunnattiin kohti Berliiniä ja
Petsamon nikkelikaivosten valtaukseen.
Kirja keskittyy suomalaisten ja saksalaisten joukkojen välisiin sotatoimiin
vuonna 1944 painopisteen ollessa LänsiLapissa. Itärajan tuntumassa edenneestä
Jääkäriprikaatista on vain maininta. Ne
aiheet, joihin Kulju paneutuu, on kerrottu
sujuvasti ja tietäen. Kokonaisuutenaan
voin suositella kirjan lukemista, ja antoisaa luettavaa se on varsinkin niille, jotka
haluavat mennä tutustumaan esimerkiksi
Tornion taistelujen tapahtumapaikoille.
Kirjassa on myös pieniä epätarkkuuksia
niiden iloksi, jotka haluavat mitata omaa
asiantuntemustaan, ja siksi jätän löytämisen ilon heille.

Pentti Airio
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kirja-arvio

Jalkaväkirykmentti 1:n katkera osa
Janne Mäkitalo – Jukka
Vainio
Valkeasaaressa läpimurto – Jalkaväkirykmentti 1 jatkosodassa
Docendo 2013, sivuja 368
ISBN 978–952–5912–80–7

J

alkaväkirykmentti 1 (JR1)
lienee parhaiten tunnettu
siitä, että se sai maistaa
katkeraa kalkkia ja vastaanottaa
kesäkuussa 1944 puna-armeijan
murtoon pyrkivän päähyök
käyksen Valkeasaaressa. Se oli
hyökkäys, joka viimein mursi
vain kolme viikkoa aiemmin rintamavastuun ottaneen rykmentin
puolustuksen ja johti pääasemasta luopumiseen.
Yleisesikuntaeverstiluutnantti,
sotatieteiden tohtori Janne Mäki
talo ja majuri evp Jukka Vainio ovat
JR1:n perinnekillan aloitteesta laatineet tutkimuksen Jalkaväkirykmentti
1:n vaiheista jatkosodassa. Loppu
tuloksena on JR1:n vaiheista kertova
yksityiskohtainen kuvaus, joka alkaa
välirauhan ajasta ja päättyy nykypäivän asevelitilaisuuksiin sekä rykmentin
perinnekillan toimintaan. Teos keskittyy nimensä mukaisesti Valkeasaaren
läpimurtoon.
Jalkaväkirykmentti 1 muodostettiin Lemin alueelle ryhmittyneen
välirauhan aikaisen varusmiesjoukon,
1. prikaatin, rungolle täydentäen sitä
eteläkarjalaisilla reserviläisillä. Rykmentti kärsi jo ennen hyökkäysvaiheen alkua raskaita tappioita sinänsä
merkityksettömissä tunnusteluhyökkäyksissä. Tulikasteen rykmentti sai
Kananojan lohkolla, ja hyökkäysvaiheessa se iski menestyksekkäästi Kannaksen keski- ja itäosissa. Rykmentti
kohosi asemasotavaiheen alussa pieneen kuuluisuuteen Lempaalan Muna
kukkulan sitkeänä puolustajana ja
takaisinvaltaajana.
Kun neuvostojoukkojen suurhyökkäys iski täydellä voimallaan
Karjalankannaksella suomalaisjouk-
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kojen pääasemaan kesäkuun 10. päivänä 1944, joutui JR1 kohtaamaan
painopisteeksi valitulla lohkollaan
ennennäkemättömän tulimyrskyn.
Hyökkäysvaiheessa ja asemasotavaiheessa tehtävänsä erinomaisesti täyttäneen rykmentin puolustus murtui.
Valkeasaaren murtumisesta kesällä
1944 on kirjoitettu paljon. Mitä uutta
tehty tutkimus enää voi tuoda aiheeseen? Valkeasaaressa läpimurto on
ensimmäinen julkaistu laaja sotataidollinen tarkastelu aiheesta.
Valkeasaaren taisteluissa JR1:n
komentajana toimineen eversti T. V.
Viljasen sodan jälkeen pitämien Sota
korkeakoulun sotahistorian luentojen
muistioista löytyvät varmaankin varhaisimmat analyysit traumaattisen
tapauksen syistä, mutta niitä ei ole tiettävästi koskaan julkaistu. Viljanen laati
myös 1940-luvun lopulla tutkimuksen
Nykyaikainen suurhyökkäys ja sen torjumisen edellytyksiä, joka julkaistiin
vuonna 2012 Maanpuolustuskorkeakoulun suomalaisen sotataidon klassikot -sarjassa. Viljasen tutkimuksessa
ei kuitenkaan paneuduta suoranaisesti
Valkeasaaren tapahtumiin, vaikka ne
ovatkin luettavissa rivien välistä.
Valkeasaaressa läpimurto on sen
kirjoittajien mukaan myös ensimmäinen kokonaisesitys JR1:n vaiheista.
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Jatkosodan rykmenttien historiat
ovat edelleen melko tutkimaton
osa sotahistoriaamme. Mäkitalo ja Vainio ovat onnistuneet
luomaan monella tapaa poikkeuksellisen rykmenttihistoriikin.
Rykmentin sotatie on sidottu laajempaan kontekstiin, aikakauden
sotataitoon ja taktiikkaan.
Historiikin lähteinä ovat
olleet niin sotapäiväkirjat kuin
muutkin arkistodokumentit,
aiemmat tutkimukset ja kirjallisuus. Hyvän suolan paikoin
turhankin yksityiskohtaiseen
paikannimien, päivämäärien,
kellonaikojen ja sukunimien soppaan tuovat veteraanien omakohtaiset muistot. Kirjan SA-kuvia
ja yksityiskokoelmien valokuvia
yhdistelevä kuvitus sekä taistelukuvauksia tukevat kartat ovat
varsin onnistuneita. Kahden eri kirjoittajan tekstit muodostavat niin ikään
eheän kokonaisuuden, jossa ei ole
turhaa toistoa tai tyylilajin vaihtelua.
Kirjan esittelytekstissä ja johdannossa mainitaan, että rykmentin veteraanit joutuivat etenkin sodan jälkeen
kuulemaan syytöksiä pääaseman murtumisesta. Mäkitalon ja Vainion kirja
ei yritä ehdoin tahdoin kirkastaa JR1:n
kilpeä, vaan rakentaa mahdollisimman
totuudenmukaista ja realistista kuvaa
rykmentistä, joka joutui mahdottoman
tehtävän eteen. Tarkastelun perusteella
voi todeta, että JR1:n taistelijat ja sen
taitava komentaja tekivät Valkeasaaressa kaiken sen, mitä suomalaiselta soturilta voi vaatia. Vahvinkin pato murtuu,
kun paine kasvaa liian suureksi.

Ville Vänskä

kirja-arvio

Tulta ja verta suurmaailman sotavalohon
Teemu Keskisarja
Viipuri 1918
Siltala 2013, sivuja 406
ISBN 978-952-234-187-7

F

ilosofian tohtori Teemu
Keskisarja on tarttunut
aiheeseen, jonka käsittelystä hän taatusti saa kahdenlaista palautetta, niin kestäviä ovat
suomalaisten käsitykset vuoden
1918 tapahtumista. Eihän edes
sodan nimestä ole tähän mennessä päivään päästy yksimielisyyteen.
Kiinnostava on Keskisarjan
roimasti perinteisestä historioinnista poikkeava kirjoittajan ote.
Teksti on paikoin kuin jännityskertomusta, eikä kerrontakaan
ole tavanomaisimmasta päästä.
Ero alan perusteoksena pidettävään Jaakko Paavolaisen Poliittiset
väkivaltaisuudet Suomessa 1918 -teossarjaan on silmiinpistävä. Siinä missä
Paavolaisen kylmä analyysi ei herkeä
edes pöyristyttävimmänkään tapahtuman edessä, antaa Keskisarja tulla täysillä tulta ja verta. Jotakuta tyylivalinta
saattaa vaivata, mutta ainakin minun
mieltymykseni kirjoittajan esitystapaan
kasvoi sivu sivulta.
Keskisarja näyttää havainnollisesti
ja selvästi, millaista on sodankäynti,
kun vapaaehtoisjoukot ovat vajaasti
koulutettuja, kun oletus korvaa tiedustelun ja kun kurista tai organisaatiosta
ei voida varsinaisesti puhua lainkaan.
Näin oli varsinkin punaisella puolella. Pimeissä saunoissa syntyneet olivat
astuneet ”maailman sotavalohon”,
kuten Ilmari Kianto lausui.
Osansa saavat myös valkoiset
joukot ja erityisesti valkoisten sodanja taistelunjohto. Sankareita on harvassa. Mielenkiintoista on havaita,
kuinka väkivalta puhkeaa kuin jonkin
ylimaallisen voiman johdattamana
tavallisten ihmisten kykenemättä sitä
estämään tai edes kahlitsemaan. Viipurin tapahtumat etenevät kuin entisessä
Jugoslaviassa seitsemänkymmentävii-

si vuotta myöhemmin. Teloittajien ja
teloitettavien pulssi hakkaa kuin viimeistä päivää.
Punaisten juuri ennen romahdusta tekemän Viipurin keskusvankilan
poliittisten vankien joukkosurman –
30 tapettua – taustalta ei löydy kunnollista motiivia tai ennalta organisoitua toimintaa, ellei sellaiseksi kutsuta
paikallispunapäällikön humalapäissään
mainitsemaa ”hauskan reissun” tekemistä vankilaan. Kuten arvata saattaa,
teko ei ollut omiaan hillitsemään valkoisten myöhempiä toimia.
Vielä selittämättömämmäksi käy
valkoisten Viipurin linnoitusalueen
vallien välissä 29. huhtikuuta keskellä
kirkasta päivää toimeenpanema joukkoteloitus – Suomen suurin, kuten
Keskisarja mainitsee. Aukotonta selitystä tapahtumalle hän ei löydä, kuten
ei Paavolainenkaan aikoinaan. Uhrit
olivat pääasiassa venäläisiä tai Venäjän alamaisia. Nuottaa vetäneet (vankeja kaupungilta noutaneet) ”Kajjaanin
sissit” eivät nähneet kovin suurta eroa
esimerkiksi puolalaisen tai venäläisen
välillä – ”samanlaista molotusta molemmilla…”
Venäläisten joukkoteloituksen
tultua päämajan tietoon ylipäällikkö
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Mannerheim määräsi asian tutkittavaksi. Tutkijatoimikunta
selvitti eri lähteistä, mitä oli tapahtunut: venäläiset oli koottu,
eroteltu ja kuljetettu vallien
väliin ja ammuttu. ”Mutta kuka
keksi, päätti ja käski?” kysyy
Keskisarja. ”Ei kukaan”, on
vastaus, jota hän ei hyväksy,
vaikka aikalaistodistukset näin
väittivätkin.
Jääkärilähteet totesivat, että
joukot toimittivat puhdistusta
omin päin. Lieventävänä asianhaarana pidettiin valkoisten
joukkojen kouluttamattomuutta järjestyneeseen toimintaan.
Lopputulos oli, että kysymyksen vastaukset päätyivät Viipurin
valtauksen verenkarvaiseen aamuhämärään. Keskisarja ei jätä
rauhaan edes valkoisten ylintä
johtoa – Mannerheimiä myöten.
Teemu Keskisarjan Viipuri 1918
on rakenteeltaan perinteisestä historiateoksesta poikkeava. Kirjan luvut
ovat episodinomaisia, mutta tekstin
johdonmukaisuus ja kulku eivät siitä
kärsi. Sodanjohtotaso ja lumihangille
kaatuvan rivimiehen kohtalo limittyvät
vaikuttavasti – Keskisarja ei toden totta
glorifioi sotaa. Kirjan kuvitus ja kartat
sopivat tekstiin aukottomasti, eikä
painovirheitä paria poikkeusta lukuun
ottamatta ole. Teemu Keskisarja on
nimestään poiketen astunut historioitsijana raskaaseen sarjaan.

Pekka Holopainen

Kylkirauta 1/2014

kirja-arvio

Kirjalöytöjä hyllystäni
Grigori Petrov
Valkoliljojen maa –
Suomi
Kustannusosakeyhtiö
Pohjoinen
alkuteos 1925, sivuja 157
ISBN 951-9099-71-9

T

ätä kirjoittaessani ei ole
vielä tiedossa, miten
Suomi pärjää Sotšin talviolympialaisten kiekkokaukalossa tai hiihtoladuilla. Päätin
kuitenkin jo etukäteen varautua
pahimpaan lukemalla Grigori
Petrovin teoksen Valkoliljojen
maa – Suomi. Se jos mikä on
hyvää lääkettä taloustaantuman, alenevien Pisa-tulosten ja
läntisten naapuriemme urheilumenestyksen kolhimalle itsetunnollemme.
Vakavasti ottaen tarkasteltava teos ei ole ihan mikä tahansa
kioskikirja. Petrov kirjoitti sen alun
perin venäjäksi, josta se käännettiin ja
julkaistiin bulgariaksi vuonna 1925,
turkiksi vuonna 1928 ja arabiaksi pari
vuotta myöhemmin. Ei ole sattumaa,
jos Balkanin alueella matkaavat suomalaiset vielä nykyäänkin huomaavat
olevansa lähes varauksettoman ihailun kohteena, sillä Bulgariassa kirja
oli monta vuosikymmentä koulujen
oppikirjana. Turkissa se oli oppikirjan lisäksi pakollista oppimateriaalia
kaikille valtion virkamiehille ja upseereiksi opiskeleville. Suomen kielellä
kirja julkaistiin vuonna 1978. Kirjan
alkuperäinen käsikirjoitus löydettiin
Sofiasta syksyllä 2000, ja nykyään sitä
säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran arkistossa.
Venäjällä vuonna 1892 papiksi valmistunut Grigori Petrov (1868–1925)
tunsi Suomen hyvin, sillä kertomansa
mukaan hän oli käynyt täällä usein
ja matkustellut sekä asunut useissa
paikoissa eri puolilla Suomea. Historian kirjoista saamamme käsitys
autonomian ajan loppupuolen olosuhteista Suomessa ei ehkä ole aivan
yhtä ihanteellinen kuin millaiseksi
kirjailija ne kuvailee. Vaikka vuosien
1866–1868 suuret nälkävuodet olivat
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jo ohitse, vallitsi Suomessa edelleen
ankara taloudellinen lama, joka jatkui
aina vuosisadan viimeiselle kymmen
luvulle saakka. Varsinkin maaseudulla
kärsittiin köyhyydestä, eivätkä kaupunkilaistenkaan kasarmit ja vuokraasunnot välttämättä juuri valkoisille
liljoille tuoksuneet.
Vuosisadan vaihteessa talous alkoi
kuitenkin elpyä. Maanviljelys alkoi
kehittyä, rakennettiin uusia liikenne
yhteyksiä ja metsäteollisuuden veturoima vienti alkoi vetää. Puunjalostus
tarvitsi koneita, mikä puolestaan vahvisti konepajateollisuuden syntymistä. Ehkäpä tämä kehitys oli Petrovilla
mielessä, kun hän puhuu valtion uudistumisesta. Hänen mukaansa viisaiden
valtiomiesten ei tule pakolla pitää tulevia sukupolvia ikääntyneen ja vanhentuneen hallinnon alaisena, vaan pyrkiä
toiminnallaan luomaan niille uusia
edellytyksiä ja mahdollisuuksia kehittää yhteiskuntaa yhä vahvemmaksi.
Valkoliljojen maa on utopia, mutta
monet Petrovin Snellman-nimisen
henkilön suulla esittämät suomalaisen
ihanneyhteiskunnan perustekijät ovat
ajattelemisen arvoisia tänäkin päivänä.
Snellmanin mukaan ihmisen sivistyneisyyttä eivät osoita valkoiset kaulukset, muodikkaat vaatteet eikä korkea
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ansiotaso, vaan se, miten älymystö käyttää oppineisuuttaan
yhteiskunnan ja kansan parhaaksi. Ehkäpä tässä ajatuksessa on
perää vielä avobemariaikakautenakin.
Snellmanin suulla Petrov
ottaa kantaa myös asevelvollisuuskeskusteluun. Tekstin kohdasta, jossa äidit keskustelevat
villeistä ja tottelemattomista
lapsistaan, voi päätellä hänen
kannattaneen yleistä asevelvollisuutta: ”...Oikein,vain kasarmi
voi muuttaa hänet. Siellä muista
tämän kaltaisista tyhjäntoimittajista on tullut kunniallisia
miehiä. Muistakaa Pekkaa tai
katsokaa Rudolfia: he olivat
kuin tuhlaajapojat. Palattuaan
sotaväestä he olivat esimerkillisiä nuorukaisia...”
1800-luvun lopussa tervey
denhuollon ongelmia olivat
muun muassa lapsikuolleisuus,
kulkutaudit ja hammasmätä. IhanneSuomen tuolloinen sote-uudistus toteutettiin siten, että ”Kuntien viranomaiset
ja kaupunkien edustajat kokoontuivat
yhteen ja ratkaisivat monta ongelmaa.
Jokainen jätti puoluekahinansa ja henkilökohtaiset voittonsa ja alkoi uurastaa
kansan terveyskysymyksen puolesta.”
Entäpä sitten se kirjoitukseni alussa
mainittu urheilumenestys? Petrovin
Snellmanilla on neuvonsa siihenkin,
tosin talviurheilun sijasta hän puhuu
jalkapallosta. Hän iloitsee siitä, että
Suomen nuoriso harrastaa urheilua.
Äärimmäisyyttä tulee kuitenkin välttää
ja huolehtia ruumiillisen ja henkisen
tilan tasapainosta, sillä ”Emme halua
myöskään, että suomalaisista tulee voimakassäärisiä ja vähä-älyisiä. Alla voimakkaat jalat ja yläpuolella pässinpää,
vain tyhjä tai kevyt pääkuori. Pitää olla
vahva pää, että voi sillä pukata palloa...
En tunne mitään ylpeyttä pässinpäisestä Suomen nuorisosta.”

Hannu Liimatta

esittelyssä

Jalkaväen säätiö
– pääaselajin kehityksen tukija ja perinteiden vaalija

V

uonna 1957 perustetun Jalkaväen säätiön toiminnan tarkoituksena on Puolustusvoimien
pääaselajin, jalkaväen, kehityksen edistäminen ja sen historiallisten perinteiden säilyttäminen. Säätiö ylläpitää
Jalkaväkimuseota Mikkelissä.

Toiminnan perusteet
Säätiö tukee ja edistää jalkaväen koulutus-, opinto- ja reserviläistoimintaa
sekä jalkaväen tutkimusta ja kehittämistä. Se tukee ja edistää jalkaväen
historiallisen perinteen kokoamista,
tallentamista ja vaalimista sekä julkaisutoimintaa. Säätiön ”asiakkaita” ovat
jalkaväen tarkastaja, jalkaväkijoukkoosastot ja -yksiköt, sotilasopetuslaitokset, reservi, Jalkaväkimuseo sekä
yhteisöt ja yritykset.
Säätiön valtuuskunta koostuu
15–30 yhteiskunnallisesta vaikuttajasta eri puolilta maata. Eri alojen
yritysten korkeinta johtoa edustavan
valtuuskunnan nykyinen puheenjohtaja on kenraaliluutnantti Vesa Kämäri.
Valtuuskunta ohjaa ja tukee hallitusta,
joka on operatiivinen toimija. Kuudesta
kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittavasta jäsenestä muodostuvan hallituksen nykyinen puheenjohtaja on eversti
Vesa Tervo. Muita keskeisiä toimijoita
ovat säätiön sihteeri, everstiluutnantti
Kari Sainio, Jalkaväkimuseon johtaja
FM Janne Pajunen, taloudenhoitaja,
naistoimikunta sekä talousvaliokunnan
puheenjohtaja ja salkunhoitaja.
Säätiön tukitoimenpiteet perustuvat
tuottavan varainhankinnan ja vakaan
taloudenpidon avulla saavutetusta
varallisuudesta vuosittain kertyviin
tuottoihin. Säätiö vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
sekä hankkii tuloja myös julkaisutoiminnan avulla. Valtuuskunnan jäsenten
osuus säätiön toiminnan tarvitseman
taloudellisen tuen kasvattamisessa on
ratkaiseva.

Toimintamuotoina
palkitseminen, perinnetyö
ja julkaisutoiminta
Säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja
jalkaväen henkilöstölle. Kohteita ovat
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun kurssit, Panssarikoulu,
Reserviupseerikoulun sissikomppania
sekä tuki jalkaväen tarkastajalle. Valmistuvan kadettikurssin parhaat jalkaväkiopiskelijat palkitaan stipendillä ja
säätiön hopeoidulla mitalilla. Kaikille
kurssinsa päättäville jalkaväen upseereille jaetaan Jalkaväen vuosikirjat. Jalkaväen tarkastaja myöntää vuosittain
noin 130 Jalkaväen ansioristiä.
Reserviupseerikurssien paras jalkaväkisotilas palkitaan säätiön lautasella
ja jalkaväkiyksiköiden parhaat säätiön
pronssisella mitalilla. Varusmiehiä ja reserviläisiä palkitaan säätiön pronssisella
mitalilla joukko-osastojen esityksestä.
Sotilaiden suunnistuksen SM-kilpailujen paras varusmiessuunnistaja palkitaan rinkalla.
Jalkaväen tutkimus- ja kehittämistoimintaa tuetaan jakamalla palkintoja ja
apurahoja lahjakkaille ja ansioituneille
tutkijoille ja kehittäjille sekä erillisiin
projekteihin. Tähän toimintaan käytetään vuosittain noin 25 000 euroa.
Jalkaväen säätiön ylläpitämä,
Mikkelissä sijaitseva Jalkaväkimuseo on
Sotamuseon yhteistyömuseo. Sen toimintaa ohjaa syksyllä 2013 perustettu
museotoimikunta. Museon toimintamenot mitoitetaan siten, että se kykenee
ylläpitämään perusnäyttelynsä omalla
budjetillaan.
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Säätiö osallistuu myös jalkaväen tarkastajan johtamaan jalkaväen
perinnetyöhön, painopisteenä jalkaväen
perinnetapahtumien valmistelut.
Julkaisutoiminnan tavoitteena on
jalkaväen toiminnan, perinteiden ja
historian esittäminen, tutkiminen, tallentaminen ja vaaliminen. Säätiö julkaisee kahden vuoden välein ilmestyvää
Jalkaväen vuosikirjaa, joka toimitetaan yhteistyössä jalkaväen tarkastajan
kanssa. Jatkossa kirjan tuottamisesta
vastaa Maasotakoulu, ja se valmistellaan
Maavoimien Esikunnan antamin perustein. Jalkaväkimuseo julkaisee tieteellisiä julkaisuja, henkilöhistorioita sekä
näyttely-, verkko- ja videojulkaisuja.
Lisäksi säätiö on tukenut muun muassa
joukko-osastohistorioiden laatimista.

Tulevaisuuden näkymiä
Säätiö toteuttaa valtuuskunnan syyskokouksessaan 2013 hyväksymää
strategiaa 2014–2018. Pyrkimyksenä
on kasvattaa avustusten ja lahjoitusten
määrää sekä kehittää toimintaa kustannustehokkaalla tavalla. Säätiön tuen
painopistealueet ja mahdollinen laajentaminen niin jalkaväen reservin kuin
kriisinhallintatehtävissä palvelevienkin
suuntaan tullaan selvittämään. Säätiön
tunnettuutta pyritään edelleen parantamaan julkaisujen ja verkkosivujen sekä
jalkaväen piirissä tapahtuvien ja muiden
erilaisten tilaisuuksien kautta. Julkaisujen tuottaminen ja jalkaväen vuosipäivän hyödyntäminen tuovat osaltaan
lisää tunnettuutta ja näkyvyyttä. Säätiö
toimii jatkossakin kiinteässä yhteistyössä jalkaväen tarkastajan, Maasotakoulun
ja vuoden 2015 alusta siihen kuuluvan
Jalkaväkikoulun kanssa.
Säätiön yhteystiedot
hallituksen puheenjohtaja
eversti evp Vesa Tervo
040 700 7114, vesa.tervo(at)nic.fi
säätiön sihteeri
everstiluutnantti evp Kari Sainio
040 760 6874, ksa(at)elisanet.fi
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Langaton runkoverkko (osa 2)

M

aavoimissa käyttöön otettava
Langaton runkoverkko – EB
Tactical Wireless IP Network
– on ensimmäinen osa Johtamisjärjestelmän M18 taktista tiedonsiirtoverkkoa, joka mahdollistaa Internet Protocol
(IP) -pohjaisen tiedonsiirron runkoverkon kovasta ytimestä taistelukentälle
joukkuetasolle saakka.
Jatkossa IP-pohjainen tiedonsiirto
ulottuu myös ryhmiin, partioihin ja
yksittäisille taistelijoille.

Taktiset reitittimet

Lankayhteydet

Langaton runkoverkko koostuu Taktisista reitittimistä, jotka voidaan liittää
toisiinsa eri IP-pohjaisin yhteyksin:
langattomasti, optista ja sähköistä ethernetiä hyödyntäen sekä parikaapelia
hyödyntävällä datayhteydellä. Tarvittaessa yksittäinen yhteysväli voidaan
kahdentaa. Esimerkiksi langattoman
yhteyden rinnalle voidaan toteuttaa
parikaapeliyhteys. Lisäksi reitittimien
välillä voidaan toteuttaa kapeakaistainen sanoma- ja puheyhteys tukeutuen
kenttäradioihin. Langattomia yhteyksiä
varten Taktiseen reitittimeen liitetään
taajuusaluespesifinen radioyksikkö.

Langalliset yhteydet liittävät Taktisen
runkoverkon kiinteään verkkoon ja
silmukoivat verkon säteilemättömin
yhteyksin. Lisäksi ne liittävät Langattoman runkoverkon alapuolella olevat
osat osaksi verkkoa esimerkiksi parikaapelitiedonsiirrolla.

Laajakaistainen
tiedonsiirto
Langattomat yhteydet toteutetaan laajakaistaista tiedonsiirtoa hyödyntäen.
Samaa protokollaa hyödynnetään eri
taajuusalueilla. Se mahdollistaa kustannustehokkaasti eri yhteystyyppien
toteuttamisen suurikapasiteettisista
linkkiyhteyksistä liikkuvien johtamispaikkojen väliseksi Mobile Ad Hoc Network -verkoksi (MANET). Yksittäisen
yhteysvälin kapasiteetti linkkiyhteydellä voi olla jopa 40 Mbit/s. Tiedonsiirtokapasiteetti skaalautuu käytettävän
yhteysvälin laadun, taajuuskaistan ja
verkon solmujen määrän perusteella
automaattisesti. Maavoimien käyttötapauksissa linkkiyhteyksillä muodostetaan taisteluosaston tiedonsiirtorunko
MANET-yhteyksien liittäessä yksikköjohtamispaikat runkoon.

Kenttäradioverkko
Kenttäradioverkon tehtävänä on muodostaa alkuvaiheessa alimpia joukkoja
liittävä yhteys Langattomaan runkoverkkoon. Myöhemmin IP-pohjaisten
verkkojen ulottuessa alimmille joukkotasoille asti on kenttäradioverkon
tehtävänä tuottaa taktista IP-verkkoa
varmentava rinnakkainen sanoma- ja
puheverkko lisäämään taistelunkestävyyttä.

Taktinen reititin
kiinteään verkkoon
Mikä tahansa Langattomassa runkoverkossa oleva Taktinen reititin voi liittää
itsensä ja itseensä liittyneen taktisen
verkon kiinteään verkkoon. Kiinteän verkon liityntöjä koko verkkojen
verkossa voi olla useita, mutta se on
myös täysin toimintakykyinen ilman
yhtäkään yhteyttä kiinteään verkkoon.
Kiinteän verkon yhteyden kautta kaikki
operatiivisen verkon palvelut ovat käytettävissä taisteluosastossa. Yhteyden
puuttuessa taisteluosaston palvelut,
tilannekuva, puhe ja sanomapalvelut,
tuotetaan verkossa olevin palveluin.
Langatonta runkoverkkoa tukee myös

EB:n Tough VoIP -järjestelmä, jolla
maavoimissa toteutetaan kenttätykistön
ja raskaiden raketinheitinten (Multiple
Launch Rocket System, MLRS) tiedonsiirto ja taktinen puhepalvelu sekä ilmavoimissa tukikohtien sisäistä data- ja
puhepalvelua. Tough VoIP -järjestelmä
on parikaapelitiedonsiirtoon perustuva
taktisen tason viestijärjestelmä, ja se
sisältää myös erilaisia taistelunkestäviä
IP-puhelinpäätelaitteita käytettäväksi
kaikilla verkon tasoilla.

Johtamisjärjestelmä
käyttöön
Johtamisjärjestelmän M18 kokeilu ja
käyttöönotto ovat käynnissä maavoimissa. Järjestelmän tietoliikennealustaa ja sen päällä toimivia palveluita
integroidaan kokonaisjärjestelmäksi
Viestikoululla yhteistyössä laiteja ohjelmistotoimittajien kanssa.
Integroitu kokonaisjärjestelmä otetaan
käyttöön valmiusyhtymissä vaiheittain
maavoimien uudistettua taistelutapaa
palvelevaksi johtamisjärjestelmäkokonaisuudeksi.

Elektrobit (EB)
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ajankohtaista

Constantem Decorat Honor
Upseerien ylennykset puolustusvoimissa 31.10.2013 lukien
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84.k
84.k
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84.k
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83.k
89.k
83.k
83.k

komentajakapteeniksi
Jan Emil Torsten BRUNBERG 		
Toni Patrick JOUTSIA			
Mikko Juhani LEHTO			
Ulla Tuulikki MURTOMÄKI		
Veli Pasi Petteri PUOSKARI 		
Marko Erik RAUHALA			
Mikko Leonard SISTONEN		
Sakari Yrjö Matias SOINI			
Jarmo Veli Henrik SÄKKINEN		
Kari Tapio TARVAINEN			

67.mek
71.mek
66.mek
67.mek
65.mek
83.k
66.mek
66.mek
83.k
67.mek

Kuva Puolustusvoimat / Pasi Väätäinen.

majuriksi
Tuomo Johannes AHONEN 		
Timo Tapani ANTIKAINEN 		
Tuomas Olavi ARAJUURI 		
Reijo Kalevi HAAPALAINEN 		
Petri Ilari HAATAJA			
Jan Kristian HANSKA 			
Janne Juhani HOTTA 			
Kari-Petri Oskari HUOVINEN 		
Timo Samuel HYTTINEN 		
Jari Martti Olavi HYVÖNEN		
Markus Ville Juhani ILONEN 		
Janne Kristian JORTAMA 			
Ville Heikki KALLIOKOSKI		
Janne Kenneth KEMPAS 			
Jari Mikael KIELENNIVA 		
Teemu Tapio KILPELÄINEN 		
Ari-Matti Kalevi KORHONEN 		
Mikko Juhani KUOKKA			
Paavo Juhani KÄRNÄ 			
Antti Juhani LAUTALA			
Rauno Olavi LEPPIVIITA			
Mikko Tuomas LEPPÄNEN		
Tapani Ilmari LINNAMAA		
Sami Petteri LIUKKONEN		
Jukka Ilari NIKKILÄ			

Lauri Veikko NORONEN			
Antti Elias OIKARINEN			
Olli Armas OVASKA			
Jarkko Juhani PATRIKAINEN		
Kimmo Mikael PISPA			
Kaj Tommi Henrik PYÖRIÄ		
Riku Juhana Reijonpoika RANTAKARI
Matti Ilmari RAUTIO			
Timo Antero RONKAINEN		
Petri Tapani SANDBERG			
Paavo Tapani SARALA			
Teemu Juhana SARESSALO		
Janne Petteri TÄHTINEN 			
Jere Ville VETTENRANTA		
Ville Tero Juhani VIITA			
Janne Heikki Antero VIITASALO		

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä.
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ajankohtaista

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(at)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.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden
alalta sekä avustaa perintöoikeuteen liittyvässä
verosuunnittelussa.
Toimisto
Kaisa Mähkä
Pentti Laiho
Vesa Mattila
Olli-Pekka Lindell

02 251 1004
041 431 4318
040 581 4112
0400 706 615
0400 826 078

www.asianajotoimistolindell.fi

aatsto@lindell.inet.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen
Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön ja asianajotoimiston
väliseen sopimukseen.
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Sata vuotta vuodesta 1914

ata vuotta ihmiselämässä ja suuremmissakin asioissa on sen verran merkittävä
tapaus, että vuosipäivän sattuessa kohdalle on paikallaan ryhdistäytyä jonkinlaisiin
toimenpiteisiin. Omaakin satavuotispäivääni
olen ajatellut juhlia ainakin kahvitilaisuudella,
vaikka muuten olen kuitannut kaikki syntymäpäiväni niin sanotulla punaisella lipulla.
Tuon kahvitilaisuuden järjestäminen on
kuitenkin vasta hamassa tulevaisuudessa, eikä
sen aihekaan ole kovin kummoinen. Mutta
satavuotismuisteluihin on syytä lähempänäkin
olevana ajankohtana, ja perustelutkin ovat kokonaan toista luokkaa kuin yksittäisen ihmisen
syntymäpäivä. Tänä vuonna tulee nimittäin
kuluneeksi sata vuotta vuodesta 1914. Silloin alkoi ensimmäinen maailmansota, kuten ainakin ne tietänevät, joiden
aikana historia oli kouluissa pakollinen aine.
Ilotteluun vuoden 1914 muisteleminen ei kuitenkaan
oikeuta. Se, mitä tuolloin tapahtui, oli itse asiassa maailmanhistorian suurimman onnettomuuden alku. Superlatiivin
käyttäminen on paikallaan ainakin silloin, jos onnettomuuden laatua arvioidaan menetettyjen ihmishenkien määrällä.
Siihenhän eivät kuulu ainoastaan vuosien 1914–1918 uhrit,
sillä onnettomuus ei päättynyt vuonna 1918. Toinen maailmansota oli ensimmäisen maailmansodan suoranainen jatke,
ja sadan vuoden takaa löytyvät monien ellei useimpien myöhempienkin konfliktien alkujuuret. Tuskin 1900-luvun suuria
diktatuurejakaan olisi voinut syntyä ilman ensimmäistä maailmansotaa. Se oli kerta kaikkiaan yksi ihmiskunnan historian
peruskatastrofeista.
Tietenkään ei pidä kuvitella, että aika ennen vuotta 1914
olisi ollut pelkkää auvoista onnenaikaa. Sellaista ei ole ollut
koskaan eikä kai voi ollakaan. Kasvaviin suurkaupunkeihin
pakkautunut teollisuustyöväestö eli usein äärimmäisen puutteellisissa oloissa kaukana arrogantin ”eliitin” ylellisestä maailmasta. Kiiluvasilmäiset kiihkoilijat alkoivat terroritekoineen
olla yhä suurempana vaivana lopulta sytykkeenkin maailmanpaloon tarjoten. Paikallisia sotia käytiin melkeinpä aina
jossain päin maailmaa. Eivät ne välttämättä pelkkiä kahakoita
olleet, vaikka joistain konnuuksista puhuttiin vähemmän kuin
joistain toisista. Vähemmän tiedettiin esimerkiksi siitä, että
kun Yhdysvallat ”rauhoitti” Filippiinejä, väkeä sai surmansa 500 000–700 000 henkeä. Luku jäi epämääräiseksi, sillä
”alkuasukkaista” vain oli kysymys.
Nykyistäkin menoa seuratessa on vaikea välttyä havainnolta, että ihminen toimissaan on kaikkea muuta kuin täydellinen oman edun tavoittelua ehkä lukuun ottamatta. Erityisen
ikävää tämä on sotilaiden kohdalla, sillä kun muiden ammattikuntien virheet tuottavat talouskriisejä, epäonnistuneita
rakennuksia, käsittämättömiä yhteiskunnallisia ”uudistuksia”
ja muuta vastaavaa, sotilaiden virheet maksetaan ihmisverellä.
Ensimmäinen maailmansota oli kouluesimerkki ihmisjärjen kyseenalaisista tuotoksista. Ketunmetsästykseen ja golfin
pelaamiseen rauhan aikana erikoistuneet brittikenraalit olivat
Somme-joella suunnitelleet heinäkuun alussa 1916 hyökkäyk73

sen, joka puolestaan oli kouluesimerkki ajan
sota”taidosta”. Ensimmäisenä hyökkäyspäivänä britit menettivät hieman vajaa 60 000
miestä pääsemättä edes saksalaisten piikkilankaesteille. Verisempää päivää ei Englannin
armeijalla ollut koskaan aikaisemmin ollut
eikä ollut myöhemminkään. Hyökkäystä
kuitenkin jatkettiin lähes viiden kuukauden
ajan. Tappiot nousivat brittien osalta lopulta 410 000 mieheen. Ranskalaisilta meni
341 000 miestä. Tulos oli, että saksalaisten
linjoja saatiin painettua taaksepäin kymmenkunta kilometriä.
Vuosia kestänyt tuho ja hävitys päättyivät
rauhasopimuksiin, joihin ylivoimallaan voittaneet liittoutuneet pakottivat alakynteen jääneet vastustajansa.
Euroopan uutta karttaa tutkiskelleen ranskalaisen marsalkka Fochin kerrotaan pistäneen sormensa Saksasta erotetun
Danzigin ”vapaakaupungin” kohdalle ja sanoneen, että seuraava maailmansota alkaa tuosta. Samaa kaukonäköisyyttä ei
voittajien poliittisella johdolla ollut.
Erityisen loukkaavaksi saksalaiset kokivat Versaillesin
rauhansopimuksen pykälän, jonka mukaan he vastalauseistaan
huolimatta joutuivat tunnustamaan, että he yksin olivat syyllisiä sodan puhkeamiseen. Liittoutuneille pykälä oli tärkeä,
sillä ”tunnustus” oli oikeuttavinaan ankaran rangaistuksen
langettamiseen.
Saksalaiset luonnollisesti peruivat ”tunnustuksensa” heti,
kun heillä oli siihen varaa, mutta historiantutkimusta tämä niin
sanottu sotasyyllisyyskysymys on myrkyttänyt meidän päiviimme saakka. Seuraavan maailmansodan jälkeen saksalaisia
ryhdyttiin kasvattamaan uudelleen entistä tehokkaammin, ja
nyt alkoi tuloksia näkyä. Pisimmälle on tietämäni mukaan
mennyt uuden Saksan ulkoministeri Joschka Fischer, jonka
mukaan Versaillesin rauha oli liian lievä hänen oman maansa
synteihin nähden.
Todellisuudessa jokainen päättäjistä olisi varmasti kavahtanut suursotaa, jos olisi vähänkin aavistanut, mitä se toisi
tullessaan. Yksi näkijöistä oli Sarajevossa murhattu Frans
Ferdinand, jonka mukaan sota toisi tullessaan tuhon Euroopan
jokaiselle kolmelle keisarikunnalle. Mutta hän oli poissa, ja
kun tulella leikittiin, sitä ei lopulta hallinnut kukaan. Tosin
saatan yliarvioida joidenkin päättäjien hyväntahtoisuutta.
Winston Churchill, Ison-Britannian meriministeri joka tapauk
sessa kirjoitti vaimolleen heinäkuun lopulla 1914: ”Kaikki
menee kohti katastrofia ja luhistumista. Olen kiinnostunut,
valmistautunut ja onnellinen.”
Maljoja ei todellakaan kannata nostella sadan vuoden
takaisen onnettomuuden vuoksi. Mutta pahoillakin asioilla
tapaa olla myös hyviä puolia. Ilman suursotaa Suomi ei olisi
päässyt lähtemään sille tielle, joka tuotti meille itsenäisen
maan. Sata vuotta on marraskuussa kulunut myös siitä, kun
Jääkäriliike käytännössä käynnistyi. Silloin taidan kohottaa
lasin huulilleni.

Sampo Ahto
Kylkirauta 1/2014

IN MEMORIAM
Poutanen
Esko Ensio
Everstiluutnantti
s. 15.4.1927
k. 28.11.2013
Kad.nro 3126
31. Kurssi

Leppänen
Matti Vilho Sakari
Eversti
s. 13.11.1930
k. 20.12.2013
Kad.nro 3374
38. Kurssi

Vannainen
Klaus Karolus
Everstiluutnantti
s. 25.10.1921
k. 14.1.2014
Kad.nro 2658
26. Kurssi

Kukkonen
Eero
Everstiluutnantti
s. 16.12.1930
k. 21.11.2013
Kad.nro 3439
39. Kurssi

Pokela
Väinö Nikolai
Majuri
s. 27.11.1918
k. 1.1.2014
Kad.nro 2116
25. Kurssi

Lappalainen
Matti Uolevi
Eversti
s. 27.7.1929
k. 9.1.2014
Kad.nro 536me
23. Merikadettikurssi

Ericsson
Carl-Bertel (Butti)
Everstiluutnantti
s. 18.6.1942
k. 14.12.2013
Kad.nro 4874
51. Kurssi

Tuominen
Aulis Johannes
Eversti
s. 18.4.1929
k. 2.1.2014
Kad.nro 3328
37. Kurssi

Raitasaari
Reino Kalevi
Eversti
s. 27.5.1927
k. 23.1.2014
Kad.nro 3130
31. Kurssi

Malkamäki
Heikki Matti
Komentaja
s. 17.1.1945
k. 1.12.2013
Kad.nro 751me
39. Merikadettikurssi

Pynnönen
Aarne Henri Olavi
Majuri
s. 11.3.1946
k. 8.1.2014
Kad.nro 5348
53. Kurssi

Nieminen
Erkki Heikki Olavi
Everstiluutnantti
s. 13.6.1943
k. 2.2.2014
Kad.nro 4774
50. Kurssi

Risteily

Pekingistä
Hongkongiin
7.–19.9. Kiina, Japani,
Etelä-Korea, Hongkong
Peking,
Kiina
Tianjin,
Kiina

Bosnia – Herzegovinassa
2.–7.7., 16.–21.7.

Bosnia – Herzegovina on
omaleimainen luonnonkaunis maa,
joka joutui kokemaan Jugoslavian
hajoamissotien kauheudet kaikkein
ankarimpina. Matkan aikana näet
ja kuulet hämmästyttäviä tarinoita
alueen historiasta, elämästä,
sodasta ja politiikasta.
Asiantuntijaopas
majuri Heikki Wala.

1689 €

Okinawa,
Japani

Puolassa ja itäisessä
Saksassa 28.4.–5.5.

Laiva-bussimatka Tallinna, Varsova,
Krakova, Auschwitz, Lützen,
Breitenfeld, Travemünde.
Asiantuntijaoppaat
Ilmari Hakala ja Leena Hakala.

1098 €

Entisessä Itä-Preussissa
22.–30.4.

Travemünde, Gdansk, Westerplatte,
Görlitz ja Hitlerin Sudenpesä,
Kaliningrad, Kuurin kynnäs,
Klaipeda, Palanga, ristikukkula,
Riika, Tallinna.
Asiantuntijaopas ev Sampo Ahto.

1188 €
Marja-Liisa
Tiensuu

Toisen maailmansodan ratkaisutaisteluja
käytiin Euroopan lisäksi Kaukoidässä, jossa
vastakkain olivat USA ja Japani. Osaltaan
nuokin taistelut vaikuttivat myös Suomen
kohtaloon.
Syventävien luentojen ja runsaan
retkiohjelman lisäksi Royal Caribbean
m/s Voyager of the Seas laivan palveluihin
kuuluu korkeatasoinen viihdeohjelma ja
täysihoito.

Ilmari
Hakala

Heikki Wala

Jyrki
Härkönen

Tapio
Niitynperä

Asiantuntijaopas Marja-Liisa Tiensuu
ja evl Ilmari Hakala.

2496 €

Amalfin rannikolla
20.–24.5.

Amalfin rannikolla, Napolissa ja
Pompeijissa. Toisen maailmansodan
sotanäyttämöt. Asiantuntijaopas
ev Sampo Ahto.
Sampo Ahto

Marja
Rantanen

Liisu
Mikkonen

Ranskassa Normandian
maihinnousu 9.–13.10.
Pariisi, Calais, Caen, Saint -Lô.
Asiantuntijaopas
evl Ilmari Hakala.

1356 €

1698 €

1329 €

Peking nähtävyydet ja Kiinan muuri,
Tianjin, Etelä-Korea Busan, Japanin
Nagasaki ja Okinawa, Hongkong.

298 €

Jangtsejoen risteily ja
Shanghai
13.–25.5, 7.–19.10.

Chartwell House, Doverin linna,
Battle of Britain -museo, Lenhamin
kirkkomaa, Royal Arsenal ja
Lontoon kaupunkikierros,
Imperial War -museo, Churchillin
sotahuoneet ja museo, Cenotaph,
Royal Air Force museo.
Asiantuntijaopas
evl Ilmari Hakala.

Taiwan

Asiantuntijaopas
ev Tapio Niitynperä.

Risteilyjä

Lontoossa ja Kentin
kreivikunnassa 18.–21.7.

Nagasaki,
Japani

Viipurin alueella
24.–25.5., 14.–15.6.,
5.–6.7. ja 13.–14.9.
70 vuotta Tali – Ihantalan
suurtaistelusta

Balkanin niemimaalla
20.–25.10.

Belgrad – Sarajevo – Mostar – Split.
Asiantuntijaopas
evl Ilmari Hakala.

Busan,
Etelä-Korea

Hongkong

Sotahistoriaa ja
kulttuuria

1395 €

Sisilian kiertomatka
8.–16.11.

Palermo, Monreale, Agrigento,
Villa del Casalen huvila, Gela,
Piazza Armerinan kaupunki, Licata,
Catania, Barokin helmet Syrakusa
ja Noton laakso, Taormina, Adrano,
Etna, Messina, Cefalù, Palermo
Matkalla tulee tutuksi niin toisen
maailmansodan tapahtumat kuin
kuvitteellisen tv-komissaari Salvo
Montalbanon maisemat.
Asiantuntijaopas ev Sampo Ahto.

1986 €

Aikamatka nykyajasta menneisyyteen.
Shanghai – Nanjing – Keltainen vuori
– Wuhan – Yichang – Wuxianin ja
Qutangin rotkot – Chongqing
Asiantuntijaopas Marja-Leena
Tiensuu tai Lauri Lehtovirta.

2290 €

Laatokan ja Äänisen risteily
9.–14.6.

Pietari, Neva, Valamo, Syväri, Ääninen,
Kizhi, Petroskoi, Mandrogi.
Asiantuntijoina mm. Jyrki Härkönen,
ev Sampo Ahto. Musiikkia ja mukavaa
tunnelmaa luo Eino Grön.
alk. 768 €

Jokiristeily Volga – Don
12.–19.9.

Helsinki, Nizhny Novgorod,
Kozmodemyansk, Cheboksary, Kazan,
Samara, Saratov – Volgograd – Rostov
Don – Helsinki. Asiantuntijat Jyrki
Härkönen ja Gustav Hägglund.
Tunnelmaa luovat Vieno Kekkonen,
Elina Sauri ja Pekka Pentikäinen.
alk. 1876 €

Alaskan risteily
28.8.–6.9.

Seattle – Juneau – Skagway – Tracy
Arm – vuono ja Sawyerjäätiköt
– Ketchikan – Inside Passage –
Vancouver. Villin pohjolan satumaiset
maisemat – sumuisia metsiä,
hohtavia vuonoja, lumihuippuisia
vuoria, aavemaisen sinisinä välkkyviä
jäätiköitä, villieläimiä ja valaita…
Mukavasti täysihoidolla Royal
Caribbeanin laivalla.
Asiantuntijaopas Liisu Mikkonen.

2798 €

Hurtigruten – maailman
kaunein merimatka
Bergenistä Kirkkoniemeen
13.–20.6., 7.–14.8.
Kirkkoniemestä Bergeniin
16.–22.5., 10.–16.7., 3.–9.9.
Risteilyllä täysihoito ja
monipuolinen retkiohjelma.
Asiantuntijaopas
Marja Rantanen.
alk. 1986 €
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Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 17€/varaus, 1.4.2014 alkaen 19€/varaus.

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

One mission, one team, one direction.

Airbus Military, Astrium and Cassidian join
forces for the success of your critical missions.
www.airbusdefenceandspace.com

