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Yli 50 vuoden maailmanlaajuisella kokemuksellaan  
Saab ymmärtää nykyajan taistelukentän haasteet.  
Tulitukiaseemme kokoavat yhteen tehokkuuden, kevyen 
painon ja älykkyyden.

Monipuolinen ja edeltäjäänsäkin kevyempi Carl-Gustaf  
M4 -tulitukijärjestelmä ja älykäs AT4-kertakäyttöinen 
panssarintorjunta ja tulitukiperhe tarjoavat monipuolista 
ja taistelutestattua tukea vastaamaan jatkuvasti muuttuviin 
taistelukentän haasteisiin. 

Jatkuvasti menestyksekkäitä yhteistyökumppanuuksia 
rakentaen, Saabin thinking edge -ajattelutapa johtaa uusiin 
ja innovatiivisiin teknologioihin, joihin joukkonne voivat 
aina luottaa.
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pääkirjoitus

Asiantuntijuus  
mediamaailman muutoksessa

Kadettiupseerien odotetaan osal-
listuvan yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun. Asiantuntijuutemme 

odotetaan tuovan keskusteluihin tosi-
asioita ja ammattimaista näkökulmaa. 

Upseerien yhteiskunnallinen rooli 
poikkeaa monista muista ammateista. 
Julkisuudessa esiintyessään – sosiaali-
nen media mukaan luettuna – jokainen 
upseeri edustaa aina myös ammatti-
kuntaansa. Meiltä odotetaan lojaaliutta 
päättäjiä kohtaan, samoin meiltä odote-
taan tasapuolisuutta ja jopa neutraaliutta 
erilaisiin poliittisiin näkökulmiin. Nämä 
vaatimukset korostuvat erityisesti sellai-
sina aikoina, jolloin yhteiskunta jostain 
syystä kokee turvattomuuden tunnetta. Maanpuolustustie-
dotuksen suunnittelukunnan vuotuisen tutkimuksen mukaan 
elämme  parhaillaan sellaista aikaa. 

Upseereilla on muiden kansalaisten tavoin perustusla-
kiin pohjautuva sananvapaus, joka ei kuitenkaan ole täysin 
rajoittamaton. Sitä rajoittaa esimerkiksi työsopimuslain 
lojaliteettivelvollisuus, jonka mukaan työntekijän on toi-
minnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen 
asemassaan olevalta työntekijältä vaadittavan toiminnan 
kanssa. 

Virkamieslaki puolestaan määrää, että virkamiehen on 
käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä ta-
valla. Laki puolustusvoimista määrittelee asian vielä tar-
kemmin: ”Sen lisäksi, mitä virkamiesten käyttäytymisestä 
muualla säädetään, ammattisotilaan on virkatehtävissään 
ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, että hän ei me-
nettele tavalla, joka on omiaan vaarantamaan luottamusta 
puolustusvoimille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoi-
toon.” Myös Yleinen palvelusohjesääntö asettaa velvoitteita 
ammattisotilaiden käyttäytymiselle. 

Tarkentavat määräykset eivät ole ristiriidassa pe-
rustuslaillisen sananvapauden kanssa. Ne vain antavat 
lisävelvoitteita, jotka on otettava huomioon julkisessa 
esiintymisessämme. 

Nykyisessä mediamaailmassa äänen kuuluville saamisen 
kilpailuvaltteja näyttävät olevan räväkkyys ja ylilyönnit. 
Kadettiupseereille ne eivät sovi malliksi, koska esiintymi-
seltämme odotetaan ennen kaikkea asiallisuutta. 

Monissa julkisten keskustelujen avauksissa mainintaan, 
että esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä ne 
edusta työnantajan kantaa. Kadettiupseeriksi profiloituneen 
henkilön kohdalla maininta kuitenkin menettää osin tai jopa 
kokonaan merkityksensä, sillä lukija arvottaa mielipiteen 
kuitenkin Puolustusvoimia edustavan ammattilaisen nä-
kökulmaksi. 

Yhteiskunnassa on toistaiseksi 
melko vähän oikeustapauksia, joissa 
olisi jouduttu tekemään tulkintoja vir-
kamiehen yksityis- ja työprofiilin vä-
lillä. Ainakin yksi tapaus kuitenkin on. 
Korkein hallinto-oikeus totesi ratkai-
sunaan, että ”jos yleisö ei voi millään 
tavoin yhdistää lausujaa tai kirjoittajaa 
viranomaiseen, kysymyksessä on yksi-
tyishenkilönä annettu lausunto”.

Tämänkertaisessa Kylkiraudan 
numerossa tarkastellaan media- ja 
uutismaailman muutosta eri näkökul-
mista. Digitalisaatio on muuttanut me-
diakenttää melkoisesti, ja varsinkin 
mediatalojen talouden perusta on isossa 

murroksessa. Mainostajat siirtyvät verkkoon ja siellä suures-
sa määrin yhdysvaltalaisten sosiaalisen median palvelujen 
sivustoille. Digitalisaation alkuvaiheissa verkkosisältöjä 
ilmaiseksi käyttämään tottuneet lukijat eivät edelleenkään 
haluaisi maksaa niistä. 

Toinen iso muutos on jatkuva uutisvirta. Samaan aikaan 
kun mediatalot ovat taloudellisissa vaikeuksissa, uutisia 
tehdään enemmän kuin koskaan, ja niiden käyttäjämäärät 
ovat ennätyslukemissa. Sosiaalisen median avulla jokai-
nen ihminen voi halutessaan olla ”globaali uutistoimitta-
ja”. Medialla ei enää ole yksinoikeutta tulkita maailmaa 
kansalaisille, vaan he voivat itse hakea tietoa tapahtumista 
haluamistaan lähteistä.

Edellä kuvatun perusteella olisi helppo ennustaa nel-
jännen valtiomahdin lopullista tuhoa. Kansalaiset haluavat 
kuitenkin edelleen lukea myös journalistisesti tuotettuja, 
tapahtumia taustoittavia ja erilaisia näkökulmia sisältäviä 
uutisia. Saattaapa käydä niinkin, että toimittajien ammat-
titaito nousee aivan uuteen arvostukseen. 

Journalismipohjainen uutistuotanto tulee säilymään 
yhtenä demokraattisen yhteiskunnan tukipilarina. Suo-
malaisten medialukutaidon ja yleissivistyksen vaaliminen 
puolestaan takaa sen, että osaamme jatkossakin erottaa 
laatu journalismin ilman journalistista kontrollia tuotettujen 
”klikkausjuttujen” ja yksittäisten henkilöiden julkaisemien 
ähkäisyjen joukosta. 

Asiantuntijaviestinnällä ja -puheenvuoroilla on kysyntää 
myös nykyisessä nopeassa uutis- ja mielipidemaailmassa. 
Kadettiupseereina meiltä odotetaan asiantuntijuuden lisäksi 
asiallisuutta ja ammattimaisuutta. 

Päätoimittaja

Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
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Kadettikunta ry on itsenäi-
sen Suomen kadettikouluissa 
upseerin tutkinnon suorittanei-
den upseerien ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa opiskelevien 
kadettien maanpuolustusaat-
teellinen veljesjärjestö. 

KYLKIRAUTA



näkymiä

Meitä kaikkia kadettivel-
jiä ja -sisaria yhdistää 
kadetti kasvatukseen pe-

rustuva ajattelutapa, kurssien rajat 
ylittävä kadettiveljeys ja jo 95 vuotta 
sitten syntyneet upseerien yhteiset 
arvot. Ne ovat olleet myös omana 
voimanlähteenäni, välillä ehkä vähän 
unohtuneina, mutta pohjimmiltaan 
kuitenkin syvälle sieluun juurtunei-
na. Kaveruudella jaksaa – kadetti-
veljien kanssa töissä, opiskelemassa, 
metsästämässä tai pelin jälkeen 
puku kopissa. Toisen samanhenkisen 
kaverin kanssa niin voitot kuin tap-
piotkin on helpompi ottaa vastaan.

Kadettikoulutuksen edistämil-
lä arvoilla on yhteys myös Puo-
lustusvoimien arvoihin. Yhteinen 
arvo perusta tekee elämämme hel-
pommaksi, varsinkin silloin kun 
arvot ovat selkäytimessä. Viimeisim-
män tutkimuksen mukaan yhteisen 
arvopohjan hyväksyy yli 90 prosenttia Puolustusvoimien 
henkilöstöstä. Upseerien kohdalla luku on lähes sata prosent-
tia. Sekä työilmapiirikyselyn että niin sanotun lähtökyselyn 
mukaan parasta Puolustusvoimissa ovat työyhteisöön ja 
-ilmapiiriin liittyvät asiat. Arvot ovat siis myös koko puo-
lustusvoimien voimanlähde.

Arvoistamme isänmaallisuus ilmenee kunnioituksena 
aiempien sukupolvien tekemää työtä ja uhrauksia kohtaan. 
Se auttaa selviytymään myös tämän päivän muuttuvassa 
turvallisuusympäristössä. Isänmaallisuus ilmentyy ajattelun 
ja tekojen kautta siten, että maamme etu asetetaan oman 
edun edelle. Puolustusvoimissa palvelevalle se tarkoittaa 
myös työnantajan ja Suomen kansan edun asettamista omien 
etujen edelle. Vaativa arvo noudatettavaksi – kadettiupsee-
reille kuitenkin selvä.  

Toinen arvoistamme on ammattitaito, joka muodostuu 
tiedosta, taidosta, asenteesta ja ammatillisista valmiuksista. 
Kadettiupseerin ammattitaito ilmenee työtehtävien hallinta-
na, korkeana työmoraalina sekä tuloksellisena toimintana. 
Ammattitaito kehittyy elinikäisellä oppimisella, koulutuk-
sella sekä vaihtelevilla ja haasteellisilla tehtävillä.

Työyhteisössämme myös oikeudenmukaisuudesta 
huolehtiminen kuuluu yleensä kadettiupseerien vastuulle. 
Arvona oikeudenmukaisuus tarkoittaa ihmisten tasa-arvoista 
ja yhdenvertaista kohtelua ilman syrjintää, häirintää tai kiu-
saamista. Herkkiä ja ajankohtaisia asioita myös tällä hetkellä. 

Vastuullisuus näkyy kadettiveljien ja -sisarten sitoutumi-
sena ja haluna täyttää annetut tehtävät parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Se ilmenee myös huolehtimisena sekä alaisista 
että omasta jaksamisesta. 

Luotettavuus ilmenee työyhteisön arjessa kadettiupsee-
rien johdonmukaisena käyttäytymisenä ja lojaalisuutena. 

Puolustusvoimien on nautittava 
kaikissa tilanteissa valtionjohdon ja 
kansalaisten ehdotonta luottamusta. 
Kadettiupseerin rooliin ei mielestäni 
kuulu päättäjien julkinen arvostelu 
tai edes arviointi. 

Yhteistyökyky ilmenee yhdessä 
tekemisenä, toisten kannustamise-
na, tukemisena ja auttamisena sekä 
oman työyhteisön ja yhteistyökump-
paneiden arvostamisena. Kadetti-
upseerien yhteistyökyky nousee 
hyvin esille esimerkiksi muiden 
viranomaisten tukemisessa ja kan-
sainvälisessä sotilaallisessa yhteis-
työssä. Kansainvälisiin velvoitteisiin 
osallistuminen olisi varmaan syytä 
nostaa myös kadettiupseerien hy-
veiksi, vaikkei niitä vielä kadetti-
lupauksessa mainitakaan. 

Tärkein arvomme on kuitenkin 
kadettiveljeys – yksi sana, jossa ki-
teytyvät kaikki edellä luetellut arvot. 

Henkilöstön arvoperustan lujuutta mitataan joka päivä 
arjen työssä, päätöksissä ja ratkaisuissa. Arvokeskustelua 
on tarpeen käydä jopa Kadettikunnan juhlavuonna. Arvojen 
jatkuvuuden turvaaminen nuorimmillekin kadettikursseille 
on työtä, jolla on aina tarkoitus.  

Itsenäinen Suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta. Seu-
raavana vuonna on Puolustusvoimien juhlavuosi. Kuluva 
vuosi on Kadettikunnan 95-vuotisen taipaleen juhlavuosi. 
Juhlapäivänä 27. tammikuuta laskimme Helsingin kadettipii-
rin kanssa seppeleet Hietaniemen sankarihaudoille. Kurssien 
rajat ylittävä kadettiveljeys sekä kaaderilaulajien luoma tun-
nelma saivat unohtamaan niin vesisateen kuin hautausmaan 
polkujen liukkaan jäänkin. 

Samanlaisia juhlatilaisuuksia on vietetty muissakin ka-
dettipiireissä. Tapahtumien huipennus oli tietenkin yhteinen 
juhlaviikonloppu Kouvolassa 12. maaliskuuta. Kiitokse-
ni Pohjois-Kymen kadettipiirille ponnistuksista, joista jää 
vahva muisto kadettiveljeydestä. Hyvää juhlavuotta kaikille 
 Kadettikunnan jäsenille!

Uutena puheenjohtajana haluan vielä lopuksi kiittää 
jäseniä valinnastani. Erityiskiitoksen annan edeltäjälleni, 
kontra-amiraali Veijo Taipalukselle hänen tinkimättömästä 
työstään arvojemme hyväksi.

Kadettiaikanani ja sen jälkeen olkoon tunnukseni Suomen 
vapaus ja kansamme onni.

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Arvojen juhlaa – Kadettikunta 95 vuotta
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Kadettikunta ry on itsenäisen 
Suomen Kadettikoulussa tai 
Maanpuolustuskorkeakoulus-

sa upseerin tutkinnon suorittaneiden ja 
upseeriksi opiskelevien kadettien vapaa-
ehtoinen veljesjärjestö ja maanpuolus-
tusaatteellinen yhdistys. 

Itsenäisen Suomen Kadettikou-
lun ensimmäinen kadettikurssi alkoi 
Helsingin Arkadiassa 25. tammikuuta 
1919 ja päättyi 31. maaliskuuta 1920. 
Kadettikoulun vuosipäivän juhlaan ko-
koontuneet ensimmäisen kadettikurs-
sin upseerit perustivat Kadettikunnan   
27. tammikuuta 1921.

Kadettikuntaa perustettaessa olosuh-
teet Suomessa olivat varsin erilaiset kuin 
nykypäivänä. Äskettäin itsenäistynyt 
Suomi haki vielä omaa paikkaansa ja 
linjaansa suvereenina valtiona. Puolus-
tusvoimien yleisjärjestelyt ja upseeriston 
koulutusjärjestelmä olivat vielä monilta 
osin alkutekijöissään. 

Vuoden 2015 loppuun mennessä 
 kadettikursseilta oli valmistunut jo liki 
11 000 upseeria. Yhtenäinen peruskou-
lutus opintojen ensimmäisen vuoden 
aikana luo tänäkin päivänä kadettiupsee-
reille keskinäisen yhteenkuuluvuuden 
tunteen. Kadettiveljien ja -sisarten vä-
listä kiinteyttä vahvistavat vielä puolus-
tushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa 
suoritettavat opinnot. 

Kadettikunnan toiminnan tärkein 
päämäärä on ylläpitää ja kehittää ka-
dettiupseerien elinikäistä ja virkaiästä 
riippumatonta kadettitoveruutta. Kadet-
tikunnan tunnuslause on ensimmäisen 
suomalaisen upseerikoulutuksen toi-
meenpanijaa, Savon prikaatin komenta-
jaa eversti Yrjö Maunu Sprengtportenia, 
mukaillen Constantem decorat honor 
– Kunnia kestävän palkka.

Upseerin ammatissa virkatehtävää 
ja siinä palvelevaa yksilöä on vaikea 
erottaa toisistaan. Yhteiskunta odottaa 
upseeriensa sitoutuvan kansallisiin pe-
rusarvoihimme.  Upseerilta edellytetään 
myös tiettyä omasta edusta tinkimistä. 

Esimerkiksi hänen oikeuttaan osallistua 
politiikkaan on rajoitettu ja hän on vel-
vollinen siirtymään uuteen tehtävään, 
myös toiselle paikkakunnalle. Omista 
pyrkimyksistä luopumista viran hyväksi 
ilmentää myös virkavalan antaminen. 
Siinäkin korostetaan upseerin toimimis-
ta yhteiskunnan palveluksessa, Suomen 
kansan antamalla valtuutuksella. 

Nykypäivän yhteiskunnalliset odo-
tukset vaikuttavat myös tapaan, jolla 
esiinnymme julkisuudessa. Upseereina 
meiltä odotetaan asiantuntijuuden tuo-
mista yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Toisaalta jokaisessa julkisessa esiintymi-
sessä edustamme omien mielipiteidem-
me lisäksi myös koko upseerikuntaa ja 
Puolustusvoimia instituutiona. Tämä 
koskee myös sosiaalisessa mediassa 
esiintymistä. Aina kun kirjoittaja tai lau-
sunnon antaja tunnistetaan upseeriksi, 
hän edustaa samalla yhteisöämme ja 
koko Puolustusvoimia. Lojaaliuttam-
me arvioidaan arjen tekojemme kautta.   

Kansallisen puolustuskykymme 
uskottavuuden perustana on aina ollut 
kansalaisten luottamus Suomen puo-
lustusvoimiin, Rajavartiolaitokseen ja 
niiden upseeriston ammattitaitoon. Luja 
maanpuolustustahto on, yleisen asevel-

vollisuuden kautta, osaltaan seurausta 
upseeriston osaamisesta. Puolustusvoi-
mat onkin tänä päivänä yksi arvoste-
tuimmista instituutioista maassamme.

Upseerit ovat kautta aikojen 
toimineet arvokkaina ja kunniak-
kaina pidettyjen periaatteiden mukai-
sesti. Korkeatasoisen koulutuksen lisäksi 
 kadettiveljeys sekä perinteiden ja isän-
maallisten arvojen kunnioittaminen ovat 
aina olleet oleellinen osa suomalaista 
upseerikasvatusta. Kadettikunnalla on 
koko olemassaolonsa ajan ollut tärkeä 
merkitys upseeriston yhteenkuuluvuu-
den ja toveruuden lujittamisessa sekä 
yhtenäisen upseeriston muodostamisessa 
Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitok-
seen.

Vuosikymmenten saatossa Kadetti-
kunnan toiminta on kehittynyt veljespii-
ritoiminnasta sekä sotien aikaisesta ja 
niiden jälkeisestä jäsenistön avustustoi-
minnasta nykyiseen kaikkia kansalaisia 
koskevaan maanpuolustusaatteelliseen 
työhön.  

Jokainen upseeripolvi kohtaa vuo-
rollaan omat haasteensa isänmaan 
palveluksessa. 2010-luvun toimintaym-
päristön muutoksessa Kadettikunnalla 
on jälleen kerran edessään haastava teh-
tävä. Toimintaympäristön muutos nostaa 
esiin aivan uudenlaista yhteiskunnan 
turvallisuuteen liittyvää keskustelua. 
 Kadettiupseereina olemme asiantunti-
joina mukana tässä keskustelussa.

Toivon Kadettikunnan edelleen 
 aktiivisesti myötävaikuttavan kansa-
laisten korkean maanpuolustustahdon 
ja turvallisuuden tunteen kehittymiseen. 
Myös upseeriston yhteenkuuluvuuden 
lujittaminen on jatkuvasti tarpeen.

Kiitän Kadettikuntaa tähänastisesta 
työstä ja toivotan sen toiminnalle par-
hainta menestystä myös tulevina vuo-
sina.

Kenraali Jarmo Lindberg

Puolustusvoiman komentajan 
tervehdys
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Rajavartiolaitoksen päällikön 
tervehdys

Rajavartiolaitoksen ja Kadet-
tikunnan yhteinen taival on 
pitkä, sillä Rajavartiolaitos 

perustettiin vain kaksi vuotta ennen 
kuin kadettiupseerien veljesyhdistys 
aloitti toimintansa. 

Kun maamme rajavartiointi mää-
rättiin 21. maaliskuuta 1919 sisä-
asiainministeriön alaisille sotilaallisesti 
järjestetyille rajavartiojoukoille, luo-
vutti silloinen sotaministeriö vas-
taperustetulle Rajavartiolaitokselle 
sen tuolloin tarvitseman upseeriston. 
Tuohon aikaan itsenäinen Suomi oli 
nuori eikä upseeristolla ollut yhtenäistä 
identiteettiä eikä arvomaailmaa, vaan 
ne piti rakentaa. 

Kun arvioidaan, mitä kaikkea 
 Kadettikunta on saanut aikaan 95-vuo-
tisen historiansa aikana, on helppo 
todeta sen onnistuneen tehtävässään 
erinomaisesti: upseeristollamme on 
vahva aatepohja sekä yhteiset arvot ja 
perinteet. Työ ei kuitenkaan ole koh-
distunut ainoastaan kadetti upseereihin, 
vaan Kadettikunnalla ja sen jäsenistöllä 
on ollut merkittävä rooli myös kansalli-
sen maanpuolustustahdon ylläpitäjänä 
ja vahvistajana.  

Rajavartiolaitoksen tehtäviin on 
alusta pitäen kuulunut valtakunnan 
puolustaminen. Rajavalvonnan lisäksi 
se on toinen keskeinen tehtävä, jonka 
valtiovalta on katsonut kuuluvan Ra-
javartiolaitokselle. Rajavartiolaitok-
sen kiinteä rooli maanpuolustuksessa 
ei olisi kuitenkaan mahdollinen ilman 
sitä, että Rajavartiolaitoksen upseerit 
ovat suorittaneet virkaan vaadittavan 
tutkinnon Maanpuolustuskorkeakou-
lussa. 

Kadettikoulu on antanut yhtenäisen 
peruskoulutuksen lisäksi vahvan pe-
rustan upseeriperinteille, arvopohjalle 
sekä kadettitoveruudelle. Esimerk-
kinä tästä perinteestä ovat sotiemme 

raja- ja merivartiojoukkojen sekä 
 upseeristomme toiminta ja saavutuk-
set, unohtamatta suuriakaan uhrauksia. 
Kadettiupseerien arvomaailma ja teot 
ovat osaltaan olleet myös synnyttämäs-
sä Rajavartiolaitoksen koko henkilös-
töä koskettavaa rajamieshenkeä sekä 
laitoksen nykyisiä arvoja.

Constantem decorat honor – 
Kunnia kestävän palkka – voisiko 
jälleen kerran olla ajankohtaisempaa 
tunnuslausetta. Tunnemmehan konk-
reettisesti Suomen vaikean taloudelli-
sen tilanteen sekä epävarmuutta luovat 
säästö- ja sopeuttamistarpeet. Samaan 
aikaan turvallisuustilanne niin maa-
ilmalla kuin lähialueellammekin on 
muuttunut entistä huonompaan suun-
taan.

Tilanne Syyriassa ja Irakissa on 
aiheuttanut toisen maailmasodan 
jälkeisen ajan laajimman kansain-
vaelluksen kohti Eurooppaa. Ukrai-
nan kriisiä ei ole kyetty ratkaisemaan, 
ja vastakkainasettelu on heijastunut 
myös Pohjois-Euroopan alueelle. Tur-
vallisuustilanteen muutos on näkynyt 

poikkeuksellisesti myös Suomen ja Ve-
näjän rajalla turvapaikanhakijailmiönä. 
Tilanteen kehittyminen on vaikeasti 
ennustettavissa, eikä näköpiirissä ole 
nopeaa käännettä parempaan. Elämme 
haasteellisia aikoja. 

Kun tilanne muuttuu vaikeaksi, 
tarvitaan mielenlujuutta, kestävyyttä, 
päättäväisyyttä, uskollisuutta ja antau-
tumista Isänmaan palvelukseen. Juuri 
niitä ominaisuuksia, joita upseeristom-
me tunnuslause sisältää. Kadettivel-
jeskunnan ja kadettiperinteen ansiosta 
meillä on yhtenäinen upseeristo, joka 
pystyy päättäväisesti työskentelemään 
Isänmaamme puolesta kaikissa oloissa.

Juhlapäivän kunniaksi haluan läm-
pimästi kiittää 95-vuotista Kadetti-
kuntaa ja sen jäsenistöä tähänastisesta 
työstä sekä toivottaa sydämelliset on-
nittelut ja parhainta menestystä myös 
tulevaisuudessa. 

Kenraaliluutnantti 
Jaakko Kaukanen
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Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan  
Kaius Niemen haastattelu

Teksti:  Hannu Liimatta

Laadukasta journalismia 
tarvitaan yhä

Niemen mukaan yksityisen 
median liiketoimintamallit 
ovat olleet viime vuosina on-

gelmissa suhdanneherkän liikevaihdon 
takia. Käytännössä mainosmyynti on 
ollut hyvinkin haasteellista. 

— Heikon talouden lisäksi tilan-
teeseen on vaikuttanut myös se, että 
verkko- ja digitaalinen mainonta ei ole 
tähän mennessä tuottanut yhtä hyvin 
kuin perinteinen printtimainonta. Digi-
taalisia mainosmarkkinoita syövät 
myös kansainväliset toimijat, kuten 
Facebook ja Google. Kakulla on en-
tistä enemmän jakajia.

— Mitä tulee tilaajiin, niin esimer-
kiksi Helsingin Sanomien lähtökohtana 
on, että asiakasmäärät saadaan kasvuun 

jo lähitulevaisuudessa. Printtilehden 
levikin lasku on hallinnassa, ja digi-
taalisen puolen kasvava maksavien 
asiakkaiden määrä kompensoi printti-
asiakkaiden määrän vähenemistä, 
Niemi toteaa. 

— Valoa tunneliin tuo erityisesti se, 
että ihmiset ovat edelleenkin valmii-
ta maksamaan hyvin tuotetuista laa-
dukkaista sisällöistä. Olemme eläneet 
viime vuodet valtavan uutisvyöryn ja 
suurten muutosten keskellä. On uutisoi-
tu Ukrainasta ja sen jälkivaikutuksista, 
Venäjän tilanteesta, pakolaiskriisistä 
ja työmarkkinapolitiikan erilaisista 
kiemuroista. 

— Ihmiset tarvitsevat huolella 
tehtyä journalismia kyetäkseen jäsen-
tämään maailmaa uutisvyöryn keskellä. 
Tarvitaan kokonaiskuva, joka antaa ih-
misille eväitä ymmärtää, mitä on me-
neillään. Sen pohjalta lukijat voivat 
tehdä asioista omia johtopäätöksiään, 
sanoo Niemi. 

Ei pelkkää pinnallisuutta 

Jatkuvan uutisvirran ja sosiaalisen 
median yleistymisen myötä ihmisten 

mahdollisuudet saada tietoa ovat mul-
listuneet viimeisen viidentoista vuoden 
aikana. Tieto on kuitenkin samalla 
sirpaloitunut, ja sosiaalinen media on 
eittämättä osaltaan kasvattanut myös 
pinnallisuuden ja lyhytjänteisyyden 
tendenssejä. 

— Toisaalta suomalaiset keskit-
tyvät mediankäytössään kotimaisin 
uutisvälineisiin. Elämme rajatulla kieli-
alueella, ja yleensä ihmiset kuitenkin 
haluavat mennä sellaisten medioiden 
pariin, jotka ovat entuudestaan tuttuja 
ja joihin he luottavat, muistuttaa Niemi.

Ihmiset tarvitsevat ja kuluttavat 
monenlaisia mediasisältöjä. Ei ole 
juurikaan olemassa sellaisia ihmisiä, 
jotka lukevat pelkästään joitain tiettyjä 
sisältöjä, kuten esimerkiksi pelkästään 
viihdettä tai ainoastaan uutisia. 

— Tiedän tämän, sillä Helsingin 
Sanomien digitaaliverkossa asioi päi-
vittäin noin miljoona lukijaa. Näemme 
siellä, että ihmiset tuppaavat lukemaan 
ristiin rastiin erilaisista asioista, vaikka 
eivät aina sitä myöntäisikään. Itsekin 
luen mediaa laidasta laitaan ja haen 
kaikkea mielenkiintoista erilaisista 
viestimistä. 

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius 
Niemi myöntää media-alan olevan murroksessa. 
Hänen mielestään se ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

että journalismi olisi kriisissä. Laadukkaille ja asioita 
taustoittaville sisällöille on edelleenkin tilausta, ja 

suomalaisilla isoilla viestimillä on tällä hetkellä yleisöä 
enemmän kuin koskaan.

Kaius Niemi
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Viime aikoina on tapahtunut paljon 
suuria ja ihmisten jokapäiväiseen elä-
mään vaikuttavia asioita. Nämä ”kovat” 
uutisaiheet askarruttavat ihmisten 
mieliä, ja he haluavat myös saada niistä 
entistä enemmän tietoa. 

— Kun kiinnostus herää, alkavat ih-
miset etsiä aiheista hyvin tehtyjä uutisia 
ja analyyseja, ja he hakevat tietoa myös 
ehkä monipuolisemmin kuin aikaisem-
min. Ihmiset lukevat digitaalisesta me-
diasta myös entistä pitempiä artikkeleja, 
sanoo Niemi. 

Valesivustojen väärän 
tiedon maailma 

Valesivustot tekevät perinteisten ja 
luotettavien viestimien työstä entistä 
haastavampaa. Ne hämärtävät ihmisten 
mahdollisuuksia erottaa totuus valheesta. 

— Suomessa on kuitenkin hyvin 
koulutettu väestö, eivätkä suomalaiset 
ole miten tahansa vietävissä. Suoma-
laiset ovat perinteisesti lukijakansaa ja 
kiinnostuneita näkemään asioita pintaa 
syvemmältä. 

Yksi esimerkki tästä on Ylen Talous-
tutkimuksella teettämä mediaselvitys, 
jonka mukaan Helsingin Sanomien 
luotettavuus oli kasvanut kahdeksan 
prosenttiyksikköä yhden ainoan vuoden 
aikana, vuodesta 2014 vuoteen 2015. 
Yleisradion luotettavuus oli vastaavasti 
kasvanut neljä prosenttiyksikköä, joka 
sekin varsin iso nousu. 

— Oman arvioni mukaan tulokset 
ovat merkki eräänlaisesta vastavaikutuk-

sesta valheellista tai muunneltua tietoa 
vastaan, mikä parantaa ihmisten luotta-
musta Helsingin Sanomiin ja Yleisra-
dioon, ja siten se kasvattaa luotettavien 
medioiden lähtökohtia, Niemi toteaa. 

Osa valesivustoista on niin läpinä-
kyviä, että ne jo luonnostaan herättävät 
ihmisissä torjuntaa. 

— Mitä ovelammin niitä tehdään ja 
mitä kehittyneemmiksi tällaisten dis-
informaatiolähteiden tekeminen muut-
tuu, sitä suuremmaksi sananvapauden 
haasteet kasvavat. Valesivustot ovat 
haaste nimenomaan sananvapaudelle, 
sillä jokaisellahan on oikeus omiin mie-
lipiteisiinsä, mutta kenelläkään ei ole 
oikeutta omiin faktoihinsa. Journalistin 
ohjeet – joita suomalaiset toimitukset 
noudattavat – perustuvat siihen, että tar-
jottava tieto on oikeaa. Jos jostain syystä 
on tarjottu väärää tietoa, se oikaistaan 
ja virhe korjataan. Journalistin ohjeet 
ovat hyvinkin tiukat, ja niiden mukaan 
toimitaan, sanoo Niemi.   

Medialukutaito – ase 
infosotaa vastaan

Niemi toteaa sodankäynnistä puhumisen 
olevan kovaa retoriikkaa. 

— Sanoisin, että joka tapauksessa 
ainakin jonkinlainen informaatiotaiste-
lu on parhaillaan käynnissä. On vaikea 
arvioida sen laajuutta, tarkkaa muotoa 
tai sitä, onko kyseessä valtiojohtoinen 
toiminta. Voi olla niinkin, että pieni ja 
äänekäs joukko yrittää antaa vaikutel-

man, että tekeillä on enemmän kuin mitä 
itse asiassa onkaan. 

— Mutta kun katsotaan esimerkiksi 
niin sanottua Pietarin trollaustehdasta, 
niin kyllähän siellä suunnalla näyttää 
olevan operaatioita meneillään monissa 
eri maissa, Niemi sanoo.

Informaatiotaisteluun pitää ainakin 
varautua. Varautua voidaan ennen kaik-
kea kehittämällä kansalaisten media-
lukutaitoa. 

— Nuoret ja jopa koululapset tulisi 
saada ymmärtämään, miten disinfor-
maatiokanavien sisällöt poikkeavat 
Journalistin ohjeita noudattavien toi-
mitusten tuottamista sisällöistä.

— Valtiolla on hyvin suuri rooli 
infor maatiosodankäyntiin varautumises-
sa. Ihmiset oppivat kyllä aika nopeasti 
erottamaan uudetkin pohjavirtaukset, 
kunhan heille vain kerrotaan, mistä on 
kyse. Tiedon avoimuus ja tiedon avoin 
jakaminen sekä yleinen ”informaatio-
sivistys” ovat varautumisessa keskei-
sessä asemassa, valottaa Niemi. 

Medialukutaidon ydin on siinä, että 
lukija ymmärtää, kuka hänelle puhuu ja 
mikä rooli on esimerkiksi poliitikoilla, 
medialla sekä sosiaalisella medialla ja 
siellä käytävällä keskustelulla. Lukija 
voi huomaamattaankin joutua alttiiksi 
sellaisille sivustoille, joissa asiat eivät 
ole välttämättä kohdallaan tai joissa suo-
ranaisesti jopa valehdellaan. Hänellä on 
oltava valppautta erottaa, mikä ero on 
luotettavilla viestimillä verrattuna sosi-
aalisen median kanavilla tai palstoilla 
käytäviin keskusteluihin. 
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— Näinhän on tietysti historiassakin 
aina ollut, mutta digitaalinen maailma 
on tehnyt asian vielä entistäkin haasta-
vammaksi.

Viranomaisviestintä ja 
vallan vahtikoirat 

Niemen mielestä suomalaiset viran-
omaiset pärjäävät ja osaavat toimia vies-
tinnässään koko ajan entistä paremmin. 

— Uskon, että viranomaiset ovat 
itsekin ylpeitä kyetessään avoimeen, 
oikea-aikaiseen ja totuudenmukaiseen 
viestitään. Avoimuusperiaate on tärkeä 
demokratian tukipilari, ja viranomais-
viestinnällä on sen varmistamisessa 
hyvin tärkeä rooli.

Suomalainen lehdistönvapaus on 
maailman huippua. Kansainvälisen sa-
nanvapausjärjestön Toimittajat ilman 
rajoja rankingissa Suomi on ollut yk-
kösenä jo puolen vuosikymmenen ajan. 
— Sekin kertoo siitä, että Suomessa 
vaalitaan sanan- ja lehdistönvapautta. 
Täällä on mahdollista tehdä journa-
lismia ilman sellaisia pidäkkeitä, joita 
monissa muissa maissa on. 

— Katson huolestuneena, mitä 
Euroopassa tapahtuu tällä hetkellä esi-
merkiksi Unkarissa ja Puolassa. EU:n 
ulkopuolisista maista huolenaiheena on 

Venäjä, jossa tiedotusvälineet ovat hyvin 
vaikeassa tilanteessa. Mitä ahtaammalle 
tiedotusvälineet ajetaan, sitä paremmat 
mahdollisuudet tarjoutuvat disinformaa-
tion levittämiselle, ennustaa Niemi. 

Lehdistössä ja ylipäätään eri viesti-
missä on hyvin paljon eroja siinä, miten 
ne sananvapautta toteuttavat. Yleensä 
Suomessa on laadukas journalistinen 
pohja ja viestimet ovat ”vallan vahti-
koiria”, joiden tehtävänä on nostaa esiin 
asioita, jotka eivät ole kunnossa. 

— Toinen keskeinen tehtävä – eten-
kin tässä tilanteessa, jossa Suomi nytkin 
on – liittyy niin sanottuun ratkaisukes-
keiseen journalismiin. Se tarkoittaa sitä, 
että yritetään hakea ja tarjota yleisölle 
erilaisia vaihtoehtoja, joista ihmiset 
pystyvät luomaan ja rakentamaan itse 
ratkaisumalleja ongelmiin. Välillä on 
annettava myös toivoa, sanoo Niemi.

Maanpuolustuskurssi  
avaa silmiä

Haastattelua tehtäessä Kaius Niemi 
osallistui valtakunnalliselle maanpuo-
lustuskurssille. 

— Olen ollut erittäin tyytyväinen 
nähtyäni kurssilla, miten paljon eri 
hallinnonalat tekevät yhteistyötä ko-
konaisturvallisuuden ylläpitämiseksi. 

Pienen maan näkökulmasta resurssien 
yhteiskäyttö on fiksua. 

— Meneillään oleva aikakausi on 
ollut tavattoman otollinen ajankoh-
ta osallistua maanpuolustuskurssille. 
Maailmalla tapahtuu nyt niin paljon 
asioita, joita ei vielä pari vuotta sitten 
olisi uskonut lainkaan todeksi. On ta-
vattoman mielenkiintoista ja hyödyllistä 
käydä kurssi juuri nyt tässä tilanteessa, 
toteaa Niemi.

Terveiset 
kadettiupseereille?

Suomi on tällä hetkellä tilanteessa, jossa 
yhteiskunnallinen koheesio on koetuk-
sella. 

— Mielestäni on olennaista, että 
kouluttajien viesti varusmiespalvelus-
taan suorittaville miehille ja naisille olisi 
se, että Puolustusvoimien tehtävänä on 
puolustaa avointa suomalaista yhteis-
kuntaa – ja avointa demokratiaa.

— Avoimeen yhteiskuntaan mahtuu 
monenlaisia ihmisiä ja kulttuureja. 
Suomi pärjää kyllä, kunhan kunni-
oitamme toisiamme ja säilytämme 
yhteiskunnan vahvana länsimaisena 
demokratiana. Sellaista Suomea on hyvä 
puolustaa, lopettaa Niemi. 

Valesivustot ovat haaste sananvapaudelle.
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Kotimainen media
selviytyy kriisistään

Mediatoimiala on tämän vuo-
sikymmenen aikana ollut 
rajussa myllerryksessä. 

Uutiset mediatalojen yt-neuvotteluis-
ta ovat arkipäivää. Vain Yleisradio on 
vahvan julkisen rahoituksen turvin 
kyennyt säästymään toiminnan rajulta 
uudelleenarvioinnilta. 

Yleisradion kunniaksi on sanotta-
va, että se on kyennyt uusiutumaan ja 
kehittämään palvelujaan internetaikaan 
paremmin sopivaksi, mistä Yle Areena 
ja Uutisvahti ovat hyviä esimerkkejä. 
Vahvan rahoituksensa turvin Yle on 
kuitenkin tunkeutunut verkossa myös 
uusille alueille ja syönyt kaupallisen 
median ansaintamahdollisuuksia.

Mediatoimialan luovalle tuholle 
on ollut ominaista se, että vanhojen 
rakenteiden horjuessa kotimaahan ei 
ole syntynyt uusia mediamarkkinoiden 
valtiaita. Kilpailu on tullut ulkomailta, 
ja mediarahaa on kadonnut kiihtyvään 
tahtiin Suomen ulkopuolelle.

Voittaja vie kaiken
Mediatoimialan muutoksen perimmäi-
nen syy on internet. Se on merkinnyt 
tiedon tuottamisen ja kuluttamisen 
markkinoilla vallankumousta. Kun 
nopeat yhteydet ovat jo liki joka not-
kelmassa, on massatiedonvälitykseen 

syntynyt uusi superjakelukanava. Se 
on murtanut perinteisen median uutis-
monopolin. Samanaikaisesti valtava 
tiedon tulva korostaa tiedon valikoin-
nin, jalostamisen ja räätälöinnin mer-
kitystä ja tarjoaa siten perinteisille 
mediataloille uusia mahdollisuuksia.

Internet on luonut edellytykset 
lukuisille uusille teknologioille ja 
palveluille. Ne ovat räjäyttäneet kan-
salaisten valinnanmahdollisuudet. Sen 
myötä kilpailu mediakuluttajien ajasta 
on  kiristynyt nopeasti. 

Globaalin tietoverkon yksi piirre 
näyttäisi olevan se, että Winner takes 
it all, voittaja vie kaiken. Tässä maa-
ilmassa Suomen isotkin media yhtiöt 
ovat kuin lastuja laineilla. Tämän 
päivän mediamarkkinoiden nousevia 
valtiaita ovat amerikkalaiset suuryhtiöt. 
Google ja Facebook vievät kasvavan 
määrän suomalaisesta mediarahasta ja 
mediakäyttäjien ajasta. Huomispäivän 
valtiaita voivat olla jotkin muut yhtiöt. 
Varmaa on, että nekin toimivat globaa-
leilla markkinoilla. 

Vuosikymmenet lähes monopolin 
suojissa toiminut kotimainen media on 
joutunut nopeasti sopeutumaan uuteen 
tilanteeseen. Mediatalot ovat käynnis-
tyneet muutokselle hitaasti kuin meri-
diesel, mutta nyt vauhtiin on jo päästy. 

Kilpailuun on vastattu kehittä-
mällä omaa liiketoimintaa verkossa, 
hakemalla sieltä uutta ansaintaa sekä 
karsimalla kuluja. Kannattavuuden yl-
läpitämisessä painopiste on viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen ajan ollut 
kulujen karsimisessa, koska ansainta-
logiikan löytäminen uusiin digitaalisiin 
tuotteisiin on osoittautunut vaikeaksi. 

Takana seitsemän  
laihaa vuotta

Mediataloilla on tuplaongelma. Mul-
listavaa rakennemuutosta on jouduttu 
tekemään huonon taloussuhdanteen 
aikana. Suomen taloudella on taka-
naan seitsemän laihaa vuotta. Kulut-
tajien ostovoima on kehittynyt heikosti 
ja kaupalla menee huonosti. Vuonna 
2015 mediamainonta supistui kolme 

On väitetty, että kotimainen media käy 
kuolinkamppailua, jonka lopputuloksena se menettää 

valta-asemansa kansainvälisille toimijoille. Näin 
ei kuitenkaan ole. Ammattimaisesti tuotetulle, 

kiinnostavalle ja laadukkaalle suomalaiselle 
mediasisällölle on käyttöä jatkossakin. Luotettava ja 
totuuteen pyrkivä media on demokratian paras tae.

Teksti: Antti Kokkonen

Antti Kokkonen
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 prosenttia. Sanomalehdillä vastaava 
pudotus oli yli seitsemän prosenttia. 
Alamäki on jatkunut jo vuosia. 

Supistuvasta mainoskakusta yhä 
suuremman osan vievät amerikkalaiset 
suuryhtiöt. Kilpailussa ei ole mitään 
pahaa, jos kilpailuedellytykset ovat 
samat. Näin ei Suomessa kuitenkaan 
ole. Ulkomaisia yhtiöitä eivät koske 
kaikki samat rajoitukset kuin kotimai-
sia  yhtiöitä. Ne eivät myöskään maksa 
veroja Suomeen eivätkä tehokkaan vero-
suunnittelun ja veroparatiisien käytön 
kautta paljon muuallekaan. 

Tässä valossa ihmetellä sopii sitä, 
että Jyrki Kataisen hallitus antoi Goog-
lelle helpotuksia energiaveroon, kun 
amerikkalaisjätti rakensi palvelinkes-
kuksensa Summan entiseen paperiteh-
taaseen Haminaan. Samainen hallitus oli 
jo aikaisemmin jouduttanut kotimaisen 
kaupallisen median ahdinkoa ulottamalla 
arvonlisäverotuksen koskemaan median 
sisältömyyntiä. Siihen asti mediasisäl-
töjen arvonlisävero oli nolla, koska 
sillä katsottiin olevan yleishyödyllinen 
 demokratiaa vahvistava ulottuvuus.

Massamedia ei ole 
menneisyyttä

Onko kotimainen media kaiken tämän 
keskellä kuolinkorinoissaan? Onko se 
menettämässä valta-asemansa ja kutis-
tumassa marginaaliseksi toimijaksi Suo-
messa? Ei. Kyse on rajusta muutoksesta, 
josta mediayhtiöt tulevat ulos erinäköi-
sinä kuin ne olivat aikaisemmin. Mutta 
kotimaista kaupallista mediaa tarvitaan 
tulevaisuudessakin.

Perinteisellä medialla on edel-
leen vahva ja jopa vahvistunut asema. 
Suomalaiset sanomalehdet tavoittavat 
tänä päivänä enemmän kuluttajia kuin 
koskaan aikaisemmin. Painettujen sa-
nomalehtien levikit ovat viime vuosina 
supistuneet noin viiden prosentin vuosi-
vauhtia. Lukijamäärissä pudotus on ollut 
hieman vähäisempi. 

Kun otetaan huomioon sanoma-
lehtien verkkopalvelut, kokonais-
tavoittavuus on kasvanut merkittävästi. 
Esimerkiksi oma lehteni, Lapin Kansa, 
tavoittaa omalla markkina-alueellaan 
edelleen 85 prosenttia lappilaisista 
viikoittain. Puhe massamediasta ei ole 
menneisyyttä.

Vaikka sanomalehtien levikit laske-
vat, printtilehti ei ole vielä tullut tiensä 
päähän mainosvälineenä. Suomalai-
set pitävät tuoreen kyselyn mukaan 

painettuja sanomalehtiä aiempaa yli-
voimaisemmin mieluisimpana mai-
nosvälineenä. Kaikkiaan 45 prosenttia 
nostaa painetut sanomalehdet ykköseksi, 
kun kysytään, mistä he mieluiten luke-
vat, katsovat tai kuuntelevat mainoksia. 
Osuus on kaksi prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin edellisellä tutkimuskierroksel-
la vuotta aiemmin (IRO Research Oy:n 
Tuhat suomalaista -tutkimus).

Tulevaisuus älypuhelimissa

Median käyttö on siirtynyt voimakasta 
vauhtia verkkoon ja mobiililaitteisiin. 
Median käyttö desktop-tietokoneilla ei 
enää kasva. Älypuhelimissa kasvu on 
voimakkainta, ja tablettien suosio kasvaa 
myös nopeasti. 

Konsulttiyhtiö Deloitten Saksassa te-
kemän selvityksen mukaan kuluttajien 
käytössä olevien älypuhelinten määrä 
on ensimmäistä kertaa ylittänyt desktop-
tietokoneiden määrän. Selvitykseen vas-
tanneista 75 prosenttia sanoi, että heidän 
kotonaan on älypuhelin, kun kannettava 
tietokone on 72 prosentilla kotitalouksis-
ta. Tabletti puolestaan on 45 prosentilla 
vastaajien kotitalouksista. Samansuun-
tainen voimakas siirtymä mobiilin on 
käynnissä Suomessakin. Älypuhelimi-
en käytössä sovellusten osuus kasvaa 
 nopeasti. 

Tulevaisuudessa mediaakin kulu-
tetaan nopeasti lisääntyvissä määrin 
älypuhelimilla ja tableteilla sovellusten 
kautta. Viisas mediayhtiö panostaa nyt 
voimakkaasti sovelluksiin. Työ on käyn-
nissä kaikissa Suomen merkittävissä me-
diayhtiöissä. 
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Internet on mahdollistanut media-
markkinoille uusia ilmiöitä. Sosiaalinen 
media on noussut vahvaksi perinteisen 
median haastajaksi. Ihmiset haluavat 
kuluttaa tietoa erilaisten sosiaalisten 
suotimien kautta. Sosiaaliseen mediaan, 
someen, liittyvä omien verkostojen ra-
kentaminen ja tapa suositella kiinnos-
tavia asioita ovat lyöneet läpi myös 
perinteisen median toimintatavoissa.

Ammattimainen media – 
demokratian tae

Harhaanjohtavan ja jopa täysin valheel-
lisen tiedon levittämisestä on tullut osa 
Suomenkin mediamaisemaa. Suomeen 
on syntynyt verkkosivustoja, jotka eivät 
ole sitoutuneet journalismiin ja sen käy-
täntöihin. Yksi tällainen on MV-lehti, 
joka nimestään huolimatta ei ole lehti. 
Vastamediana itseään pitävä MV-lehti 
julkaisee faktaa, huhuja ja huijauksia se-
koittavia artikkeleita, joiden pääaiheina 
ovat maahanmuuttajat, seksuaalirikolli-
suus ja salaliittoteoriat. 

Vastamedia ja sosiaalisen median 
keskustelupalstat ovat myös nykyai-
kaisen hybridisodankäynnin välineitä. 
Sometrollauksella pyritään aiheuttamaan 

hämminkiä ja luomaan epävakautta. Ne 
uhkaavat kuitenkin enemmän suoma-
laisen yhteiskunnan yhtenäisyyttä kuin 
kotimaista mediaa. 

Suomen koululaitokselta toivoisi ny-
kyistä osaavampaa panostusta media-
lukutaitojen kehittämiseen. Perinteisen 
median – tai ehkä paremmin ilmaistuna 
ammattimaisen median – tulevaisuus 
on pitkälti riippuvainen siitä, että suuri 
yleisö haluaa luotettavan ja totuuteen 
pyrkivän median. Se on paras tae myös 
demokratialle.

Kohti valoisaa 
tulevaisuutta

Kääntäen ajatellen kotimaiselle medialle 
luotettavuuden ylläpitäminen ja paran-
taminen muodostaa tulevaisuudessa yhä 
suuremman kilpailuedun. Ammattimai-
sen median on entistä selkeämmin teh-
tävä pesäeroa netin keskustelupalstoihin 
ja vastamedian höttötietoon. 

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on 
median itsesäätelyelin. Siihen sitoutu-
neet mediat noudattavat Journalistin oh-
jeita, jotka ovat paljon tiukemmat kuin 
Suomen julkisuuslainsäädäntö. 

JSN-jäsenyys on eettisesti toimivalle 

medialle luotettavuuden ja laadun tae. 
Sitä kannattaisi tuoda suurelle yleisölle 
esille selvästi enemmän kuin tähän asti 
on tehty. Suomalaisten mediatalojen 
kannattaisi myös avata omia toiminta-
prosessejaan ja omia eettisiä toiminta-
ohjeitaan yleisölle nykyistä paremmin. 
Se turvaa kaiken somehälinän keskellä 
parhaiten median toimintaedellytyksiä. 

Ammattimaisen median tulevaisuus 
on brändätyn, luotettavan, kiinnostavan 
ja laadukkaan mediasisällön tuottami-
sen varassa. Tässä valossa suomalainen 
media voi hyvin. Mediatalojen säästöistä 
ja irtisanomisista huolimatta suomalai-
nen mediankuluttaja ei koskaan historian 
aikana ole saanut käyttöönsä yhtä laadu-
kasta mediaa kuin se saa vuonna 2016. 

Kotimaiset mediasisällöt löytävät 
myös suuremman yleisön kuin koskaan 
aikaisemmin. Kun sisältöjen kaupallis-
taminen verkossa opitaan mediataloissa 
paremmin, kotimaisen median tulevai-
suus on valoisa.

Antti Kokkonen on Lapin Kansan ja 
Pohjolan Sanomien vastaava päätoimit-
taja. 

Perinteisellä medialla on edelleen vahva asema.
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Jami Virta

Menestyvällä 
on kyky kertoa

Tasavallan presidentti Urho Kek-
konen ohjeisti juuri virkaan 
astunutta puolustusvoimain ko-

mentajaa kenraali Lauri Sutelaa vuonna 
1974: ”Älä tee sitä! Jos yrität pysytellä 
jokaisen lehtikirjoituksen perässä, et 
muuta kerkiäkään tekemään.”

Komentaja olisi halunnut korjata 
lehdistössä tehtyjä tulkintoja antamas-
taan käskystä, joka koski Varusmieslii-
ton toimintaedellytyksiä ja erityisesti 
niiden rajoittamista. Presidentti Kekko-
sen lausahduksessa tiivistyi viestinnän 
tulevaisuus ja pelin henki. 

Teknologian kehittymisen myötä 
viestintää ei voinut enää ”hallita” eikä 
jokaisesta risahduksesta kannattanut 
pahoittaa mieltään. Kaikkeen ei vain 
yksinkertaisesti enää voinut reagoida. 
Edellä kuvattua hetkeä edelsi kuitenkin 
vuosikymmenen kestänyt kehitysvaihe, 
jonka aikana rakennettiin monet itses-
täänselvyytenä pitämämme asiat.

Suomalainen yhteiskunta muuttui 
kansainvälistä kehitystä seuraten no-
peasti 1960- ja 1970-luvuilla. Koulu-
tustason nousu, kaupungistuminen ja 
yhteiskunnan laaja organisoituminen 
lisäsivät tyytymättömyyttä vallitsevaa 
yhteiskuntarakennetta kohtaan. Tek-
nologian kehittyminen mahdollisti 
aiemmasta poiketen myös radikaalien 
näkökulmien esittämisen joukkotiedo-

tuksessa, ja se aiheutti laajoja ja mieli-
piteitä jakaneita keskusteluja. 

Samaan aikaan Puolustusvoi-
mat koki sotien jälkeisen suurim-
man muutoksen, jonka tuloksena se 
on tänä päivänä yhteiskunnassamme 
arvostettu instituutio. Tässä kehityk-
sessä viestinnällä on ollut merkittävä 
rooli. Olisi kuitenkin naiivia väittää, 
että konkreettisia muutoksia olisi ta-
pahtunut heti. Usein mielikuvilla on 
käytäntöä suurempi merkitys. Näin 
oli myös silloin, kun maanpuolustus 
kamppaili olemassaolon oikeudestaan 
1960-luvun lopulla.

”Kaikki keskustelu 
syvärinkäyneitten kanssa 

on turhaa”

Näin kirjoitti kirjailija Heikki Palmu 
kokemuksistaan armeijan harmaissa 
vuonna 1969. Palmun näkökulmaan 
vaikutti epäilemättä myös yleinen kä-
sitys Puolustusvoimien viestintäkult-
tuurista. Puolustuslaitos ei pyrkinyt 
aktiivisesti jakamaan tietoa toimin-
nastaan ennen 1950-luvun puolta-
väliä. Viestintä oli ohjeistettu siten, 
että uutisarvoa saivat vain asenteisiin 
vaikuttavat asiat, kuten paraatit ja vala-
tilaisuudet. 

Vielä vuonna 1965 valmisteltiin 
sota väen rikoslakiin muutosta, joka 
olisi tehnyt ilman esimiehen lupaa 
julkaistavista sotilaiden kirjoituksista 
ja ajatusten esittämisestä rangaistavia 
tekoja. 

Viestinnällisestä näkökulmas-
ta tällaista paraatiarmeijaa vastaan 
hyökkäsivät aseistakieltäytyjät, passien 
polttajat ja omantunnonarat koko 1960-
luvun ajan. Sotilashenkilöstön yhtenäi-
syyttä repivät myös sukupolvien väliset 
näkemyserot, ammattiyhdistystoimin-
nan viriäminen kasarmialueilla ja koko 
yhteiskunnan kattava politisoituminen, 
mikä tuntui rikkovan sotilaiden sanan-
vapautta. 

N i i n p ä  p u o l u s t u s v o i m a i n 
 komentaja Kaarlo Leinonen pahoit-
teli vuosikymmenen viimeisessä päi-
väkäskyssään kielteisen julkisuuden 

Puolustusvoimien viestintä on kulkenut pitkän tien 
pidättyvästä tiedottamisesta nykyajan monipuoliseen 

ja moderniin viestintään. Artikkelissa käsitellään 
Puolustusvoimien ja sen henkilöstön viestinnällisen 

osallistumisen merkitystä aikakaudella, jolloin 
Puolustusvoimat joutui kamppailemaan jopa 

olemassaolonsa oikeutuksesta.

Teksti:  Jami Virta
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lisääntymistä ja totesi ymmärtävänsä 
henkilöstönsä epäoikeudenmukaisuu-
den tunteen. Siksi hän kehotti myös 
sotilaita osallistumaan keskusteluun 
todeten laajan ja avoimen keskustelun 
kumoavan asiattomat kannanotot vai-
kenemista paremmin.

Komentajan kehotus laukaisikin 
s otilaiden varsin massiivisen vasta-
hyökkäyksen, jota oli valmisteltu mo-
nella taholla. Historiantutkija pystyy 
jälkikäteen yhdistämään nämä vasta-
toimet toisiinsa, aikalainen niitä tuskin 
pystyi kokonaisuudeksi hahmottamaan. 

Esimerkkinä voidaan mainita, 
kuinka pitkin 1960-lukua oli luotu suo-
malaisen turvallisuuspolitiikan määrit-
telyä. Käsitys siitä, että ulkopolitiikka 
oli kaiken ydin ja sen tukena piti olla 
uskottava puolustus, oli saanut jalan-
sijaa jo varsin kattavasti myös väestön 
keskuudessa. Jopa ydinsota oli saatu 
tuntumaan kaukaiselta mahdollisuu-
delta, vaikka kansainvälisesti suurvallat 
toisiaan nokittelivatkin. 

Tiedottamisesta viestintään

Muutamien upseerien ennakkoluu-
lottomuus ja rohkeus pantiin merkille 
myös julkisessa sanassa. Risto Hyvä-
risen, Aimo Pajusen ja Jaakko Valta-
sen ajatukset olivat pohjana monissa  
Puolustusvoimien julkaisuissa, joissa 
aiemmasta poiketen otettiin vahvasti 
kantaa sotaväen asemaan ja merkityk-
seen. Heidän esimerkkiään noudattaen 
maanpuolustuksen yhteiskunnallisen 
aseman puolustamiseen osallistui yhä 
laajempi joukko Puolustusvoimien hen-
kilökuntaa.

Toinen positiivisen julkisuuskuvan 
syntymiseen vaikuttanut tekijä oli se, 
että Puolustusvoimien tiedotusta ryh-
dyttiin rakentamaan kiihtyvää tahtia 
vastavoimaksi kasvavalle maanpuo-
lustuskritiikille. Viestintään oli halua, 
mutta punainen lanka oli vielä kadok-
sissa. 

Tästä on osoituksena esimerkiksi 
Pääesikunnan vuonna 1965 Helsingin 
Sanomissa julkaisema vastine, jossa 
vastattiin nimimerkki Wibeliuksen 
kritiikkiin varusmiespalvelukseen liit-
tyvistä lomajärjestelyistä. Tällainen 
yleisönosastossa tapahtuva vastaaminen 
on toki henkilökohtaista, muttei järke-
vää. Toisinaan julkaistiin myös tylyjä 
vastineita, jotka usein vain aiheuttivat 
myrskyn vesilasissa.

Tiedotustoiminnan kehittämisen 
seurauksena Puolustusvoimien julkai-
sutoiminta lisääntyi, järjestettiin leh-
distöpäiviä ja taistelunäytöksiä. Ajan 
hermolla pyrittiin olemaan myös tek-
nologisen kehityksen hyödyntämisessä. 
Nykypäivän tapaan Mainostelevisiossa 
näytettiin parin vuoden välein moni-
osaisia sarjoja, jotka käsittelivät sekä 
menoa kasarmeilla että turvallisuus-
poliittisia linjauksia. SA-INT/68-sarja 
sai parhaimmillaan tuona aikana huikeat  
1,4 miljoonaa katsojaa.        

”Taistella vai antautua?” 

Nimimerkki Wilhelm esitti yllä olevan 
retorisen kysymyksen Sotilasaikausleh-
dessä vuoden 1970 alussa tarkoituk-
senaan rohkaista upseereja esittämään 
mielipiteitään. Tällaiset puheenvuorot 
olivat signaali merkittävästä kulttuurin 

muutoksesta. Ymmärrettiin, että jär-
kevä keskustelu oli mahdollista vain 
silloin, kun kaikilla oli käytettävissään 
riittävät tiedot. 

Edelleen toki salattiin se, mikä oli 
tarpeellista, mutta muusta kerrottiin 
aktiivisesti. Siksi esimerkiksi ase-
velvollisuuteen liittyvä kritiikki yk-
sinkertaisesti hiipui faktojen myötä. 
Muutamien maanpuolustuskriittisten 
aktiivinen toiminta oli onnistunut luo-
maan mielikuvan massamaisesta aseis-
takieltäytymisestä, vaikka kysymys oli 
alle 0,5 prosentista ikäluokan vahvuu-
desta. Tuolloin kutsunnanalaisia oli 
kuitenkin yli 50 000 miestä vuosittain. 

Toki käytännöissä oli vielä paljon 
hiomista. Edelleen viestintä oli painot-
tunut maanpuolustushengen vaalimi-
seen ja kasvattamiseen, joten säröjä 
siinä ei sallittu. Puolustusvoimalliseen 
tiedottamiseen liittyi edelleen myös 
epäilyjä.

Tapaus Anttila

Maisteri Yrjö Anttilan tapaus kuvastaa 
valikoivaa viestintätapaa, joka väistä-
mättä horjutti uskottavuutta. Anttila 
oli juuri kotiutunut ja saattanut lop-
puun ensimmäisen osan laatimastaan 
varusmiesten viihtyvyyttä koskevasta 
tutkimuksesta. Puolustusvoimat tulkitsi 
tutkimustuloksia siten, että ”henkilös-
tö suhtautuu myönteisesti armeijaan” 
ja ”oikeusturvaa pidetään päivärahaa 
parempana”, kun taas Anttila meni 
sanomaan radiossa 53 prosentin  

  

— Kuule kessu! Juurihan 
sinä luit, että varusmiehet pitävät 
porkkanalaatikkoa parempana 
kuin papumuhennosta. 

— Pitää paikkansa. Mutta 
täällä lopussa on täydentäviä 
lukuja tiedotteen selventämi-
seksi. Ja niistä ilmenee, että kun 
98 prosenttia sotapojista inhosi 
papumuhennosta, niin porkkana-
laatikon halusi heittää pellolle 
vain 97 prosenttia haastatelluis-
ta. (Nimimerkki KaidePuu Ilta-
Sanomat 20.8.1970)

Sotilaspasseja poltettiin Helsingissä Sadankomitean järjestämssä 
mielenosoituksessa vuonna 1967.
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 varusmiehistä viihtyvän huonosti 
ja oikeusturvaan olevan tyytyväisiä   
22 prosenttia. Näkökulmasidonnaisia 
asioita, mutta tutkija Anttila sai potkut 
Puolustusvoimista. 

Eräänlaisena jälkikirjoituksena 
Anttila julkaisi seuraavana vuonna 
kirjan, jossa hän vielä käsitteli koke-
maansa kohtelua. Mielenkiintoisen 
kirjasta teki se, että sen saatesanat oli 
kirjoittanut edellinen puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Yrjö Keinonen. 
Hän totesi, että ”jos haluamme kehit-
tää puolustuslaitoksesta koko kansan 
yhteisen laitoksen, on rohjettava tuoda 
epäkohdatkin selvästi esille, jotta ne 
voitaisiin poistaa”.

Pienet kuprut eivät kuitenkaan 
 liiaksi haitanneet maanpuolustusta kos-
kevan positiivisen viestintäilmapiirin 
kehittymistä. Yhteiskunnallisen muu-
toksen, avoimuuden ja Puolustusvoimi-
en aktiivisten pyrkimysten seurauksena 
rakennettiin varsin lyhyessä ajassa 
myös nykyinen selontekojärjestelmä 
ja hyväksyttiin ensimmäinen Puolus-
tusvoimien tehtäviä säätelevä laki. 

Maanpuolustuskurssit saavuttivat 
yhteiskunnassa arvostetun aseman. 

Lisäksi demokraattisuuskeskusteluun 
vastattiin perustamalla joukko-osastoi-
hin varusmiestoimikunnat ja hyväksy-
mällä Puolustusvoimien henkilöstön 
ammattiyhdistystoiminta osana arki-
päivää. 

#puolustusvoimat

Edellä mainittuja asioita pidetään 
tänään itsestäänselvyyksinä, ja niillä 
on vankka osa sotilaallisessa maan-
puolustuksessa. Yhtälailla myös tänä 
päivänä joudutaan kuitenkin luo-
maan tulevaisuutta kamppailemalla 
muutosten kanssa. Aikamme asevel-
vollisuuskeskustelu kohdistuu varus-
miespalveluksen tarpeellisuuteen, ja 
turvallisuuspolitiikkaa luodaan vuosia 
velloneella liittoutumiskysymyksellä. 

Edelleenkin pyritään erilaisin 
keinoin varjelemaan Suomen puolus-
tamisen kannalta tärkeää maanpuolus-
tustahtoa. Tällä hetkellä poliittisuus ja 
demokraattisuus eivät ole muutosta 
aiheuttavia päävoimia, mutta valtion 
turvallisuutta haastava yksilön turval-
lisuus voi sitä olla. 

Muutokset eivät useinkaan tapahdu 

ennalta laadittujen suunnitelmien mu-
kaisesti. Usein lopputulos muodostuu 
eri vaiheissa käytyjen keskustelujen 
seurauksena. Keskusteluun osallis-
tuvat tahot esittävät valtavan määrän 
näkemyksiä omista tarkoitusperistään 
ja sekä puolesta että vastaan. Muutok-
sen hyväksymistä edesauttaa kuiten-
kin julkisuudessa ja sen takana käyty 
keskustelu. Kaikista kommenteista ei 
kannata pahoittaa mieltään, mediaa ei 
voi hallita. 

Monipuolinen viestintä auttaa muo-
dostamaan käsityksen koko kansan 
Puolustusvoimista. Samalla se auttaa 
upseereja ymmärtämään myös vastak-
kaisia näkemyksiä, jotta he voisivat 
vielä perustellummin kertoa asioista 
omasta näkökulmastaan ja näin osallis-
tua tulevaisuuden suomalaisen sotilaal-
lisen maanpuolustuksen rakentamiseen.

Everstiluutnantti, valtiotieteiden 
tohtori Jami Virta on tutkinut sotilaal-
lista maanpuolustusta ja Puolustus-
voimia koskevaa joukkotiedotuksen 
diskurssia. 

Monipuolinen viestintä auttaa muodostamaan käsityksen koko kansan Puolustusvoimista.

K
uv

at
 P

uo
lu

st
us

vo
im

at
, k

uv
an

m
uo

kk
au

s 
P

as
i V

ää
tä

in
en

.



K
uv

at
 P

uo
lu

st
us

vo
im

at
, k

uv
an

m
uo

kk
au

s 
P

as
i V

ää
tä

in
en

.



Kylkirauta 1/201619

artikkelit

Teksti: Mika Kalliomaa

Puolustusvoimat on osa suoma-
laista yhteiskuntaa. Viestinnän 
näkökulmasta tarkasteltuna Puo-

lustusvoimien ja yhteiskunnan suhde 
on kuitenkin kaksijakoinen. 

Yhtäältä Puolustusvoimat on yksi 
viranomainen, jolla on selkeä vastuu 
viranomaisviestinnästä. Toisaalta – 
suomalaisen asevelvollisuuden kautta 
– Puolustusvoimat muodostuu 900 000 
suomalaisesta. Näillä asevelvolliskan-
salaisilla on erityissuhde Puolustusvoi-
miin, sillä jokainen heistä on jossain 
elämänsä vaiheessa osa viranomais-
toimijaa.

Asevelvollisuus – tärkeä 
osa yhteiskunnallista 

viestintää

Asevelvollisuus tarjoaa Puolustus-
voimien viestinnälle aivan poikkeuk-
sellisen kanavan. Esimerkiksi viime 
tammikuun alussa astui eri puolilla 
Suomea palvelukseen 12 800 alokasta. 
Jos jokainen heistä kertoo lomaviikon-
lopun aikana kymmenelle läheiselleen 
omasta palveluksestaan, kerrotaan Puo-
lustusvoimista joka viikonloppu lähes 
130 000 tarinaa. Kaikki tarinat ovat 
kuulijoilleen tositarinoita. 

Tarinat, joita 23 000 varusmiestä ja 
18 000 reserviläistä vuosittain kerto-
vat, ovat tärkeä osa Puolustusvoimien 
viestintää. Mikään virallinen viestinnän 
kanava tai viesti ei pysty ohittamaan 
näitä kertomuksia. Viestinnän tehtäväk-
si jää kehystää, painottaa ja taustoittaa 
asevelvollisten välittämää kuvaa Puo-

lustusvoimista ja sotilaallisesta maan-
puolustuksesta.  

Jokaiselta varusmieheltä kerätään 
ennen kotiutumista loppupalaute, jossa 
kysytään varusmiehen mielipidettä 
palveluksen eri osa-alueista. Saatu 
palaute on viime vuosina ollut koko 
mittaushistorian parasta. Tämän pe-
rusteella voidaan arvioida, että myös 
varusmiesten ystävilleen ja läheisilleen 
kertomat tarinat palveluksestaan ovat 
voittopuolisesti olleet hyviä. 

Arviota tukevat myös yleisen ase-
velvollisuuden kannatusmittaukset. 
Mittausten tuloksista voidaan päätel-
lä, että asevelvollisuuden perimmäinen 
tarkoitus on ymmärretty ja kouluttavis-
sa joukoissa tehdään oikeita asioita ja 
asiat oikein. 

Myös asevelvollisuusviestinnässä 
toteutuvat avoimuus, yhteiskunnallinen 
läpinäkyvyys ja valvonta. Ikävätkin ta-
pahtumat nousevat julkisuuteen nope-
asti, ja tiedot tapahtumista päätyvät eri 
medioihin usein jo ennen varsinaista 
viranomaistiedotusta. Media hakee 
uutisia aktiivisesti vinkkien perusteel-
la. Puolustusvoimien harjoitukset ja 
kasarmielämä ovat osa pikauutisten 
pohjatonta kuplivaa lähdettä. 

Pintauutisten maailmalle tyypilli-
nen avoimuus on sinällään myönteistä, 
mutta se sisältää myös joitakin ongel-
mia. Uutisvinkistä liikkeelle lähtenyt 
uutinen sisältää liian usein virheellisiä 
tietoja ja saattaa pahimmillaan aiheut-
taa jopa tarpeetonta huolta varusmies-
ten omaisille. Liiallinen avoimuus lyö 
korville myös turvallisuutta. 

Puolustusvoimat, jos mikä, on 
 organisaatio, jonka tulee varjella ope-
raatio- ja tietoturvallisuuttaan osana 
avointakin yhteiskuntaa. Toiminnan 
kannalta kriittinen tieto ei saa vuotaa 
ulos organisaatiosta edes avoimuuden 
ja kansalaisvalvonnan nimissä. Tämän 
ymmärtäminen on tärkeä osa henkilö-
kunnan ja asevelvollisten koulutusta. 

Viestinnän kanavana 
sosiaalinen media

Sosiaalinen media on kasvanut pe-
rinteisen toimitetun median rinnalle 
varteenotettavaksi yhteiskunnallisen 
viestinnän kanavaksi. Enää eivät toi-
mittajat neljännen valtiomahdin edusta-
jina voi yksin päättää, miten maailman 
tapahtumia tulkitaan ja välitetään kan-
salaisille. Myös viranomaiset  pääsevät 

Viranomaisen viestintää ohjataan tarkasti ohjeilla ja 
määräyksillä, jotka velvoittavat sekä organisaatiota että 

jokaista työntekijää. Avoimuus ja tasapuolisuus ovat 
keskeisiä yhteiskunnallisia vaatimuksia. Suomalaisessa 

demokratiassa viranomaisella on korostettu velvollisuus 
avoimeen yhteiskunnalliseen läpinäkyvyyteen.

Puolustusvoimat  
viranomaisviestijänä
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– tai joutuvat – viestimään suoraan 
kansalaisille omista asioistaan ja toi-
minnastaan. 

Median määrä ei kuitenkaan ole 
vähentynyt, vaan uutisia tehdään jopa 
enemmän kuin aikaisemmin. Sosiaali-
nen media ei siis ole juurikaan korvan-
nut aiempia viestinnän kanavia, vaan 
se on kasvanut niiden rinnalle. Tämän 
vuoksi sosiaalisen median käyttöä 
viestinnässä ei voi tarkastella erillise-
nä ilmiönä, vaan se on osa kokonais-
viestintää. Monikanavainen viestintä 
on tullut jäädäkseen.

Sosiaalisen median kautta lisään-
tynyt vaade ja tarve suoraan kansa-
laiskeskusteluun haastavat viestinnän 
resursseja ja osaamista. Viestinnän 
määrä ja monipuolisuus on kasvanut, 
eivätkä käytettävissä olevat resurssit 
koskaan pysty seuraamaan kasvaa tar-
vetta täysimääräisesti. 

Viestinnän ammattilaisten määrän 
kasvattaminen ei ehkä olekaan oikea 
tie. Ennemminkin ratkaisu löytynee 
toimintamallien muuttamisesta. Val-
tioneuvoston viestintäohjeen mukaan 
jokainen viranomainen on viestintä-
velvollinen. Puolustusvoimien sosiaa-
lisen median ohje pyrkii kannustamaan 
kaikkia vastuulliseen viestintään. 

Kasvavaan kansalaiskeskustelun 
tarpeeseen voidaan vastata vain saa-
malla asiantuntijat mukaan eri kanavil-
la käytäviin keskusteluihin. Varsinaisen 
viestintäorganisaation ensisijaisena 
tehtävänä on tämän toiminnan mah-
dollistaminen, sen tukeminen sekä 
analyyseihin perustuvien laajempien 
viestintäkampanjoiden toteuttaminen.

Uutismaailman muutos 
kirittää viestintää

Sosiaalisen median kautta avautuneen 
laajan ja suoran kansalaiskeskustelun 
lisäksi toinen viestinnän haaste on uu-
tismaailman muutos. Verkkouutisten 
myötä uutisvirtaa tehdään jokaisessa 
mediatalossa koko ajan. Toimittaja ei 
enää pysty keskittymään pelkästään 
seuraavan päivän lehden tekoon tai 
illan uutislähetykseen, vaan rakenteilla 
olevasta jutusta täytyy saada mahdol-
lisimman nopeasti pikauutinen verk-
koon. 

Kiirettä lisää myös mediatalojen 
taloudellisesta ahdingosta kumpuava 
kirjoittavien toimittajien määrän vä-
heneminen. Yhteen teemaan keskit-
tyvien erikoistoimittajien määrä on 

vähentynyt, joten tavallinenkin toimit-
taja joutuu tekemään entistä enemmän 
pohjatyötä juttujensa taustalle. 

Puolustusvoimien viestinnän näkö-
kulmasta tilannetta voi pitää myös 
mahdollisuutena. Puolustusvoimien 
asiantuntija pystyy auttamaan kirjoit-
tavaa toimittajaa esimerkiksi ilmiön 
avaamisessa sekä siihen liittyvien kä-
sitteiden ja suuruusluokkien määrittele-
misessä. Hyöty on molemminpuolinen. 
Toimittaja pääsee nopeammin juttuun 
sisälle, ja asiantuntijan avulla siihen 
saadaan mukaan myös Suomen maan-
puolustukselle tärkeät näkökulmat. 

Viestintäorganisaation tehtävänä on 
asiantuntijan löytäminen, valmentami-
nen ja avustaminen viestintäasioissa. 
Asiantuntijaviestinnässä on kuiten-
kin hyvä muistaa se, että toimittaja 
on vastuussa jutustaan. Viimekädessä 
toimittaja päättää jutun näkökulman 
ja sisällön. 

Reserviläiskirje  
viestinnän välineenä

Keväällä 2015 Puolustusvoimat lähet-
ti henkilökohtaisen kirjeen jokaiselle  
900 000 koulutetulle reserviläiselle. 

Sosiaalinen media on kasvanut merkittäväksi yhteiskunnallisen viestinnän kanavaksi.
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Sen tarkoituksena oli kertoa reservi-
läisille heidän sodan ajan tehtävänsä. 
Samalla haluttiin varmistaa, että Puo-
lustusvoimien tietokannassa olevat 
tiedot reserviläisistä ja heidän osaa-
misestaan ovat ajan tasalla. Kirjeen 
lähettäminen mahdollisti myös yhtey-
denpitoon liittyvien järjestelmien ja 
toimintamallien käyttökelpoisuuden 
testaamisen. 

Viestinnällisesti kirjeen lähettämi-
sen tavoite oli vielä laajempi. Kaikil-
le reserviläisille lähetetty kirje sekä 
mahdollisti että aktivoi suomalaisesta 
asevelvollisuudesta käytävää keskuste-
lua. Reserviläisille pystyttiin aiemmin 
kokeilemattomalla tavalla kertomaan 
sijoittamisen perusperiaatteista sekä 
esimerkiksi henkilöstön varaamisesta 
sodan ajan tehtävään muiden viran-
omaisten tai yritysten käyttöön. Myös 
sellaiset käsitteet kuin VAP ja vara-
reservi tulivat aiempaa tutummaksi 
yhteiskunnalle. 

Eräs tärkeä, jopa kansainvälisesti-
kin kuuluville saatu sanoma oli se, että 
Suomella on pahan päivän varalle käy-
tettävissään lähes miljoona koulutettua 
reserviläistä. Järjestelmän toimivuutta 

ja uskottavuutta kuvasi sekin, että kir-
jeellä osoitettiin jokaisen reserviläisen 
olevan suunnitelmallisesti sijoitettu ja 
olevan tarpeen vaatiessa uudelleen 
 sijoitettavissa kokonaisturvallisuuden 
eri tehtäviin. 

Kirjekampanjalla välitettiin myös 
muita viestinnällisiä sanomia, kuten 
aluetoimiston rooli reserviläisten 
yhteydenpitopaikkana. Jokaiselle 
 reserviläiselle voitiin osoittaa ”oma” 
aluetoimisto, jonka kirjoille hän 
kuuluu. 

Reserviläiskirjekampanja saavutti 
hyvän medianäkyvyyden. Toimitetussa 
mediassa julkaistiin seitsemän viikon 
aikana yli 700 aihetta käsittelevää ar-
tikkelia. Sosiaalisessa mediassa oli 
parhaina päivinä käynnissä yli 300 
aiheeseen liittyvää keskusteluketjua. 

Puolustusvoimien verkkosivul-
la vieraili samana ajanjaksona yli   
2,4 miljoonaa kävijää. Vierailu kirjeen 
teemasivulla kesti keskimäärin yli  
2 minuuttia 40 sekuntia, mikä osaltaan 
kertoo asian kiinnostavuudesta. Ylen 
kanavilla esitetyn tietoiskun katsoi  
58,6 prosenttia Suomen yli viisitoista-
vuotiaista kansalaisista. YouTubeen 

ladattu video keräsi yli 60 000 ja kam-
panjan aikana tehty lisävideo kahdessa 
päivässä yli 14 000 katselukertaa.

Reserviläiskirjeen näkyvyys kertoo 
kansalaisten kiinnostuksesta asevel-
vollisuutta kohtaan. Samalla se kertoo 
siitä, että viime keväänä suomalaisesta 
asevelvollisuudesta keskusteltiin enem-
män kuin pitkiin aikoihin aikaisemmin. 
Arvaten keskustelua käytiin myös työ-
paikkojen kahvipöydissä ja kaverien 
tapaamisissa. 

Viestinnän näkökulmasta kam-
panja oli erinomainen mahdollisuus 
käyttää kaikkia viestinnän keinoja 
suunnitelmallisesti yhteiskunnallisen 
keskustelun tukemiseksi. Puolustusvoi-
mien viestinnälle kampanja mahdollisti 
monikanavaisen keskitetyn viestinnän 
kokeilun ja kehittämisen.

Eversti Mika Kalliomaa palvelee 
Valtakunnallisten maanpuolustuskurs-
sien johtajana. 

Reserviläiskirjekampanjan aikana Puolustusvoimien verkkosivuilla vieraili yli 2,4 miljoonaa kävijää.
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Max Arhippainen

Teksti: Max Arhippainen

Vielä parikymmentä vuotta sitten 
suurimmalla osalla kansasta oli 
varsin yhtenäinen tietopohja 

ympäristöstään ja ajankohtaisista tapah-
tumista. Runsas median käyttö saattoi 
taata myös keskimääräistä paremman 
kriittisen media lukutaidon. 

Tilanne oli mitä otollisin myös 
viran omaisille: kun viranomaisella oli 
asiaa kansalle, oli olemassa valmiit ja 
vakiintuneet verkot, joiden kautta an-
netulla yhtenäisellä viestillä tavoitettiin 
suuri enemmistö kansasta.  Vastaanotta-
jilla puolestaan oli paitsi mahdollisuus 
ottaa viesti vastaan yleensä myös kykyä 
arvioida sen merkitystä itselleen ja rea-
goida asiaan sen mukaan. 

Entisenlainen viranomaisviestinnän 
turvallinen toimintaympäristö on nyt 
kuitenkin romahtanut. 

Perinteisten median  
vapaa pudotus

Mediamaailman muutosta osoittaa 
dramaattisesti kuva Suomen sanoma-
lehtien levikin kehityksestä viimei-
sen vuosikymmenen aikana. Suomen 
 sanomalehtien yhteenlaskettu levikki 
oli vielä viime vuosikymmenen puolivä-

lissä noin 3,2 miljoonaa lehteä. Vuonna 
2008 levikeissä alkoi jokseenkin vapaa 
pudotus. Vuosina 2008–2010 levikistä 
katosi pari kolme prosenttia vuodessa. 
Vuonna 2011 siitä katosi jo viisi pro-
senttia ja 2012–2014 kuusi seitsemän 
prosenttia jokaisena vuotena. 

Vuonna 2014, joka on tuorein tilas-
tovuosi, sanomalehtien yhteenlaskettu 
levikki oli enää vajaat 2,2 miljoonaa 
lehteä. Muutamassa vuodessa lehtita-
lot olivat siis menettäneet kolmannek-
sen, eli noin miljoona lehden tilaajaa 
tai ostajaa. Vuoden 2015 tilastot tulevat 
valmistuttuaan osoittamaan, mentiinkö 
viime vuonna jo alle kahden miljoonan 
tilaajan.

Lehtien tavoitettavuuden heikke-
neminen ei ole ollut yhtä dramaatti-
nen. Median käyttö on digitalisoitunut 
vauhdilla. Sanomalehtien liiton mukaan 
sanomalehtien lukeminen matka-
puhelimella on yli nelinkertaistunut nel-
jässä vuodessa, kahdeksasta prosentista 
kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin. 
Tabletilla sanomalehteä lukee jo viides-
osa suomalaisista. 

Sanomalehtien liitto puolustaa 
alansa tärkeyttä toteamalla, että kun 
huomioidaan sekä painetun sanoma-

lehden että lehden verkkoversion lu-
keminen, sanomalehdet tavoittavat 
edelleen viikoittain yli 90 prosenttia 
suomalaisista. Totta, mutta ennen kuin 
huokaistaan helpotuksesta, on muistet-
tava kolme asiaa.

Ensimmäiseksi, digilehden lukijat 
eivät ole valmiita maksamaan palve-
lusta. Vuonna 2014 digitaalisia lehti-
tilauksia maksettiin ainoastaan 65 000 
kappaletta. Toiseksi, lukijakäyttäyty-
mismuutoksessa on jyrkkiä ikäeroja. 
Painettu sanomalehti tavoittaa lähes 
yhdeksän kymmenestä yli 55-vuotiaasta  
suomalaisista, mutta enää kaksi kol-
mesta 25–34-vuotiaista. Kolmanneksi, 
tämä on vasta alkua. Painettujen sano-
malehtien ja niiden verkkoversioiden 

Suomi on perinteisesti ollut lehtien lukemisen ja 
media- ja uutiskulutuksen kärkimaita. Vielä pari 
vuosikymmentä sitten lähes kaikkiin koteihin tuli 

tilattu sanomalehti. Puoli yhdeksältä illalla maa hiljeni, 
kun kansa kerääntyi televisioiden eteen seuraamaan 

päivän pääuutislähetystä. Elettiin aikaa, jolloin 
tiedotusvälineisiin yleensä luotettiin.

Mediamaailman muutos  
– paineita viranomaisviestinnälle?
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yhteenlaskettu tavoitettavuus liikkuu 
useimmissa maailman verrokkimais-
sa monta kymmentä prosenttiyksikköä 
 alhaisemmalla tasolla kuin missä me 
nyt olemme Suomessa. 

Vastaavasti televisionkatselussa on 
tapahtunut muutoksia. Ylen mukaan 
televisiota katsotaan Suomessa keski-
määrin hieman alle kolme tuntia vuoro-
kaudessa. Eniten televisiota katsovat 
yli 65-vuotiaat, 4 tuntia 40 minuuttia 
vuorokaudessa, kun taas 15–24-vuo-
tiaat käyttävät television katseluun 
aikaa vain reilun tunnin. Yli 45-vuoti-
aat seuraavat liikkuvaa kuvaa pääosin 

televisiosta, mutta 9–44-vuotiaista tele-
visiota katsoo enää alle 60 prosenttia.

Viranomaisviestinnän 
musta aukko

Edellä esitetyt luvut ovat synkkiä 
kaltaiselleni entiselle toimittajalle, 
joka on aina pitänyt työtään tärkeänä. 
Pidän korkealaatuista journalistiik-
kaa ja elävää mediakenttää kuitenkin 
yhä vapaan ja avoimen demokratian 
kulmakivenä. Entä mitä muutokset 
merkitsevät viranomaisviestijän teh-
täväkenttään?

Merkittävin havainto – jota emme 
vielä tarpeeksi ymmärrä – on se, että 
luottamalla vain perinteisiin medioi-
hin emme enää tavoita koko kohde-
ryhmäämme, eli Suomen kansaa tai 
sen enemmistöä. Kolmannes nuorista 
ei lue sanomalehtiä eikä katso televi-
siota. Emme siis tavoita nuoria huoli-
matta siitä, miten hyvin tiedotteemme 
menevät läpi perinteisissä medioissa. 
Vaikka viestimme pääsisikin Helsingin 
Sanomien uutissivuille tai television 
pääuutisiin, sillä ei ole merkitystä, 
jos tärkeä osa kohderyhmästämme ei 
seuraa niitä lainkaan. 

Rutiinivastaus yleensä on: ”mene 
someen”. Niin varmasti, mutta en kui-
tenkaan usko, että pelkkä staattinen Fa-
cebook-sivu tai passiivinen Twitter-tili 
ratkaisevat ongelmaa. Kolmannes kan-
sasta, joka ei seuraa perinteistä mediaa, 
kuitenkin seuraa, mitä tapahtuu sekä 
maailmalla että lähiympäristössä. 

Viranomaisina meillä ei ole avaimia 
niihin oviin, joiden takaa tietoa tänään 
etsitään ja saadaan – tuskin välttämättä 
edes tiedämme, missä ovet ovat. Jos 
emme löydä niitä, kasvava osa koh-
deryhmästämme, Suomen kansa, jää 
viran omaisviestinnän tavoittamatto-
miin. 
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Toinen piirre uudessa media-
ympäristössä on se, että mediakulutus 
pirstoutuu. Aikaisemmin päälehtien ja 
Ylen tarjoama maailmankuva muodos-
ti kansan yhteisen todellisuuskuvan. 
Tänään ihmiset voivat itse valita, mitä 
todellisuuskuvaa he haluavat seurata 
ja mitä eivät. Kriittinen medialukutaito 
tuskin vahvistuu siitä, että ihmiset altis-
tavat itseään pelkästään sille tiedolle, 
jonka he haluavat kuulla.

Valtion 
viranomaisviestinnän fokus 

Viranomaisviestintä on osa julkista 
vallankäyttöä. Siksi sitä myös oh-
jataan velvoittavilla määräyksillä. 
Valtionhallinnon viestinnän kannalta 
keskeinen vaatimus on se, että ”kan-
salaisilla on oikeus saada tietoja vi-
ranomaisten julkisista päätöksistä ja 
niiden valmistelusta”. Tähän liittyy 
sekä yleinen julkisuusperiaate että 
viranomaisten velvollisuus tuottaa ja 
jakaa informaatiota.

Vuonna 2002 julkaistussa laajassa 
valtionhallinnon viestintäsuosituksessa 
yritettiin vilpittömästi huomioida toi-

mintaympäristössä tapahtuneet muu-
tokset. Silti siinä korostuivat viestin 
lähettäjän toiminta ja viestinnän keinot 
ja kansalaiset nähtiin lähes pelkästään 
viestin vastaanottajina. Vuoden 2010 
vastaavassa suosituksessa todettiin jo, 
että ”viestinnän monipuolistuessa vuo-
rovaikutus, yhteistyö ja koordinaatio 
korostuvat” ja että ”viestintä on kah-
densuuntaista, siis paljon enemmän 
kuin vain tiedottamista”. 

Viestintäsuositusta ollaan jälleen 
parastaikaa ajantasaistamassa. Siinä 
joudutaan vastaamaan myös edellä 
käsiteltyihin viranomaisviestinnän 
”mustan aukon” haasteisiin. Luotet-
tavuus, oikea-aikaisuus ja tasapuo-
lisuus tulevat jatkossakin olemaan 
valtionhallinnon viestinnän keskeisiä 
periaatteita. Niiden merkitys kuitenkin 
vesittyy, ellei koko kansan tavoitetta-
vuutta saada turvattua.  

Puolustushallinnon 
viestinnän erityshaasteet

Lopuksi esitettäköön havainto puolus-
tushallinnon erityishaasteista muuttu-
vassa mediaympäristössä. Vuoden 2014 

lopussa vahvistettiin puolustusministe-
riön viestintäyksikön ja Pääesikunnan 
viestintäyksikön yhdessä valmistelema 
asiakirja Puolustushallinnon viestinnän 
periaatteet. 

Asiakirjassa otetaan huomioon, että 
kansalaisten kosketuspinnat sotilaalli-
seen maanpuolustukseen ovat muuttu-
neet. Merkittävällä osalla suomalaisista 
ei ole enää suoraa kosketusta sotilaal-
liseen maanpuolustukseen sota-ajan 
kokemusten eikä veteraanien kautta. 
Kosketuspinta sotaan muodostuu siitä 
kuvasta, jota media välittää käynnissä 
olevista kriiseistä. Tämä haastaa vies-
tinnän tulkitsemaan käynnissä ole-
vien kriisien merkitystä suomalaiselle 
maanpuolustukselle.

Vaikka suomalaisten suhde asevel-
vollisuuteen ja maanpuolustustahdon 
ylläpitämiseen on edelleen myönteinen, 
tätä ymmärrystä on siirrettävä myös 
sille osalle tulevista ikäluokista, joita 
emme välttämättä tavoita perinteisiä 
viestintäkanavia pitkin. 

Max Arhippainen työskentelee  
puolustusministeriön viestintäjohta-
jana. 

Viranomaisviestintä on osa julkista vallankäyttöä.
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Vihanlietsonnan vuosi 
– informaatiovaikuttamisesta  

henkilökohtaisiin sotiin

Petri Korhonen

Teksti: Petri Korhonen

Suomalaisten luottamus poliisiin, 
muihin viranomaisiin ja mediaan 
ei ehkä ole horjunut ratkaisevas-

ti, mutta siihen on talven 2015–2016 
aikana tullut vaarallisia säröjä. Sadat-
tuhannet ihmiset hakevat viikoittain 
luettavaa verkon valeuutissivustoilta, 
vaikka valtaosa varmasti tajuaa niiden 
jutut perättömiksi, herjaaviksi ja jopa 
motiiveiltaan likaisiksi. Hyvinkin täys-
järkiset ihmiset myös jakavat päivittäin 
tätä ”tietoa” eteenpäin sosiaalisessa 
mediassa, tarkistamatta alkuperäis-
lähteitä. Tällaiseen käytökseen ovat 
sortuneet jopa muutamat kansanedus-
tajat, jotka eivät tunnu edes nolostu-
van, vaikka jaettu viesti osoittautuukin 
valehteluksi. 

Vale- ja vihauutissivustojen viik-
kolukijamäärät liikkuvat sadoissa-
tuhansissa, mutta kirjoittajamääristä on 
esitetty poikkeavia arvioita. Todennä-
köisesti liikkeellä on muutaman sadan 
aktiivisen ihmisen joukko, joka purkaa 
pahaa oloaan tehtailemalla  sivustoille 
milloin mitäkin kohu-uutisia. Ääritapa-
uksissa tavalliset kansalaiset ovat myös 
alkaneet tehdä aiheettomia rikosilmoi-
tuksia keksimistään väkivallanteoista 
– joita valemedia innokkaasti jakaa 
eteenpäin.

Tällaisella toiminnalla perinteisen 
median luotettava tiedonvälitysketju 
on saatu Suomessa ensimmäistä kertaa 
sotien jälkeen katkeilemaan. Vieläpä 
niin pääosin kansalaisten omin voimin, 
ettei missään poikkeusolojen viestintää 
käsitelleissä viranomaisten kriisiharjoi-
tuksissa ole osattu tällaiseen käytök-
seen varautua. 

Näin helppoa kollektiivisen valeh-
telun läpimenoa ei pitänyt Suomessa 
tapahtua: mehän olemme yksi maail-
man lukutaitoisimmista ja parhaiten 
koulutetuista kansoista.

Keppihevosena 
pakolaiskriisi

Oli sattumaa, että näin vakava, yhteis-
kuntaa sekoittamaan pyrkivä disinfor-
maatiovyöry teki läpimurtonsa vuosien 
2015–2016 pakolaisvaelluksesta. Se 
olisi voinut yhtä hyvin tapahtua jonkin 
muun kansalaisten turvallisuudentun-
netta heikentäneen kriisin yhteydessä. 

Ammattimaiset disinformaation le-
vittäjät, rahanhaluiset vihasivustojen 
ylläpitäjät sekä raivopaineitaan pur-
kavat kansalaiset ottivat viime kesänä 
keppihevosekseen pakolaiskriisin vain 

siksi, että se oli sopivasti tarjolla. Se 
herätti ihmisissä jo valmiiksi intohimo-
ja, ja viranomaisten valmistautumat-
tomuus turvapaikanhakijoiden tuloon 
ruokki veronmaksajien ärsyyntymistä. 

EU:n hajaannusta toivoneet verk-
kotrollaajat eivät olleet aiemmin 
saaneet suomalaisia barrikadeille vas-
tustamaan esimerkiksi Venäjä-pakottei-
ta, koska koko Ukrainan sota ja Krimin 
miehitys tuntuivat rivikansalaisesta 
kaukaisilta. Turvapaikanhakijoita, ja 
heidän kauttaan viranomaisia, vastaan 
oli helpompaa nostattaa liikehdintää.

On hyvin ymmärrettävää suhtau-
tua kansainvaelluksiin varauksellisesti. 
Jos eläisimme nousukautta, Suomen 
kansantalous olisi ehkä pystynyt otta-
maan tulijat vastaan yskähtelemättä. 
Nyt, laman keskellä, moni ihminen 
pelkää jo valmiiksi oman työpaikkan-
sa menetystä. 

Syksyllä 2015 alkanut verkkovalehtelun ajanjakso on 
opettanut paljon meille suomalaisille. Disinformaation 

torjumisessa on tärkeää pysäyttää huhut ja väärät 
tiedot, kun sellaisia havaitaan. Vihakampanjointiin 

on tartuttava heti, sillä seuraava kohde voi olla kuka 
tahansa meistä.
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Ne toimijat, jotka haluavat hor-
juttaa yhteiskuntajärjestystä hyöty-
äkseen siitä joko taloudellisesti tai 
poliittisesti, näkivät viime kesänä ti-
laisuutensa tulleen. He alkoivat lietsoa 
kansalaisten pelkoja kauhutarinoilla. 
Harva oivalsi, miten hanakasti myös 
kotimaiset ääriryhmät alkaisivat monis-
taa  vihankylvöä jopa väkivaltaiskuihin 
yllyttämiseen asti.

Jossain vaiheessa syksyllä 2015 
nähtiinkin tilanteita, joissa samoilla 
verkkopalstoilla vastaanottokeskusten 
tihutyötarpeista keskustelivat tunnetut 
kotimaiset putinistit, Suomen Vastarin-
taliikkeen uusnatsit ja russofobisimmat 
Suomen Sisu -järjestön aktiivit.

Sosiaalisesta mediasta löytyy yhä 
säännöllisesti absurdeja päivityksiä, 
joissa kohudosentti Johan Bäckmanin 
kaltaiset hahmot kehuvat julkisesti 
Odinin soturien katupartioita.

Nyt viestinnän vihamylly pyörii 
itsestään. Se ei tarvitse enää paljon 
lisätönäisyjä, koska pohja toiminnalle 
on luotu. Jos raivo alkaisi jostain syystä 
hellittää, sitä voisi vauhdittaa ulkopuo-
lelta kokoamalla Suomen rajoille lisää 
uusia tulijoita.

Perinteisen median omat 
virheet auttoivat

Vihauutisvälityksen suosion kasvu 
ei johdu pelkästään yllyttäjistä, vaan 
mediankin on syytä katsoa peiliin. 
Perinteiset tiedotusvälineet tuntevat 
yleisönsä huonommin kuin pitäisi. 
Ylempiin yhteiskuntaluokkiin samais-
tuvat toimittajat eivät aina osaa puhua 
koko kansalle siten, että viesti menisi 
perille.

Pakolaiskriisin kyseenalaisista 
piirteistä ja rumistakin ilmiöistä ei ole 
uutisoitu tarpeeksi ajoissa. Näin on 
käynyt osittain siksi, että viranomai-
silta on tullut niistä ristiriitaista tietoa.

Toimittajakunta on tehnyt myös rat-
kaisevia aatteellisia virheitä. Olemme 
olleet hampaattomia silloin kun meidän 
olisi pitänyt olla leijonia.

Kaupallinen viestintäala on tottu-
nut puolustautumaan vetoamalla raha-
pulaan. ”Emme voi tehdä perusteellisia 
juttusarjoja tästä aiheesta, koska Yleis-
radio on liian iso ja arvonlisävero vei 
tulomme.” 

Yle taas valittaa sitä, että sen täytyy 
lakisääteisten velvoitteidensa takia 

lähettää radiossa musiikkiohjelmia 
saamelaisille tai kotimaista maaseu-
tudraamaa TV2:n katsojille. Siksi sen 
paikallistoimitukset eivät ehdi torjua 
vihasivustojen levittämiä huhuja tai 
pureutua katupartioihmisten pikku-
rikollisiin taustoihin. 

Oikeasti suurin ongelma on toi-
mittajien korvien välissä: olemme 
kohteliaita silloinkin kun ei tarvitsisi. 
Hyvin harvoin sanomme tai kirjoitam-
me suoraan ”Tämä toimija valehtelee.”, 
vaikka näin arvelisimmekin. 

Osittain tämä johtuu siitä, ettem-
me tunnista, saati osaa torjua, pahan-
tahtoista mielikuvavaikuttamista niin 
hyvin kuin pitäisi. Olemme tottuneet 
siihen, että suomalaiset haastateltavat 
puhuvat niin totta kuin osaavat. Olipa 
kyse sitten yritysjohtajista tai politiikan 
päättäjistä, he pyrkivät esittämään asiat 
itselleen edullisessa valossa, mutta 
välttävät suoraa valehtelua.

Kun toimittaja törmää toimijaan, 
joka ei puhu totta, hänen ensireaktion-
sa on häkeltyä haastateltavan puolesta. 
Hyväntahtoisesti toimittaja antaa hä-
nelle tilaisuuden korjata sanomisensa. 
Jos tämäkään ei auta ja kohde toistaa 

Vihankylvöä?
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vääräksi tiedettyjä väitteitä, harva toi-
mittaja silti mainitsee tästä hänelle päin 
naamaa.

Kiltteys saa helposti ääriliikkei-
tä käsittelevät ohjelmat näyttämään 
absurdeilta Kummeli-sketseiltä. Esi-
merkiksi tammikuun lopussa Ylen 
Aamu-TV haastatteli vakavissaan 
erästä maahanmuuttomielenosoitusten 
järjestäjää, avoimesti natsihenkiseksi 
julistautunutta ihmistä, joka oli kan-
nattanut turvapaikanhakijoille keski-
tysleiriratkaisuja. 

Kukaan toimittajista ei mainin-
nut katsojille näitä olennaisia tietoja 
hänen taustastaan. Haastateltava saikin 
lähetyksessä vapaasti esittää puhtoisen 
tulkintansa räyhäliikkeen tavoitteista. 
Missä tahansa muussa Pohjoismaassa 
journalistit olisivat jo TV-lähetyksessä 
käyneet kiinni tähän tekojen, puheiden 
ja aatteiden ristiriitaan. (Myöhemmin 
Aamu-TV ilmoitti muuttavansa toi-
mintatapojaan ja kertovansa vastedes 
katsojille tarkemmin, mitä aatteita 
 lähetysten vieraat edustavat.)

Samalla tavalla me mediassa sie-
vistelemme asioita, jos puhumme 
tatuoitujen liiviveikkojen katupar-
tioista ”kansalaisaktivismina” tai 
polttopullonheittäjistä ”maahanmuut-
tokriitikkoina”. Tällaista alalle yleisesti 
levinnyttä hampaattomuutta ei voi se-
littää toimitusten resurssien puutteella 
tai julkisen palvelun vaikeudella.

Suoraan puhuja joutuu 
loanheittokohteeksi

Toisaalta suorapuheisuuden hinta on 
kova. Vihauutisoinnin suosion kasvu 
on muuttanut informaatiovaikuttamista 
hyvin henkilökohtaiseksi. Vihankylvä-
jät eivät enää tyydy vainoamaan kuvit-
telemansa vastapuolen ihmisiä näiden 
työroolissa, vaan kimppuun käydään 
yhä useammin läheisten ja perheen 
kautta.

Toimittajiin kohdistuva vaikuttami-
nen on vuosina 2015–2016 jalostunut 
satunnaisista sosiaalisessa mediassa 
huuteluista tehokkaiksi, järjestelmäl-
lisiksi viha- ja lokakampanjoiksi. Voi 
puhua jo hiljentämisyritysten ammat-
timaistumisesta.

Mediassa työskentelevät eivät 
ole mikään poikkeus, eikä ole mitään 
syytä uhriuttaa tätä yhtä ammatti-
ryhmää. Samaa kokevat muutkin 

julkisuudessa  esiintyneet ammattilai-
set: tutkijat, poliisit, kirkon työntekijät 
ja jopa Punaisen Ristin vapaaehtoiset, 
jotka erehtyvät sanomaan jotain, joka 
ei miellytä vihauutisoinnin taustahah-
moja. 

Kampanjat noudattavat usein tiettyä 
kaavaa.  Ensin joku mielipidevaikuttaja 
maalittaa kohteensa, esimerkiksi hä-
nestä ikävästi uutisoineen toimittajan. 
Aloittaja ei suoranaisesti kehota ketään 
rikoksiin, mutta kannattajajoukot alka-
vat systemaattisesti pommittaa kohdet-
ta uusia juoruja, väitteitä tai herjauksia 
levittämällä. 

Vähitellen nimittely laajenee tör-
keäksi haukkumiseksi ja pahoinpitely-
toiveiksi. Naistoimittajiin kohdistuvaan 
painostukseen liittyy poikkeuksetta 
huorittelua, raiskaustoivotuksia, pe-
rättömiä seksivihjeitä ja ulkonäkö-
kommentointia. Myös kohteen perhe, 
puoliso, lapset ja vanhemmat etsitään 
maaleiksi hyvin nopeasti. Iäkkäille 
omaisille soitetaan esimerkiksi uhkai-
levia puheluita.

Useimmiten sosiaalisen median 
törkyketjujen alullepanijoissa, kiihdyt-
täjissä ja edelleenjakajissa on paljon 
valeidentiteettejä, mutta ketjujen levi-
tessä mukaan liittyvät aivan tavalliset 
ihmiset omilla nimillään. 

Kohteeksi joutuneilla ei ole kovin 
paljon keinoja vastata kampanjointiin. 
Poliisille tehdyt kunnianloukkaus-
rikosilmoitukset johtavat hyvin harvoin 
toimiin. Yksityisten oikeusjuttujen nos-
taminen valenimillä esiintyviä häiriköi-
tä vastaan on hankalaa. 

Mikä ikävintä, kaikki suomalaiset 
mediatalot eivät edes halua puolus-
taa työntekijöidensä henkilökohtaista 

kunniaa ja työrauhaa oikeustoimilla. 
Osaamme kyllä juhlapuheissa tukea 
sananvapautta silloin, kun kyse on 
ranskalaisesta pilalehdestä tai Kiinan 
pidättämästä kollegasta. Suomessa alan 
yhtiöt eivät paria poikkeusta lukuun 
ottamatta ole uskaltaneet käydä samalla 
innokkuudella taistoon totuuden puo-
lesta huijareita ja valesivustojen pyö-
rittäjiä vastaan.

Verkkovalehtelun vuosi on toi-
saalta opettanut paljon suomalaisten 
kriisikäyttäytymisestä. Jos samanlainen 
valeuutisoinnin vyöry alkaisi konk-
reettisen sotilaallisen uhkan asioista, 
Puolustusvoimien työntekijät kokisivat 
yhtä rankkaa henkilökohtaista vainoa.

Siksi onkin helppo antaa henkilö-
kohtainen toimintaohje disinformaa-
tion torjumiseen: pysäytä heti huhu 
ja väärä tieto, jos sellaiseen törmäät. 
Osoita kansalaisrohkeutta: älä vaikene, 
jos näet, että vihakampanjoijat käyvät 
jonkun toimittajan, tutkijan tai avustus-
työntekijän kimppuun. Nimittäin seu-
raava kohde voit ihan yhtä hyvin olla 
sinä, tai se voi olla työnantajasi. Silloin 
huomaat, miten tärkeää ympärilläsi ole-
vien muiden ihmisten rohkeus on.

Petri Korhonen on verkkovaikut-
tamiseen perehtynyt journalisti. Hän 
työskentelee Otavamedian Outdoor-
lehtiryhmän vastaavana päätoimitta-
jana. 
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Putinin puhelinmyyjä 
kohtaa kansalaisen 

Missä ovat Suomen viranomaiset?
Teksti: Laura Halminen

K
uv

a 
S

irp
a 

R
äi

hä
 / 

H
S

.

Laura Halminen

Alle 30-vuotiaista 81 prosent-
tia käyttää jotain sosiaalista 
mediaa joka viikko. Suomessa 

sosiaalisen median kärkipaikkaa pitää 
hallussaan Facebook, jota talvella 2015 
käytti yhteensä noin 2,4 miljoonaa suo-
malaista. 

Torimummojen juorut ja naapurin 
matit huoltoaseman kahviloissa hevos-
miesten tietotoimistoineen ovat muut-
taneet jokaisen älypuhelimen käyttäjän 
taskuun. Maantieteelliset etäisyydet 
torille ja ABC:lle ovat paljon pidempiä 
ja työläämpiä kuin se, että laittaa käden 
taskuun, syöttää koodin ja avaa sovel-
luksen. 

Viranomainen käyttää julkista 
valtaa, mutta miten käy, ellei se tavoita 
vallankäyttönsä kohdetta?

Esimerkiksi syksyn pakolaistilan-
teen synnyttämän kansalaiskeskustelun 
johdosta poliisilla on huomattava paine 
lisätä läsnäoloaan sosiaalisessa medi-
assa. Rikostorjunnan lisäksi poliisissa 
tunnetaan syvästi vastuuta suomalaisten 
turvallisuudentunteesta. Kunnianlouk-
kaukset, uhkakuvien lietsonta ja väki-
valtauhkaukset vaikuttavat tunteisiin. 
Huoli, ahdistus ja pelko synnyttävät lisää 
samoja tunteita kanavoivaa viestintää. 
Lopputuloksena on suomalainen, joka 
ei tunne olevansa turvassa. 

Viraston, terveysaseman tai minis-
teriönkin on vähintään yhtä helppoa 

vastata kansalaisten kysymyksiin Face-
book-seinällä, Twitterissä, Whatsappis-
sa tai Periscopessa kuin sähköpostilla 
tai puhelimitse. Kansalaiset ovat joka 
tapauksessa jo paikalla ja tekevät mitä 
lystäävät.

Organisaatio  
näkee ja kuulee 

Olipa kerran kaksi Venäjän ilmavoimien 
konetta, jotka lähtivät Kaliningradista 
kohti Pietaria. Pian mediatalon verkko-
toimituksessa soi puhelin – soittaja oli 
kuullut, miten Hornet rikkoi äänivallin 
matkallaan merelle päin. Hirvensalmel-
la oli vallan talokin tärissyt, kerrottiin 
iltapäivälehdessä hetkeä myöhemmin. 
Verkkotoimituksesta soitettiin Pääesi-
kuntaan, josta luvattiin tiedote tunnis-
tuslennosta ”ihan kohta”. Samaan aikaan 
kun äänivalli rikkoutui, ruotsalainen 
radioliikenneharrastaja kertoi Twitter-
tilillään, että Suomen QRA on matkalla 
etelään kahta Venäjän ilmavoimien ko-
netta vastaan. 

Viesti pisti ahkerasti Twitteriä käyt-
tävän toimittajan silmään. Myös Latvi-
an puolustusvoimien Twitter-tili kertoi, 
että Naton ilmavalvonta oli lähtenyt ve-
näläisen ilmaliikenteen perään jo kol-
mannen kerran saman päivän aikana. 
Verkkouutinen oli valmis muutamassa 
minuutissa. Uutisoinnin kannalta tar-

peettomaksi käynyt virallinen tiedote 
saapui tunnin tai parin kuluttua. 

Uutistoimittajalle sosiaalinen media 
on tärkeä työkalu. Avokonttorissa olka-
pään yli kurkkiminen on opettanut, että 
Suomessa noin yhdeksän toimittajaa 
kymmenestä seuraa työajalla ainakin 
Facebookia ja Twitteriä.

Tiedonhankinnan tekniseksi tehosta-
miseksi on kehitelty lukuisia työkaluja 
niin median, kansalaisten kuin viran-
omaistenkin käyttöön. Työkalut ovat 
liiketoiminta-ala, joka kasvaa voimak-
kaasti myös Suomessa.

Avoimien lähteiden perusteella teh-
tävää tiedustelua kutsutaan nimellä osint. 
Se on lyhenne sanoista open source 
intelligence. Osintilla on alalajinsa so-
siaalisen median tiedustelussa, ja sitä 
kutsutaan nimellä socmint. Menetelmien 
päällekkäisiä ja ristikkäisiä variaatioita 
käyttävät julkisten tietojen mukaan ai-
nakin Yhdysvaltojen puolustusvoimissa 
vähintään seitsemän yksikköä, sisäisen 
turvallisuuden virasto DHS, lukuisat 

Kuvittele tori, jossa seisoo puolet suomalaisista. Voit 
ottaa megafonin, paiskata kättä vieressä seisovan kanssa 
tai kuulla kaikkien ajatukset ja antaa ratkaisuja heidän 

huoliinsa. Arvon virkamies, tori on sinun taskussasi. Voit 
palvella, hankkia tietoa, vaikuttaa ja verkostoitua. Kunhan 

muistat Wiion lait, voit myös nauttia ja ystävystyä.
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maailman keskusrikospoliisit ja sotilas-
organisaatiot, Europol ja muutama muu.

Sinä vaikutat, mutta  
miten ja kenen kanssa?

Kesällä 2014 Venäjällä toimivat palk-
kaa vastaan sosiaalista mediaa käyttävät 
ja blogeja kirjoittavat ihmiset ylittivät 
kansainvälisen uutiskynnyksen. He 
asettavat eri foorumeilla meille tutut 
eurooppalaiset poliittiset toimijat ja 
arvot kyseenalaisiksi ja ylistävät Venäjän   

toimintaa. Heitä on kutsuttu Putinin 
puhelin myyjiksi.

Vastaavia näennäisen kansalaiskes-
kustelun menetelmiä on käytetty verkos-
sa ja sosiaalisessa mediassa myös niin 
myönteisessä markkinoinnissa maksajan 
tuotteita kehumalla, uhkapeleihin hou-
kuttelemisessa kuin erilaisten poliittisten 
päämäärien ajamisessa myös Yhdysval-
loissa ja Israelissa. 

Joskus auktoriteetti voi vaikuttaa 
pelkästään olemalla läsnä. Sosiaalises-
sa mediassa tämä riittää kuitenkin enää 

vain harvoin, sillä uusien alustojen 
luonne totuttaa käyttäjänsä yhä lisään-
tyvään vuorovaikutukseen ja dialogiin 
pohjautuvaan julkisuuteen. Niissä yksi-
suuntainen viestintä toimii usein yhtä 
tehokkaasti kuin ajatus siitä, että vaih-
taisi kotona kuulumisia robotti-imurin 
kanssa.

Kriisiviestinnän kannalta sosiaali-
sessa mediassa nopeus ratkaisee. Siksi 
kriisin akuuttivaiheessa kaikupohjan ra-
kentaminen on myöhäistä: verkostot on 
rakennettava valmiiksi jo ennen kriisiä.

Presidentti Sauli Niinistö jakaa Face-
bookissa paikallislehtien uutisia ja kes-
kustelee urheilusta. Puolustusvoimain 
komentaja Jarmo Lindberg käyttää Twit-
terissä käyttäjänimeä Charles ja jakaa 
alan uutisten lisäksi ahkerasti luonto- ja 
liikuntakuviaan. Heillä on vakiintunut 
yleisö.

Yleisön voi sosiaalisessa mediassa 
saavuttaa myös ilman institutionaalista 
auktoriteettia, sillä sisältö ja kiinnosta-
vuus ratkaisevat. Sosiaalisen median 
vaikuttajien joukossa on myös useita 
toimijoita, jotka jakavat ajoittain viran-
omaisten intressit tai suhtautuvat muuten 
valtiollisiin toimijoihin yleensä myön-
teisesti.

Suomessa tällaisia sosiaalisen 
median mielipidejohtajia ei ainakaan 

Wiion lait  
sosiaaliseen mediaan

Osmo A. Wiio (1928–2013) oli vies-
tinnän professori, kansanedustaja ja 
suomalaisen organisaatioviestinnän 
edelläkävijä. Hän kirjoitti legendaariset 
seitsemän viestinnän lakia 1970-luvun 
loppupuoliskolla, jolloin sosiaalista 
mediaa ei tunnettu. 

Wiiolla olisi epäilemättä ollut 
asiaa somen käyttäjille, joten profes-
sorin muistoa kunnioittaen hänen la-
kejaan on kokeellisesti päivitetty. Uusi 
toteutus joukkoistettiin Twitterissä.

1.  Viestintä yleensä epäonnistuu 
– paitsi jos viesti saa sattumalta 
tarpeeksi huomiota.

1.1 Jos viestintä voi epäonnistua, niin 
se epäonnistuu ja joku muu julkai-
see samaan aikaan kissavideon.

1.2 Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin 
se kuitenkin tavallisimmin epäon-
nistuu. Kukaan ei huomaa sitä.

1.3 Viestintä somessa epäonnistuu aina, 
ellei kommentointia ole rajoitettu. 

1.4 Jos viestintä näyttää onnistuvan 
toivotulla tavalla, niin kyseessä on 
väärinkäsitys.

1.5 Jos olet itse viestintään tyytyväi-
nen, niin viestintä varmasti epäon-
nistuu. Ei kukaan ole kiinnostunut 
sinusta, vaan tisseistä ja kaksipäi-
sistä vasikoista.

2. Jos sanoma voidaan tulkita eri 
tavoin, niin se tulkitaan tavalla, 
josta on eniten vahinkoa. 

3.  On olemassa aina joku, joka tietää 
sinua itseäsi paremmin, mitä olet 
sanomallasi tarkoittanut.

4.  Mitä enemmän viestitään, sitä huo-
nommin viestintä onnistuu, mutta 
sitä enemmän Twitter-seuraajia 
sillä on.

4.1 Väärinkäsitykset lisääntyvät itses-
tään, yleensä eksponentiaalisesti.

4.2 Mitä enemmän viestitään, sitä 
nopeammin väärinkäsitykset li-

sääntyvät. Tämä on vältettävissä 
jakamalla kuvia eläimistä.

5.  Sosiaalisessa mediassa ei ole tär-
keätä se, miten asiat ovat, vaan 
miten asiat näyttävät olevan.

5.1 Joukkoviestimet eivät yleensä no-
teeraa viestiäsi, paitsi jos viestit 
kännissä.

6.  Uutisen tärkeys on suoraan ver-
rannollinen kohteen todellisuuden 
neliöön. Virtuaalimaailmassa ei 
ole etäisyyksiä.

7.  Mitä tärkeämmästä tilanteesta on 
kysymys, sitä todennäköisemmin 
viestiin tulee kirjoitusvirhe.

8.  Varmin osoitus viestinnän vai-
kuttavuudesta on saada itsestään 
parodiatili.

9.  Wiion lakien kirjoittaminen uu-
siksi epäonnistuu aina.

Sosiaalisessa mediassa asioita voi lähestyä joskus myös vähän hu
moristisemmalla otteella. 
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artikkelit

vielä ole herätty hyödyntämään val-
tiollisessa vaikuttamisessa. Kuitenkin 
tällaisten toimijoiden kyky vaikuttaa 
sosiaalisessa mediassa käytävään kes-
kusteluun ja niistä syntyviin mielikuviin 
voi olla jopa suurempi kuin viranomais-
ten kyky. Siksi on perin erikoista, ettei 
ainakaan Suomessa ole pohdittu, miten 
näitä toimijoita voisi tukea tarkoituk-
senmukaisesti. Nyt kansalaiskeskuste-
lun resurssit ovat vielä tässä mielessä 
hyödyntämättä.

Sinä tapaat ihmisiä

On mahdotonta päätellä, kuinka moni 
valtion palveluksessa työskentelevä 
käyttää sosiaalista mediaa, mitä alusto-
ja ja kuinka aktiivisesti. Totuutta tuskin 
tietää kukaan. Nykyään useilla alustoilla 
toimii paljon ihmisiä omalla nimellään 
ihan työnsäkin puolesta.

Silti vastikään eräs yksityiseltä 
sektorilta takaisin valtion virkaan siir-
tynyt poliisi lopetti varmuuden vuoksi 
Facebookin käytön kokonaan. Monet 
julkisessa työssä toimivat – toimittajat, 

upseerit, poliisit ja muut virkamiehet 
– ovat päättäneet esiintyä varmuuden 
vuoksi nimimerkeillä. Silti he ovat 
läsnä: seuraavat, keskustelevat, hankki-
vat tietoa ja vaikuttavat.

Sosiaalisen median viestintä on 
ihmiskasvoista viestintää. Jokaisen 
onnistuneen viestin takana on ihminen 
tai ryhmä ihmisiä, toimii sitten omalla 
 nimellään, nimimerkillä tai organisaation 
sosiaalisen median profiilin kautta. Ih-
mistä puhutellessa yksinkertaisin resepti 
menestykseen on inhimillinen ote. 

Inhimillinen viestintä voi olla myös 
miinakenttä, jonka laajuudesta ja tihey-
destä ei ole ennakkotietoja: ote voi 
lipsahtaa missä ja milloin vain hyvin 
yllättäen.

Varoittavasta esimerkistä käy  Justine 
Saccon tapaus joulukuulta 2013. Sacco 
oli pr-ammattilainen, joka matkusti Lon-
toosta Johannesburgiin. Noustessaan len-
nolle hän kirjoitti Twitteriin toivovansa, 
ettei saisi Etelä-Afrikassa aidsia ja jatkoi: 
”vitsi vitsi, minähän olen valkoinen”. 
Vajaan yhdentoista tunnin lennon aikana 
rasistiseksi tulkittu twiitti  räjähti koko 

maailman tietoisuuteen, ja laskeudut-
tuaan Johannesburgiin  pr-ammattilainen 
oli työtön.

Justine Saccon tapaus on toki ääriesi-
merkki – monesti pahoittelun nopeus rat-
kaisee ja korjaa orastavan mainehaitan. 

Useammin käy kuitenkin niin, että 
ihminen kohtaa toisen ihmisen – aivan 
kuten kylän miehet huoltoasemalla 
ennen. Parhaimmillaan se johtaa koh-
taamisiin, jotka ulottuvat sosiaalisen 
median ulkopuolelle ja luovat jopa uusia 
ystävyyssuhteita.

Yhteinen asia, viesti tai kiinnostuk-
sen kohde johtaa vähintäänkin heikon 
linkin syntymiseen. Näiden linkkien 
kautta viestijät kytkeytyvät toisiinsa ja 
muodostavat yhteisön, joka on vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Näin avautuu 
uusia verkostoja ja uutta latua viestinnäl-
le – tai sitten jotain aivan muuta. Mitä se 
muu voi olla, selviää vain kokeilemalla.

Laura Halminen on Helsingin 
 Sanomien toimittaja. Twitterissä   
@LauraHuu. 

Sisältöjen variointi on tehokas keino tavoittaa laajempi yleisö useissa eri kanavissa.
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Ajan kaikuja

Viime aikoina informaatiosota 
on noussut otsikoihin tavalla, 
jota ei olisi osannut kuvitella-

kaan vielä runsaat kymmenen vuotta 
sitten, jolloin ensi kertaa löysin itseni 
harjoittelemasta aiheen tiimoilta. 

Muutamia valveutuneita yksilöitä 
lukuun ottamatta termi oli vielä 2000-
luvun alussa varsin outo ja vieras sekä 
kantahenkilökunnalle että reserviläisil-
le, siviileistä puhumattakaan.

Informaatiosota ja -operaatiot ym-
märrettiin vanhojen kokemusten kautta 
jonkinlaiseksi ”ei kenenkään maan” 
yli huuteluksi ja siten melko turhan- 
ja vanhanaikaiseksi propagandaksi. 
Tai sitten koettiin, että kyse on itses-
täänselvyyksien toistelusta ja lähinnä 
resurssien hukkaamisesta – ”kun olisi 
tässä ihan oikeitakin sotilasasioita hoi-
dettavaksi”.

Toisin on tänä päivänä. Aiheen 
asiantuntijat ovat mediajulkkiksia ja 
”infosota”-termi irtoaa nykyisin suju-
vasti jokaisen valveutuneen toimitta-
jan ja kansalaiskeskustelijan huulilta. 
 Uutisotsikkoon yhdistettynä sana gene-
roi sellaisia määriä verkkoklikkauksia, 
että parempaan otsikoinnissa voi usko-
akseni yltää korkeintaan naisvartalon 
ulkoisia ominaisuuksia kuvailevilla 
ilmauksilla.

Informaatiosodan perusasetelmassa 
informaatio on samalla sekä väline että 
tavoite. Se, joka osaa paremmin käyt-
tää informaatiota välineenä tavoitteensa 
saavuttamisessa, vetää ainakin hetkelli-
sesti pidemmän korren. Arjessa tilanne 
ei tietenkään ole niin yksinkertainen, 
sillä infosodan tilannekuva elää jatku-
vasti. Se on juuri niin asymmetrinen 
kuin on koko nykyinen sodan kuvakin. 
Sodan osapuolina ovat valtiot ja liittou-
mat, viralliset tahot ja yksityiset kansa-
laiset, siinä missä yhden asian liikkeet, 
salaliittoteoreetikot ja muut foliohattuja 
kutreilleen sovittavat intoilijatkin. Yh-
tälön muuttujien määrä on eksponen-
tiaalisesti kasvava, ja se on jatkuvassa 
liikkeessä. Siltikään informaatiosota ei 
ole tähtitiedettä eikä edes mitenkään 
hankala voitettava.

Informaatiosodan ratkaisun avain 
on johdettavissa sen nimen alkuosasta. 
Pelkkä informaatio ei ole tietoa vaan 
prosessoimatonta dataa. Tulkinta ja 

oikeaan viitekehykseen sijoittaminen 
ratkaisevat, onko informaatio oikeaa 
tietoa vai tarkoitushakuista ja siten osa 
informaatio-operaatioita. Vanhan sa-
nonnan mukaan totuus ei pala tulessa-
kaan eikä luulo ole tiedon väärti. Tämä 
pätee myös infosotaan. 

Paikkansa pitämätön tai väärin 
tulkittu totuus ei kestä lähempää, 
 rehellistä tarkastelua. Totuus puhkai-
see infosotatoimen kuplan.

Infosodan asymmetrisyyttä ja 
siihen osallistuvien tahojen määrää 
päiviteltäessä on hyvä muistaa, että 
kaikki osapuolet eivät suinkaan edes 
tajua olevansa osallisena informaatio-
sodassa. Suuri osa verkossa liikkuvas-
ta materiaalista on peräisin ihmisiltä, 
jotka vain koettavat jäsentää omaa 
maailman kuvaansa hakemalla oikeaksi 
olettamaansa informaatiota omien nä-
kemystensä tueksi ja samalla jakavat 
sitä eteenpäin. Nämä trollit tai ”hyvää 
tarkoittavat hölmöt” ovat infosodan 
näkö kulmasta todellisten sotaa käyvien 
tahojen kohderyhmää ja kaikupohjaa, 
välineen tavoitteita.

Infosodan kohteita ovat sekä poliit-
tinen että taloudellinen päätöksenteko 
sekä ylipäätään miltei kaikki yhteis-
kunnallinen infrastruktuuri. Tavoitteet 
pyritään saavuttamaan vaikuttamalla 
kansalaiskeskusteluun ja mediaan mah-
dollisimman monella tasolla. 

Demokratiaan ja läpinäkyvyyteen 
perustuvan yhteiskunnan luulisi pärjää-
vän infosodassa helposti. Ja pärjääkin, 

edellyttäen, että suostumme ymmär-
tämään informaatioyhteiskunnan ole-
muksen.

Nykykansalainen on tottunut saa-
maan tietoa, ja hän on myös halukas 
puntaroimaan sen todenmukaisuutta. 
Valitettavasti hän ei kuitenkaan ole 
kovin tarkka omassa lähdekritiikis-
sään. Jos informaatio on löydettävis-
sä helpommin kuin jäsennetty tieto, 
sekin kelpaa. Jos taas kansalainen ei 
luota virallisten tahojen rehellisyyteen, 
 aktiiviseksi heittäytyessään hän saattaa 
käyttää lähdekritiikkiään tiedon tap-
pioksi ja siten informaation eduksi. 
Ihmisinä meillä on varsin voimakas 
taipumus hakea mieluummin vahvis-
tusta omalle uskollemme kuin kyseen-
alaistaa sitä.

Infosodan voittaminen ei ole han-
kalaa – siihen riittää, että puhuu totta. 
Vielä komeammin pärjää, jos ymmär-
tää myös kertoa, miten ja miksi asiat 
ovat niin kuin ne ovat, jo ennen kuin 
kukaan edes tulee sitä kysyneeksi. 
Pärjää, jos jäsentää sanottavansa siten, 
että se on ymmärrettävissä sekä nimen-
omaisessa kysymyksessä että asioiden 
laajemmassakin viitekehyksessä.

Suurin osa informaatiosodas-
ta on valkoista kohinaa ja pimeään 
 ammuttuja laukauksia, jotka toki voivat 
haitata keskittymistä ja osuessaan 
jopa haavoittaa. Tosiasia informaatio-
sodankäynnissä kuitenkin on se, että 
yksi hyvin tähdätty laukaus päihittää 
pimeään räiskityt tuliannokset mennen 
tullen. Aktiivinen ja määrätietoinen 
sekä ennen kaikkea faktoihin pohjau-
tuva rehellinen tiedottaminen tekee 
meidät immuuneiksi vastapuolen lau-
kauksille.

Jone Nikula
Juontaja, toimittaja sekä televisio- 
ja radiopersoona
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 
Suomalaisen upseerikoulutuksen historia  

pähkinänkuoressa

Kadettikunnan juhliessa 95-vuo-
tista taivaltaan on hyvä pa-
lauttaa mieliin suomalaisen 

upseerikoulutuksen keskeisimmät vai-
heet. Itsenäisyyden aikaisten perinteiden 
lisäksi suomalaisen upseerikoulutuksen 
juuret ulottuvat vuonna 1748 Viaporissa 
aloitettuun sekä Haapaniemen sotakou-
luissa vuosina 1779–1819 ja Suomen 
Kadettikoulussa vuosina 1821–1905 
järjestettyihin upseerikoulutuksiin.

Kadettikoulun itsenäisyyden aikai-
sen toiminnallisen historian voidaan 
katsoa alkaneen koulun perustamisesta  
25. tammikuuta 1919. Koulun tehtävä-
nä oli upseerien peruskoulutus. Kadetti-
koulu oli 1920-luvulla jaettuna maa- ja 
merikadettiosastoon, kunnes merikadet-
tien koulutus siirtyi 1. marraskuuta 1930 
perustettuun Merisotakouluun. Ilmavoi-
makadettien lentotoimintaan liittyvä kou-
lutus oli siirretty ilmavoimien kouluihin 
jo vuotta aikaisemmin. 

Kadettikoulu toimi Maasota koulu-
nimisenä 25.7.1941–30.11.1952. 
Maanpuolustuskorkeakoulun perustut-
kinto-osaston nimellä se toimi vuoden 
1993 alusta vuoden 2005 loppuun. Kun-
niakas Kadettikoulun nimi palautettiin 
viralliseen käyttöön 1. tammikuuta 2006 
alkaen. Kadettikoulu vaalii Haapaniemen 
upseerikoulujen, Keisarillisen Suomen 
Kadettikoulun (Hamina) ja itsenäisyyden 
aikaisen kadettikoulutuksen perinteitä. 
Kadettikoulun perinnepäivää vietetään 
20. maaliskuuta. Juhlapäivä perustuu 

Yrjö Maunu Sprengtportenin 20. maa-
liskuuta 1779 Kustaa III:lle lähettämään 
kirjalliseen anomukseen perustaa pysyvä 
sotakoulu Suomeen.

Taistelukoulu aloitti toimintansa  
1. syyskuuta 1927 Viipurin lähellä 
Marko villassa. Taistelukoulun tehtä-
vänä oli kouluttaa sodan ajan pataljoo-
nankomentajat ja antaa jatkokoulutusta 
niille, jotka eivät kouluttautuneet yleis-
esikuntaupseereiksi. Tärkeimmät kurssit 
olivat esiupseerikurssi ja jalkaväen kap-
teenikurssi. Koululla oli suuri merkitys 
taktiikan ja koulutusperiaatteiden yhte-
näistämisessä sekä erilaisissa kokeiluissa. 
Sotien jälkeen koulu aloitti uudelleen toi-
mintansa vuonna 1945 Santahaminassa, 
muutti vuonna 1947 Haminaan ja sieltä 
vuonna 1949 Tuusulaan, missä se toimi 
lakkauttamiseensa saakka.

Sotakorkeakoulu aloitti toimin-
tansa 3. marraskuuta 1924. Se vastasi 
yleisesikuntaupseerikurssien, ylemmän 
päällystön kurssien ja valtakunnallisten 
maanpuolustuskurssien toimeenpanosta. 
Koulussa tehtiin merkittävää ohjesään-
tö- ja tutkimustyötä. Sotatieteen laitos 
liitettiin osaksi Sotakorkeakoulua vuonna 
1985.

Maanpuolustuskorkeakoulu perus-
tettiin 1. tammikuuta 1993 yhdistämällä 
Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sota-
korkeakoulu yhdeksi, koko upseerikoulu-
tuksesta vastaavaksi korkeakouluksi. 
Pääosin Santahaminan kampuksella toi-
miva Maanpuolustuskorkeakoulu kuuluu 
Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen 
joukkoon. 

Viimeisimmän puolustusvoimauudis-
tuksen yhteydessä Käyttäytymistieteiden 
laitos irrotettiin Maanpuolustuskorkea-
koulusta vuonna 2014. Vuoden 2015 
alusta perustettiin Sotataidon laitos, 
johon yhdistettiin entiset Sotahistorian, 
Taktiikan ja Strategian laitokset. Samalla 
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus 
liitettiin osaksi Maanpuolustuskorkea-
koulua. Lisäksi Täydennyskoulutus- ja 
kehittämiskeskus siirtyi osaksi uutta Puo-
lustusvoimien palvelukeskusta kuitenkin 
niin, että kuva-arkisto jäi Sotamuseon 
hallintaan ja täydennyskoulutussektori 
jäi osaksi korkeakoulua.

Marko Palokangas
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Kylkirauta 
kahdeksankymmentä vuotta sitten

Teksti: Hannu Liimatta

Ensimmäiseltä kadettikurssilta 
valmistuneiden viidenkymme-
nenkuuden upseerin joukossa 

oli juuri ylennetty vänrikki, tuleva 
kenraalimajuri ja puolustusvoimien 
komentopäällikkö Yrjö Valkama. Kurs-
sin valmistumisen iltajuhlapuheessaan 
hänen kerrotaan ehdottaneen perustet-
tavaksi toverikuntaa, joka edesauttaisi 
kurssin aikana muodostuneen kadetti-
veljeyden säilyttämistä läpi elämän.

Valkaman ajatus johti sanoista 
tekoihin. Kadettikunta perustettiin 
kurssin ensimmäisen vuositapaamisen 
yhteydessä vuonna 1921. 

Kylkirauta Kadettikunnan 
jäsenlehdeksi  

Jo seuraavana vuonna heräsi ajatus 
Kadettikunnan omasta lehdestä, joka 
antaisi mahdollisuuden tiedottaa jäse-
nistölle kadettiupseeristoa koskevista 
asioista ja helpottaisi yhteydenpitoa jä-
senistön välillä. Taloudellisista syistä 
johtuen lehtihankkeen toteuttaminen 

kuitenkin viivästyi. Ensimmäinen jä-
senlehti ilmestyi vasta neljäntoista 
vuoden kuluttua Kadettikunnan perus-
tamisesta, toukokuussa 1935.

Jäsenille järjestetyn nimikilpailun 
tuloksena kokoon saatiin kaksikym-
mentäkuusi ehdotusta lehden nimeksi. 
Niitä olivat muun muassa ”Aseveli”, 
”Kalpa” ja ”Vapauden Vartija”. Pitkäl-
lisen harkinnan jälkeen lehden nimek-
si valittiin lopulta miekkaa tarkoittava 
nimi ”Kylkirauta”, jonka katsottiin 
sopivalla tavalla viittaavan suoma-
laisuuteen, upseerin ammattiin sekä 
 Kadettikouluun. 

Pääkirjoituksen toukokuun 1935 
numeroon laati toimitusneuvoston 
 puheenjohtaja majuri Urho Tähtinen. 

Hän käsitteli kirjoituksessaan Kadet-
tikunnan toiminnan päämäärää, joka 
tiivistetysti sanottuna oli Suomen itse-
näisyyden säilyttäminen ja lujittaminen. 

Tähtisen teksti oli tyyliltään jok-
seenkin hyytävää. Hän totesi itäisen 
raja naapurimme etu- ja valtapyrki-
mysten suuntautuvan samoihin suuntiin 
kuin panslavistisen tsaarien Venäjän. 
Erona oli vain se, että Venäjän [Neuvos-
toliiton] uuden johdon pyrkimykset oli 
naamioitu toisenlaisiin valheverhoihin 
ja että sen ”punaiset tsaarit” toimivat 
huomattavasti häikäilemättömämmin 
kuin maan entiset johtajat. Tähtisen 
mukaan Venäjän varustautuminen 
osoitti, että tilaisuuden tullen se oli 
valmis käyttämään myös aseellista 
voimaa ulottaakseen valtapiirinsä yhä 
kauemmas länteen. 

Nykypäivänä näin suorasukaisesti 
kirjoittava Kylkiraudan artikkelitoi-
mittaja olisi mahdollisesti varsin pian 
entinen toimittaja, mutta yleisesikunnan 
järjestelyosastossa toimistoupseerina 
palvellut ja salaisiin asiakirjoihin pe-
rehtynyt Tähtinen varmasti tiesi, mitä 
kirjoitti. Neuvostoliitto oli Stalinin  
johdolla varustanut ja kehittänyt puna-
armeijaa niin voimakkaasti, että yleis-
esikunnan arvioissa sitä pidettiin jopa 
Euroopan tuon ajan kehittyneimpänä 
asevoimana ja suurimpana uhkana 
Suomen itsenäisyydelle. Pahasti pie-
lessä eivät Tähtisen arviot olleetkaan, 
sillä jo vajaan neljän vuoden kuluttua 
Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja 
alkoi talvisota.

Kadettikunta perustettiin virallisesti 27. tammikuuta 
1921. Ajatus kaikkien Kadettikoulusta valmistuneiden 
upseerien jäsenyhdistyksestä oli kuitenkin syntynyt jo 
noin vuotta aikaisemmin, ensimmäisen kadettikurssin 

nimityspäivänä 31. maaliskuuta 1920.  
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Artikkeleita 
upseerikoulutuksen 

alkutaipaleilta

Lehden kolmessa pääartikkelissa pa-
lattiin suomalaisen upseerikoulutuk-
sen alkulähteille. Ensimmäisessä niistä 
esiteltiin ylipäällikkö Mannerheimin 
luotto kenraalin, kenraaliluutnantti 
Hannes Ignatiuksen (1871–1941) sii-
henastisia elämänvaiheita. 

Kolmetoistavuotiaana Haminan 
Kadettikoulun aloittaneen ja vuosina 
1896–1899 Pietarin Yleisesikunta-
akatemian käyneen Ignatiuksen ensim-
mäinen sotilasura katkesi suomalaisen 
sotaväen lakkauttamiseen vuonna 
1901. Myöhemmin hänen uransa jatkui 
kuitenkin muun muassa vapaussodan 
Päämajan päämajoitusmestarina, yleis-
esikunnan päällikkönä ja ennen kaik-
kea itsenäisen Suomen Kadettikoulun 
perustajana ja ”isähahmona”.

Hyvänä kirjoittajana tunnettu 
 Ignatius osallistui itsekin lehden ar-
tikkelien kirjoittamiseen. Hänen nimi-
merkillä ”H. I.” kirjoittamansa artikkeli 
käsitteli kadettitoverikunnan toimintaa 
Suomen Kadettikoulussa Haminassa. 
Kirjoituksen mukaan toverikunta oli 
upseerikasvatuksen hengessä laatinut 
varsin tiukat säännöt kadettien päivit-
täiselle elämälle. Rahapelit, tupakointi 
ja väkijuomien käyttö olivat kiellettyjä 
koulussa, eivätkä ne koulun ulkopuo-
lellakaan saaneet ylittää säädyllisyyden 
rajoja. 

Venäjällä koulutuksensa saanut 
Haminan Kadettikoulun päällystö 
suhtautui kuitenkin epäluuloisesti 
 toverikuntaan ja ennen pitkää lakkaut-
ti sen kokonaan. Ignatiuksen mukaan 
päätöksen seuraukset olivat koululle 
surulliset, sillä kadettien tupakointi, 
juopottelu ja simputus alkoivat pian 
 rehottaa. Koulun johtaja kuitenkin 
vaihtui, toverikunta perustettiin uudel-
leen ja kadettien elämäntavat saatiin 
jälleen palautettua säädylliselle tolalle.

Selityksensä lehdessä sai myös 
se, miksi Hannes Ignatius oli valinnut 
Kadettikoulun kunniamarssiksi juuri 
”Ateenalaisten laulun”. Tarun mukaan 
marssin alkuperä liittyi vuoteen   
267 jKr., jolloin pelätty goottien so-
tajoukko hyökkäsi kohti Ateenaa. 
Kaupungin miehet olivat peloissaan, 
eivätkä he uskaltaneet nousta asei-
siin. Isä Dexippos sai kuitenkin pala-

vahenkisellä puheellaan nuoret pojat 
tarttumaan keihäisiin ja ryhmittymään 
puolustukseen Keremeikos-kukkulalle, 
mikä innosti myös vanhat ja viisaat 
miehet lopulta liittymään mukaan 
kamppailuun. Syntyi verinen taistelu, 
jossa ”Ateenalaisten laulua” laulavat 
nuorukaiset taistelivat vanhuksia suo-
jaten ja lopulta kovin tappioin torjuivat 
goottiarmeijan. 

Tarinan opetuksena oli se, että 
nuoren uskon ja innon on taisteltava 
kauniin, hyvän ja oikean puolesta ja 
että miehuuden voiman ja vanhuuden 
viisauden on tuettava tätä taistelua. 
”Ateenalaisten laulun” sanojen lisäksi 
myös marssin säveltä pidettiin sytyttä-
vänä, joten tältäkin osin kappale sopi 
hienosti Kadettikoulun kunniamars-
siksi.

Veljeä ei jätetä

Niin ylevä kuin kunniamarssi olikin, 
eivät 1930-luvun kadettiupseerit 
näytä täysin uskaltaneen rakentaa 
 tulevaisuutta pelkän hengen ja aatteen 
varaan. Tästä on osoituksena kapteeni 
Olavi Huhtalan artikkeli Kadettikunnan 
jäsenten keskinäisen avustusrahaston 
perustamisesta. 

Ajatuksena oli  kerätä alku-
pääomaksi jokaiselta jäseneltä sadan 
markan (nykyrahassa noin 39 euron) 
vapaaehtoinen jäsenmaksu. Yhdessä 
aikaisemmin hankittujen varojen ja 
mahdollisten rahalahjoitusten kanssa 
alkupääomasta muodostettaisiin rahas-
to, jonka korkotuotoilla voitaisiin tukea 
sairauden, haavoittumisen tai kaatu-
misen vuoksi mahdollisesti ahdinkoon 
joutuvia upseereja ja heidän perheitään. 

Kadettikoululle lahjoitettu maalaus kenraaliluutnantti Hannes 
 Ignatiuksesta. Maalaus sijaitsee nykyisin Maanpuolustuskorkea
koulun Ignatiuskabinetissa.
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Aloitteen pohjalta syntyi vuonna 
1937 Sotamarsalkka Mannerheimin 
 rahasto, johon karttuneille tuloille olikin 
valitettavasti käyttöä talvisodan sytyttyä 
pari vuotta myöhemmin.

Lehteen oli koottu myös mielenkiin-
toisia tilastotietoja vuoteen 1935 men-
nessä valmistuneista kadettiupseereista. 
Ensimmäisiltä kuudeltatoista ”maa-
kadettikurssilta” oli valmistunut noin  
970 upseeria. Heistä vajaa neljäkym-
mentä prosenttia oli koulusivistykseltään 
ylioppilaita ja reilut seitsemäntoista pro-
senttia taustaltaan ruotsinkielisiä. 

Noin neljännes kadettiupseereista 
oli käynyt koulunsa Helsingissä, mutta 
sehän ei välttämättä ollut heidän varsi-
nainen kotipaikkansa. Maakunnittain 
tarkasteltuna eniten kadetteja näyttää 
olleen Uudeltamaalta, minkä jälkeen 
listalla seurasivat Karjalankannas, 
 Varsinais-Suomi ja Häme. Savo sen 
sijaan oli listalla vasta seitsemänte-
nä, mikä oli saanut artikkelin kirjoit-
tajan epäilemään, ettei savolaisten 
”piällysmies”-maine pitänyt paikkaansa. 

Mustavalkokuvia  
ja mainoksia

Periaatteessa jo ensimmäisen Kylki-
raudan perusrakenne oli hyvin saman-

kaltainen kuin se on vielä nykyäänkin 
– tiedä sitten, onko se nykylehden kan-
nalta hyvä vai huono asia. Artikkelien 
jälkeen seurasi Kadettikunnan sihteerin 
tiedotuspalsta, jossa huomiota kiinnit-
tää 1930-luvulle tyypillinen upseerien 
ruotsalaisperäisten nimien muuttaminen 
suomalaisiksi. Kadettiupseerien pienes-
tä määrästä ja vielä kohtuullisen nuo-
resta keski-iästä johtuen In Memoriam 
-palstalla nimiä oli nykyistä vähemmän. 
Toisin kuin nykyään jokaisesta joukos-
ta poistuneesta upseerista oli tuohon 
aikaan vielä mahdollista julkaista varsin 
perusteellinen  muistokirjoitus.

Aikana, jolloin kännykkäkameraa ei 
vielä ollut joka upseerin rintataskussa, 
oli lehden kuvittaminen mitä ilmeisim-
min paljon haastavampi tehtävä kuin se 
nykylehden kuvatoimittajalle on. Kuvi-
tuksena oli pääosin kadettien virallisia 
ryhmäkuvia. Kadettikoulun perustaja 
ja Kadettikunnan kunniajäsen kenraali-
luutnantti Ignatius oli sentään arvolleen 
sopivasti saanut jykevälle hahmolleen 
tilaa kokonaisen sivun verran. Kuva 
oli otettu taiteilija Wilho Sjöströmin 
 Ignatiusta esittävästä maalauksesta, 
jonka sotamarsalkka Mannerheim oli 
lahjoittanut Kadettikoululle.

Pirteämpää ilmettä lehdelle toivat 
mainokset, joiden lukumäärästä taas 

 nykyajan ilmoitushankkija saattaisi 
olla hieman kateellinen. Mainoksis-
sa  kadettiupseereja houkuteltiin esi-
merkiksi hankkimaan virkapukunsa 
Stockmannin kolmannen kerroksen 
Tailor-myymälästä. Edullisemmat 
pukineet olisi kai kuitenkin löytänyt 
vaikkapa Kaivokadun Suojeluskuntain 
Skoha-kaupasta. 

Onnistuneiden hankintojen jälkeen 
mainosten innoittama upseeri saattoi 
vetäytyä levolle edullista majoitusta 
Simonkadulla tarjonneeseen hotelli Ta-
piolaan ja unta odotellessaan lueskella 
vaikkapa Kustannusosakeyhtiö Otavan 
kirjavalikoimasta hankkimaansa teosta 
Jalkaväen ohjesääntö I, lisäys, harjoit-
telu suksilla.  Vaihtoehtoisesti hän saat-
toi piipahtaa nauttimassa lasillisen Oy 
P. Sinebrychoffin mainiota Sima-juomaa 
ja jatkaa sen jälkeen iltaansa isänmaal-
lisen väen suosimassa 1. luokan kahvi-
la-ravintola Musta-Karhussa, jossa oli 
tarjolla myös ”soittoa kello 13.30–15.00 
ja 20.00–23.30 välisinä aikoina”. Mikäli 
ilta jatkui liian pitkään, saattoi upseeri 
seuraavana päivänä helpottaa oloaan 
esimerkiksi Kuopion Rohdoskauppa 
Oy:n monipuolisella troppivalikoimalla. 

Vanhat Kylkirauta-lehden numerot 
ovat luettavissa osoitteessa www.kylki-
rauta.fi.
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ajankohtaista

  

Palvelukseen halutaan
Mentoreita

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
hakee evp-upseereja kadettien mentoritoimintaan syksyllä 2016 alkaville 

johtamisen opinnolle.

Mentorit toimivat opintojaksoilla pienryhmäkeskustelujen ohjaajina sekä apuna opiskelijan  
oppimisen arvioinnissa. Pienryhmätoiminnan tarkoituksena on esimerkiksi luennoilla sekä 

muissa oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisältöjen selkeyttäminen ja syventäminen. Mento-
rit osallistuvat keskusteluihin ja tuovat niihin oman näkökulmansa. Opiskelijoiden palautteen 

mukaan mentorit ovat olleet opinto jaksoilla erittäin suurena apuna.

Tervetuloa Mentori-infoon
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselle

Santahaminaan 
12. toukokuuta 2016 kello 12.00–15.00

Tilaisuudessa esitellään syksyn 2016 ja kevään 2017 mentoritoimintaa.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja
eversti Kaarle Törrönen

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tilaisuuteen 20. huhtikuuta 2016 mennessä:
Kapteeni Mikko Streng
mikko.streng(at)mil.fi 

puh. 0299 530416
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Puna-armeijan määrällinen yli-
voima ohjasi ennen sotia suo-
malaisen taktiikan kehitystä 

eräänlaiseksi alivoimaisen taktiikaksi. 
Hyökkäyksen merkitys korostui, kun 
taktisia periaatteita pyrittiin sovelta-
maan maastoon ja olosuhteisiin nähden 
mahdollisimman tehokkaasti. Tärkein-
tä oli olla taitavampi kuin vihollinen, 
sillä määrällistä alivoimaa pyrittiin 
tasoittamaan laadullisella ylivoimalla.

Alivoimaisen taktiikka 
kehittyy uhkan perusteella

Ennen talvisotaa Neuvostoliitto 
 koettiin ainoaksi konkreettiseksi uh-
kaksi Suomessa. Poikkeuksen siihen  
teki Ahvenanmaan kriisi 1920-luvun 
alussa, jolloin lyhyen aikaa Ruotsi 
 koettiin uhkaksi. Sotien jälkeen uhkan 
muodostivat erityisesti maahanlaskut, 
maihinnousut sekä atomipommit ja eri-
koistaisteluaineet. Ne lisäsivät sodan 
totaalista luonnetta laajentamalla tais-
telualuetta ja mahdollistamalla nopeas-
ti keskitettävien joukkojen syvät iskut. 

Atomiaseiden ja erikoistaistelu-
aineiden merkityksestä käyty kirjoittelu 
vahvisti maahanlasku- ja maihinnousu-
uhkan luomaa tarvetta puolustuksen 
syvyydelle ja hajaryhmitykselle sekä 
joustavuudelle, liikkuvuudelle ja no-
peille vastatoimenpiteille. Näyttääkin 
ilmeiseltä, että ajatus alueellisen puo-
lustuksen mallista syntyi nimenomaan 
uhkalähtöisesti. Vaikutusperusteisuus 
alkoi näkyä alivoimaisen taktisessa 
ajattelussa.

Maavoimien suunnittelun lähtö-
kohtana ovat maasodan ja taistelun 
kuvasta johdetut uhkamallit. Yllä 

esitettyjä uhkan perusteella tehtyjä 
johtopäätöksiä ei näyttäisi nykytilan-
teessakaan olevan tarpeen merkittä-
västi muuttaa. Voidaan ajatella, että 
muutokset ovat seurausta lähinnä 
yleisestä sotateknisestä kehityksestä, 
kuten asevoimien tiedustelukyvyn sekä 
asejärjestelmien tehon ja tarkkuuden 
parantumisesta. 

Hyökkääjällä nähdään olevan 
alku vaiheessa aloite ja ylivoima valit-
semillaan alueilla. Tämän ymmärre-
tään edellyttävän käytettävissä olevien 
suorituskykyjen yhteisvaikutuksen 
painopistemäistä käyttöä syvällä alu-
eella syvin tavoittein. Puolustajan on 
kyettävä aloittamaan taistelu ja sito-
maan hyökkääjä kaikissa suunnissa 
sekä keskittämään kaikkien suoritus-
kykyjen yhteisvaikutus ratkaisukohtiin. 
Tämän on nähty edellyttävän joukko-
jen organisoinnin, johtamisen, varus-
tuksen ja taistelutavan kehittämistä. 
Prikaati kenraali Veli-Pekka Parkatti on 
kiteyttänyt sen seuraavasti: ”Vähem-
mistä joukoista on saatava suhteelli-
sesti  nykyistä enemmän tehoa.”

Uhkaa tarkasteltaessa voidaan 
todeta, että vaikka hyökkääjän ym-
märretään olevan aloitteellinen ja 
ylivoimainen valitsemillaan alueilla, 
alivoimaisen nähdään maavoimien 
nykyisen taistelutavan mukaises-
ti  kykenevän aiempaa vähemmällä 

määrällä mutta paremmilla joukoilla 
toteuttamaan tehtävänsä. Edellä kuva-
tun perusteella vaikutusperusteisuus 
näyttäytyy alivoimaisen taktiikan 
yhtenä peruskivenä. Tämä asettaa lisä-
vaatimuksia erityisesti tiedustelulle ja 
johtamiselle.

Maasto ja  
olosuhteet ratkaisevia

1920-luvun alussa talvitaisteluun liit-
tyväksi keskeiseksi tekijäksi nostettiin 
ulkomaillakin tunnustettu suomalaisten 
hiihtotaito. Sen tuottama nopea liik-
kumiskyky ymmärrettiin taktiseksi 
eduksi, ja sen arvioitiin tasoittavan 
voimasuhteita määrällisesti ylivoi-
maista vihollista vastaan. Toisaalta 
tunnistettiin myös talven aiheuttamat 
sodankäynnin vaikeudet. Yksi merkit-
tävimmistä haasteista oli ulkomajoitus 
talvella.

Metsätaistelut tuotiin laajemmin 
suomalaiseen taktiseen kirjoitteluun 
vuonna 1926. Tuolloin pohdittiin sitä, 
miten puolustusasema olisi sijoitettava 
suhteessa metsän reunaan. Katsottiin, 
että mikäli puolustusvalmisteluiden 
tekemiseen on riittävästi aikaa, saa-
vutetaan huomattavia etuja siitä, että 
päävastarinta-asema sijoitetaan syvälle 
metsään. Myöhemmin asiasta esitet-
tiin myös eriäviä näkemyksiä. Niiden 

Kylkiraudan numerossa 2/2015 käsiteltiin suomalaista 
taktiikkaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen 

taktisen ajattelun kehittymistä uhkan, maaston ja 
olosuhteiden sekä tulen ja liikkeen näkökulmista 

itsenäisyyden alusta nykypäivään.

Teksti: Juha Hollanti & Teemu Hassi

Ajatuksia  
alivoimaisen taktiikasta
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mukaan metsän sisään ryhmittynyt 
puolustaja jättäytyisi toimissaan sat-
tuman varaan luopumalla tulitus- ja 
tähystysmahdollisuuksistaan. 

Yötaistelut muodostivat oman 
koko naisuutensa suomalaisessa tak-
tisessa ajattelussa. 1920-luvun alussa 
 upseerit pitivät yötaistelua haasteel-
lisena. Vuosikymmenen loppupuo-
lella nähtiin optimistisesti myös yön 
tarjoamat mahdollisuudet. Taktisesti 
tarkasteltuna mielenkiintoisin on näke-
mys siitä, että pieni, hyvin koulutettu 
joukko kykenisi käyttämään pimeää 
hyväkseen tasoittaakseen voimasuh-
teita. 

Toimintaa vaikeissa olosuhteissa 
ja huonon näkyvyyden vallitessa lei-
masi taktisesti tarkasteltuna pyrkimys 
yllätykseen. 1950-luvulla yllätystä pi-
dettiin keinona suhteellisen ylivoiman 
saavuttamiseksi. Asian ilmaisi kapteeni 
Unto Huuhtanen vuonna 1956 osuvas-
ti: ”Vaikeiden olosuhteiden hyväksi 
käyttö liittyy kiinteästi suomalaiseen 
taktiikkaan. Joukoillemme aina tun-
nusomainen alivoimaisuus pienentyy 
talviolosuhteiden, pimeän, epäedulli-
sen sään ja vaikean maaston oikealla 
käytöllä.”

Nykyäänkin maaston ja olosuh-
teiden nähdään antavan puolustajalle 
mahdollisuuden taistella omilla eh-
doillaan ja valitsemallaan tavalla. Puo-
lustavien joukkojen oma-aloitteisuus 
ilmenee tehtävätaktiikkana. Tavoitteek-
si on asetettu joustava toimintamalli, 
jossa vastustajalle kyetään tuottamaan 
tappioita samalla oma toimintakyky 
säilyttäen. Yllätyksen tarjoama etu on 

kyettävä hyödyntämään ja vihollisen 
vastatoimet väistämään. 

Nykyisin siis ajatellaan, että alivoi-
mainen kykenee hyödyntämään maas-
toa ja olosuhteita itselleen edullisella 
tavalla toimimalla aktiivisesti ja aloit-
teellisesti silloin, kun sopiva tilanne 
menestyksen saavuttamiseksi avautuu. 
Tämäkin edellyttää paljon sekä tiedus-
telulta että johtamiselta. Taistelutila on 
myös valmisteltava ennen taisteluiden 
alkamista. 

Tuli ja liike taistelun 
peruselementteinä

Suomessa on itsenäisyyden alusta 
alkaen pohdittu useasta eri näkökul-
masta sitä, miten taistelukentän tär-
keimmät elementit, tuli ja liike, olisi 

järjestettävä. Ensimmäisen maailman-
sodan kokemukset osoittivat tulen 
saaneen yliotteen liikkeestä. Toisen 
maailmansodan aikana sodankäynnin 
kehitys johti siihen, että hyökkäys sai 
yliotteen puolustuksesta. Liike palasi 
panssarivaunujen muodossa taistelu-
kentälle, joskin entistäkin tehokkaam-
man tykistön ja ilmavoimien tulen 
avulla. 

Pyrkimys vaikuttaa syvällä vi-
hollisen selustassa näkyi Suomessa 
kirjoitteluna sissitoiminnasta. Sissitoi-
minta rinnastettiinkin Sissiohjesään-
töä myöten suurvalta-armeijoiden 
maahanlaskuihin ja maihinnousuihin: 
”Vihollisen selustan kohteita vastaan 
voidaan hyökätä erilaisin keinoin. Niitä 
ovat mm ilmavoimien pommitukset ja 
tulitukset, maahanlasku- ja maihinnou-
sujoukkojen hyökkäykset, tykistön, 
ohjusten ja rakettien käyttö sekä sissi-
toiminta. Sissitoiminta on keino, jolla 
sotatoimia vihollisen hallussa olevalla 
alueella voi käydä sellainenkin, jolta 
puuttuvat mahdollisuudet muiden em 
keinojen käyttöön.” 

Moto-mekanisoitujen joukkojen 
merkityksestä keskusteltiin 1930-luvun 
lopulla. Suomessa moto-mekanisoituja 
joukkoja pidettiin tarpeellisena erityi-
sesti suojajoukkotaisteluihin liittyen. 
Joukoista käyty kirjoittelu voidaan 
nähdä jopa alkuna myöhemmälle ope-
ratiivisesta liikkuvuudesta käydylle 
keskustelulle. Suomalaisen taktisen 
ajattelun mukaan liikkuvuus oli erään-
lainen ”sodankäynnin alkuaine”. Liik-
kuvuuden avulla pyrittiin  rakentamaan 

Neuvostoliiton 7. armeijan tankkeja Karjalankannaksella.

Sotilaat ryömivät piikkilankaesteiden ali Hangossa.
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operaation kannalta edullinen alkuase-
telma. Taktisen liikkuvuuden katsottiin 
muodostavan perustan alivoimaisen 
osapuolen joustavalle ja yllättävälle 
toiminnalle.

Tulivoiman kasvun myötä suojau-
tumisen tarve lisääntyi. Kun vuonna 
1941 korostettiin hyökkäyshenkeä ja 
arveltiin suojautumisen olevan ”tois-
arvoinen tekijä verrattuna omaan tuli-
tehoon”, niin viisi vuotta myöhemmin 
todettiin, ettei joukko voi selviytyä 
taistelusta, ellei se kaivaudu. 

Suomalainen taktinen ajattelu 
näyttäisi kääntyneen linnoittamisen 
innoittamana huomaamattaan passii-
visempaan ja defensiivisempään suun-
taan. Luotettiin siihen, että puolustaja 
kykenisi kasvaneella tulivoimallaan 
pysäyttämään hyökkäyksen, kunhan 
se selviäsi ensin vihollisen tuli-iskusta. 
Luonnollisena osana tätä ajatusketjua 
on tulen merkityksen korostaminen 
liikkeen kustannuksella.

Nykyisin ajatuksena on käyttää 
tulta ja tehdä yllättäviä iskuja samanai-
kaisesti koko vastuualueen syvyydessä, 
jolloin tuotetaan viholliselle tappiota, 
rikotaan sen taistelujärjestys ja pako-
tetaan se reagoimaan ja muuttamaan 

suunnitelmiaan. Vihollisen hyökkäyk-
sen ajatellaan pysähtyvän sen voiman 
ehtyessä. Operatiivisella tulenkäytöllä 
tuetaan itsenäiseen toimintaan kykene-
vien taisteluosastojen taistelua. 

Edellä esitetty näkemys tulen 
merkityksen korostumisesta liikkeen 
kustannuksella näyttäisikin edelleen 
korostuneen. Taisteluosastotasolla 
alivoimainen osapuoli toimii edelleen 
aktiivisesti ja yllätyksellisesti. Sen 
sijaan sitä ylemmällä tasolla, joukko-
jen määrän vähenemisestäkin johtuen, 
toiminta voidaan nähdä melko defen-
siivisenä ja osin jopa passiivisena, sillä 
aloite on vihollisella.

Hyökkäyksestä 
puolustukseen? 

Sotia edeltäneinä vuosina suomalainen 
taktiikka oli ennen kaikkea maaston ja 
olosuhteiden hyödyntämistä voimasuh-
teiden tasoittamiseksi. Tärkeinä tekijöi-
nä tässä suhteessa pidettiin aktiivista, 
hyökkäyksellistä toimintaa sekä omien 
joukkojen laadullista ylivoimaisuutta. 

Sotien jälkeen taktista ajattelua 
muokkasi uhkakuvan monipuolistu-

minen. Se teki taktiikan perusajatuk-
sen rikkonaisemmaksi. Muuttuneen 
uhkakuvan ja aseiden tehon kasvun 
myötä suurempaan rooliin nousivat 
hajaryhmittämisen tarve sekä opera-
tiivinen ja taktinen liikkuvuus. Samalla 
suomalaiseen taktiseen ajatteluun hiipi 
puolustuksellisuus.

Vaikutusperusteisuus muodostaa 
edelleen alivoimaisen taktiikan perus-
tan. Maasto ja olosuhteet voimasuhteita 
tasaavina tekijöinä mahdollistavat ali-
voimaiselle osapuolelle yllätyksen ja 
paikallisen ylivoiman, mutta ne edellyt-
tävät oma-aloitteisuutta ja joustavuutta. 
Tämä toteutuu kuitenkin lähinnä tais-
teluosastojen tasolla, sillä joukkojen 
määrän väheneminen ja tulen merki-
tyksen korostuminen liikkeen sijas-
ta ovat huomaamatta johtaneet sotia 
edeltäneitä vuosia defensiivisempään 
ja passiivisempaan alivoimaisen tak-
tiikkaan.

Majuri Juha Hollanti palvelee Jalka-
väkikoulun korkeakouluosaston johtaja-
na Maasotakoulussa ja majuri Teemu 
Hassi tutkijaesiupseerina Maataistelu-
keskuksessa Maasotakoulussa. 

Reserviupseerikoulun oppilaita sissiharjoituksessa Pahkajärvellä vuonna 1980.
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Kadettikunta 95 vuotta – kadettiveljeyttä,  
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta

Kadettikunnan perustivat en-
simmäisen kadettikurssin 
upseerit, jotka olivat kokoon-

tuneet Kadettikoulun juhlatilaisuuteen 
27. tammikuuta 1921. Ensimmäiseltä 
kadettikurssilta valmistui 56 upseeria. 
Tänään Kadettikunnassa on 5 400 jäsen-
tä. Ensimmäisen kadettikurssin upseerit 
määrittivät Kadettikunnan päämääräksi 
elinikäisen kadettitoveruuden vaalimi-
sen.

Alkuvaiheessa Kadettikunta toimi 
Suomen Kadettikoulun käyneiden 
 upseerien etujärjestönä. Sotien jälkeen 
Kadettikunta toimi taloudellisessa ahdin-
gossa, mutta se avusti vieläkin vaikeam-
paan asemaan joutuneita kadettiveljiä. 

Kadettikunnan nykymuotoinen toi-
mintapa vakiintui 1970-luvulla, kun 
Upseeriliitto ja Kadettikunta  sopivat 
työnjaosta ja yhteistoiminnasta. Kylmän 
sodan aikana Kadettikunnan toimin-
nan keskiössä oli huoli kansan maan-
puolustustahdosta, jota yhteiskunnan 
radikalisoituminen pyrki tuhoamaan. 
Kadettikunta näki parhaimpana toimin-
tamuotona tuolloin asiallisen turval-
lisuuspoliittisen tietouden jakamisen 
koulunuorisolle ja naisille. Tämä toi-
minta jatkuu edelleen. 

Kadettikunnan maanpuolustusaat-
teellisiin tilaisuuksiin on osallistunut 
1970-luvulta lähtien jo yli 2,6 miljoonaa 
kansalaista, joista yli miljoona on ollut 
koululaisia. Kadettipiirit ovat toteutta-
neet yli 28 000 maanpuolustusaatteellista 
tilaisuutta. 

Kadettikunnan maanpuolustusaat-
teellinen toiminta laajeni 2000-luvulla 
internetiin, jonne on tuotettu historian 
ja turvallisuuspolitiikan tietopankke-
ja. Oppimisympäristöjä on valmistettu 
yhteistoiminnassa Puolustusvoimien, 
Rajavartiolaitoksen, Opetushallituksen, 
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liiton ja veteraanijärjestöjen sekä eri tut-
kimuslaitosten kanssa. Uusin tietopankki 
on juuri julkistettu Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki www.turpopankki.fi. Viime 
vuonna Kadettikunnan ja Kylkiraudan 
verkkosivuille sekä tietopankkeihin 
kohdistui lähes yhdeksänmiljoonaa tie-
tohakua.

Kadettikunnan  
toiminnan tarkoitus

- kadettiupseerien yhteenkuuluvuu-
den ylläpitäminen ja edistäminen

- kadettiupseerien ammattitaidon 
kehittäminen

- upseerin ammattiylpeyden ja arvos-
tuksen vaaliminen

- upseerikunnan verkottuminen tur-
vallisuuden ja maanpuolustuksen 
toimintakenttään ja osallistuminen 
asiantuntijoina siinä käytävään kes-
kusteluun

- kansalaisten maanpuolustustahdon 
vahvistaminen jakamalla tietoa 
Suomen turvallisuuspolitiikasta ja 
maanpuolustuksesta.

Kadettikunta  
on arvoyhteisö

Kadettikunta ei ole etujärjestö. Kadetti-
kunta ei ole poliittinen puolue. Kadetti-
kunta on arvoyhteisö, jonka päämääränä 
on vahvistaa upseerikunnan yhtenäi-
syyttä ja elinikäistä kadettiveljeyttä. 
Kadettikunta on ammentanut aatteel-
lisen voimansa suomalaisesta upseeri-
perinteestä, ja toivottavasti näin tapahtuu 
myös vastaisuudessa. 

Suomalainen yhteiskunta asettaa 
 upseerille velvoitteita ja tehtäviä. Yhteis-
kunta on sodan ja kriisin oloissa valmis 
luovuttamaan kansalaistensa kohtalon 
upseeristonsa käsiin. Vaatimukset ka-
dettiupseerin eettiselle luotettavuudelle 
perustuvatkin juuri näihin velvoitteisiin.

Kadettiupseerilla on tehtävissään 
normaalia suurempaa valtaa, mutta myös 
sen tuoma suuri vastuu. Tämän täytyy 
näkyä upseerin asenteissa. Mitä vaati-
vammassa tehtävässä hän palvelee, sitä 
vähemmän hänellä on oikeus korostaa 
omaa itseään ja asemaansa. Hänen aja-
tustensa pontimena tulee olla kysymys 
”Miten voin olla vastuuni mittainen?”

Upseerin on sotilasurallaan edetes-
sään pystyttävä kasvamaan myös eet-
tisesti. Tiettyjen upseerilta vaadittavien 
ominaisuuksien merkitys korostuu teh-
tävien vaatimustason kasvaessa. Mikään 
niistä ei vähene.

Kadettikunta on olemassaolonsa 
aikana tukenut monin eri tavoin upsee-
rin eettistä kasvua ja pyrkinyt tuomaan 
omassa arvokeskustelussaan esille 
 upseerin ja sotilaan arvomaailmaan 
liittyviä keskeisiä tekijöitä. Nykyiset 
sodat ja kriisit ovat osoittaneet, että 
 Kadettikunnan käymä arvokeskustelu 
ei ole ollut turhaa. Toimintaympäris-
tön monimutkaistuessa ja muuttuessa 
on edelleen paikallaan pohtia arvoja ja 
odotuksia niin yksilön, yhteiskunnan 
kuin organisaationkin näkökulmasta. 
Tämä pohdinta liittyy olennaisena osana 
 Kadettikunnan toimintaan. 

Kadettikunta on tehnyt useita arvo-
tutkimuksia, joista viimeisin toteutettiin 
vuonna 2012. Kyselyyn vastasi kaksi-
tuhatta upseeria, joista tuhat oli evp-up-
seereja. Tutkimuksen mukaan upseerien 
lojaalisuus on erittäin korkealla tasolla, 
joten olkaamme siitä ylpeitä.

Constantem decorat honor – Kunnia 
kestävän palkka

Hyvää juhlavuotta kadettiveljille ja 
-sisarille!

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
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Kadettikunnan uusi hallitus juhlavalmisteluissa

Kuvassa vasemmalta eversti Kai Vainio, kapteeniluutnantti Maarit Sapman, kommodori Henrik Nystén, 
puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim Mattsson, everstiluutnantti Jukka Jokinen, komentajakapteeni 
Mikko Sistonen ja everstiluutnantti Vesa Valtonen. Kuvasta puuttuvat eversti Mika Kalliomaa, eversti 
Pertti Posti, majuri Sami Mattila ja kadetti Heikki Vuorinen.

Kevään tarjous
Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli
Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä  

Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoi-
sin ja laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmis-
tettu. 

Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana lähes  
11 000 henkilöä.  Matrikkelin normaali myyntihinta on 80 euroa + 
postimaksu (12 euroa).  Matrikkelin hinta huhtikuun loppuun 
2016 on 75 euroa sisältäen postikulut.

Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadetti-
kunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadet-
tikunta.fi,  puhelin 09 490 759.
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Kadettikunnan tuottamista, alun 
perin ensisijaisesti koulujen ja 
vapaaehtoisen maanpuolustus-

koulutuksen käyttöön tehdyistä multi-
mediaohjelmista on saatu myönteisiä 
kokemuksia.  Internetissä saatavilla 
olevat ja osaksi myös kirjoina julkais-
tut Veteraanien Perintö – itsenäinen 
Isänmaa, Arvet efter Veteranerna – Ett 
Självständigt Fosterland, Suomi kyl-
mässä sodassa sekä Maailman muutos 
ja Suomi ovat tarjonneet kansalaisille 
tietoa maamme historiasta, turvalli-
suuspolitiikasta ja maanpuolustukses-
ta. Niitä on myös saatettu ajan tasalle 
tekniikan edistymisen myötä. 

Turvallisuuspolitiikan tietopankin 
ensimmäinen versio laadittiin 2000-
luvun alussa ja päivitettiin vuonna 
2008. Vuoden 2015 kuluessa sitä laa-
jennettiin ja modernisoitiin kahdessa 
vaiheessa. Kesään mennessä tehtiin 
päivityksiä vanhalle pohjalle ja vuoden 
lopulla saatiin valmiiksi perusteellisesti 
uusittu ja laajennettu versio. Uusi tie-
topankki sisältää myös mobiiliversion, 
ja tietopankki on liitetty sosiaalisen 
median Facebook-yhteisösivustolle ja 
Twitter-mikroblogipalveluun.

Tietopankin uudistuksessa ta-
voitteena oli tuottaa laajalti turvalli-
suuspolitiikan alaa kattava ja samalla 

asiahakemistona toimiva internetsivus-
to, jonka lukemiseen voidaan käyttää 
erilaisia päätelaitteita.  Tietopankki on 
tarkoitettu suurelle käyttäjäkunnalle, 
mutta siitä on löydettävissä tietoa myös 
opiskelijoiden tai alan ammattilaisten 
tarpeisiin.  Erityiskohteena ovat edel-
leen koulujen historian ja yhteiskun-
taopin opettajat, oppilaat ja opiskelijat 

sekä maanpuolustuskoulutukseen osal-
listuvat. 

Aineiston laatimisessa on nouda-
tettu akateemisen tutkimuksen ja oppi-
kirjojen teon periaatteita muun muassa 
siten, että lähdetiedot ilmoitetaan 
mahdollisimman tarkasti. Lukuisilla 
linkeillä helpotetaan pääsyä suoraan 
sivustoille, joita pidetään ajan tasalla.

Lähteinä on ensisijaisesti käytetty 
valtioiden ja järjestöjen ilmoittamia 
tietoja turvallisuuspolitiikastaan, ase-
voimistaan ja toiminnoistaan. Asevoi-
mia koskevat perustiedot on yleensä 
otettu Lontoossa toimivan kansainvä-
lisen strategisen instituutin (IISS) jul-
kaisemasta vuosikirjasta The Military 
Balance. Kansainvälistä ja kotimaista 
tutkimusta on myös käytetty hyväk-
si, mutta sen sijaan lehdistötietoja ei 
yleensä ole käytetty sellaisenaan eikä 
laajemmin ole esitelty poliittista mieli-
pidekirjoittelua.

Sivuston käyttäjä voi edetä johdon-
mukaisesti läpi aihekokonaisuuksien 
tai valita haluamansa sivun, joka kiin-
nostaa tai liittyy hänen hakemaansa tie-
toon. Jokaisesta aiheesta, hakusanasta 
tai asiakokonaisuudesta esitetään ensin 
yleiskuva, josta saa jo verraten hyvän 
käsityksen asiasta. Sitä täydennetään 
sekä osastolla ”Lisää aiheesta” että 
linkeillä.

Uusi Turvallisuuspolitiikan tietopankki

www.turpopankki.fi
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Suomen ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa käsitellään laajasti aloittaen 
 peruskäsitteistä ja turvallisuuspolitiikan 
toimijoista, minkä jälkeen esitellään 
erikseen yhteiskunnan kokonaisturval-
lisuuden ylläpitoa, maanpuolustusta ja 
puolustusvoimia.

”Suomen lähialueet” sisältävät tie-
toja Itämeren alueen maiden turvalli-
suuspolitiikasta ja asevoimista. Osasto 
”Suurvallat” kattaa Yhdysvallat, Venä-
jän, Kiinan ja Intian. Kansainvälisten 
järjestöjen kokonaisuus on myös laaja, 
ja se käsittää Euroopan unionin, YK:n, 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestön sekä Naton. ”Konfliktialueet” 
sisältävät tietoja Lähi-idästä, Mustan-
meren, Kaukasian, Keski-Aasian, 
Keski-Afrikan ja Etelä-Kiinan meren 
alueista ja konflikteista sekä tarjoavat 
suuren määrän linkkejä, joista saa ajan-
kohtaista lisätietoa.

Projektin johtajina toimivat evers-
ti Antti Myyryläinen ja eversti Timo 
Pöysti. Päätoimittajana oli eversti 
Pekka Visuri ja käsikirjoittajina toi-
mivat eversti Anders Gardberg, evers-
ti Tatu Juurtti, everstiluutnantti Mika 
Kerttunen, eversti Timo Pöysti, eversti 
Ari Rautala ja kommodori Veli-Petteri 
Valkamo. Lisäksi projektiin osallistui-
vat Kadettikunnan maanpuolustusjaos-
ton puheenjohtaja, eversti Kai Vainio 
ja Kadettikunnan pääsihteeri, eversti 
Juha Tammikivi. Esitystekniikan asian-
tuntijana toimi majuri Risto Lehto.  

Multimedian toteutti toimitusjohtaja 
Aarno Unkila Nero&Progress Oy:stä.

Kadettikunta ry kiittää seuraavia 
projektia tukeneita tahoja: Jenny ja 
Antti Wihurin rahasto, Kaatuneiden 
Muistosäätiö, Lotta Svärd säätiö, 
Maanpuolustuksen kannatussäätiö, 
Puolustusvoimien tukisäätiö, Uuden 
Päivän rahasto, URLUS-Säätiö, Sota-
vahinkosäätiö ja Thoren-Talvela säätiö.

Kadettikunnan sivustoille ja tie-
topankkeihin kohdistui viime vuonna 
noin yhdeksänmiljoonaa tietohakua. 

Tietopankki toimii myös mobiili
laitteissa.

Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin on 
kohdistunut vuosittain noin puolitoista-
miljoonaa tietohakua. 

Turvallisuuspolitiikan tietopankki 
on saatavilla Kadettikunnan verkko-
sivulla ja osoitteessa 
www.turpopankki.fi.

Pekka Visuri
Tietopankin päätoimittaja 
eversti evp, valtiotieteiden tohtori 

Jokainen sivu on jaettavissa sosiaalisessa mediassa (Facebook, 
Twitter).
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Kadettikunnan vuosipäivän juhlallisuudet  
Helsingissä 27.1.2016

Kaaderilaulajat esittivät Kadettikunnalle omistetun laulun ”Maanpuolustajat”. 
Esitys on nähtävissä ja kuultavissa Kadettikunnan Facebooksivulla www.
facebook.com/kadettikunta.

Kunnianosoitus Hietaniemen hautausmaalla.  
Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim 
Mattsson, eversti Timo Pöysti ja majuri Sami Mattila 
laskevat seppeleen Sankariristille.

Helsingin Kadettipiirin uusi puheenjohtaja, eversti 
Hannu Aikio pitämässä juhlapuhetta Kadettipiirin 
järjestämässä tilaisuudessa Katajanokan Kasinolla. 
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Pohjois-Kymen kadettipiiri vietti 
Kadettikunnan 95. vuosipäivää 
Kouvolassa perjantaina 29. tam-

mikuuta 2016 perinteisin menoin. Iltapäi-
vällä kokoonnuttiin Kouvolan vanhalle 
hautausmaalle seppeleen laskua varten. 

Tilaisuuden aluksi Karjalan prikaatin 
sotilaspastori Kari Heikkinen piti lyhyen 
hartaushetken, jonka päätteeksi laulettiin 
ensimmäinen säkeistö virrestä 577 ”Sun 
kätes Herra voimakkaan”. Kadettipiirin 
seppeleen sankarivainajien patsaalle las-
kivat eversti Tuomo Merjola ja kadetti-
piirin varapuheenjohtaja kapteeni Tommi 
Myyryläinen. Kunniavartiossa patsaalla 
olivat Karjalan prikaatin luutnantit Jori 
Muukkonen ja Antti Partanen.

Kouvolan upseerikerholla nautittiin 
iltapäiväkahvit, jonka jälkeen kapteeni 
Mika Mäenpää piti mielenkiintoisen 
esitelmän omakohtaisista kokemuksis-
taan kansainvälisen koulutusyksikön 
päällikön tehtävissä Euroopan unionin 
koulutusoperaatiossa Malissa.

Kimmo Hakanen
Kadetti 6400

Kadettikunnan vuosipäivä Kouvolassa

Tilaisuuteen osallistujat nauttivat iltapäiväkahvit ennen kapteeni 
Mäenpään esitelmää. 

Kadettikunnan vuosipäivä Lahdessa

Lahden kadettipiiri juhli perinteisesti Kadettikunnan vuosipäivää. Juhlaan osallistui nelisenkymmentä 
henkilöä. Daamit esittämässä Juuan Villeä Puolustusvoimien entisen kapellimestarin, everstiluutnantti 
Harri Saksan johdolla.

Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita 
osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.
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Kadettikunnan vuosipäivä Libanonissa

UNIFIL suomalaisirlantilaisen pataljoonan rotaatio  215 upseerit kokoontuivat juhlistamaan Kadetti
kunnan vuosipäivää Libanonissa everstiluutnantti Kari Kaakisen johdolla.

Pirkanmaan Kadettipiiri juhli Ka-
dettikunnan 95-vuyotispäivää 
30. tammikuuta Näsilinnassa. 

Iltajuhlaan osallistui 50 henkeä luut-
nantista kenraaliin. 

Pirkanmaan kadettipiiri juhli Näsinlinnassa
Ennen alkumaljoja meillä oli mah-

dollisuus tutustua yläkerran museo  
Milavidan von Nottbeckit -näyttelyyn. 
Saimme kuulla oppaan mielenkiintoi-
sen esityksen Näsilinnasta, jossa muun 

muassa käytiin kiivaita taisteluita 1918 
Tampereen valtauksen yhteydessä. Nyt 
rakennus ravintoloineen on upea mat-
kailukohde.

Ennen juhlaillallista katsottiin 
kooste elokuvasta Taistelu Näsilin-
nasta.

Juhlan yhteydessä toivotettiin 
kadet tipiiriin tervetulleiksi syksyllä 
valmistuneet luutnantit, joista paikal-
la oli Veli Vaaranmaa vaimonsa Anna 
Sivosen kanssa.  Komentaja Matti  
Eskolalle toivotettiin onnea ja menes-
tystä reserviin sekä MPK:n piiripäälli-
kön tehtäviin.

Tanssimusiikista huolehti hienosti 
Säde Kehä ja Halogeenit. 

Kadettiveljet Jari Riihimäki ja  
Henrikki Haapamäki järjestivät onnis-
tuneen illan, mistä heille kiitos.

Pentti Väänänen
Kadetti 5583
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Monivuotisen perinteen mu-
kaisesti Keski-Suomen 
kadettipiiri osallistui joulu-

aaton kunniavartioon Jyväskylän van-
halla hautausmaalla. Vuoden 2015 
jouluaattona vartiovuorossa olivat 
piirin puheenjohtajan everstiluutnant-
ti Markku Jämsän johtamana eversti-
luutnantit Jukka-Pekka Suutarinen ja 
Rauno Säteri sekä majuri Heikki Salo-
nen. Jouluaattona säätila Jyväskylässä 
oli kirkas mutta lumeton.

Jouluaaton kunniavartion perinne 
Jyväskylässä on vahva. Jyväskylän re-
serviupseerien perimätiedon mukaan 
tapahtuma on alkanut vuonna 1948. 
Nykyisin tehtävä kokoaa kunniavar-
tioon alueen joukko-osaston tai laitos-
ten komentajien lisäksi halukkaita niin 
maanpuolustusjärjestöistä kuin yksit-
täisistä perheistäkin. Vartiot alkavat 
noin kello 15, jonka jälkeen vuorossa 
olevat järjestöt suorittavat vuorollaan 
puolen tunnin nelihenkiset vuoronsa 
noin kello 19:ään saakka. 

Jouluaaton kunniaksi Gunnar 
Finnen suunnitteleman Uhriliekki-pat-
saan lisäksi sankaripatsaalla oli valais-
tu vapaudenristi. Jyväskylän vanhan 
hautausmaan sankarihautausmaalla 
on muistolaatta 43:lle vapaussodan 
sankarivainajalle ja hautausmaalle on 
siunattu 423 viime sodissa kaatunutta 
sankarivainajaa. Heistä viimeisin on 
Vuosalmella kesällä 1944 Jääkäri-
pataljoona 2:n riveissä kaatunut, 
vuonna 2010 löytynyt ja heinäkuussa 
2014 haudattu korpraali Aarne Kai-
lasto.

Hannu Haapamäki
Kadetti 7612

Keski-Suomen kadettipiiri  
jouluaaton kunniavartiossa

KeskiSuomen kadettipiirin kunniavartio Jyväskylän vanhalla hau
tausmaalla.
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Sotatieteellisen tutkimuksen mer-
kitys itsenäisyyden alkuvuosina 
korostui Puolustusvoimien kehi-

tyksen myötä. Korkeampaa sotilaallis-
ta opetusta ja tutkimusta varten vuonna 
1924 muodostetun Sotakorkeakoulun 
kolmen ensimmäisen kurssin opiskelijat 
perustivat vuonna 1927 upseerikerhon 
tarkoituksena ”pääasiallisesti sotatieteel-
listen julkaisujen ja esitelmien avulla 
työskennellä valtakunnan puolustuksen 
kohottamiseksi ja edelleen kehittämisek-
si”. Kerhosta kehittyi sääntömuutoksin 
1930 Suomen Sotatieteellinen Seura. 
Keskeiseksi tavoitteeksi tuli kehittää 
puolustusajattelua ja käytännön maan-
puolustusta omaperäisillä kotimaisilla 
tutkimuksilla. Seura loi tähän päivään 
jatkuneet toimintamuotonsa noin viides-
sä vuodessa. 

Toimintamuodoista tärkein on yhä 
jäsenten tutkimustulosten esittely esi-
telmätilaisuuksissa ja seminaareissa. 
Toinen päätoimintamuoto on tieteellinen 
julkaiseminen. Tiede ja Ase -vuosikirja 
alkoi ilmestyä vuonna 1933. Lisäksi jul-
kaistaan vertaisarvioitua englanninkie-
listä Journal of Military Studies -sarjaa. 
Kolmantena päätoimintana seura tukee 
seminaareihin ja julkaisuihin liittyvää 
työtä stipendein ja pyrkii suuntaamaan 
tutkimusta ajankohtaisiin aiheisiin 
pitäen yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin 
tutkimustahoihin. Varansa seura hankkii 
jäsenmaksuina, julkaisumyyntinä, lah-
joituksina ja avustuksina. 

Seuraan kuuluu varsinaisia, kunnia, 
kutsu- ja kannattavia jäseniä. Varsinai-
seksi jäseneksi hyväksytään ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut 
upseeri. Hallitus hyväksyy muitakin 
sotatieteissä ansioituneita henkilöitä 
varsinaisiksi jäseniksi ja toiminnallaan 
Seuran tarkoitusperiä merkittävästi ja 
pitkään toteuttaneita henkilöitä kunnia-
jäseneksi. Kutsujäseniksi voidaan ottaa 
sotatieteellistä tutkimusta tukeneita ja 
edistäneitä sekä kannattaviksi jäseniksi 
taloudellisia tukijoita. 

Seuran tärkein yhteistyötaho oli 
Sota korkeakoulu, ja yhteistyö on jatku-
nut vuonna 1993 muodostetun Maan-
puolustuskorkeakoulun kanssa. Seura 
tavoittelee vakiintunutta kanssakäymistä 
muidenkin Puolustusvoimissa sotatie-
teellistä tutkimusta tekevien toimijoiden 

kanssa. Suomen Sotatieteellinen Seura 
muodostaa yhdessä muiden sotatie-
teellisten seurojen kanssa Maanpuo-
lustuskorkeakoulun alumnitoiminnan 
tieteellisen osan Kadettikunnan huo-
lehtiessa aatteellisesta toiminnasta ja 
Upseeriliiton edunvalvonnasta

Uusi toimintastrategia ja 
nykyaikaista toimintaa

Seuralla on tunnustettu asema aka-
teemisesti koulutettujen upseerien ja 
sotatieteiden tutkijoiden tiedeseurana. 
Valitettavasti moni seuran toiminta-
muodoista on vähitellen hiipunut. Asian 
korjaamiseksi on tehty erilaisia kehittä-
mistoimenpiteitä. Vuodesta 2007 on jär-
jestetty avointa seminaarisarjaa ”Studia 
Militaria”. Muita uusia hankkeita ovat 
olleet tutkimuksellinen teemavuosi 
2007, referee-julkaisun perustaminen 
2009 sekä yhteisseminaarit muiden 
sotatieteellisten seurojen, maanpuo-
lustusjärjestöjen ja Maanpuolustuksen 
tieteellisen neuvottelukunnan kanssa.

Jäsenet valitsivat vuonna 2014 
seuran strategisen uudistustyön pohjaksi 
vaihtoehdon ”Foorumin tarjoava seura 
– tieteellisiä julkaisuja ja keskustelua 
lukijoiden ehdoilla” eli popularisoivan 
ja sotatieteen harrastusta virittävän 
linjan. Sen puitteissa tarjotaan tieteel-
lisesti laadittua, kiinnostavaa luettavaa 
suomalaiselle jäsenistölle. Valittua 

”kärkeä” luonnehdittiin keskustelussa 
modernisoiduksi julkaisutoiminnaksi 
lähellä aiempaa toimintalinjaa. 

Tavoitetilaan 2025 edetään pienin 
askelin laittamalla tavoitteet yksi ker-
rallaan hyvään kuntoon. Seura pyrkii 
säilyttämään 800 jäsenen jäsenkuntansa 
ja rekrytoi uusiksi jäseniksi entistä laa-
jemmin sotatieteiden maistereiksi val-
mistuneita upseereja ja alan akateemisia 
harrastajia. Nykyisten kirjajulkaisujen 
rinnalla kehitetään julkaisemista verkos-
sa. Verkkosivustoa kehitetään seuraa-
maan aikaansa. Sen yhteyteen luodaan 
jäsenille tarkoitettu keskustelufoorumi, 
jossa muun muassa voi kommentoida 
verkkoartikkeleita. Kirjottajia kannuste-
taan kriittisyyteen ja valmiuteen lähes-
tyä tätä kautta laajemminkin julkisuutta. 
Vaikka seura keskittyy yhä palvelemaan 
ensi sijassa kansallisia tarpeita, kansain-
välisetkin yhteistyömahdollisuudet sel-
vitetään.

Seuran keskeisiä toimijoita ovat 
olleet jaostot. Viime vuosina niitä on 
ollut huollon ja sotatalouden, johtami-
sen, sotilaspedagogiikan, taktiikan, sota-
historian, strategian ja tekniikan aloilla. 
Hallitus kutsuu jaostojen toimintaa ve-
tävät puheenjohtajat. Jaostot ylläpitävät 
ja kehittävät oman alansa harrastus- ja 
keskustelutilaisuuksia. Vähitellen hil-
jentynyttä jaostotoimintaa uudistetaan ja 
aktivoidaan vuonna 2016. Jaostoilla voi 
olla oma kausiohjelmansa ja ne voivat 
järjestää omia seminaarejaan. 

Kadettikunnan jäsenet ovat tervetul-
leita Studia Militaria -sarjaan kuuluvaan 
seminaariin ”Mediasodankäynnin ajan-
kohtaiset näkymät”.

Alustajina ovat sotatieteiden tohtori, 
Saara Jantunen ja Venäjän asioihin pe-
rehtynyt yleisradion ulkomaantoimitta-
jan tehtävästä eläkkeelle siirtynyt Jarmo 
Mäkelä. Seminaari pidetään 31. maalis-
kuuta 2016 kello 16–18 Tieteiden talolla 
salissa 505, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Ilmoittautuminen kommodori Kai 
Varsio: kai.varsio(at)hotmail.com.

Seuran verkkosivut: www.pro.tsv.fi/
sotatiede.

Pertti Salminen
Puheenjohtaja

Sotatieteellinen seura uudistuu
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ajankohtaista

Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinneyhdistyksen varas-
toon on vuosien varrella 

kertynyt valokuvia itsenäisen Kadetti-
koulun ja Sotakorkeakoulun ajoil-
ta lähinnä 1950-luvulta 1980-luvun 
puoliväliin. Niistä on nyt digitoitu yli  
1 200 kuvaa. Kuvissa on kokoelmia 
niin virallisista tilaisuuksista, har-
joituksista kuin vapaa-ajan tapahtu-
mistakin. Monista kuvista kuitenkin 
puuttuvat tiedot siitä, keitä kuvissa on 
ja missä tapahtumassa ne on otettu. 

Digitoidut kuvat on tallennettu 
pilvipalveluun (Google Drive). Siellä 
kuvien kuvailukenttään voidaan lisätä 
tietoja yksittäisten kuvien henkilöistä, 
kursseista, tapahtumapaikoista ja -ajan-
kohdista. Tähän tarvitaan korkeakou-
lussa työskennelleiden ja eri kursseilla 
opiskelleiden apua. 

Kuvia voi tunnistaa sekä kurssita-
paamisissa että itsekseen omilla lait-
teilla. Oikeudet kuvien katseluun ja 
opastusta kuvien tunnistamiseksi saa 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
mpkk.pery(at)gmail.com. 

Lähiaikoina joitakin kuvia julkais-
taan myös Kadettikunnan verkkosi-
vuilla www.kadettikunta.fi.

Risto Lehto
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinneyhdistys

Tule tunnistamaan  
Kadettikoulun ja Sotakorkeakoulun kuvia!

  

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien  
kuulumisia www.kadettikunta.fi

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan  
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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Kolmesti miehitettynä
Prit Buttar
Jättien puristuksessa – 
Taistelu Baltiasta 1941–
1945
Koala-kustannus, 2015
sivuja 430 
ISBN 978-952-229-155-4

Entinen Britannian ase-
voimien sotilaslääkäri 
Prit Buttar on innokas 

sotahistorian harrastaja. Viime 
vuosina hän on noussut toisen 
maailmansodan itärintaman tais-
teluiden asiantuntijaksi. Buttarin 
tuotannosta on nyt käännetty 
suomalaisia lukijoita kiinnosta-
va teos Baltian maista toisessa 
maailmansodassa. 

Teoksen aihe on aiemmin 
jäänyt varsin vähälle huomiolle. 
Syynä lienee vuosikymmeniä jat-
kunut tahallinen Baltian historian 
vääristely. Voittajavaltiona Neu-
vostoliitto halusi vaieta neuvostojouk-
kojen paikallisväestöön kohdistamista 
julmuuksista. Angloamerikkalaisesta 
näkökulmasta itärintaman pohjoinen 
sivusta oli pelkkä sivusuunnan sota-
näyttämö. Kirjan esipuheessa Baltian 
kokemia kärsimyksiä ja niiden vähäl-
le huomiolle jäämistä kuvataan Josif 
 Stalinin sanoilla: ”Yhden ihmisen kuo-
lema on murhenäytelmä, miljoonan ih-
misen kuolema pelkkä tilastomerkintä.”

Toisessa maailmansodassa Viro, 
Latvia ja Liettua joutuivat kahden suur-
vallan, Neuvostoliiton ja Saksan taiste-
lukentäksi. Neuvostoliiton vuonna 1940 
miehittämät Baltian maat joutuivat 
Saksan salamasodan taistelukentäksi 
kesällä 1941. Kolmannen valtakunnan 
sotaonnen käännyttyä Baltiassa käytiin 
sodan verisimpiin lukeutuvia taisteluita, 
kun puna-armeija aloitti massamaisen 
rynnistyksensä kohti Berliiniä. 

Saksan onnistui pidätellä kymmen-
kertaista neuvostoylivoimaa kuukau-
sien ajan. Taidokkaasti viivyttäen Saksa 
vältti rintaman kertarysäyksellä romah-
tamisen. Kuurinmaan motin ankarissa 
taisteluissa vuonna 1944 kaatui satoja-
tuhansia sotilaita, sinänsä vähämerki-
tyksellisen alueen hallinnasta. 

Vuoroin neuvostojoukkojen ja vuo-
roin saksalaisten miehittämissä Baltian 
maissa monet asukkaat joutuivat valit-
semaan kantansa miehittäjien myötäi-
lemisen tai partisaanitoiminnan välillä. 
Molemmat miehittäjävaltiot syyllis-
tyivät siviiliväestöön kohdistuneisiin 
julmuuksiin. Sota ja kuljetukset pak-
kotyöhön verottivat Baltian väestöstä 
yli kaksikymmentä prosenttia. 

Saksa toteutti erityisesti miehityksen 
alkuvaiheessa Baltian väestöön ”idän 
yleissuunnitelmaa”, jonka mukaan 
vallattujen alueiden juutalaisväestö 
tuli hävittää. Muu väestö oli tarkoitus 
saksalaistaa erilaisin toimen pitein, joita 
olivat muun muassa sterilointi, näännyt-
täminen ja karkottaminen. 

Miehittäjien vaihtuessa toiveet 
maiden itsenäisyyden palauttamisesta 
kuivuivat kokoon kerta toisensa jäl-
keen. Baltit olivat toisessa maailman-
sodassa sellaisessa puristuksessa – jota 
kirjan nimikin kuvaa – että vaihtoehtoja 
ei juuri ollut.

Arkistolähteisiin ja aikalaiskerto-
muksiin nojaten kirjoittaja kuvailee tai-
dokkaasti itärintaman katkeraa taistelua 
ja kolmea Baltian maata, joiden kohtalo 
nivoutui kahden suurvallan sotavoimien 
voittoihin ja tappioihin. 

Sotahistorialliset osuudet on 
kirjoitettu tarkasti ja asiantunte-
vasti, joskin muutamia käännös-
kukkasia esiintyy. Paikoin jopa 
turhan yksityiskohtaisiakin tais-
telukuvauksia värittävät suorat 
lainaukset mukana olleiden 
muistelmista ja aikalaisrapor-
teista. Selkeät karttapiirrokset 
auttavat lukijaa hahmottamaan 
rintaman kulloisiakin liikkeitä. 
Sen sijaan teoksen kuvaliite on 
melko vaatimaton. Liitteenä ovat 
lähinnä Baltian kohtaloihin toi-
sessa maailmansodassa vaikut-
taneiden korkeiden saksalais- ja 
neuvostoupseerien potretit.

Suomea käsitellään kirjassa 
niiltä osin kuin Suomen koh-
talo vaikutti Saksan ja Baltian 
asemaan. On virkistävää lukea, 
miten brittikirjoittaja näkee esi-
merkiksi talvisodan synnyn, syyt 
ja loppuratkaisuun johtaneet te-
kijät. 

Buttarin mukaan Neuvosto-
liiton epäonnistuminen johtui ennem-
minkin neuvostojoukkojen talvisodan 
suunnittelun ja valmisteluiden laimin-
lyönneistä kuin sisukkaan Suomen 
armeijan erinomaisuudesta. Selvät asia-
virheet, kuten suomalaisten talvisodan 
tappioiden ilmoittaminen 70 000 kaa-
tuneeksi, syövät hieman uskottavuutta 
koko teokselta.

Ennen kirjan lukemista en tuntenut 
Baltian historiasta muuta kuin pääpiir-
teet. Kirjan avulla saksalais ritarien vuo-
sisatainen vaikutus Baltiassa, maiden 
itsenäistyminen ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen ja ennen kaikkea 
niiden dramaattiset kohtalot toisessa 
maailmansodassa tulivat hyvinkin 
tutuiksi. Seuraavan kerran Baltiassa 
matkustaessani muistan varmasti myös 
maiden värikkään sotahistorian. 

Prit Buttarin teos on suositeltavaa 
luettavaa kenelle tahansa suomalaiselle. 
Se valaisee hyvin lähialueidemme his-
toriaa ja antaa aavistuksen siitä kohta-
losta, joka Suomea ja suomalaisia olisi 
odottanut, jos talvi- tai jatkosota olisivat 
päättyneet toisin.

Ville Vänskä 
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Putin ei hyväksy lännen voittoa
Markku Salomaa
Kylmän sodan toinen erä
Docendo 2015, sivuja 335 
ISBN 978-952-291-176-6

Salomaa on tuottelias 
tietokirjailija, sillä nyt 
 ilmestynyt kylmän sodan 

eräjakoa käsittelevä teos on 
 tekijänsä toinen vuoden sisäl-
lä. Ilmeisesti Salomaa on siinä 
määrin ärsyyntynyt tyhjänaikai-
sista optiohorinoista ja turhista 
turvallisuuspoliittisista kuvitel-
mista, että hän on nähnyt tarpeel-
liseksi kirjoittaa tämän päivän 
voimapolitiikan taustoja avaavan 
kirjan, joka ampuu tehokkaasti 
alas suomalaisten sinisilmäisiä 
aatoksia maailman menosta. 

Salomaan mielestä geo-
politiikka on palannut Venäjän 
tuomana ja rytinällä. Tässä ryti-
nässä Suomi on kuin ”Manninen 
ovenraossa”.

Argumentointiaan Salomaa pohjus-
taa hartaasti. Kylmä sota (ensimmäi-
nen erä) selvitetään perin pohjin, asiaa 
osaaville hieman liiankin perusteelli-
sesti. Berliinin ja Kuuban ohjuskriisit, 
massiivisen kostoiskun periaatteet ja 
kehitys kohti ydinasepariteettia tarkas-
tellaan yksityiskohtaisesti. Kaikki tämä 
pohjustaa Salomaan pääsanomaa: mitä 
tulee tapahtumaan – ja on jo tapahtunut 
– kun Putin ei hyväksy lännen voittoa.

Salomaan kirja on pääosin loh-
dutonta luettavaa, ja se tuntuu vain 
vahvistavan Paasikiven jo ammoin 
esittämiä lausuntoja pienten mahdol-
lisuuksista suurten pelissä. Arvioit-
sijalle suotu merkkimäärä ei anna 
mahdollisuuksia ruotia Salomaan 
luonnehdintoja Suomen onnistumi-
sesta suomettumisen ristipaineissa 
tai yleisessä geo politiikassa. Lyhyesti 
voitaneen todeta, että Salomaa ei mai-
rittele SDP:n roolia sirpin, vasaran ja 
harpin välissä 1970- ja 1980-luvuilla. 
Ulkoasianministeriö ei saa hyvää ar-
vosanaa Neuvostoliiton romahtamisen 
ja Saksojen yhdistymisen merkitysten 
arvioinnissa. 

Eipä sen puoleen, nykyiseltäkin 
poliittiselta johdolta näyttää olevan 

kartta ja kompassi hukassa. Salomaan 
mukaan Helsingin yliopiston Aleksan-
teri-instituutin lakkauttaminen nostaisi 
välittömästi yliopiston kansainvälistä 
tieteellistä luokitusta. Venäjä-asiantun-
tijoiden ja entisen puolustusvoimien 
tiedustelupäällikön operointi puoles-
taan kuitataan Venäjän etujen puolesta 
puhumiseksi.

Strategisessa pelissä (kylmän 
sodan toinen erä) Salomaa sanoo 
Suomen  itsenäisen puolustuksen 
olevan jo yksistään valtiontaloudel-
lisista syistä johtuen tiensä päässä. 
Isot toimittajat jylläävät, ja euroop-
palainen sotateollinen kompleksi on 
joutunut Yhdysvaltojen taloudelliseen 
talutusnuoraan. Suomen sotateollisuus 
kärsii – paitsi Naton ulkopuolella ole-
misesta – myös viiden ”i:n” ongel-
mista, jotka ovat investointien puute, 
infrastruktuurin vanhentuneisuus (!), 
informaatioteknologian jälkeenjäänei-
syys, innovaa tioiden yksipuolisuus ja 
– instituutioiden heikko sitoutuminen. 
Heikoimmaksi sitoutujaksi Salomaa 
toteaa Suomen valtion.

Olipa hallitus mikä hyvänsä, on 
se näköjään päättänyt näyttää ”hyvää 
naamaa huonossa pelissä”. Muuta 
johtopäätöstä ei voi tehdä Salomaan 

Suomen hallitusten lukuisia 
Nato-selvityksiä koskevista 
luonnehdinnoista, mukaan luet-
tuna iänikuinen hokema ”Nato-
optiosta”. 

Salomaa huomauttaa, että 
todellinen Nato-optio on vain 
Naton jäsenillä. Ne voivat har-
kita, pyytävätkö apua liitto-
laisiltaan vai eivät. Salomaa 
muistuttaa muidenkin tutkijoiden 
jo kyseenalaistamasta ”Suomi 
selviytyi yksin viime sodista” 
-myytistä ja toteaa vielä kerran, 
että itsenäisen puolustuksen 
loppu on käsillä.

Salomaan kanta turvallisuus-
poliittiseen perusratkaisuun tulee 
selväksi viimeisen luvun neljän-
neksi viimeisellä sivulla. Tulisi 
rohkeasti tunnustaa, että Suomen 
varmin mahdollisuus saada 
 sotilaallista apua hätä tilanteessa 
on kahdenkeskinen sopimus suo-
raan Yhdysvaltojen kanssa, vielä 
parempi, jos sopimusta täyden-

täisi Naton jäsenyys.  Salomaan (tar-
koituksellisesti?) esittämä itsenäisen 
puolustuksen vaihtoehto on nykyolois-
sa taloudellisesti mahdoton.

Kirja on loogisesti rakennettu ja 
 luvuilla päälle käyvä. Asiavirhettä 
edustaa sivulla 291 esitetty sotilas-
piirejä ja -läänejä sekoittava kuvaus 
alueellisesta puolustusjärjestelmästä.

On helppo kuvitella, että Salomaan 
teos saa jälleen kerran tiettyjen piirien 
hampaat narskumaan.

Pekka Holopainen
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Saara Jantunen
Infosota
Otava 2015, sivuja 318
ISBN 978-951-1-29189-3

Sotatieteiden tohtori Saara 
Jantusen kirjasta on kir-
joitettu paljon arvosteluja 

sekä yleisessä mediassa että soti-
laslehdistössä. Kaikilta osin nämä 
kirjoitukset eivät ehkä kuitenkaan 
tee oikeutta teoksen arvolle infor-
maatiosodankäynnin kentässä.

Omatkin mielikuvani kirjasta 
ja sen kirjoittajasta perustuivat 
aluksi mediasta ja muista lähteis-
tä saatuun ennakkokäsitykseen. 
Mietin pitkään, kannattaako kirjaa 
lukea. Uteliaisuus kävi kuitenkin 
ylivoimaiseksi. 

Informaatiosodasta on kir-
joitettu suomen kielellä vähän ja 
kansantajuisesti vielä vähemmän. 
Aihetta on käsitelty länsimaisesta 
näkökulmasta ja kirjoituksissa on 
tarkasteltu pääasiassa Yhdysval-
tojen toimintaa. Venäjä toimii kui-
tenkin toisin. Voidakseen havaita 
ja tunnistaa venäläistä informaa-
tiosodankäyntiä on ensin ymmär-
rettävä sen toimintaperiaate ja luonne. 
Länsimaisista lähtökohdista katsottuna 
sitä on vaikea tunnistaa, saati ymmärtää.

Teoksensa johdannossa Jantunen 
toteaa, että kirja ei ole objektiivinen 
akateeminen tutkimus. Tämä asiantila 
ei kuitenkaan mielestäni vähennä teok-
sen arvoa. Tutkijoiden tuleekin kirjoittaa 
aiheesta niille, keitä se koskee. Ei väi-
töskirjoja kukaan tavallinen kansalainen 
lue, olipa aihe kuinka tärkeä tahansa.  
Jantunen kirjoittaa selkeästi, ja teoksesta 
näkyy tutkijan ote sekä perehtyneisyys 
aiheeseen. Joidenkin osien käsittelytapa 
saattaa hieman häiritäkin, mutta argu-
menttipohjaisesti kirjan antia on vaikea 
mennä kiistämään.  

Loistava oivallus on se, että informaa-
tiosotaan pätevät sodankäynnin normaalit 
lainalaisuudet. Länsimaista tarvetta sodan 
oikeutuksen käsitteelle tulisikin tarkoin 
pohtia suhteessa informaatiosodankäyn-
tiin. Samoin tulisi pohtia uhkakäsitettä. 
Tohtori Pekka Visuri kuvaili ammoin 
eräässä kirjassaan, miten rauhantilasta 

kuljetaan sotaan usean portaan kautta.  
Nykyään puhutaan vain ”harmaasta vai-
heesta”, ja käsitteenä uhka on vain joko 
”on” tai ”off”. Tämä ajattelu kannattaisi 
avata ja päivittää nykyaikaan. Silloin olisi 
helpompi hahmottaa, millä askelmalla 
milloinkin ollaan menossa.

Jantusen kirja kuvaa hyvin tiedon-
välityksen, toimitustyön ja asiantuntijoi-
den roolien ongelmia. Sosiaalisen median 
vaikutus tiedonvälitykseen, samoin 
kuin sen rooli informaatiosodankäyn-
nin kentässä, avataan perusteellisesti. 
Paljon huomiota saa myös niin sanottu 
vaihto ehtomedia, joka on herkkä aihe. 
Mielestäni vaihtoehtomedia on aina ollut 
olemassa ja tulee aina olemaan. Se saa 
kannatusta ja lisää uskottavuuttaan vasta 
silloin, kun on olemassa tiedotuksellinen 
tyhjiö. Vaihtoehtomedian kiinnostavuu-
den ja suosion lisääntyessä valtamedian 
kannattaisi siis katsoa peiliin.

Jantusen avaamasta käsitteistössä on 
yksityiskohta, josta olen hänen kanssaan 
eri mieltä. Jantunen pitää informaatio-
vaikuttamisen käsitettä hyvänä. Omasta 

mielestäni se on kuitenkin käsittee-
nä liian lavea. Tämän tyyppiset kä-
sitteet ovat helppoja käyttää, mutta 
monesti ne jäävät vaille sisältöä. 
Informaatiosota ja informaatio-
operaatio ovat käsitteinä hyviä, 
mutta niiden alle sopisi pari muu-
takin tarkentavaa käsitettä ennen 
yleisen informaatiovaikuttamisen 
käsitettä.

Kirjan parasta antia on venä-
läisen informaatiosodankäynnin 
rakenteiden ja toimintatapojen 
hahmottelu. Uudet termit avataan 
ja kirjassa tuodaan hyvin esille eri 
toimijoiden rooleja erityisesti so-
mekentässä (esimerkiksi trollauk-
sen ekosysteemi, resonaattori, 
rihmasto, virtuaalinen aktivismi). 
Muutamaa kuvausta informaatio-
operaation pyrkimyksestä vai-
kuttaa fyysiseen todellisuuteen 
voi pitää suorastaan kouluesi-
merkkeinä operaatioiden uudesta 
luonteesta. 

Erityistä huomiota lukijan kan-
nattaa kiinnittää teoksen viidenteen 
lukuun Suuri trollikeskustelu. On 
oltava tarkkana, ettei ala aiheetta 
leimata ketään ”trollaajaa”, sillä 
joku  saattaa tehdä sitä tarkoituk-

sella, joku jonkin muun tahon ohjaamana, 
mutta suurin osa tietämättään.

Kirjan viimeinen luku, Paasikivi 
on kuollut, ja niin on Kekkonenkin, on 
otsikoinniltaan varsin provosoiva erityi-
sesti konservatiivipiirejä kohtaan. Luku 
kannattaa kuitenkin lukea ajatuksella ja 
ehkä useampaankin kertaan. Siitä avau-
tuu hienoja näkökulmia suomalaisen 
turvallisuuspoliittisen keskustelun ke-
hittämiseen.

Kenen sitten kannattaisi lukea Infor-
maatiosota? Ensi alkuun ainakin kaikki-
en sotilaiden ja päättäjien ja sen jälkeen 
kaikkien informaation kanssa tekemisissä 
olevien, eli kaikkien suomalaisten. Koko-
naismaanpuolustuksen kannalta se olisi 
iso askel eteenpäin.

Informaatiosota-tyyppisen kirjan 
kirjoittaminen vaatii uskallusta. Toivo-
tan Saara Jantuselle hyvää jatkoa ja jään 
mielenkiinnolla odottamaan hänen seu-
raavaa kirjaansa.

Miikka Heikkinen

Teos, joka kaikkien suomalaisten olisi luettava
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Hyvän johtamisen viisi E:tä
Arto Hiltunen
Johtamisesta
Talentum 2015, sivuja 223
ISBN 978-952-14-2701-5

”Emerituspiispa Eero Huovi-
nen arvioi erään kirjan julkista-
mistilaisuudessa johtajan työn 
vaikeutta ja haastavuutta. Kun 
esityksissä ja keskusteluissa oli 
vaikeroitu paineita ja ongelmia, 
joiden kanssa johtajat joutuvat 
tänä taloudellisesti tuskaisena 
aikana kamppailemaan, Huovi-
nen kysyi painavasti, millaisia 
paineita läsnäolijat kuvittelivat 
talvi- ja jatkosodassa johtoteh-
tävissä toimineiden kokeneen. 
Jatkuva kuolemanpelko, päätös-
ten seurauksena mahdollisesti ai-
heutuva kavereiden äkkikuolema, 
nälkä, kylmyys, kosteus ja pitkä 
erilläänolo omaisista olivat silloi-
sen johtajan toimintaympäristö. 
Tämän päivän johtajan haasteet 
ovat melko pieniä noihin olosuhteisiin 
verrattuna. Sali meni aika hiljaiseksi.”

Nyt käsillä oleva teos Johtamises-
ta on SOK:n entisen pääjohtajan Arto 
Hiltusen toinen kirja, joka luo jatkoa 
vuonna 2011 julkaistulle Johtamisen 
taito -kirjalle. Molemmissa Hiltunen 
peilaa omia johtamiskokemuksiaan kol-
menkymmenen vuoden ajalta, jolloin 
hän työskenteli saman osuuskauppa-
ryhmän palveluksessa ensin myymä-
läpäällikkönä ja lopulta  pääjohtajana. 
Hiltunen siirtyi eläkkeelle vakavan sai-
rauden vuoksi vuonna 2010.

Aluksi Hiltunen avaa konkreetti-
sia esimerkkejä käyttäen asiakkaasta 
huolehtimisen kriittistä merkitystä 
yrityksen olemassaololle. Virkamies-
taustaiselle lukijalle käsite asiakas 
saattaa joskus jäädä hämäräksi, mutta 
johtamisesta puheen ollen asetelman 
voikin kääntää sen pohtimiseen, ketä 
varten johtaja töitä tekee. Joka tapauk-
sessa Hiltunen osoittaa, että asiakkaan 
tarpeiden tunnistaminen ja ajoittainen 
asiakkaan asemaan asettuminen avaa 
jokaisen johtajan silmiä. Kauppakor-
keakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan 
asiakkuuksien hallinta säilyy edelleen 
suuryritysten strategisten panostusten 
keskiössä.

Hiltunen sparraa yrityksen hallituk-
sen ja toimitusjohtajan rooleja eri näkö-
kulmista. Sen jälkeen hän etenee hyvän 
tuloksen ja toisaalta hyvän johtamisen 
vaatimusten väliselle harmaalle  alueelle 
käyttäen ääriesimerkkinä Applen edes-
menneen toimitusjohtajan Steve Jobsin 
johtamistapaa. Hiltunen esittää perusta-
van kysymyksen siitä, miksi ihmiset sie-
tävät miltei äärettömiin saakka ”huonoa 
johtamista”. 

Strategian suunnittelun Hiltunen 
toteaa olevan yritysjohdon tärkeimpiä 
tehtäviä, mutta siihen ei aina riittävästi 
syvennytä. Strategiassa yksinkertais-
tetusti kuvataan, mihin yritys haluaa 
päästä ja millä keinoilla se pääsee sinne. 
Haasteeksi saattaa muodostua yrityksen 
hallituksen ja johtoryhmän puutteellinen 
vuorovaikutus strategiaa laadittaessa. 
Tähän Hiltusella on esittää jalostettu 
malli strategiaprosessista. Myös strate-
gia ilman toimenpideohjelmaa on kuol-
leena syntynyt. Toisaalta yrityksen arjen 
operatiivinen johtaminen puutteineen 
ei välttämättä riitä toteuttamaan syvin 
tavoittein laadittua strategiaa.

Yritysturvallisuuden kehittämisestä 
Hiltusella on arkeen jalkautuvia näkö-
kulmia. Turvallisuutta ei voi delegoida 
jonnekin organisaation osaan, vaan se 

on osa organisaation kulttuuria 
ja arvoja. Kaikki lähtee yhtei-
sesti sovituista periaatteista sekä 
johdon ja henkilöstön sitoutumi-
sesta. Riskienhallinnasta Hiltunen 
toteaa, että yritysjohdon epäon-
nistuneet ja tekemättä jääneet 
(investointi)päätökset sekä niiden 
arviointi tyypillisesti puuttuvat 
riskiluetteloista. Rutinoituminen 
on vaarallisinta turvallisuudes-
sakin. 

Entäpä ne hyvän johtami-
sen viisi E:tä? Hiltusen mukaan 
kulttuurieroista huolimatta on 
olemassa muutamia hyvälle joh-
tamiselle ominaisia piirteitä, joita 
tarvitaan kaikissa kulttuureissa 
ja tilanteissa. Empaattisuus tar-
koittaa johtajan kykyä ymmärtää 
alaisen ajattelua, tunteita ja mo-
tivaatiota, mutta se ei ole kuiten-
kaan pehmoilua. Ennustettavuus 
on johtajan johdonmukaisuutta 
kaikissa tilanteissa, mikä parantaa 
alaisten kykyä esimerkiksi itse-

näiseen päätöksentekoon. Elastisuus 
on joustavuutta: johtaja voi tarvittaessa 
antaa periksi omista tarpeistaan ja mu-
kavuudestaan, kunhan sovitut tavoitteet 
saavutetaan. Energisyyttä johtaja tar-
vitsee saadakseen joukkonsa mukaan 
esimerkillään. Eettisyys on johtamisen 
lähtökohta: johtajan on oltava tekemi-
sissään rehellinen ja avoin. 

Lopuksi Arto Hiltunen pohtii ”hyvän 
elämän eväitä” eli johtajalle asetettuja 
roolivaatimuksia ja riskiä arjesta etään-
tymiseen mutta yhtälailla hyvien hetkien 
huomaamista ja elämän tekemistä mer-
kitykselliseksi: ”Ihmiselle on varmasti 
hyväksi, että hän ei tiedä elinpäiviensä 
määrää. Toisaalta joskus voi olla hyväk-
si pysähtyä pohtimaan hyvän elämän 
mysteeriä siitäkin näkökulmasta.” 

Kirjan temaattinen jäsentely antaa 
oivaltavan lukukokemuksen ja käyttö-
kelpoisen lähteen johtamisesta kiinnos-
tuneille – seitsemäntoista luvun verran 
ihmistä ymmärtävää mutta tuloshakuista 
johtamisasiaa runsain case-esimerkein 
höystettynä.

Jussi Ylimartimo
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Suomineidon käsipeili
Virpi Kivioja, Olli Kleemo-
la, Louis Clerc (toim.)
Sotapropagandasta brän-
däämiseen – miten Suomi-
kuvaa on rakennettu
Docendo 2015, sivuja 407
ISBN 978-952-291-175-9

”Vaikka maiden mielikuvien 
muokkaamisen historia vaikuttaa 
usein olevan tarina kaaoksesta ja 
epäonnistumista, on tärkeää huo-
mata, että nämä imagoponniste-
lut ovat olleet hyvin tavallinen 
osa kansainvälistä elämää suu-
rimman osan viime vuosisataa.”

Hyvin harvoin käsiin osuu 
neljäsataasivuinen tietokirja, 
jonka haluaa lukea käytännössä 
yhtäjaksoisesti. Virpi Kivioja, 
Olli Kleemola ja Louis Clerc 
ovat nyt onnistuneet toimitta-
maan teoksen, jonka lukemisen 
tulisi mielestäni kuulua jokaisen 
kansalaisen yleissivistykseen. 

Kirjan toimittajat toteavat esi-
puheessaan: ”Toivomme, että teoksen 
lukeminen on yhtä innostava kokemus 
kuin sen tekeminen on ollut.” Ainakin 
omalta osaltani tuo toive toteutui.

Laadukkaista artikkeleista koos-
tuvaan kirjaan on koottu erilaisia 
Suomen maakuvan luomista ja levit-
tämistä käsitteleviä puheenvuoroja. 
Kirjoittajina on sekä aiheen tutkijoita 
että julkisuusdiplomatiatyöhön osal-
listuneita henkilöitä. Artikkelit kerto-
vat yksityiskohtaisesti ja esimerkein 
valaisten, millä tavalla Suomi-kuvaa 
on rakennettu ja kuinka rakennus-

piirustukset ja työmiehet ovat ajan 
kuluessa vaihtuneet. Esiin nostetaan 
monia nykyisinkin vaikuttavia kipu-
pisteitä, kuten toimijakentän hajanai-
suus ja resurssien puute. 

Kirjassa on kuitenkin kuvattu myös 
onnistumisia, jotka ovat jopa saatta-
neet aiemmin pysyä piilossa suurelta 
yleisöltä. Hieman sarkastisesti voisikin 
todeta, että jälkimmäinen johtuu jul-
kisuusdiplomatian epäonnistumisesta: 
”Suomi on alikommunikoiva maa.” 

Teoksessa on aivan liikaa hyviä 
puolia, jotta ne voisi esitellä lyhyesti. 
Siksi tyydyn rakentavan palautteen ja 
parin suosituksen antamiseen. Kirjan 

lukeminen kannattaa aloittaa 
sivulta 331 Robin Brownin 
artikkelista Maailmanpolitii-
kan neljä paradigmaa kansain-
välisissä suhteissa. Sivuuttakaa 
sivun 337 räikeä vuosilukuvir-
he tarkastamalla oikea vuosisata 
alaviitteestä. 

Siirtykää sen jälkeen kirjan 
sivulle 31. Sieltä alkaa matka, 
jossa on välillä toistoa, puudut-
tavia henkilöluetteloita, liian 
vähän kuvia, mutta myös jäätä-
vä määrä sulateltavaa. Naurakaa 
sivulla 189 ja hypätkää yli sivut 
217–250. Viimeksi mainittu 
suositus ei johdu siitä, että yli-
hypätty artikkeli olisi huono – 
päinvastoin, se on oikein hyvä 
– vaan siitä, että se on liikaa 
irti kokonaisuudesta. Lukekaa 
 kyseiset sivut myöhemmin.

Kirjan viimeisen artikkelin 
kirjoittajat, professorit Aki- 
Mauri Huhtinen ja Jari Ranta-
pelkonen, päättävät teoksen 

sellaiseen pohdintaan, että lukija taatus-
ti ymmärtää ”tieteen popularisoinnin” 
olevan tavoiteasetelman ulkopuolella. 
Sotapropagandan neljännesvuosisata 
ja Suomi onkin luettava kynä kädessä 
ja pyydettävä seuraavaan painokseen 
leveämmät marginaalit. 

Nostan hattuani kybermaailmassa 
herroille. Lyhyt arviointini kuuluu: suo-
sittelen. Pidemmin ilmaisuna: suositte-
len lämpimästi.

Juha-Antero Puistola

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon 

pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan 
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro. 

Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.

Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadetti- 
kunta.fi tai puhelin  09 490 759.
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Jaakko Paavolainen
Poliittiset väkivaltaisuudet 
Suomessa 1918 
Osa 1: Punainen terrori. 
Osa 2: Valkoinen terrori
Tammi 1967
sivuja 338 ja 451

Jaakko Paavolaisen väitös-
kirjatyöstä syntynyt teos on 
vuoden 1918 tapahtumien 

historian ehdoton perusteos. Se 
jättää lukijan ihmettelemään, 
miten vielä 1990-luvulla on 
voitu puhua siitä, kuinka tuon 
väkivaltaisen ajanjakson tutki-
mus on ollut heikoissa kantimis-
sa.  Teoshan on julkaistu vuonna 
1967! 

Harvoin tapaa historiantutki-
musta, joka tinkimättömämmin 
noudattaisi ankaran puolueetto-
muuden lähestymistapaa. Paavolainen 
välttää armottoman johdonmukaisesti 
kaikkia tunneperäisiä määritelmiä. 
Hänen kuntien mukaan laaditut ter-
roritilastonsa ovat paitsi vaikuttavaa 
luettavaa myös osoitus laatijansa huo-
lellisuudesta. 

Punainen terrori -osassa Paavolai-
nen pohjustaa tulevia väkivaltaisuuksia 
vallankumousvuoden 1917 kuohunta-
ajalla. Venäläisen sotaväen kurittomuus 
ja mielivalta johtivat Viipurissa ja 
Helsingissä lukuisiin upseerimurhiin. 
Muutenkin bolševistinen suuntaus voi-
misti väkivaltaista asennetta. Kuuluisin 
väkivallanteko lienee ollut niin kutsuttu 
Mommilan veriteko, jonka seurauksena 
murhattiin silloinen Suomen rikkain 
mies Alfred Kordelin. 

Seuraava väkivallan aalto seurasi 
taisteluiden jo alettua tammikuussa 
1918. Silloin kohteena olivat valkoisten 
puolelle yrittäneet suojeluskuntalaiset. 
Yhteensä 142 matkalaisen tie päättyi 
punakaartin ”lentävien osastojen” 
tai vastaavien retkikuntien luoteihin. 
 Yhteensä 1 650 valkoista tai sellaiseksi 
tulkittua henkilöä sai surmansa taistelu-
toimien ulkopuolella, eli toisin sanoen 
heidät murhattiin.

Merkittäväksi seikaksi Paavolainen 
toteaa väkivallantekojen suunnittele-

mattomuuden. Punaisen Suomen kes-
kushallinto ei useinkaan ollut asiasta 
tietoinen, vaan väkivallanteot olivat 
yleensä paikallisten pikkupäälliköiden 
vastuulla. Poikkeuksen tästä muodosti 
Viipurin punakaartiin kuulunut Heikki 
Kaljunen, joka erosi muista päälliköistä 
siinä, että hän ampui itse.

Punaisen väkivallan kiihtymis-
tä maalis-huhtikuussa 1918 selitti-
vät lähestyvän tappion aavistus sekä 
erityisesti valkoisten edetessä jo toi-
meenpantujen rangaistusten tinkimätön 
kovuus: noidankehässä kumpikin osa-
puoli ammensi lisäkiihkoa vastapuolen 
teoista. Kauhutekoja korostaneet sano-
malehtikirjoitukset eivät olleet omiaan 
parantamaan tilannetta.

”Valkoinen terrori” alkoi Paa-
volaisen mukaan jo varhain, sillä jo 
ensimmäisen sotakuukauden aikana 
teloitettiin lähes neljäsataa punaista. 
Varkauden valtausta helmikuun lopulla 
seurasi intensiivinen teloitusperiodi. 
Kenraali Mannerheimin nimissä annet-
tua ”ammutaan paikalla” -säännöstöä 
näyttää noudatetun melko luovasti. 

Toinen huomionarvoinen valkoisen 
terrorin ilmentymä oli suurten voittojen 
yhteydessä toimitettu arkebuseeraus, 
joista merkittävimmät olivat Varkau-
den, Tampereen ja Viipurin valtaukset. 
Viipuri on muutenkin erikoistapaus: 

linnoitusalueen vallien välissä 
toimeenpantiin 29. huhtikuu-
ta, keskellä kirkasta päivää, 
Suomen suurin joukkoteloitus. 
Aukotonta selitystä tapahtumalle 
ei ole tähän mennessä löytynyt.

Jämsä tuotakoon esi in 
omalaatuisimpana paikallisen 
valkoisen terrorin toimeen-
panopaikkana. Saaren kartanon 
isäntä Hjalmari Saari apunaan 
Jussi From toimittivat siellä 
helmi-toukokuun aikana sarjan 
tekoja, joita edes Paavolainen ei 
suostu kutsumaan teloituksiksi, 
vaan – murhiksi. Pienessä pii-
rissä toteutettu puhdistus tuotti 
66 ammuttua. Luku on sitäkin 
merkittävämpi, koska Jämsä oli 
rauhallinen ja rintamantakainen 
paikkakunta, jossa punaista ter-
roria ei ollut lainkaan esiintynyt.

Paavolainen on liittänyt toi-
seen osaan erillisen liitteen, joka 

antaa lisävalaistusta säveltäjä Toivo 
Kuulan murhaan Viipurissa vappu yönä 
1918. Valtauksen riehakas juhlinta 
Seura huoneella yhdistyneenä holtit-
tomaan alkoholinkäyttöön sekä sodan 
aikaansaamaan väkivallan käytön kyn-
nyksen madaltumiseen lienee loogisin 
selitys säveltäjän surmalle.

Valkoisten välittömien rankaisu-
toimien, erilaisten kenttäoikeuksien, 
yksittäisten toimijoiden ja lopulta 
valtiorikosylioikeuden tuomioiden 
perusteella teloitettiin 8 380 punaista 
tai sellaiseksi epäiltyä. Ironista on, että 
suhdeluku on 1:5. Sodan alkupäivinä 
tuohtunut Aarne Sihvo oli nimittäin 
esittänyt ajatuksen, jonka mukaan 
jokaista surmattua valkoista kohden 
olisi kostoksi surmattava viisi punaista. 
Tämä näkemys suunnilleen toteutuikin.

Paavolainen päättää tutkimuk-
sensa toteamukseen: ”Kevään 1918 
väkivalta ilmiöiden taustaa vasten tar-
kasteltuna talvisodan sisäinen rintama 
Suomessa ei ollut ihme vaan ihmeiden 
ihme.” Todellakin.

Pekka Holopainen
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Jalkaväen säätiön pitkäaikainen 
hanke Jalkaväen vuosikirjan di-
gitoimiseksi on toteutumassa.

— Varsinainen digitointityötyö 
on jo tehty ja aineisto siirretään pdf 
-muodossa Jalkaväen säätiön ja Jal-
kaväkimuseon verkkosivuille vielä 
tämän vuoden kuluessa, toteaa säätiön 
hallituksen jäsen, eversti evp Hannu 
Liimatta. 

Ensimmäinen vuosikirja julkaistiin 
vuonna 1961, ja tähän mennessä jul-
kaisusarjassa on ilmestynyt yhteensä 
kolmekymmentä teosta. 

— Yli viisikymmentä vuotta sään-
nöllisesti ilmestynyt Jalkaväen vuosi-
kirja on historiallinen dokumentti, joka 
tarjoaa hyvän läpileikkauksen suoma-

Jalkaväen vuosikirja digitoidaan
laisen jalkaväen kehitykseen. Artikke-
lit peilaavat oman aikansa ajattelua, ja 
siten ne syventävät virallisista arkis-
tolähteistä saatavaa kuvaa jalkaväen 
kehittämiseen vaikuttaneista tekijöistä. 
Digitaaliseen muotoon saatettuna kir-
joihin taltioidut tiedot tulevat olemaan 
entistä helpommin niin tutkijoiden kuin 
muidenkin jalkaväen kehittämisestä 
kiinnostuneiden lukijoiden käytettä-
vissä, toteaa Liimatta.

Viimeisimpään Jalkaväen vuosi-
kirjaan 2015–2016 voi tutustua jo nyt 
osoitteessa www.jalkavakimuseo.fi. 

Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksella 
varustetun krokotiilikuvioisen 

nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja 
se on helposti lyhennettävissä. Käy-
tännöllinen ja tyylikäs lahja kadetti-
upseerille.

Hinta on 35 euroa + postituskulut. 
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.

Kadettiupseerin isännänviiri 

Kadettiupseerin isän-
nänviiri on tilattavissa 
Kadet tikunnan toimis-

tosta. Viirin hinta on 45 euroa 
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) 
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri) 
+ postimaksu.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puhelin  09 490 759.
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Korjaus merkkipäiväluetteloon

100 vuotta
Sarro P Olavi  Evl 23.K  04.12.1916       Kuollut
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Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

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

Hautakivitunnuksen hinta  on  
42 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiin-
nitys hautakiveen maksaa merkin 

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
myyjä yrityksessä Helsingissä 15 euroa. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys- 
ja 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)hautaustoimis-
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet-
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Helsingin Sanomat on Kadet-
tikunnan esityksestä ottanut 
Kadettikunnan jäsenmerkin 

(upseerin tutkinnon merkki) niiden 
merkkien joukkoon, joita on mah-
dollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

  

Testamenttilahjoitus
   Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerhei-

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituk-
sesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.

Merkin käyttö edellyttää upseerin tut-
kinnon suorittamista.

Merkin saa Helsingin Sanomien 
toimituksesta. Merkki on saatavissa 
muiden lehtien käyttöön Kadettikun-
nan toimistosta.
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Naisen arvoitus

On se kumma, kun ikäiseni mies ei 
vuosikymmenien pohdiskelun jäl-
keen ole kyennyt muodostamaan 

selvää mielipidettä eräistä elämän tärkeistä 
asioista. Tosin ongelma, johon olen yrittänyt 
löytää vastausta, on sellainen, että on se tainnut 
jäädä ratkaisematta muiltakin. Kysymyksessä 
on nainen. Mikä on tämän Luonnon luoman 
arvoituksellisen olennon todellinen olemus?

Oma elämänurani ei ole tarjonnut hyviä 
edellytyksiä arvoituksen selvittämiseen. Poi-
kalyseon ujona ja hieman epäsosiaalisena 
kasvattina minulla ei nuoruusvuosina ollut 
oikeastaan mitään kosketuksia etäisiksi jää-
neisiin tyttölapsiin. Tilanne ei parantunut ase-
velvollisuusaikana eikä Kadettikoulussa. Tuon ajan ikäkauteen 
tosin kuului naisista puhuminen ja omilla, enimmäkseen ole-
mattomilla, saavutuksilla kerskailu, mutta kovin ulkopuolisina 
naiset edelleen pysyivät tässä miesten karussa maailmassani.

Merkittävää muutosta ei tapahtunut myöhemmässä työ-
elämässäkään. Alaisinani tai esimiehinäni ei ollut koskaan 
missään portaassa yhtään naista. Ei heitä ollut myöskään sellai-
sina työtovereina, joita olisi voinut kutsua kollegoiksi. Jossain 
etäisessä toimistossa saattoi tosin istua joku sihteeri, piirtäjä tai 
konekirjoittaja ja siivoojaankin törmäsi silloin tällöin, mutta 
pinnallistahan tällainen kosketus oli.

Periaatteessa suhtauduin näihin naistuttavuuksiin kuitenkin 
myönteisesti, ehkä lapsekkaan myönteisesti. Kadettikoulun 
kasvatus oli jättänyt pysyvät jäljet. En edelleenkään voi olla 
avaamatta ovea naiselle, nousematta ylös, jos seuraan tulee 
toinen nainen, olla ottamatta päähinettä päästä hississä, jos 
siellä on nainen ja niin edelleen. Huonosti kävi kadetin seu-
raavien iltalomien, jos hänet tavattiin istumassa Santahaminan 
bussissa, jos siellä yksikin naismatkustaja oli seisomassa.

Tällaisten tapojen mukana ainakin minun alitajuntaani 
iskostui kuva naisesta ylevänä mutta myös suojelua tarvitse-
vana hahmona. Mielellään hänet näki enkelimäisen puhtaana, 
ihanana ja jalona keskiajan ritareiden parhaaseen mielikuvi-
tustyyliin.

Elämän realiteettien mukana kuvani naisesta eräänlaisena 
Neitsyt Marian eteerisenä kaksoisolentona sai luonnollisesti 
ajan mittaan säröjä, suuriakin sellaisia. Henkilökohtaisesti 
minulla ei tosin ole koskaan ollut kielteisiä kokemuksia nai-
sista naisina, mutta kyllä pelkkä ympäristön tarkkailu riittää 
kovan maanpinnan tavoittamiseen. Omankin elämäni ajan 
mahtinaiset ovat olleet vähintäänkin yhtä vallanhimoisia, 
häikäilemättömiä ja usein myös sotaisia kuin miespuoliset 
kumppaninsa. Samaa kertoo historia. Niinpä Venäjän kohta-
lona oli elää pääosa 1700-luvusta naishallitsijoiden valtikan 
alla. Jokseenkin kamalaa aikaa nuo vuosikymmenet olivat.

Mutta myös pikkunilkkien tasolle naisia riittää siinä kuin 
miehiäkin. Vähemmän sympaattisia hahmoja ovat samoin 
viime vuosisadan alkupuolen miehiä vihanneet suffragetit ja 
saman hengen kiihkofeministit omalta ajaltamme.

Mutta keskiaikanakin naisen palvonta rajoittui lähinnä 
ritareiden suppeaan yläluokkaiseen piiriin tai ehkä vain niin 

sanottujen minne-laulajien rakkausrunoihin. 
Todellisuus oli usein suorastaan ankea naisten 
oikeuksien ollessa olemattomia. Lyhyt lainaus 
erään kirkkoisän tekstistä on kuin nurinpäin 
käännetty versio jonkun feministifanaatikon 
ajatuksista: ”Naiset ovat mieleltään horjuvia, 
johtavat toisia kiusaukseen, ovat riitaisia, mää-
räileviä ja aina yrittämässä sortaa miehiä ja 
vielä heiltä heidän elämänilonsa. Naiset on 
luotu miehiä varten ja siksi heidän on alistutta-
va miehelle. Luonnostaan ala-arvoisina he hä-
viävät miehelle sekä fyysisesti että henkisesti.”

Entä naiset asetta kantavina taistelijoina? 
Ajatusta pitivät aivan kelvottomana varsinkin 
ne, joiden vastustajiksi siunaantui ensimmäisen 

maailmansodan loppupuolen kansalaissotamaisissa vaiheissa 
bolševikeille tavanomaisia naisjoukkoja. Tunnettu on kenraali 
von der Goltzin näkemys naisvastustajistaan Syrjäntaan tais-
telussa keväällä 1918: ”Yhä uudelleen yrittivät epätoivoiset 
punaiset ulvoen kuin tiikerit murtautua etelään, yötä päivää… 
Naiset housut jalassa etummaisissa riveissä, paljon venäläisiä 
univormuja. Asema oli äärimmäisen vakava. Näin tuimasti 
lienevät tuskin ranskalaisetkaan hyökänneet kuin nämä raa-
kalaisuuden uuden evankeliumin kiihkomieliset kannattajat.”

Kirjailija Eino Leino tarkkaili Helsingin punaisia naispuo-
lustajia sivullisen mutta ei puolueettoman sivullisen silmin: 
”On minun totuuden nimissä tunnustettava, että enempää in-
himillistä raakuutta, eläimellistä mielenvikaisuutta, henkistä 
hurjistumista ja ruumiillista epämuodostumista en ole koskaan 
nähnyt kuin sillä kertaa.” Myös Mannerheimin suhtautuminen 
asetta kantaviin naisiin oli torjuva: ”Vapenleken vid fronten 
anser jag däremot utgöra mannens särskilda rättighet och 
plikt… och har jag, trots den tapperhet de ådagalagt, kommit 
till en allt fastare övertygelse om deras olämplighet ur militär 
synpunkt.”

Kuuntelin aikanaan eräässä kansainvälisessä tilaisuudes-
sa tuhdin israelilaisen naiskenraalin esitystä naisista Israelin 
armeijassa. Kenraalin mielestä naisia ei tullut pistää etulinjan 
kovimpiin paikkoihin. Syynä oli miesten epätoivottava käyt-
täytyminen tuollaisissa tilanteissa. Miehinen alitajuntainen 
suojeluvaisto naisia kohtaan oli kuulemma aiheuttanut miehissä 
epätarkoituksenmukaista käyttäytymistä, joka oli vaarantanut 
tehtävän suorittamisen ja kaikkien osapuolten hengen.

Uskon, että näin on. Tapaamistani suomalaisista naisso-
tilaista olen saanut erittäin hyvän käsityksen, mutta heidän 
henkeään en olisi valmis vaarantamaan ollenkaan sillä tavalla 
kuin oikeassa sodassa on usein pakko tehdä oman itsensä ja 
muiden suhteen. Jo se tuntuisi pahalta, että naisluutnantti avaisi 
minulle oven enkä minä hänelle. 

Sallittakoon, että useimpien miesten ikivanhaan geeni-
perimään kuuluva suojeluvaisto säilyy eikä kuoleudu tasa-
arvohömpötyksen rumputulessa. Ainakin minulle nainen seisoo 
lähtökohtaisesti aina jonkinlaisella korokkeella, ja on hänen 
asiansa, jos hän alentaa itsensä sieltä pois.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Kantele (ent. Raiste)
Seppo Ilari
Everstiluutnantti
s. 2.3.1939
k. 6.12.2015
Kad.nro 4153
47. Kurssi

Hallasmaa
Pentti Eero Ilmari
Everstiluutnantti
s. 17.9.1931
k. 27.12.2015
Kad.nro 3418
39. Kurssi

Mustonen
Jukka-Pekka
Majuri
s. 4.10.1943
k. 29.12.2015
Kad.nro 4995
51. Kurssi

Sarro
Poju Olavi
Everstiluutnantti
s. 4.12.1916
k. 9.12.2015
Kad.nro 1761
23. Kurssi

Saukkonen
Mikko Juhani
Everstiluutnantti
s. 12.3.1932
k. 3.1.2016
Kad.nro 3719
42. Kurssi

Arponen
Aarno Tauno Juhani
Majuri
s. 23.5.1938
k. 26.1.2016
Kad.nro 4128
47. Kurssi

Nurmela
Otto Arto
Majuri
s. 1.2.1934
k. 17.1.2016
Kad.nro 3927
45. Kurssi

Makkonen 
Kurt
Majuri
s. 15.6.1962
k. 22.1.2016
Kad.nro 9639
OU täydennyskurssi

Hyppönen
Matti Juhani
Everstiluutnantti
s. 23.12.1945
k. 29.1.2016
Kad.nro 5137
52. Kurssi

Raatikainen
Jorma Juhani
Majuri
s. 24.2.1940
k. 14.2.2016
Kad.nro 4224
47. Kurssi

Heinonen
Jorma Juhani
Eversti
s. 19.4.1941
k. 10.2.2016
Kad.nro 4459
49. Kurssi

Melkko
Hannu Olavi Oskari
Majuri
s. 18.1.1938
k. 18.2.2016
Kad.nro 4193
47. Kurssi

Halonen
Kauko Kalervo
Everstiluutnantti
s. 23.12.1927
k. 5.2.2016
Kad.nro 3237
35. Kurssi

Varsio
Hannu Leimu Ylermi
Kapteeni
s. 4.6.1944
k. 3.2.2016
Kad.nro 5248
52. Kurssi

Haaparanta
Reino Ensio
Everstiluutnantti
s. 9.1.1941
k. 18.2.2016
Kad.nro 4451
49. Kurssi
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