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pääkirjoitus

Strategista päätöksentekoa tarvitaan

Edellisen Kylkiraudan Suomen 
satavuotisjuhlia ennakoivista tun-
nelmista tässä numerossa palataan 

lähemmäksi kadettiupseerien päivittäistä 
työsarkaa. Luomme katsauksen Puolus-
tusvoimiin uuden vuosikymmenen kyn-
nyksellä.

Maailman sivu ovat oman aikakauten-
sa tapahtumia pohdiskelleet ihmiset yrittä-
neet peilata tulevaisuutta kysyen, mitähän 
tästäkin seuraa? Yleensä historiankirjoitta-
jat ovat vasta jälkeenpäin pystyneet sijoit-
tamaan kulloisetkin maailmantapahtumat 
oikeisiin mittasuhteisiin ja viitekehyksiin. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että maa-
ilma on rikki. Euroopassa soditaan, ja sen 
rajoilla on kymmenen miljoonaa pakolaista etsimässä itselleen 
ja perheelleen elinkelpoista elämää. Vuosisadan rauhanliik-
keeksi rakennettu Euroopan unioni natisee liitoksissaan. 

Demokraattisten vaalien lopputuloksena on syntynyt kan-
sallista eristäytymistä janoavia painotuksia – myös läntiseksi 
maailmaksi lasketussa osassa maapalloa. Luetteloa tapahtuneis-
ta muutoksista voisi jatkaa miltei loputtomiin. Toki signaaleja 
myönteisestäkin kehityksestä on ilmassa, mutta valitettavasti 
ne näyttävät jäävän taustakohinaksi. 

Satavuotiaassa Suomessa asiat ovat hyvin, vaikka ajankuva 
edellyttää meilläkin suuria päätöksiä. Talouskasvu ei enää näytä 
automaattisesti takaavan hyvinvoinnin lisääntymistä, kenties ei 
edes sen tason säilyttämistä, johon aiempina vuosikymmeninä 
olemme saaneet tottua. Velaksi elämisestä on muodostunut 
uusi normaali. 

Noususuhdanne on tähän asti sulattanut velkataakan sie-
dettäväksi. Talousviisaat arvioivat laskimet kuumina, toimiiko 
tämä yhtälö enää tulevaisuudessa. Julkisen sektorin menot 
ovat kasvaneet kansankunnan taloudellisen kantokyvyn ääri-
rajoille, tulevaisuuden ennusteiden mukaan ehkä jopa sen yli. 

Puolustusvoimat on sopeuttanut toimintaansa osana julki-
sen sektorin säästötarpeita. Puolustusvoimauudistus aloitettiin 
hallinnonalan omien analyysien antamasta herätteestä. Raken-
teet olivat liian kalliita suhteessa toimintameno- ja materiaali-
hankintakustannuksiin. 

Valtionhallinnon menoleikkausten johdosta säästötavoit-
teita lisättiin vielä uudistuksen toimeenpanon aikana. Uudis-
tukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Talous vakautettiin ja 
rakenteiden, toiminnan ja investointien välille luotiin tasapaino. 

Tämän hetken tilanne on kuitenkin se, että toiminta-
ympäristön muutos haastaa Puolustusvoimien nykyisen ra-
hoitustason. Puolustusvoimauudistuksen aikana ja sen jälkeen 
jatkuneet säästövelvoitteet pakottavat hallinnonalan jatkuvaan 
muutokseen. Jatkuvista säästöpaineista on tullut toinen nor-
maali.

Yksi J. K. Paasikiven suosituimmista sanonnoista oli ”Tosi-
asioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.” Puolustus-
hallinnon pääluokan osuus on kuluvana vuonna 1,37 prosenttia 

bruttokansantuotteesta. Vaikka suuretkin 
virrat saavat alkunsa pienistä puroista, ei 
valtion taloutta saada tasapainoon puolus-
tushallinnon pääluokan säästöjen avulla. 

Turvallisuusympäristömme huonontu-
nut kehitys ei mahdollista puolustuskyvyn 
heikentämistä. Eduskunnan hyväksymän 
valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen selonteon mukaan ”turvallisuustilan-
teen kiristymisellä Euroopassa ja Itämeren 
alueella on välittömiä vaikutuksia Suo-
melle. Sotilaallista voimankäyttöä Suomea 
vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea 
pois.” Tämä on siis vallitseva poikkipar-
lamentaarinen tilannearvio. Puolustus-
poliittinen selonteko linjaa tarvittavia 

konkreettisia keinoja tähän tilannearvioon pohjautuen.
Puolustuskyvystä huolehtiminen on satavuotiaan Suomen 

valtion velvollisuus kansalaisiaan kohtaan. Uusien hävittäjien 
ja taistelualusten hankinta on kansantaloudellisesti merkittävää 
ja puolustuskyvyn säilyttämisen näkökulmasta välttämätöntä. 
Päätös on suuri, mutta joka tapauksessa hankintapäätös on 
tehtävä, koska hankinnasta luopuminenkin olisi suuri päätös 
ja samalla monin tavoin merkittävä signaali. 

Hankintojen yhteissumma on suuri, mutta noin kymmenen 
vuoden ajalle jaettuna puolustushallinnon pääluokka pysynee 
siitä huolimatta noin kahtena prosenttina bruttokansantuottees-
ta. Se on muuten sama, jota Nato on edellyttänyt jäsenmailtaan 
jo vuosia.

 Tasavallan presidentti muistutti valtiopäivien avajais-
puheessaan neljän pilarin mallista, joka tuntuu sopivalta mal-
lilta myös strategiseen päätöksentekoon. 

Ylipäällikkö korosti puolustusselonteon merkitystä. Hänen 
mukaansa tavoite on selkeä: ”Tänne on paha väkisin tulla. Ja 
vielä, että Suomi on vahva partneri, jos kriisi syntyisi.” Toisen 
pilarin muodostavat vahvat kumppanuudet ja kolmannen suh-
teemme Venäjään. Sen tulee olla hyvä naapuruussuhde, jossa 
asioista voidaan myös puhua suoraan. Neljäntenä peruspilarina 
on toimiva ja sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys.

Epävakaassa ilmapiirissä tarvitaan vakauttavia tekijöitä. 
Suomi voi olla vähintäänkin alueellisesti vakauttava tekijä. Se 
edellyttää, että olemme kansakuntana ja valtiona kyllin vahva 
ja ehyt. Ulkoisen turvallisuuden ohella on vaalittava sisäistä 
turvallisuutta ja kansakunnan eheyttä. 

Vahva kansallinen identiteetti, suvaitsevainen ja ymmärtävä 
kansallinen ja kansainvälinen vuoropuhelu sekä kansansa nä-
köinen hallinto luovat vakaan pohjan itsenäisyyden seuraavalle 
sadalle vuodelle.

Antoisia lukuhetkiä!

Päätoimittaja

Eversti Mika Kalliomaa
mika.kalliomaa(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Kylkiraudan toimitus ja kir-
joittajat ovat saaneet paljon 
kiitosta lehden viime nume-

rosta. Lukijat ovat olleet tyytyväisiä. 
Vahvaa kansallista identiteettiämme ja 
voimanlähdettämme, isänmaallisuutta, 
käsiteltiin kattavasti. Jääkäreistä edet-
tiin kulttuurin kautta maanpuolustus-
tahtoon. 

Kiitokset lehden tekijöille, kuten 
myös lukijoille palautteesta! Rima on 
asetettu korkealle.

Palautteen mukaan yksi identitee-
tin kulmakivi jäi kuitenkin tarkastele-
matta: suomalainen asevelvollisuus. 
Uniikki järjestelmä, jota kansallisesti 
arvostetaan ja kansainvälisesti kadeh-
ditaan. Oikeaksi osoittautunut ratkaisu, 
joka muodostaa sillan perinteistä nyky-
päivään ja edelleen tulevaisuuteen. 
Asevelvollisuus sopiikin mainiosti 
Kylkiraudan teemoihin. Voimme olla 
ylpeitä ja onnellisia siitä, että yleinen 
asevelvollisuus on säilytetty.

Asevelvollisuuden vaikuttavuus on moniulotteista. Tär-
keintä siinä on Suomen sotilaallinen puolustaminen, mutta 
myöskään sen muita merkittäviä yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä 
vaikutuksia ei pidä unohtaa. 

Varusmiespalvelus sosiaalistaa, opettaa toimimaan ryhmäs-
sä ja tarjoaa nuorille monia myöhemminkin hyödyllisiä oppeja, 
kuten johtaja-, kuljettaja- tai lääkintäkoulutusta. Viimeistään 
varusmiespalveluksessa nuori oppii ottamaan huomioon toiset 
ihmiset. 

Varusmiespalvelus pysäyttää syrjäytymiskehityksen – aina-
kin palvelusajaksi. Nuori kohtaa yhdenvertaisen toimintaympä-
ristön, jossa häntä kohdellaan asiallisesti. Jokaisesta välitetään 
eikä ketään syrjitä. Voiko nuoren ihmisen elämässä olla demo-
kraattisempaa hetkeä kuin ensimmäinen aamu alokkaana?

Vanhemmilta tulee palautetta: ”Kiitos, yritin kahdeksan-
toista vuotta opettaa pojalleni vuoteen sijaamista, te teitte sen 
viikossa.” tai ”Tyttäreni ottaa toiset huomioon ja kuuntelee 
nykyisin isääkin.” Armeijan käyminen vahvistaa omatoimis-
ta maanpuolustusharrastusta, yksilön vastuuta ja siten myös 
yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä. Palveluksen aikana 
asevelvollinen saa eväitä turvalliseen arkeen ja oppii selviyty-
mään hankalissakin olosuhteissa ja kriisitilanteissa.

Asevelvollisuusjärjestelmän avulla ylläpidetään yhteis-
kunnallisia arvoja, maanpuolustustahtoa, yhteiskuntarauhaa 
ja todistetusti jopa kansanterveyttä. Se liittää saumattomasti 
yhteen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden toimijat, ja sen 
kautta saadaan tukea, toimijoita ja reserviä muille turvallisuus-
viranomaisille. 

Kustannustehokkuudessaan nykyjärjestelmä on vertaansa 
vailla. Valtio pitää huolen nuoristaan: noin kymmenen euron 

päivärahan lisäksi varusmies saa il-
maisen majoituksen, terveydenhoidon, 
loma matkat, varusteet ja ruuan. 

Asevelvollisuus on myös oivalli-
nen rekrytointikanava kansainvälisiin 
tehtäviin. Pelkästään palkattu sotilas-
henkilöstö ei millään riittäisi kaikkiin 
kriisinhallintatehtäviin. Väen vähyy-
den vuoksi kansainväliset tehtävät 
saattaisivat jäädä jopa tekemättä. 

Yleinen asevelvollisuus säilyy 
tulevaisuudessakin puolustuksemme 
keskeisenä peruskivenä. Sitä tulee ke-
hittää, mutta toimivaa konetta ei tarvit-
se korjata vaan pikemminkin huoltaa. 

Koulutuksen mielekkyyttä pa-
rannetaan nykyaikaisilla opetus-
menetelmillä, tietojärjestelmillä ja 
koulutusvälineillä. Varsinkin simu-
laattori- ja virtuaalikoulutusympä-
ristöt innostavat nykyajan nuorisoa. 
Informaatiopalvelua kehitetään koko 
asevelvollisuusajan kattavia tarpeita 
varten. 

Yksilövastuuta pyritään lisäämään. Esimerkkinä tästä on 
onnistunut kokeilu, jolla kehitetään varusmiesten oman ter-
veydentilan havainnointitaitoa. Uudessa yleisessä palvelus-
ohjesäännössä tämän kokeilun tulokset on otettu huomioon 
mahdollisuutena sopia tarvittaessa esimiehen kanssa joustavasti 
siirtymisestä kevennettyyn palvelukseen.

Varusmiesten fyysinen toimintakyky on heikentynyt, mikä 
näkyy myös heidän henkisessä toimintakyvyssään. Lisääntyvä 
yksilökeskeisyys ja sen mukaiset arvoristiriidat saattavat tulevai-
suudessa ainakin jossain määrin haastaa myös asevelvollisuutta. 

Toisaalta hankkeet, joilla laajennetaan asevelvollisuuden 
hyötyä ja tarpeellisuutta entistä vahvemmin myös kokonaistur-
vallisuuden tehtäviin, näyttävät olevan lisääntymässä. Johtavat-
ko nämä kehityssuunnat yhdessä siihen, että tulevaisuudessa 
asevelvollisuus ei enää koske vain pelkästään miespuolisia 
kansalaisia?

Asevelvollisuudesta luopumista ja – kalliimpaan –  
 ammattiarmeijaan siirtymistä kannattaa tällä hetkellä vain alle 
kymmenen prosenttia suomalaisista. Kotiutuvien varusmiesten 
palautekyselyn mukaan palveluksen mielekkyyskin on koh-
dallaan. Suomalaisten kanta on varsin yhtenäinen, eikä ase-
velvollisuuden tarpeellisuutta ole vaikea perustella. Maan etua 
pidetään tärkeämpänä kuin omaa etua. Se on isänmaallisuutta.

Kadettiupseerien tärkein anti suomalaiselle asevelvolli-
suudelle on osaavien ja toimintakykyisten maanpuolustajien 
kouluttaminen ja kasvattaminen. Huolehtikaamme, että tämä 
vastuu tulee parhaalla mahdollisella tavalla täytetyksi.

Puheenjohtaja

Prikaatikenraali Kim Mattsson

Asevelvollisuus – silta tulevaisuuteen
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Kohti tulevaa  
vuosikymmentä

Teksti: Timo Kivinen

Timo Kivinen

Suomi oli yksi niistä harvoista 
Euroopan maista, joka ei kylmän 
sodan päätyttyä luopunut koko-

naismaanpuolustuksen periaatteista, 
aluepuolustuksesta ja sen edellyttämäs-
tä asevelvollisuudesta. Suomalaisia 
pidettiin vanhanaikaisina, kun emme 
lähteneet mukaan yleiseurooppalaiseen 
kehitystrendiin, jossa luovuttiin yhteis-
kunnan kriisikestävyyden ylläpidosta ja 
keskityttiin oman alueen ulkopuolella 
toimeenpantaviin kriisinhallintaoperaa-
tioihin. 

Euroopan turvallisuustilanteen muu-
tuttua huonommaksi voidaan todeta, 
että toimimme järkevästi. Puolustus-
järjestelmäämme on jatkuvasti uudis-
tettu niillä rajoitetuilla voimavaroilla, 
joita kansantaloutemme on kyennyt 
maanpuolustukselle antamaan. Koko 
maan puolustamiseen ja yleiseen ase-
velvollisuuteen perustuvaa puolustus-
ratkaisuamme ei missään vaiheessa ole 
romutettu.

Kokonaisturvallisuus-konsepti ja 
alueellinen puolustusjärjestelmä sen 
osana ovat toimiva kokonaisuus myös 
hybridiuhkia vastaan. Hybridiuhkia – 
kokonaisvaltaista vaikuttamista, jossa 
käytetään sekä sotilaallisia että ei-soti-
laallisia keinoja – vastaan ei voi puo-
lustautua vain yhden toimijan voimin. 
Tarvitaan laajaa yhteistyötä niin viran-
omaisten kuin muidenkin yhteiskunnan 
toimijoiden kesken. 

Tämä ymmärretään nyt muuallakin. 
Monet Euroopan maat ovat palauttamas-
sa tai luomassa kokonaismaanpuolus-

tuksen järjestelyjä sekä asevelvollisuutta 
jossakin muodossa. Itä-Euroopan maihin 
ollaan muodostamassa alueellisia jouk-
koja. On selvää, että myös Suomen on 
kehitettävä omaa puolustusjärjestel-
määnsä, vaikka sen peruslähtökohdat 
ovat kunnossa. 

Tilanne  

uudistuksen jälkeen

Sotilaallisen toimintaympäristön nopea 
muutos on lisännyt Suomen sotilaallisel-
le puolustamiselle asetettuja vaatimuk-
sia. Ennakkovaroitusajan lyhe neminen 
ja nopeasti kehittyvien kriisien mah-
dollisuus vaativat välittömästi käytössä 
olevia kansallisia sotilaallisia suoritus-
kykyjä. Puolustukselta edellytetään 
hyvää tilannekuvaa, korkeaa toimin-
tavalmiutta, kyberpuolustuskykyä ja 
kykyä yhteisoperointiin jo kriisin alku-
vaiheessa. Nämä kokonaisuudet ovat 
Maavoimien ohella lähivuosien kehit-
tämisprioriteetteja. 

Aluksi on syytä palauttaa mieleen 
kehittämisen lähtökohdat. Puolustus-
voimauudistuksessa Puolustusvoimien 
koko ja perusrakenne mitoitettiin vastaa-
maan tiukkoja taloudellisia vaatimuksia 
ja turvallisuusympäristöä, joka vielä sil-
loin arvioitiin nykyistä vakaammaksi. 

Sodan ajan joukkojen vahvuutta 
supistettiin kolmanneksella ja puo-
lustusbudjetista leikattiin kymmenen 
prosenttia. Leikkauksista suunnilleen 
puolet kohdentui puolustusmateriaa-
lihankintoihin. Palkatun henkilöstön 

määrää  vähennettiin viisitoista prosent-
tia. Samassa yhteydessä uudistettiin 
myös maavoimien ja ilmavoimien tais-
telutapoja. 

Nykyinen kolmitasoinen johtamis-
rakenne, Pääesikunta–puolustushaara-
esikunnat–joukko-osastot, sopii hyvin 
puolustusjärjestelmämme rungoksi. Pää-
esikunta on sekä sotilasstrateginen että 
operatiivinen esikunta. Puolustushaara-
esikuntien vastuulla on suorituskyky-
jen kehittäminen ja niiden operatiivinen 
johtaminen. Viimeksi mainitusta todetta-
koon, että myös Ruotsi ja Norja ovat pa-
laamassa samankaltaiseen järjestelyyn. 

Palkatun henkilöstön määrä on teh-
täviin nähden minimitasolla. Tavoitteena 
on kohdentaa lisää henkilöstöä kentälle 
keventämällä hallinnollista työtä digita-
lisoinnin ja toimintatapojen kehittämi-
sen kautta. Toiminnan kannalta suurin 
muutos oli keskitetyn logistiikkajärjes-
telmän käyttöönotto, joka on edennyt 
suunnitellulla tavalla.  

Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Suomen 

puolustusratkaisu on toimiva ja sen peruslähtökohdat 

ovat kunnossa. Puolustusjärjestelmää on kuitenkin 

kehitettävä jatkuvasti, jotta se kykenee vastaamaan 

tulevan vuosikymmen vaatimuksiin.
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Istuva hallitus on parantamassa 
puolustusvoimien toimintaedelly-
tyksiä. Hallitusohjelman mukaisella 
lisärahoituksella korjataan Puolustus-
voimien materiaalisia suorituskyky-
puutteita. Lainsäädäntöä ajantasaistetaan 
vastaamaan muuttuneen turvallisuusym-
päristön asettamia haasteita. Muiden hal-
linnonalojen tapaan Puolustusvoimille 
on määrätty myös lisää säästövelvoit-
teita. 

Samanaikaisesti toimintaympäris-
tön edellyttämän valmiuden ylläpito ja 
muut kohoavat kustannukset edellyttä-
vät kohdennuksia toimintamenomäärä-
rahoihin. Puolustusvoimien jatkuvista 
sisäisistä säästötoimenpiteistä huolimat-
ta lisärahoitusta ei kyetä kohdentamaan 
täysimääräisesti materiaalihankkeisiin. 
Haastetta lisää puolustusmateriaalin 
hinnannousu yleistä hintakehitystä 
 nopeammin. 

2020-luvun  

uskottava puolustus

Puolustusvoimien pitkän aikavälin 
 kehittämisessä on otettava huomioon 
useita tekijöitä. Keskeisimpiä sotilaal-
lisia tekijöitä ovat Suomen turvallisuu-
sympäristön sotilaallisen potentiaalin 
kehittyminen sekä sotateknologian ja 
-taidon kehitystrendit. 

Kaikki Suomen lähialueen valtiot pa-
nostavat sotilaallisten suorituskykyjen 
kehittämiseen. Niiden puolustusbudjetit 
kasvavat, joten sotilaallinen potentiaa-
li lähialueillamme tulee lisääntymään. 
Vaikka puolustusbudjettimme säilyisi 
vähintään nykytasolla, suhteellinen suo-
rituskykymme naapurimaihin verrattuna 
heikkenee. Puolustusjärjestelmämme 
on kustannustehokas, mutta puolustus-
materiaali on meille yhtä kallista kuin 
muillekin.

Teknologian kehittymisen myötä 
ensi vuosikymmenellä nähdään entistä 
kehittyneempiä kaukovaikutteisia ase-
järjestelmiä, joissa hyödynnetään myös 
robotiikkaa ja muuta automatisointia. 
Sotilaallisten järjestelmien tullessa 
yhä riippuvaisemmiksi yhteiskunnan 
informaatioverkoista kyber nousee yh-
deksi keskeisimmistä sotilaallisista suo-
rituskyvyistä. Teknologian kehitys tulee 
haastamaan niin sotilaat kuin muutkin 
viranomaiset myös toimivaltuuksien 
käytön kannalta. 

Miten automatisointia ja tekoälyä 
hyödyntävät järjestelmäratkaisut vai-
kuttavat ensi vuosikymmenen johtamis-
rakenteisiin ja toimintatapoihin? Miten 
taataan nopea päätöksenteko ja päätösten 
oikea-aikainen toimeenpano operaatio-
tempon kasvaessa vielä nykyistäkin 
nopeammaksi? Vastauksia näihin kysy-
myksiin pohditaan kaikissa asevoimissa.

Kaukovaikutteisten asejärjestelmien 
kehittyminen edellyttää puolustajalta sa-
manlaista suorituskykyä. Emme kykene 
kilpailemaan suurvaltojen kanssa, mutta 
rajoitettukin kaukovaikuttamiskyky on 
omiaan vaikuttamaan ennaltaehkäiseväs-
ti. Kykyä suojautua kaukovaikutteisilta 
aseilta on kehitettävä.

Puolustusyhteistyö on yhä tär-
keämpää. Puolustusyhteistyön avulla 
pystymme kehittämään ja ylläpitämään 
suorituskykyjämme tehokkaammin 

itse valitsemillamme aloilla. Puolustus-
yhteistyöllä luodaan valmiuksia myös 
sotilaallisen tuen antamiseen ja vastaan-
ottamiseen kansainvälisessä kriisissä tai 
häiriötilanteessa.

Ketteryyttä ja malttia 

Kiihtyvä teknologinen kehitys edellyttää 
pieniltä asevoimilta entistä suurempaa 
ketteryyttä ottaa käyttöön uudenlaisia 
järjestelmiä. Suurten asevoimien rat-
kaisut eivät voi olla ohjaamatta myös 
pienempien maiden suorituskykyjen 
kehittämistä. On tarkasteltava huolella 
omien suorituskykyjemme kehittämisen 
toimintatapoja ja aikajänteitä. 

Älykkäiden asejärjestelmien ohella 
tulevina vuosikymmeninä on edel-
leen laajalti käytössä perinteisiä tais-
teluvälineitä, kuten panssarivaunuja, 
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lentokoneita  ja aluksia – entistä kehit-
tyneempinä versioina. Useat tutkimuk-
set, tulevaisuuden toimintaympäristön 
analyysit ja skenaariotarkastelut osoit-
tavat, että niitä tarvitaan myös Suomen 
puolustusvoimissa. 

Sotilasliittoon kuulumattomana 
maana Suomella on viime kädessä 
oltava itsenäinen kyky vastata erilaisiin 
uhkiin. Strategisten hankkeiden –  Hor-
net-kaluston ja Merivoimien vanhenevan 
aluskaluston korvaamisen – tavoitteena 
on rakentaa oloihimme sopiva koko Puo-
lustusvoimien tarpeita vastaava koko-
naisuus. Uskottava ennaltaehkäisykyky 
edellyttää maa-, ilma- ja meripuolus-
tuksen sekä yhteisten suoristuskykyjen, 
kuten vaikuttamisen, johtamisen, tiedus-
telun, valvonnan ja maalittamisen, logis-
tiikan sekä kyberkykyjen, tasapainoista 
kehittämistä. 

Materiaalisen suorituskyvyn lisäksi 
tarvitsemme olosuhteisiimme soveltu-
vaa sotataidollista osaamista. Sotatai-
don tutkimus luo sille vahvan perustan, 
mutta yksinään se ei riitä. Operatiivisen 
ajattelun kehittäminen vaatii jatkuvaa 
harjoittelua ja harjaantumista kaikil-
la johtamistasoilla. Skenaarioiden ja 
sota pelien avulla voidaan testata myös 
puolustusjärjestelmän rakenteiden ja 
suorituskykyjen toimivuutta.

Tärkein puolustuslinja 

omien korvien välissä

Tärkeää on turvata vahva maanpuo-
lustustahto, joka meillä suomalai-
silla perinteisesti on ollut. Tahto on 
näkyvä signaali ulkopuolisille ja siten 
tärkeä tekijä kriisien ennaltaehkäi-
syssä. Ylipäällikön sanoja lainaten:  

”Tärkein puolustus linjamme kulkee kor-
viemme välissä.” 

Korkean maanpuolustustahdon taus-
talla on useita tekijöitä. Niistä merkittä-
vin lienee yleinen asevelvollisuus, jonka 
kautta maanpuolustus koskettaa jollakin 
konkreettisella tavalla lähes jokaista kan-
salaista ja perhettä. Suomalaisten tuki 
yleiselle asevelvollisuudelle on vankka. 
Tuoreimmassa Maanpuolustustiedotuk-
sen neuvottelukunnan tutkimuksessa  
79 prosenttia vastaajista kannatti nykyi-
sen asevelvollisuusjärjestelmän säilyt-
tämistä. 

Yhä moniarvoisemmaksi muut-
tuvassa yhteiskunnassa kansalaisten 
luottamus asevelvollisuuden elinvoi-
maisuuteen on puolustusratkaisumme 
elinehto. Puolustusvoimat on kehittänyt 
ja kehittää jatkossakin asevelvollisten 
koulutusjärjestelmää systemaattisesti, 
ajassa eläen ja yhteiskunnallisia kehitys-
trendejä hyödyntäen. Saadun palautteen 
perusteella tässä on onnistuttu vähin-
täänkin kohtuullisesti, mutta liialliseen 
hyvänolon tunteeseen ei jatkossakaan 
ole varaa. 

Selonteot ohjaavat

Puolustuksemme perusratkaisut kestä-
vät myös tulevan vuosikymmenen mu-
kanaan tuomat paineet. Puolustuksen 
toteuttamistapoja on kehitettävä soti-
laallisista lähtökohdista suurstrategisten 
tilanteiden vaihteluista riippumatta. 

Tarvitsemme yhä monimuotoisten 
uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja 
torjuntaan sekä moderniin tekno logiaan 
perustuvia järjestelmiä että laajaa reser-
viä. Taustalla on aina kansalaisten vahva 
maanpuolustustahto, jota osaltaan yllä-
pidetään kehittämällä asevelvollisten 
koulutusta vastaamaan 2020-luvun 
vaatimuksia.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
 selonteon (2016) mukaan Suomi yllä-
pitää turvallisuusympäristöön suh-
teutettua kansallista puolustuskykyä. 
Puolustusselonteossa (2017) on linja-
ukset puolustuskyvyn ylläpidolle ja 
kehittämiselle noin kymmenen vuoden 
ajanjaksolle. Puolustusvoimien tulevien 
vuosien  rahoitus ratkaisee, miten siinä 
esitetyt linjaukset toteutuvat.

Kenraaliluutnantti Timo Kivinen pal-
velee puolustusvoimien strategiapäällik-
könä. Hänet on määrätty Pääesikunnan 
päälliköksi 1. kesäkuuta 2017 lukien.
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Puolustusselonteon  
syntyvaiheet

Teksti: Heikki Välivehmas

Heikki Välivehmas

Tuore puolustusselonteko jätettiin 
eduskunnalle 16. helmikuuta 
2017. Monet meistä ehkä ajat-

televat, että ammattilainen kirjoittaa 
selonteon kaltaisen napakan kirjallisen 
tuotteen viikossa. Kirjoittaa tietenkin, 
mutta valtioneuvoston selonteon syn-
nyttäminen ei olekaan tavanomainen 
kirjoitustyö. Se on pitkä ja ryöpsähte-
levä prosessi, johon osallistuu valtava 
määrä toimijoita. Työn aikana tarvitaan 
lukuisia esittelyjä ja kokouksia, joissa 
tehdään osapäätöksiä ja luodaan edel-
lytyksiä työn jatkamiselle. 

Lopputulos on tiivis, strategi-
sen tason paketti linjauksista, joilla 
säilytetään Suomen puolustuskyky 
tasapainoisena kokonaisuutena ensi 
vuosikymmenelle. Koska varsinai-
nen selontekoasiakirja on kaikkien 
luettavissa osoitteessa http://defmin.

,  kuvaan tässä artik-
kelissa selonteon laatimisprosessia ja 
sen aikana saatuja oppeja.  

Ensimmäinen erillinen 

puolustusselonteko  

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjel-
maan 2015–2019 kirjattiin päätös erilli-
sen valtioneuvoston puolustuselonteon 
laatimisesta. Aikaisemmilla hallitus-
kausilla nämä linjaukset on sisällytetty 
ulkoasianministeriön vastuulla olleisiin 
ulko- ja turvallisuuspoliittisiin selon-
tekoihin. 

Ensimmäistä kertaa pelkästään 
puolustuksen asioihin keskittyvän se-
lonteon tarkoituksena oli määritellä 
puolustuspoliittiset linjaukset puolus-
tuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja 
käytölle. Valtionjohto teki päätöksen 
puolustusselonteon laadinnasta syys-
kuussa 2015. Puolustusministeri Jussi 
Niinistö teki hankkeen asettamispää-
töksen 19. lokakuuta 2015, ja sen mää-
räajaksi asetettiin 30. huhtikuuta 2017. 

Puolustuselonteon valmistelu 
 sidottiin ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen selonteon laatimisaikatauluun. 

Samalla todettiin, että selonteko on 
jatkumo vuonna 2014 valmistuneelle, 
eduskunnan informointiin tarkoitetul-
le parlamentaarisen seurantaryhmän 
työlle. Tämä kiinnitti arvionsa puo-
lustuksen tulevaisuudesta erityisesti 
puolustusvoimien uudismateriaalihan-
kintatasoon, joka oli yksi keskeisistä 
kiinnityspisteistä myös puolustusselon-
teon laadinnassa.

Asettamispäätös velvoitti val-
mistelemaan puolustusselontekoa 
rinnan ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
selonteon kanssa. Puolustushallinto 

Tämä ja viime vuosi jäävät historiaan maamme sisäistä 

ja ulkoista turvallisuutta käsittelevien selontekojen 

kautena. Sisäisen turvallisuuden selonteko valmistui 

keväällä 2016. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 

jätettiin eduskunnalle juhannuksen alla 2016. Viime 

vuonna valtioneuvosto käynnisti myös yhteiskunnan 

turvallisuusstrategian päivityksen.
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osallistui ulkoministeriön johtamaan 
poikkihallinnolliseen työhön ja tuli 
siinä riittävästi kuulluksi. Ulko- ja tur-
vallisuuspoliittinen selonteko määritti 
suuntaviivat ja reunaehdot erityisesti 
niille puolustusselonteon kirjauksille, 
jotka koskivat arvioita Suomen turval-
lisuusympäristöstä ja sen kehityksestä 
sekä puolustusyhteistyöstä. 

Eduskunta sai mietintönsä ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesta selonteosta val-
miiksi vasta syyskaudella 2016, joten 
vaatimus rinnakkaisista prosesseista 
toteutui. Puolustusselonteko noudattaa 
orjallisesti ulko- ja turvallisuuspoliit-
tisen selonteon ohjausta. Lisäksi puo-
lustusselontekoa laadittaessa luettiin 
tarkoin myös eduskunnan ulkoasian-
valiokunnan mietintöä. 

Poikkihallinnollinen 

valmisteluryhmä

Selonteon laatimista varten muodostet-
tiin valmisteluryhmä, jonka puheenjoh-
tajaksi määrättiin puolustusministeriön 
puolustuspoliittisen osaston päällikkö. 
Poikkihallinnollisen valmistelun var-
mistamiseksi valmisteluryhmään ase-
tettiin pysyvät asiantuntijat tasavallan 
presidentin ja valtioneuvoston kans-
lioista sekä ulkoasiain-, valtiovarain- ja 
sisäministeriöistä. Valmisteluryhmäs-
sä oli edustus Puolustusvoimista sekä 
puolustusministeriön eri osastoilta ja 
erillisyksiköistä, mukaan luettuna Tur-
vallisuuskomitean sihteeristö. 

Puolustuselonteon käytännön 
kirjoitustyö annettiin puolustusmi-
nisteriön ja Pääesikunnan edustajista 
koostuneelle sihteeristölle. Työnjoh-
dosta vastasi puolustusministeriön 
suunnitteluyksikön johtaja. 

Puolustushallinnon sisällä sovit-
tiin siitä, miten puolustusministeriön 
ja Puolustusvoimien johtoryhmätyös-
kentely aikautetaan selontekotekstien 
joustavan, jäntevän ja tarkoituksen-
mukaisen käsittelyn järjestämiseksi. 
Alusta alkaen oli selvää, että puolus-
tushallinnon yhteisistä kannoista on 
sovittava ennen poikkihallinnollista 
tarkastelua, saatikka ennen asioiden 
käsittelyä valtion johdon kanssa. 

Puolustusvoimien johtoryhmis-
sä puolustusvoimain komentaja sekä 
Pääesikunnan ja puolustushaarojen 
edustajat käsittelivät perinpohjaises-
ti selontekoprosessin edellyttämät 

 puolustusvoimien syötteet. Puolus-
tusministeri ja puolustusvoimain ko-
mentaja tapasivat säännöllisesti, ja 
asialistalla muiden asioiden joukossa 
oli luonnollisesti myös puolustusse-
lonteko.

Olennaista puolustusselonteko-
hankkeen asettamispäätöksessä oli 
pyrkimys laajaan valmistelun poikki-
hallinnollisuuteen sekä siihen, että 
valmistelu tapahtuu parlamentaari-
sesti.  Ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
selon teon valmisteluun osallistunut 
parlamentaarinen seurantaryhmä 
jatkoi työtään myös puolustusselonte-
on parissa. Seurantaryhmässä, jonka 

puheenjohtajana toimi edustaja Seppo 
Kääriäinen, olivat edustettuina kaikki 
eduskuntapuolueet. 

Tasavallan presidentin ja valtioneu-
voston ulko- ja turvallisuuspoliittisella 
valiokunnalla (TP-UTVA) oli puolus-
tusselonteon laadinnan ohjausvastuu. 
Se teki valmisteluprosessin aikana pää-
tökset suurista linjoista ja otti toki tar-
vittaessa kantaa myös yksityiskohtiin. 

Monivaiheinen prosessi

Puolustusministeriön ja Puolustusvoi-
mien johto sopivat kokoontumisis-
saan selontekoa koskevista yhteisistä 
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tavoitteista ja lähestymistavoista. Yh-
teinen ymmärrys isosta kuvasta alkoi 
kirkastua loppukesästä 2016. Jokaisen 
suunnittelijan toive selkeistä suunnit-
teluperusteista prosessin alkuvaiheessa 
toteutui. On kuitenkin hyvä pitää mie-
lessä, ettei selonteon valmistelu ole 
suunnitteluprosessi siinä mielessä kuin 
sotilaat perinteisesti sen ymmärtävät.

Valmisteluryhmän osallistaminen 
käynnistyi esityksillä ja keskusteluilla 
turvallisuusympäristöstä, Puolustusvoi-
mien nykytilasta ja kehitysnäkymistä 
suorituskykynäkökulmasta. Tavoittee-
na oli luoda yhteinen näkemys proses-
sin tukemiseksi. Valmisteluryhmässä 

keskusteltiin lisäksi erikseen muun 
muassa strategisista suorituskyky-
hankkeista, kyberpuolustuksesta sekä 
lainsäädäntötarpeista. 

Myöhemmässä vaiheessa valmis-
teluryhmä osallistui tekstiluonnoksien 
muotoiluun tuoden omien hallinnon-
alojensa sekä Suomen puolustus-
politiikan määrittämiseen osallistuvien 
tahojen terveiset ohjaamaan kirjoitta-
jien urakkaa. Valmisteluryhmä tuotti 
prosessiin eri hallinnonalojen näkökoh-
tia. Niistä ehkä merkittävimpiä olivat 
resursointia koskevat sisältönäkökul-
mat sekä tekstinmuotoiluun liittyneet 
seikat.

Tasavallan presidentti sekä val-
tioneuvoston ulko- ja turvallisuus-
poliittinen valiokunta käsittelivät 
selontekotekstiluonnoksia sekä luvuit-
tain että kokonaisuutena. Saatu palaute 
loi edellytyksiä tekstien jalostamisel-
le syksyllä 2016 ja alkuvuonna 2017. 
Tekstimassa esiteltiin hyväksyttäväksi 
kolmessa osassa. 

Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin 
turvallisuusympäristöä ja puolustuksen 
nykytilaa. Toinen osa käsitteli puolus-
tuspoliittisia perusteita ja kolmas yllä-
pito- ja kehittämislinjauksia. Tekstien 
täsmentyessä kaksi jälkimmäistä osaa 
päätettiin yhdistää yhdeksi luvuksi. 
Prosessi oli iteratiivinen, koska lähes 
loppumetreille asti avoinna olleet 
 resurssilinjaukset olivat edellytys 
 selontekokirjauksille sellaisina kuin 
ne nyt ovat luettavissa. 

Eduskunnan seurantaryhmää 
 informoitiin prosessin edistyessä. 
Puolustusministeri kävi seurantaryh-
män kuultavana useammankin kerran. 
Seurantaryhmä jätti huomionsa kirjal-
lisesti selonteon laadintaan ja ohjaa-
miseen osallistuneille tahoille. Se sai 
sekä äänensä kuuluviin että annettua 
syötteensä tekstiluonnoksiin. 

Selonteon valmistelun aikana 
 pidettiin lisäksi yhteyttä erilaisiin int-
ressiryhmiin, kuten henkilöstöjärjestöt, 
puolustustarviketeollisuus, vapaa-
ehtoinen maanpuolustus, puolueet sekä 
eri puolustuskysymyksien kanssa toi-
mivat hallinnonalat. Niiden edustajia 
informoitiin selonteon edistymisestä ja 
samalla heille annettiin mahdollisuus 
tuoda esille omia näkökohtiaan. 

Selonteossa linjataan merkittävis-
tä taloudellisista investoinneista, jotka 
koskevat useampia hallituskausia. 
Valtioneuvoston eri foorumeilla kes-
kusteltiin prosessin aikana erityisesti 
strategisten suorituskykyhankkeiden 
sisällöistä ja vaikutuksista kansan-
talouteen. Pääministeri kävi asiasta 
keskusteluja kaikkien puolueiden 
 puheenjohtajien kanssa.

Työrauhan säilyttämiseksi puo-
lustusselonteon sisällöt pidettiin pro-
sessin aikana tietoturvaluokiteltuina, 
jotta asioita ei tarvinnut ennen aikai-
sesti käsitellä julkisuudessa. Selonteon 
sisältöjä käsitteleviä juttuja ilmestyikin 
julkisuuteen vasta viimeisellä viikolla. 
Valmistelurauha säilyi lähes loppuun 
asti ilman uutisvuotoja. 
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Puolustusselonteko jalostui matkan 
aikana vähitellen ja vaiheittain. Asia-
kirjasta on lähes sata luonnosversiota. 
Vanhan kokemuksen mukaan tekstien 
yksityiskohtaisuus lisääntyy käytettä-
vissä olevan ajan vähentyessä. Näin 
kävi nytkin, ja asian käsittely siirtyi 
prosessin loppumetreillä poliittiselle 
tasolle. 

Keskusteluja viimeisistä yksi-
tyiskohdista käytiin hallituspuoluei-
den  puheenjohtajien kesken loppuun 
saakka. Tasavallan presidentti pidet-
tiin tietoisena keskustelujen sisällöis-
tä. Valmistauduttaessa 16. helmikuuta 
kello 13 pidettyyn valtioneuvoston 
yleistuntoon odotettiin vielä kuumei-
sesti viimeisen version hyväksyntää. 
Se saatiin, kun ministerivaliokunnan 
hiljaisuusmenettely päättyi samana 
päivänä kello 11.

Selonteko  

asettaa tavoitteet

Erillinen puolustusselonteko herätti pro-
sessin alkuvaiheessa keskustelua ja epäi-
lyjä siitä, miten kaikkien selon ekojen 
keskinäinen koordinointi saadaan järjes-
tetyksi. Pelkästään puolustuskyvyn yllä-
pitoa, kehittämistä ja käyttöä käsittelevä 
selonteko nosti puolustuksen aiempaa 
näkyvämmälle paikalle keskusteluissa. 

Puolustushallinnon näkökulmasta 
tehty päätös oli hyvä jo pelkästään siksi, 
että strategisia suorituskykyhankkeita 
kyettiin tarkastelemaan perin pohjin 
puolustuksen kontekstissa. Useiden 
 selontekojen koordinointi ei muo-
dostunut haasteeksi aikataulujen eikä 
sisältöjen osalta, koska valmistelun 
poikkihallinnollisuus onnistui. Puolus-
tusselonteko valmistui hallitusohjelmas-
sa määritetyssä aikataulussa.

Selonteko linjasi nykyisen hallituk-
sen kannan puolustuksemme kehittä-
miseen. Taloudellisesti suurimmasta 
kysymyksestä – Merivoimien ja Ilma-
voimien poistuvien suorituskykyjen 
korvaamisen tarpeesta – syntyi halli-
tuspuolueiden kesken periaatteellinen 
yhteisymmärrys. Varsinaiset hankinta-
päätökset tehdään erikseen. Resurssi-
päätöksenteosta on selkeä kirjaus: 
selonteko asettaa tavoitteet ja päätök-
set tehdään talousarvioesitysten ja jul-
kisen talouden suunnitelmien laadinnan 
yhteydessä. Mitään ei ole lopullisesti 
päätetty.

Selonteon suurin vääntö prosessin 
lopulla liittyi siihen, miten puolustus-
selonteko, ulko- ja turvallisuus-
poliittinen selonteko ja siitä annettu 
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 
mietintö asemoidaan toisiinsa nähden. 
Jatkossa tämä lienee viisasta selkeyttää 
heti selontekoprosessin alussa. 

Puolustusselontekoon kirjat-
tiin sanatarkkoja lainauksia ulko- ja 

 turvallisuuspoliittisesta selonteosta ja 
nostettiin esiin keskeisiä ulkoasiainva-
liokunnan mietinnön kirjauksia. Jälki-
käteen arvioituna olisi ollut parempi 
ainoastaan viitata niihin selonteon 
alussa ja mennä sen jälkeen suoraan 
puolustuksemme käyttöä, ylläpitoa ja 
kehittämistä koskeviin linjauksiin. 

Yhtenä oppina todettakoon myös 
se, että sotilailla on melkoisia haasteita 
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tuottaa sellaista selväkielistä tekstiä, 
jolla asiat kyetään ilmaisemaan ym-
märrettävästi ja käyttämättä muille 
tahoille tuntemattomia käsitteitä ja 
ammattisanastoa.

Kaiken kaikkiaan selontekomenet-
tely osoittautui erinomaiseksi tavaksi 
saada puolustuspolitiikkamme ohjaa-
miseen ja toimeenpanoon osallistuvat 
tahot keskustelemaan Suomen puolus-

tusta ja puolustusvoimia koskevista 
perimmäisistä kysymyksistä. Puolus-
tushallinnon oma selonteko lienee jat-
kossakin tarpeen. 

Prikaatikenraali Heikki Väliveh-
mas palveli puolustusministeriön suun-
nitteluyksikön johtajana.

P.S. Puolustusselonteko 2017 jäi 
”lopputyökseni”, sillä lehden ilmesty-
essä olen jo siirtynyt reserviin. Haluan 
käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää 
kaikkia yhteistyöstä ja tuesta, josta olen 
saanut nauttia yli kolmenkymmenen 
vuoden palvelukseni aikana Puolustus-
voimissa. Päivääkään en vaihtaisi pois.
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Teksti: Seppo Toivonen

Maavoimat  
valmiutta ja suorituskykyä

Seppo Toivonen

Toimintatapojen jatkuvalla kehittämi-
sellä mahdollistetaan osaltaan myös 
resurssien suuntaaminen valmiuden 
ja reagointikyvyn parantamiseen. 

Valmius vastata 

muutokseen 

Turvallisuusympäristön nopeat muu-
tokset, erityisesti ennakkovaroitusajan 
lyheneminen ja nopeasti kehittyvien 
kriisien mahdollisuus, vaativat välittö-
mästi käytössä olevia kansallisia soti-
laallisia suorituskykyjä. Perinteisten 
sotilaallisten uhkien lisäksi korostuu 
kyky vastata entistä monitahoisempiin 
uhkiin, joissa yhdistyvät sotilaalliset ja 
ei-sotilaalliset keinot.

panon järjestelyt ja viranomaisyhteis-
työ. Joukko-osastojen yhdistäminen 
mahdollistaa entistä paremmin myös 
eri aselajien yhteistoiminnan harjoit-
telun. 

Tehtävien toteuttamista tukevat 
yhteinen logistiikka ja palvelut, joiden 
kautta kokonaisuuteen liitetään stra-
tegiset kumppanit sekä muut ulkoiset 
palvelujen tuottajat. Toimintatapa on 
vakiintunut, ja yhteistyö keskeisten 
strategisten kumppaneiden kanssa on 
kehittynyt hyvään suuntaan. 

Keskeisimpänä haasteena on palka-
tun henkilöstön niukka määrä. Niin am-
mattisotilaat kuin siviilihenkilöt ovat 
täyttäneet tehtävänsä tinkimättä. Hen-
kilöstön jaksamiseen liittyvät haasteet 
on tunnistettu ja korjaavia toimenpitei-
tä on käynnistetty eri johtamistasoilla. 

Yhtenä tuloksellisuuden haastee-
na voidaan mainita tietojärjestelmät, 
joiden käytettävyys useista muutoksista 
johtuen on ollut korkeintaan tyydyttä-
vällä tasolla.   

Pitkäjänteinen toiminnan kehittä-
minen edellyttää jatkuvaa arviointia. 
Maavoimien komentajan tekemät 
toiminnan tarkastukset ovat osaltaan 
parantaneet tilannekuvaa ja terävöittä-
neet toimintatapoja. Parhaat käytänteet 
on jaettu koko organisaation käyttöön. 

Komentajan johdossa on Maa-
voimien esikunta, kahdeksan 
joukko-osastoa sekä 12 joukko- 

osastoissa toimivaa aluetoimistoa. 
Joukko-osastojen komentajat ovat 
maavoimien komentajan suoranaisia 
alaisia ilman välijohtoportaita. Johto-
suhteet mahdollistavat suoraviivaisen, 
yhtenäisen ja tehokkaan johtamisen. 

Virtaviivainen organisaatio

Maavoimien esikunnan merkitys 
operatiivisena johtoportaana ja suo-
rituskykyjen käyttäjänä on vahvistu-
nut. Esikunnan vastuulla ovat myös 
maavoimien kriisinhallintaoperaa-
tiot. Vuonna 2016 käynnissä olleissa   
12 operaatiossa palveli enimmillään 
noin viisisataa henkilöä.

Sotilasläänien esikuntien tehtävien 
siirtoa joukko-osastoille voidaan pitää 
historiallisena rauhan ajan rakenteen 
muutoksena. Yhden johtamistason 
poistaminen terävöitti tilannekuvaa 
alajohtoportaiden tilanteesta ja lyhensi 
johtamisjännettä. 

Joukko-osastojen tehtäväkenttä laa-
jeni, ja niiden toiminnassa yhdistyvät 
sekä paikallisen että alueellisen tason 
tehtävät: valmius, joukkotuotanto, 
alueen puolustaminen, liikekannalle-

Puolustusvoimauudistuksessa Maavoimien rakenne 

muuttui merkittävästi. Valmius on nyt etusijalla. 

Madaltunut ja suoraviivaistunut organisaatio täyttää 

asetetut tavoitteet ja mahdollistaa Maavoimien 

keskittymisen päätehtäviinsä.
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Viranomaisyhteistyö Rajavartiolai-
toksen ja poliisin kanssa on keskeinen 
asia valmiudessa vastata normaaliolo-
jen häiriötilanteisiin sekä turvallisuus-
ympäristön muutoksiin. Valmiuden 
säätelyn toimenpiteet on vakioitu, ja 
niitä harjoitellaan ja testataan säännöl-
lisesti.

Maavoimat on määrätietoisesti 
kehittänyt toimintaansa asevelvollis-
ten kouluttajasta aidoksi valmius- ja 
koulutusorganisaatioksi. Kaikkiaan  
4 100 palkattua henkilöä ja vuositasolla 
keskimäärin 14 000 varusmiestä, joista 
yli puolella on pidempi kuin viiden ja 
puolen kuukauden palvelusaika, ovat 
merkittävä voimavara muodostet taessa 
puolustuksen ennaltaehkäisevää kyn-
nystä. Varusmiesten käyttöä sotilaal-
lisen maanpuolustuksen tehtäviin on 
terävöitetty.  

Maavoimilla on valtakunnan 
laajuinen kyky toiminnan nopeaan 
käynnistämiseen. Valmiusosastot 
kykenevät reagoimaan sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtäviin ja vaati-
viin viranomaisten tukemistehtäviin 
tunneissa. Kuluvan vuoden aikana 
joukko-osastoihin perustetaan palka-
tusta henkilöstöstä ja varusmiehistä 
valmiusyksiköitä, joilla mahdolliste-

taan sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtävien nopea aloittaminen.

Lainsäädäntömuutokset helpottavat 
reserviläisten käskemistä kertausharjoi-
tuksiin puolustusvalmiuden tehostami-
seksi. Reserviläispohjaisten joukkojen 
valmiusvaatimuksia on uudistettu. 
Operatiivisten, alueellisten ja paikal-
lisjoukkojen välittömän valmiuden 
joukkoja valmistaudutaan perustamaan 
tilanteen vaatiessa hyvinkin nopeasti. 

Valmiutta ei ylläpidetä yksin vaan 
osana puolustusvoimakokonaisuutta. 
Toimenpiteet sovitetaan yhteen Meri-
voimien, Ilmavoimien ja puolustusjär-
jestelmän yhteisten suorituskykyjen 
kanssa ja niitä myös harjoitellaan 
yhdessä. Vuoden 2017 merkittävin 
valmiutta ja yhteistoimintaa kehittävä 
harjoitus on loppuvuodesta järjestettä-
vä Uusimaa17. 

Suorituskykyä  

kehitetään kokonaisuutena 

Maavoimat muodostaa puolustusjär-
jestelmän perustan koko maan katta-
valla johtamisrakenteella ja tilanteen 
mukaan skaalautuvilla joukoilla ja suo-
rituskyvyillä. Lähtökohtana on toimiva 
yleinen asevelvollisuusjärjestelmä. 

Maavoimien vuonna 2016 käyn-
nistämä Intti tutuksi -kampanja on 
tavoittanut jo yli kaksikymmentäkak-
situhatta koulujen 7–9 luokan oppilas-
ta. Tavoitteena on antaa koululaisille 
ajankohtaista tietoa Puolustusvoimista 
ja varusmiespalveluksesta erityisesti 
heidän tulevia kutsuntojaan varten. 
Myös kutsuntojen sisältöä on uudis-
tettu puhuttelemaan paremmin nyky-
ajan nuoria. 

Varusmiesten poistuman kasvu on 
saatu taittumaan, ja työ jatkuu joukko-
osastojen välisten erojen kaventami-
seksi parhaiden toimintamallien avulla. 
Koulutustulokset ovat hyvällä tasol-
la, ja varusmiesten loppukyselyissä 
antama palaute on parantunut useilla 
osa-alueilla. 

Koulutuksessa hyödynnetään 
entistä enemmän virtuaalikoulutus-
ympäristöjä ja simulaattoreita, jotka 
mahdollistavat perusasioiden opetta-
misen kustannustehokkaalla tavalla. 
Ampuma- ja harjoitusalueiden kehit-
tämisestä esimerkkinä mainittakoon 
Kaartin jääkärirykmenttiin valmistuva, 
kauan odotettu laajennus rakennetun 
alueen taistelun koulutusympäristöön.

Kuluvan vuoden alussa otettiin 
käyttöön uusittu harjoitusjärjestelmä. 
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Siinä otetaan entistä paremmin huo-
mioon myös valmiudelliset ja ope-
ratiiviset tarpeet sekä kansallinen ja 
kansainvälinen yhteistoiminta. Koke-
mukset harjoittelusta ruotsalaisten ja 
Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitettujen 
joukkojen kanssa olivat suotuisia, ja 
ne vahvistavat uskoa omaan osaami-
seemme.

Maavoimien esikunnassa suori-
tuskykyjen kehittämisestä suurim-
man vastuun kantavat maavoimien 
operaatiopäällikkö ja aselajitarkasta-
jat. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
 yhdistyy koulutukseen ja kasvatukseen 
Maa sotakoulussa. Kun tahto, taito ja 
välineet kohtaavat toisensa, syntyy 
 todellista suorituskykyä.

Materiaalinen suorituskyky on 
keskeinen puolustuksen uskottavuu-
den mittari. Strategiset Ilmavoimien 
ja Merivoimien materiaalihankkeet 
turvaavat osaltaan myös Maavoimien 
toimintaedellytyksiä kriisitilanteessa. 
Maavoimien omat hankkeet etenevät 
aikataulussa, ja vanhenevan materiaalin  

korvaamiseksi on tehty toimivia ja kus-
tannustehokkaita ratkaisuja. 

Alueellisten joukkojen ja paikal-
lisjoukkojen kokonaisuudistus on 
 toteutettu. Työn alla on operatiivisten 
joukkojen suorituskyvyn turvaami-
nen. Maavoimien iskuvoima nojaa 
2020-luvun alussa joukkoihin, jotka 
on varustettu Leopard 2 A6 -taistelu-
panssarivaunuilla,  CV9030- ja 
BMP-2M-rynnäkköpanssarivaunuilla 
sekä panssariajoneuvoilla.

Uusi operatiivinen tykistö ja 
sitä täydentävä maalinosoituskyky 
 parantavat maavoimien tulivoimaa. 
Nykyaikaisilla ampumatarvikkeilla 
varmistetaan kykyä vaikuttaa erityyppi-
siin kohteisiin. Taistelijan varustusta 
uudistetaan vastaamaan tulevan vuosi-
kymmenen vaatimuksia. Digitaalinen 
taistelunjohtojärjestelmä m/18:n käyttö 
laajenee kaikkiin joukko-osastoihin 
 kuluvan vuoden aikana. Se tarjoaa 
mahdollisuuden liittää kaikki taiste-
lualueen joukot ja toimijat joustavasti 
yhtenäiseen tilannekuvaan. 

Maavoimat ei rakennu yhden taiste-
lujärjestelmän ympärille. Kehitystyös-
sä on monia säikeitä. Puolustushaaraa 
kehitetään tasapainoisesti täyttämään 
tehtävänsä ja vastaamaan niihin liitty-
viin haasteisiin nyt ja tulevaisuudes-
sa. Monet maailman viimeaikaisista 
kriiseistä todistavat maavoimien ja 
maa-alueiden hallinnan pysyvää merki-
tystä. Maavoimat kykenee täyttämään 
tehtävänsä osana puolustusvoima-
kokonaisuutta myös tulevalla vuosi-
kymmenellä.

Kenraaliluutnantti Seppo Toivonen 
palvelee maavoimien komentajana.

Maavoimien toiminta-ajatus erilaisissa uhkatilanteissa.
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Teksti: Veijo Taipalus

Veijo Taipalus

Itämeri tänään  
– meripuolustus huomenna

Merivoimauudistuksen toi-
meenpano osana puo-
lustusvoimauudistusta 

aloitettiin etupainotteisesti lakkaut-
tamalla Merivoimien tutkimuslaitos 
ja Kotkan rannikkopataljoona vuoden 
2013 lopussa. Tutkimuslaitoksen toi-
minnot siirrettiin Merisotakouluun ja 
Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen. 
Seuraavan vuoden lopussa lakkautet-
tiin Merivoimien materiaalilaitos sekä 
Saaristomeren ja Suomenlahden meri-
puolustusalueet. 

Merivoimien uudistettu raken-
ne antaa entistä paremmat mahdol-
lisuudet tehtävien toteuttamiselle. 
 Uudessa kokoonpanossa merivoimien 
komentajan alaisuudessa toimivat 
Merivoimien esikunta ja Rannikko-
laivasto Turussa, Uudenmaan pri-
kaati Raaseporissa, Rannikkoprikaati 
Kirkkonummella ja Merisotakoulu 
Helsingissä. 

Rannikkolaivaston tukikohdat 
ovat Turun Pansiossa ja Kirkkonum-
men Upinniemessä. Rannikkolai-
vastolla on vastuu laivastojoukkojen 
valmiudesta, kouluttamisesta ja kehit-
tämisestä, kun taas Rannikkoprikaatin 
tehtävät painottuvat merivalvontaan 

sekä rannikko- ja erikoisjoukkoihin. 
Uudenmaan prikaatilla on selkeä asema 
rannikkojääkärien kouluttajana ja ke-
hittäjänä, mutta myös Suomen ainoana 
ruotsinkielisenä joukko-osastona. 

Merisotakoulun merkitys palka-
tun henkilöstön ja reservin upseerien 
puolustushaarakouluna säilyi ennal-
laan. Sen edellytykset Merivoimien 
kehittämistä ja opetustoimintaa tuke-
vaan tutkimustoimintaan lisääntyivät 
merkittävästi kouluun perustettujen 
tutkimuskeskuksen ja meritaistelukes-
kuksen myötä. Puolustusvoimien logis-
tiikkajärjestelmään tehdyt muutokset 
mahdollistavat entistä paremmin Meri-
voimien keskittymisen ydintehtäviinsä.

Uudistettu organisaatio on ollut 
käytössä reilut kaksi vuotta. On selvää, 
että sujuvien toimintatapamallien muo-
toutuminen uudessa organisaatiossa 
ottaa oman aikansa. Kokonaisuudes-
saan uudistus on kuitenkin mahdollis-
tanut Merivoimien alusvuorokausien 
lisäämisen sekä asevelvollisten maasto- 
ja kertausharjoitusvuorokausien pa-
lauttamisen paremmalle tasolle kuin 
vuosiin. Uudistukseen ollaan Merivoi-
missa tyytyväisiä.

Turvallisuusympäristö 

keskusteluttaa

Ukrainan kriisin vaikutukset ulottu-
vat myös Itämeren alueelle. Euroo-
pan heikentynyt turvallisuustilanne 
ja kohonneet sotilaalliset jännitteet 
Itämeren alueella ovat olleet omiaan 
kiihdyttämään keskustelua Suomen 
turvallisuuspoliittiseen asemaan ja 
maanpuolustukseen liittyvistä asiois-
ta. Konkreettisimmin tämä on näkynyt 
muun muassa vilkastuneena keskuste-
luna Natosta ja huolena Ahvenanmaan 
puolustamisesta.

Samankal ta is ta  keskustelua 
käydään toki muuallakin. Ruotsin 
 mediassa ja poliittisilla foorumeilla 

Miksi tarvitaan isoja taistelualuksia, vieläpä 

monitoimikorvetteja, ja miksi niitä tarvitaan 

neljä? Yhteiskunnallinen keskustelu Laivue 2020 

-hankkeen ympärillä käy vilkkaana, kuten kuuluukin. 

Meripuolustuksen kokonaisvaltainen kehittäminen on 

kuitenkin paljon muutakin kuin uusien laivojen hankintaa. 
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käydään Naton ohella varsin vilkas-
ta keskustelua Gotlannin asemasta ja 
sen uudelleen varustamisesta. Ukrai-
nan tilanteen kehittymistä seurataan 
erityisellä huolellisuudella myös Bal-
tian maissa. 

Ukrainan kriisin heijastukset Itä-
meren tilanteeseen eivät ole jääneet 
pelkästään retoriikan varaan. Nato 
on selvästi lunastamassa lupauksiaan 
vahvistaa Baltian maiden puolustusta. 
Alueelle on tuotu ilmatilaa valvovia 
hävittäjiä, merellistä voimaa ja jonkin 
verran maavoimien sotilaita raskaine 
kalustoineen. Joukkomäärät eivät ole 
suuria, mutta toimenpiteillään Nato on 
selkeästi ilmaissut huolensa  Baltian 
alueen ja samalla koko Itämeren tur-
vallisuudesta.

Tilanne on johtanut siihen, että 
 Venäjän sotilaallinen yhteistyö 
monien maiden kanssa on käytännössä 
 pysähdyksissä. Venäjän eristäytymi-
nen – kuten ylipäätänsä minkä tahan-
sa osapuolen eristäytyminen – on aina 
omiaan lisäämään jännitystä niinkin 
suppealla alueella kuin Itämeri on. 
Merellisen toiminnan volyymi – länsi-
maat mukaan luettuna – on nyt noin 
kolminkertainen verrattuna tilanteeseen 
vuosina 2011–2012. Viime vuonna se 
ei kuitenkaan enää lisääntynyt. 

Venäjän harjoittelu lähialueel-
lamme ja rajojemme tuntumassa on 
pääasiassa ollut normaalia ja suunni-
telmien mukaista harjoitustoimintaa. 
Perustavasta suunnan muutoksesta 
siinä ei ainakaan toistaiseksi näytä 
olevan kysymys. Osaltaan merellisen 
toiminnan aktiviteetin kasvua selit-
tävät myös useat Itämeren alueella 
järjestetyt suuret kansainväliset har-
joitukset ja Venäjän merivoimille tai 
vientiin tarkoitettujen pinta-alusten 
sekä  sukellusveneiden koeajot.

Venäjän Itämeren laivaston vah-
vuus on supistunut huomattavasti 
Neuvostoliiton ajoista, mutta viime 
vuosina sen suorituskyky on kohen-
tunut. Uutta kalustoa edustavat muun 
muassa Stereguštši-luokan korvetit. 
On odotettavissa, että myös Itämeren 
laivasto tulee saamaan käyttöön uusia 
pintataistelualuksia sekä mahdollisesti 
uusia sukellusveneitä. Niitä on raken-
nettu ja rakennetaan Pietarin alueella 
Venäjän muille laivastoille.

Stereguštši-luokkaa uudemmat 
samaan projektiin perustuvat korvetit, 

uudet fregatit sekä uudet sukellus-
veneet tullaan aseistamaan laukaisujär-
jestelmällä, joka mahdollistaa alusten 
varustamisen Kalibr-risteilyohjuksilla. 
Julkisissa lähteissä niiden kantaman 
arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin 
Tomahawk-risteilyohjuksen eli noin 
kaksituhatta kilometriä. Syksyllä 2016 
Itämerelle siirrettiin Venäjän Mustan-
meren laivastosta myös kaksi Bujan M 
-luokan korvettia, jotka on varustettu 
samoilla ohjuksilla. 

Venäjän asevoimat kehittää voi-
makkaasti ilmapuolustuskykyä. 
Näkyvin osa merivoimien ilmapuo-
lustuskyvyn tehostamisesta on uuden 
Redut-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän 
kehittäminen aluksille. Julkisten läh-
teiden mukaan se kasvattaa Itämerellä 
olevien taistelualusten torjuntakykyä 
entisestä 25 kilometristä aina 120 kilo-
metriin saakka. Lisäksi aluksille on ra-
kennettu uusia, entistä tehokkaampia 
valvontajärjestelmiä. Uusien kauas-
kantoisten ja myös maa-ammuntaan 
kykenevien asejärjestelmien tuoma 
suorituskyvyn lisäys on merkittävä 
tekijä, jolla on heijastusvaikutuksia 
koko merisodankäyntiin.

Itämeri on aina ollut strategisesti 
merkittävä alue erityisesti rantaval-
tioilleen, eikä tilanteessa ole lähitule-
vaisuudessakaan nähtävissä muutosta. 
Suomelle Itämeri energian ja kaupan 
siirtoreittinä on elintärkeä. Meren 
käytön estäminen, häirintä tai läntisten 
yhteyksien katkaiseminen vaikuttaisi-
vat koko suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Meri on ulkomaisten yhteyksiemme 
elämänlanka tänään, huomenna ja 
myös kriisitilanteissa.

Merivoimia kehitetään 

pitkäjänteisesti 

Merivoimien pitkäjänteinen kehittä-
minen niin laivasto- kuin rannikko-
joukkojenkin osalta perustuu siihen 
näkemykseen, että puolustushaaran 
tehtävät säilyvät nykyisen kaltaisina 
myös seuraavalla vuosikymmenellä. 
Meripuolustuksen suorituskykyjen 
tulee kyetä vastaamaan uhkaan, joka 
syntyy yllättäenkin esimerkiksi alue-
loukkauksista, meriyhteyksien häirit-
semisestä, merialueelta laukaistavista 
täsmäaseista tai sieltä suuntautuvista 
hyökkäyksistä.

Meripuolustuksen kriittiset suori-
tuskyvyt ovat jatkossakin hyvä tilan-
nekuva operaatioalueelta, pinta-alusten 
torjuntakyky, ilmatorjuntakyky, meri-
miinoituskyky ja sukellusveneentorjun-
takyky. Nykyisillä Puolustusvoimien 
suorituskyvyillä kaksi viimeksi mai-
nittua voidaan toteuttaa ainoastaan 
merivoimien aluksilla.

Laivue 2020-hankkeen neljä kor-
vettia ovat välttämättömiä Merivoi-
mien tehtävien toteuttamiselle. Niillä 
korvataan miinalaiva Pohjanmaa, 
kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa 
ja neljä Rauma-luokan ohjusvenettä. 
 Lisäksi alukset ovat oleellinen osa puo-
lustuksen kokonaisuutta ja ne tukevat 
osaltaan myös muiden puolustushaa-
rojen toimintaedellytyksiä. Aluksille 
on asetettu kovat vaatimukset. Niiden 
on oltava sotilaallisesti tehokkaita ja 
ajanmukaisia, ja niillä on voitava tukea 
ilma- ja maavoimia. 

Suomen rannikon kaltaista laajaa 
saaristoa, jossa matalat vedet ja kapeat 
väylät asettavat erityisvaatimukset hen-
kilöstön osaamiselle ja käytettävälle 
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kalustolle, ei ole missään muualla. 
Toinen erityispiirre on talvi: meri-
alueemme jäätyy joka vuosi. Samalla 
aluskalustolla on kyettävä toimimaan 
avomeriolosuhteissa Pohjois-Itämerellä 
ja Suomenlahdella. Merivoimien on 
kyettävä toteuttamaan tehtävänsä tar-
vittaessa myös kriisinhallintatehtävissä 
kaukana kotimaan vesistä.

Laivue 2020 -hanke on ollut 
näkyvästi esillä, kuten sen Puo-
lustusvoimien toisena strategisena 
hankkeena kuuluukin olla. Meripuo-
lustuksen  kehittäminen on laaja koko-
naisuus. Rauma-luokan ohjusveneiden 
peruskorjaus on saatu päätökseen, 
Katanpää-luokan kolmas ja samalla 
viimeinen alus on siirretty Rannikko-
laivaston vahvuuteen, ja Pansio-luokan 
kolmen miinalautan peruskorjaus on 
käynnissä. Uusi herätemiina on otettu 
käyttöön, ja uuden mereltä ja maalta 
laukaistavan pintatorjuntaohjusjärjes-
telmän sekä torpedojärjestelmän hank-
keet ovat käynnissä.

Merivoimat ei muodostu vain lai-
voista. Rannikkojoukkojen kehittä-

misen painopisteenä ovat tulivoima, 
pimeätoimintakyky, liikkuvuus, joh-
taminen ja suoja. Rannikkojoukkojen 
kiinteistä järjestelmistä on asteittain 
luovuttu ja niin tulenkäytössä kuin 
rannikkojoukkojen taistelussakin 
on siirrytty liikkuviin järjestelmiin. 
Keskeisiä kehittämishankkeita ovat 
jo rannikkojääkärien käytössä olevat 
Jehu-luokan taisteluvene ja rannikko-
ohjusjärjestelmä. Maalta laukaistava 
meritorjuntaohjus korvataan osana 
pintatorjuntaohjushanketta.

Laivue 2020 on strateginen hanke, 
mutta Merivoimien strateginen voima-
vara on henkilöstö. Merivoimat on val-
miuspuolustushaara, jossa työskentelee 
1 400 palkattua henkilöä. Vuosittain 
koulutetaan 3 200 varusmiestä ja viime 
vuonna kertausharjoitettiin 1 700 reser-
viläistä. Jokaisen meripuolustukseen 
osallistuvan työ on tärkeää. Henki on 
hyvä, ja yhteinen vahvuutemme on 
maanpuolustustahto.

Toiminnan kehittäminen edellyttää 
yksityiskohtaista suunnittelua henki-
löstön käytöstä nykyisissä suoritus-

kyvyissä, niistä luopumisessa sekä 
uusien suorituskykyjen rakentami-
sessa ja käyttöönotossa. Tiukan hen-
kilöstökehyksen vallitessa tehtävä ei 
ole helppo. Uusimmasta materiaalista 
ei ole hyötyä ilman osaavaa, toiminta-
kykyistä ja motivoitunutta henkilös-
töä. Hyvä fyysinen kunto on edellytys 
yksilön toimintakyvyn säilyttämiselle 
vaativissa olosuhteissa aluksella tai 
rannikolla. Päälliköiden ja komenta-
jien esimerkki on tärkeä joukkonsa 
suorituskyvyn rakentamisessa. Laa-
dukkaan koulutuksen toimeenpano 
operatiivisten velvoitteiden ohessa on 
jatkuva haaste. 

Yhteistyötä kotimaassa  

ja ulkomailla

Merivoimat ei toimi yksin. Suomen 
puolustaminen edellyttää sujuvaa 
 yhteistyötä kaikkien puolustushaarojen 
ja joukkojen välillä. Viranomaisyhteis-
työssä Merivoimilla on pitkät ja tun-
nustetut perinteet, ja kansainvälinen 
toiminta on jo arkipäivää. Keskeises-
sä asemassa on laaja-alainen yhteistyö 
Ruotsin kanssa erityisesti merivalvon-
nassa ja yhteisen taisteluosaston muo-
dostamisessa (Swedish Finnish Naval 
Task Group, SFNTG). Sujuva kansal-
linen ja kansainvälinen yhteistoiminta 
tukee osaltaan sekä Merivoimien kehit-
tämistä että päivittäisiä askareita.

Merivoimien tehtävät ja tulevaisuu-
den kehittämissuunnitelmat ovat sel-
keät. Myös tulevaisuudessa Suomen 
saaristoa ja aluevesiä valvovat ja tur-
vaavat niin saaristossa kuin avomerel-
läkin aktiivisesti liikkuvat Merivoimien 
joukot. Joka hetki ja kaikissa turvalli-
suustilanteissa.

Vara-amiraali Veijo Taipalus palve-
lee merivoimien komentajana.
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Timo Herranen

Teksti: Timo Herranen

Turvallisuusympäristön muutos 
ja teknologian kehitys on ollut 
huimaa. Tämä edellyttää jat-

kuvaa kehitystä ja muutostarpeen 
tunnistamista niin Ilmavoimissa kuin 
muissakin puolustushaaroissa. Tämä 
artikkeli käsittelee Ilmavoimien kehi-
tystä alkaen puolustusvoimauudistuk-
sesta ja päättyen edessä häämöttävään 
monitoimihävittäjähankintaan.

Uudistus  

sodankäyntikyky edellä

Ilmavoimauudistuksen lähtökohtana oli 
säilyttää Ilmavoimien sodankäyntikyky 
ja toteuttaa annetut säästövelvoitteet, 
joilla tähdättiin toiminnan ja raken-
teellisten kulujen tasapainottamiseen 
kestävälle pohjalle. 

Uudistus oli suuri mullistus. Ilma-
voimien henkilöstökokoonpano su-
pistui noin kolmanneksella. Lähes 
tuhat henkilöä siirtyi joukko-osastosta 
toiseen. Ilmavoimien koulut, Lento-
sotakoulu, Teknillinen koulu sekä 
Ilmasotakoulu yhdistettiin Ilmasota-
kouluksi Tikkakoskella. Teknillinen 
koulu ja Lentosotakoulu lakkautettiin. 

Ilmavoimat siirtyi kahden ope-
ratiivisen hävittäjälennoston toi-
mintamalliin, jossa Rovaniemelle ja 
Rissalaan keskitettiin ilmavoimien 
torjuntavoiman tuottavat operatiiviset 
hävittäjä yksiköt. Tampereen Pirkka-

laan siirrettiin Tukilentolaivue ja sinne 
keskitettiin Ilmavoimien tutkimus- ja 
koelentotoiminta. Pirkkalan tukikohta 
säilytettiin ja sitä hyödynnetään opera-
tiivisessa toiminnassa. Jämsän Hallin 
tiloista ja alueista luovuttiin, mutta 
lentokenttää hyödynnetään edelleen 
lentotoiminnassa. Kauhavan tiloista 
ja alueista luovuttiin. 

Uudistuksen yhteydessä lakkautet-
tiin yksi pääjohtokeskus ja Ilmavoi-
mien esikunnan yhteyteen perustettiin 
Ilmaoperaatiokeskus, joka vastaa val-
takunnallisesti ilmaoperaatioiden ja 
aluevalvonnan johtamisesta ja suun-
nittelusta. Uudistuksen yhteydessä 
Ilmavoimien materiaalilaitos lakkau-
tettiin ja toiminnot yhdistettiin osaksi 
Puolustusvoimien logistiikkalaitos-
ta. Uudistus saatiin päätökseen, kun 
 uusimuotoinen Ilmasotakoulu aloitti 
toimintansa Tikkakoskella 1. tammi-
kuuta 2015.

Uudistuksen yhteiskunnalliset 
vaikutukset olivat merkittävät erityi-
sesti Kauhavalla ja Jämsän Hallissa. 
Uudistuksen toimeenpanoa edelsi 
 yhteiskunnallinen keskustelu uudis-
tuksen perusteista, toteutustavasta sekä 
siitä, onnistuuko uudistus. Uudistuksen 
jälkeen voidaan todeta, että uudistus 
onnistui kokonaisuutena. Ilmavoimat 
saavutti asetetut säästötavoitteet lähes 
täysimääräisesti, ja uudistus toteutettiin 
aikataulussa. 

Eräänä keskeisenä uudistuksen 
tavoitteena oli palauttaa vuoden 2010 
toiminnan taso. Lentotuntien osalta 
tähän lähes päästiin vuosien 2012 ja 
2014 alhaisen lentotuntimäärän jäl-
keen. Kertausharjoitusmäärät kyetään 
nostamaan lähelle vuoden 2010 tasoa 
kuitenkin vasta kuluvana vuonna. Ope-
ratiivinen valmius on kyetty ylläpitä-
mään ja sitä on kyetty tehostamaan ja 
kehittämään uusien toimintamallien 
myötä. Ilmavoimien lentokoulutus 
on toteutettu keskeytyksettä. Kahden 
vuoden kokemusten perusteella orga-
nisaatio on osoittautunut perusratkai-
suiltaan toimivaksi.

Vaikka tulos on hyvä, ei muutos 
ollut helppo. Uudistus kuormitti hen-
kilöstöä sekä välttämättöminä sosiaa-
lisina vaikutuksina että kasvaneena 

Mikään organisaatio ei alati kehittyvässä ja teknistyvässä 

maailmassa säily relevanttina ilman jatkuvaa kehitystä. 

Yritysmaailmasta on havaittu, että yritykset eivät kaadu 

siihen, että ne tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne 

tekevät oikeita asioita liian kauan.

Ilmavoimauudistuksesta  
kohti monitoimihävittäjähankintaa
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työkuormana.  Uudistuksen toimeen-
panon aikana tämä näkyi työilmapiiri-
kyselyissä. Uudistuksen aikana ja 
välittömästi sen jälkeen Ilmavoimien 
henkilöstön ylityömäärät kasvoivat 
merkittävästi huippujen kohdistuessa 
tiettyihin henkilöstöryhmiin. Uusien 
toimintapamallien omaksuminen työl-
listi ja aiheutti kitkaa toiminnoissa. Eräs 
suurimmista toimintatapoihin vaikutta-
neista muutoksista oli Logistiikkalai-
toksen perustaminen ja kunnossapito-, 
ylläpito- ja hankintavastuiden keskittä-
minen sinne. Henkilöstön päivittäiseen 
elämään vaikutti merkittävästi palvelu-
toimintojen keskittäminen.

Vuosi 2017 aloitettiin toiminnaltaan 
vakiintuneissa Ilmavoimissa. Ilma-
voimilla on hyvät toimintaedellytyk-
set uusiutuneissa Puolustusvoimissa. 
Henkilöstön tyytyväisyydestä kertovat 
vuonna 2016 kaikissa joukko-osastois-
sa parantuneet työilmapiiri kyselyiden 
tulokset. Ylityökertymät ovat edelleen 
suuret, mutta niiden kasvu on saatu 
hallintaan, ja vuonna 2016 kertymät 
vähenivät vuoden 2015 huipputasos-
ta. Kuitenkaan ei vielä voida levätä. 
Henkilöstökokoonpano on niukka, ja 
tietyillä aloilla on selvä puute henki-
löstöstä. Uudistuksen jälkeiset toimin-
tamenojen leikkaukset ovat asettaneet 
haasteita riittävän toiminnan resur-
soinnille. Uusissa toimintamalleissa 
on edelleen tehostamisen varaa.

Ilmavoimien  

suorituskyky huipussaan

Ilmavoimat on ottamassa käyt-
töön uuden sukupolven johtamis- ja 
valvonta järjestelmiä. Samaan aikaan 
Hornetin toinen elinkaaripäivitys saa-
vuttaa täyden operatiivisen kyvyk-
kyyden. Tämä ei tarkoita ainoastaan 
ilmasta maahan -suorituskykyä vaan 
myös parantuneita ilmasta ilmaan 
-suorituskykyjä. Ilmasta maahan -suo-
rituskyky on jo osin käytössä, ja täyden 
kyvyn se saavuttaa vuonna 2018 pitkän 
kantaman rynnäkköohjuksen myötä. 
Uudistuksessa perustettu Ilmaoperaa-
tiokeskus mahdollistaa aikaisempaa 
tehokkaamman valmiuden säätelyn ja 
ilmaoperaatioiden johtamisen. Nämä 
tekijät yhdessä parantavat merkittäväs-
ti Ilmavoimien suorituskykyä aikana, 
jolloin lähiympäristön toiminta on 
 aikaisempaa aktiivisempaa.

Ilmavoimien taistelutapa perustuu 
hyvään liikkuvuuteen kaikilla tasoilla. 
Liikkuvuuden takaa osaltaan tukikoh-
taverkosto, joka hyödyntää rauhanajan 
tukikohtia, lentoasemia sekä maantietu-
kikohtia. Uudistuksen yhteydessä tuki-
kohtaverkostoa supistettiin kiinteiden 
rakenteiden osalta, mutta tämä kom-
pensoitiin toimintatapojen ja joukko-
rakenteen muutoksilla. Tukikohtien 
riittävä rakenteellinen valmius ja va-
rustamisaste on varmistettava riittävillä 
resursseilla.

Uudet suorituskyvyt ja taistelutapa 
ovat jo käytössä, mutta niiden täysi-
määräinen hyödyntäminen ja edelleen 
kehittäminen edellyttävät riittävää 

harjoitustoimintaa. Riittävän toiminta-
volyymin ylläpitäminen on ollut haaste 
uudistuksen jälkeenkin. Toimintaympä-
ristön aktiivisuus korostaa harjoittelun 
merkitystä. 

Toimintaympäristö edellyttää kor-
kean valmiuden ylläpitoa. Tämä puo-
lestaan edellyttää korkeaa keskeisten 
järjestelmien käytettävyyttä, eli esimer-
kiksi sitä, että riittävä määrä hävittä-
jäkalustoa kyetään saamaan nopeasti 
taistelutehtäviin. Uudistuksen myötä 
tähän liittyviä toimintoja keskitettiin 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksel-
le. Tämä on edellyttänyt toimintatavan 
muutoksia, sillä Ilmavoimille syntyi 
uusi yhteistyökumppani, joka vastaa 
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ilmavoimien suorituskykyyn merkit-
tävästi vaikuttavasta kokonaisuudesta. 
Yhteistyö on kehittynyt nopeasti, ja sen 
kehittäminen on tärkeää jatkossakin.

Kohti seuraavaa 

hävittäjäsukupolvea

Siirryttäessä tulevalle vuosikymme-
nelle ilma- ja avaruussuorituskykyjen 
merkitys sodankäynnissä kasvaa niiden 
kehittyessä. Suomen lähiympäristössä 
otetaan käyttöön uuden sukupolven 
hävittäjiä. Paljon keskusteltu A2AD 
(Anti Access/Area Denial) -toiminta-
ympäristö muuttuu vaativammaksi.  
Kaukovaikuttamisen rooli korostuu.  

Ilmavoimien taistelutapa on kehi-
tetty toimimaan haastavassa A2AD-
ympäristössä ja kauaskantavien 
asejärjestelmien vaikutuksen piirissä. 
Ensi vuosikymmenen lopulla Hornetin 
suhteellinen suorituskyky alkaa laskea. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Hornetilla 
ei kyetä enää vastaamaan toiminta-
ympäristön vaatimuksiin. Samaan 
aikaan myös kaluston rakenteellinen 
elinkaari päättyy.  Nämä tekijät edel-
lyttävät suorituskyvyn korvaamista 
nykyisen tasoisella määrällä toiminta-
ympäristöön nähden riittävän suoritus-
kykyisiä monitoimihävittäjiä. 

Mikä hävittäjien suorituskyvyssä 
kehittyy? Kalustomäärään vaikuttavat 

tekijät, kuten toimintamatkat, lento-
nopeudet sekä asekuormien kantokyky 
säilyvät hävittäjäkalustolle tyypillisinä. 
Sen sijaan edellytykset toimia A2AD-
ympäristössä kehittyvät muun muassa 
häiveteknologian sovellusten, kehit-
tyneempien sensorijärjestelmien sekä 
elektronisen sodankäynnin suoritus-
kykyjen kehittyessä. Keskeistä on 
valvontaan ja tilannekuvan muodos-
tamiseen liittyvien suorituskykyjen 
 kehittyminen. Nämä tekijät merkitsevät 
sitä, että määrää ei voi korvata laadulla 
eikä laatua määrällä. Molempia tarvi-
taan oikeassa suhteessa.

Hornetin suorituskyvyn korvaa-
minen on mittava hanke, ja sillä on 
vaikutuksia koko puolustusjärjestel-
mään. Hankeen tietopyyntövastaukset 
on saatu ja osin analysoitu, ja käynnissä 
on valmistautuminen tarjouspyyntöjen 
lähettämiseen vuonna 2018. Hankkeen 
perusteita ja suorituskykyvaatimuksia 
valmistellaan parasta aikaa käynnissä 
olevan Puolustusvoimien strategisen 
suunnitteluprosessin yhteydessä. Jo 
nyt on nähtävissä, että uuden suoritus-
kyvyn käyttöönotto ja nykyisen alasajo 
ensi vuosikymmenen puolivälissä on 
mittava haaste Ilmavoimien henkilöstö-
kokoonpanolle.

Lopuksi

Artikkeli aloitettiin yritysmaailman 
vertauksella. Maanpuolustuksen ja 
yritysmaailman välillä on yksi kes-
keinen ero. Maanpuolustuksessa ei 
voida ottaa riskiä. Jos riski konkreti-
soituu, ovat seuraukset katastrofaalisia. 
Maanpuolustuksen toimintaympäris-
tössä hallinnot ja tahtotilat voivat 
vaihtua nopeastikin.  Sotilaallinen 
suorituskyky sen sijaan ei kehity het-
kessä.  Tämä edellyttää pitkäjänteistä ja 
toiminta ympäristön jatkuvaan analyy-
siin ja kehitystrendien tunnistamiseen 
 perustuvaa puolustuskyvyn kehittämis-
tä. Lähivuosina tehtävillä ratkaisuilla 
on turvattava tulevien vuosikymmenien 
maanpuolustus. 

Eversti Timo Herranen palvelee 
suunnittelupäällikkönä Ilmavoimien 
esikunnassa.
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Uudistus vahvisti  
joukko-osaston asemaa

Teksti: Vesa Virtanen

Vesa Virtanen

Joukko-osaston kannalta merkit-
tävintä oli sotilasläänien esikun-
tien lakkauttaminen. Osa niiden 

tehtävistä siirrettiin joukko-osastoille. 
Johtamistasot madaltuivat, ja kah-
deksan maavoimien joukko-osaston 
ylempi johtoporras on nyt Maavoimien 
esikunta. Kuudelle joukko-osastolle 
määrättiin toimialue. Yksi niistä on 
Kainuun prikaati, jonka toimialue kä-
sittää kolmasosan Suomesta eli Poh-
jois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun 
ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien 
alueet. Tarkastelen tässä artikkelissa 
puolustusvoimauudistuksen vaikutuk-
sia Kainuun prikaatin näkökulmasta.

Paikallisesta varuskunnasta 

alueelliseksi toimijaksi

Aiemmin lähes pelkästään Kajaanin 
alueella vaikuttaneesta Kainuun pri-
kaatista tuli uudistuksen myötä suuri 
alueellinen toimija. Kajaanin varus-
kunnan lisäksi sen toimipaikkoja ovat 
aluetoimistot Joensuussa, Kuopiossa 
ja Oulussa. Hoikankankaan ja lähihar-
joitusalueen lisäksi prikaati hallinnoi 
harjoitusalueita Kuhmon Vuosangassa,  
Rautavaaran Sotinpurolla ja Oulun 
Hiukkavaarassa. 

Kainuun prikaati kouluttaa vuosit-
tain noin 4 000 varusmiestä ja lähes 
saman verran reserviläisiä. Varusmie-
histä 40 prosenttia tulee Pohjanmaalta, 

25 prosenttia Pohjois-Savosta ja loput 
Keski-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja 
Kainuusta. Joka perjantai Kajaanista 
lähtee yli neljäkymmentä linja-autoa, 
joilla varusmiehet matkustavat viikon-
loppuvapaalle, ja saman verran autoja 
matkustajineen palaa takaisin jälleen 
sunnuntai-iltana. Pisimmät kotimatkat 
kestävät lähes seitsemän tuntia suun-
taansa. 

Uudistuksen seurauksena joukko- 
osaston virka-aputehtävät yli kaksin-
kertaistuivat vajaasta neljästäkymme-
nestä tehtävästä lähes sataan tehtävään 
vuodessa. Prikaatin toimialueella jär-
jestetään vuosittain noin seitsemän sataa 
erilaista maanpuolustustapahtumaa. 

Joukko-osaston komentajan suo-
ranaisten johdettavien määrä lisään-
tyi vain yhdellä, mutta sotilasläänien 
esikuntien lakkauttamisen ja joukko-
osastojen määrän vähentymisen seu-
rauksena johtaminen ja ajankäyttö 
muuttuivat komentajan näkökulmasta 
katsottuna entistä moniulotteisemmiksi. 

Apulaiskomentajan johdettavana 
on kolme aluetoimistoa. Laajan toimi-
alueen vilkas maanpuolustustoimin-
ta lukuisine tapahtumineen aiheutti 
aluksi riittämättömyyden tunnetta, kun 
moniin maanpuolustusjärjestöjen kut-
suihin ja eri tapahtumien järjestäjien 
tukipyyntöihin oli vastattava kieltäväs-
ti. Vähitellen toimintatapamallit ovat 
kuitenkin vakiintuneet. 

Alueellisiin tilaisuuksiin Puolus-
tusvoimien edustajan asettaa yleensä 
aluetoimisto. Apulaiskomentaja edus-
taa korkeamman tason tilaisuuksissa, 
ja joukko-osaston komentaja on läsnä 
vain kaikkein tärkeimmissä tapahtu-
missa. Maanpuolustusjärjestöt ja muut 
yhteistyökumppanit ovat tämän vähi-
tellen ymmärtäneet.  

Muutoksia kaikilla 

toimialoilla

Uudistuksen myötä joukko-osaston 
esikunnan tehtävät laajenivat. Kun 
 aiemmin sen lähes yksinomaisena teh-
tävänä oli Kajaanin Hoikankankaalla 
sijaitsevan joukko-osaston johtamisen 
tukeminen, nyt sen vastuu kattaa koko 
laajan toimialueen. Kajaanin varuskun-
takaan ei enää sijaitse vain Kajaanissa, 

Puolustusvoimauudistuksessa maavoimien joukko-

osastoista tehtiin merkittäviä alueellisia toimijoita. Laaja 

toimialue, uudet yhteistyökumppanit, harjoitusmäärien 

kasvu ja muutos koulutusorganisaatiosta kohti 

pysyvässä valmiudessa olevaa joukko-osastoa näkyvät 

myös päivittäisessä arjessa.
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vaan siihen kuuluvat Puolustusvoimien 
toimipisteet myös Oulussa ja Haapa-
järvellä. Kuopio ja Joensuu muodostavat 
omat varuskuntansa. Tämä on otettava 
huomioon muun muassa esikunnan val-
mistelemissa käskyissä.  

Joukko-osasto vastaa itsenäisesti 
tehtävistään omalla toimialueellaan. 
Uudistuksen myötä pääosa entisten 
sotilasläänien esikuntien valmiu-
teen, viranomaisyhteistoimintaan ja 
poikkeus olojen suunnitteluun liittyvis-
tä tehtävistä siirtyi joukko-osastojen 
vastuulle.

Viranomaisyhteistyön moninai suutta 
kuvaa se, että prikaati on yhteistoimin-
tasuhteessa kahden aluehallintoviras-
ton (AVI), neljän elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus),   
72 kun nan,  kahden rajavartioston, yhden 
merivartioston, kahden poliisilaitok-
sen ja neljän pelastuslaitoksen kanssa. 
 Viranomaisyhteistyön ja paikallispuo-
lustuksen ohjaaminen muodostavatkin 
merkittävän osan apulaiskomentajan 
työstä.

Operatiiviselle toimialalle viime 
vuodet ovat olleet kiivasta yhteistoimin-
tasopimusten laatimisen aikaa. Vaikka 
aluetoimistot saavat ohjausta myös suo-
raan Maavoimien esikunnasta, niiden 
liittäminen joukko-osastoihin näkyy 
esikunnan tehtävissä muun muassa ase-
velvollisten kutsuntojen toimeenpano-
na, käskytyksenä, valvontana, erilaisten 
tietojen päivittämisenä ja liikekannalle-
panovalmiuden ylläpitämisenä.

Henkilöstöalalle uudistus ei näyttäy-
tynyt aivan toivotun suuruisena henkilö-
määrän kasvuna. Töiden lisääntymisestä 
huolimatta joukko-osaston henkilös-
tömäärä säilyi jokseenkin ennallaan. 
Vaikka uudistuksen yhtenä tavoitteena 
oli perusyksiköiden kouluttajamäärän 
lisääminen, siinä ei kuitenkaan parhaalla 
mahdollisella tavalla onnistuttu.

 Myönteistä henkilöstöalan näkö-
kulmasta on se, että ilman uudistusta 
henkilömäärä olisi todennäköisesti 
ajan mittaan vähentynyt entisestään-
kin.  Nykyisillä harjoitusmäärillä hen-
kilökunnan jaksamisen tukeminen ja 
työmäärän tasainen jakautuminen ovat 
asioita, joihin komentajan on jatkuvasti 
kiinnitettävä huomiota. 

Huolto-osastolle suurin muutos oli 
erilaisten kumppanuuksien lisäänty-
minen. Yhteistyö kumppanien, kuten 
Leijona Cateringin, Sotilaslääketieteen 

keskuksen, Puolustusvoimien johta-
misjärjestelmäkeskuksen, Puolustus-
voimien Logistiikkalaitoksen ja Millog 
Oy:n, kanssa vaatii jatkuvaa opettelua ja 
uudenlaisiakin toimintatapoja. Se edel-
lyttää myös paljon pitkäjänteisempää ja 
monialaisempaa suunnittelua. Toimin-
takulttuurinmuutos on vielä osittain 
kesken, ja työnjaot ja vastuut hakevat 
edelleen lopullisia muotojaan. Huollon 
palvelutarpeiden kartoitus, vuosityö-
suunnitelmat sekä töiden seuranta ja 
arviointi on suoritettava huolellisesti, 
sillä äkillisiä ja nopeita muutoksia on 
vaikea tehdä.  

Koulutusalalle uudistus on mer-
kinnyt muun muassa kasvavia harjoi-
tusmääriä ja harjoitusalueiden käytön 
suunnitteluun liittyvien tehtävien lisään-
tymistä. Puolustusvoimauudistuksen 
lisäksi turvallisuusympäristössämme 
tapahtunut valitettava muutos huonom-
paan suuntaan on vaikuttanut joukko-
osaston tehtävien painotukseen. 

Maavoimien joukko-osastot ovat 
muuttuneet koulutusorganisaatiosta 
entistä selkeämmin oman toimialueen-
sa valmiudesta vastaaviksi toimijoiksi. 
Valmiusvaatimukset ja -tehtävät sekä 
lisääntyvä kansainvälisyys, erityisesti 
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syvenevä Suomi–Ruotsi-yhteistyö, ovat 
lisänneet joukko-osaston tehtäviä. 

Miltä nyt näyttää?

Uudistus lisäsi joukko-osaston tehtäviä 
ja vastuita, mutta antoi sille samalla 
hyvät toimintaedellytykset. Johtosuhteet 
ovat selkeät, ja toimeenpano Maavoi-
mien esikunnan ja joukko-osaston välil-
lä ketterää. Valmius on entistä parempi, 
ja tuotettujen sodan ajan joukkojen suo-
rituskyky on parantunut varusmiesten ja 
reserviläisten harjoitusmäärien lisään-
nyttyä. Vuonna 2016 Kainuun prikaati 

koulutti lähes 4 000 reserviläistä, kun 
vuonna 2014 vastaava määrä oli vajaat 
700 reserviläistä.

Samaan aikaan kyettiin lisäämään 
lyhimmän palvelusajan varusmiesten 
sotaharjoitusten määrä 35 vuorokauteen. 
Tiivis harjoitusrytmi aiheuttaa sen, ettei 
erilaisia prikaatin toimialueella pidet-
täviä tapahtumia kyetä enää tukemaan 
entiseen malliin. Prikaati keskittyy val-
miuden ylläpitämiseen ja sotakelpoisten 
joukkojen tuottamiseen. Joukkotuo-
tantoa edesauttavat ja asevelvollisen 
koulutusmotivaatiota lisäävät keväällä 
2017 käyttöön saatavat kaksipuoliset 

simulaattorijärjestelmät ja virtuaali-
koulutustilat. 

Asiakkaille eli varusmiehille ja 
reserviläisille tehtyjen kyselyjen pe-
rusteella uudistukset ovat onnistuneet. 
Palaute on entistä parempaa ja asevel-
volliset ovat tyytyväisiä saamaansa 
koulutukseen. Loppukyselyissä varus-
miesten arvio prikaatin ammattisoti-
laista sekä armeija-ajasta on kiitettävä. 
Reserviläisten maanpuolustustahto on 
vahva, ja he haluavat osallistua kertaus-
harjoituksiin entistä innokkaammin.   

Henkilökunnalle vuosittain teh-
tävän työilmapiirikyselyn mukaan 
joukko-osastoa eteenpäin kantavia 
seikkoja ovat huolellinen toiminnan ja 
tuloksellisuuden arviointi, avoimuus, 
asiakaslähtöisyys, luottamus sekä jat-
kuvan parantamisen kulttuuri. Selkei-
tä menestystekijöitä ovat me-henki ja 
työilmapiiri, tietoisuus tulostavoitteista 
sekä hyvä esimiestyö. 

Katseet tulevaisuuteen

Kainuun prikaatin keskeisiä tehtäviä 
ovat turvallisuusympäristömme edel-
lyttämä valmiuden parantaminen ja 
yllä pitäminen, asevelvollisten laadu-
kas koulutus, Suomi–Ruotsi-yhteistyön 
konkreettinen syventäminen yhteisissä 
harjoituksissa sekä maanpuolustus-
työ prikaatin laajalla toimialueella. 
 Resurssit suunnataan entistä painopis-
teisemmin valmiuteen ja laadukkaaseen 
asevelvollisten koulutukseen. 

Puolustusvoimauudistus vahvisti 
Kainuun prikaatin asemaa. Haluamme 
tulevaisuudessakin olla pysyvässä val-
miudessa ja huolehtia vastuualueem-
me turvallisuudesta yhteistoiminnassa 
Raja vartiolaitoksen sekä muiden puo-
lustushaarojen ja viranomaisten kanssa, 
tukenamme Puolustusvoimien yhteiset 
suorituskyvyt. 

Uskon, että samalla voimme olla 
edistyksellinen ja haluttu asevelvollisten 
palveluspaikka, arvostettu kouluttaja ja 
kasvattaja sekä tunnettu ja tunnustettu 
kansainvälinen osaaja. Tämän vision 
saavuttamisessa riittää mielenkiintoisia 
tehtäviä vielä puolustusvoimauudistuk-
sen jälkeenkin.

Prikaatikenraali Vesa Virtanen 
palvelee Kainuun prikaatin komenta-
jana. Hänet on määrätty Pääesikunnan 
suunnitttelupäälliköksi 1. kesäkuuta 
2017 lukien.
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Teksti: Pertti Laatikainen & Hannu Hyppönen

Räätälöityä koulutusta  
paikallispataljoonille

Pertti Laatikainen

Vapaaehtoinen maanpuolustus otettiin hyvin 

huomioon puolustusvoimauudistuksessa. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on merkittävä 

tehtävä henkilöstön rekrytoijana ja kouluttajana. 

Reserviläisten halukkuus osallistua vapaaehtoisiin 

harjoituksiin onkin kasvanut.

Hannu Hyppönen

Ennen uudistusta Puolustus-
voimat tilasi Maanpuolus-
tuskoulutusyhdis tyksel tä 

sotilaskoulutusta vuosittain 16 000 
kou lutusvuorokautta. Henkilömääriksi 
muutettuna se tarkoitti 8 000 koulu-
tettavaa. Puolustusvoimien tilaaman 
sotilaallisen koulutuksen liittäminen 
kiinteäksi osaksi joukkotuotantoa ja 
kertausharjoituksiin valmentautumis-
ta ei kuitenkaan tuolloin vielä täysin 
toteutunut. 

Painopisteenä 

paikallispataljoonat

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä 
nousi esille tarve kehittää vapaaehtoista 
maanpuolustusta ja tehostaa reservin 
käyttöä. Osaamisen kehittämisessä 
haluttiin myös entistä enemmän hyö-
dyntää Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kustannustehokasta koulutusta. 
Yhdeksi sodan ajan joukkotyypiksi 
 tulivat paikallisjoukot. Niiden tyypil-
lisiä tehtäviä ovat joukkojen perusta-
minen ja koulutus, kohteiden suojaus, 
tiedustelu, opastaminen sekä etsintä ja 
pelastustehtävät. Muita tehtäviä voivat 
olla sivustojen suojaus, maahanlaskun 
torjunta ja rajoittaminen, hajautettu 
taistelu ja erikoisjoukkojen vastainen 
toiminta sekä muiden viranomaisten 
tukeminen. 

Paikallispataljoonan tehtävänä on 
paikallispuolustus ja maakuntien ylei-
sen kriisivalmiuden vahvistaminen. 
Siihen voi kuulua maakuntakomp-
panioita, sotilaspoliisikomppanioita, 
perustamiskeskuksia, vartiokomppa-
nioita sekä muita tärkeitä joukkoja. 
Paikallisjoukoissa tarvitaan kokeneita 
reserviläisiä etenkin erityis-, johto- ja 
kouluttajatehtäviin. Siksi Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen koordinoimaa 
vapaaehtoista maanpuolustuskoulu-
tusta haluttiin suunnata erityisesti pai-
kallispataljooniin. Koulutustehtävien 
lisäksi Puolustusvoimat antoi Maan-
puolustuskoulutusyhdistykselle myös 
vapaaehtoisten rekrytointiin liittyviä 
tehtäviä. 

Pääesikunnan johdolla laadittiin 
 kehittämissuunnitelma reservin ja 
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen kehittämiseksi. Sen kulmakiviä 
ovat riittävät ja laadukkaat kertaus-
harjoitukset, joukkojen suorituskykyä 
tukeva vapaaehtoinen maanpuolustus-
koulutus, reserviläisten omaehtoinen 
osaamisen kehittäminen sekä heidän 
siviiliosaamisensa hyödyntäminen soti-
lastehtävissä. Tavoitteita ovat  reservin 
poikkeusolojen sijoitusta vastaava 
osaaminen ja toimintakyky, korkea 
maanpuolustustahto sekä halukkuus 
osallistua vapaaehtoiseen maanpuo-
lustustyöhön. 
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Reservin koulutuksen kehittä-
missuunnitelma tiivistettiin kolmeen 
kokonaisuuteen: velvollisuus, vapaa-
ehtoisuus ja omatoimisuus. Sillä 
 korostetaan kokonaisuutta, jonka kai-
killa osilla on sekä omat että toisiaan 
tukevat tehtävänsä. Vapaaehtoisilla 
harjoituksilla ja reserviläisten oma-
ehtoisella kouluttautumisella ei voi 
– eikä ole tarkoituskaan – korvata 
joukkojen kertausharjoituksia. Suurten 
joukkojen toiminta ja taisteluammunnat 
sekä aselajien välisen yhteistoiminnan 
harjoittelu on edelleenkin mahdollista 
toteuttaa vain Puolustusvoimien johta-
missa kertausharjoituksissa. 

Voimaa yhteistyöstä

Joukko-osastoihin perustettuun apu-
laiskomentajan tehtävään sisältyy myös 
vapaaehtoisen sotilaallisen maanpuo-
lustuskoulutuksen johtaminen. Apu-
laiskomentajien ja heidän johtamiensa 
aluetoimistojen tekemän suunnittelu-
työn tuloksena vapaaehtoinen sotilaal-
linen maanpuolustuskoulutus palvelee 
entistä paremmin Puolustusvoimien 
tarpeita. Toiminnan laajentamista on 
kuitenkin haitannut epävarmuus Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen resurs-
seista. 

Aluetoimistoilla on ratkaisevan 
tärkeä tehtävä Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen toiminnan tukemisessa. 
Ne asettavat koulutustavoitteet, järjes-
tävät harjoituksissa tarvittavan tuen ja 
kutsuvat reserviläiset koulutukseen. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
puolestaan tukee aluetoimistoja eten-
kin niillä paikkakunnilla, joilla Puo-
lustusvoimien resurssit ovat niukat. 
Puolustusvoimien uudistettua organi-
saatiotaan sen koulutustoiminta lak-
kasi tai väheni monilla paikkakunnilla. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
vastuu reserviläisten sotilaallisesta 
koulutuksesta on entistä suurempi. 

Puolustusvoimilta saatava varuste-  
ja materiaalituki on välttämätön edelly-
tys laadukkaiden koulutustapahtumien 
järjestämiselle. Harjoitus- ja ampuma-
alueiden lisääntyneestä käytöstä huo-
limatta päällekkäisyydet on kyetty 
välttämään hyvällä suunnittelulla. 
Vapaaehtoisen koulutuksen suunnitte-
lussa onkin siirrytty Puolustusvoimien 
käyttämään kahden vuoden suunnitte-
lurytmiin. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
tietää aktiiviset reserviläiset, joten 
sillä on myös hyvät valmiudet pitää 
rekrytointitilaisuuksia kaikkien alue-
toimistojen vastuualueilla. Yhdistyksen 
merkitys maakuntayksiköiden sekä pai-
kallispataljoonien henkilöstön rekrytoi-
jana onkin lisääntynyt. 

Laadukas  

koulutus kiinnostaa

Uudistusten käynnistämisestä on kulu-
nut kaksi vuotta. Paikallispataljoonat on 
perustettu, ja niiden kouluttamiseksi on 
käytössä Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kurssitarjonta. Puolustusvoimat 
on kehittänyt omat paikallispuolustus-
harjoituksensa. Vastuu operatiivisesta 
suunnittelusta, joukkotuotannosta ja 
joukkojen käytöstä on Puolustusvoi-
milla. Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
tukee joukkojen kertausharjoituskoulu-
tusta sekä perustamista ja sen jälkeistä 
koulutusta.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen merkitys paikallispataljoonien 
kouluttajana tuli hyvin esiin esimer-
kiksi syksyllä 2015 järjestetyssä Tyyne- 
paikallispuolustusharjoituksessa. 
Säkylän–Niinisalon alueella pidettyyn 
harjoitukseen osallistui 2 300 reservi-
läistä ja 300 vapaaehtoista kouluttajaa. 

Uudistusten seurauksena Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen koulutus-
määrät ovat kasvaneet noin kymmenen 
prosenttia aiemmasta. Puolustusvoi-
mien tilaamat koulutusvelvoitteet on 
nostettu 10 000 reserviläiseen ja 25 000 
kou lutusvuorokauteen. Reserviläisiä 
osallistuu sotilaallista valmiutta pal-
velevaan koulutukseen merkittävästi 
enemmän kuin ennen. Puolustusvoi-
mien tilaaman koulutuksen lisäksi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
vapaaehtoisille kursseille hakeutuu 
vuosittain 2 300 reserviläistä, joista 
huomattava osa maksaa itse koulu-
tuksensa. 

Koulutusmäärien kasvun syynä 
voidaan nähdä ainakin kolme seikkaa. 
Ensimmäinen niistä on sodanajan 
vahvuuden vähentäminen 230 000 
sotilaaseen, minkä seurauksena sijoit-
tamattoman reservin määrä kasvoi. 
Aktiiviset reserviläiset haluavat va-
paaehtoisesti pitää yllä valmiuksiaan 
suoriutua poikkeusolojen tilanteista. 

Puolustusvoimien reserviläiskirje 
on myös selvästi lisännyt aktiivisuut-
ta osallistua Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen kursseille. Reserviläiset, 
joilla ei ole mahdollisuutta tulla kut-
sutuiksi kertausharjoituksiin, pitävät 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
koulutusta mahdollisuutena kehittää 
ja ylläpitää sotilaallisia taitojaan ja 
toimintakykyään. Osa reservistä taas 
katsoo koulutuksen parantavan heidän 
sijoituskelpoisuuttaan sodan ajan teh-
täviin.  

Kolmantena syynä voidaan pitää 
sitä, että Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen koulutusta on kehitet-
ty viime vuosina entistä enemmän 
koulutusohjelmatyyppiseksi. Nousu-
johteinen koulutus kiinnostaa yhä use-
ampia reserviläisiä, ja monipuolisten 
koulutusohjelmien koetaan tarjoavan 
mahdollisuuden kohota entistä haas-
tavampiin tehtäviin. 
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Epäilemättä merkitystä on myös 
sillä, että Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen tarjoamalle koulutukselle 
on asetettu selvät laatuvaatimukset 
ja arviointikriteerit. Niitä noudattaen 
koulutuksen laatua on entistä helpom-
pi arvioida sekä kurssikohtaisesti että 
alueellisissa ja valtakunnallisissa audi-
toinneissa. Kehittämistarpeet voidaan 
tunnistaa entistä paremmin. Parhaiksi 
osoittautuneet käytänteet voidaan jakaa 
nopeasti myös muiden hyödynnettä-
viksi.

Uudistuksista ketteryyttä 

reagoida muutoksiin

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä 
on omat tehtävänsä myös valmiuden 
ylläpidossa ja siviiliviranomaisten 
 tukemisessa poikkeusoloissa. 

Sodan ajan joukkojen määrän 
 vähennyttyä hyvin koulutettua 

reserviä on vapautunut muihin 
kokonais turvallisuuden tehtäviin. 
Väestönsuojelua voidaan tehostaa 
koulutetulla henkilöstöllä, jolla ei ole 
tehtäviä Puolustusvoimien poikkeus-
olojen organisaatiossa. Vastaavia 
kaavailuja on nostettu esille myös täy-
dennyspoliisijärjestelmän kehittämisen 
yhteydessä. Näiden kehitysajatusten 
 toteuttamisessa voidaan hyödyntää 
myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen koulutusjärjestelmää ja osaamista.

Parhaiten Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys tukee Puolustusvoimien 
valmiutta laadukkaalla koulutuk-
sella, jota voidaan tarpeen mukaan 
räätälöidä paikallispataljoonien ja 
alueellisten joukkojen nopeimmin pe-
rustettavien yksiköiden kulloisiakin 
tarpeita vastaavaksi. Johto-, avain- ja 
erikoistehtävissä toimivien henkilöiden 
osallistuminen Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kursseille harjoitusten 

ja kurssien  johtajina, kurssivääpeleinä 
ja kouluttajina ylläpitää tehokkaasti 
heidän osaamistaan ja valmiuttaan.

Vuonna 2008 perustettu Maan-
puolus tuskoulu tusyhdis tys  on 
 vakiinnuttanut asemansa osaavana ja 
kustannustehokkaana koulutusorgani-
saationa. Vajaassa kymmenessä vuo-
dessa sen koulutusmäärät ovat lähes 
kaksinkertaistuneet siitäkin huolimat-
ta, että taloudelliset resurssit eivät ole 
 lisääntyneet juuri lainkaan. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on 
toteuttanut kaksi organisaatiouudistus-
ta 2010-luvulla. Ensimmäinen tehtiin 
vuonna 2011, jolloin muodostettiin 
 nykyiset maanpuolustuspiirit sekä kou-
lutus- ja tukiyksiköt. Toinen uudistus 
tehtiin kuluvan vuoden alussa, jolloin 
koulutus- ja tukiyksiköt lakkautettiin 
ja henkilöstörakennetta muutettiin 
kustannustehokkaammaksi vähentä-
mällä kuukausipalkkaisen henkilös-
tön määrää. Uudistuksen seurauksena 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
strateginen ketteryys kehittää toimin-
taansa ja reagoida muutoksiin lisääntyi 
merkittävästi.

Sotilaallisessa koulutuksessa Puo-
lustusvoimien strategisena kumppanina 
toimiva Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys seuraa jatkossakin toimintaympä-
ristössään tapahtuvia muutoksia ja 
kehittää toimintaansa tilaajan määräl-
listen ja laadullisten tarpeiden mukai-
sesti. 

Motivoituneet ja ammattitaitoiset 
kouluttajat sekä toiminnan kustan-
nustehokkuus ovat mahdollistaneet 
koulutusvuorokausien ja osallistujien 
määrän jatkuvan kasvun. Valmiudet 
koulutuksen lisäämiselle ja kehittämi-
selle tilaajan tarpeiden mukaisesti ovat 
olemassa, kunhan niihin vain osoite-
taan tarvittavat resurssit. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
tuottaa tehokkaasti määrää, laatua ja 
suorituskykyä – Suomen juhlavuo-
den teemaa lainaten – turvallisuutta 
yhdessä. 

Prikaatikenraali evp Pertti Laati-
kainen toimii Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen toiminnanjohtajana, 
ja eversti evp Hannu Hyppönen on 
Kaakkois-Suomen maanpuolustuspii-
rin piiripäällikkö.
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Teksti: Jarno Limnéll

Suomen  
tulevaisuuden tarina

Jarno Limnéll

Elämme joka hetki menneisyy-
den ja tulevaisuuden risteys-
kohdassa. Menneisyyttä on 

ymmärrettävä, jotta tiedämme, mistä 
olemme tulleet. Menneisyydestäkin 
on toki monia totuuksia. Nykyhetkes-
sä teemme valintoja, jotka määrittävät 
tulevaisuutta. Valinnat antavat toimin-
nallemme suunnan. 

Tulevaisuus on aina osin ennakoi-
matonta. Emme koskaan pysty täysin 
tietämään, mitä tulevaisuus edes huo-
menna tuo mukanaan. Ihmiskunnan 
historiassa kahden viime vuosisadan 
mullistukset ovat olleet niin nopeita 
ja radikaaleja, että jo tulevina vuosi-
kymmeninä kohtaamme hyvin toden-
näköisesti kansakuntana tilanteita, joita 
emme vielä edes ymmärrä. Ajan henki 
on muutosnopeus ja ennalta arvaamat-
tomuus.

Suomi täyttää itsenäisenä valtiona 
sata vuotta. On juhlan aika. Sadassa 
vuodessa on Suomessa tapahtunut täy-
dellinen muutos. 

Sata vuotta sitten Suomessa vasta-
syntyneiden elinajanodote oli miehil-
lä 43,1 vuotta ja naisilla 49,2 vuotta. 
Olemme siirtyneet byrokratiasta demo-
kraattiseen oikeusvaltioon, taistelleet 
aseellisesti useita kertoja itsenäisyyt-
tämme puolustaen, rakentaneet ja jäl-

leenrakentaneet sitkeydellä, voittaneet 
olympiamitaleja (jopa Euroviisut) ja 
nousseet kansainvälisissä vertailuissa 
maailman vakaimmaksi ja edistyksel-
lisimmäksi maaksi. Tämä kaikki on 
tapahtunut vuosisadassa.

Suomen menneisyyden tarina – ja 
teot – hakevat vertaistaan maailmas-
sa. Vaikeuksiakin on matkalla ollut, ja 
olemme myös osanneet olla hankalia. 
Suomen ideastakin on kiistelty. Tämä-
kin kuuluu maamme menneisyyteen.

Lähes sadan vuoden taipaleemme 
voi tiivistää yhteen lauseeseen: olemme 
olleet selviytyvä ja menestyvä kansa-
kunta. On aika katsoa kunnioittavasti 
taaksepäin, ja juhlavuoden risteyskoh-
dassa on samalla suunnattava katse tu-
levaisuuteen.

Suomen idea  

– tarinan tarpeellisuus

Suomalaisuus ja ajatus yhtenäisestä 
kansakunnasta on historiallisesti vielä 
nuori ilmiö. Kansakunta on olemassa 
vahvana itsestään tietoisena mielikuva-
na, ideana kansasta, meistä suomalai-
sista. Kansamme kohtalon hetkinä juuri 
tässä on ollut vahvuutemme. Kuten 
Mannerheim kirjoitti päiväkäskyssään 
talvisodan päättyessä, ”Olen yhtä ylpeä 

köyhän maan pojan ja tehdastyöläisen 
kuin rikkaan miehen tarjoamasta uhris-
ta.”, jokainen suomalainen on tärkeä.

Yhdensuuntainen Suomen idea on 
tärkeä – jopa välttämätön. Yhteinen 
idea antaa kansakunnalle suunnan. 
Tarvitsemme tulevaisuuteen katsovan 
suomalaisuuden tarinan, ja tarinoita ih-
miset ovat aina tarvinneet. Yuval Noah 
Harari kirjoittaa osuvasti kirjassaan 
Sapiens, Ihmisen lyhyt historia siitä, 
miten vuosituhansien aikana ihmiset 
ovat punoneet uskomattoman moni-
mutkaisen tarinaverkoston ja miten 
paljon tarinoilla on valtaa. Jokaisel-
le kulttuurille on muodostunut omat 
uskomuksensa, norminsa ja arvon-
sa, jotka ovat jatkuvassa muutoksen 
tilassa. Kulttuuri muuttuu sisäisten 
ja ulkoisten tapahtumien myötä ja 

Tärkeä kysymys Suomen juhlavuotena on, 

millainen Suomi on ja mitä suomalaisuus merkitsee 

tulevaisuudessa? Millaisen Suomen ja suomalaisuuden 

haluamme luoda? Jos emme itse selkeästi määrittele, 

keitä olemme ja mihin pyrimme, annamme sen muiden 

tehtäväksi. On tärkeää, että kirkastamme omaa 

kansallista narratiiviamme.
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vuorovaikutuksessa  muiden kulttuu-
rien kanssa. Myös talous, politiikka ja 
uskonto muokkaavat kulttuuria. Pienet-
kin teot. Tarina muuttuu joko itsestään 
tai ohjattuna.

Tarinan vaikeus ei piile itse kerto-
misessa vaan siinä, että saa muut usko-
maan tarinaan ja sen voimaan. Tarinat 
jäävät mieleen. Ne jäävät tietoisuu-
teemme ja alitajuntaamme. Tarinaan 
samaistutaan.

Ajatuksia  

Suomen tarinaan

Viime vuoden lopussa julkaistiin teos 
nimeltä Suomen idea. Kirjan 27 kirjoit-
tajaa pohtivat omista näkökulmistaan 
Suomen tulevaisuuden ideaa ja sen 
mukaista tarinaa. Kirjoittajia yhdis-
tää näkemys Suomen tulevaisuuden 
tarinan tarpeellisuudesta. Kirjassa 
pohditaan myös keinoja ja ratkaisuja, 
joilla tavoiteltu tulevaisuus – Suomen 
idea – on mahdollista saavuttaa. Omien 
arvojemme kestävyys ja suomalaisten 
niitä kohtaan osoittama luottamus ovat 
Suomen idean luomisen keskiössä.

Suomen tulevaisuuden ideaa eivät 
luonnollisesti kirjoita yksinomaan mai-
nitun kirjan kirjoittajat. Jokaisen suo-
malaisen ääni ja mielipide on tärkeä. 
Tarina on yhteinen. Kirjoittajat halua-
vatkin kannustaa jokaista suomalaista 
pohtimaan tulevaisuuden Suomea ja 
sen tarinaa. Kansallisen tarinan kirkas-
taminen on meidän jokaisen vastuulla.

Kansakunnat kilpailevat tänä päi-
vänä työpaikoista, osaajista, inves-
toinneista ja talouskasvusta. Jopa 
onnellisuudesta kilpaillaan. Tarinat 
ovat osa tätä kilpailua. Tarinoiden ker-
tomiseen yhdistyy myös informaatio-
vaikuttaminen, jossa pyritään tietoisesti 
muokkaamaan suomalaisten mielikuvia 
ja käyttäytymistä haluttuun suuntaan 
tai tuottamaan sekaannusta ja epävar-
muutta. Tosiasiat eivät ole esteenä, kun 
vedotaan tunteisiin. Psykologisen vai-
kuttamisen merkitys tulee kasvamaan, 
ja Suomessakaan emme ole suojassa 
tältä kehitykseltä.

Jos emme kerro tarinaamme itse, 
joku muu kertoo sen puolestamme. 
Olen saanut tietooni, että Venäjällä 
arvostettu Aleksandr Dugin kirjoit-
taa parhaillaan kirjaa, jonka nimi on 
”Suomen idea”. Muiden tarinaa emme 
halua.

Suomalaisuuden tahtotila

Monella lienee mielessä epäilys siitä, 
voiko Suomella edes olla yhtä yhteis-
tä tarinaa. On siis palattava alkuun ja 
 kysyttävä, mitä Suomen tarina ylipään-
sä voisi olla. Mistä tarina rakentuu? 

Tarina tarkoittaa yhteistä perustaa 
– keskeisiä arvoja ja päätettyä tahto-
tilaa – suomalaisuuden tulevaisuu-
desta. Etsimme yhteistä ymmärrystä 
siitä, keitä olemme ja mihin olemme 
menossa. Kyse on Suomen ja suoma-
laisuuden tulevaisuuden periaatteista, 
joihin olemme valmiita sitoutumaan ja 
joita olemme valmiita puolustamaan. 
Yhteisten periaatteiden pohjalta jokai-
nen voi kirjoittaa oman tarinansa, mutta 
tarinan perustan on oltava suomalaisille 
yhteinen. Tarina, jolla tavoitteellisesti 
luodaan samankaltaisuutta, suomalais-
ta identiteettiä, ymmärrystä ”meistä”. 
Maa, joka ei tunne eheyttä ja yhteen-
kuuluvuutta, ei menesty.

Meidän on pystyttävä viestimään 
asemastamme ja tahtotilastamme kirk-
kaasti ja linjakkaasti niin itsellemme 
kuin muulle maailmallekin, siis kerto-
maan tarinamme tarpeeksi uskottavasti. 
Tarina antaa myös mielekkyyttä keski-
näiselle kunnioitukselle, sosiaalisille 
sitoumuksille sekä tiedoille ja taidoille, 
jotka saavat ihmiset tuntemaan itsen-
sä tärkeiksi toisilleen. Yhteisen tarinan 
perustan ollessa vahva Suomi näyttäy-
tyy enemmän sekä–että- kuin joko–tai-
yhteiskuntana, kuten pitääkin. Tällöin 
Suomen tarinaan saadaan yhdistettyä 
suomalaisten oma merkityksellisyys 
tarinan tuottajina ja sitä jatkuvasti luo-
vina. Tarinassa – kansallisessa narratii-
vissamme – on oltava rehellinen, mikä 
kuuluu suomalaisuuden arvoihin.

Esitän seitsemän pohjimmaista 
arvoa, tahtotilan rakennusainesta ja 
peri aatetta, joista Suomen tulevai-
suuden idea ja sen mukainen tarina 
rakentuvat. Kyse on suomalaisesta 
kehyskertomuksesta, narratiivista, 
jonka pohjalta voi syntyä useita erilai-
sia tarinoita, mutta niiden perusta on 
yhteinen. Perusta ajattelulle ja teoille, 
perusta suomalaisuudelle.

Suomalaisten voima on siinä, että 
välitämme.

Elääkseen onnellista elämää ihmi-
nen tarvitsee toisia ihmisiä, toisistaan 
välittäviä ja huolta pitäviä ihmisiä. 

Välittäminen ja hyväsydämisyys kuu-
luvat suomalaisuuteen. Suomalaisuus 
perustuu siihen, että pidämme huolta 
itsestämme ja toisistamme, välitämme 
oikeasti. Tämä on yhteisöllisyytemme 
perusta. Suomalaisten opetus maail-
malle ja toisilleen on jokaisen halu 
antaa ja auttaa toista yhteisen tule-
vaisuuden rakentamisessa. Kaveria 
suomalainen ei jätä, vaan suomalainen 
arvostaa ja tukee kaveriaan. Välittää, 
jotta jokainen ihminen tuntee itsensä 
tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Välittämisen 
voima on todella vahva.

Suomi tietää ja osoittaa paikkansa 
maailmassa.

Suomi on itsenäinen ja vahva 
demo kratia, luottamukseen perustuva 
avoin yhteiskunta ja pohjoismainen 
hyvin vointivaltio. Suomi kuuluu län-
tiseen arvoyhteisöön.
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Suomi on teknologisesti edistynyt ja 
osaavien ihmisten maa.

Suomi luo menestymisen mahdol-
lisuuden edellytykset. Panostamme 
teknologian kehittämiseen, digitalisaa-
tion edistämiseen ja innovointiin, mikä 
muuttaa koko ihmiskunnan tulevaisuut-
ta. Suomi tunnetaan sekä teknologiaa 
kehittävänä että sitä ennakkoluuttomas-
ti hyödyntävänä maana. Suomessa on 
vallalla kokeilukulttuuri ja osaamme 
luopua vanhasta. Suomella on jatkuva 
kyky ja ennen kaikkea halua uusiutua. 
Suomen merkittävimpiä vahvuuksia 
ovat sivistyneet ja osaavat ihmiset. 
Osaamisen kehittämiseen ja korkeaan 
sivistystasoon kansakuntana tietoisesti 
panostamme. Suomalaiset ovat jatku-
vasti itseään ja osaamistaan kehittäviä.

Suomi on turvallinen maa.
Turvallisuus on suhteellinen käsite 

ja haastava mitattavaksi. Turvallisuus 

on joka tapauksessa välttämättömyys 
onnellisuuden luomiselle sekä hyvin 
merkittävä kilpailutekijä Suomen me-
nestymisessä. Suomi huolehtii turval-
lisuudesta – sen kaikilla tasoilla – ja 
sen tietävät myös muut. Turvallisuus 
luo Suomelle vahvan kansainvälisen 
luottamuspääoman ja heijastaa suo-
malaisten vahvaa uskoa itseensä sekä 
instituutioihinsa. 

Suomalaiselle turvallisuudelle on 
ominaista kyky improvisoida ja toimia 
joustavasti, sopeuttaa toimintansa val-
litseviin tilanteisiin ja erityisesti toimia 
ja tehdä asioita yhdessä. Suomalaiset 
tuotteet, ratkaisut ja palvelut tunnetaan 
turvallisuuden huomioon ottamisesta. 
Suomi yhteiskuntana ja suomalaiset 
yksilöinä ovat sietokykyisiä. Meitä ei 
saa polvilleen – tuli mitä tuli. Jokai-
nen suomalainen ymmärtää tärkeytensä 
turvallisuuden tuottajana, suomalaisen 
kokonaisturvallisuuden hengessä.

Suomen luonto on kaunis ja puhdas.
Suomalaiset vaikuttavat ympäril-

lään olevaan luontoon – ja luonto vai-
kuttaa meihin. Yksi suomalaisuuden 
perusarvoista on luonnon arvostami-
nen ja siitä hyvän huolen pitäminen. 
Suomen luonto tunnetaan kauneudes-
taan ja puhtaudestaan. Suomalaiset 
tunnetaan luonnostaan vastuullisesti 
huolta pitävänä kansana.

Suomeen ja suomalaisiin voi luottaa 
ja me luotamme itseemme.

Elämme nyt ja tulevaisuudessa 
luottamusyhteiskunnassa – yhteis-
kunnan kaikilla tasoilla. Luotettavuus 
on yksi suomalaisuuden vahvimpia 
arvoja. Luotettavuus on eräänlainen 
näkymätön, suomalaisen yhteiskun-
nan läpi kulkeva yhdistävä voima, jota 
tunnemme itseämme, toisiamme sekä 
ympäristöämme ja sen hallittavuut-
ta kohtaan. Suomalaisuuteen kuuluu 
tietoinen keskinäisen luottamuksen 
vahvistaminen ja kansainvälisen luotta-
muspääomamme vahvistaminen. Suo-
malainen yhteiskunta ja suomalaiset 
tunnetaan luotettavuudestaan ja siitä, 
että suomalaiset luottavat itseensä.

Sisu. 
Sisu kuuluu erottamattomasti suo-

malaisuuteen. Siihen kuuluu tahdon-
voima ja asenne selvitä vaikeuksista 
ja saavuttaa asetetut päämäärät. To-
dellisen suomalaisen sisun mukaisen 
hengen voi ymmärtää vain suomalai-
nen. Muille suomalainen sisukkuus 
näyttäytyy sitkeytenä, periksiantamat-
tomuutena ja toiveikkuutena. Kyllä, 
suomalaiset ovat sisukas kansa. Myös 
tulevaisuudessa.

Jarno Limnéll on kapteeni evp, 
sotatieteiden tohtori ja valtiotietei-
den maisteri. Hän työskentelee kyber-
turvallisuuden professorina Aalto 
yliopistossa ja johtajana Insta Group 
Osakeyhtiössä.
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Eurooppalaisissa kielissä sotataito-
sanan loppuosa merkitsee taidet-
ta, ruotsiksi konst, saksaksi kunst 

ja englanniksi art. Ei ole sattuma, että 
puhutaan sotataidosta, koska taito on 
soveltamista eli kykyä tehdä tilanteen 
mukaisia ratkaisuja. On siis kysymys 
opitun ja intuition yhdistelmästä. Soti-
laan pitää pystyä yhdistämään sotakou-
luista saamiaan teoreettisia oppeja hyviin 
käytänteisiin ottaen samalla huomioon 
jokaisen yksittäisen tilanteen ainutker-
taisuuden. Sotataito on tiedettä silloin, 
kun sitä opiskellaan, ja taidetta silloin, 
kun sitä sovelletaan.

Suomalaisen  

sotataidon alkulähteillä

Usein kuulee kysyttävän, onko olemassa 
suomalaista sotataitoa? Suurissa periaat-
teissa suomalainen sotataito on seurannut 
ulkomaisia esikuvia. Tarkempi perehty-
minen suomalaiseen sotataitoon ja eri-
tyisesti operaatiotaitoon ja taktiikkaan 
osoittaa kuitenkin sen, etteivät taktiset 
periaatteemme ole pelkkää lainatavaraa. 
Sotataitomme kehittämisessä on pyritty 
aina ottamaan huomioon omat vahvuu-
temme ja heikkoutemme. 

Omaleimaisen suomalaisen tak-
tiikan esikuvana on pidetty Joutselän 
taistelua Karjalan kannaksella vuonna 
1555. Siellä Juho Maununpojan johtamat 
talon pojat löivät paljon suuremman venä-
läisen sota joukon käyttämällä hyväkseen 
maaston tarjoamia mahdollisuuksia ja 
omia vahvuuksiaan, kuten hiihtotaitoa, 
lähitaistelu kykyä ja tappelijan vaistoa.

Joutselän taistelun olemassaolosta 
ei olla aivan varmoja, mutta sotatai-
don näkökulmasta ei olekaan oleellista, 
käytiinkö taistelua vai ei. Olemme joka 
tapauksessa oppineet, että mahdollisuu-
det pärjätä määrällistä ylivoimaa vastaan 
riippuvat kyvystämme käyttää hyväksi 
omia olosuhteitamme ja erityispiirtei-
tämme. 

Samasta asiasta puhui 1700-luvun 
lopulla suomalaiseen upseerikoulutuk-
seen merkittävästi vaikuttanut eversti, 
sittemmin kenraalimajuri ja suomalai-
suusmies Yrjö Maunu Sprengtporten. 
Ennen Venäjälle siirtymistään hän toimi 
Savon Jääkäriprikaatin komentajana, ja 
tuolloin hän kehitti joukkonsa taistelutai-
toja sen ajan taktiikalle varsin epätyypil-
lisin ratkaisuin. 

Sprengtportenin ajattelu perustui 
siihen, että ylivoimaista vastustajaa 
vastaan ei voi toimia vallalla olleen 
 lineaaritaktiikan edellyttämällä tavalla 
symmetrisesti, koska alivoimaiselle käy 
siinä huonosti. Taktiikan perusteet saneli 
suomalainen maasto. Piti osata käyttää 
hyväksi suomalaisen miehen luontaisia 
kykyjä ja panostaa laatuun, koska määrän 
lisäämiseen ei ollut edellytyksiä. 

Sotilaan tuli osata taistella, ampua 
tarkasti, yöpyä taivasalla ja kestää pitkiä 
marsseja. Koulutuksessa korostettiin luo-
vuutta. Muotoja – joita lineaaritaktiikassa 
oli vähintäänkin riittävästi – ei tarvittu 
monta, ja vähienkin tuli olla mahdolli-
simman käytännönläheisiä. Suomalaiset 
jääkärikomppaniat koulutettiin tekemään 
saarrostavia hyökkäyksiä vihollisen 
 sivustoihin. 

Miten jättiläistä 

liikutetaan?

Ennen talvisotaa itsenäisessä Suomessa 
kehitetyt sotataidolliset periaatteet muis-
tuttivat Sprengtportenin toimintatapoja. 
Suomalaisia oli vähän, joten sotaväkeä-
kin oli niukasti verrattuna puolustetta-
vaan maa-alaan. 

Taktiikassa oli lähdettävä siitä, että 
ollakseen kyllin vahva jollakin tietyllä 
valtakunnan alueella puolustajan piti 
jollakin toisella alueella tyytyä vähem-
piin joukkoihin, ottaa riskejä ja pyrkiä 
varautumaan niihin reservien käytöllä. 
Professori Vesa Tynkkysen mukaan kes-
keisimmät sotataidolliset periaatteemme 
ennen sotia ja niiden aikana olivatkin pai-
nopiste, yllätys ja reservien käyttö. 

Ymmärrettiin, että alivoimainen ei 
voi olla passiivinen. Tilanteiden hallit-
seminen vähillä joukoilla edellytti yllä-
tyksellistä ja aloitteellista toimintaa. 
Toimittiin kuten sotataidon, tiedon ja 

Miten alivoimainen voi menestyä taistelussa? Toimimalla 

eri tavalla kuin vastustaja ja erityisesti toimimalla eri 

tavoin kuin vastustaja olettaa hänen toimivan. Kun näin 

onnistutaan menettelemään, voidaan puhua sotataidosta.

Teksti: Pasi Kesseli

Pasi Kesseli

Alivoimainen  
panostaa laatuun
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viisauden jumalatar Pallas Athene opetti 
kreikkalaisessa mytologiassa. 

Parisin taistellessa jättiläistä vastaan 
jumalatar kuiskasi hänen korvaansa: 
”Liikuta jättiläistä, liikuta jättiläistä.” 
Jättiläinen oli saatava kääntymään sille 
epäedulliseen asentoon, jolloin pienempi 
pääsi käyttämään sitä vastaan omia vah-
vuuksiaan. Liikesodankäynnin teoriassa 
periaatetta kutsutaan termillä dislocation, 
jolla tarkoitetaan vastustajan voiman mi-
tätöintiä omalla sotaliikkeellä.

Talvisodan alkaessa suomalaiset 
olivat jo oppineet toimimaan alivoimai-
sena osapuolena, joten voidaanko siis 
jopa puhua alivoimaisen taktiikasta? 
Ehkä, mutta toisaalta eivät suomalaiset 
olleet varsinaisesti kehittäneet sotataidol-
lisesti mitään uutta, vaan ennemminkin 
jalostaneet tunnettuja periaatteita itsel-
leen sopivaan muotoon. 

Siellä, missä oli tilaa operoida eikä 
maasto mahdollistanut hyökkääjän kone-
armeijan tehokasta käyttöä – käytännössä 
siis koko Laatokasta Jäämereen ulottu-
valla alueella –, suomalaiset käyttivät 
mainittuja taktisia ja operatiivisia peri-
aatteita menestyksekkäästi. Hyökkäys 
oli paras puolustus. Se oli yllätys puna- 
armeijalle, joka oli odottanut suomalai-
silta puolustusvoittoisempaa taktiikkaa, 

kuten Antti Juutilainen on todennut teok-
sessaan Mottien maa. 

Tavatessaan aselevon voimaan-
astuttua Pitkärannassa vastaparinsa 
suomalaisen rykmentinkomentajan, 
neuvostodivisioonan komentajan kerro-
taan antaneen tunnustusta suomalaisil-
le sanoin: ”Tässä kävi näin, koska ette 
toimineet niin kuin ohjesäännössänne 
kirjoitatte.” Esimerkin opetus on se, 
että vastustajan ei pidä olettaa toimivan 
kaavamaisesti. Valitettavan usein vielä 

tämänkin päivän karttaharjoituksissa vas-
tustajan ajatellaan toimivan ohjesääntö-
mäisesti eli haluamallamme tavalla. Se 
voi olla vaarallista. 

Hyviä ja huonoja ratkaisuja

Talvisodan tunnetuin taistelu, Suomus-
salmen–Raatteentien kaksoistaistelu 
sopii esimerkiksi alivoimaisen taktiikas-
ta. Siitä löytyvät myös ne elementit, joista 
sittemmin kehitettiin 1970-luvun alussa 
käyttöön otettu alueellisen puolustuksen 
doktriini. Taistelujen kriittisin vaihe oli 
vihollisen lisävoimien tulon estäminen 
Suomussalmelle. Sen lisäksi, että suo-
malaisjoukot torjuivat uuden vihollis-
divisioonan tulon, ne pitivät  vihollista 
jatkuvassa epävarmuuden tilassa ryhty-

mällä sissitoimintaan. 
Vaikka tuolloin ei edes ollut olemassa 

koulutettuja sissijoukkoja, suomalaisten 
kyky liikkua tiettömässä, pimeässä, lumi-
sessa ja kylmässä metsässä mahdollisti 
aktiivisen toiminnan vihollisen sivus-
toilla ja selustassa. Taistelu kulminoitui 
suomalaisten eduksi. Lopulta vihollinen 

Joutselässä. Suomussalmen joukko-
jen komentaja, eversti ja myöhemmin 
kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuo 

kutsuikin Suomussalmen–Raatteentien 
taisteluja Suomen Thermopylaiksi. 

Eivät kaikki viime sotiemme taiste-
lut kuitenkaan olleet suuria saarrostus-
voittoja. Karjalan kannaksella, jossa tilaa 
laajoille operaatioille ei ollut, oli suoma-
laisten puolustustaktiikka varsin kaava-
maista. Joukkoja kulutti ohjesäännön 
määräys, jonka mukaan pääpuolustus-
linjan tuli taistelujen jälkeen olla omien 
hallussa. Vastahyökkäykset suunnattiin 
pääpuolustuslinjaan syntyneihin murtoi-
hin, vaikka jälkikäteen arvioituna tehok-
kaampaa olisi ollut hyökätä syvemmälle 
vastustajan ryhmitykseen komentopaik-
koja, esikuntia ja huoltoa vastaan. 

Jopa Stalin kiinnitti huomiota suo-
malaisten symmetriseen toimintatapaan 
toteamalla, että ”suomalaiset palvovat 
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pääpuolustuslinjaa kuten muhamettilai-
set allahia”. Taktisista onnistumisista ja 
epäonnistumisista otettiin oppia. Linja-
puolustuksen sijasta ryhdyttiin suunnit-
telemaan puolustusta syvällä alueella. 
Sen periaatteita – joita hyvällä syyllä 
voidaan kutsua alivoimaisen taktiikan 
kulma kiviksi – sovelletaan edelleenkin 
Suomen puolustusvoimissa. 

Pyhä yksinkertaisuus

Yleiset taktiset periaatteet, sodankäyn-
nin lainalaisuudet ja olosuhdetekijät 
pätevät periaatteellisella tasolla myös 
ilmavoimien ja merivoimien toimintaan. 
Niidenkään käytössä ei määrällisesti ali-
voimainen voi päätyä kulutussota-asetel-
maan eli toimimaan samalla tavalla kuin 
vastustaja. Lopputulos tällaisesta taktii-
kasta olisi kuin antiikin falangien yhteen-
otoissa, joissa lukumääräisesti suurempi 
ja fyysisesti vahvempi vei aina voiton. 

Esimerkkinä alivoimaisen taktiikasta 
meritaistelussa voidaan mainita amiraali 
Nelsonin taistelu Napoleonin laivastoa 
vastaan Trafalgarissa. Nelson olisi hävin-
nyt taistelun, jos hän olisi käynyt siihen 
tuon ajan tyypillisellä laivastotaktiikalla. 
Siinä laivasto-osastot purjehtivat toisten-
sa kohdalle kyljet ja tykit vastakkain ja 
laukaisivat aseensa tultuaan maalin koh-
dalle. 

Alivoimainen Nelson ei purjehti-
nutkaan Napoleonin laivaston rinnalle, 

vaan hankki laivastolleen aloitusasetel-
man tuulen yläpuolelta. Sen jälkeen hän 
eteni suoraan kohti Napoleonin armadaa. 
Ryhmitykseen päästyään englantilaiset 
avasivat tykkitulen vastustajan laivoihin 
takaapäin, jolloin osumat tekivät huomat-
tavasti suurempaa tuhoa kuin ammuttuna 
kylkilinjaan. Nelsonin joukkojen voiton 
avaimet olivat yllätys, aikautus ja kou-
lutus. Hänen merisotilaansa kykenivät 
yllättävästi muuttamaan etenemissuuntaa 
ja ennakoimaan, milloin tykit kannatti 
laukaista. 

Samankaltainen toimintatapa omak-
suttiin 1930-luvulla Suomen ilmavoi-
missa. Maailmalla hävittäjätaktiikassa 
suosittiin jäykkää kolmen koneen tiivistä 
kiilamuotoa. Kiiloista muodostetut lento-
osastot olivat kömpelöitä, ja ne paljastui-
vat jo kaukaa. Yksittäisellä ohjaajalla oli 
vähän toiminnanvapautta. Siipimiesten 
huomio kiinnittyi oman paikan säilyttä-
miseen, jolloin käytännössä ainoastaan 
osaston johtajalla oli mahdollisuuksia 
ilma tilan seuraamiseen. Suomessa, jossa 
koneet eivät edes riittäneet suuriin muo-
dostelmiin, oli toimittava toisin. 

Vuonna 1935 otettiin käyttöön peri-
aate, jossa pienin taisteluyksikkö oli yksi 
kone. Konepareista muodostetut avo-
muotoiset osastot mahdollistivat parien 
itsenäisen toiminnan sekä tehokkaan 
 tähystys- ja liikehtimiskyvyn. Taktiikassa 
korostui tilanteenmukaisuus ja yksilön 
taistelukyky. 

Nelsonin toimintatapaa taktiikka 
muistutti siinä, että vihollisosastoja 
 lähestyttiin yläpuolelta etusektorista ja 
kohdalle tultaessa pudottauduttiin puoli-
vaakakierteellä aloitetulla syöksyllä maa-
lien taakse. Majuri, myöhemmin eversti 
Richard Lorentzin kehittämät toiminta-
tavat lienevät nykyäänkin käytössä muu-
allakin kuin Suomessa. Sprengtportenin 
oppeja noudattaen: muotoja ei saa olla 
paljon, ja yksinkertainen on aina toimivin 
ratkaisu.

Ei yhtä voitonkaavaa

Vaikka sotataito on soveltamista, ovat 
sotateoreetikot kautta aikain pyrkineet 
etsimään voiton kaavoja. Sanasta kaava 
tulee mieleen systemaattinen ja aina sa-
malla tavalla toistuva toiminta, joka ei 
sellaisenaan sovi sodan ympäristöön. 
Näin asian näki myös sodan filosofi 
Carl von Clausewitz kirjoittaessaan, että 
”Abso luuttinen, niin kutsuttu matemaat-
tinen, ei missään löydä kiinteää perustaa 
sotataidon laskelmissa. Heti alusta lähtien 
tulee esiin mahdollisuuksien, todennäköi-
syyksien, onnen ja epäonnen peli, joka 
sijoittaa sodan kaikista inhimillisen toi-
minnan haaroista lähimmäksi uhkapeliä.”

Luonnollisestikaan edellä kuvat-
tua ei pidä tulkita siten, etteikö sotaan 
pitäisi valmistautua, eikä sitä tarkoitta-
nut Clausewitzkään. Hän tarkoitti sitä, 
ettei sotataidolle voi laatia kaiken kat-
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tavaa oppi rakennelmaa, koska henkis-
ten tekijöiden, kuten sattuman, onnen 
ja epä onnen, merkitys on aina otettava 
huomioon suunnitelmissa. Teorioita 
tarvitaan, mutta niiden ei tarvitse olla 
samalla toimintaohjeita. 

Clausewitz ei myöskään tarkoittanut 
sitä, että laadullisilla asioilla olisi ma-
teriaalisia seikkoja suurempi merkitys 
sodan käynnissä. Molemmat ovat tärkei-
tä, mutta niiden pitää olla sopusoinnus-
sa, ettei käy niin kuin sotataidolle kävi 
1800-luvulla. Tekniikan mahdollistettua 
entistä tehokkaampien aseiden valmista-
misen alettiin teknologiaylivoimaan luot-
taa liikaa, jolloin taktiikan kehittäminen 
jäi taka-alalle. Seurauksena olivat veriset 
kulutustaistelut esimerkiksi ensimmäisen 
maailmansodan länsirintamalla. 

Tämän päivän sotataidollinen muoti-
sana on hybridi eli yhdistelmä. Hybri-
dissä yhdistyy sotataidon koko kirjo, 
tavanomainen ja epätavanomainen 
sodankäynti, informaatiosota, sissitoi-
minta, terrorismi, talouspakotteet ja 
 siviilivastarinta. Suomessa tämänkaltai-
siin uhkiin on perinteisesti varauduttu 
kaikki yhteiskunnan osa-alueet kattavalla 
kokonaismaanpuolustuksella. Sitä ei ole 
romutettu, vaan ratkaisu on edelleenkin 

varsin käyttökelpoinen. 
Hybridiuhka ei ole mikään uusi 

asia, sillä jo antiikin sodissa käytettiin 
 samanlaisia periaatteita sodan päämää-
rien saavuttamiseksi. Uudet tekno-
logiatkaan eivät ole yllätys, ovathan 
sotalaitokset kautta aikojen pyrkineet 
hyödyntämään sodankäynnissä uusimpia 
teknologioita. Pelkällä teknologialla sotia 
ei kuitenkaan voiteta. Mikään osatekijä 
ei voi olla kaikkivoipa, vaan tarvitaan 
toimiva kokonaisuus, joka taidollaan ja 
monipuolisuudellaan kykenee haasta-
maan vastustajansa.

Kaiken takana äly

Suomen taloudessa on tälläkin hetkel-
lä suuria haasteita, jotka heijastuvat 
luonnollisesti myös Puolustusvoimien 
kehittämiseen. Doktriinimme ja asejär-
jestelmiemme on oltava loppuun saakka 
harkittuja, jotta niukat puolustusmäärä-
rahat voidaan sijoittaa mahdollisimman 
paljon suorituskykyä tuottavalla tavalla. 

Historian saatossa suomalaiset 
sotataidolliset ratkaisut ovat olleet 
enemmänkin toiminnallisia kuin mate-
riaalipohjaisia. Jättiläistä horjutetaan 
ennen kaikkea älyllä – ajatuksella, jota 

osataan taidokkaasti soveltaa käytäntöön. 
Tilanteen vaatiessa se tehdään jopa ohje-
sääntöihin kirjatuista periaatteista poi-
keten – aivan kuin talvisodan Laatokan 
pohjoispuoleisilla rintamilla tapahtui. 
Luonnollisestikaan pelkkä kaunis ajatus 
ei riitä, vaan aikomuksen toteuttamisek-
si tarvitaan ajanmukaiset aseet ja muut 
taisteluvälineet.

Lukumääräisesti tulemme aina ole-
maan alivoimaisia, siksi on panostettava 
laatuun. Hyvän koulutuksen ja epätavan-
omaisten toimintaperiaatteiden lisäksi 
laatuun kuuluu myös huipputeknologia 
etenkin silloin, kun vastustajan ei voida 
olettaa kykenevän kiistämään sen käyt-
töä omilla ratkaisuillaan. Taidokkaasti 
maalla, merellä ja ilmassa käytettävät 
asejärjestelmät muodostavat vastustajalle 
uhkan, jota se ei voi jättää huomiotta. 

Alivoimainen ei voi tyytyä vastusta-
jan kanssa symmetriseen toimintatapaan, 
koska silloin määrällisesti vähäisempi 
jää aina tappiolle. Alivoimainen ei voi 
kangistua kaavoihin, vaan sen pitää kyetä 
toimimaan älykkäästi, aktiivisesti, yllät-
tävästi ja epäsymmetrisesti. 

Mikromanageroinnilla jättiläistä ei 
käännetä, vaan siihen tarvitaan tietoa, 
taitoa ja soveltuvia välineitä.
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Ajan kaikuja

Viime vuosina julkinen sektori 
on tullut tunnetuksi siitä, että 
uudistukset jäävät tekemättä 

tai epäonnistuvat. Samalla julkinen 
velka vain jatkaa kasvuaan. 

Myönteinen poikkeus tästä ilmiöstä 
oli kuitenkin puolustusvoimauudistus, 
joka saatettiin loppuun vuoden 2014 
lopussa. Nyt pari vuotta myöhemmin 
tiedämme, että uudistus onnistui. Se 
valmistui aikataulussa, ja sen tavoitteet 
savutettiin sekä sisällön että säästöjen 
osalta. Tästä suuri kiitos kuulu Puo-
lustusvoimien henkilökunnalle, joka 
 sitoutui laajasti uudistukseen huoli-
matta siitä, että uudistus toi mukanaan 
monia kipeitäkin päätöksiä. 

On varsin selvää, että muualla jul-
kisella sektorilla olisi opittavaa puolus-
tusvoimauudistuksesta. Ennen kaikkea 
puolustusvoimauudistus osoitti sen, että 
julkista sektoriakin voi tehostaa ilman 
että sen päätehtävä kärsii. 

Uudistus osoitti myös sen, että juuri 
uudistaminen on järkevin tapa edetä 
talouden tehostamisessa. Aivan liian 
usein julkisen sektorin säästöjä toteu-
tetaan siten, että vanha organisaatio ja 
toimintatapa jäävät ennalleen huolimat-
ta siitä, että resurssit ovat vähentyneet. 

Puolustusvoimauudistuksen menes-
tystekijöitä olivat myös hyvä suunnit-
telu, henkilöstön mukaan ottaminen 
uudistuksen suunnitteluun jo varhai-
sessa vaiheessa sekä määrätietoisuus. 
Uudistusta vietiin eteenpäin silloin-
kin, kun julkinen paine ja keskustelu 
olivat kiihkeimmillään. Monet muut 
uudistukset ovat kaatuneet kriittiseen 
keskusteluun, jossa uudistuksista vas-
tuussa olleet henkilöt eivät ilmeisesti 
itsekään ole tarpeeksi uskoneet omaan 
tekemiseensä. 

Miltä Puolustusvoimien tulevaisuus 
sitten näyttää? On selvää, että maail-
ma on hyvin erilainen tänään verrat-
tuna siihen, miltä se näytti keväällä 
2011, jolloin puolustusvoimauudistus 
päätettiin aloittaa. Mielestäni uudistus 
oli joka tapauksessa välttämätön. Sen 
sijaan osa leikkauksista, jotka aikanaan 
uudistuksen kyljessä tehtiin, ei enää 
tämän päivän valossa näyttäydy yhtä 
itsestään selviltä. 

Nyt kuusi vuotta myöhemmin 
 Euroopan turvallisuuspoliittinen 
 tilanne on kireä ja laajasti tuetaan sitä, 
että Puolustusvoimien tarvitsemat re-
surssit on turvattava. Tämä on hyvä 
asetelma, kun otetaan huomioon se, 
että Puolustusvoimien resurssitarpeet 
kasvavat lähivuosina huomattavasti, 
mikä johtuu etenkin suurista inves-
toinneista Meri- ja Ilmavoimiin. Myös 
Maavoimissa lienee edelleen suuria 
 investointitarpeita. 

Nykyään seuraan sekä Puolus-
tusvoimia että turvallisuuspoliittista 
keskustelua katsomosta käsin. Suh-
teellisen valistuneena katselijana koen, 
että suunta on hyvä. Kalustoa pyritään 
uudistamaan, jotta meillä on jatkossa-
kin uskottavat puolustusvoimat, jolla 
on moderni ja tarkoituksenmukainen 
materiaali käytettävissään. Tälle kehi-
tykselle on onneksi myös nyt riittävän 
laaja poliittinen tuki. 

Sanomattakin on selvää, että esi-
merkiksi hävittäjähankinnat tulevat 
herättämään vielä paljon tunteita ja 
keskustelua. Kun aikanaan ministerinä 
olin käynnistämässä hävittäjähanketta, 
olimme puolustushallinnon sisällä vah-
vasti samaa mieltä siitä, että hankinnan 
ratkaisee ensisijaisesti suorituskyky. 

On kuitenkin rehellistä myön-
tää, että asiaan liittyy myös vahvo-
ja  poliittisia ulottuvuuksia. Näin oli 
myös 1990-luvun alussa, kun Suomi 
teki rohkean päätöksen hankkiessaan 
Hornet-hävittäjät. Käsittääkseni sil-
loinkin suorituskyky oli ratkaisevin 
asia, joskin aikanaan päätös oli myös 
poliittinen suunnanvalinta erityisesti 
suhteessa itäkalustoon. 

Tälläkään kertaa itäkalusto ei ole 
vaihtoehto. Sen sijaan kisassa lienee 
mukana niin ruotsalainen kuin amerik-
kalainenkin vaihtoehto. Jo pelkästään 
tämä ulottuvuus tekee hankinnasta 
hieman kimurantin. Olen kuitenkin 
vakuuttunut siitä, että Puolustusvoimat 
ja poliittinen johto valitsevat Suomelle 
parhaan mahdollisen konetyypin, jolla 
turvataan maamme uskottavien ilma-
voimien tulevaisuus. 

Viime aikoina myös Merivoimien 
hankinnat ovat herättäneet julkis-
ta keskustelua. Tämä on taas kerran 
muistutus siitä, miten paljon Puolus-
tusvoimien asiat kiinnostavat. Hyvin 
monilla on näkemyksiä siitä, miten 
hankinnoissa tulisi toimia. Julkisuuden 
hallinta ja avoimuus ovat jälleen kes-
keisessä roolissa, jotta taloudellisesti 
merkittävät hankinnat saavat tarvitta-
van tuen myös laajemmissa piireissä. 

Isänmaamme täyttää tänä vuonna 
sata vuotta. Se on suuri kansallinen 
ilon aihe. Kuten hyvin tiedämme, 
 itsenäisyys ei kuitenkaan ole mikään 
itsestäänselvyys. Juhlavuosi on hyvä 
ajankohta muistuttaa meitä suomalai-
sia siitä, että ilman puolustusvoimia 
olisimme viime vuosisadan puolella 
menettäneet itsenäisyytemme. Puolus-
tusvoimilla on tänä vuonna erinomai-
nen mahdollisuus entisestäänkin nostaa 

ja takaajana. 

Carl Haglund

Kirjoittaja toimi Suomen puolustus-
ministerinä vuosina 2012–2015.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 

Kynät hirttosilmukassa

Jokaisen yleisesikuntaupseerin 
tulisi tuntea arvoonsa liittyvien 
tunnusten historiaa, vieläpä osata 

kantaa niitä oikein. 
Sotilaiden ja poliisien olalla kan-

nettavia päällystön nauhoja kutsutaan 
olkapunoksiksi tai olkanauhoiksi. 
Olka punosten syntytarinoita on monta. 

Kerrotaan, että alankomaalaisten 
ja espanjalaisten välisessä sodassa 
vuosina 1567–1573 eräs espanjalais-
ten puolella taistellut vallonirykmentti 
olisi siirtynyt alankomaalaisten puo-
lelle vastalauseena espanjalaisten jul-
muuksille. 

Espanjalaisten komentaja suut-
tui ja uhkasi hirttää koko rykmentin. 
Vallonirykmentin sotilaat laittoivat 
hirttosilmukan valmiiksi kaulaansa 
osoittaakseen, etteivät he pelänneet 
uhkauksia. Sotilaat taistelivat urhool-
lisesti, ja köydestä tuli pian urhoolli-
suuden symboli.

Myytti tai ei, köysipunoksen tulo 
sotilasperinteeksi on ajoitettavissa 
1500-luvulle. On myös mahdollista, 
että olkapunoksen lähtökohtana oli 
yleinen tarve pitää mukana köyttä 
tai narua. Aikana, jolloin puvuissa ei 
useinkaan käytetty nappeja, nyöreillä 
sidottiin kiinni vaatteita tai varmistet-
tiin, ettei hattu putoa maahan taistelus-
sa tai ratsastettaessa. 

On myös arveltu, että nauhoja on 
käytetty suojaamaan miekaniskuilta. 
Yleisimmän olkanauhoitukseen liitty-
vän perimätiedon mukaan Napoleon  
pyysi esikuntapäälliköltään kynää 
tehdäkseen karttaan merkintöjä. Kun 
kynää ei löytynyt, Napoleon määräsi, 
että esikuntaupseerien tuli vastaisuu-
dessa aina kiinnittää kynä narupunok-
sella epolettiin. 

Punoksista tulikin esikunta-
upseerien tunnus monissa armeijoissa. 
1700-luvulta lähtien olkanauhat ovat 

olleet koristus, jonka käyttöä on kui-
tenkin rajoitettu. Ne saattoivat toimia 
eräänlaisina upseereille urhoollisuu-
desta myönnettyinä kunniamerkkeinä. 
Niitä käytettiin erityistehtävissä palve-
levien sotilaiden tunnuksina. 

Suomessa olkanauhat otettiin 
käyttöön vuoden 1918 väliaikaisissa 
 pukeutumismääräyksissä ja virallistet-
tiin vuoden 1919 virkapukuohjesään-
nössä. 

Suomessa yleisesikuntaupseerit 
käyttävät olkapunosta oikealla olka-
päällä. Punos roikkuu suoraan alas-
päin, ja se on kiinnitetty virkapuvun 
nappeihin. Maavoimien ja ilmavoi-
mien upseereilla punos on harmaa ja 
merivoimien upseereilla kullanvärinen. 
Poikkeuksena sääntöön ovat presiden-
tin adjutantit, jotka puolustushaara-
taustastaan huolimatta käyttävät aina 
kullanväristä punosta. 

Muistisääntö olkanauhojen puke-
miseen on ”pitempi nauha käden takaa 
eteen päältä ja ylempään nappiin”. 

Marko Palokangas
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Suomi 100 vuotta –  

kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa

Kadettikunnan 

kevätkokous Niinisalossa

Kadettikunnan kevätkokous järjeste-
tään Kankaanpään Niinisalossa lauan-
taina 1. huhtikuuta. Kokousta edeltää 
yhteinen veljespäivällinen perjantaina 
31. maaliskuuta ravintola Pettu-Eerikin 
hovissa.  

Kevätkokouksen yhteydessä 
 prikaatikenraali Markku Myllykangas 
esitelmöi ajankohtaisista operatiivisis-
ta  asioista. Tilaisuudessa luovutetaan 
 Kadettikunnan ansiomitalit ja julkiste-
taan Vuoden kadettiupseeri.  

Kadettikunta ja Pohjois-Satakun-
nan kadettipiirin puheenjohtaja, majuri 
Esa Koivu toivottavat kadettiveljet ja 
-sisaret tervetulleiksi Niinisaloon. 
 Lisätietoja .

Saako pahan tappaa? 

Kadettikunta jatkaa Nuoret, arvot ja 
maanpuolustus -hanketta ja järjestää 
3. toukokuuta Suomen Sotatieteellisen 
Seuran kanssa arvoseminaarin teemalla 
Saako pahan tappaa? 

Seminaarissa pohditaan turvallisuu-
sympäristössä muuttuneita ilmiöitä aina 
valtiosta yksilöön. Seminaarin paneelin 
puheenjohtajana toimii sotilasprofes-
sori Aki-Mauri Huhtinen, ja paneeliin 
osallistuvat elokuvaohjaaja Jari Halo-
nen, kirjailija Laura Gustafsson,  toi-
mittaja Laura Halminen, tutkija Mikko 
Lahtinen ja kenttärovasti Janne Aalto. 

Tervetuloa mukaan arvokeskuste-
luun. Lisätietoja toisaalla lehdessä.

www.kylmasota.fi

Kadettikunta julkistaa laajan Suomi 
kylmässä sodassa -verkkosivuston 
 kevätkokouksen yhteydessä. Tieto-
pankki on valmistettu yhteistoimin-
nassa Opetushallituksen ja Historian 
ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
kanssa. 

Tietopankki tukee maamme kou-
lujen historian ja yhteiskuntaopin 
opetusta ja toimii myös avoimena 
tietopankkina kaikille aiheesta kiin-

nostuneille. Tietopankki toimii myös 
älypuhelimilla ja mobiililaitteilla. 

Tietopankin käsikirjoittajana on 
toiminut eversti, valtiotieteen tohtori 
Pekka Visuri ja asiantuntijana kenraali-
majuri, valtiotieteen tohtori Pertti Sal-
minen. Hankkeen toteuttamisen ovat 
mahdollistaneet Maanpuolustuksen 
Kannatussäätiö, Puolustusvoimien Tu-
kisäätiö, Jenny ja Antti Wihurin  rahasto, 
Uuden Päivän rahasto,  URLUS-Säätiö, 
Sotavahinkosäätiö ja Lotta Svärd 
Säätiö. 

Kadettikunta ry esittää kunnioit-
tavat kiitokset hankkeen tukijoille. 
Kadettikunnan verkkosivustoille ja tie-
topankkeihin kohdistui viime vuonna 
yli 10,5 miljoonaa tietohakua.  

Kadettikunnan viestintä-  

ja strategiaseminaari

Kadettikunnan ja kadettipiirien vies-
tintä- ja strategiaseminaari järjestetään 
19.–21. toukokuuta. 

To i m i n t a y m p ä r i s t ö s s ä m m e 
 tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka 
on kyettävä ottamaan huomioon 
 Kadettikunnan tulevaisuuden roolia 
ja toiminnan tavoitteita pohdittaessa. 
Kadettikunta on olemassa jäsenistöään 
varten. Kadettiveljeys ja kadettiveljistä 
sekä -sisarista huolehtiminen on meille 
tärkeintä. 

Jäsenistön mielipiteitä on kartoitet-
tu arvotutkimuksella vuonna 2012 ja 
viestintä- ja järjestötutkimuksella 2013 
sekä viestinnän kehittämistutkimuksel-
la 2015. Näiden tutkimusten tulokset 
ovat käytettävissä strategiatyössä.

Tuetaan kadettiveljiä  

ja -sisaria

Kadettikunnan perustama Suomen 
Marsalkka Mannerheimin Kadettisää-
tiö on tukenut jo yli 65 vuoden ajan 
kadettiveljiä ja -sisaria sekä heidän 
omaisiaan hautaus- ja perheavustuksin. 
Säätiö on myöntänyt avustuksia lähes 
neljänsadantuhannen euron arvosta.  

Lisäksi säätiö on antanut yli   
15 vuoden ajan oikeudellista neuvon-
tapalvelua Kadettikunnan jäsenille 
perhe- ja perintöoikeuden alalta. Oikeu-
dellisen neuvontapalvelun on tuottanut 
vuodesta 2013 lähtien Asianajotoimisto 
Lindell Oy, joka toimii myös Upseeri-
liiton yhteistyökumppanina. Neuvonta-
palvelu toteutetaan puhelinneuvontana, 
joka on Kadettikunnan jäsenelle, puoli-
solle tai perilliselle maksutonta.  

Maksutonta puhelinneuvontaa voi 
saada enimmillään yhden tunnin ajan. 
Tämän ajan on todettu olevan riittävä 
perusasioiden selvittämisessä. Neuvon-
ta koskee perhe- ja perintöoikeuden 
aihealueita, joita ovat muun muassa 
edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus, 
elatusasiat, ennakkoperintö, lahja, tes-
tamentti, avioehtosopimus, ositussopi-
mus, perunkirjoitus, perinnönjako ja 
kuolintapauksen perusteella mahdolli-
sesti maksettavat erilaiset etuudet sekä 
edellä mainittuihin oikeustoimiin liit-
tyvä verosuunnittelu.

Toivotan jäsenistölle hyvää Suomi 
100 -juhlavuotta.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
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Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita 

osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.

Kadettikunta ry:n kevätkokous 

Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Kankaanpään Niinisalossa Tykistö-

koulun (MAASK) auditoriossa lauantaina 1. huhtikuuta 2017 kello 13.45 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan halli-

tukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja 

kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla 

valtakirjalla on sallittu.

Kevätkokouspäivän ohjelma

10.00   Seppeleenlasku RUK:n muistomerkille, Niinisalo

  Kahvitarjoilu, Tykistökoulun (MAASK) aula

10.30   Päiväjuhla, Tykistökoulun (MAASK) auditorio

  Tilaisuuden avaus, Pohjois-Satakunnan kadettipiirin puheenjohtaja, majuri Esa Koivu

  Tervehdykset

   Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim Mattsson

   Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

   Porin prikaatin komentaja, eversti Rami Saari

  Esitelmä, valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Markku Myllykangas

  Suomi kylmässä sodassa -verkkosivuston julkistaminen, eversti VTT Pekka Visuri

  Palkitsemiset: Vuoden kadettiupseeri, Kadettikunnan ansiomitalit

  Huomionosoitukset

12.30–13.30  Lounas, varuskuntaravintola Falkonetti

13.45   Sääntömääräinen kevätkokous, Tykistökoulun (MAASK) auditorio

Seppeleenlaskussa asuna on paraatipuku tai tummapuku kunniamerkein ja päiväjuhlassa  asuna 

on palveluspuku tai tummapuku.

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 15. maalis-

kuuta 2017 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla  olevalla ilmoittautu-

mislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen  tai puhelimitse 

09 490 759.

Tervetuloa Niinisaloon!

Kadettikunnan hallitus ja Pohjois-Satakunnan kadettipiiri

Kevätkokousta edeltää veljespäivällinen perjantaina 31. maaliskuuta 2017 kello 19.00 ravin-

tola Pettu-Eerikin hovissa. Kokousedustajat ja Pohjois-Satakunnan kadettipiirin jäsenet ovat 

tervetulleita veljespäivälliselle.

Tietopaketti Kadettikunnan kevätkokoustapahtumasta on julkaistu Kadettikunnan  

verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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Arvoseminaari – Saako pahan tappaa?

Kadettikunta ry ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestävät arvoseminaarin  

Saako pahan tappaa? keskiviikkona 3. toukokuuta 2017 kello 15.00–18.00 Tieteiden  

talossa (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). Seminaari on yleisölle avoin ja maksuton tapahtuma. 

Lisätietoja  ja 

Tilaisuudessa pohditaan turvallisuusympäristössä muuttuineita ilmiöitä valtiosta yksilöön.

Seminaarin ohjelma

Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu kello 15.00–15.30

Seminaarin avaus kello 15.30, prikaatikenraali Kim Mattsson, Kadettikunta ry

Alustus, professori Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu

Turvallisuuspoliittinen tilannekatsaus, sotilasprofessori Petteri Lalu, Maanpuolustuskorkeakoulu

Paneeli: sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen, elokuvaohjaaja Jari Halonen, kirjailija Laura 

Gustafsson, kenttärovasti Janne Aalto, kybertoimittaja Laura Halminen ja filosofi Mikko 

Lahtinen.

Mielipidetutkimuksen tulosten esittely, sotatieteiden tohtori Risto Sinkko

Päätöspuheenvuoro

Tilaisuus päättyy kello 18.00

Mielipidetutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa  

sotatieteiden tohtori Risto Sinkko, sähköposti r.sinkko(at)kolumbus.fi.

Seminaariin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 24. huhtikuuta 2017 mennessä. 

Ilmoittautuminen  sähköpostiosoitteeseen . Tilarajoituksista 

johtuen seminaaripaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa arvoseminaariin!

Kadettikunta ry ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry

Kadettiupseerin isännänviiri 

K
adettiupseerin 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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Etelä-Lapin kadettipiiri juhli 
Kadett ikunnan vuosipäi-
vää Rovaniemellä 27. tam-

mikuuta. Päivällä piirin jäsenet 
kokoontuivat Rovaniemen kirkolle 
seppeleenlaskuun talvi- ja jatkosodan 
muistomerkille. Seppeleen laskivat 
kadettipiirin puheenjohtaja, eversti-
luutnantti Joakim Salonen apunaan 
Lapin lennoston komentaja, eversti 
Mikko Kauppala ja Lapin aluetoimis-
ton päällikkö, everstiluutnantti Mikko 
Mäntynen. 

Muistomerkiltä suuntasimme 
juhla lounaalle ravintola Oppipoikaan. 
Lounaan aikana eversti evp Mikko 
Virrankoski varmisti nuorempien 
 kadettiveljien tietämyksen Kadetti-
kunnan perinteistä ja kadettipiiriistä.

Vuosipäivän iltaosuuden toteutuk-
seen vaikutti samaan aikaan järjestetty 
Tunturiralli. Rovaniemen majoitus- ja 
muonituspaikat oli varattu niin  täyteen, 

että luovuimme avec-tilaisuudesta ja 
kokoonnuimme juhlaillalliselle herras-
seurueessa. Osanotto olisi voinut olla 
runsaampikin, mutta ehkä sanonta 
”laatu korvaa määrän” sopi tähänkin 
tilaisuuteen. 

Kadettikunnan vuosipäivän viettoa napapiirillä
Piirin puheenjohtajan tervetuliais-

sanojen jälkeen nautimme maittavan 
illallisen asiaankuuluvine juomineen. 
Osallistujat edustivat sopivasti eri 
puolustushaaroja ja ikäluokkia. Kes-
kustelun aiheet vaihtelivat turvalli-
suuspolitiikasta upseerin ammattiin 
ja Puolustusvoimista yhteiskuntamme 
tilaan. Tässäkin tilaisuudessa kokemus-
ta edusti Mikko Virrankoski. 

Päivän tilaisuudet olivat juhla-
päivän arvoisia ja hyvin järjestettyjä. 
Lämmin kiitos kadettipiirin sihteeril-
le, kapteeni Sampo Keräselle päivän 
järjestelyistä.  

Joakim Salonen

Kadetti 8423
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Kadettikunnan ja Kaaderilaulajien tärkeimpiä tapahtumia  

vuonna 2017 
 

Suomi 100 vuotta  Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa 
 

Kadettikunnan 96. vuosipäivän juhlatilaisuudet kadettipiireittäin 27.1.  
Mannerheim 150 vuotta -konsertti Finlandia-talossa 15.2. 
Kylkirauta numero 1 ilmestyy 17.3. 
Kadettikunnan kevätkokous Niinisalossa 1.4. 
Suomi kylmässä sodassa -verkkosivuston julkistaminen 1.4. 
Kaaderilaulajien kevätkonsertti Ritarihuoneella Helsingissä 23.4. 
Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran arvoseminaari Helsingissä 3.5. 
Kadettikunnan ja kadettipiirien strategiaseminaari 19. 21.5.  
Kadettikunnan viestinnän kehittämisseminaari 19. 21.5. 
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlallisuudet Helsingissä 4.6. 
Kylkirauta numero 2 ilmestyy 22.6. 
XIX Kaaderigolf Tuusulassa 1. 2.8. 
Kadettikunnan ja Suomen Sotatieteellisen Seuran turvallisuuspolitiikan seminaari Helsingissä 21.9. 
Kylkirauta numero 3 ilmestyy 13.10. 
Kaaderitanssiaiset Santahaminassa 27.10. 
Kadettikunnan syyskokous Helsingissä 28.10. 
Kaaderilaulajien isänpäivän aaton konsertti Helsingissä 11.11. 
Pohjois-Kymen kadettipiirin itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus koululaisille 4.12. 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet kadettipiireissä 
Kylkirauta numero 4 ilmestyy 22.12. 
Jouluaaton kunniavartiot sankarihautausmailla 
 
Kadettikunnan oman toiminnan kehittämiseksi vuonna 2017 

 laaditaan Kadettikunnan strategia 2027 ja kolmivuotistoimintasuunnitelma 2018 2020 
 laaditaan Kadettikunnan viestintästrategia 2027 
 uudistetaan Piiritoimintaohje ja Sääntökansio 

 
Kadettikunta toteuttaa seuraavia hankkeita vuonna 2017 

 Suomi kylmässä sodassa -verkkosivuston valmistaminen 
 Kadettikunta turvallisuuspolitiikan toimijana -tutkimus- ja kirjahanke 
 Turvallisuuspolitiikan tietopankin päivittäminen 

 
kadettikunta.fi, facebook.com/kadettikunta, twitter.com/kadettikunta, 

 kylkirauta.fi, kaaderilaulajat.fi 
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Kokonaisturvallisuustapahtumat 

(Huom. päivämäärämuutokset)

 Rovaniemi 12.5. ja 27.5.
 Kouvola 19.–20.5.
 Turku 19.–20.5.
 Iisalmi 20.5.
 Lahti 9.6.
 Jyväskylä 15.6.
 Hattula 28.6.
 Helsinki 18.–19.8. – päätapahtuma Musiikki yhdistää
 Vaasa 23.8.
 Oulu 25.–26.8.

Nuku rauhassa
Kokonaisturvallisuuden  

Suomi 100 vuotta -juhlahanke

Maamme juhlavuoden 2017 kestävä hanke tuo ensimmäistä kertaa yhteen kaikki keskeiset kokonaisturvallisuuden 

toimijat: viranomaiset, järjestöt, yritykset ja kansalaiset. 

Yhteistyössä ovat vapaaehtoiset maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöt, veteraanijärjestöt ja viranomaiset, muun 

muassa opetushallitus, puolustusministeriö, sisäministeriö, Turvallisuuskomitea, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoi-

mat, Rajavartiolaitos, poliisi, pelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos sekä paikallistasolla myös SPR ja VAPEPA. Kadettikunta 

ja Kadettipiirit tukevat hanketta ja osallistuvat hankkeeseen tahoillaan. 

Hanke on osa Valtioneuvoston kanslian virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Hankkeen sivusto www.nukurauhassa.fi on 

avattu. Kadettikunnan jäsenet ovat tervetulleita kokonaisturvallisuustapahtumiin ja seminaareihin.

Seminaarit ja teemat

Tampere 13.3. – Talvisodan henki ennen ja nyt
Joensuu 19.4. – Isänmaan puolustajat ja rakentajat
Oulu 25.4. – Vapaaehtoisuus turvallisuuden takeena
Helsinki 19.5. – Naiset turvallisuuden tekijöinä 

Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tarkastettiin 20. tammikuuta 
2017 kapteeni Jussi Pajusen 

väitöstutkimus Ilmatähystyspalveluk-

Suomen ilmavalvonnan kehittäminen 
. Tutkimuksessaan Pajunen 

käsittelee sodan varalle suunnitellun ja 
sotien aikana järjestetyn ilmavalvonnan 
kehityskaaren 1930-luvun alun paikal-
lisesta ja kiinteästä ilmavalvonnasta 
alueellisen ilmavalvonnan lakkautta-
miseen vuoden 1942 lopulla. 

Laajaan alkuperäislähdeaineis-
toon pohjautuva tutkimus kokoaa 
yhteen alueelliseen ratkaisuun poh-
jautuneen  ilmavalvonnan synty- ja 

Väitöstutkimus ilmavalvonnasta
kehitysyhteydet sekä alueellisen il-
mavalvonnan alasajoon johtaneet syyt. 
Ilmavalvonnan kehittämisen lisäksi tut-
kimuksessa käsitellään ilmavalvonnan 

-
mintaa osana Suomen ilmapuolustusta. 

Teoksen sähköinen versio on ladat-
tavissa Maanpuolustuskorkeakoulun 
julkaisuarkistosta https://www.doria.

.

www.nukurauhassa.fi
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Palvelukseen halutaan

Mentoreita
Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos hakee evp-upseereja 

104. Kadettikurssin ja 87. Merikadettikursssin mentoritoimintaan 2017–2018.

Mentorit toimivat opintojaksoilla pienryhmäkeskustelujen ohjaajina sekä apuna opiskelijan  

johtajana kehittymisessä. Pienryhmissä toiminnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi luennoil-

la sekä muissa oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisältöjen selkeyttäminen ja syventäminen. 

Mentorit osallistuvat keskusteluihin, tuovat niihin oman näkökulmansa ja tarvittaessa ohjaavat 

opiskelua. Opiskelijoiden kokemusten perusteella mentorit ovat olleet opinto jaksoilla erittäin 

suureksi avuksi.

Tervetuloa Mentori-infoon
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselle

Santahaminaan 

11. toukokuuta 2017 kello 12.00–15.00

Tilaisuudessa esitellään vuosien 2017–2018 mentoritoimintaa ja johtamisen opintojaksoja.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja

everstiluutnantti Jukka Seppä

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 21. huhtikuuta 2017 mennessä:

Kapteeni Petri Laine

petri.laine(at)mil.fi 

Lisätietoja mentoroinnista johtamisen opintojaksoilla antaa kapteeni Petri Laine,  

petri.laine(at)mil.fi
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Studia Militaria 2017

Venäjä ja Yhdysvallat – Ukraina ja Syyria 

Mihin on tultu ja mihin ollaan menossa?

Mitkä ovat Yhdysvaltojen ja Venäjän intressit?

Mitkä ovat osapuolten tavoitteet?

Miten taistelut ovat edenneet?

Miten sotaa käydään?

Suomen Sotatieteellisen seuran Studia Militaria 

28. maaliskuuta kello 16.00–18.00.

Tilaisuudessa alustavat

Dosentti Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti

Everstiluutnantti Juhani Pihlajamaa, Sotataidon laitos MPKK 

Everstiluutnantti, sotilasprofessori Janne Mäkitalo, Sotataidon laitos MPKK 

Puheenjohtajana toimii seuran varapuheenjohtaja kenraalimajuri evp Veli-Pekka Parkatti

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen seminaariin: kai.varsio(at)hotmail.com.

Osoite Kirkkokatu 6, Helsinki 
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Tapaamisen ohjelma selviää kurssikirjeestä sekä Kadettikunnan verkkosivuilta

(ks. kadettikurssit/kadettikurssien kuulumisia).  

Juhlatoimikunta jakaa myöhemmin tarkempaa informaatiota tapaamisesta. 

Tervetuloa! 

Juhlatoimikunta

66. Kadettikurssin 35-vuotistapahtuma  

Tampereella 25.–27. elokuuta 2017

Lahjaksi  

Kadettikunnan golfpalloja

Tilaa lahjaksi Callaway Supersoft -golfpalloja Kadettikunnan 

 logolla. Kesäinen lahja kadetti upseerille. Hankkimalla jäsentuot-

teita tuet samalla Kadettikunnan toimintaa.

Hinta 3 pallon paketille on 15,00 euroa ja 12 pallon paketille 

50,00 euroa+ postituskulut.Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.

krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.
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Kaaderilaulajat kaipaa kipeästi 
 riveihinsä uusia laulajia. Haussa 
ovat niin tenorit kuin bassotkin. 

Kuten yhdistykset yleisemminkin, kuo-
romme ei ole viime vuosina onnistunut 
saamaan riveihinsä riittävästi uusia jäse-
niä.  Syitä analysoimatta vetoan kaikkiin 
laulaviin kadettiveljiin: harkitkaa mah-
dollisuutta tulla mukaan kuoroon.

Kaaderilaulajat ry on aatteellinen 
yhdistys. Se ylläpitää upseerien mies-
kuoroperinnettä ja esittää etupäässä isän-
maallista ja sotilasaiheista musiikkia, jota 
monet muut kuorot eivät juurikaan esitä. 
Esiinnymme, useimmiten sotilaspuvussa, 
erilaisissa maanpuolustustilaisuuksissa. 
Laulamme sotaveteraaneille ja -inva-
lideille, heidän hyväkseen toimiville, 
 sotiemme perinteitä vaaliville järjestöille 
sekä palvelutalojen asukkaille. Kadetti-
kunnan tilaisuuksissa esiinnymme sään-
nöllisesti. Omista riveistä tuleva musiikki 
koetaan arvokkaaksi. Pyynnöstä laulam-
me myös upseerihautajaisissa. Lisätietoa 
kuorosta on verkkosivuilla osoitteessa 

. 
Kuoroa johtaa everstiluutnantti evp, 

director cantus Matti Orlamo, joka toimii 
myös Kadettikuoron johtajana. Tahtipuik-
kokin on siis kadettiupseerin kädessä. 
Kuorolla on vuodessa kolme omaa kon-
serttia, joissa yleensä on vakioyleisönsä. 
Kevätkonsertti on Helsingissä Ritarihuo-
neella (300 paikkaa). Syksyllä perintei-
nen isänpäivän aaton konsertti pidetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa 
Santahaminassa (200 paikkaa). Kolmas 
vakiintunut marssilaulupainotteinen 
konsertti on niin ikään syksyllä Turussa 
Heikkilän kasarmin sotilaskodissa (200 
paikkaa). 

Kaikissa kolmessa tapahtumassa on 
yleisölle mieluinen sotilaskodin munkki-
kahvitarjoilu. Salit täyttyvät ja yleisö 
tykkää. ”Mukava kuulla juuri tuollaista 
musiikkia”, on usein kuultu kommentti. 
Myös Finlandiatalon, Musiikkitalon, Hel-
singin yliopiston juhlasalin esiintymisla-
vat, samoin kuin Temppeliaukion kirkko 
ja monet muut kirkot ovat tulleet tutuiksi. 
Hietaniemen sankarihaudoilla laulam-
me säännöllisesti. Puolisot ovat mukana 
konserteissamme, karonkoissamme, mat-
koillamme sekä kesätapahtumissamme.

Kuoron solisteina ovat esiintyneet 
monet solistit. Jorma Hynnisen kanssa 

lauloimme Kalervo Hämäläisen Vete-
raanin iltahuudon ja Sulho Rannan kap-
paleen Testamentti pojalleni. Johanna 
Rusanen-Kartano oli solistina Kaaderi-
laulajien 20-vuotisjuhlakonsertisssa ja 
sen jälkeisessä karonkassa vuonna 2014. 
Samana vuonna Johanna levytti Kaartin 
soittokunnan ja Kaaderilaulajien kanssa 
lähes kaksikymmentäminuuttisen Sam 
Sihvon Jääkärin morsiamen. Monien 
muidenkin loistavien solistien kanssa 
olemme tehneet ja teemme edelleen 
yhteistyötä. Solisteja kuorolla on myös 
omasta takaa.

Miten pääset mukaan? Ota yhteyttä 
kuoron puheenjohtajaan Juha Savisaareen 
juha.savisaari(at)gmail.com, taiteelli-
seen johtajaan Matti Orlamoon matti.
orlamo(at)gmail.com tai varapuheen-
johtajaan pekka.kujasalo(at)gmail.com, 
puhelin 050 313 6991, ja kysy lisää.

Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin 
kello 17–19 Kirjan kerhosalissa Helsingin 
Kruununhaassa, osoite Kirjatyöntekijän-
katu 10. Useimmat laulajamme tulevat 
pääkaupunkiseudulta, mutta kimppa-
kyydillä harjoituksissa käy säännöllisesti 
ryhmä turkulaisia sekä tenori Padasjoelta. 
Matkustaminen esimerkiksi Hämeenlin-
nasta, Lahdesta, Kymenlaaksosta tai Raa-
seporista ei siis kuulosta mahdottomalta.

Rimakauhua ei tarvitse tuntea, perus-
edellytyksiksi riittävät kadettiupseerius ja 
halu laulaa. Matti Orlamo hyväksyy kuo-
rolaiset laulukokeen perusteella. Sen ovat 
pyrkijät yleensä läpäisseet. Nuottien luku-
taito tai aiempi kuorokokemus eivät ole 
välttämättömiä. Minultakin ne puuttuvat, 
jos ei varhaisten kouluvuosien poikakuo-
roa oteta huomioon. Omaa stemmaansa 

voi helposti harjoitella kuoron kotisivujen 
äänitallennearkiston avulla. 

Oletko jo mukana muussa kuo-
rotoiminnassa, mutta aikasi ei riitä 
säännölliseen mukanaoloon Kaaderilau-
lajissa tai pitkä matka estää osallistumi-
sen? Tulisitko kuitenkin ”keikkapohjalta” 
vahvistamaan Kaaderilaulajia valtakun-
nallisestikin tärkeissä esiintymisissä? 
Siihen on tilaisuus Jean Sibeliuksen Jää-
kärien marssin ensiesityksessä 100-vuo-
tismuistojuhlassa Helsingin yliopiston 
juhlasalissa 19. tammikuuta 2018. Kaa-
derilaulajat esiintyy yhdessä Kaartin soit-
tokunnan kanssa. Kaaderilaulajien tulee 
laulaa juhlassa täysvahvuisena, kahdek-
san laulajaa ääntä kohden eli yhteensä   
32 laulajaa. Tällä haavaa harjoituksissam-
me käy noin parikymmentä laulajaa. Vah-
vistukseksi haluamme kadettiupseereja, 
emme muita.

Kadettiupseereista niin naiset kuin 
miehet ovat tervetulleita myös solis-
teiksi. Tällöin tietysti vaatimukset ovat 
korkeammat kuin meillä tavallisilla rivi-
laulajilla. Apua läheltä ja kaukaa tarvitaan 
myös kuoron muissa toiminnoissa, kuten 
varainhankinnassa, tiedotuksessa ja atk-
tuessa.

Toivottavasti Kaaderilaulajat voi 
jatkossakin vastata esiintymistoiveisiin 
lisääntynein ja ehkä hieman nuorentunein 
voimin. Tunnettua kemiläistä musiikki-
miestä ja ajattelijaa Jope Ruonansuuta 
lainaten: ”Aatteleppa omalta kohaltasi!”

Pekka Kujasalo

Suurlähettiläs, majuri evp

Kadettiupseerit Kaaderilaulajia vahvistamaan
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ajankohtaista

Sotatieteiden juhlavuosi jatkuu

Suomen Sotatieteellinen Seura 
ry juhli 90-vuotista taivaltaan 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 

7. helmikuuta. Puheenjohtajan avaus- 
ja puolustusvoimain komentajan ter-
vehdyspuheenvuorot sisälsivät otteita 
seuran taipaleesta, joka alkoi Sotakor-
keakoulun kolmen ensimmäisen kurssin 
perustamana oppilaskerhona.

Enimmillään seuran jäsenmäärä on 
ollut yli 1 300. Yleisesikuntaupseerit 
ovat muodostaneet seuran jäsenistön 
pääosan, mutta edellisessä sääntöuudis-
tuksessa jäsenpohja ulotettiin nykymuo-
toisen ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneisiin. Niinpä hallitus hyväksyi 
sotatieteiden maisterikurssi 6:lta valmis-
tuvat jäseniksi tämän kuun puolivälissä. 

Jäsenkunnan laajennus maisteri-
tutkinnon suorittaneisiin toteutuu käy-
tännössä niin, että ensimmäinen vuosi 
vuosikirjoineen on jäsenelle ilmainen, 
eikä 20 euron jäsenmaksu jatkossakaan 
liene ylivoimainen kustannus, kun sitä 
vastaan saa perinteisen mutta sisällöl-
tään kehittyvän vuosikirjan. Sotatieteitä 
harrastavien kutsujäsenten määrä up-
seeriston ulkopuolelta on myös kasva-
massa.

Myös seuran sääntöuudistus pot-
kaistiin liikkeelle helmikuussa. Sen 
motiiveina toimivat seuran uusi strate-
gia, yhdistyslain muutoksesta johtuvat 

seikat ja jäsenyyden laajentaminen sota-
tieteiden kandidaatteihin. Myös jonkin 
muotoista kadettien osallistumismahdol-
lisuutta harkitaan. Sääntöuudistus vaatii 
käsittelyn vähintään kahdessa yleisessä 
kokouksessa, ja se toteutunee kesään 
2018 mennessä. 

Vuosijuhlassa julkistettiin eversti 
evp Esko Vaahtolammin ansiokkaasti 
kokoama kuvaesitys seuran historias-
ta. Vaahtolammin vuosijulkaisuista, 
 arkistolähteistä ja valokuvista keräämistä 
tiedoista ja kokemuksista saamme naut-
tia näillä näkymin Tiede- ja ase -juhla-
numeron julkistamisen yhteydessä   
16. marraskuuta. Kuvaesitys on saavutet-
tavissa seuran uusituilla verkkosivuilla 
ja Facebookin kautta. 

Seura järjestää juhlavuotenaan yksin 
ja kumppaniensa kanssa useita seminaa-
rityyppisiä tapahtumia. Kevätkokouk-
seen liittyen maaliskuun 28. päivänä 
Tieteiden talossa dosentti Mika Aalto-
la, everstiluutnantti Juhani Pihlajamaa 
ja soti lasprofessori Janne Mäkitalo 
tarkastelevat Yhdysvaltoja ja Venäjää 
 Ukrainassa ja Syyriassa. Asiantuntijoi-
den avulla etsitään vastausta siihen, mitä 
tapahtunut mahdollisesti merkitsee. 

Toukokuun 3. päivänä järjestetään 
yhdessä Kadettikunnan ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kanssa tappamisen 
oikeutusta koskeva seminaari. Kadetti-

kunnan kanssa jatketaan 21. syyskuuta 
turvallisuuspoliittisen tulevaisuuden 
pohdinnalla, ja marraskuun julkista-
mistilaisuuden yhteydessä järjestetään 
seuraava studia militaria -tilaisuus. 

Vuoden mittaan heräteltäneen myös 
levossa olleita seuran jaostoja ainakin 
strategiassa sekä operaatiotaidon ja 
taktiikan alalla. Painetta tähän on tullut 
jäsenkunnasta.

 Aikaisemmin vireä keskustelu 
taktiikan, operaatiotaidon ja strategian 
kysymyksistä on laantunut sekä sotilas-
aikakauslehdissä että seuran puitteissa. 
Nyt seuran kehittyvät verkkosivut ja 
Facebook ovat saamassa muotoja, jotka 
tarjoavat uusia osallistumis- ja keskus-
telumahdollisuuksia. Asiaintilan vireys 
riippuu vastedes jäsenkunnan aktiivi-
suudesta. Sopivissa muodoissa voidaan 
palata käsittelemään vaikkapa harjoitus-
tilanteita, pääsykoetehtäviä ja puolus-
tusperiaatteita sekä hallintouudistusten 
ajankohtaistamaa viranomaisyhteis-
työtä.  Käytettäköön uusia foorumeja 
kansakunnan ja sen maanpuolustuksen 
hyväksi.

Pertti Salminen

Puheenjohtaja 
facebook.com/sotatieteellinenseura

Suomen Sotatieteellisen Seuran 90-vuotisjuhlassa luovuttiin yhdistyksen ansiolevykkeet ken-
raaliluutantti Ilkka Rannalle, kenraaliluutnantti Vesa Kämärille, kenraalimajuri Seppo Tanskaselle 
ja eversti Esko Vaahtolammille seuran hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta työstä.
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Kansanedustaja, valtio-
tieteiden tohtori, eko-
nomi ja moninkertainen 

ministeri Erkki Sakari Tuomioja 
ansainnee epiteetin älykkö. Vart-
tuneemmilla lukijoilla lienee 
muistissa, kuinka Kirsti Rau-
tiaisen ”Tupla tai kuitti” -oh-
jelmassa kilpaili vuonna 1963 
lukiolaispoika Erkki Tuomioja. 
Helsingin Suomalaisen yhteis-
koulun 16-vuotias lukiolainen 
kuittasi kilpailun pääpalkinnon. 

Suurlähettilään poika kilvoit-
teli itselleen tutusta aihepiiristä: 
kansainvälisestä politiikasta toisen 
maailmansodan jälkeen. ”Hän oli ääret-
tömän, siis todella perillä  aiheestaan”, 
suitsutti Rautiainen vuonna 2010 Ilta-
Sanomissa. Sitä Tuomioja on edelleen-
kin, aiheena koko politiikan areena.

Päiväkirjojen toisessa osassa SDP 
saa suurvoiton eduskuntavaaleissa ja 
palaa neljän oppositiovuoden jälkeen 
päähallituspuolueeksi. Mitä miettii 
Tuomioja? Hän on tuskastunut, katkera 
ja turhautunut. Maailmassa on ilmisel-
vä virhe. Eräs toimittaja onkin toden-
nut, että Tuomioja istuu oppositiossa 
niin asioiden kuin ihmistenkin suhteen. 

Nopeaälyinen ja taitavana kirjoitta-
jana tunnettu Tuomioja ei oikein tahdo 
kestää heitä, joilla vastaavia avuja ei 
ole. Tämä seikka tulee esiin monessa 
kirjan kohdassa. Lisäksi hänen miel-
tään jäytää toveri Pääministerin, Paavo 
Lipposen, johtamistapa, joka – para-
doksaalista kyllä – on peilikuva Tuomi-
ojasta. Lipponen näyttäytyy jyränä, 
joka ajaa ketään kuuntelematta omaa 
agendaansa. Se kiukuttaa Erkki Tuo-
miojaa ja ulkoministeri Tarja Halosta.

Tuomioja siirtyi politiikan eturiviin 
tullessaan valituksi SDP:n eduskunta-
ryhmän puheenjohtajaksi, omien sa-
nojensa mukaan ”kurikomppanian 
päälliköksi” ja myöhemmin vastasukai-
seksi ”hallituksen työrauhapoliisiksi”. 
Tehtävä ei palkitse levotonta jarru-
miehen ja varoittajan oppositiomieltä. 
Edelleen Tuomiojaa jäytää ajatus siitä, 
että Lipponen menee oikealta ohi myös 
kokoomuksesta. Päiväkirjamerkinnöis-
tä muuten käy ilmi, kuinka omaan 
napaan keskittynyttä suomalaisen polii-
tikon ajattelu yleensä on. Paljon huolta 
kannetaan tulevista valiokuntapaikois-
ta ja -matkoista, puheenjohtajuuksista 
sekä poliittisen uran jälkeisistä (palkit-
sevista) vakansseista.

Päiväkirjojen keskiössä on Suomen 
ajateltu meno Euroopan unionin ”yti-
miin”, eli Euroopan yhteisvaluuttaan. 
Tuomioja osoittaa sangen selvästi 
olevansa vähintään sen epäilijä, jollei 
peräti vastustaja. Koko yhteisvaluutta-
prosessista käy ilmi, kuinka poliittiset 
päättäjät ja kuultavat asiantuntijat ovat 
kaikki yhtä epävarmoja siitä, miten 
tulee lopulta käymään. Siinä astuu 
esiin kirjan lähes intiimi inhimillinen 
ulottuvuus. 

Päiväkirjamerkinnöistä voi 
huomata, että jalkaväkimiino-
jen kielto ja toisaalta Suomen 
 Nato-jäsenyyden estäminen 
olivat primääritavoitteita jo 
vuosina 1995–1997. Siten ei 
ole ihme, miksi myöhempi 
presidentti Halonen ja ulko-
ministeri Tuomioja aikanaan 
toimivat siten kuin toimivat. Pal-
jonpuhuva kommentti Suomen 
Nato-jäsenyydestä tuolloiselta 
ulkoministeri Haloselta kertoo 
tiivistetysti kaiken: ”Vain minun 
kuolleen ruumiini yli…”

Aika ajoin Tuomioja poh-
tii suurlähettilään paikkaa 
ulospääsytienä kotimaan ah-
distuksesta – olipa sijoituspaik-
kana sitten Reykjavik, Oslo tai 
– Praha. Tasavallan presidentti 
Martti Ahtisaari tuntuu yllätty-
neen tästä pohdinnasta. Hänen 
mukaansa oli sangen odottama-
tonta, että Tuomioja on kiinnos-
tunut tehtävästä, johon kuuluu 
niin paljon hänen vierastamaansa 

sosiaalista kanssakäymistä. Niinpä. 
Tuomiojan päiväkirjojen toista 

nidosta leimaakin pitkäkestoinen ja 
ankara harmitus. Maasta ja kokouk-
sesta toiseen juoksevaa älykköä tur-
hauttavat keskustelujen surkea taso ja 
ihmisten tyhmyys. Samanaikaisesti 
Tuomioja ymmärtää myrkyttäneensä 
itseään negatiivisilla tunteilla. 

Vähän niin kuin mielensäpahoitta-
jan – globaalin koulukunnan kylläkin 
– tyyliin.

Pekka Holopainen
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Kadettiveli Jarmo Niemi-
nen ilahduttaa jälleen 
lukijoitaan uudella teok-

sella kolmen Helsingin edustalla 
sijaitsevan nykyisen ja entisen 
sotilassaaren, Santahaminan, 
Kuninkaansaaren ja Vallisaaren, 
historiasta. Tätä kirjoitettaessa 
teos on jo ehtinyt saada ensim-
mäisen arvokkaan tunnustuk-
sensa, sillä sen tekijä palkittiin 
Gummeruksen Kaarlen palkin-
nolla tammikuussa 2017. 

Aikaisemmista teoksistaan, kuten 
vuonna 2014 WWF:n luontokirjaksi-
kin valitusta Aarresaaret – Helsingin 
saariston uskomaton luonto, poiketen 
taitavana valokuvaajana tunnettu Nie-
minen on tällä kertaa jättänyt veneensä 
telakalle ja kameransa lataukseen tule-
via kuvaussessioita varten. 

Kuvituksen tasoa ei kuitenkaan 
tarvitse hävetä nytkään, sillä teosta 
somistavat insinöörikommodori evp 
Alpo Tuurnalan kauniit meriaiheiset 
akvarellit. Omalla tavallaan näyttäviä 
ovat myös useista arkistoista ja muse-
oista kootut alkuperäiset karttakuvat 
sekä linnoitteiden rakennuspiirustukset 

on luonut teokselle silmää hivelevän 
ulkoasun sekä taiton. Kirjan lähdeluet-
teloon on koottu kunnioitettava määrä 
aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja 
vanhoja sanomalehtiartikkeleita.

Kirjan teksti muodostuu lyhyistä 
historiallisista kertomuksista, joita on 
mukava lukea vaikkapa yksi kerral-
laan, välipaloina muiden askareiden 
lomassa. Osa tarinoista on tuttuja jo 
Niemisen aiemmista Santahamina-
kirjoista, mutta mukaan on mahtu-
nut paljon myös uusia kertomuksia. 
Iltalukemiseksi kaikkia tarinoita ei 
välttämättä kannata säästää, sillä esi-
merkiksi kuvaus tataarien hävitys-

retkestä  Uudenmaan rannikolle 
1570-luvulla voi viedä heikkohermoi-
simmilta yöunet.

Kauheuksien kuvaaminen ei ole 
kirjan päätarkoitus, mutta jos mistä 
niin sotilassaarten historiasta kalman-
katkuisia tarinoita löytyy vähintäänkin 
riittävästi. Sodan kasvot ovat kauniit 
vain myöhempien aikojen TK-miesten 
lavastamissa värivalokuvissa. Miekko-
jen, kiväärien ja tykkien lisäksi saarten 
väkiluvun kasvua rajoittivat tehokkaas-
ti nälkä ja kulkutaudit. Santahamina on 
tunnettu myös hautausmaistaan, joista 
osa lienee vielä löytämättä sannan ja 
mullan kätköistä.

Sotaväkeä Santahaminasta  nykyisin 
pois häätävät tahot eivät näytä halu-
avan tiedostaa, että saarella paitsi 
koulutetaan ja kasvatetaan suomalai-
sia asevelvollisia ja upseereita myös 
asutaan. Entisaikaan Vallisaarikin 
oli monen helsinkiläisen kotipaikka. 
Siellä lapsuuttaan vietti esimerkik-
si Olavi Ilmari Toivokoski, jonka 
yksityis kokoelmasta peräisin oleva 
päiväkirja kertoo asukkaiden elämäs-
tä Vallisaaressa 1920-luvun alussa. 
Älykännykällä jääkaappiinsa täytettä 
tilaavan nykylukijan saattaa olla vaikea 
 ymmärtää, miten paljon työtä ja vaivaa 
pelkkä päivittäisen ravinnon hankkimi-
nen teetti maassa, jonka itsenäisyys oli 
vasta kolmevuotias. 

Tänä  vuonna  Suomen 
 itsenäiseksi julistamisesta tulee 
kuluneeksi sata vuotta. Senaatin 
puheenjohtaja Pehr Evind Svin-
hufvudin mukaan todellinen 
 itsenäisyys saavutettiin kuitenkin 
vasta 12. toukokuuta 1918 kello 
12, jolloin Suomenlinnaksi juuri 
nimetty Viaporin linnoitus liitet-
tiin Suomen valtioon ja Uuden-
maan lääniin. Itsenäisen Suomen 
lipun – joka tuolloin vielä oli 
punakeltainen leijonalippu – 
kohottua Kustaanmiekan Pat-
terinmäen salkoon Svinhufvud 
puhui: ”Nyt Suomi on vapaa… 
Nyt liehuu Suomen lippu tämän 
vanhan linnoituksen harjanteella. 
[…] Älköön mikään vihollinen 
koskaan kyetkö vetämään alas 
tätä lippua, vaan liehukoon se 

tässä aina.” 
Teoksesta voi ammentaa monenlais-

ta tietoa saarten historiasta. Vanhojen 
tarinoiden lukemisesta kiinnostuneiden 
lisäksi myös äskettäin avatuissa saarten 
osissa liikkumaan pääsevät turistit ja 
tutkimusmatkailijat voinevat käyttää 
kirjan monipuolista kuvitusta apuna 
tutustuessaan vanhoihin linnoituslait-
teisiin. Aseharrastajille kirja tarjoaa 
yksityiskohtaistakin taulukkotietoa 
linnoituksissa olleesta aseistuksesta ja 
jopa yksittäisistä tykeistä. Teos sopii 
mitä parhaiten myös lahjaksi.

Jarmo Niemisen seuraava teos 
Viaporin kapina lienee tämän lehden 
ilmestyessä jo painossa, ellei peräti 
myynnissä. Ennakkotietojen mukaan 
luvassa on perinteisempi, asiakirjoi-
hin, kuulustelupöytäkirjoihin ja muihin 
alkuperäislähteisiin perustuva historia-
teos vuoden 1906 tapahtumista Hel-
singissä. 

Uutta kirjaa odotellessa tietämys-
tä Viaporin kapinasta, uhreista ja jäl-
kinäytöksestä voi syventää vaikkapa 
tässä esitellyn teoksen avulla.

Hannu Liimatta
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Toimittaja Maarit Tyrkön 
kirjoittama teos sai paljon 
mielenkiintoa osakseen 

heti ilmestymisenä jälkeen. Kirja 
on harvinaisen hyvin ja lähes vir-
heettömästi toimitettu, mitä toki 
ammatti-ihmiseltä voi odottaa-
kin. Muutama pieni virhe kirjasta 
löytyy, mutta lukemista ne eivät 
kuitenkaan haittaa. Jonkin verran 
kohuakin on aiheuttanut sivul-
la 35 oleva lapsus, jossa Juha 
Vikatmaa on sekoitettu Juha 
Rihtniemeen. Virhe on lähtöisin 
Keijo Korhosen sähköpostivies-
tistä, jonka tietoja ei ole huomat-
tu oikaista. 

Teoksen kannessa on kuva 
haastattelusta, jossa Maarit 
Tyrkkö sovittaa paikalleen mik-
rofonia ja samalla oikaisee presidentin 
solmiota. Ainutlaatuiseksi kirjan tekee-
kin se, että toimittaja oli luonut hyvin 
läheiset suhteet tasavallan presidentti 
Urho Kaleva Kekkoseen. Suhde oli 
alkanut muodollisena toimittajan suh-
teena presidenttiin. Se syveni kuiten-
kin nopeasti aina rakkaussuhteeksi asti. 
Vanheneva presidentti kaipasi läheistä 
ihmistä vaimonsa Sylvin kuoleman 
jälkeen. Toimittaja Maarit Tyrkkö oli 
vastaus hänen kaipuuseensa. 

Kekkonen tahtoi olla aina tapah-
tumien päänäyttelijä, ja hänellä riitti 
aikaa seurustella ulkomaisten turistien 
kanssa jopa kesken kalastushetken. 
Tätä turistit ihmettelivät, samoin kuin 
sitä, miten tasavallan presidentti saat-
toi liikkua vapaasti ja ilman mittavia 
turvajärjestelyjä. 

Presidentin luottamus toimittajaan 
oli jopa niin suuri, että Maarit Tyrkkö 
oli avustamassa presidentin allekir-
joittaessa upseerien ylennyspapereita. 
Toimittaja sai laatia puheita, vastauk-
sia kirjeisiin ja kuunnella presidentin 
kantoja poliittisista asioista ja jopa 
hallituksen muodostamisesta. Hieman 
kirjan lukemista häiritsee runsaasti 

kuvatut eri tapahtumien ruokalistat ja 
tarjoilut. Näiltä osin kirja onkin ehkä 
jäänyt hieman kesken. 

Erään kerran Maarit Tyrkkö tuo-
tiin Tamminiemeen auton takapenkillä 
huovan alla. Autosta hänet nostettiin 
pyykkikoriin ja siinä edelleen raken-
nuksen sisälle Tamminiemen ikkunasta. 
Vahtimestari totesi hirtehisesti, että taas 
tuli pyykkiä taloon. Presidentti Kek-
konen vuokrasi jopa oman kaksionsa 
Maarit Tyrkölle. Vuokrausta järjestet-
täessä piti kuitenkin ottaa huomioon 
Kekkosen pitkäaikaisen naisystävän 
Anita Hallaman vaatimukset.

Teoksessa nousee selkeästi esille 
presidentti Kekkosen hyvät ja lähei-
set suhteet Neuvostoliiton johtajiin, 
joista varsinkin ministerineuvoston 
puheenjohtaja Aleksei Kosygin oli 
Kekkosen suuresti arvostama henkilö. 
Samaa  arvostusta venäläiset tunsivat 
Kekkosta kohtaan. Asoista voitiin 
sopia kahden kesken ja avoimesti ja 
ottaa huomioon molempien maiden 
edut. Onko näin  tapahtunut enää sen 
jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan 
unionin jäseneksi? Toki tasavallan 
presidentti Niinistö on ollut tässäkin 
mielessä kiitettävä poikkeus. 

Odotin mielenkiinnolla, 
minkä verran kirjassa käsitel-
lään sotilasasioita tai presidentin 
ja adjutanttien välisiä suhteita. 
 Adjutanteista vain Lasse Wäch-
ter on mainittu useamman kerran. 
Todettakoon, että myöhemmin 
komentajatehtävissä toimiessaan 
Wächter itse ei puhunut adjutant-
tiajan tapahtumista edes omalle 
esikuntapäällikölleen. 

Kekkosen hyvää tilanne- ja 
huumoritajua kirjassa kuvaa 
vierailu Saksan liittotasavaltaan 
toukokuussa 1979. Suuresti 
huonontuneesta näkökyvystä ja 
tilannetietoisuuden pettämisestä 
johtuen presidentti ei välttämät-
tä edes aina tajunnut, missä hän 
milloinkin oli. Puhetta aloittaes-
saan hän vilkaisi papereitaan ja 
tuumasi: ”Tämä on niin huono 
puhe, että…” Sen jälkeen hän 
heitti paperit pöydälle ja piti 
ilman niitä loistavan puheen 
salin täyteiselle yleisölle.

Miksi kirja julkaistiin vasta 
nyt, kolme vuosikymmentä president-
ti Kekkosen kuoleman jälkeen? Syitä 
lienee useitakin, mutta ehkä tärkein 
niistä oli lupaus olla kirjoittamatta 
asioista ennen kuin henkilöt, joista 
kerrotaan, ovat edesmenneet. Viimei-
senä täyttyi lupaus olla julkaisematta 
presidenttiä hoitaneen professori Erkki 
Kivalon haastattelunauhoituksia ennen 
hänen kuolemaansa (2009). Kirjassa 
nauhoituksista on kerrottu kohdassa 
”Jälkinäytös”. 

Teoksen henkilöhakemisto on 
runsas ja kattava, ja sen avulla voi etsiä 
lähteitä myös muista teoksista. Koko-
naisuudessaan kirja on varsin antoisaa 
luettavaa.

Juhani Sillanpää



60Kylkirauta 1/2017

kirja-arvio
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koodinmurtajia – Suomen 
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ISBN 978-952-291-287-9

Suomalaisen radiotiedus-
telun kokonaishistoria on 
odottanut kirjoittajaansa. 

Nyt tähän tarpeeseen ovat vas-
tanneet tutkijat Lauri Lehtonen, 
Timo Liene ja Ohto Manninen. 
Kirjoittajat ovat työskennelleet 
aihepiirin parissa pitkään – Leh-
tonen on tutkinut ilmavoimien 
sodanaikaista radiotiedustelua ja 
Liene ja Manninen Stella Polaris 
-operaatiota.

Laajasta kokemuksesta huo-
limatta kirjoittajilla on ollut 
haastava urakka tämänkaltaisen 
kokonaistutkimuksen tekemisessä. 
 Radiotiedustelua koskeva alkuperäinen 
asiakirjamateriaali on joko suorastaan 
tuhottu jatkosodan loppuvaiheissa, 
 kadonnut Stella Polariksen mukana tai 
muuten vain joutunut teille tietymättö-
mille. Radiotiedustelun veteraanitkaan 
eivät ole tietojaan ulkopuolisille juuri 
paljastaneet. Myöskään radiotieduste-
lun merkityksen sotatoimien johtami-
sessa havainneet sodan ajan komentajat 
eivät liiemmälti ole tiedusteluasioita 
muistelleet. 

Radiotiedustelua on toki tunnus-
tellen tutkittu jo 1960-luvulta alkaen. 
Esimerkkeinä voidaan mainita Joppe 
Karhusen kirjoittama, Reino Halla-
maan elämäntyötä käsittelevä Sala-
sanomia ja neilikoita (1960) sekä 
Jukka L. Mäkelän teokset Salaista 
palapeliä (1964) ja Salaisen sodan 
saatosta (1965). Varsinkin Mäkelän 
teokset olivat tietojensa laadukkuudes-
sa aikaansa edellä – olihan Mäkelä itse 
sodanaikainen meritiedustelun upseeri. 
Hallamaan kirjasta julkaistiin kolmas 
painos vuonna 2008.

Koska kirjoittajia on kolme, teok-
sessa radiotiedustelu tulee käsitellyksi 
useammasta näkökulmasta. Joissakin 
kohtaa koodinmurtamisen tekniset 

detaljit, yksiköiden sijaintipaikat ja 
tapahtumien päivämäärät suorastaan 
vilisevät silmissä, kun taas toisessa 
kohtaa aiheen tarkastelu ulottuu stra-
tegiselle ja diplomaattiselle tasolle. 

Kirjoittajat eivät teoksen esi-
puheessa aseta tutkimukselleen mitään 
varsinaisia tutkimuskysymyksiä. Koko 
kirjan läpäisevänä teemana kuiten-
kin on se, millainen merkitys ja teho 
 radiotiedustelulla oli, kun ”parhaina 
aikoina vihollisen käskyjä luettiin jo 
ennen kuin varsinainen vastaanottaja 
ne selvitti”. Toinen keskeinen asia on 
saatujen tietojen hyödynnettävyys eri 
johtoportaissa ja aikaulottuvuuksissa, 
ja se painottuu erityisesti siihen, miten 
tietojen avulla kyettiin ennakoimaan ja 
suuntaamaan omia sotaliikkeitä.

Teoksessa on perusteellisesti sel-
vitetty radiotiedustelun toiminta talvi- 
ja jatkosodan eri vaiheissa. Tarkastelu 
päättyy kesän 1944 suurhyökkäykseen. 
Melko hätkähdyttävää on muun muassa 
havaita, että tiukkaa radiokuria sekä 
lähetti- ja puhelinyhteyksiä käyttäen 
vastustaja kykeni salaamaan Karja-
lankannaksen maavoimien joukkojen 
keskityksensä omalta radiotieduste-
lultamme.

Mielenkiintoisia kokonaisuuksia 
ovat myös radiotiedustelun kansain-

väliset yhteydet. Ne alkoivat jo 
1920-luvun lopulla luutnantti 
Reino Hallamaan tultua nimi-
tetyksi Yleisesikunnan ulko-
maanosaston tilastotoimistoon 
tehtävänään radiotiedustelun ja 
salakielipalvelun kehittäminen. 
Hallamaa avasi ennen sotia 
 ulkomaisilla opintomatkoilla tai 
muilla keinoin yhteydet esimer-
kiksi Baltiaan, Puolaan, Ruotsiin 
ja Englantiin. 

Sodan alla ja sotien aikana 
yhteydet laajenivat luonnollises-
ti Saksaan, mutta myös esimer-
kiksi Unkariin ja Japaniin. Sen 
lisäksi, että toimialan perinteis-
ten tapojen mukaisesti tiedoilla 
käytiin kauppaa, oli yhteistyö 
myös hyvin teknistä esimerkiksi 
 puna-armeijan ”maaviitoskoo-
din” murtamisessa. Diplomaatti-
sanomien avaamisesta teoksessa 
on oma lukunsa.

Teosta ei ole lähdeviitteis-
tetty. Tekijöiden mukaan tämä johtuu 
hajallaan olevasta lähdeaineistosta, 
mikä varmasti onkin totta. Se ei teok-
sen arvoa heikennä. Primäärilähteiden 
lisäksi lähdeluettelossa on yli kolme-
kymmentä haastattelua sekä lukuisia 
muistelmakirjoituksia ja esitelmiä. 
Kirjassa on runsas kuvitus sekä luetta-
vuutta lisääviä ja selkeitä tietolaatikoi-
ta. Teosta olisi ehkä voinut täydentää 
tulokset kokoavalla yhteenvedolla kes-
keisine johtopäätöksineen. 

Lehtosen, Lieneen ja Mannisen 
tutkimuksen myötä sodanaikainen 
 radiotiedustelumme tullee avatuksi 
siinä määrin, että näköpiirissä tuskin 
enää on merkittävää uutta tietoa tältä 
haastavalta tutkimusalueelta.

Jussi Ylimartimo
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Antero Uitto ja Carl-
Fredrik Geust ovat 
kirjoittaneet vankan 

tietoteoksen Suursaaren, Some-
rin, Tytärsaarten, Lavansaaren, 
Seiskarin ja Narvin vaiheis-
ta itsenäisyyttä edeltäneestä 
ajasta aina jatkosodan loppuun 
asti. Saariyhdyskuntien asuk-
kaat olivat suomalaisia, mutta 
 Venäjän läheisyys oli erottama-
ton osa saarten elämää. Kauppaa 
ja kalastusta harjoitettiin Pietarin 
suuntaan – ja Pietarin läheisyys koitui 
myös saarten kohtaloksi. 

Kaikki tietävät Ahvenanmaan 
 demilitarisoinnin ja siitä juontuvat 
haasteet saarten puolustamiselle. Mutta 
kuinka moni muistaa, että samankal-
tainen neutralisointi koski aikoinaan 
myös Suomenlahden ulkosaaria? 

Tartossa lokakuun 14. päivänä 1920 
Suomen tasavallan ja Venäjän sosia-
listisen federatiivisen neuvostotasa-
vallan välisessä rauhansopimuksessa 
asetettiin tiukat ehdot saarten neutra-
lisoimiseksi. Sopimuksen 13 artiklan 
mukaan ”Neutralisoiminen sisältää 
sen, ettei näille saarille rakenneta eikä 
sijoiteta linnoituksia, pattereita, soti-
lashavaintoasemia, puolta kilowattia 
voimakkaampia radioasemia, sotasata-
mia ja sotilaallisia meritukikohtia, soti-
lasomaisuus- ja sotatarvevarastoja eikä 
pidetä sotaväkeä muuta kuin on tarpeen 
järjestyksen ylläpitämistä varten.” 

Tunnollisesti suomalaiset purkivat 
Lavansaaren rannikkopatterit, eikä 
saarille jäänyt merisuojeluskuntia tai 
meritähystysasemia kummoisempaa 
sotilaallista toimintaa. Talvisodan alla 
Suomenlahden ulkosaarten luovutta-
minen oli yksi Neuvostoliiton ehdot-
tomista vaatimuksista. 

Siviiliväestön lähtö saarilta tapahtui 
monin paikoin suunnittelemattomasti ja 

kiireellä. Kun Suursaaren 900 asukasta 
oli evakuoitu lokakuussa, saareen jäi 
viitisenkymmentä sotilasta rauhan-
sopimusta edelleen kunnioittaen ilman 
raskasta aseistusta. Talvisodan alettua 
Suursaaren puolustusjoukko täydentyi 
vielä Tytärsaaren ja Ruuskerin meri-
vartijoilla. 

Joulukuun ensimmäisenä aamuna 
neuvostokoneet hyökkäsivät kohti 
Suursaarta tuhoten taloja ja sytyttäen 
tulipaloja. Myös punalaivaston hävit-
täjät osallistuivat saaren moukarointiin 
ilman pelkoa puolustajan tykistötulesta. 
Tulivalmistelun jälkeen venäläisjoukot 
aloittivat maihinnousun iltahämärissä. 

Maihinnousujoukot eivät kohdan-
neet vastarintaa, sillä saaren harvat 
puolustajat olivat lähteneet veneillä 
yönselkään. Miehitysjoukon määrä 
nousi muutamassa päivässä 1 500 
neuvostosotilaaseen. Hyökkäystä 
edeltäneessä tulivalmistelussa puna-
ilmavoimat kylvi käytännössä tyhjiin 
saariin 58 tonnia pommeja. 

Suomen radiotiedustelu sieppasi  
5. joulukuuta Suursaaresta lähetetyn sa-
noman, jonka mukaan maihinnousu oli 
ollut ”erittäin vaativa operaatio, jossa 
punalaivaston merijalkaväki voitti 
kaikki vaikeudet kärsien vain vähäisiä 
tappioita”. Neuvostoliiton tiedotusväli-
neissä reviteltiin suuresta voitosta, siitä 

ja pystytettiinpä valtauksen kun-
niaksi muistomerkkikin Suur-
kylään. Talvisodan rauhanteossa 
Suomenlahden ulkosaaret jäivät 
Neuvostoliitolle.

Jatkosodassa Suursaaresta, 
Somerista ja Tytärsaaresta käy-
tiin katkeria taisteluja suomalais-
ten ja neuvostojoukkojen välillä. 
Suomalaisten vallattua saaret ne 
viimein linnoitettiin ja niille tuo-
tiin raskasta aseistusta. 

Suomen solmittua erillis-
rauhan Neuvostoliiton kanssa 
syksyllä 1944 saksalaiset vuo-
rostaan yrittivät vallata Suursaa-
ren. Vaikka suomalaiset tiesivät, 
että Suursaari luovutetaan lopul-
lisessa rauhanteossa neuvosto-
liittolaisille, everstiluutnantti 
Miettisen johtamat joukot tor-
juivat saksalaisten hyökkäyksen. 

Sodan jälkeen saaret olivat osa 
Leningradin puolustusvyöhykettä eikä 
saarten aiemmasta demilitarisoinnista 
ollut enää puhettakaan. Saaret avattiin 
rajoitetusti turismille 1990-luvulla, 
mutta sittemmin Venäjän federaation 
turvallisuuspalvelu tiukensi määrä-
yksiä ulkomaalaisten tulosta rajavyö-
hykkeelle, mikä käytännössä lakkautti 
matkailun.

Taisteluista Suomenlahdella ja 
sen rannikolla on kirjoitettu paljon, 
mutta yhtä hienoa kokonaisesitystä 
Suomenlahden ulkosaarten vaiheista 
en muista lukeneeni. Kirjoittajat ovat 
hyödyntäneet kiitettävästi suomalaisia 
ja venäläisiä alkuperäislähteitä. Suju-
vaa tekstiä siivittää erinomainen ja pää-
osin aiemmin julkaisematon kuvitus 
karttoineen.

Ville Vänskä

Suomenlahden ulkosaarten sotahistoriaa
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Suomen Sotatieteellisen 
Seuran uusin vuosijul-
kaisu on suositeltavaa 

luettavaa niin sotatieteilijöille 
kuin laajemmallekin lukija-
kunnalle. Etenkin kun viime 
vuonna turvallisuudesta pu-
huttiin Suomessa enemmän ja 
suora sanaisemmin kuin juuri 
koskaan aikaisemmin. 

Lähes instituutioksi muo-
dostunut vuosikirja raportoi 
 sotatieteellisestä tutkimukses-
ta ja ajankohtaisista aiheista 
kahdellatoista laadukkaalla 
 artikkelilla. Ne luettuaan päätyy 
helposti siihen johtopäätökseen, että 
sotatieteet ovat monitieteinen tie-
teenala. Varsin nuorelle tieteenalalle 
tämä näyttäytyy vuosijulkaisussa sekä 
haasteena että mahdollisuutena. Jul-
kaisun teema ”tiede asepalveluksessa” 
 korostaa tutkimuksen merkitystä uuden 
tiedon ja ymmärryksen luojana. Juuri 
ymmärrystä me tämän päivän nopeas-
sa, ennalta arvaamattomassa ja komp-
leksisessa turvallisuusympäristössä 
tarvitsemme.

Kaikki artikkelit ansaitsisivat 
esittelyn, mutta tässä niistä on mah-
dollista nostaa esiin vain muutamia. 
Yksinkertaiset kysymyksenasettelut 
ovat usein kaikkein haastavimpia 
vastattaviksi. Hallintotieteiden tohto-
ri Markus Silvasti pohtii ansiokkaasti 
turvallisuuskäsitettä ja nykyisen turval-
lisuusymmärryksen ”kriisiä”. Turvalli-
suudesta on helppo puhua, mutta mitä 
se tarkoittaa ja millaisia muutoksia tur-
vallisuuden käsite on kohdannut – ja 
millaisin seurauksin? 

Turvallisuuden käsiteanalyysit ovat 
sotatietieteissä jääneet vähemmälle 
huomiolle. Puhekielessä jopa turval-
lisuuden ja turvattomuuden välille on 
nykyisin yhä haastavampaa tehdä eroa. 

Silvasti toteaa, että uhkat ja riskit ovat 
olennainen osa ihmisen elämää. Ei ole 
olemassa yhtä turvallisuutta vaan koko 
joukko erilaisia turvallisuuksia. Sillä, 
millä termeillä ja määritelmillä turval-
lisuuden todellisuutta määritetään, on 
olennainen vaikutuksensa niin käytän-
nön toimiin kuin turvallisuuden tun-
teen rakentumisen ymmärtämiseenkin. 
Määrittely muuttaa myös itse turval-
lisuutta. Silvasti ehdottaakin turvuus-
käsitteen käyttöä, sillä turvuus ei ole 
turvallisuutta tai turvattomuutta vaan 
sekä turvallisuutta että turvattomuutta.

Tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö totesi puheessaan marraskuussa 
2016, että ”tällä hetkellä normaalien 
aikojen valtuuksien ja poikkeustilan 
toteamisen väliin jää hybridivaikutta-
misen mentävä aukko. Tämä on tutkit-
tava ja tarvittaessa tukittava.” 

Oikeusnotaari, kapteeni Marika 
Järvenpää arvioi artikkelissaan nyky-
lainsäädäntöä suhteessa viranomaisten 
toimivaltuuksiin. Artikkelissa päädy-
tään siihen johtopäätökseen, että Puo-
lustusvoimien mahdollisuudet suojata 
kohteita Krimin valtauksen kaltaisis-
sa nopeissa operaatioissa ovat hyvin 
rajalliset. Artikkelin perusteella eri 
viranomaisten toimintavaltuuksien 
tarkastaminen vastaamaan muuttu-

nutta turvallisuusympäristöä on 
paikallaan.

Kapteeni Maria Latvalan 
 aiheena on hieman poikkeuksel-
linen ”Helsingin Sanomien kuvat 
Krimin valtaamisesta 2014”. Lat-
valan havainto on mielenkiintoi-
nen: Helsingin Sanomien kuvitus 
välittää Krimin tapahtumista toi-
senlaisen kuvan kuin uutisteks-
tit. Kuvien perusteella Krimin 
valtaus näyttäytyy oikeutettuna 
tekona. Lukija jääkin kysymään, 
miksi kuvitukset eivät tue sanal-
lista uutisointia? Medialukutaito 
koskee myös kuvallista viestin-
tää.

Professori Aki-Mauri Huhti-
sen ja toimittaja Laura Halmi-
sen artikkeli pureutuu aiheeseen 
”Sosiaalisen median merkitys 
sotatieteellisessä tutkimuksessa”. 
Monin havainnollisin esimerkein 
ja monialaisin pohdinnoin artik-
keli tuo hyvin esille sosiaalisen 

median merkityksen mielipiteiden 
muokkaajana tämän päivän tieto-
yhteiskunnissa. Se ohjaa kysymään, 
onko nykyisessä informaatioympäris-
tössä edes mahdollista tavoitella luo-
tettavaa tietoa? Mihin ”tosiasioihin” ja 
väittämiin voimme enää luottaa, ja mitä 
luotettava tieto ylipäätänsä tarkoittaa? 

Huhtinen ja Halminen tuovat 
selkeästi esille medialukutaidon ja 
sivistyksen merkityksen nykyisessä 
digitaalisessa toimintaympäristössäm-
me, jossa jokainen suomalainen näyt-
täytyy tärkeänä turvallisuustoimijana. 
Sosiaalinen media on haasteellinen 
ympäristö turvallisuusviranomaisille, 
siksi artikkeli toivottavasti tavoittaa 
mahdollisimman laajan lukijakun-
nan. Kuten kirjoittajat osuvasti artik-
kelinsa päättävät, koko digitaalisesta 
elin ympäristöstämme on tullut poten-
tiaalinen hyökkäyskohde.

Jarno Limnéll
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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.

www.saab.fi

COLLABORATE  
TO INNOVATE
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Virtaa 
auringosta
Aurinko on tulevaisuuden 
energianlähde, jonka voit 
valjastaa käyttöösi jo tänään. 
Fortumilta saat aurinko- 
paneelit kotiisi avaimet 
käteen -palveluna. Kun 
toimit nopeasti, ehdit 
hyödyntämään jo ensi kesän 
aurinkoa!

Ota yhteyttä 0200 99330 
ma-pe 9-17. 
Lue lisää ja jätä tarjouspyyntö 
fortum.fi/aurinko

Kadettikunnan solmioneula ja  

kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikunnan 
tunnuksella varustetut solmio-

neulan ja kalvosinnapit. 

Ne ovat saatavissa tyylikkäässä 
mustassa samettipäällysteisessä rasi-
assa. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja 
kadetti upseerille. Hankkimalla jäsen-
tuotteita tuet samalla Kadettikunnan 
toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.

09 490 759.



Kylkirauta 1/201765

ajankohtaista

Kadettikunnan 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.

09 490 759.

Päivittäkää kurssikohtaiset yhteystietonne

Kurssien kokoontumisia ja muuta yhteydenpitoa varten kannattaa 

hyvissä ajoin sopia, kuka kurssilaisista toimii kurssin yhteyshenkilönä 

ja kadettiveljien yhteystietojen ylläpitäjänä. Varsinkin eläköitymisen 

kynnyksellä yhteystietojen päivittäminen on tärkeää. 
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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.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-

kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 

joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.

Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavis-

sa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

 

 
 

                                          antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa 
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. 

 
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä) 

                               www.asianajotoimistolindell.fi      sähköposti: toimisto@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 

 

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

kiinnitettäväksi kadettiupseerin hau-

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  
45 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.
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Jäähyväiset Kylkiraudalle

Minulla on kunnia lehden puolesta kiittää evers-
ti evp Sampo Ahtoa lähes neljännesvuosisadan 
pituisesta yhteistyöstä. Olemme oppineet tunte-

maan hänet erinomaisena viestin kiteyttäjänä ja taitavana 
kynänkäyttäjänä. 

Ahdon analyyseja ikäluokkani oppi arvostamaan ja kuun-
telemaan jo kadettiaikana. Yllä oleva tulevaan suuntaava 
neuvo on tärkeä. Usean näkökulman ja tarkasteluteeman 
kautta varmistamme parhaan ymmärryksen yhteiskunnasta 
ja maanpuolustuksesta sen osana.

Kylkirauta pyrkii uudistumaan lehtenä Kadettikunnan 
strategian mukaisesti ja asemoimaan paikkansa turbulen-
tissakin turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Ehkä juuri 
tässä ajassa on tarve asiallisille ja asiapohjaisille keskustelun 

avauksille. Lehden linja löytyy sekä lukijapalautteen että 
Kadettikunnan arvojen ja roolin suunnasta. Päätoimittajan 
tehtäväksi jää luovia lehteä eteenpäin näiden väylämerkkien 
avustamana.

Lämpimät ja kunnioittavat kiitokset Sampolle koko 
lehden ja sen toimituskunnan puolesta!

Uutena Kylkiraudan kolumnistina aloittaa eversti evp 
Kalle Liesisen.

Mika Kalliomaa

Päätoimittaja

Kylkirauta kiittää

Vuoden päivät sitten eräs entinen va-
semman laidan kulkija ja nykyinen 
poliittisesti korrekti kriitikko päi-

vitteli, etteivät hälytyskellot Kylkiraudan 
toimituksessa olleet soineet kolumnieni 
vuoksi.

Nyt ne sitten ovat soineet. Lauantaina 
18. helmikuuta päätoimittaja soitti minulle 
ja ilmoitti karusti, että uusinta kolumniani ei 
julkaista. Aiheenani oli ollut Yhdysvaltojen, 
sen strategian ja sen Euroopassa olevien 
vasallien kriittinen tarkastelu. Päätoimit-
taja sanoi minut saman tien muutenkin 
irti Kylkiraudan avustajakunnasta. Syyksi 
mainittiin korkea ikäni ja se, että en ollut 
Kylkiraudan edustamalla turvallisuus-
poliittisella linjalla.

Mitäpä minulla olisi tähän sanomista. Nuori en todella-
kaan enää ole ja eräänlainen toisinajattelija olen ollut ikäni. 
Vakinaisessa palveluksessa ollessani jouduin vaikeuksiin 
arvotellessani sen ajan mahtivaltiota Neuvostoliittoa. Nyt 
tulee ongelmia varauksellisesta suhtautumisesta Yhdysval-
toihin ja Natoon.

Käytän hyväkseni minulle suotua tilai-
suutta jäähyväispuheenvuoroon ja kiitän 
Kylkirautaa ja varsinkin sen naishenkilö-
kuntaa vuosikymmeniä jatkuneesta miel-
lyttävästä yhteistyöstä. Pitkämielisyyttä 
on varmaan vaadittu monen kolumnini 
julkaisemisen kohdalla. Samoin kiitän 
vuosien varrella saamastani ystävällisestä 
palautteesta. Kielteisiäkin mielipiteitä on 
täytynyt olla, mutta inhimilliseen tapaan ne 
ovat jääneet selkäni taakse minua suoraan 
tavoittamatta.

Lopuksi toivotan Kylkirauta-lehdelle 
hienoa tulevaisuutta Kadettikunnan hen-
kisenä yhdyssiteenä. Yhden neuvon uskal-
taudun antamaan. Älkää puristako lehteä 

yhteen ja samaan muottiin. Se ei olisi hyväksi upseerikunnan 
kyvylle ajatella ja toimia itsenäisesti.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM

Kuosa
Pentti Ilmari
Everstiluutnantti
s. 2.10.1944
k. 16.12.2016
Kad.nro 5422
54. Kurssi

Hietala
Reijo Juhani
Majuri
s. 21.4.1941
k. 15.12.2016
Kad.nro 4465
49. Kurssi

Ailio
Pekka Rikhard
Majuri
s. 28.12.1941
k. 14.12.2016
Kad.nro 4430
49. Kurssi

Koskinen
Pauli Vihtori
Majuri
s. 18.9.1941
k. 9.12.2016
Kad.nro 4944
51. Kurssi

Karjalainen
Pekka-Juhani
Majuri
s. 10.4.1936
k. 3.11.2016
Kad.nro 3809
44. Kurssi

Asp
Jaakko Eino
Komentajakapteeni
s. 10.11.1920
k. 20.1.2017
Kad.nro 500me
19. Merikadettikurssi

Francke
Paul Erik
Everstiluutnantti
s. 16.6.1919
k. 13.1.2017
Kad.nro 2384
26. Kurssi

Tähtinen
Jukka Sakari
Majuri
s. 15.3.1960
k. 31.1.2017
Kad.nro 7049
69. Kurssi

Nurmi
Veijo Hannes
Everstiluutnantti
s. 21.4.1932
k. 24.1.2017
Kad.nro 594me
27. Merikadettikurssi

Kalpamaa
Jarmo Heikki Artturi
Everstiluutnantti
s. 19.1.1941
k. 27.1.2017
Kad.nro 4491
49. Kurssi

Oila
Markku Juha Ilmari
Everstiluutnantti
s. 4.11.1942
k. 27.1.2017
Kad.nro 4782
50. Kurssi

Vigren
Pertti Juhani
Majuri
s. 22.3.1940
k. 5.2.2017
Kad.nro 4645
49. Kurssi

Tirronen
Eino Osvald
Eversti
s. 21.5.1921
k. 10.2.2017
Kad.nro 442me
17. Merikadettikurssi

Aarnio
Urho Vilho
Everstiluutnantti
s. 18.11.1928
k. 27.2.2017
Kad.nro 3338
38. Kurssi

Tenhunen
Juha Sakari
Everstiluutnantti
s. 4.7.1938
k. 12.1.2017
Kad.nro 3950
45. Kurssi
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