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pääkirjoitus

Kohti uutta vuosikymmentä

Suomen yhdeksännet ja itsenäi-
senä tasavaltana ensimmäiset 
eduskuntavaalit järjestettiin sata 

vuotta sitten 1. ja 3. maaliskuuta 1919. 
Itsenäisyyden laaja-alaista tunnusta-
mista odottava sisällissodan repimä 
maa osoitti koko maailmalle, että se 
kykenee järjestämään demokraattiset 
vaalit, jopa suunniteltua aikaisemmin. 
Ripeyttä motivoi toki sekin, että vaalit 
olivat osa Ison-Britannian, Ranskan 
ja Yhdysvaltojen asettamia ehtoja 
Suomen valtion tunnustamiselle. 

Vaalit sujuivat hyvin, ja kolme suu-
rinta puoluetta olivat sosiaalidemokraatit, 
maalaisliitto ja kokoomus. Äänestys-
prosentti oli reilut 67 prosenttia. Vaali-
tulokseen vaikutti sisällissodan lisäksi 
monarkistien tappio. Vaalivaikuttamista-
kin tapahtui – sitä negatiivissävytteistä, 
joka ulottuu normaalin demokraattisen 
vuoropuhelun ja väittelyn ulkopuolelle. 
Sitä toteutettiin lähinnä kansallisin voimin ja sisällissodan 
kaunoihin nojaten, mutta kuitenkin varsin maltillisesti. 

Maanpuolustus ja turvallisuus edistyivät maassamme heti 
vaalivuonna 1919, vaikka ensimmäiset neljä hallitusta olivat 
varsin lyhytikäisiä. Eräitä konkreettisia edistysaskelia olivat 
itsenäisen Suomen Kadettikoulun ja Rajavartiolaitoksen perus-
taminen. Tuleva vuosikymmen, 1920-luku, lienee vaikuttanut 
sata vuotta sitten yhtä epävarmalta kuin nyt ajatellessamme 
tulevaa vuosikymmentä. Aikalaiskuvausten mukaan kuitenkin 
toiveikkuus paremmasta tulevaisuudesta oli herännyt nuoren 
itsenäisen tasavallan kansalaisten mielissä.

Tänä vuonna järjestetään 38. eduskuntavaalit. Lisäksi pi-
detään ainakin EU-vaalit, ja maakuntavaalienkin valmistelu 
odottaa toimeenpanijaansa eräillä suunnittelupöydillä. Suomi 
on tänään tunnustettu ja kansainvälisesti arvostettu toimija. 
Kansakuntamme keikkuu useimpien luotettavuus- ja turval-
lisuusmittareiden kärjessä. Vaalihäirintään ja ulkopuolisten 
laajempaankin vaaleihin vaikuttamiseen on varauduttu kan-
sallisen yhteistyön vahvuuksiin nojautuen ja ottaen huomioon 
nykyajan tiedon välityksen vauhti. Turvallisten ja luotettavien 
vaalien järjestäminen on suomalaisille kunnia-asia.

Parlamenttivaalien merkitys turvallisuuden resurssiohjauk-
selle on kiistaton. Vaalien voittamiseen tähtäävässä keskuste-
lussa mennään usein tunne ja mielikuvat edellä. Tämän vuoksi 
tarvitsemme kiihkotonta tosiasioihin nojautuvaa vuoropuhelua 
yhteiskunnan turvallisuuden tavoitteista. 

Maanpuolustusaatteellisena turvallisuuden asiantuntija-
lehtenä Kylkirauta kohdistaa tässä teemanumerossa katseensa 
Puolustusvoimien tulevan vuosikymmenen tavoiteasetantaan 

sekä hieman laajemminkin Rajavartiolai-
tos ja pelastustoimi huomioiden. Suomen 
puolustuskyvyn ylläpidon keskiössä ovat 
luonnollisesti tärkeät materiaalihankinnat 
mutta myös vahvuuksista huolehtiminen, 
kuten yleisen asevelvollisuuden ylläpitä-
minen ja doktriinin sekä puolustushaaro-
jen kehittäminen – puolustusministerin 
sanoin ”kestävyyslajimaisesti”.

Tulevan hallituksen ohjelma näyttää 
suuntaa myös yhteiskunnan turvallisuu-
den kehityksen painopisteille. Turvalli-
suuteen kytkeytyvät selonteot ovat tässä 
avainasemassa, vaikka niiden vaikutta-
vuudesta toiminnan konkreettiseen resur-
sointiin ei aina ole suoranaista näyttöä. 
Todelliset resurssikeskustelut käydään 
usein vasta budjettineuvotteluissa. 

Toki viimeisintä puolustusselontekoa 
voidaan pitää laaja-alaisen valmistelunsa 
vuoksi onnistuneena. Sotilaallisen maan-

puolustuksen suunnittelurytmin kytkeminen hallituskausiin 
yhdistää poliittisen päätöksenteon virkamiesvalmisteluun ja 
näyttää tässä suhteessa esimerkkiä monelle muulle hallin-
nonalalle. Yhteiskunnan turvallisuuden pitkäjänteisen kehit-
tämisen kannalta olisi erinomaista, jos niiden valmistelussa 
hyödynnettäisiin laajemmin yli hallituskausien ulottuvia ke-
hittämisohjelmia.

Kylkirauta-lehtemme onnittelee juhlivia satavuotiai-
ta, itsenäisen Suomen Kadettikoulua ja Rajavartiolaitosta. 
Molempien suorituskyvyn ja palvelun laadun takaajina ovat 
arvopohjaltaan yhtenevät kadettiupseerit. Kadettikoulun sa-
tavuotisjuhlista kertovien kirjoitusten lisäksi palaamme ai-
heeseen vuoden muissakin numeroissa. Rajavartiolaitoksen 
satavuotisjuhla-artikkeli julkaistaan tässä numerossa, äskettäin 
Finlandia-talossa järjestetyn pääjuhlan jälkeen. Toivotamme 
jatkuvaa menestystä molemmille juureville instituutioillemme 
myös tulevalla satavuotisjaksolla. 

Toivotan kaikille Kylkiraudan lukijoille valoisaa kevättä 
ja mukavaa kesän odotusta!

Päätoimittaja 
Eversti Vesa Valtonen
vesa.valtonen(at)kylkirauta.fi
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näkymiä

Sata vuotta eikä suotta

Kadettikunnan toimintavuosi 
alkoi näyttävästi, kun tammi-
kuun 25. päivänä tuli täyteen 

100 vuotta upseerikoulutusta itsenäi-
sessä Suomessa. Tässä lehdessä onkin 
useita kirjoituksia kadettikoulutuksen 
alkuvaiheista juuri itsenäistyneessä 
maassa, ja siksi en tässä tarkastele 
niitä tarkemmin. 

En kyllä voi olla hämmästelemät-
tä sitä, millä ripeydellä kenraalima-
juri Hannes Ignatiuksen nelihenkinen 
työryhmä työnsä teki: suunnittelu-
tehtävän saamisesta jo noin kolmen 
viikon päästä aloitti 1. Kadettikurssi 
Arkadian kimnaasin tiloissa 60 kade-
tin vahvuudella. Toki työryhmällä oli 
ollut jo ennalta valmiita esityksiä ja 
suunnitelmia kadettikoulutuksen jär-
jestämisestä, mutta siitäkin huolimat-
ta toimeenpanon ripeys on nykyajan 
mittapuulla ollut uskomaton.

Upseerikoulutuksen aloittamista 
itsenäisessä Suomessa juhlistettiin eri puolilla. Kadettipii-
reillä oli omia tilaisuuksiaan, ja päätapahtumat pidettiin 
Helsingissä kahtena eri tilaisuutena. 

Kadettikunta järjesti 25. tammikuuta juhlavastaanoton 
Arkadiassa nykyisessä Eläintieteellisessä museossa – siis 
juuri samassa paikassa, jossa 1. kadettikurssi aloitti opinton-
sa sata vuotta sitten. Ennen juhlavastaanottoa Kadettikunnan 
edustajat kävivät Hietaniemen hautausmaalla laskemassa 
kukat kadettinumero yhden, Reino Laineen, haudalle. 

Päivän juhla oli kaikin puolin mitä onnistunein. Juhla-
tilan koko toki rajoitti kutsuttujen määrää, mutta ennakoi-
mamme myönteinen ongelma toteutui, ja käytännössä kaikki 
kutsuvieraat saapuivat. Tämä oli jälleen kerran hieno osoi-
tus kadettiupseerien yhteishengen kestävyydestä ja omien 
 upseeriperinteidemme kunnioittamisesta. 

Viikkoa myöhemmin Maanpuolustuskorkeakoulun 
 Kadettikoulu järjesti kolmesta eri tapahtumasta koostuneen 
juhlan. 

Päivä alkoi Helsingin yliopiston juhlasalissa, jossa olivat 
paikalla kaikki Maanpuolustuskorkeakoulussa tällä hetkellä 
opiskelevat kadetit. Kenttärovasti Seppo Kangas piti erin-
omaisen esityksen kadettiaatteesta sekä sen merkityksestä. 
Puhe käsitteli kadettiaatteen syntyä ja kehitystä Haapa-
niemen sotakoulusta tähän päivään. 

Senaatintorilla pidetty paraatikat-
selmus huipentui ohimarssiin, jonka 
kärjessä marssivat kaikki halukkaat 
kadettiupseerit kahdessa kaaderiosas-
tossa. Heidän jälkeensä marssivat ka-
detit vuosikursseittain. 

Vanhin ohimarssiedustus taisi olla 
45. Kadettikurssilta. Ohimarssin vas-
taanottajana oli helppoa todeta, että 
minkä nuorena oppii sen vanhana 
taitaa. Kaaderiosastot marssivat tar-
kasti tahdissa ja ojennukset suorina. 

Paraatikatselmuksen jälkeen kut-
suvieraat otettiin vastaan Säätytalos-
sa, ja sen yhteydessä kenraalimajuri 
Pertti Salminen esitelmöi kadetti-
upseerien vaikuttavuudesta suoma-
laisessa yhteiskunnassa. Esityksensä 
valmistelusta hän totesi, että asiaa on 
tiedon hajanaisuuden ja laajuuden 
takia tutkittu varsin vähän. – Tässä 
olisikin hyvä tutkimusaihe asiasta 
kiinnostuneelle kadettiupseerille. 

Tutkittu tieto kadettiupseerien vaikuttavuudesta suomalai-
sessa yhteiskunnassa olisi tutkimisen arvoista.

Kiitän tässä yhteydessä teitä kaikkia, jotka olitte joko 
järjestämässä itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen sata-
vuotisjuhlatilaisuuksia eri puolilla Suomea tai osallistuitte 
niihin.

Tilaisuudet saivat myös runsaasti myönteistä julkisuutta. 
Yksistään Senaatintorin paraatikatselmusta ja siihen liittyviä 
tiedotteita on katsottu yli 1,5 miljoonaa kertaa. 

Tilaisuudet olivat myös osoitus siitä hienosta kadetti-
upseerien välisestä yhteisestä hengestä, joka on kestänyt 
koko upseerikoulutuksemme historian ajan. Tilaisuudet 
osoittivat, että olemme oikealla tiellä. 

Juhlien jälkeen on helppoa palata arkeen ja työhön 
 kadettiupseerien eteen. Kadettiupseerien aate elää vahva-
na, ja sillä on sekä yhteiskunnan että suuren yleisön vankka 
tuki ja arvostus puolellaan. Tästä on hyvä jatkaa kohti parin 
vuoden päästä pidettävää Kadettikunnan satavuotisjuhlaa.   

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio
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Rajavartiolaitos
– vetreä satavuotias arvoyhteisö

Teksti: Ilkka Laitinen

Ilkka Laitinen

Satavuotias Rajavartiolaitos on 
hyvässä kunnossa. Henkilöstö on 
ammattitaitoista ja motivoitunutta 

tehtäviinsä. Kalusto ja varustus ovat tällä 
hetkellä enimmäkseen tehtävien mukai-
sessa kunnossa. Toimivaltuudet saadaan 
hybridiuhkia kestäviksi. Rajavartiolai-
toksen talous on saatu juhlavuodeksi 
tasapainoon, vaikka se on edellyttänyt 
kipeitä sopeuttamistoimia. 

Strategia määrittää 
perusteet

Rajavartiolaitoksen kehittämisen suun-
taviivat on linjattu reilu vuosi sitten hy-
väksytyssä strategiassa. Strategiaan on 
kirjattu toiminnan päämäärät ja strate-
giset linjaukset niiden saavuttamiseksi. 
Keskeisin päämäärä on tehokas ja us-
kottava ulkorajavalvonta. Tähän liittyy 
Suomeen ja Eurooppaan kohdistuvien 
turvallisuusuhkien torjunta. 

Toinen päämäärä on merellisen tur-
vallisuuden parantaminen. Erityisesti 
meripelastusjärjestelmä on pidettävä 
luotettavana. Kolmantena päämääränä 
on Suomen alueellisen koskematto-
muuden valvonta ja turvaaminen sekä 
valta kunnan puolustaminen. Valmiutta ja 
toimintakykyä häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa kehitetään osana Suomen 
puolustusjärjestelmää. 

Rajavartiolaitos on arvojensa mu-
kaisesti ammattitaitoinen ja luotet-
tava yhteistyökumppani. Toiminnan 
lähtökohtina ovat arvoihimme sitoutu-

nut henkilöstö, sotilaallisesti järjestetty 
organisaatio, riittävät toimivaltuudet ja 
edistynyt tekniikka. Henkilöstö pyrkii 
työssään aina tähtäämään yhteiseen ta-
voitteeseen. Tästä syntyy Rajavartiolai-
tokselle ominainen yhdessä tekemisen 
meininki ja tehokkuus. Yhteistyö toimii 
paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnal-
lisesti sekä kansainvälisillä kentillä niin 
itään kuin länteen.

Historian käännekohtia 

Rajavartiolaitos perustettiin 21. maalis-
kuuta 1919. Merivartiolaitos perustettiin 
vuonna 1930, ja se liitettiin Rajavartio-
laitokseen sotien jälkeen. Vaikka orga-
nisaatiokulttuurin yhtenäistäminen otti 
aikansa, yhdistymisellä saavutettiin mer-
kittäviä tehokkuus- ja laatuhyötyjä.

Lähes kahdeksankymmentä vuotta 
sitten alkaneessa talvisodassa rajamie-
het joutuivat ensimmäisinä kohtaamaan 
hyökkäävän vihollisen. Ylipäällikkö, 
marsalkka Mannerheim myönsi päi-
väkäskyssään rajamiehille kunnia-
nimityksen rajajääkäri. Jatkosodassa 
rajajääkäripataljoonat taistelivat yhtymi-
en valiojoukkoina erityisesti paikallis-
tuntemusta vaativissa erikoistehtävissä. 

Talvi-, jatko- ja Lapin sodassa ra-
jajoukoissa taisteli yhteensä 40 000 
miestä. Heistä kaatui tai katosi 1 830. 
Mannerheim-ristin sai 27 rajajoukoissa 
palvelutta miestä. Sotien jälkeen vuoden 
1944 aikana Rajavartiolaitos otti vastuun 
Suomen rajojen vartioinnista.

Neuvostoliitto luovutti Porkka-
lan takaisin Suomelle vuonna 1956. 
Espoon rajakomppanian päällikkö nosti   
26. tammikuuta puomin ja suomalaiset 
rajajääkärit marssivat tahdissa palaute-
tulle alueelle. Porkkalan rajavartioston 
lakkauttamisen yhteydessä vuoden 1956 
lopulla henkilöstöä ei tarvinnut irtisa-
noa, vaikka noin 250 virkaa jouduttiin 
Rajavartiolaitoksessa vähentämään. 
Rajavartiolaitoksessa osattiin jo silloin 
pitkäjänteinen suunnittelu ja hyvä hen-
kilöstöpolitiikka.

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-
luvun alussa toi mukanaan monia muu-
toksia. Rajavartiolaitos oli valtiojohdon 
silmät ja korvat rajalla. Laajamittaiseen 
maahantuloon varauduttiin suunnitelmin 
ja kalustohankinnoin sekä kehittämällä 
aivan uudenlaista osaamista.

Rajavartiolaitos avusti uudelleen 
itsenäistyneitä Baltian maita rajavarti-
oinnin rakentamisessa. Samaan aikaan 
omaa organisaatiota virtaviivaistettiin 

Rajavartiolaitos täytti 100 vuotta 21. maaliskuuta 
2019. Pyysimme Rajavartiolaitoksen päälliköltä, 

kenraaliluutnantti Ilkka Laitiselta juhlavuoden kunniaksi 
katsausta organisaationsa sadan vuoden taipaleelta ja 

arvioita tulevaisuuden näkymistä. 



Kylkirauta 1/2019 6

artikkelit

ja toimipisteverkkoa karsittiin merkittä-
västi. Rajavartiolaitos otti vastuun raja-
tarkastuksista rajanylityspaikoilla. Tämä 
on varmasti sotien jälkeen merkittävin 
yksittäisen rajavartijan työhön vaikut-
tanut muutos. Matkustajamäärät rajojen 
yli ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja 
matkustajaprofiilit moninaistuneet 1990-
luvun alusta. 

Suomi liittyi Euroopan unionin (EU) 
jäseneksi vuonna 1995 ja alkoi soveltaa 
Schengen-säännöstöä yhdessä muiden 
Pohjoismaiden kanssa vuonna 2001. Ra-
jaupseereja lähetettiin niihin Euroopan 
pöytiin, joissa meitä koskevia päätöksiä 
valmistellaan. Tarkoituksena oli myös 
huolehtia siitä, että kaikki jäsenvaltiot 
täyttävät yhteisen vapaan liikkuvuuden 
alueen velvoitteet ulkorajoillaan. Henki-
löstö siirrettiin sisärajoilta ulkorajoille.

Rajavartiomiehet ovat päässeet osal-
listumaan EU:n rajaturvallisuusoperaa-
tioihin. Tällä on kehitetty ammattitaitoa 
ja valmiuksia ottaa itsekin apua vastaan, 
mikäli rajaturvallisuustilanne niin vaatii.

Kokonaisturvallisuuden 
sveitsiläinen linkkuveitsi 

Rajavartiolaitos on keskeinen viranomai-
nen kokonaisturvallisuuden toimintaken-
tässä. Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden alueilla, Suomen 
ja EU:n ulkorajoilla, rajanylityspaikoilla, 
rannikolla ja saaristossa. Rajavartiolai-
toksen henkilöstö on valmiina maalla, 
merellä ja ilmassa vuorokauden ympäri, 
sääolosuhteista riippumatta. 

Laiton maahantulo on Rajavartiolai-
toksen tehtävien kannalta merkittävin 
uhka. Venäjällä oleskelee laittomasti 
huomattava määrä kolmansien maiden 
kansalaisia, ja mikäli vapaa reitti Eu-
rooppaan avautuu, se vetää nopeasti 
puoleensa. Näitä reittejä etsitään tänä 
päivänä aikaisempaa aktiivisemmin. Jal-
kapallon MM-kisojen viisumivapauden 
käyttö laittomasti Eurooppaan pyrkimi-
seen on tästä tuorein todiste.

Tilanne EU:n etelärajoilla on pysy-
nyt epävakaana. Tulijoita Eurooppaan 
on edelleen enemmän kuin vuonna 2011 
arabikevään aikana. Suomen sisärajoilla 
ja sisämaassa korostuvat kattava ulko-
maalaisvalvonta ja ennen muuta tehokas 
turvapaikkamenettely palautuksineen 
sekä tiivis yhteistoiminta viranomaisten 
välillä. Suurien elintasoerojen, konflik-
tien ja ilmastonmuutoksen synnyttämää 

siirtolaisongelmaa ei voida ratkaista yk-
sinomaan tehokkaalla rajavalvonnalla, 
vaikka se on ilmiön hallinnan kivijalka. 
Laaja laiton maahantulo onkin asettanut 
mittavia haasteita EU:n maahanmuut-
to- ja turvapaikkapolitiikalle sekä koko 
Schengen-järjestelmän toimivuudelle.

Toinen merkittävä riski Rajavartio-
laitoksen näkökulmasta on kohonnut 
terrorismin uhka. Rajavartiolaitos ottaa 
uhkan huomioon operatiivisessa toimin-
nassaan ja erityisesti rajatarkastuksis-
sa. Rajavartiolaitos myös valmistautuu 
tukemaan suorituskyvyillään poliisia 
akuuteissa tilanteissa. Kitkaton viran-
omaisyhteistyö on tässäkin elintärkeää.

Rajavartiolaitoksen kolmas huoli on 
mahdollinen suuronnettomuus merellä. 
Valitettavasti sellainen voi tapahtua mil-
loin tahansa. Vakaviakin vaaratilanteita 
tapahtuu merialueillamme toistuvasti. 
Matkustajamäärät kasvavat erityisesti 
Suomenlahdella. Meriliikenteen kasvu 
lisää meri- ja ympäristöonnettomuuk-
sien riskiä. 

Sotilaallinen aktiivisuus ja jännitteet 
Suomen lähialueella ovat lisääntyneet. 
Suoraa sotilaallista konfliktia onneksi 
vältetään, mutta erilainen hybridivaikut-
taminen on jatkuvaa. Rajavartiolaitos 
osallistuu Suomen sotilaalliseen puolus-
tamiseen kiinteässä yhteistoiminnassa 
Puolustusvoimien kanssa.

Rajavartija on itärajan ja saariston 
turvallisuuden sveitsiläinen linkkuveitsi. 
Hän vartioi ulkorajan, poimii rajanyli-
tysliikenteestä luvattomat matkustajat 
ja esineet, tutkii rikokset, toimii kola-
ripaikalla, elvyttää sydänpotilaan, sam-
muttaa tarvittaessa tulipaloa ja varautuu 
sotimaan. 

Välitöntä valmiutta

Rajavartiolaitos ja sen henkilöstö ovat 
aktiivisesti ja määrätietoisesti kehittäneet 
suorituskykyään hallita toimintaympäris-
tössä esiintyviä uhkia ja kriisitilanteita. 
Rajavartiolaitos on vahvistanut itärajan 
valvontaa ja kykyä torjua turvallisuus-
uhkia ulkorajoilla. Partioiden suoritus-
kykyä kehitetään parantamalla niiden 
valvonta-, suoja- ja voimankäyttöväli-
neitä sekä huolehtimalla liikkuvuudesta. 
Varautumis- ja valmiussuunnitelmat ovat 
ajan tasalla.

Rajavartiolaitoksella on välitön 
valmius meripelastuksen ja merellisten 
ympäristöonnettomuuksien johtamiseen. 

Ympäristöonnettomuuksien operatiivi-
nen johtovastuu avomerellä ja alusten 
suojapaikkapäätökset siirrettiin Raja-
vartiolaitoksen vastuulle vuoden 2019 
alusta. Meripelastusjärjestelmä muodos-
tuu eri viranomaisten, varustamoiden ja 
vapaaehtoisjärjestöjen tehokkaasta yh-
teistoiminnasta. Suomen meripelastus-
järjestelmä on korkeatasoinen, ja siihen 
liittyvää varautumista ja yhteistoiminnan 
harjoittelua jatketaan aktiivisesti.

Uusimuotoiset turvallisuusuhkat ja 
niiden nopeus edellyttävät, että viran-
omaiset pystyvät toimimaan normaa-
liajan toimivaltuuksin. Tämän vuoden 
huhtikuun alussa tulevat voimaan raja-
vartiolainsäädännön muutokset, jotka 
parantavat Rajavartiolaitoksen kykyä 
vastata hybridiuhkiin itsenäisesti tai 
yhteistyössä muiden kanssa. 

Rajavartiolaitoksen alueellisen kos-
kemattomuuden turvaamisen ja soti-
laallisen maanpuolustuksen tehtävien 
toimintavalmiutta on parannettu. Alue-
valvontalain tunnuksettomia  taistelijoita 
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koskevat muutokset tulivat voimaan 
vuonna 2017. 

Turvallisuusympäristön muutos ja 
sen ennustettavuuden vähentyminen 
edellyttävät välittömässä valmiudessa 
olevia monialaisia turvallisuusosaajia. 
On yhteiskunnan etu, että viranomais-
toimintojen supistuessa harvaan asu-
tuilla alueilla kansalaisten ja kansallisen 
turvallisuuden takeena on moneen eri 
viranomaistehtävään kykeneviä ammat-
tilaisia. 

Kalliolle rakennettu 

Sata vuotta sitten Rajavartiolaitoksen pe-
rustamisen yhteydessä tehdyt ratkaisut 
ovat kestäviä vielä tänäänkin. 

Rajavartiolaitos toimii sisäministe-
riön hallinnonalalla. Sisäisen turvallisuu-
den valvonta- ja lainkäyttöviranomainen 
vartioi valtakunnan rajoja, tarkastaa 
maahan saapuvat matkustajat ja pelas-
taa ihmiset merihädästä. Samaan ratkai-
suun ovat päätyneet valtaosa maailman 
valtioista. 

Sisäministeriössä mahdollistuu 
tiivis yhteistyö poliisi-, maahanmuut-
to- ja pelastusviranomaisten kesken. 
Yhtenäinen päällystön koulutusjärjes-
telmä puolestaan on taannut hyvät läh-
tökohdat yhteistyölle Puolustusvoimien 
kanssa.

Sotilaallinen johtamisjärjestelmä on 
taannut pitkäjänteisen suunnittelun ja 
tehokkaan toimenpanokyvyn historian 
muutoksissa. Alueellisen koskematto-
muuden turvaamis- ja maanpuolus-
tustehtävä on yhteiskunnan kannalta 
tarkoituksenmukaista pitää osana Ra-
javartiolaitoksen tehtäviä. Rajaturval-
lisuustehtävien suorittaminen tukee 
välitöntä valmiutta normaalioloista 
poikkeusoloihin niin perinteisiä kuin 
uusimuotoisiakin uhkia vastaan. 

Suomen itärajalla Rajavartiolaitos 
on pitänyt yllä hyvää ja käytännönlä-
heistä yhteistyötä Venäjän rajavartio-
palvelun kanssa.

Rajamieshenki ja Rajavartiolaitok-
sen arvot ovat kestäneet aikaa erinomai-

sesti. Rajavartiolaitos on organisaatio, 
joka elää arvojensa mukaan.

Tulevaisuuden haasteet

Rajavartiolaitoksen resurssikehityksen 
ja lisääntyvien tehtävien, kansalaisten 
odotusten ja toimintaympäristön muu-
toksen välillä on jo pitkään vallinnut 
epäsuhta. Itärajan valvontaan, Helsinki-
Vantaan liikenteen kasvuun ja lisäänty-
neisiin EU:n säädösten velvoitteisiin 
korvamerkitty lisämääräraha ei poista 
Rajavartiolaitoksen sopeuttamistarvetta 
muussa toiminnassa. 

Mittavatkaan sopeuttamistoimet 
eivät tunnu riittävän tulevien vuosien 
hinnannousuja vastaan. Voi olla, että 
Rajavartiolaitos joutuu tinkimään li-
sämäärärahojen turvin lisätystä henki-
löstömäärätavoitteestaan turvatakseen 
partioinnin, meripelastuksen ja rajatar-
kastusten muita toimintaedellytyksiä, 
esimerkiksi minimitasolleen supistetut 
toimitilat. Rajavartiolaitoksen henkilöstö 
ansaitsee terveelliset, turvalliset ja toimi-
vat toimitilat.

Merkittävimpiä kehittämistarpei-
ta ovat itärajan ja merialueen teknisen 
valvontajärjestelmän uudistaminen sekä 
vartiolaivojen ja valvontalentokoneiden 
suorituskyvyn korvaaminen. Itärajan ja 
merialueen valvontajärjestelmien raken-
taminen aloitettiin ja valvontalentoko-
neet hankittiin 1990-luvulla. Kaksi vielä 
käytössä olevaa ulkovartiolaivaa hankit-
tiin jo 1980-luvulla. Nämä investoinnit 
on uusittava noin kolmenkymmenen 
vuoden välein.

Turvallisuusviranomaisten teknisten 
ratkaisujen on täytettävä korkeat turval-
lisuus- ja suorituskykyvaatimukset. Val-
vonta-, pelastus- ja turvaamistehtävissä 
käytettävän tekniikan on oltava kunnossa 
ja toimintavarmaa. Kansalaisten suojaa-
minen ja turvaaminen on valtion ydin-
tehtävä, jota ei voi tehdä rikkinäisellä 
kalustolla.

Sotilaallisen johtamisjärjestelmän 
sekä ammattitaitoisen, luotettavaan ja 
yhteistyökykyisen henkilöstön varaan 
on Rajavartiolaitoksen jatkossakin hyvä 
perustaa toimintansa.

Kenraaliluutnantti Ilkka Laitinen 
palvelee Rajavartiolaitoksen päällik
könä.
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Vesa Virtanen

Teksti: Vesa Virtanen

Suomen lähialueen turvallisuus-
tilanne heikkeni viisi vuotta 
sitten. Itämeren alueen sotilas-

strateginen merkitys on huomattava, 
ja sotilaallinen toiminta alueella on 
aktiivista. Lisäksi sotilaallinen läsnä-
olo arktisella alueella on lisääntynyt. 
Sotilaallisten kriisien ennakkovaroi-
tusaika on lyhentynyt, ja kynnys voi-
mankäyttöön on alentunut. 

Turvallisuustilanteen paranemis-
ta ei valitettavasti ole näköpiirissä. 
Suomen turvallisuusympäristö edellyt-
tää puolustusjärjestelmältämme ajan-
tasaisuutta ja jatkuvaa valveilla oloa.

Puolustuksen lähtökohdat

Sotilaallista maanpuolustusta yllä-
pidetään niillä voimavaroilla, joita 
kansantaloutemme kykenee maan-
puolustukselle antamaan. Sotilaallinen 
maanpuolustus on kokonaisturvalli-
suutemme viimeinen lukko. Vuosi-
kymmenten aikana olemme kyenneet 
ylläpitämään kansantalouteemme 
suhteutettuna vähäisillä resursseilla 
toimivan ja tasapainoisen puolustus-
järjestelmän. 

Olemme kehittäneet kaikkia 
puolustushaaroja ja yhteisiä suori-
tuskykyjä. Toimintamenot, materiaali-
investoinnit ja henkilöstömenot ovat 
moneen muuhun maahan verrattuna 
tasapainossa. Monen muun maan 

tavoin emme hylänneet asevelvolli-
suutta, vaan olemme kehittäneet sitä 
omista lähtökohdistamme ajan mukana 
vastaamaan sille asetettuja vaatimuksia 
ja odotuksia. 

Onnistumisestamme ovat todistee-
na muun muassa muiden asevoimien 
edustajien arviot ja varusmiesten 
loppu kyselyssä antama palaute.  Pe-
rusratkaisumme antaa tukevan pohjan 
Puolustusvoimien kehittämiselle. 

Tavoitteena  
tasapainoinen kokonaisuus 

Toimintaympäristön kehitykseen vas-
taaminen vaatii jatkuvaa suunnittelua 
ja kehittämistä, uusien suorituskykyjen 
rakentamista vanhenevien tilalle sekä 
toimintatapojen muuttamista. Yksi seu-
raavan vuosikymmenen näkyvä muutos 
on digitalisaation hyödyntäminen toi-
minnan kehittämiseksi. 

Kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen 
kehittämistyön tavoitteena on Puolus-
tusvoimien tehtäviin ja turvallisuus-
ympäristön vaatimuksiin vastaava ja 
Suomen resursseihin optimoitu puo-
lustusjärjestelmä, joka koostuu maa-, 
meri- ja ilmavoimien sekä niiden yh-
teisistä suorituskyvyistä. Olennaista on 
ylläpitää tasapainoinen kokonaisuus, ei 
pelkästään jonkin puolustushaaran tai 
aselajin optimiratkaisu.  

Kaiken päämääränä on uskottava 
ja kriisejä ennaltaehkäisevä puolustus-
kyky. Tällä vuosikymmenellä kehittä-
misen kärjessä on Maavoimat, jonka 
kehitys kohdistuu erityisesti nopeaan 
toimeenpanokykyyn, liikkuvuuteen, tu-
livoimaan ja iskukykyyn. Maavoimien 
suorituskyvyn ylläpitämistä ja sodan 
ajan joukkojen varustamista jatketaan 
2020-luvulla, ja vaikuttaa siltä, että ke-
hittämisen painopiste kohdistuu Maa-
voimiin jälleen 2030-luvulla.

Strategiset hankkeet 
täysimääräisinä 

Suomen puolustus on poikkeuksel-
lisessa tilanteessa 2020-luvulla, kun 
sekä Merivoimien että Ilmavoimien 
pääasejärjestelmät poistuvat van-
hentuneina käytöstä.  Ne korvataan 

Puolustuskykyä kehitetään pitkäjänteisesti. 
Riittävät resurssit suhteessa tehtäviimme ja 

toimintaympäristöömme ovat puolustuskyvyn 
ylläpitämisen edellytys.  Kokonaisvaltaisella ja 

tasapainoisella kehittämisellä ylläpidetään pidäke kriisien 
ennaltaehkäisemiseksi. 

Tähtäin tulevaisuudessa
– Puolustusvoimat kohti 2020-lukua
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valtio neuvoston  puolustusselonteon 
mukaisilla strategisilla suorituskyky-
hankkeilla, eli alus- ja monitoimihä-
vittäjähankinnoilla. 

Hankkeet ovat suuria, eikä niitä 
voida kattaa normaalista puolustusbud-
jetista, vaan selonteon linjausten mu-
kainen erillisrahoitus on välttämätön. 
Erillisrahoitus mahdollistaa poistuvien 
suorituskykyjen korvaamisen, osaltaan 
koko puolustusjärjestelmän pitkäjäntei-
sen ja tasapainoisen kehittämisen sekä 
samanaikaisesti Maavoimien suoritus-
kyvyn ylläpidon 2020-luvulla ja paino-
pisteisen kehittämisen 2030-luvulla.

Merivoimien uudet alukset ovat 
välttämätön osa Suomen puolustusta. 
Hankittavat monitoimikorvetit ovat 
edellytys meripuolustuksen tehtävien 
toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Alus-
ten tuottaman suorituskyvyn on suun-
niteltu olevan toimintavalmiina ensi 
vuosikymmenen lopulla. 

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien 
täysimääräinen korvaaminen uusilla 
suorituskykyisillä monitoimihävittäjillä 
on Suomen uskottavan puolustusky-
vyn kannalta kriittistä. Koko Suomen 
puolustaminen edellyttää sellaista 
suorituskykyä ja monitoimihävittä-
jien lukumäärää, jotka mahdollistavat 
operoinnin koko valtakunnan alueella. 
Monitoimihävittäjät ovat elintärkeä osa 
puolustusjärjestelmäämme.

Uusien hävittäjien on suunniteltu 
olevan toimintavalmiina 2030-luvun 
alussa. Sotilaallisen suorituskyvyn 
lähtökohdista hankittavilla hävittäjillä 
turvataan ilmavoimien ja ilmapuolus-
tuksemme taistelukyky aina 2050-
luvun loppuun asti. 

Puolustuskyvyn ylläpitämisen ja 
kehittämisen kannalta niin kutsuttujen 
yhteisten suorituskykyjen tärkeimmät 
osa-alueet 2020-luvulle siirryttäessä 
ovat valmius, tiedustelu, kyberpuo-
lustus ja kaukovaikuttaminen. Niiden 
materiaalista, toiminnallista ja lainsää-
dännöllistä tilannetta parannetaan. 

Asevelvollisuus  
koko maan 

puolustamiseksi

Koko Suomen puolustaminen 2020- 
luvulla edellyttää toimivaa, kansal-
lisesti hyväksyttyä ja riittävät sodan 

ajan joukot tuottavaa asevelvollisuus-
järjestelmää. Toimiva asevelvollisuus 
on puolustuskykyä tuottava, yksilöä 
motivoiva ja myönteisiä yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia vahvistava. Kustan-
nustehokkaan asevelvollisuuden tulee 
elää ajassa, mutta sitä on kehitettävä 
poikkeusolojen tarpeiden mukaisesti. 

Puolustusvoimat on käynnistänyt 
Koulutus 2020 -ohjelman, jolla kou-
lutusjärjestelmää uudistetaan vastaa-
maan uuden vuosikymmenen tarpeita. 
Samalla tarkastellaan kutsuntajärjes-
telmää ja luodaan edellytyksiä naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen kehittä-
miselle. Koko palveluskelpoisen mies-
ikäluokan sekä vapaaehtoisten naisten 
kouluttaminen tuottavat Puolustusvoi-
mien sodan ajan joukot kustannuste-
hokkaasti. Sotilaallisesta näkökulmasta 
varusmiespalveluksen suorittavien 
määrää ei ole tarvetta nykyisestä lisätä. 

Puolustusvoimien henkilöstö-
rakennetta ja osaamista sovitetaan 

vastaamaan toimintaympäristön ja 
kustannustehokkuuden vaatimuksia. 
Kehittämisessä otetaan huomioon 
erityisesti valmiuden ja kyberpuolus-
tuksen vaatimukset sekä henkilöstön 
jaksaminen. 

Puolustusyhteistyö 
kansallisista lähtökohdista

Puolustusyhteistyö, kansainvälinen 
harjoitustoiminta ja sotilaallinen krii-
sinhallinta vahvistavat normaaliolojen 
ja poikkeusolojen puolustuskykyä. 
Onnistuneen puolustusyhteistyön 
edellytyksenä ovat yhteiset intressit. 
Yhteistyön lähtökohtana on ennen 
kaikkea kansallinen etu ja hyöty koti-
maan puolustukselle. 

Jatkuva, pitkäkestoinen ja suun-
nitelmallinen kahdenvälinen, monen-  
välinen sekä alueellinen kansainväli-
nen puolustusyhteistyö lisää osaltaan 
uhkien ennaltaehkäisykykyä sekä luo 
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mahdollisuudet sotilaallisen avun anta-
miselle ja vastaanottamiselle. Euroopan 
unionin kehittyvä puolustusyhteistyö, 
pohjoismainen yhteistyö sekä Nato- 
yhteistyö ja monipuolinen kahdenväli-
nen puolustusalan yhteistyö ovat tärkeä 
osa suunnitelmallista kansainvälistä 
kanssakäymistä. 

Euroopassa on viime vuosina 
käynnistetty monia uusia puolustus-
yhteistyöaloitteita.  Tällaisia ovat Bri-
tannian johtama JEF-yhteistyö, Joint 
Expeditionary Force, jonka tavoitteena 
on parantaa sotilaallista kykyä vastata 
Euroopan kriiseihin, Saksan johtama 
kehysvaltiokonsepti Framework Nation 
Concept, FNC, jonka tavoitteena on 
suorituskykyjen ja laajojen joukkoryh-
mittymien kehittäminen pitkäjänteises-
ti, sekä Ranskan johtama EI2-aloite eli 
European Intervention Initiative, joka 
pyrkii parantamaan puolustusyhteis-
työverkostoa kehittämällä yhteistä stra-
tegista ajattelua, tilannetietoisuutta ja 
päätöksentekovalmiutta. 

Uudet puolustusalan aloitteet 
hyödynnetään Suomen puolustusta 
kehitettäessä. Keskeinen osa puolustus-
yhteistyötä ovat myös vaativat kansain-
väliset harjoitukset, joissa pääsemme 
todentamaan ja kehittämään kykyjäm-
me kustannustehokkaasti. 

Riittävät resurssit 
perusedellytys

Puolustuskyky edellyttää tehtävien 
mukaisia resursseja. Puolustuskyvyn 
ylläpitämiseksi puolustusselonteon 
resurssikirjausten toteutuminen 2020- 
luvulla on tärkeää. 

Puolustusvoimissa tehdyn laajan 
puolustusvoimauudistuksen jälkeen 
ei ole enää löydettävissä uutta mer-
kittävää tuottavuuspotentiaalia ilman 
turvallisuusympäristömme edellyt-
tämän valmiuden ja toiminnan tason 
vähentämistä.   

Puolustuskyvyn voi romuttaa bud-
jettileikkauksilla hyvinkin nopeasti. 

Romuttuneen puolustuskyvyn tai sen 
osan uudelleen rakentaminen Suomen 
voimavaroilla on haastavaa, jopa mah-
dotonta. Rahoituksen on oltava useiden 
vuosien, osin jopa vuosikymmenen, 
päähän ennustettavaa, koska kehittä-
minen on pitkäjänteistä ja se ulottuu yli 
useamman eduskuntakauden. 

Suomen sotilaallinen puolustus-
kyky on kokonaisuus, jota on ke-
hitettävä tasapainoisesti. Yhden 
puolustushaaran tai toiminnon enna-
koimaton muuttaminen saattaa vai-
kuttaa laajasti koko puolustukseen. 
Toiminnan, materiaalimenojen ja hen-
kilöstömenojen on oltava tasapainossa. 
Riittävät resurssit ovat edellytys oikein 
mitoitetun puolustuskykymme säilyttä-
miselle ensi vuosikymmenelle. 

Puolustuksen ylläpitoon vaadittava 
panostus varmistaa sen, että kykenem-
me vastaamaan joka hetki sotilaallisiin 
uhkiin ympäristön vaatimusten edel-
lyttämällä tavalla. Keskeisenä tavoit-
teena on riittävän korkean pidäkkeen 
ylläpitäminen kriisien ennaltaehkäise-
miseksi. 

Prikaatikenraali Vesa Virtanen 
palvelee Pääesikunnan suunnittelu
päällikkönä.
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Teksti: Petri Hulkko

Sota ja taide

Petri Hulkko

Maavoimat on hyvässä kun-
nossa. 2010-luku on ollut 
Maavoimien kehittämisen 

vuosikymmen. Iskukyvyn ja riittävän 
ennaltaehkäisykyvyn turvaamiseksi 
katse on nyt käännettävä kohti 2030-
lukua. Maapuolustusta ja maavoimia 
uudistetaan merkittävästi toimintaym-
päristön, suomalaisen yhteiskunnan ja 
teknologian muuttuessa. Uudistamisen 
edellytyksenä on riittävät taloudelliset 
resurssit.  

    Maavoimia kehitetään kolmella 
linjalla. ”Etulinjassa” kehitetään Maa-
voimien valmiutta ja suorituskykyjä 
lähivuosina sekä turvataan tehtävien 
ja resurssien tasapaino 2020-luvulla. 
”Päälinjassa” luodaan perusteet maa-
puolustuksen uudistamiselle 2030- 
luvulle. ”Tukilinjassa” sovitetaan 
yhteen muiden puolustushaarojen ja 
Puolustusvoimien yhteiset suoritusky-
vyt, harjoitus- ja tutkimustoiminta sekä 
puolustusyhteistyö etu- ja päälinjan ke-
hittämisen tukemiseksi. 

Asevelvollisuus 
maanpuolustuksen perusta 

Suomen kokoisessa ja väestömää-
rältään vähäisessä valtiossa yleinen 
asevelvollisuus on ainoa toimiva 
ratkaisu koko maan puolustamisen 

edellyttämien  joukkojen muodosta-
miseksi. Asevelvollisuudella tuotettu 
valmius ja suorituskyky luovat ennal-
taehkäisevän kynnyksen sotilaallista 
voimankäyttöä vastaan. 

Maavoimien valmiutta merkittä-
västi parantanut uudistus toteutettiin 
vuonna 2017, kun palkatusta henki-
löstöstä ja varusmiehistä muodoste-
tut valmiusyksiköt otettiin käyttöön. 
Valmiusyksiköt ovat osoittautuneet 
onnistuneeksi ratkaisuksi. 

Sotilasteknologian ja koulutus-
menetelmien nopea kehitys edellyttää 
yhtä lailla varusmieskoulutuksen kehit-
tymistä. Uudistuksilla pyritään myös 
siihen, että mahdollisimman moni 
asevelvollinen suorittaisi varusmies-
palveluksen. 

Keskeinen osa kehittämistä on 
Koulutus 2020 -ohjelma. Sillä py-
ritään luomaan vaikuttava mutta 
kustannustehokas koulutus, joka 
vastaa tulevaisuuden turvallisuusym-
päristön vaatimuksiin. Tavoitteena 
on sujuvoittaa kutsuntoja, tarkentaa 
koulutusvalintoja sekä nykyaikais-
taa varusmieskoulutusjärjestelmää ja 
koulutusmenetelmiä. Parhaiksi todetut 
käytännöt otetaan Puolustusvoimissa 
käyttöön vuodesta 2020 alkaen.

Kutsuntoja kehitetään, jotta jokai-
sen yksilön osaaminen, fyysinen kunto 

ja halukkuus voidaan ottaa huomioon 
nykyistä paremmin. Asevelvollisille 
on avattu sähköisen asioinnin palvelu, 
jonka avulla asevelvollinen voi olla yh-
teydessä Puolustusvoimiin tai hakeutua 
erikoisjoukkoihin tai erityistehtäviin. 
Varusmieskoulutuksesta rakennetaan 
entistä nousujohteisempi ja kustan-
nustehokkaampi kokonaisuus, jossa 
hyödynnetään ajanmukaisia välineitä 
ja menetelmiä, kuten simulaattoreita ja 
virtuaalisia koulutusympäristöjä.

Kriisinhallintaoperaatiot ja kan-
sainvälinen harjoitusyhteistyö ovat 
todentaneet, että osaavien kouluttajien 
johdolla suomalainen asevelvollisuus 
tuottaa Puolustusvoimille kansain-
välisesti vertailukelpoista osaamista 
ja suorituskykyisiä joukkoja.

Maavoimat on viime vuosina ottanut suuria askeleita 
valmiuden kehittämisessä. Kaikissa joukko-osastoissa 
on joukkoja ja suorituskykyjä, jotka ovat käytettävissä 

tehtäviin muutamissa tunneissa. Materiaalinen 
kehittäminen on ollut määrätietoista, ja se kehittyy 
2020-luvun alkuun mennessä sotien jälkeisen ajan 

parhaimmalle tasolle.

Maavoimat
– valmiutta nyt ja tulevaisuudessa
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Kohti valmiuspataljoonia

Maavoimien valmius on kokonaisuus, 
joka muodostuu palkatun henkilöstön, 
varusmiesten ja reserviläisten korkeas-
ta maanpuolustustahdosta, joukkojen 
ja eri suorituskykyjen käyttövalmiu-
desta, kaluston käyttöön saatavuudesta 
ja kunnossapidon valmiudesta. Val-
miuden rakentamiseen sisältyy myös 
suunniteltujen tehtävien harjoittelua 
yhteistoiminnassa Merivoimien, Ilma-
voimien, Rajavartiolaitoksen ja muiden 
viranomaisten kanssa.

Maavoimien valmiuden ydin muo-
dostuu palkatun henkilöstön muo-
dostamien valmiusosastojen lisäksi 
jatkuvassa valmiudessa olevista val-
miusyksiköistä, joiden henkilöstöstä 
pääosa on varusmiehiä. Valmiusyksiköt 
on muodostettu jokaiseen Maavoimien 
varuskuntaan. 

Valmiusyksiköissä palvelevat va-
rusmiehet ovat vapaaehtoisia, ja he 
palvelevat 347 vuorokautta. Miehis-
töön kuuluvan varusmiehen palvelus-
aika jakautuu siten, että ensimmäinen 
vuosipuolisko sisältää normaalin kou-
lutusvaiheen ja toinen vuosipuolisko 
koulutuksen valmiusyksikkökokoon-
panossa ja varsinaisen valmiusajan. 

Kokemukset kesällä 2017 aloite-
tusta valmiusyksikkötoiminnasta ovat 
olleet erittäin hyviä. Valmiusyksiköt 
ovat parantaneet Maavoimien valmiutta 
ja mahdollistaneet jatkuvan valmiuden 
periaatteen koko maassa. Sotilaallisen 
maanpuolustuksen tehtäviin tarkoitettu 
ja Maavoimien parhaalla materiaalilla 
varustettu valmiusyksikkö on haluttu 
palveluspaikka. Valmiusyksiköihin 
hakee jatkuvasti enemmän vapaaeh-
toisia varusmiehiä kuin koulutukseen 
voidaan ottaa.      

Valmiuden kehittämisen seuraavana 
askeleena siirrytään valmiusyksiköistä 
kohti suurempia joukkokokoonpanoja. 
Tähän vastataan valmiuspataljoonilla, 
joiden rakentaminen on joukko-osas-
toissa aloitettu. 

Valmiuspataljoonat muodoste-
taan tehtävätyypin ja toiminta-alueen 
mukaan. Ne sisältävät merkittävän tais-
teluvoiman lisäksi kaikki Maavoimien 
kärkisuorituskyvyt. Valmius pataljoonia 
valmistaudutaan käyttämään ensisi-
jaisesti vaativiin ensivasteen taiste-
lutehtäviin sekä tarvittaessa muihin 

Maavoimien tehtäviin, kuten viran-
omaisten tukemiseen tai kansainvälisen 
avun antamiseen.

Mikäli valmiutta joudutaan ko-
hottamaan, perustetaan tilanteen edel-
lyttämät palkatusta henkilöstöstä ja 
reserviläisistä muodostetut operatiivi-
set joukot vahventamaan puolustuksen 
ennaltaehkäisevää kynnystä. Opera-
tiivisilla joukoilla lyödään hyökkääjä 
liikkuvilla operaatioilla ja keskitetään 
vaikutus avainkohteisiin kaikissa 
olosuhteissa. Koko maan kattavilla 
taisteluvoimaisilla paikallispataljoo-
nilla suojataan tärkeät kohteet yhdessä 
muiden viranomaisten kanssa ja este-
tään hyökkääjän vapaa toiminta.

Valmiuden toimeenpanokyvyn ke-
hittämiseksi Maavoimat on aloittanut 
johtamiskonseptinsa uudistamisen. 
Maavoimien esikunnan ja joukko-
osastojen operatiivista toimeenpano-
kykyä terävöitetään ottamalla käyttöön 
maaoperaatiokeskus sekä Maavoimien 
digitaalinen, verkottunut, kaikki joh-
tamistasot kattava M18-johtamisjär-
jestelmä. Yhteistä harjoitustoimintaa 
muiden viranomaisten kanssa lisätään 
ja Puolustusvoimien yhteisoperaation 
johtamisen edellyttämiä toimintatapoja 
kehitetään.

Kehittämisen tähtäin 
2030-luvulla

Maapuolustuksen suorituskykyä ke-
hitetään pitkäjänteisesti ja suunnitel-
mallisesti osana puolustusjärjestelmän 
kehittämistä. 2030-luvun maaoperaa-
tioissa sovitetaan yhteen Maavoimien 
eri aselajien ja toimialojen toiminnot ja 
ennaltaehkäistään, torjutaan tai lyödään 
maahyökkäykset sekä suojataan yhteis-
kunnan toiminnan kannalta keskeiset 
kohteet, alueet ja toiminnot. 

Maaoperaatiot perustuvat 2030- 
luvulla operatiivisten joukkojen, 
paikallisjoukkojen ja rajajoukko-
jen taistelukykyyn, johon yhdistyvät 
operatiivinen tulenkäyttö sekä opera-
tiivisten yhtymien iskut tilanteen rat-
kaisemiseksi. Maaoperaatiot ovat osa 
Puolustusvoimien yhteisoperaatiota, ja 
niitä tuetaan Puolustusvoimien yhteisil-
lä suorituskyvyillä sekä Ilmavoimien ja 
Merivoiminen taistelulla. Kansainväli-
sen sotilaallisen yhteistyön mahdolli-
suudet hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan.

Maavoimien joukkojen kehittä-
misen painopiste 2030-luvulla on 
taistelukyvyn, ennen kaikkea liikku-
vuuden ja tulivoiman, kasvattamisessa. 
Reunaehtoja joukkojen kehittämiselle 
asettavat käyttöön saatavan uuden tek-
nologian ennakoinnin haasteellisuus, 
puolustusmateriaalin hintakehitys sekä 
jatkuvasti kasvavat henkilöstökustan-
nukset. Maavoimien joukkojen tulee 
kyetä toimimaan eri uhkatilanteissa 
normaaliolojen häiriötilanteista vaa-
tiviin taistelutehtäviin. 

Maavoimien operatiivinen yhtymä 
vuonna 2035 on Maavoimien tulevai-
suuden tärkein kärkisuorituskyky. Ope-
ratiivisella yhtymällä on kyky toimia 
koko valtakunnan alueella, ja sen on 
kyettävä operoimaan samanaikaisesti 
useammassa suunnassa.  Yhtymällä on 
hyvä kyky hyödyntää Ilmavoimien ja 
Merivoimien suorituskykyjä sekä Puo-
lustusvoimien yhteisiä suorituskykyjä. 
Yhtymän tulee kyetä selviytymään teh-
tävistään kaikissa Suomen maastotyy-
peissä ja olosuhteissa. 

On selvää, että yhtymillä tulee 
olla riittävä operatiivinen liikkuvuus 
tehtävien toteuttamiseksi. Siitä syystä 
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liikkuvuuden ratkaisut nousevat yhty-
män kehittämisen keskeiseksi tekijäksi. 
Samalla tarvitaan maastotyypin mukai-
sia suorituskykyjä, mikä esimerkiksi 
pohjoisessa tarkoittaa arktisiin olosuh-
teisiin sopivaa kalustoa ja kykyä liik-
kua tiestön ulkopuolella sekä etelässä 
mekanisoituja joukkoja.  

Johtaminen ja sen pohjana oikea, 
suojattu tilannekuva tekee operatiivisen 
liikkeen, yhteisen tulivoiman keskittä-
misen ja hajautetun suojan mahdolli-
seksi. Johtamisen ja etenkin operaation 
toimeenpanon on oltava vastustajan 
toimintaa nopeampaa. Teknologian ke-
hittymisestä huolimatta toiminta perus-
tuu edelleen tehtävätaktiikkaan, jossa 
komentajan alaiset toteuttavat tehtä-
vänsä komentajan toiminta- ajatuksen 
mukaisesti.

Suorituskykyä 
harjoittelemalla 

Suorituskyky ja valmius kehittyvät 
vain harjoittelemalla. Maavoimien 
harjoitustoimintaa kehitetään jatkuvas-
ti. Harjoitukset kohdennetaan entistä 

täsmällisemmin harjoitukseen osallis-
tuvan joukon tehtävää, koulutusvai-
hetta ja toiminta-aluetta palveleviksi. 
Samalla saavutetaan kustannussäästöjä. 
Yhteisiä harjoituksia muiden viran-
omaisten ja puolustushaarojen kanssa 
kehitetään.   

 Kansainvälinen harjoitustoiminta 
säilytetään nykytasolla, mutta sen ta-
voitteita täsmennetään ja harjoitukset 
valitaan entistä tarkemmin. Tavoitteena 
on kehittää Maavoimien yhteensopi-
vuutta kumppanivaltioiden kanssa. 
Harjoitustoiminta sisältää joukkojen 
harjoituksien lisäksi teknisesti vaa-
tivia toimintoja, joissa harjoitellaan 
avainkumppaneiden kanssa erityisesti 
digitaalisen johtamisen ja tulenkäytön 
edellyttämää yhteensopivuutta.    

Kansainvälisen yhteensopivuuden 
kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi ny-
kyistä puolustusyhteistyötä jatketaan 
ja kehitetään edelleen sekä kahden- 
että monenvälisesti. Yhteensopivuutta 
luodaan sekä harjoitustoiminnalla että 
rakentamalla suorituskykyjä yhdes-
sä muiden kumppanivaltioiden sekä 
muiden yhteisöjen ja järjestöjen kanssa. 

Maavoimien puolustusyhteistyön 
kulmakivenä on tiivis yhteistyö Itäme-
ren alueella ja Pohjoismaissa toimivien 
asevoimien kanssa. Kahdenvälisesti 
tärkeimmät kumppanimaat ovat val-
tioneuvoston puolustusselonteon 
mukaisesti Ruotsi ja Yhdysvallat. 
Niiden kanssa yhteistyötä on syven-
netty tiedonvaihdossa, tutkimus- ja 
materiaaliyhteistyössä sekä harjoitus-
toiminnassa. Ison-Britannian, Saksan 
ja Norjan kanssa yhteistyötä kehite-
tään nykyistä syvemmälle. Maavoimat 
osallistuu Euroopan unionin puolus-
tusyhteistyöhön, jossa tärkeimpänä 
tavoitteena on kustannussäästöjen saa-
vuttaminen yhteisissä puolustusmate-
riaalihankinnoissa.

Tulevaisuus turvataan

Maavoimat pyrkii jatkuvasti ennakoi-
maan Suomen lähialueella tapahtuvia 
muutoksia. Valmiuden edelleen kehit-
täminen on keskiössä. Maavoimien 
on myös kyettävä vastaamaan suo-
malaisen yhteiskunnan muutokseen. 
Varusmieskoulutusta kehitetään nou-
sujohteisemmaksi ja yksilön osaami-
nen ja halukkuus huomioidaan entistä 
paremmin. 

Maavoimat hankkii kustannus-
tehokkaasti uusia suorituskykyjä 
maapuolustuksen uudistamiseksi 
2030-luvulla. Kansainvälistä yhteis-
toimintaa hyödynnetään kansallisen 
puolustuksen kehittämiseksi. 

Kaiken pohjana on yleinen ase-
velvollisuus sekä sitoutunut ja moti-
voitunut henkilöstö. Olemme oikealla 
tiellä ja oikeassa suunnassa kohti tule-
vaisuutta. Maavoimat on valmis nyt ja 
tulevaisuudessa.

Kenraaliluutnantti Petri Hulkko 
palvelee maavoimien komentajana.
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Vuoden 2017 Valtioneuvoston 
puolustusselonteossa on linjat-
tu, että Ilmavoimien Hornet-

kaluston 2020-luvun jälkipuoliskolla 
poistuva suorituskyky korvataan täy-
simääräisesti turvallisuusympäristön 
asettamien vaatimusten mukaisesti 
miehitetyillä monitoimihävittäjillä. 
Monitoimihävittäjien suorituskyky on 
Suomen turvallisuuden kannalta kriit-
tinen.

Hankittavan HX-järjestelmän pe-
rusta on hävittäjien monipuolinen suo-
rituskyky, jota ei voida korvata muilla 
järjestelmillä. Ilmatorjuntaa kehitetään 
osana ilmapuolustusta ja sillä voidaan 
suojata tärkeitä kohteita, mutta se ei 
pysty luomaan valtakunnallista suojaa 
ilmauhkaa vastaan, eikä se kykene to-
teuttamaan muita monitoimihävittäjän 
tehtäviä.

Merivoimien poistuvien alusluok-
kien suorituskyky korvataan 2020- 
luvulla neljällä uudella Pohjanmaa-
luokan monitoimikorvetilla. Pohjan-
maa-luokka muodostaa merellisen 
suorituskyvyn rungon.  Aluksilla yllä-
pidetään Merivoimien kyky alueelli-
sen koskemattomuuden valvontaan ja 
turvaamiseen, merellisten hyökkäysten 
torjuntaan ja meriliikenteen suojaami-
seen. 

Maavoimien  
kehittäminen turvataan

Puolustusjärjestelmä koostuu Maa-, 
Meri- ja Ilmavoimien sekä Puolustus-
voimien yhteisistä suorituskyvyistä. 
Kaiken päämääränä on uskottava ja 
kriisejä ennaltaehkäisevä puolustus-
kyky. Strategiset hankkeet perustuvat 
tutkimukseen ja analyysiin sekä muun 
muassa puolustusselonteossa todettuun 
tarpeeseen tulevaisuuden toiminta-
ympäristön vaatimuksista. Molemmis-
sa strategisissa hankkeissa tavoitteena 
on hankkia mahdollisimman paljon 
suorituskykyä Suomen puolustusjär-
jestelmälle.

Alus- ja monitoimihävittäjähankin-
tojen rahoitustarve on mittaluokaltaan 
niin suuri, että niiden rahoitus tulee 
toteuttaa puolustusbudjettiin edus-
kunnan myöntämällä lisärahoituksella. 
Sen sijaan molempien suorituskykyjen 
elinkaaren aikaiset ylläpito- ja päivi-
tyskulut rahoitetaan normaalisti Puo-
lustusvoimien toimintamenoista. Tällä 
ratkaisulla myös Maavoimien kalustoa 
ja materiaalia voidaan kehittää suunni-
telmallisesti ja Suomen sotilaallinen 
puolustuskyky kyetään ylläpitämään 
kokonaisvaltaisesti ja tasapuolisesti.

Ilmavoimien  
tulevaisuuden taistelukyky

Suorituskykyinen monitoimihävittä-
jä on Ilmavoimille kaikki kaikessa. 
Ilmavoimien toiminta tähtää siihen, 
että sen pääasejärjestelmää eli moni-
toimihävittäjää pystytään käyttämään 
mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki 
Ilmavoimien eri toiminnot ja tehtävät 
ovat tärkeitä Ilmavoimien taistelulle, 
mutta ilman tehokasta hävittäjää Ilma-
voimien suorituskyky jää vajaaksi. 

HX-hankkeen käsissä onkin koko-
naisen puolustushaaraan taistelukyky 
seuraavaksi kolmeksikymmeneksi 
vuodeksi. 

Suomi ei ole ostamassa lentokonetta 
vaan asejärjestelmän, joka korvaa Hor-
netin suorituskyvyn ja tuottaa  lisäksi 

Ensi vuosikymmenellä Ilmavoimien Hornet-hävittäjät 
ja monet Merivoimien alusluokat poistuvat käytöstä. 

Poistuvia suorituskykyjä korvaavat HX- ja Laivue 2020 
-hankkeet ovat Suomen sotilaallisen puolustuksen 

kannalta elintärkeitä. 

Teksti: Lauri Puranen

Strategiset hankkeet
– suorituskykyä 2050-luvulle asti

Lauri Puranen
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mahdollisimman suuren lisä arvon 
Suomen puolustukselle. Taistelukyvyn 
peruselementtinä on monitoimihävit-
täjä sekä siihen integroidut sensorit, 
omasuojalaitteet, tiedonvälitys- ja muut 
järjestelmät.  

Monitoimihävittäjän suoritus kyky 
ilmassa, maalla ja merellä oleviin 
maaleihin perustuu paitsi tehokkaisiin 
ohjuksiin, pommeihin ja tykkiin myös 
elektronisen sodankäynnin järjestel-
miin, jotka kaikki on integroitu osaksi 
monitoimihävittäjää ja sen järjestelmiä. 

Kun kaikki edellä mainitut toimi-
vat saumattomasti yhteen, tuloksena on 
taistelukelpoinen monitoimihävittäjä. 

Suomessa ilmasodankäynnin perus-
yksikkö on neljän monitoimihävittäjän 
eli parven ja taistelujohtajan muodos-
tama osasto. Tällaisen osaston teho pe-
rustuu sekä hävittäjien suoritus kykyyn 
että hävittäjien ja taistelujohtajan ver-
kottumiseen toisaalta keskenään ja toi-
saalta puolustusjärjestelmän muiden 
toimijoiden kanssa. Lisäksi monitoi-
mihävittäjien turvallinen tankkaus, 
aseistaminen ja huoltaminen kaikissa 
olosuhteissa myös hajautetusta ryhmi-
tyksestä eri tukikohdista on yksi suori-
tuskyvyn kulmakivi. 

Toinen suorituskyvyn kulmakivi 
on henkilöstön osaaminen ja Suomen 
olosuhteisiin kehitetyt tehokkaat toi-
mintatavat. 

Hävittäjävalinnan 
onnistuttava

Suomella ei ole varaa joutua tilantee-
seen, jossa uusi hävittäjä vanhenee 
ennen aikojaan. Keskeisin päätöksen-
tekoperuste on suorituskyky: paras 
suorituskyky voittaa. Valintapäätöstä 
tehtäessä on arvioitava kunkin kan-
didaatin tulevaisuutta ja kyettävä ar-
vioimaan koko hävittäjäjärjestelmän 
kehityspotentiaalia. 

Lopullinen kandidaattien välinen 
suorituskykyarviointi tehdään kahdella 
osa-alueella: operatiivisten suoritus-
kykyvaatimusten eli vaikuttavuuden 
ja soveltuvuuden sekä tulevaisuuden 
kehityspotentiaalin osa-alueiden pe-
rusteella. 

Vaikuttavuuden ja soveltuvuuden 
arviointi suoritetaan kolmessa vaihees-
sa yksityiskohdista kokonaisuuksiin 
edeten. Suorituskyvyn todentamis-

menetelminä käytetään muun muassa 
ehdokkaiden tarjouspyyntöön antami-
en vastausten vertaamista ja annetun 
tiedon luokittelua, mallintamista ja 
simulointia, simulaattorilentoja sekä 
lentotestejä.

Kehityspotentiaalin arviointi tuot-
taa laadullisen ja määrällisen arvion 
HX-ratkaisuvaihtoehdon säilymisestä 
taistelukykyisenä 2050-luvun loppuun 
asti. Kehityspotentiaalin pääkriteerit 
ovat uskottavuus sekä vaikuttavuus- ja 
soveltuvuusennuste.

Uskottavuuden alakriteerejä ovat 
valmistajan aiemmat näytöt, kaluston 
käyttäjäkuntaan ja lukumäärän liittyvät 
tekijät, tunnistettu kehityspolku sekä 
valmistajan teknologiset valmiudet ke-
hitysohjelman toteuttamiseen. 

Vaikuttavuus- ja soveltuvuus-
ennuste arvioi suunniteltujen HX-
järjestelmäpäivitysten merkitystä 
tulevaisuuden toimintaympäristössä. 

Määrä ei korvaa laatua  
eikä laatu määrää

Sekä hävittäjien lukumäärällä että 
niiden kyvykkyydellä on merkittävä 
vaikutus kriisien ennaltaehkäisy kykyyn 

ja Suomen puolustusjärjestelmän 
uskottavuuteen ja suorituskykyyn. 
Laadulla ei voi korvata määrää eikä 
määrällä laatua. Molempia tarvitaan 
uskottavuuden saavuttamiseksi.

Suomen puolustaminen vaatii tu-
levaisuudessakin nykyistä vastaavan 
määrän suorituskykyisiä monitoimi-
hävittäjiä. Uudet hävittäjät tulevat ole-
maan taistelukyvyltään tehokkaampia, 
ja ne kykenevät entistä paremmin vas-
taamaan turvallisuusympäristössämme 
tapahtuvaan asejärjestelmien kehityk-
seen. Uudet koneet eivät kuitenkaan ole 
nopeampia, eikä niiden toiminta-aika 
tai -säde juurikaan poikkea Hornetista. 

Puolustuskyvyn näkökulmasta ei 
ole mitään perustetta, jonka mukaan 
Suomea voisi puolustaa nykyistä pie-
nemmällä hävittäjämäärällä.

Pohjanmaa-luokasta 
suorituskyvyn perusta

Merivoimien suorituskyky muuttuu 
2020-luvun puolivälissä merkittäväs-
ti. Neljän Rauma-luokan ohjusve-
neen ja kahden Hämeenmaa-luokan 
miina laivan elinkaari päättyy vuosina 
2022–2025. Poistuvien alusten tilalle 
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hankitaan Laivue 2020 -hankkeessa 
neljä modernia korvettia. 

Laivue 2020 -hankkeen laivojen 
eli Pohjanmaa-luokan suorituskyky 
perustuu Puolustusvoimien lakisäätei-
siin tehtäviin sekä arvioidun tulevai-
suuden toimintaympäristön asettamiin 
vaatimuksiin.

Meripuolustuksen tulee kyetä 
jatkossakin torjumaan merelliset 
hyökkäykset sekä hallitsemaan oman 
toiminnan kannalta tärkeät meri- ja saa-
ristoalueet. Itämeren merkitys energian 
ja kaupan siirtoreittinä säilyy tärkeänä 
kaikille sen reunavaltioille. Itämeren 
vapaan käytön estäminen ja merilii-
kenteen häirintä sekä Suomen läntisten 
meriyhteyksien katkaiseminen vahin-
goittavat koko yhteiskuntaa. 

Monipuoliset korvetit

Poistuvien alusten korvaamista on 
valmisteltu Puolustusvoimien pitkän 
aikavälin suunnittelussa. Puolustusvoi-
mat on tutkinut operatiivisia ja tekni-
siä ratkaisuja sekä vertaillut erilaisia 
aluskonsepteja. Merivoimien tarpeisiin 
vastaavaa valmista aluskonseptia ei ole. 
Suomelle tärkeät jäissäkulkukyky ja 

merimiinoittaminen edellyttävät uuden 
aluksen suunnittelua.

Uusien alusten pääominaisuuksia 
ovat kyky ympärivuotiseen ja pitkä-
kestoiseen toimintaan merellä kaikissa 
Itämeren sää- ja jääolosuhteissa, meri-
operaatioiden johtamiskyky, meri-
miinoittamiskyky pintatorjuntakyky 
avomerelle, sukellusveneentorjunta-
kyky sekä ilmatorjuntakyky. Niiden 
suorituskyvyn on suunniteltu olevan 
käytössä 2050-luvulle asti.

Merivoimat 2020-luvulla ja 
sen jälkeen

Pääosa keskeisistä Merivoimien teh-
tävistä edellyttää aluskalustoa. Meri-
miinoittaminen, miinantorjunta ja 
sukellusveneenetsintä ja -torjunta ovat 
tehtäviä, joissa operointi tapahtuu me-
rellä. Näitä tehtäviä ei voida toteuttaa 
rannikkojoukoilla, muiden puolustus-
haarojen suorituskyvyillä tai pienellä 
aluskalustolla. Merellisiin tehtäviin on 
oltava korkea valmius ympäri vuoden 
kaikissa sääoloissa.

Pohjanmaa-luokan alukset muodos-
tavat tulevaisuuden Puolustusvoimien 
merellisen suorituskyvyn rungon. Neljä 
uutta alusta mahdollistavat Merivoi-
mien läsnäolon useammassa kuin yh-
dessä operatiivisessa suunnassa. 

Pohjanmaa-luokan lisäksi Meri-
voimien taistelualuskalusto koos tuu 
vuoden 2025 jälkeen peruskorjatuista 
Hamina-luokan ohjusveneistä, perus-  
korjatuista Pansio-luokan miinalautois-
ta ja Katanpää-luokan miinantorjunta-
aluksista. Nämä muodostavat yhdessä 
uusien pintatorjuntaohjuspattereiden ja 
kehittyvien rannikkojoukkojen kanssa 
kokonaisuuden, joka vastaa Merivoi-
mien tehtäviin.

Kenraalimajuri evp Lauri Puranen 
toimii strategisten hankkeiden ohjelma
johtajana puolustusministeriössä.
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Pelastustoimessa ja siviilivalmiu-
dessa on viime vuosikymmeninä 
rakennettu kykyjä mahdollisim-

man monipuolisesti erilaisiin uhkamal-
leihin. Nykyinen strategiakausi ulottuu 
vuoteen 2025. Pelastustoimessa ja sivii-
livalmiudessa kehitetään kansallisen ris-
kiarvion ja pelastustoimen tarkenta vien 
riskianalyysien perusteella valmiutta 
vastata häiriötilanteiden ja suuronnet-
tomuuksien rinnalla esimerkiksi nope-
asti kehittyvän aseellisen voimankäytön 
uhkamalliin.  

Tulevina vuosina pelastustoimessa 
ja siviilivalmiudessa korostuvat tutki-
mus- ja kehittämistoiminta ja osaamisen 
hallinta, riskiperustaisuus palvelutuotan-
non kehittämisessä sekä kansainvälisyys 
kehittämisen voimavarana.

Pelastustoimi tänään

Pelastuslain tavoitteena on parantaa 
ihmisten turvallisuutta ja vähentää on-
nettomuuksia. Onnettomuuden uhatessa 
ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot 
turvataan ja onnettomuuden seurauksia 
rajoitetaan tehokkaasti. Siviilivalmius 
käsittää pelastustoimen, väestön suo-
jaamisen ja väestönsuojelun sekä niihin 
liittyvän huoltovarmuuden.

Pelastustoimen toimijoita ovat sisä-
ministeriö, aluehallintovirastot, alueen 
pelastustoimi ja pelastuslaitokset, Pelas-
tusopisto sekä alan laaja järjestökenttä. 

Hätäkeskuslaitos on sisäministeriön pe-
lastusosaston yleisohjauksessa, ja sen 
toimialaohjaus tulee kaikilta palveluja 
käyttäviltä toimivaltaisilta viranomai-
silta. 

Pelastusalalla toimii noin 21 000 
henkilöä, joista päätoimisia on noin 
6 000 ja sopimuspalokuntien hälytys-
osastoissa toimii noin 15 000 henki-
löä. Lisäksi on paljon vapaaehtoisia. 
Pelastusalan läsnäolo paikallisen pal-
veluverkon kautta on kattava. Turvalli-
suustyötä tehdään yhteensä noin 90:ltä 
ympärivuoro kautisesti miehitetyltä ja 
730 muulta paloasemalta. Lisäksi on 
noin 90 tehdas- ja laitos palokuntaa.  

Pelastustoimi on koko yhteiskun-
nan työtä koko yhteiskuntaa varten. Pe-
lastuslain ja monen toimialan omassa 
lainsäädännössä on velvoitteita julkisille 
toimijoille pelastusviranomaisten tuke-
misesta tai pelastustoimintaan osallis-
tumisesta. Yhteisöillä ja yksilöillä on 
omatoimisen varautumisen velvolli-
suuksia. Onnettomuustilanteessa pelas-
tusviranomaisen toimivalta mahdollistaa 
yhteiskunnan voimavarojen joustavan 
käyttöönoton.  

Uhkamallit 

Suomen kansallinen riskiarvio päivi-
tettiin vuonna 2018 yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategian linjausten pohjalta. 
Kansallisen riskiarvion päivitys valmis-

teltiin poikkihallinnollisena yhteistyönä. 
Riskiarvio listasi toimintaympäristön 
murroksessa epävarmuustekijöitä ja 
kehityskulkuja, jotka muokkaavat tur-
vallisuustoimintojen vaatimuksia. 

Hybridiuhkat, informaatiovaikut-
taminen ja digitaalisen yhteiskunnan 
järjestelmien keskinäisriippuvuus sekä 
ilmastonmuutoksen erilaiset vaikutuk-
set tekevät häiriötilanteiden hallinnasta 
monimuotoista. Yhteiskunnan resilienssi 
rakennetaan varautumalla, siis suunnitte-
lulla ja etukäteisvalmisteluilla.  Uhkien 
moninaisuus edellyttää joustavuutta ja 
yhteistä työtä kokonaisuuden hallitse-
miseksi.

Suomen turvallisuuspoliittisten 
linjaus ten mukaan sotilaallisen voiman-
käytön mahdollisuutta ei voi sulkea pois.  
Sotilaallisen voimankäytön uhkamallista 
muotoutuu yhteiskunnallisen varautumi-
sen haastavin ilmiö.

Turvallisuusympäristön muutokset vaativat yhteiskunnan 
turvallisuusrakenteiden jatkuvaa tarkastelua. Globaalin, 
alueellisen ja kansallisen toimintaympäristön muutokset 

ja teknologinen kehitys ohjaavat pelastustoimen 
kehittämistä. 

Teksti: Kimmo Kohvakka

Pelastustoimi
– näkymät 2020-luvulle

Kimmo Kohvakka



Kylkirauta 1/2019 22

artikkelit

Hybridiuhkamallisenkin kriisin es-
kaloituessa aseellinen konflikti sisältää 
edelleen mittaamattomien inhimillisten 
kärsimysten ja taloudellisten vahinko-
jen mahdollisuuden. Sodan ilmiöissä 
väestön selviytymisen perimmäiset ja 
kaikissa oloissa varmistettavat edelly-
tykset ovat juomakelpoinen vesi, ravin-
to, lämpö ja fyysinen suoja. 

Väestönsuojelu

Väestönsuojelu on aseellisen tai siihen 
rinnastettavissa olevan vakavan hyök-
käyksen aikana tapahtuvaa toimintaa. 
Sen tarkoituksena on suojella siviili-
väestöä vihollisuuksien ja onnetto-
muuksien vaaroja vastaan ja auttaa 
siviiliväestöä selviytymään niiden vä-
littömiltä vaikutuksilta sekä luoda vä-
littömiä edellytyksiä eloonjäämiselle.

Väestönsuojeluun varautuminen 
ja väestönsuojelu koskettavat laajasti 
yhteiskunnan toimijoita. Toimen piteitä 
toteutetaan pelastuslain ja valmiuslain 
velvoitteiden lisäksi kunkin hallin-
nonalan oman lainsäädännön nojalla. 
Omatoimisen varautumisen ja pelas-
tussuunnitteluvelvoitteiden kautta yh-
teisöjä velvoitetaan huomioimaan 
turvallisuustoiminnoissaan myös nämä 
olosuhteet.

Väestönsuojelun  
lakisääteiset perusteet 

Pelastustoimen viranomaisten varau-
tuminen väestönsuojeluun perustuu 
lainsäädäntöön. Se käsittää toimi-
alaan kuuluvan väestönsuojelutehtä-
vien hoitamisen riittävin suunnitelmin 
ja etu käteen tapahtuvin valmisteluin. 
Tehtäviin kuuluvat sodan ajan uhkien ja 
niiden vaikutusten arviointi sekä hen-
kilöstön kouluttaminen ja varaaminen 
väestönsuojelutehtäviin. 

Pelastustoimessa huolehditaan 
muun muassa väestönsuojelun johta-
mis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien 
hankkimisesta ja ylläpidosta sekä va-
raudutaan väestönsiirtoihin ja muihin 
näitä vastaaviin toimenpiteisiin.  Val-
miuslain mukaisesti pelastustoimen 
viranomaiset varautuvat väestönsuo-
jeluvelvollisuuden, pelastustoimessa 
tarvittavien tavaroiden luovutusvelvol-
lisuuden, liikkumis- ja oleskelurajoi-
tusten, väestönsuojeluun tarvittavien 
alueiden ja tilojen luovutusvelvolli-

suuden sekä muiden pelastustoimen 
ja väestönsuojelun erityisjärjestelyjen 
toimeenpanoon. 

Lainsäädäntö määrittää, että valtion 
ja kunnan viranomaisen, laitoksen ja 
liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön 
vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät 
ja niihin varautuminen kuuluvat hen-
kilöstön virkavelvollisuuksiin ja teh-
täviin. Sama koskee näiden tehtävien 
koulutukseen osallistumista. Kukin 
 viranomainen huolehtii väestönsuojelu-
tehtäviin tarvitsemansa henkilöstön 
 varaamisesta ja kouluttamisesta. 

Viranomaiset, laitokset ja liike-
laitokset, jotka ovat velvollisia 
 varautumaan väestönsuojeluun, ovat 
velvollisia laatimaan pelastuslaitosten 
johdolla ja yhteistoiminnassa kes-
kenään tarpeelliset väestönsuojelun 
suunnitelmat. Pelastuslaitokselle on 
annettava selvitykset väestönsuojeluun 
käytettävissä olevista voimavaroista.

Pelastuslain uudistamisen esisel-
vitystyö käynnistyy vuonna 2019. 
 Väestönsuojelujärjestelyjen 2020-
luvun tarpeet pyritään ennakoimaan 
lainsäädännön tarkistuksessa. 

Johtamisjärjestelmän 
kehittäminen 

Pelastusalan johtamisjärjestelmän 
vaatimuksina ovat riittävät toimin-
nalliset ja tekniset mahdollisuudet 
tilannetietoisuuden ylläpitämiseen, 
johtamistoiminnan mahdollistamiseen 
ja viranomaisyhteistoimintaan. Moni-
muotoisten uhkamallien hallinnassa 
viranomaisten yhteistoiminta, nopea 
analysointikyky ja toiminnan yhteis-
vaikutusten arviointimahdollisuus ko-
rostuvat. 

Johtokeskusten ja vastaavien 
johtamispaikkojen tulee mahdollis-
taa tehokas johtaminen, moniviran-
omaistoiminta sekä riittävä suoja 
kybertoimintaympäristössä ja fyysisiltä 
asevaikutuksilta.    

Poikkeusolojen 
pelastustoimintaa 

kehitetään

Pelastustoiminnan ja väestönsuojelun 
toiminnallisten organisaatioiden ja 
muodostelmien henkilöstömäärävah-
vuudet ja materiaaliset valmiudet tar-

kastellaan uudelleen ottaen huo mioon 
toimintaympäristön muutokset ja uhka-
mallien kehittyminen. 

Pelastustoiminnassa tuotekehitys 
on jatkuvaa, sillä päivittäisistä ja laa-
jemmista onnettomuuksista kertyy ko-
kemusta.  Toisaalta poikkeusolojen ja 
erityisesti sotilaallisen voimankäytön 
uhkamalli luovat erityisvaatimuksia 
esimerkiksi muodostelmien suojalle ja 
pelastustoiminnalle. Poikkeukselliset 
olosuhteet edellyttävät myös erityis-
järjestelyjä.

Kansallisen riskiarvion perusteella 
vaatimuksia tarkennetaan yksityiskoh-
taisemmassa viranomaissuunnittelussa. 
Esimerkiksi perustettavien väestön-
suojelumuodostelmien lukumäärän, 
henkilöstömäärän ja materiaalisten 
valmiuksien valtakunnalliset tavoitteet 
päivitetään. 

Väestön suojaaminen

Suomessa on laskennallisesti noin   
3,5 miljoonaa väestönsuojapaikkaa. 
Suojat on rakennettu vuosikymmen-
ten aikana kulloinkin voimassa ollei-
den teknisten määräysten mukaan. 
Väestönsuojajärjestelmän tilanne kar-
toitetaan osana kansallista voimavara-
mitoitusta vuosien 2019–2020 aikana. 
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Väestönsuojajärjestelmää kos-
kevassa sääntelyssä väestönsuojan 
omistajaa velvoitetaan pitämään suoja 
kunnossa.  Suoja on kyettävä ottamaan 
käyttöön 72 tunnissa. Omistajan on 
 kyettävä käyttämään suojaa lain tar-
koituksen mukaisesti. 

Kun väestönsuojajärjestelmän 
kartoitus on valmis, tarvittavat toi-
menpiteet arvioidaan. Tällöin otetaan 
huomioon väestön suojaamista kos-
kevat kehittämistarpeet muun muassa 
asevaikutusten ja muiden suojaamista 
määrittävien vaatimusten valossa. 

Väestönsuojajärjestelmän toimin-
nallinen ja tekninen kehittäminen edel-
lyttää tutkimusta. Tärkeitä aihealueita 
ovat esimerkiksi nykyaikaisen sodan 
asevaikutusten arviointi muuttuvassa 
yhdyskuntarakenteessa ja infrastruk-
tuurissa ja siitä johdettavat suojien ra-
kenteen ja suojien käytön vaatimukset.   

Kansainvälisyyden 
kehittyminen

Pelastustoimen kansainvälisen yhteis-
työn keskeisenä tavoitteena on kan-
sallisten valmiuksien vahvistaminen 
muun muassa varmistamalla se, että 
Suomella on kyky antaa ja vastaan-

ottaa pelastustoimeen kuuluvaa kan-
sainvälistä apua luonnon tai ihmisen 
aiheuttamissa suuronnettomuus- tai 
katastrofitilanteissa. Kansainvälinen 
yhteistyö tukee monipuolisesti häiriö-
tilanteiden, suuronnettomuuksien ja 
poikkeusolojen varautumista, suun-
nittelua ja valmisteluja.

Nykyisin pelastustoimessa, siviili-
valmiudessa ja varautumisessa tehdään 
kansainvälistä yhteistyötä kahdenvä-
lisesti, pohjoismaisena yhteistyönä, 
Euroopan unionin (EU) yhteistyössä 
ja Naton siviilivalmiusyhteistyönä 
sekä Barentsin euroarktisella alueella. 
Kansainvälisessä toiminnassa erityis-
tä potentiaalia sisältyy pohjoismaiseen 
ja eurooppalaiseen yhteistyöhön tut-
kimus- ja kehittämistoiminnassa, yh-
teisissä suorituskyvyissä, yhteisissä 
koulutus- ja harjoitusrakenteissa sekä 
materiaalisissa valmiuksissa. 

Suomen EU-puheenjohtajakaudella 
vuoden 2019 jälkipuoliskolla raken-
netaan edellytyksiä 2020-luvulle 
 Euroopan pelastuspalvelumekanismin 
vahvistamiseksi. 

 Pelastustoimi kohti 
tulevaisuutta

Pelastustointa ja siviilivalmiutta yllä-
pidetään ja kehitetään ottaen huo-
mioon muuttuva toimintaympäristö. 
Johdonmukaisella toimintaympäristön 
arvioinnilla sekä tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan ja osaamisen hallinnan 
keinoilla vastataan tehokkaasti myös 
tuleviin haasteisiin. Väestönsuojelu-
järjestelyjen kehittäminen ja väestön-
suojeluun varautuminen varmistetaan 
muuttuneessa turvallisuusympäris-
tössä. 

Paikallinen, alueellinen, kansal-
linen ja kansainvälinen palvelura-
kenne nivoutuvat yhä kiinteämmin 
yhteen. Globaalit haasteet vaikuttavat 
yhä enemmän Euroopan, Pohjolan ja 
Suomen olosuhteissa. Pelastustoimen 
vahva paikallinen läsnäolo ja tehokas 
reagointi ovat vahvuuksia myös tule-
vaisuudessa. Samalla kansallisen jär-
jestelmän yhteistä resurssia on kyettävä 
tarvittaessa käyttämään koordinoidusti 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Turvallisuuden toimintaympäristön 
poikkihallinnollista ennakointityötä on 
jatkettava. Nopeissa muutoksissa kan-
sallisesta riskiarviosta on kehitettävä 
jatkuva prosessi. Tiivis yhteistyö kai-
killa tasoilla yhteiskunnan toimijoiden 
kanssa varmistaa menestyksen onnetto-
muuksien ehkäisyssä, pelastustoimin-
nassa ja väestönsuojelussa. 

Majuri evp, sotatieteiden maisteri, 
Kimmo Kohvakka palvelee sisäminis
teriössä  pelastusylijohtajana.
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Eurooppalaisessa politii-
kassa on tullut tavaksi 
solmia puolustusliittoja. 

Liittoutuminen, jonka tavoitteena 
on keskinäisen avun varmistami-
nen, ei kuitenkaan tarkoita toisen 
osapuolen kiistojen ja etujen täy-
simääräistä jakamista. 

Liittoutuminen tarkoittaa pi-
kemminkin lupauksia tarjota etu-
käteen korvamerkittyjä, varsin 
rajallisia joukkoja, joilla ei ole 
välttämättä mitään yhtymäkoh-
taa tai vaikutusta mahdollisesti 
alkavan sodan tai konfliktin pää-
määriin, suuruuteen tai vakavuu-
teen. Tämänkaltainen liittouma 
ei mitenkään halua tai kykene 
käymään todellista sotaa, jonka 
välttämättömänä tavoitteena olisi 
sodan tai konfliktin lopettava rau-
hansopimus.

Edellä oleva jyrinä ei ole 
 kenenkään euroskeptisen kansanedustajan tai äkkiväärän 
oikeistopopulistin suusta, vaan suurimman sotateoreetikon 
Carl von Clausewitzin kynästä. Tekstin olen sangen vapaasti 
kääntänyt. 

Kustaanmiekan seinästä voimme lukea samansuuntaista 
viestiä: ei pidä luottaa muiden apuun. 

Viime aikoina olemme tosissaan ryhtyneet kehittämään 
sotilaallista osaamistamme, suorituskykyjä, yhdessä erityi-
sesti Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Norjan kanssa. Eurooppa-
lainen puolustusyhteistyö elää jälleen omaa renessanssiaan. 
Onko tässä mitään järkeä? – On. 

Sodan luonne raakana, sattumanvaraisena ja poliittise-
na toimeliaisuutena ei ole muuttunut. Toinen talvisota tai 
kolmas maailmansota absoluuttisen sodan muotoina voivat 
olla kulman takana. Todennäköisemmin seuraava poliittis-
sotilaallinen voimainkoetus on kuitenkin toisenlainen. Sillä 
ei ole selkeää alkua tai loppua eikä yhtä ilmenemistapaa. 

Ukrainan kovasti rikkinäisen valtion alistaminen satun-
naiselta vaikuttavalle mutta asteittain lisääntyvälle uhittelul-
le, poliittiselle painostamiselle, tietoverkko-operaatioille ja 
paikalliselle väkivallalle oli nopeaa ja yksinkertaista. Valtio 
ei toiminut, ja Ukraina oli yksin kaukana läntisistä takuista 
ja voimavaroista. Tähän aseellisten konfliktien muutokseen 
lisääntyvä puolustusyhteistyö voi tarjota toimivia ratkaisuja.

Rajamme ylittävien vihreiden tai lumipukuisten miesten 
hiippailun estäminen ja esimerkiksi verkko-operaatioiden 
torjuminen on Suomen valtion vastuulla nyt ja tulevaisuu-
dessa. Suomi yhtenä maailman vahvimmista valtioista on 
tähän hyvin varustautunut. 

Osaamisemme ja viranomaisyhteistyömme on niin hy-
vällä tasolla kuin vain voi olla. Voimavarojemmekin pitäisi 
riittää epäsymmetrisen uhkan torjuntaan. Pohjoismainen ja 

eurooppalainen yhteistyö, esimer-
kiksi tiedustelutiedon jakaminen 
ja pienetkin ammattimaiset nörtti-
ryhmät, voi osoittautua tärkeäksi 
nostamaan kynnystä, valmiutta ja 
suorituskykyä.

Suuremman sotilaallisen 
uhkan varalle eurooppalaisesta 
puheliaisuudesta ei ehkä ole. Ai-
komuksia kun ei pidä lukea voi-
mavaroiksi. 

Sen sijaan Suomen ja Ruotsin 
lisääntynyt puolustusyhteistyö 
voikin, yllättävää kyllä, osoittau-
tua toimivaksi tämän vuosisadan 
alkupuolen ratkaisuksi. Suomen 
ja Ruotsin yhteenlaskettu sotilaal-
linen voima on merkittävä. ”Ai-
nahan voi se yhdestoista tulla”, 
mutta kynnys niiden ensimmäisen 
kymmenen lähettämiseen tulee 
olemaan merkittävän korkealla. 

Suomen ja Ruotsin maa- ja 
merialueen sekä ilma- ja kybertilan koko tarjoaa strategista 
syvyyttä, johon jumittua. Yhteiskuntiemme samankaltaisuus 
ja pitkälle viety yhteistyö kaupankäynnissä ja huoltovar-
muudessa korottavat kynnystä ja lisäävät yhteiskuntiemme 
kriisinsietokykyä. 

Pohjoismaista yhteistyötä voidaan kuitenkin tulkita 
monin tavoin. Joillekin sisäsuomalaisille se on keino välttää 
eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventämistä tai askelia 
Nato-jäsenyyden suuntaan. Toiset taas mielellään näkisivät 
Pohjoismaat Itämeren alueen turvallisuuden vastuunkanta-
jina, jopa turvaajina. 

Tämä ajatushan järkyttää monia, meidäthän vedettäisiin 
balttien sotkuihin! Moskovaa pohjoismainen yhteistyö tuskin 
kauhistuttaa. Yhdysvallat on sille ainoa verrokki. 

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyössä osaamisen 
parantaminen ja voimavarojen ja valmiuden kehittäminen 
on oleellisinta. Paatosta ei tarjoilla juhlapuheissakaan, eikä 
sillä uhata ketään, siis venäläisiä. Se sisältää muutaman 
epäilyksen siemenen. 

Ensinnäkään emme, me ehrensvärdiläiset, voi olla var-
moja, että siitä on kovan paikan tullen mihinkään. Kukaan ei 
kuitenkaan voi olla varma, etteikö se sittenkin toimisi. Siinä 
on myös ripaus laajempaa Atlantin ylittävää toimeliaisuutta, 
ripaus, ei lupaus eikä uhka.

Mika Kerttunen
Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp,
valtiotieteiden tohtori

Puolustusyhteistyö
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Jokainen kadetti ja kadettiupseeri 
muistaa opiskeluaikana opituista 
 perinteistä Haapaniemen Sota-

koulun, Haapaniemen Kadettikoulun, 
Haapaniemen Kenttämittauskoulun ja 
Suomen Kadettikoulun vaiheet. Vii-
meisenä mainittu tunnetaan paremmin 
nimellä Haminan Kadettikoulu. Ne 
kaikki loivat perustan itsenäisen Suomen 
 Kadettikoululle, jonka toiminta käyn-
nistyi tammikuussa 1919 ja joka jatkuu  
nykyisessä Maanpuolustuskorkea-
koulussa. 

Itsenäisen Suomen Kadettikou-
lun sijoituspaikaksi päätettiin Arkadia 
Helsingissä. Sijoituspaikka vaihtui 
myöhemmin Munkkiniemeen ja edel-
leen Santahaminaan. Talvisodan aikana 
Niinisalo oli hetken kadettien koulutus-
paikkana. 

Koulun nimenä oli Maasotakoulu jat-
kosodan ajasta vuoteen 1952 asti, minkä 
jälkeen siitä tuli taas Kadettikoulu. Ka-
dettikoulu liitettiin 1. tammikuuta 1993 
perustettuun Maanpuolustuskorkea-
kouluun. Vuosina 1993–2005 kadettien 
koulutuksesta vastasi Maanpuolustus-
korkeakoulun perustutkinto-osasto. 
Vuonna 2006 nimi muutettiin takaisin 
Kadettikouluksi. 

Sadan vuoden aikana upseeri-
koulutuksen sisältöä on kehitetty, 
kurssivahvuudet ovat vaihdelleet ja kou-
lutuksen kestoa on muutettu. Puhuttaes-
sa kadettikoulutuksesta ei saa unohtaa 
Maasotakoulua aselajikouluineen, Meri-

sotakoulua, Ilmasotakoulua eikä Raja- 
ja merivartiokoulua upseerikoulutuksen 
antajina.

Itsenäisyyden alkuvuodet

Suomen julistautuessa itsenäiseksi 
ei maassamme ollut kadettikoulua. 
Vimpelin koulu ja Viipurissa toiminut 
Markovillan upseerikokelaskurssi kou-
luttivat ryhmän ja joukkueen johtajia. 
Näistä muodostui lähtökohta Haminaan 
perustettavalle Reserviupseerikoululle, 
mutta kadettikoulutusta ei tosiasialli-
sesti ollut annettu vuoden 1903 jälkeen. 

Palveluksessa oleva upseeristo oli 
saanut kouluksensa erilaisilla pika-
kursseilla, Haminan Kadettikoulussa 
tai jääkärien koulutuksessa Saksassa. 
Upseerivajeen korvaamista haittasi jat-
kuvuuden puute. Yleisesikunta laatikin 
vuonna 1918 Kadettikoululle ohjeistuk-
sen, joka perustui Ruotsin Karlbergin 
sotakoulun vuoden 1913 ohjesääntöön. 

Tammikuussa 1919 nelihenkinen ko-
mitea kenraalimajuri Hannes Igna tiuksen 
johdolla laati opetussuunnitelman. Sen 
perusteella Suomen Kadettikoulu aloitti 
toimintansa 25. tammikuuta 1919. Ni-
meksi vakiintui nopeasti Kadettikoulu. 
Kadettikurssi kesti 14 kuukautta, ja 
vuoden 1920 maaliskuun 31. päivänä  
valmistui 56 kadettia. Useilla kadeteil-
la oli sotakokemusta vapaussodasta, ja 
koulusta valmistuttiin kaikkiin puolus-
tushaaroihin sekä aselajeihin. Ensimmäi-

nen merikadettikurssi toimeenpantiin 
lokakuussa 1920.

Kadettikoulu siirtyi Munkkiniemeen 
vuonna 1923. Puolustushaarojen vaati-
muksiin vastattiin entistä paremmin pe-
rustamalla vuonna 1929 Ilmailukoulu, 
sittemmin Ilmasotakoulu, ja Merisota-
koulu vuonna 1930. Samalla koulutus 
muutettiin kaksivuotiseksi. Kolme en-
simmäistä Kadettikoulun johtajaa olivat 
saaneet upseerikoulutuksensa Haminan 
Kadettikoulussa. 1930-luvulla opettaja-
kunta vaihtui Kadettikoulun kasvateiksi.        

Sotien aika

Kadettikoulusta valmistui vuoteen 
1940 mennessä 1 782 upseeria mukaan 
luettuna 23. Kadettikurssi, jonka opin-
not päätettiin tiivistetyllä aikataululla  
31. joulukuuta 1939. 

Itsenäisessä Suomessa on annettu kadettikoulutusta 
vuosisadan ajan. Kadettikoulu on kasvattanut 
ja kouluttanut Suomen itsenäisyyden turvaksi 

velvollisuudentuntoisia ja isänmaataan arvostavia 
kadettiupseereja. 

Teksti: Juha Helle

Kadettikoulutus  
itsenäisessä Suomessa

Juha Helle
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Talvisodan alkaessa noin puolet 
kenttäarmeijan aktiiviupseereista oli 
käynyt Kadettikoulun. Korkeimmis-
sa tehtävissä palveli jääkäriupseereja. 
Kadettiupseereista vain 1. Kadettikurs-
sin käynyt Aladar Paasonen oli ylen-
nyt everstin arvoon. Everstiluutnantti 
Richard Lorentz, joka oli käynyt 2. Ka-
dettikurssin, toimi 2. Lentorykmentin 
komentajana. Pääosa kadettiupseereis-
ta palveli pataljoonan komentajina ja 
komppanian päällikköinä. 

Talvisodan aikana menehtyi 101 ka-
dettiupseeria ja neljä kadettia. Marsalk-
ka Mannerheimin 26. toukokuuta 1941 
julkaisemassa päiväkäskyssä numero 
189 todetaan seuraavaa: ”Kun viholli-
nen 1939–1940 talven kynnyksellä tun-
keutui rajojemme yli, tuli hetki, jolloin 
työn tulos oli näytettävä. Koe kestettiin 
– Suomi säilyi. Uskollisina Isänmaal-
leen ja lipulleen uhrasi kymmenesosa 
kadetti upseereista elämänsä. Tunnustuk-
seksi suuresta, tulosrikkaasta työstä Isän-
maan hyväksi ja kannustimeksi tuleville 
 upseeripolville annan Kadettikoululle 
Vapaudenristin uljaaseen kadettilippuun 
kiinnitettäväksi.” 

Talvisodan jälkeinen kadettikurssi 
aloitti opinnot Munkkiniemessä, mutta 
siirtyi vuoden 1940 aikana Santahami-
naan. Rakennusten valmistuminen oli 
alun perin aikautettu vuoden 1940 Hel-
singin kesäolympialaisia varten, mutta 
kisat jäivät toisen maailmansodan takia 
järjestämättä.

Jatkosodan alkaessa rivissä oli 2 143 
kadettiupseeria. Heistä kuusi oli everste-
jä ja 29 everstiluutnantteja. Kadettikurssi 
26 aloitti opintonsa 4. kesäkuuta 1941 
ja keskeytti ne oltuaan opiskelemassa 
vain kaksi viikkoa. Vuoden kuluttua 
opintoja jatkoi 449 opiskelijaa. Kadetti-
kurssin aloitusvahvuudesta oli kaatunut 
29. Itsenäisyytemme ajan suurimmalta 
kadettikurssilta valmistui 410 kadettia 
4. kesäkuuta 1943. 

Jatkosodan aikana ensimmäinen 
kadettiupseeri yleni kenraalikuntaan, 
kontra-amiraali Svante Sundman  
1. Meri kadettikurssilta. Divisioonan 
komentajana toimi yksi kadettiupseeri, 
eversti Kai Savonjousi 2. Kadettikurs-
silta. Raskaimman uhrin kantoi 22. Ka-
dettikurssi, jonka käyneistä sodan aikana 
kaatui joka kolmas. Mannerheim-ristin 
ritareista 44 oli kadettiupseereja. 

Kadettikoulu kunnioittaa ja arvos-
taa veteraanien perintöä monin tavoin. 

Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasali-
rakennuksessa on sankariaula, jossa sekä 
Kadettikoulu että koulusta valmistuneet 
kadettikurssit kunnioittavat kaatuneiden 
kadettiveljien muistoa. Hietaniemen 
hautausmaa tulee jokaiselle kadetille 
tutuksi, ja veteraanitilaisuuksiin osal-
listutaan muun muassa kadettikuoron 
esityksin. Sotataidon opinnoissa Suomen 
sotahistorialla on merkittävä osuus.

Sotien jälkeinen aika

Kadettikurssi 28 aloitti opintonsa tammi-
kuussa 1946 ensimmäisenä sotien jälkei-
senä kurssina. Koulun nimi oli muutettu 
Maasotakouluksi jo vuonna 1941, ja 
kurssin kesto oli tuolloin kaksi vuotta. 
Koulutuksen sisältöä muokattiin sota-
kokemusten perusteella. Kadettikoulu-
nimi otettiin uudelleen käyttöön vuonna 
1952. Nykymallin mukainen jako puo-
lustushaara- ja aselajikouluihin oli tällöin 
vakiintunut. 

Ajan myötä haluttiin saattaa up-
seerikoulutus vertailukelpoisemmaksi 
muihin korkeakoulututkintoihin. Kou-
lutuksen kesto kasvatettiin vuonna 1962 
alkaneelle 49. Kadettikurssille kahdek-
si ja puoleksi vuodeksi. Vuonna 1978 
aloittaneesta 65. Kadettikurssista ja 49. 
Merikadettikurssista alkaen upseerin-
tutkintoon edellytettiin kolmen vuoden 
opintoja. Vuoden 1991 koulutusuudis-
tus pidensi kadettikurssin nelivuotiseksi. 
Nämä 78. Kadettikurssin ja 61. Meri-
kadettikurssin kadetit valmistuivat yli-
luutnantteina sotatieteiden maistereiksi. 

Vuosituhannen vaihteessa suunnitel-
tiin uudelleen upseerin perustutkintoon 
johtava koulutus. Tavoitteena oli muun 
muassa tuottaa sodan ajan joukkoihin 
nuorta päällystöreserviä. Siinä yhteydes-
sä otettiin käyttöön myös nuorempien 
upseerien määräaikaiset virat. Vuonna 
2001 aloittivat opintonsa 88. Kadetti-
kurssi ja 71. Merikadettikurssi, joilta 
valmistui kahden ja puolen vuoden opin-
tojen jälkeen luutnantteja sotatieteiden 
kandidaateiksi ja noin neljän vuoden 
opintojen jälkeen yliluutnantteja sota-
tieteiden maistereiksi.

Seuraava muutos oli edessä jo muu-
taman vuoden päästä. Silloin upseerin 
tutkintoon johtava koulutus rakennettiin 
korkeakoulututkintojen Bolognan pro-
sessin vaatimusten mukaisesti. Kadet-
tien koulutuksessa siirryttiin vuodesta 
2006 alkaen kolmivuotisiin  sotatieteiden 

kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoi-
hin. Ensimmäiset luutnantit valmistuivat 
tämän opetussuunnitelman mukaisesti 
93. Kadettikurssilta ja 76. Merikadetti-
kurssilta vuonna 2009. 

Kadettikoulutuksen sisältö on vaih-
dellut toisaalta kurssien pituuden ja toi-
saalta aikakauden oppimistavoitteiden 
mukaan. Oppiaineina taktiikka, joh-
taminen, koulutustaito, sotatekniikka, 
sotahistoria, matematiikka ja kielet ovat 
olleet aina edustettuina ja ajoittain myös 
kasvatustiede ja valtio-oppi. Niiden vä-
listä painotusta on muutettu ja niitä on 
yhdistelty eri tavoin. 

Nykyjärjestelmässä oppiaineet on 
yhdistetty neljään kokonaisuuteen, joita 
ovat sotataito, sotatekniikka, johtaminen 
ja sotilaspedagogiikka sekä kielet ja vies-
tintä. Samalla on siirrytty oppiainepoh-
jaisesta rakenteesta koulutusohjelma- ja 
osaamisaluepohjaiseen rakenteeseen. 
Tässä rakenteessa korostuvat selkeäm-
min puolustushaarojen määrittämät 
osaamis- ja tutkintovaatimukset.
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Kadettiupseerien yhtenäisyyden ja 
yhteishengen kannalta on ollut erittäin 
merkityksellistä järjestää puolustushaa-
rasta riippumatta osa opinnoista yhdessä 
ja samassa paikassa. Tosin tätäkin ratkai-
sua on hetkellisesti muutettu, mutta sen 
jälkeen palattu opintojen aloittamiseen 
yhdessä sotakoulussa. 

Nykytilanne

Nykyisessä tutkintorakenteessa kadetti-
koulutus muodostuu neljästä koulutus-
ohjelmasta:  maavoimien, merivoimien, 
ilmavoimien koulutusohjelmat sekä len-
toupseerien koulutusohjelma. Niiden 
sisällä on 21 eri opintosuuntaa, joissa 
koulutetaan aselajien vaatimat erityis-
taidot. Koulutusohjelmiin hakeudutaan 
pääsykokeissa, ja opintosuuntavalinnat 
perustuvat toisen vuosikurssin puolivälin 
opintomenestykseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tie-
teenaloja edustavat ainelaitokset vas-
taavat Santahaminassa suoritettavista 

opinnoista, joita meri- ja ilmavoimien 
kadeteille on vajaa vuosi ja maavoimien 
kadeteille noin puolitoista vuotta. Lop-
puosa sotatieteiden kandidaatin tutkin-
toon tähtäävistä opinnoista suoritetaan 
puolustushaara- ja aselajikouluissa. 
Kadettikoulun johtaja ja kurssinjohta-
jat vastaavat tutkinnon johtamisesta, eri 
sotakouluissa toteutettavan koulutuksen 
yhteensovittamisesta ja kadettikasvatuk-
sesta. 

Koulutusorganisaatio toimii hyvin, 
ja vastuut ovat selkeät. Tutkintoraken-
ne kestää kansallisen ja kansainvälisen 
vertailun, ja muutokset kohdistuvat opin-
tojaksojen sisältöjen ja oppimisympäris-
töjen jatkuvaan kehittämiseen.

Kadettikoulun pääsykokeisiin il-
moittautuu vuosittain keskimäärin  
650 hakijaa. Heistä 75 prosenttia on yli-
oppilaita ja 25 prosentilla on muu toisen 
asteen tutkinto. Kurssin aloitusvahvuus 
on noin 160 kadettia. Pääosa kadeteista 
on käynyt varusmiespalveluksen aikana 
reserviupseerikurssin. Aliupseerikurssin 

käyneille järjestetään joukkueenjohtaja-
koulutus myönteisen pääsykoetuloksen 
jälkeen ennen kadettikurssin alkamista. 

Tämän päivän kadetti juoksee  
12 minuutin juoksutestissä keskimäärin  
2 800 metriä, ja hänen englannin kielen 
taitonsa on selkeästi parempi kuin viime 
vuosisadan kadetin. Asenteiltaan ja ar-
voiltaan kadetit kestävät vertailun aikai-
sempiin kadettisukupolviin.  

Kadeteille on Santahaminassa 
kahden hengen huoneet, mutta asua 
voi myös Santahaminan ulkopuolel-
la. Viikko-ohjelmiin merkityt opinnot 
ovat palvelusta. Perinteet opiskellaan, 
ja vanhempi kadetti on arvossaan. Pe-
rinnekasvatus kestää täysimääräisesti 
ulkopuolisen tarkastelun, ja sillä on kes-
keinen rooli kadetin kasvussa upseeriksi.

Kadettikoulu elää ajassa

Sadan vuoden ajan Kadettikoulu on 
kyennyt vastaamaan sille asetettuihin 
vaatimuksiin, niin sodassa kuin rauhan 
aikana. Suomen kansalaisilla on vahva 
luottamus kadettiupseereihin. Puolus-
tusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hal-
lintoyksiköt ja niiden henkilöstö tietävät 
saavansa valmistuvasta kadettikurssista 
laadukkaita luutnantteja sodan ja rauhan 
ajan tehtäviin. 

Me Maanpuolustuskorkeakoulussa 
ja Kadettikoulussa sekä puolustushaa-
ra- ja aselajikouluissa palvelevat tunnis-
tamme suuren vastuun tehtävässämme 
ja jatkamme perinteitä ja aikaisempia 
saavutuksia arvostaen toimissamme ka-
dettien kasvattajina ja kouluttajina.

Kadettikoulutuksen satavuotista 
taivalta itsenäisessä Suomessa juhlittiin 
muun muassa 25. tammikuuta Arkadian 
kadettikoulun tiloissa ja 1. helmikuuta 
paraatissa Senaatintorilla. Merkkivuosi 
huomioidaan myös nuorimman kurssin 
Sarkajuhlan ja vanhimman vuosikurs-
sin valmistumisen yhteydessä. Kadetti-
upseereille seuralaisineen järjestetään 
10. kesäkuuta 2019 avoimet ovet Maan-
puolustuskorkeakoululla. 

Eversti Juha Helle palvelee Kadetti
koulun johtajana Maanpuolustuskorkea
koulussa, ja hän on Kadettikunta ry:n 
perinnejaoston puheenjohtaja.
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Teksti: Juuso Säämänen

Juuso Säämänen

Sten Ekmanin teos Pohjolan sa
lainen liitto. Ruotsi ja Suomi kyl
mässä sodassa nousi otsikoihin 

syksyllä 2018. Ekman kuvaa kirjassaan, 
kuinka ruotsalaiset valmistautuivat ulot-
tamaan sotatoimet Pohjois- ja Lounais-
Suomeen, mikäli Neuvostoliitto olisi 
hyökännyt Skandinaviaan. 

Ekmanin kirja ei ole ensimmäi-
nen aihepiiristä kirjoitettu teos. Muun 
muassa Wilhelm Agrell, Olof Kronvall ja 
Kent Zetterberg ovat 1990-luvun lopulta 
lähtien käsitelleet Suomea ja sen merki-
tystä Ruotsin puolustukselle. Ekmanin 
teos on sirpaleisuudestaan huolimatta 
ensimmäinen suomeksi julkaistu tieto-
kirja Ruotsin kylmän sodan aikaisesta 
puolustussuunnittelusta. 

Yhteistä kaikille aihepiiriin liittyville 
tutkimuksille on kansallinen näkökulma. 
Sotilassuhteita on tarkastelu aina joko 
suomalaisesta tai ruotsalaisesta perspek-
tiivistä. Kansallisten lähdeaineistojen 
käyttö on helpottanut tutkijan työtä, kun 
arkistotyön määrä vähenee eikä vieraalla 
kielellä kirjoitettujen asiakirjojen kään-
tämiseen kulu aikaa. Suomen ja Ruotsin 
kylmän sodan aikaisten sotilassuhteiden 
analyyttinen ja kokonaisvaltainen tarkas-
telu onkin jäänyt tekemättä.

Suhteet sodan jälkeen

Suomen ja Ruotsin sotilaalliset yhteydet 
muotoutuivat jatkosodan päätyttyä muo-
dollisiksi ja neutraaleiksi. Tilanteeseen 
vaikutti osaltaan se, ettei Suomessa ollut 
1940-luvun lopulla selkeää varmuutta 
Suomen asemasta maailmansodan jäl-

keisessä Euroopassa. Talvisodan ai-
kainen tukija, Iso-Britannia, noudatti 
Suomea kohtaan viileän pidättyväistä 
linjaa, sillä Suomen arvioitiin lopulta 
ajautuvan Neuvostoliiton satelliitiksi.

Länsi- ja itäblokin etupiirirajojen 
muotoutuminen ja Suomen vuonna 
1948 solmima YYA-sopimus saivat 
myös Ruotsin tiivistämään suhteitaan 
länsivaltoihin. YYA-sopimuksen oletet-
tiin mahdollistavan neuvostoarmeijalle 
Suomen maa- ja merialueiden sekä il-
matilan käytön Skandinaviaan suuntau-
tuvassa hyökkäyksessä. 

Länsiyhteistyö oli kuitenkin peitel-
tyä, sillä Ruotsi noudatti virallisesti puo-
lueettomuuslinjaa. Sen avulla Suomelle 
pyrittiin takaamaan mahdollisimman 
suuri liikkumavara Neuvostoliiton naa-
purissa. Suomen säilyminen suvereenina 
valtiona oli Ruotsin etu, koska tällöin 
katsottiin, etteivät neuvostojoukot pysty-
neet aloittamaan hyökkäysoperaatiotaan 
suoraan Suomen alueelta.

Naapurit tarkkailevat 
toisiaan

Sekä Suomessa että Ruotsissa 1950- 
luvulla tehtyjen arvioiden mukaan pysyt-
tely sotilasliittojen ulkopuolella vahvisti 
kummankin maan turvallisuutta. Ruot-
sin oletettiin saavan tukea länsivalloil-
ta, mikäli suuvaltablokkien välinen 
tasapaino tilanne olisi Fennoskandian 
alueella järkkynyt. Suomi sen sijaan 
olisi jäänyt yksin, ja edessä olisivat to-
dennäköisesti olleet YYA-sopimuksen 
mukaiset konsultaatiot. Siksi Ruotsi val-

mistautui aloittamaan torjuntataistelut 
Suomen alueella ja sallimaan tarvittaessa 
länsivalloille alueensa käytön neuvosto-
armeijan pysäyttämiseksi.

Ruotsin sotilasjohdossa herätti eri-
tyistä huolta Pohjanlahden rannikko, 
jonne Neuvostoliiton arvioitiin toteut-
tavan yllätyksellisen maihinnousuope-
raation sodan alkuvaiheessa. Sen vuoksi 
Ruotsin tiedustelu tarkkaili 1950-luvun 
alkupuolella Suomen länsirannikon 
satamia aktiivisesti saadakseen tietoa 
satamien kapasiteetista ja mahdollisista 
maihinnousuvalmisteluista.

Toinen kiinnostuksen kohde oli Ah-
venanmaa, jonka alueella oleskelevien 
venäläisten määrää seurattiin tarkoin. 
Ruotsin ilmavoimat valmistautuikin 
1950-luvun alkupuolella iskemään 
Lounais-Suomessa olevia joukkoja ja 
lentokenttiä vastaan sekä ulottamaan 
tiedustelulennot Porkkalan–Tallinnan 
tasalle saakka, jos hyökkäys Skandina-
viaan olisi alkanut.

Suomessa tiedettiin ainakin Ruot-

Artikkelissa tarkastellaan Suomen puolustusvoimien 
Ruotsi-suhteita ja niiden taustoja kylmän sodan aikana. 

Kumpikin valtio pyrki pysyttäytymään mahdollisen 
suurvaltablokkien välisen sodan ulkopuolella.

Suomen ja Ruotsin 
 sotilassuhteet kylmän sodan aikana
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sin salaisista länsiyhteyksistä, sillä 
sotilasasiamies raportoi Tukholmas-
ta1940-luvun lopulla useaan otteeseen 
sotilaalliseen yhteistyöhön liittyvistä 
havainnoista. Jonkinlainen varmuus 
Ruotsin länsiyhteistyöstä saatiin syk-
syllä 1952, kun Nato harjoitteli meri- ja 
ilmasotaa Tanskan salmien ja Etelä-
Itämeren alueella Ruotsin järjestäessä 
samanaikaisesti oman harjoituksensa 
itärannikolla. Sotilasasiamiehen mukaan 
harjoitusten yhdenaikaisuus ei ollut sat-
tumaa, vaan merkki yhteistyöstä. 

Yhteinen uhka lähentää

Suomen ja Ruotsin sotilasjohdon suh-
teet alkoivat tiivistyä 1960-luvun alussa, 
ja ne alkoivat saada myös epävirallisia 
ulottuvuuksia. Suomalaisten käsitysten 
mukaan Ruotsin arvioitiin noudattavan 
puolueettomuuspolitiikkaa mahdollisim-
man pitkään. 

Ainoastaan Neuvostoliiton hyök-
käyksellisten operaatioiden arvioitiin 
voivan pakottaa Ruotsin siirtymään 
Naton rinnalle. Tuolloinkin ruotsalais-
ten Suomen alueelle suuntaamia sota-
toimia pidettiin epätodennäköisinä. 
Rajoitettujen operaatioiden arveltiin yhä 
kohdistuvan Ahvenanmaalle ja Lounais-
Suomeen, jossa tavoitteena oli puolus-
tuksen työntäminen mahdollisimman 
kauas Tukholmasta ja itärannikosta.

Ruotsissa Suomen sotilaspoliittista 
asemaa tarkasteltiin niin ikään uudelleen 
1960-luvun alussa. Suomen kyky idästä 
suuntautuvan hyökkäyksen torjuntaan 
oli parantunut 1950-luvun loppupuolelta 
lähtien. Suomea ei pidetty enää saman-
kaltaisena sotilaallisena tyhjiönä kuin 
vielä vuosikymmen aiemmin. 

Suomen sotilaspoliittinen asema oli 
parantunut huomattavasti vuonna 1956 
tapahtuneen Porkkalan tukikohdan pa-
lauttamisen jälkeen. Lisäksi koko Itäme-
ren aluetta vuonna 1961 koskettaneen 
noottikriisin laukeaminen osoitti sen, 
etteivät Neuvostoliiton vaatimukset so-
tilaallisista konsultaatioista tarkoittaneet 
automaattisesti niiden aloittamista.

Luottamuksellisten suhteiden kehit-
tymistä edesauttoivat myös kummankin 
maan ylimmässä sotilasjohdossa vuoden 
1961 aikana tapahtuneet henkilömuutok-
set. Kenraalimajuri Carl Eric Almgren 
otti vastaan Ruotsin puolustusesikunnan 
päällikön tehtävät, ja Suomessa yleisesi-
kunnan päällikkönä aloitti syyskuussa 

kenraaliluutnantti Aatos Maunula. Vai-
kuttaa siltä, että sen jälkeen Suomen ja 
Ruotsin välillä ryhdyttiin vaihtamaan 
systemaattisesti luottamuksellisia tietoja.

Aktiivista tietojen vaihtoa

Wilhelm Agrellin mukaan Suomen 
ja Ruotsin sotilasjohtojen välillä olisi 
vaihdettu salaisia tietoja vuoden 1962 
alkupuolelta lähtien. Suomalaiset olivat 
tuolloin ilmoittaneet, että länsivaltojen 
hyökkäyksen varalle laadittujen ope-
ratiivisten suunnitelmien ylläpito oli 
lopetettu ja ainoana todellisena uhkana 
pidettiin Neuvostoliittoa.

Agrellin väitteelle ei ole toistaiseksi 
löytynyt tukea suomalaisista arkisto-
lähteistä. Kenraaliluutnantti Maunulan 
muistiinpanojen ja hänen taltioimiensa 
asiakirjojen perusteella tiedetään, että 
Maunulan ja Almgrenin välisissä tapaa-
misissa käsiteltiin usein operatiiviseen 
suunnitteluun liittyviä kysymyksiä, 
kuten Neuvostoliiton asevoimiin liittyviä 
tietoja. Ruotsalaiset isännät esittelivät 
muun muassa Maunulan kesällä 1964 
Tukholmaan tekemän vierailun yhtey-
dessä tietoja Neuvostoliiton ilmaval-
vontakyvystä, jonka arvioitiin ulottuvan 
koko Suomen alueelle. 

Tietojen vaihdon lisäksi tapaamisis-
sa perehdyttiin puolustussuunnitteluun 
myös käytännössä. Kenraalimajuri Alm-
gren toteutti kenraaliluutnantti Maunu-
lan kanssa vierailun Pohjois-Suomeen 
syksyllä 1964. Vaikka vierailu vaikutti 
kalastusmatkalta ja tutustumiskäynniltä 
talvisodan taistelupaikoille, sen perim-
mäisenä tarkoituksena arvioidaan olleen 
maastontiedustelu Suomen itärajan ja 
Tornionjoen välisellä alueella.

Tavoitteena Suomen 
puolustuksen tukeminen

Vuonna 1964 kenraaliluutnantti Maunu-
lan ja kenraalimajuri Almgrenin välillä 
tehtiin myös suullinen sopimus, jonka 
mukaan Ruotsin viranomaiset auttaisi-
vat suomalaisia asevelvollisia siirtymään 
kotimaahansa, jos Suomen valtiojohto 
kehottaisi reserviläisiään saapumaan 
palvelukseen sodan uhkan vuoksi. 
Täysi vahvuisten sodanajan joukkojen 
perustamisen tiedettiin vaikeutuneen, 
koska Ruotsiin oli muuttanut siirtolaisina 
jopa kolmen prikaatin verran koulutettua 
reserviä. 

Käytettävissä olevan suomalaisen 
lähdeaineiston perusteella ei tiedetä, val-
mistuivatko suomalaisten reserviläisten 
kuljetussuunnitelmat. Ne oli kuitenkin 
tarkoitus laatia Suomen sotilasasiamie-
hen ja Ruotsin puolustusesikunnan edus-
tajan yhteistyönä.

Reserviläiskysymyksen ohella 
toinen merkittävä Suomen puolustuksen 
lujittamiseen liittyvä Maunulan ja Alm-
grenin käsittelemä asia oli puolustusma-
teriaalihankinnat kriisin aikana. Maunula 
toimitti helmikuussa 1965 tekemänsä 
Tukholman matkan yhteydessä ruotsa-
laisille listan materiaalista, jota Suomen 
puolustusvoimat halusi kriisitilanteessa 
hankkia lisäbudjetin tultua hyväksytyksi. 

Suunnitelma sisälsi muun muassa 
panssarintorjuntaohjuksia, tykistön 
ja heittimistön ampumatarvikkeita, 
herätemiinoja ja torpedoja sekä lento-
koneraketteja ja -pommeja eli kaikkea 
suomalaisilta puuttuvaa materiaalia. 
Listaan sisältyi myös Pariisin rauhan-
sopimuksessa kiellettyjä taisteluväli-
neitä. Sitä ei pidetty ongelmana, koska 
rauhansopimusta olisi jouduttu rikko-
maan jo täysivahvuisten sodanajan jouk-
kojen perustamisen yhteydessä.

Materiaalihankintasuunnitelmilla 
pyrittiin todennäköisesti myös varau-
tumaan Neuvostoliiton vaatimuksiin, 
joita se saattoi kriisitilanteessa esittää 
YYA-sopimuksen perusteella. Puo-
lueettomasta Ruotsista tehtävien mate-
riaalihankintojen jälkeen Suomella olisi 
ollut paremmat edellytykset kieltäytyä 
Neuvostoliiton tarjoamasta materiaali- 
tai sotilasavusta. Suomi ei olisi myös-
kään leimautunut Ruotsi-hankintojen 
myötä itä- tai länsiblokkiin kuuluvaksi 
maaksi, joten suurvaltaryhmittymien 
välinen kriisi ei olisi automaattisesti le-
vinnyt Suomeen.

Yhteistyö syvenee

Suomessa ja Ruotsissa siirryttiin alueel-
liseen puolustusjärjestelmään vuonna 
1966 lähes yhdenaikaisesti, ja johto-
suhteet sekä aluevastuullisten esikunti-
en tehtävät muistuttivat pitkälti toisiaan. 
Muutosten samankaltaisuus ei ollut 
sattumaa. Puolustusvoimat sai vuodes-
ta 1964 lähtien Ruotsista tietoa organi-
saatiouudistuksen etenemisestä. Muun 
muassa puolustusneuvostolle esiteltiin 
joulukuussa 1965 pidetyssä sotilaslää-
niuudistusta käsitelleessä  kokouksessa 
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suunnitteluvaiheessa olleen Ruotsin 
alueellisen puolustusjärjestelmän yleis-
piirteet.

Naapurimaan luovuttamista tiedoista 
huolimatta suomalaista puolustusjärjes-
telmää suunniteltiin ensisijaisesti omista 
lähtökohdista. Esimerkiksi Ruotsin meri-
puolustuksen organisaatio ei soveltunut 
sellaisenaan suomalaisiin olosuhteisiin. 
Suomessa taistelualuksista muodoste-
tut yleisvoimat säilyivät merivoimien 
 komentajan johdossa. Ruotsissa puo-
lestaan kaikki alusyksiköt oli tarkoitus 
alistaa suomalaisia sotilasläänejä vastan-
neille sotilasalueille. Suomessa tämä ei 
ollut mahdollista, koska ensilinjan tais-
telualuksia oli vähän.

Suomen ja Ruotsin ylimmän soti-
lasjohdon välillä 1960-luvulla alkaneet 
epäviralliset tapaamiset jatkuivat 1970- 
ja 1980-luvulla. 1970-luvulta lähtien 
Pohjois-Suomen sekä Pohjois-Ruotsin 
alueilla tehtyihin maastontiedusteluihin 
osallistui myös muita johtoesikuntien 
avaintehtävissä palvelleita upseereja.

Yhteistyö laajeni 1960- ja 1970-
luvun taitteessa myös alemmille tasoille. 
Esimerkiksi vara-amiraali Jouko Pirho-
sen syyskuussa 1972 Ruotsiin tekemän 
vierailun yhteydessä sovittiin meri-
upseerivaihdon aloittamisesta. Vaihto-

ohjelmassa ruotsalaisupseerit tutustuivat 
Merivoimien tykki- ja vartioveneiden 
toimintaan suomalaisten ollessa ko-
mennettuina ainakin torpedoveneille ja 
raivaajille. 

Aloitteen vaihto-ohjelmasta teki 
Ruotsin merivoimien komentaja, 
 vara-amiraali Bengt Lundvall. Hän oli 
toiminut 1960-luvun puolivälissä ken-
raalimajuri Almgrenin apulaisena, joten 
Lundvallin aloite oli luonteva jatkumo 
edellisellä vuosikymmenellä alkaneelle 
yhteistyölle.

Suhteet Ruotsin merivoimien joh-
toon olivat muutoinkin luottamuksel-
liset. Niin vara-amiraali Lundvall kuin 
hänen edeltäjänsä vara-amiraali Åke 
Lindemalm tutustuivat Suomen-vierai-
luidensa yhteydessä Skinnarvikin varas-
to- ja tukikohta-alueeseen. Menettely oli 
poikkeuksellinen, sillä ulkomaisia vie-
raita ei yleensä päästetty erityisluvan 
edellyttämälle alueelle.

Yhteiset realistiset 
intressit

Ruotsin sotilasjohto ei aloittanut Suo-
mi-yhteistyötä vilpittömyyttään, vaan 
kaiken yhteistyön tarkoituksena oli 
Ruotsin puolustuksen vahventaminen. 

Mitä pidempään suomalaiset kykenisi-
vät taistelemaan menestyksekkäästi, sitä 
suuremmalla todennäköisyydellä myös 
Ruotsin puolustustaistelun arvioitiin 
onnistuvan. 

Suomessa Ruotsi-yhteistyöhön 
suhtauduttiin niin ikään realistisesti. 
Ruotsalaisten todelliset motiivit oli tie-
dostettu jo 1960-luvulla, kun neuvotte-
luita käytiin suppeassa piirissä. Yhteinen 
intressi, varautuminen Neuvostoliiton 
hyökkäyksen varalle, yhdisti kuitenkin 
kummankin maan sotilaallista johtoa ja 
loi puitteet suhteiden lähentymiselle.

Suomen ylimmällä sotilasjohdolla 
ei myöskään ollut muita vaihtoehto-
ja kuin turvautua Ruotsin tukeen, kun 
kyseessä oli laajamittaisiin sotatoimiin 
valmistautuminen. Nato-mailta ei voinut 
odottaa yhtä merkittävää materiaaliapua 
sivusuunnassa sijaitsevan Suomen tueksi 
kuin Ruotsilta, jos tilanne Itämeren 
 alueella olisi kärjistynyt. Turvautumi-
nen Ruotsin apuun oli myös poliittisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna ainoa vaihto-
ehto.

Komentajakapteeni,  filosofian toh
tori Juuso Säämänen on merisotataidon 
historian dosentti Maanpuolustuskorkea
koulussa.

Kenraalimajuri Carl Eric Almgren ja kenraaliluutnantti Aatos Maunula  Marskin majalla vuonna 1964.
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Mauri Maunula syntyi 2. kesä-
kuuta 1921 toisena poikana 
isänmaalliseen ja uskonnolli-

seen perheeseen. Lapsuutensa hän vietti 
Töölössä. Perhe asui Temppelinkallion 
juurella. Maunula kävi täysmittaisen 
kansakoulun. Tämän jälkeen hän pääsi 
Helsingin Koelyseoon, joka on nykyi-
seltä nimeltään Töölön yhteislyseo. 
Oppi koulu kesti kuusi vuotta. 

Nuoruusvuodet

Liikunnalliset aktiviteetit täyttivät Mau-
nulan nuoruuden päivät. Hän liittyi 
myös Suojeluskunnan poikaosastoon 
ja myöhemmin Helsingin Tykistö-
suojeluskuntaan.

— 17-vuotiaana osallistuin pujotte-
lun ja syöksylaskun SM-kisoihin Kolil-
la keväällä 1939. Tuolloin olin jo ollut 
parisen vuotta Suojeluskunnan poika-
osastossa. Siirryin aseellisiin, Helsingin 
Tykistösuojeluskuntaan, heti kun se oli 
mahdollista. Siellä minua koulutettiin 
ratsuriksi. Viikoittaiset ratsastushar-
joitukset pidettiin Kaartin Maneesissa 
poliisien hevosilla. Myöhemmin minul-
le on selvinnyt, että muita harjoituksia 
pidettiin samoilla paikoilla kuin joilla 
kadettiveljeni Olli Vuorio harjoitteli.

Koulunkäynti keskeytyi loka-mar-
raskuun vaihteessa YH-tilanteen vuoksi, 
ja sen jälkeen Mauri Maunula kykeni 
olemaan Suojeluskunnassa kokopäiväi-
sesti. Keväällä 1940 ei pidetty ylioppi-
laskirjoituksia, vaan valkolakit jaettiin 
edellisen luokan päästötodistusten pe-
rusteella. Ylioppilaskuva kertoo sen 
ajan nuorison maanpuolustustahdosta. 
Valkolakin sai seitsemän, joista viisi on 
ylioppilaskuvassa sotilaspuvussa.

— Nuorison enemmistön tavoin 
minäkin halusin vapaaehtoisena palve-
lukseen, Maunula toteaa. — Olin saanut 
jo kansakoulussa kipinän lentohommiin, 
joten anoin syksyllä 1939 vapaaehtoise-
na Ilmavoimien ohjaajakurssille.

Talvisodan päivät olivat Mauri 
Maunulalle mieleenpainuvat. Talviso-
dan aikana hän koki myös iloisia asioita.

— Marraskuun 30. päivänä 1939 
seisoin vartiossa Yrjönkadulla Hel-
singin Suojeluskuntapiirin esikunnan 
portilla. Oli aamupäivä, ja näin länti-
sellä taivaalla viiden kaksimoottorisen 
lentokoneen kiilanmuotoisessa parvessa 
lentävän kohti pohjoista. Muistan vielä, 
että äärimmäinen kone vasemmalla oli 
jäänyt muodostelmasta hiukan jälkeen. 
Hetken kuluttua lännestä kuului voima-
kasta pommien räjähtelyä. Arvasin, että 
talvisota oli syttynyt, Maunula muis-
telee.

— Maaliskuun 13. päivä 1940 oli 
vuorostaan minulle myös ilon päivä. 
Sain virkakirjeen Ilmasotakoulusta Kau-
havalta. Minut oli hyväksytty psyko-
fysiologiseen tarkastukseen, Maunula 
iloitsee.

Lentokoulutusta

Mauri Maunula aloitti lentokoulutuksen 
Kauhavalla huhtikuussa 1940. 

— Läpäisin ”psykon” ja aloitin 
sota ohjaajakurssi 4:n 29. huhtikuuta 
1940. Kelirikon vuoksi Kauhavan kent-
tää ei voitu käyttää, joten kurssi alkoi 
 Kemissä.  Käsittääkseni kurssimme 
vietti Ilmasotakoulun historian lyhim-
män ajan Kauhavalla. Ensimmäinen len-
tämäni lentokone oli tšekkivalmisteinen 
Smolik. Se tunnettiin lempinimellä 
”Lentävä kylpyamme”, koska siinä oli 
kahden ohjaajan avo-ohjaamo, Maunula 
kuvailee.

Heinäkuun lopulla kurssilta valmis-
tuneet siirrettiin täydennyslentolaivuei-
siin Parolaan ja Poriin. Mauri Maunula 
määrättiin Parolaan, mistä hän oli kovin 
tyytyväinen. Parolassa alkoi lentäminen 
harjoitushävittäjillä Gloster Gauntlet, 
Bristol Bulldog ja Gloster Gamecock 
eli ”Kukko”.

— Yllytyshulluna kokeilin korkeus-
lentoharjoituksen aikana samaa kuin 
eräs kurssikaverini oli jo tehnyt, Mau-
nula innostuu. — Tehtävänä oli nousta 
15 000 jalkaan (4,5 km), mutta nousin 
aina 24 000 jalkaan (7 200 m) asti, ilman 

Kapteeni Mauri Maunula on kadettiupseeri ja 
Ilmavoimien ikikaaderi. 

Maunulan esittämä ikimuistoinen balladi 
Äänisen yö tasavallan presidentin vuoden 2018 

itsenäisyyspäivän juhlassa kirvoitti kyyneleet 
Suomen kansan silmäkulmiin. 

Kadettikunnan vuoden 2019 teemaan sopii valottaa 
katkelmia hänen elämänpolultaan. 

Teksti: Risto Maunula ja Heikki Pohja

Kadettiupseerin  
elämänpolun askeleita
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happea! Nousun loppuvaiheessa tunsin 
ajatukseni harhailevan. Halusin kui-
tenkin kokeilla koneen käyttäytymistä, 
joten aloitin kaarron vasemmalle. Järki 
onneksi voitti, ja tulin loivassa syök-
syssä nelisen kilometriä alas, Maunula 
kertoo.

Keväällä 1941 alkoi jalkaväen 
reservi upseerikurssi 51 Niinisalossa. 
Ilma voimissa ei siihen aikaan ollut 
omaa reserviupseerikoulua.

— Reserviupseerikurssin aikana 
kävin lentämässä lentolisät Porissa. Ne 
menivät kuitenkin parempiin suihin, 
kun lompakkoni vietiin seuraavana 
yönä, Maunula kertailee tapahtumia. — 
Jatko sota alkoi kurssin aikana, ja joukko 
Ilmavoimien kavereita lähetti anomuk-
sen, että meidät siirrettäisiin takaisin 
laivueisiin. Rykmentin adjutantti Martti 
Kalima kertoi minulle myöhemmin, että 
hän heitti anomuspaperin suoraan ros-
kiin, koska se ei saapunut virkatietä. 
Reserviupseerikurssin jälkeen tuli pian 
vänrikkiylennys, 15. elokuuta 1941.

Reserviupseerikurssin jälkeen Mauri 
Maunula palasi Parolaan ja takaisin 
lento tehtäviin. Syksyllä 1941 Täyden-
nyslentolaivue 35 siirtyi Vesivehmaal-
le, missä alkoi lentopalvelus Pyryllä ja 
Fokkerilla. 

— Porukkamme mielestä ilmatais-
teluharjoituksia ei ollut tarpeeksi, joten 
järjestimme sellaisen itse syksyllä 1941, 
Maunula valottaa. — Olin kolmoslen-
tueen parven johtajana ja sovin ykkös-
lentueen vänrikki Nisse Trontin kanssa, 
että mielestämme täysin tyhjänpäiväis-
ten neljän koneen parvilentoharjoitusten 
aikana kohtaamme toisemme Päijän-
teen eteläpäässä Vääksyn yläpuolella. 
Kohdatessamme ykköslentueen koneet 
olivat ylempänä, ja siitä alkoi ”ilmatais-
telumme”. Tämä tapahtui T-Lentoryk-
mentti 3:n esikunnan yläpuolella! 

— Suhtautuminen ”omatoimiseen 
harjoitteluun” oli kaksijakoista, Mau-
nula summaa. — Ykköslentueen pääl-
liköllä kapteeni Erkki Ilveskorvella oli 
jo rintamakokemusta, joten hän kävi 
jälkikäteen yksityiskohtaista keskuste-
lua siitä, mitä oli tehty ja mitä olisi pi-
tänyt tehdä. Minun lentueenpäällikköni 
luutnantti Jorma Visapää haukkui minut 
ja parveni ohjaajat täysin ruttuun. Seu-
rauksena oli Trontille ja minulle neljä 
vuorokautta päävartioarestia, minkä 
syynä oli ”lentomääräyksistä syyttä 
poikkeaminen”.

Joulukuun 27. päivänä 1941 Mauri 
Maunula sai Suomen Lentomer-
kin ohjaajalle nro 828. Tämä Aksel  
Gallen-Kallelan suunnittelema merkki 
sai ansaitsemaansa huomiota, kun ta-
savallan presidentti Sauli Niinistö oli 
kutsunut tämän Pilvenveikon Itsenäi-
syyspäivän vastaanotolle Presidentin-
linnaan. 

Sota-aika

Mauri Maunula palveli tiedustelu- ja hä-
vittäjälentäjänä jatkosodassa ja Lapin 
sodassa. Sotatoimialueella hän lensi 
yhteensä 69 lentoa. 

— Vuoden 1941 lopussa sain siirron 
rintamalaivueeseen. Lähdin Lahdesta 
vuoden viimeisenä päivänä kohti Äänis-
linnaa. Seuraavan vuoden tammikuun 
1. päivänä ilmoittauduin Solomannin 
kentällä Tiedustelulentolaivue 16:n 

komentajalle majuri Kyösti Kurimol-
le. Minut määrättiin ykköslentueeseen. 
Kalustona oli Gloster Gladiator, ja len-
tueen päällikkönä toimi kapteeni Heikki 
Pursiainen, joka oli ollut opettajanani 
Kauhavalla. 

— Ensimmäisen sotalentoni lensin 
19. maaliskuuta 1942, ja sen jälkeen 
sain pienet nuhtelut, Maunula tilittää. 
— Olin poistunut johtokoneen siiveltä 
ilman lupaa, jotta kykenisin pudotta-
maan lentolehtisiä tarkemmin kohtee-
na olleelle torille. Torin vieressä olleen 
talon katolta ammuttiin raketteja kohti, 
mutta ne jäivät taakseni. Tajusin, ettei 
kyse ollutkaan ilotulituksesta, vaan 
ilmatorjunta-aseet ampuivat. Nokkaa 
alas, kaasua lisää ja äkkiä pois – se 
oli ensikosketukseni sotaan, Maunula 
muistelee.

— Majapaikkana Solomannin ken-
tällä oli upea kolmekerroksinen hirsi-
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rakennus. Niitä oli kaksin kappalein, ja 
kompleksin nimi oli ”Karjalan neuvos-
totasavallan punaisten iskumetsätyöläis-
ten lepokoti”, Maunula kertoo.

Kadettikoulussa

Mauri Maunula aloitti opinnot Kadetti-
koulussa 1. heinäkuun 1942. Hänen 
26. Kadettikurssinsa tunnetaan nimel-
lä ”Suurin ja kaunein”. Kadettikoulun 
aikana Maunula ylennettiin luutnantiksi 
29. joulukuuta 1942. Kadettikurssi päät-
tyi 4. kesäkuuta 1943.

— Kadettiveljeni Olli Vuorio kertoi 
Kylkirauta-lehdessä 4/2018, kuinka hän 
selvisi venäjän tentistä. Ilmajoukkueen 
kadettien venäjän loppukoe hoitui toi-
sella tavalla, Maunula naurahtaa. — 
Opettaja oli kutsuttu edellisenä iltana 
ulos ”syömään” ravintola Gambriiniin, 
ja eräs kadettiveljeni hoiti opettajalle so-
pivan seuralaisen pitämään huolta siitä, 

ettei tämä seuraavana aamuna kykene 
tulemaan Kadettikoululle. Asia hoitui, 
ja opettaja kiitti jälkikäteen saamastaan 
huomiosta. Ilmajoukkue pääsi tentistä 
läpi.

Urheilu oli Kadettikoulussa tärkeää. 
Lajeina olivat nykyaikainen viisiottelu, 
koripallo ja jalkapallo, jossa Ilmajouk-
kue voitti kadettikurssin mestaruuden.

— Kadettikoulun jälkeen palvelin 
Hävittäjälentolaivue 28:ssa. Kalustona 
oli Morane Saulnier -hävittäjä, Maunula 
muistelee. Kesän 1943 lensin Syvärin 
Kannaksella Latvan tukikohdasta ja 
sitten sain siirron Hirvakseen laivueen 
adjutantiksi. Lentueeseen palasin ta-
kaisin alkukesästä 1944 Solomanniin. 
Vetäytymisvaihe meni Kuutamolahden 
kautta Värtsilään. Sen jälkeen oli vielä 
komennus Pudasjärvelle saksalaisia vas-
taan. Sodan päätyttyä siirryin Rissalaan, 
josta joulukuussa 1944 Ilmavoiminen 
esikuntaan Munkkiniemeen.

Kesällä 1944 Mauri Maunula pelasti 
tietämättään aseveljensä Lasse Hattisen 
hengen aivan viime hetkellä ja hiukan 
erikoisella tavalla. Tästä tapauksesta 
kerrotaan tarkemmin Ilta-Sanomien 
taltioimassa videohaastattelussa, joka 
on kuunneltavissa Ilta-Sanomien verk-
kosivulla www.is.fi/aihe/100-tarinaa-
sodasta/.

— Kapteeniylennyksen sain  
11. syyskuuta 1947, mutta lentomäärät 
olivat niukassa, joten hain Aero Oy:n 
lentoperämieskurssille syksyllä 1947. 
Palvelukseni Puolustusvoimissa päättyi 
vuonna 1948, Maunula kertoo.

Siviili-ilmailun lentäjäksi 

Mauri Maunula aloitti Aero Oy:n lento-
perämieskurssilla 2. tammikuuta 1948. 
Kurssin aloitti yksitoista oppilasta, joista 
kymmenen oli Ilmavoimien aktiivi-
upseereja ja yksi reserviläinen. 

— Aero Oy:n palvelukseen siirty-
minen oli ensimmäinen ”suonenisku” 
Ilmavoimille. Siirtoilmapiiri oli tosin 
silloin toisenlainen. Me kaksi esikun-
nasta lähtijää saimme läksiäislahjat, ja 
juhlatkin pidettiin ilmavoimien komen-
tajan kenraaliluutnantti Reino Artolan 
isännöimänä.

Mauri Maunula lensi perämiehenä 
DC-3:lla, ja keväällä 1951 oli vuoros-
sa kapteenikoulutus. Myöhemmin hän 
toimi kaikissa konetyypeissä, DC-3, 
Convair, Caravelle ja DC-8, koulutta-
jana ja tarkastuslentäjänä. 

— Mielenpainuvin lentoni oli Mar-
salkka Mannerheimin arkun nouto  
Genevestä. Toimin koneen perämie-
henä, ja kapteenina oli Olavi Siirilä. 
Tämä on ainoa lento urallani, jolla koko 
miehistö lensi kunniamerkit rinnassa, 
Maunula muistelee. — Muistissani on 
myös tasa vallan presidentin Urho Kek-
kosen kuljettamiset koneen kapteenina, 
kolme virallista valtiovierailua ja kaksi 
privaattimatkaa.

— Upein kokemani ”maisemalen-
to” oli DC-8-koulutuksen aikana, kun 
Douglasin pääkouluttaja Jerry McGabe 
erikoisluvalla lennätti meitä pitkin 
Grand Canyonia maanpinnan alapuo-
lella!

Lentämisen loppuaika meni Spear 
Airin vuoden palveluksen jälkeen  
Kone-Airin Learjetillä. Haikeana Mau-
nula ajattelee, että olisipa jatkosodassa 
ollut sellainen ”raketti” käytössä.
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Mauri Maunulan sotalentojen 
määrä jäi 69:ään, mutta tiimaa puikois-
sa tuli lopulta 21 473 tuntia. Eräässä 
Pilvenveikkojen kokouksessa kenraali-
luutnantti Heikki Nikunen kommen-
toi sitä näin: ”Siinä on jo perslihakset 
olleet kovilla.” Viimeisen ”vanhan-
ajan” lennon Maunula lensi Learjetillä  
24. maaliskuuta 1983, mutta pääsi 
viime vuonna kokeilemaan ”uutta 
aikaa” sekä Super Hornetin että  
Airbus-350:n simulaattoreissa.

Perhe- ja  
vapaa-ajan elämää

Mauri Maunula vihittiin Heljä Ran-
kalan kanssa avioliittoon kesäkuussa 
1948. Heidän yhteinen taipaleensa kesti 
vajaat 63 vuotta. Lapsia maailmaan siu-
naantui kolme, kaksi poikaa ja tyttö. 

Vapaa-aika on täyttynyt monipuolisista 
harrastuksista.

— Vaimoni kanssa pelasimme brid-
geä ja golfia. Bridgeä pelaan edelleen 
säännöllisesti. Korttipelitausta juontaa 
rintamalle siirtymiseen: Solomannissa 
tammikuussa 1942 laivueen komentaja 
Kyösti Kurimo määräsi nuoren vänri-
kin skruuviporukkaan, Maunula kertoo. 

— Golfpallon perässä olen kulkenut 
lähes puolet elämästäni, Maunula in-
nostuu. Majuri Risto Luukkasen järjes-
tämään Kaaderigolfiin olen osallistunut 
alusta asti, viime kesä mukaan luettuna, 
tosin yksi vuosi jäi väliin. Tennis on jo 
jäänyt, mutta sitä palloa tuli pompo-
teltua yli seitsemänkymmentä vuotta. 
Ensipomput lyötiin Temppelikadulla 
ilman verkkoa liidulla katuun piirre-
tyllä kentällä, Maunula muistaa.

— Esteratsastuksessa sain mu-
kavan päänahan sodan jälkeen, kun 

voitin helppo A -luokan. Parilla ratsu-
mestarilla oli hämmästynyt ilme, kun 
Ilmavoimien luutnantti päihitti heidät 
ratsastuksessa. Laturetkiäkin hiihtelin 
ahkerasti ja perhonheiton harrastuk-
sen myötä pääsin edustamaan viidesti 
Suomea MM-kisoihin. 

— Kesämökkimme sijaitsee Sul-
kavalla. Poikani perässä osallistuin 
Sulkavan Soutuihin, ja lopulta kiersin 
Partalansaaren 15 kertaa pienveneessä, 
viimeisen kerran 80-vuotiaana.

Mauri Maunulan kadettikurssi 
vietti viime kesänä 75-vuotisjuhliaan. 

— Meidän nykyinen mottomme 
kadettiveljeni Olli Vuorion kanssa on 
”pysytään pystyssä”, Maunula tiivistää.

Risto Maunula on Mauri Maunulan 
poika.
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Suomen puolustuksen kehittä-
minen etenee. Toissa vuonna 
hyväksytyn puolustusselonteon 

toimeenpano on täydessä vauhdissa. 
Sodan ajan joukkojen määrä on li-

sätty 280 000:een, ja valmius on par-
haassa kunnossa sitten kylmän sodan 
päättymisen. Puolustukselle suunna-
tulla lisärahoituksella kyetään täyt-
tämään materiaalivajeita, ja yleisellä 
asevelvollisuudella on edelleen vahva 
kansalaisten tuki. 

Laakereille ei ole kuitenkaan syytä 
jäädä lepäämään. Puolustuksen raken-
taminen on kestävyyslaji. 

Liennytystä ei näkyvissä

Suomen turvallisuusympäristö on 
muuttunut. Krimin valtaus ja sota 
Ukrainassa ovat heijastuneet myös 
Pohjois-Eurooppaan. 

Venäjä uudistaa asevoimiaan 
määrä tietoisesti, ja sen joukkojen 
määrä on kasvanut myös Suomen 
lähi alueella. Samanaikaisesti Nato on 
palannut perusasioiden pariin. Kollek-
tiivisen puolustuksen tehostaminen 
näkyy Suomenlahden eteläpuolella. 
Kylmän sodan viileää henkäystä vah-
vistaa sapelinkalistelu keskimatkan 
ydinohjuksista ja yhä väkevämpi po-
liittinen retoriikka. Liennytystä ei ole 
näköpiirissä. 

Toimintaympäristömme edellyttää 
vahvan puolustuksen ylläpitämistä. 
Puolustuskykymme ja sotilaallinen 
pelotteemme on niin vahva kuin sen 
heikoin lenkki on. Mikäli haluamme 
ylläpitää itsenäistä puolustuskykyä ja 
säilyä sotilaallisesti liittoutumattoma-
na, kaikkia puolustushaarojamme on 
kehitettävä tasapainoisesti, kyberympä-
ristöä unohtamatta. Emme voi ulkoistaa 
jotain puolustushaaraa liittokunnalle, 
johon emme kuulu. Kaikkien eväiden 
on oltava omassa repussa.  

Strategisilla hankkeilla 
turvataan tulevaisuus

Tulevalla vuosikymmenellä avainase-
massa ovat strategiset hankkeet. Suomi 
on kuin saari, joka on riippuvainen me-
rikuljetuksista. Rauhan ja sodan ajan 
huoltovarmuus edellyttää kaikissa  

tilanteissa sujuvaa meriliikennettä. 
Tämän johdosta Laivue 2020 -alus-
hankinnat eli neljä monitoimikorvettia 
ovat elintärkeät Suomen puolustuksen 
kannalta. 

Uudet alukset mahdollistavat laajan 
merialueemme valvonnan – ja tarvit-
taessa tulenkäytön – entistä kauemmas. 
Hyökkäyksen torjunnan kannalta kes-
keinen miinoituskyky säilyy niin ikään 
pitkän rannikkomme suojana. 

Lamavuosina hankitut Hornet-
hävittäjät ovat palvelleet hyvin, ja nyt 
ne ovat parhaassa iskussaan, mutta 
ensi vuosikymmenellä ne tulevat vää-
jäämättä elinkaarensa päähän. Niiden 
mukana poistuva suorituskyky on kor-
vattava täysimääräisesti, sillä uusien 
monitoimihävittäjien on oltava paljon 
muutakin kuin vastustajan lentokonei-
den torjuntaan tarkoitettuja lavetteja. 
Koneita on oltava riittävä määrä alu-
eellisen painopisteen muodostamiseksi. 

Monitoimihävittäjät muodostavat 
keskeisen osan koko puolustusjärjes-
telmäämme ja sen kauas ulottuvaa tu-
lenkäyttöä. Hornetien seuraajakysymys 
ei ole vain ilmapuolustuksen vaan koko 
puolustusjärjestelmämme elinkysymys. 
Tämä on syytä diletanttienkin ymmär-
tää.   

Asevelvollisuutta ei sovi 
liudentaa – vaan kehittää

Puolustuksemme ytimen muodosta-
vat lopulta ihmiset, Suomen kansa. 
Suomea puolustavat suomalaiset. 
Huolimatta muutaman prosenttiyksi-
kön notkahduksesta kansalaistemme 
maanpuolustustahto on edelleen kan-
sainvälisesti verrattuna omaa luokkaan-
sa, mutta sitä on aktiivisesti vaalittava. 
Jokaisen on voitava tuntea Suomi puo-
lustamisen arvoiseksi maaksi.

Maanpuolustustahdolla on tiivis 
liittymäpinta yleiseen asevelvollisuu-
teen, joka säilyy puolustuksemme 
kivijalkana. Yli 80 prosenttia kansalai-
sistamme kannattaa nykyistä, miesten 
asevelvollisuuteen perustuvaa järjes-
telmää, jota naisten vapaaehtoinen 
asepalvelus täydentää. 

Asevelvollisuuden kehittämisen 
lähtökohtana on oltava sotilaalliset 
tarpeet. Sen on tuotettava riittävä 

määrä laadukasta reserviä sodan ajan 
puolustusvoimiin, joilla tarvittaessa 
torjutaan laajamittainen hyökkäys. 
Näin ollen kaikki toimenpiteet, jotka 
liudentavat asevelvollisuutta, siihen 
käytettäviä resursseja ja reservimme 
määrää yleishyödyllisen – mutta kovin 
jäsentymättömän – kansalaispalveluk-
sen suuntaan, ovat kielteisiä. Tasa-arvo 
on tärkeää, mutta asevelvollisuuden ke-
hittämisessä on edettävä sotilaallinen 
suorituskyky edellä. 

Asevelvollisuuden sisältöjen on 
vastattava aikaansa. Puolustusvoi-
missa on käynnistetty laaja Koulutus 
2020 -ohjelma, joka tähtää koulutuksen 
kehittämiseen. Koulutuksessa hyödyn-
netään entistä enemmän varusmiesten 
osaamista ja uuden tekniikan tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Samanaikaises-
ti kehitetään koulutusjärjestelyitä ja 
sujuvoitetaan varusmiesten arkea ja 
kutsuntoja. 

Puolustusyhteistyötä 
kansallisista tarpeista

Me emme ole enää Impivaara. Suomi 
ei kehitä puolustuskykyään yksin. 
Puolustusyhteistyö on tiivistynyt niin 
kahdenvälisin kuin monenkeskisin jär-
jestelyin. 

Ministerikaudellani on solmittu 
kymmenen yhteistyöasiakirjaa. Saman-
aikaisesti puolustusyhteistyön luonne 
on muuttunut. Se ei keskity enää ont-
toihin mantroihin, kuten Euroopan 
unionin piirissä vuosia hoettuun poo
ling and sharing -höpinään tai kriisin-
hallintaan, vaan sodankäyntiin, kuten 
pitääkin. On kuitenkin huomattava, että 
puolustusyhteistyö ei tuo puolustuslii-
ton jäsenyyteen kuuluvia turvatakuita. 

Kaikessa kansainvälisessä yhteis-
työssä on huomattava, ettei sitä tehdä 
suomalaisten sinisten silmien tähden. 
Niin kauan kuin olemme turvallisuuden 
tuottajia, olemme houkutteleva kump-
pani. Saamme apua, jos siitä on hyötyä 
apua antavalle osapuolelle. Paras tapa 
tuottaa turvallisuutta on ylläpitää us-
kottavaa puolustusta. 

Jussi Niinistö
Puolustusministeri

Tuotamme turvallisuutta
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Kadettiveljet!

Vietämme tätä vuosijuhlaa ajankohta-
na, jolloin olemme juuri itsenäisyyden 
50-vuotisjuhlallisuuksista irtautuneina 
joutuneet keskelle sen laitoksen juh-
lavuotta, jonka piirissä itse olemme 
tehneet tai parhaillaan teemme elä-
mäntyötämme – laitoksen, joka on 
koulutuksellaan huomattavasti vai-
kuttanut omaksumaamme maailman-
katsomukseen, laitoksen, jota ilman 
edellisen vuoden juhlimiset olisivat 
jääneet juhlimatta.

Vietämme vuosijuhlaa maassa, jonka 
jo kerran, kohtalonsa ratkaisun hetkillä, 
todettiin kasvaneen yksimieliseksi, mutta 
jonka vanhat haavat ovat jälleen alkaneet 
tuottaa tuskaa väkivalloin auki revittyi-
nä. Elämme sisäpoliittisesti rikkinäisessä 
maassa, jossa monet rehelliset rakentajat 
liian usein jäävät niiden varjoon, jotka ki-
veävät menestyksensä polun parannusten 
sijasta edellisten polvien työn herjaami-
sella.

Me vietämme juhlaa ulkopoliittises-
ti rauhallisissa oloissa osana Pohjolasta, 
joka kansainvälisillä kentillä on saavut-
tanut esimerkkimaineen tasaisen ja ter-
veen kehityksen alueena. Tässä mielessä 
onkin nähtävä miltei tragikoomillisena se, 
että jo talvisodan ajalta periytyvä kansan 
yksimielisyys, joka on varauksettomasti 

asettunut valtionjohtomme noudattaman 
ulkopolitiikan taakse, on eräiltä tahoilta 
asetettu kyseenalaiseksi. Täten ajetaan ly-
hytnäköisesti ja tunteettomasti omia etuja 
kansakunnan arvostuksen kustannuksella.

Vuosipäivämme sattuu myös keskelle 
taloudellisen ahdingon aikaa, ajankohtaan, 
jolloin kansanvälinen lamakausi, maan 
elinkeinorakenteen voimakas muuttu-
misprosessi, raskas verotus ja muutoksien 
keskellä epävireeseen joutunut sosiaalinen 
turvallisuus ovat saaneet aikaan romahdus-
maisen yritteliäisyyden laskun. 

Oma osuutensa lamaan on myös sillä, 
että kansamme ei vielä henkisesti ole kyp-
synyt elämään siinä elintasossa, jonka ny-
kyaika sille suo. Se pystyy tänä päivänä 
käsittämään vasta sen suomat helpotukset, 
mutta ei ole vielä paljoakaan omaksunut 
sen tarjoamia mahdollisuuksia ihmisen it-
sensä kehittämiseen, eikä se ole laisinkaan 
valmis käsittämään niitä uusia velvoitteita, 
jotka nykyaika meille asettaa. 

Voidaankin puolittain vakavina todeta, 
että minkä se painossa edistyy, sen se kun-
nossa taantuu, minkä sen fyysinen elinikä 
pitenee, sen puolestaan psyykkinen lyhe-
nee.

Vuosipäivämme vietto tapahtuu myös 
yhteiskunnassa, jonka aktiviteettia ovat 
alkaneet lisätä yhä suuremmassa määrin 
nuoret ihmiset. Tämä on merkinnyt siir-
tymistä haasteyhteisöön, jossa ei enää 

moraalisesti hyväksytä vaikenemista ja 
välinpitämättömyyttä, vaan jossa on tun-
nussanana osallistuminen. 

Tässä osallistumisessa on upseerin 
osaksi tullut vääjäämättömästi totunnais-
ten, perinteellisten arvojen puolustaminen, 
niiden järkevyyden ja oikeellisuuden va-
kuuttaminen nuorta oppositiota vastaan, 
joka useimmiten esiintyy varsin keino-
tekoisin asentein kaiken pyhittävän radi-
kalismin lippua kantaen. Tälle pienelle, 
mutta sitä terhakkaammalle oppositiolle 
on luonteenomaista demagogia ja tietämät-
tömyys, kokemuksen väheksyntä ja seik-
kailunomainen kokeilunhalu. Tavallisesti 
nämä piirteet yhtyvät lähes täydelliseen 
piittaamattomuuteen siitä, mitä huomis-
päivä tuo tullessaan. 

Tämän opposition tunnusomaisimpia 
piirteitä on eräänlainen isien kertomusten 
ja ajankohtaisten maailmantapahtumien ai-
kaansaama ”sotaväsymys”, joka purkautuu 
joko kiihkoilevana ”maailmankatsomukse-
na”, mielenosoituksina tai elämäntapana, 
joka hyväksyy siveellisen kurin hylkäävän 
vapaan rakkauden ja siirtyy sen osoittau-
tuessa riittämättömäksi huumausaineiden 
käyttöön. Tämä nuoriso ei ole johdonmu-
kaista. Se vastustaa ankarasti vapautensa 
tilapäistä rajoittamista asevelvollisuuden 
muodossa, mutta on valmis vastarinnatta 
alistumaan koko kansakunnan osana mie-
hittäjän orjuuteen.

Ajan kaikuja

Kadettiveljeys ja kadettiupseerien 
asenteet ja lojaalisuus ovat elä-
neet ajassa sadan vuoden ajan. 

Tämän päivän ja tulevaisuuden nuoret 
upseerit liittyvät tähän perinteeseen. 
Ketju ei katkea.

Kylkiraudan numerossa 1/1968, 
puoli vuosisataa sitten, 42. Kadettikurs-
sin kapteeni Esko Nieminen tarkasteli 
suomalaisen yhteiskunnan muutoksia ja 
sen vaikutuksia kansalaisiin. Hän muis-
tutti kirjoituksessaan myös kadettiupsee-
reja velvoittavuuksista. 

Kirjoituksessaan kapteeni Nieminen 
viittaa upseerien taloudellisen ja sosiaa-

lisen aseman varmistamiseen. Nykyään 
upseerien edunvalvonta kuuluu Upseeri-
liitolle. Vuonna 1970 Kadettikunta ja 
Upseeriliitto allekirjoittivat yhteisen 
julkilausuman, jonka mukaan Upsee-
riliitto keskittyy upseerien ammatti- ja 
etujärjestötoimintaan ja Kadettikunta 
maanpuolustusaatteelliseen työhön ja 
veljestoimintaan. 

Kylkiraudan toimitus pyysi eversti 
Esko Niemiseltä luvan artikkelin julkai-
semiseen uudelleen. Niemistä pyydettiin 
myös arvioimaan, millaisena hän näkee 
tilanteen vuosikymmenten jälkeen.

Upseeri ja nykypäivä 
 – ajatuksia Kadettikunnan vuosipäivänä 1968
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  Nyt voidaan varmasti perustellusti 
väittää, että olen edellä esitellyt nyky- 
yhteiskunnasta vain pintakuohun ja 
todellinen olemus on jäänyt näkymättö-
miin. Olkoon näinkin, mutta siitä huoli-
matta olemme jo loitontuneet siitä ajasta, 
jolloin kansakuntamme tilan toteamiseen 
riitti jonkinlaisen vuosinäytteen ottaminen. 
Erillisinä sairauspesäkkeinä alkanut rap-
peutuminen leviää äkkiä hoidon puutteessa 
olemassaolon puumme juuriin saakka.

Edellä mainitun tervehdyttämisen hoi-
tohenkilöstönä on maamme upseerikun-
nalla ja erityisesti sen järjestötoiminnalla 
mittava tehtävä. Tuntuu kuitenkin siltä, että 
tätä tehtävää ei ole täysin tajuttu, päätellen 
siitä epävarmuudesta, joka on jo vuosikau-
sia vallinnut sisäisen järjestötoimintamme 
piirissä.

Näen maamme peruskoulutetun, jär-
jestäytyneen upseeriston tehtäväkentän 
jakautuvan kahteen pääosaan. 

Ensimmäinen ja tärkein on isänmaal-
lisen ja uhrautuvan asenteen aktiivinen 

puolustaminen niitä hyökkäyksiä vastaan, 
joita olen edellä käsitellyt yksityiskohtai-
semmin. Tämän tehtävän suorittamiseksi 
on sekä nykyisen että vakinaisesta palve-
luksesta eronneen päällystön toimittava 
yhtenäisin päämäärin. 

Toinen tehtävä on ammattikunnan 
itseisarvon kohottaminen mahdollisim-
man korkeaksi ja arvostetuksi nyky-
yhteiskunnan osaksi. Tämä merkitsee 
johdonmukaisen linjan omaksumista siten, 
että valtiojohtomme voi varauksettomasti 
tunnustaa upseeristonsa yhteiskuntajärjes-
telmämme säilyttämisen luotettavimmak-
si tueksi. Tähän luetettavuuteen eivät saa 
päästä vaikuttamaan poliittisen suunnan 
heilahtelut. Se merkitsee epäpoliittisuuden 
pysymistä järjestön piirissä. 

Toisaalta järjestön arvovallan on estet-
tävä sen valtiojohtoa kohtaan osoittaman 
lojaalisuuden hyväksikäyttö jäsenten ta-
loudellisten ja sosiaalisten etujen pienen-
tämiseen. Lisäksi sen on arvovallallaan 
kyettävä pitämään upseerikunta vapaana 

ulkopuolisesta painostuksesta niin, ettei 
upseerikunta joudu virkatehtävissään 
maanpuolustuksen etujen vastaiseen myö-
täjuoksijan osaan.

Kaikki edellä mainittu vaatii asen-
nemuutoksia meissä itse kussakin. Tai-
pumattomuuden ja joustavuuden piirteet 
ovat molemmat tarpeellisia tulevaisuuden 
järjestöelämän upseerissa, mutta jääräpäi-
syys olisi pitänyt hylätä viimeistään sil-
loin kun taktiikassamme luovuttiin jäykän 
puolustuksen periaatteesta. Ennen kaikkea 
nyt vaaditaan ensimmäiseksi omasta itsek-
kyydestä luopumista, jo koulutuksemme 
alussa oppimaamme kadettiveljeyttä. 

Esko Nieminen
Kapteeni

Poliittiseen kieleen ilmestyivät 
käsitteet taistolaisuus ja Fin
landisierung, joka vikkelästi 

kääntyi suomettumiseksi. Opiskelevan 
nuorison taustoja tuntematon tai niiden 
arvon kieltävä osa hurmaantui ja ajau-
tui kritiikittömästi ihailemaan itänaapu-
ria, ummisti silmänsä ja sulki aivonsa 
kaikelta kielteiseltä, jota itärajan takana 
ilmeni. Maan hallinnossa, tieteessä ja 
taiteessa vaikutti näkyvyyttä hamuavia 
suuntia ja yksilöitä, jotka alkoivat mel-
lastaa tajuamatta aatteiden onttoutta ja 
avaten aivonsa ulkopuolisista lähteis-
tä virinneelle maailmankäsitykselle – 
kunnes Neuvostoliitto hajosi... 

Sotiemme veteraanit olivat kauan 
vaiti, korkeintaan keskenään ihmetellen, 
mihin seuraava sukupolvi oli hukannut 
tajunnastaan sen maan, jonka he olivat 
äärimmäisin ponnistuksin pelastaneet. 
Vähitellen valaistui käsitys uudesta teh-
tävästä. Oli nostettava suosta se, mikä 
oli päässyt lähes hukkumaan aineellisen 
hyvinvoinnin hetteisiin. Kestävät ja koetel-
lut perusarvot koti, uskonto ja isänmaa oli 
korvattu usein ironisoidulla yhdistelmällä 
puolueettomuus, uskottavuus ja luottamus. 
Ne kuvaavat sinänsä ihan oikeita asioita, 

mutta silloin ”maan tapa” heilutteli niitä 
poliittisina työkaluina laidasta toiseen.

Veteraaniyhteisöjen veljeys, joka oli 
elänyt vahvana vuosittaisissa omien po-
rukoiden kokoontumisissa ja etujärjes-
töjen toimissa, sai nyt rinnalleen kaikki 
aatesuunnat yhdistävän veljeyden uuden 
ulottuvuuden. Vaikenemisen aika jäi 
taakse. Näkyväksi tunnusmerkiksi rin-
tapieliin ilmestyivät tammenlehvät pari 

vuosikymmentä myöhemmin. Silloin 
kuohunta itsepetoksen ajanjaksosta oli jo 
hiipunut nuorison varttuessa ja viisastu-
essa. Veteraanien omat lapset siinä lähes 
menetettiin – tai osa ainakin leimautui 
– mutta lapsenlapsissa virisi uusi yhteys 
isoisiin ja -äiteihin. 

Vuoden 2019 tammikuu marssitti 
eteemme turvallisuuspolitiikan hierarkki-
sen johtokolmikon, tasavallan presidentin, 

Viiden vuosikymmenen kaari
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eduskunnan puhemiehen ja puolustusmi-
nisterin. Saimme johdonmukaisen koko-
naiskuvan Yleisradion lähetyksissä.

Uuden vuoden puheessaan tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö toi esiin huoles-
tumisensa suomalaisten henkisestä tilasta 
ja kestävyydestä sata vuotta täyttäneessä 
isänmaassa. Oma tulkintani on se, että 
presidentti osoitti puheessaan luottamuk-
sen kansalaisten kykyyn ymmärtää ajan 
ilmiöt ja vaatimukset realistisesti ja toimia 
järkevästi oikeaan suuntaan.

Puhemies Paula Risikko – maan toi-
seksi korkein poliitikko – täydensi saman 
viikon päätteeksi tehdyssä haastattelussaan 
presidentin sanomaa. Puhemies nosti maan 
tärkeimmäksi asiaksi tiedustelulakien pi-
kaisen valmistumisen. Puolustus ministeri 
Jussi Niinistö puolestaan selvensi tam-
mikuun puolivälissä, mitä presidentin 
viittoman suunnan ja siinä pysymiseksi 
vaadittavan lainsäädännön edellyttämä 
toiminta on.

Viimeaikaiset levottomuudet Euroo-
passa todistavat maan johdon elävän ajan 
hermolla. Suomessa sattuneet sisäiset 

rikkomukset eivät ole erillisiä, vaan ne 
heijastelevat maanosassa tapahtumassa 
olevia muutoksia ja maailman kolmen 
vaikutusvallaltaan suurimman toimijan 
Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen keski-
näisiä suhteita.

”Ajat muuttuvat ja me niiden mukana”. 
Sanonnan tarkka alkuperä ei liene tiedossa, 
mutta tavan takaa sitä käytetään. Nappaan 
sen kadettivääpeli Antero Karvisen lähet-
tämän kirjeen otsikosta. Hänen tarkoituk-
senaan oli herätellä kurssiveljiään, koska 
valmisteltiin julkaisua, johon haluttiin nä-
kemykset kunkin vaiheista ja palvelusuran 
jälkeisistä mietteistä. Jorma Kaarnolan toi-
mittama Minne veikään askeleemme val-
mistui kurssimme 40-vuotisjuhlaan kaksi 
vuosikymmentä sitten.

Mikä on muuttunut? Olot, niin näky-
vät kuin aineettomat. Ovatko ne vieneet 
meidät mukanaan, sanelleet oman muut-
tumisemme? Kestävätkö aluksi omaksu-
tut asenteet ajan ja muutoksien paineissa 
edelleen?

Nuorison arvomaailma on selvi-
tettävissä tutkimuksen avulla. Maan-

puolustuskorkeakoulun johtamisen ja 
sotilaspedagogiikan laitos julkaisi vuonna 
2011 artikkelikokoelman Nuoret, arvot 
ja maanpuolustus: yksilö, yhteiskunta ja 
 organisaatiot turvallisuudessa. Olisiko nyt 
Kadettikunnassa uuden, oman arvotutki-
muksen aika?

Esko Nieminen
Kadetti 3624

Kylkirautalehden toimitus vastaa: 
Kadettikunnan hyväksytyn strategian 
mukaisesti kadettiupseereille kohdennettu 
arvotutkimus on suunniteltu toteutettavan 
lähivuosina. 
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Kadettikoulun vahvistettuja perinteitä

Kadettikoulun lippu

Itsenäisen Suomen Kadettikoulun tun-
nuksena ja velvoittavimpana esineenä 
on lippu. Lipun lahjoittivat aikanaan 
Kadettikoululle entiset Haminan kade-
tit. Värikkäiden syntyvaiheiden jälkeen 
lippu vihittiin 16. toukokuuta 1922 Se-
naatintorilla. Nykyisin käytössä oleva 
lippu on järjestyksessään viides. 

Maanpuolustuskorkeakouluun 
kuuluva Kadettikoulu vaalii 
Haapaniemen upseerikoulu-

jen, Haminassa sijainneen Keisarillisen 
Suomen Kadettikoulun ja itsenäisyyden 
aikaisen kadettikoulutuksen perinteitä.

Suomalaisen upseerikoulutuk-
sen perinteet ulottuvat itsenäisyyden 
ajan lisäksi vuonna 1748 Viaporissa 
aloitettuun, Haapaniemen sotakou-
luissa vuosina 1779–1819 ja Suomen 
Kadettikoulussa vuosina 1812–1903 
järjestettyyn upseerikoulutukseen. 
Itsenäisyyden aikaisen Kadettikou-
lun toiminnallisen historian voidaan 
katsoa alkaneen koulun perustamisesta  
25. tammikuuta 1919. Koulun tehtävänä 
oli upseerien peruskoulutus. 

Kadettikoulu oli 1920-luvulla 
 jaettuna maa- ja merikadettiosas-
toon, kunnes Merisotakoulun perus-
tamisen myötä 1. marraskuuta 1930 
meri kadettien koulutus siirtyi sinne. 
Ilmavoimien kadettien lentotoimintaan 
liittyvä koulutus oli jo vuotta aikaisem-
min siirretty Ilmavoimien kouluihin. Ka-
dettikoulu toimi Maasotakoulu-nimisenä 
25.7.1941–30.11.1952 ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun perustutkinto-osaston 
nimellä 1.1.1993–1.1.2006.

Lipun valkoisella pohjalla on 
Suomen leijona ja sen vasemmalla puo-
lella Haminan kaupungin vaakuna, alla 
Savon ja oikealla Helsingin kaupungin 
vaakuna. Vaakunoiden alla on nauha, 
jossa sanat Constantem Decorat Honor 
eli vapaasti suomennettuna ”kunnia kes-
tävän palkka”. 

Lipun kulmissa olevat vuosiluvut 
kertovat siitä, että vuonna 1779 pe-
rustettiin Haapaniemen Kadettikoulu, 
vuonna 1812 perustettiin Haapaniemen 
Kenttämittauskoulu, vuonna 1819 teh-
tiin päätös siirtyä Haminaan ja viimein 
vuonna 1919 alkoi itsenäisen Suomen 
Kadettikoulu Helsingissä. 

Lipun kärjessä on ylipäällikön päi-
väkäskyssään 26. toukokuuta 1941  
Kadettikoululle myöntämä Vapauden-
risti nauhoineen. 

Neljännen kadettikurssin kadetti 
Olavi Sarko, jonka kadettinumero on 
199,  oli ensimmäinen lipunkantaja.

Marko Palokangas



Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö
upseerikoulutuksen edistämiseksi

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta
edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten

tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole 
tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai 

yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Kevään 2019 hakemukset tulee lähettää 29. maaliskuuta 2019 mennessä säätiön asia miehelle alla 
olevaan osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä 

 lomakkeita saa säätiön asiamieheltä.

Lisätietoja säätiön toiminnasta saa säätiön historiateoksesta Tutkivien upseerien tukena. Kirja on 
saatavilla sähköisenä Doriasta: http://www.doria.fi/handle/10024/158949.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi
Komentaja Johan Tillander

Pääesikunnan koulutusosasto
PL 919, 00131 Helsinki

s-posti: johan.tillander(at)mil.fi
puh. 0299 510 107
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Itsenäisen Suomen kadettikoulutus 100 vuotta  

Itsenäisen Suomen ensimmäinen 
kadettikurssi aloitti opinnot Ar-
kadiassa 25. tammikuuta 1919. 

Kurssilta valmistui 56 upseeria  
31. maaliskuuta1920. 

Sotaministeri K. R. Waldenin aloit-
teesta asetti valtionhoitaja, kenraali 
C. G. Mannerheim komitean, jonka 
tehtävänä oli järjestää kenraalimaju-
ri Hannes Ignatiuksen johdolla maan 
sotakouluopetus.

Tammikuun 2. päivänä 1919 
kenraalimajuri Ignatius nimitettiin 
kaik kien sotakoulujen tarkastajaksi. 
Komitea ehdotti vanhan Suomen Ka-
dettikoulun uudelleen perustamista. 
Keisarillinen Suomen kadettikoulu, 
kansankielellä Haminan kadettikoulu, 
kun oli lakkautettu vuonna 1903.

Komitean ehdotus oli esiteltävä so-
taministerille jo torstaina tammikuun 
9. päivänä, joten aikaa oli ainoastaan 
viikko. On selvää, ettei näin lyhyes-
sä ajassa voitu päättää kaikista yksi-
tyiskohdista. Mutta asialla oli kiire. 
Opettajakunta oli muodostettava niistä 
harvoista yleisesikuntaupseereista ja 
korkeimmista sotilasviranomaisista, 
joita oli saatavissa. Heidän oli määrä 
opettaa varsinaisen virkansa ohella. 
Tämän vuoksi koulu oli sijoitettava 
Helsinkiin.

Tammikuun 12. päivänä 1919 antoi 
Sotaväen päällikkö, jalkaväenkenraali 
K. F. Vilkama päiväkäskyn, jonka en-
simmäinen kohta kuului: ”Lähipäivi-
nä aloittaa kadettikoulu toimintansa, 
aluksi Helsingissä, Töölössä, entisessä 
venäläisessä koulussa. Koulun nimeksi 
on vahvistettu Suomen Kadettikoulu. 
Kurssi on kaksivuotinen.”

Tammikuun 25. päivänä koulu oli 
valmis ottamaan vastaan ensimmäiset 
kadetit, ensimmäisen kadettikurssin. 
Kolmessa viikossa oli laadittu opetus-
ohjelma, hankittu opettajat, järjestelty 
opetustilat ja tarpeellinen opetusmate-
riaali. Kaikki oli kuitenkin kunnossa, ja 
koulu täytti sisäoppilaitokselle asetetut 
vaatimukset.

Suomen Kadettikoulun ensimmäi-
seksi johtajaksi oli nimitetty eversti 
Rafael Schauman. Kadettikomppa nian 
päälliköksi oli nimetty kapteeni Väinö 
Palojärvi. Alaisinaan hänellä oli neljä 
komppaniaupseeria, jotka kaikki olivat 

saaneet – kuten Palojärvikin – upsee-
rikoulutuksensa Kuninkaallisessa 
Preussin jääkäripataljoona 27:ssä. 
Komppaniaupseerit olivat kapteeni 
Rafael Berg, luutnantti Ilmari Relan-
der, luutnantti Ruben Lagus ja vänrikki 
Onni Kaukoranta.

Kadettikoulun ensimmäiselle kurs-
sille oli yli kaksisataa hakijaa. Sota-
ministeriö määräsi, että niin sanotun 
Fahnenjunker-kurssin käyneille annet-
tiin etusija. Osa paikoista varattiin Lap-
peenrannan ja Viipurin upseerikoulujen 
upseerikokelaille. Vain 6–10 kadettia 
otettiin joukko-osastoista.

Ensimmäisessä nimenhuudos-
sa olivat kaikki 60 valittua paikalla. 
Useimmat heistä olivat osallistuneet 
vapaussotaan. Osa oli sodan aikana 
ylennetty reservin upseereiksi. Kaikki 
olivat käyneet jotain sotakoulua.

Kadettien ikäerot olivat suuret. Ka-
detti Carl Ivar Spåre oli vanhin, syn-
tynyt 1890. Kadetti Henry Avellan oli 
nuorin, vasta 16-vuotias. Ikäeroa oli 
12 vuotta.  Ensimmäisellä kurssilla oli 
yksitoista kadettia, joiden isät olivat 
Haminan kadetteja.

Kadetti Åke Schauman kuoli aivan 
kurssin alussa. Seitsemän muuta kes-
keytti opintonsa. Muutamat siksi, että 
he pitivät kurssia liian raskaana, muuta-
mat siksi, että heidät erotettiin. Heidän 
tilalleen tuli ensimmäisen kuukauden 
aikana neljä uutta oppilasta. Ensim-
mäiseltä kadettikurssilta valmistui  
56 upseeria. Kurssin priimus ja kadet-
tivääpeli oli Reino Einari Laine, joka 
sai kadettinumerokseen numeron yksi. 

Maaliskuun 31. päivänä 1920 tasa-
vallan presidentti K. J. Ståhlberg puhui 
ensimmäiselle kadettikurssille: 

”Itsenäisen Suomen ja sen puolus-
tusvoimien historiassa on nyt saavu-
tettu uusi kehitysvaihe. Ensimmäiset 
Suomen Kadettikoulussa valmistuneet 
upseerit astuvat Suomen sotalaitoksen 
palvelukseen. 

Jatkakoot he, tuntien tämän kunnia-
paikan velvoitteet, kaikkea sitä mikä 
on ollut parasta Haminan kadeteissa 
sekä Suomen nykyisessä upseeristossa 
ja laskekoot he hyvän perustan Suomen 
tuleville kadettiperinteille. Täyttäkööt 
he velvollisuudentuntoisina ja uskol-
lisina Suomea ja sen laillista hallitusta 
kohtaan velvollisuutensa tämän kansan 
kaikkia yhteiskuntaluokkia kohtaan, 
jotka lähettävät poikansa teidän koulu-
tettavaksenne oppimaan aseiden käyt-
töä rakkaan Isänmaan puolustamiseksi. 

Luottaen siihen, että tulevassa työs-
sänne pidätte nämä sanat mielessänne, 
ylennän teidät Suomen tasavallan ar-
meijan upseereiksi.”

Ensimmäisen kadettikurssin upsee-
rit kokoontuivat 27. tammikuuta 1921 
Kadettikoulun vuosijuhlaan, jossa he 
päättivät luutnantti Matti Alftanin joh-
dolla perustaa Kadettikunnan elinikäi-
sen kadettitoveruuden säilyttämiseksi. 

 
Constantem decorat honor –  

Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
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Kadettikunta ry:n kevätkokous 
Kadettikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Jyväskylän Tikkakoskella lauantaina 6. 
huhtikuuta 2019 kello 14.00 Ilmasotakoulun kokouskeskus Falcon tiloissa (entinen Luonnejärven 
varuskuntakerho) osoitteessa Kerhotie 1, 41160 Tikkakoski.

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

Kevätkokousta edeltää kokousedustajien, ansiomitalilla palkittavien ja Keski-Suomen kadettipiirin 
edustajien veljespäivällinen perjantaina 5. huhtikuuta 2019 kello 19.00 Savutuvan Apajassa (Opin-
saunankiuas, 40820 Vaajakoski, Jyväskylä). Linja-autokuljetus veljespäivälliselle lähtee hotellilta kello 
18.30. Asuna on arkipuku tai yhdistelmäasu.

Kevätkokouspäivän ohjelma lauantaina 6. huhtikuuta 2019:

09.00  Si ir tyminen omin ajoneuvoin ja/tai l inja-autokuljetuksella hotell i  Scandic  
 Laajavuoresta Suomen Ilmavoimamuseolle (Tikkakoskentie 125, 41160 Jyväskylä)

09.30  Opastettu kierros Suomen Ilmavoimamuseossa

11.15  Siirtyminen omin ajoneuvoin ja/tai linja-autokuljetuksella seppeleenlaskupaikalle

11.30  Seppeleenlasku Lentäjien muistomerkillä, Rykmentintie, Tikkakoski

11.40  Siirtyminen kokouskeskus Falcoon, Tikkakoski

12.00  Kahvitarjoilu, kokouskeskus Falco 

12.30  Päiväjuhla, kokouskeskus Falco 

14.00  Kadettikunnan kevätkokous, kokouskeskus Falco 

15.00  Ruokailu

15.30  Kuljetus Jyväskylän matkakeskukseen.

Päiväjuhlassa asuna on palveluspuku tai arkipuku. Lisätietoja kevätkokoustapahtumasta on Kadet-
tikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi ja jokaisen kadettipiirin verkkosivulla.

Kokousedustajat majoittuvat Hotelli Scandic Laajavuoressa 
(Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä).

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään 28. maaliskuuta 2019 men-
nessä Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)
kadettikunta.fi tai puhelimitse 050 470 7291.

Tervetuloa Jyväskylään ja Tikkakoskelle!

Kadettikunnan hallitus ja Keski-Suomen kadettipiiri
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Mennyt vuosi 2018 muistetaan 
sille annetusta tunnuksesta 
Suomi 100. Numero tarkoit-

ti luonnollisesti itsenäisyysvuosiemme 
määrää, ei maamme ikää sinänsä. Val-
tiomme rakennehan oli lähes nykyisessä 
muodossaan olemassa jo 1800-luvulla, 
leijonavaakunamme on 1500-luvulta, 
ja kallioperämme on planeettamme 
vanhimpia.

Kun juhlimme itsenäisen Suomen 
kadettiupseerikoulutuksen alkamisen 
satavuotistapahtumaa, on vastaavalla 
tavalla paikallaan muistaa, että suoma-
lainen upseerikoulutus alkoi todelli-
suudessa paljon aikaisemmin kuin sata 
vuotta sitten. Sehän näkyy jo Kadetti-
koulun lipussakin, johon on vuoden 
1919 lisäksi kirjattu myös vuodet 1779, 
1812 ja 1819 eli Kadettikoulun edeltä-
jien Haapaniemen sotakoulun ja sen 
työn jatkajien Haminassa toimineiden 
suomalaisen kenttämittausosaston sekä 
Suomen kadettikoulun perustamisvuo-
det.

Menneisyyden myrskyistä huoli-
matta jatkuvuus mainittujen sotakou-
lujen välillä on kiistaton. Rantasalmen 
Haapaniemeltä perinnettä siirsi Ha-
minaan varsinkin everstiluutnantti 
Samuel Möller, etevä sotilaspedagogi, 
joka toimi opettajana tai koulun johta-
jana kummassakin paikassa. Itsenäisen 
Suomen kadettikoulun perusti puoles-
taan silloinen kenraalimajuri Hannes 
Ignatius, Haminassa toimineen Suomen 
kadettikoulun kasvatti. Koulun ensim-
mäiset johtajat ja monet opettajat olivat 
Haminan kadetteja.

Armeija ilman perinteitä olisi kuin 
puu ilman juuria. Mitä syvemmälle 
juuret ulottuvat, sitä lujemmassa puu 
seisoo. Perinne on myös kunnianteko 
edeltäjille, ja siten se antaa jo sellaise-
naan moraalista voimaa jäljessä tulevil-
le. Kun mies astuu armeijaan ja tässä 
tapauk sessa Kadettikouluun, hänestä 
tulee osa perinteiden ketjua, johon kuu-
luminen on arvaamattoman henkisen 
voiman lähde. Perusedellytyksenä on 
tietysti se, että perinteet tunnetaan.

Perinteitä ei tarvitse kuitenkaan etsiä 
pelkästään tai edes ensisijaisesti ajalli-
sesti etäisistä Haapaniemen tai Haminan 
kouluista, vaan niitä on luonut nimen-
omaan se upseeristo, joka on saanut 
perusopetuksensa tässä rakennuksessa 
Helsingin Arkadiassa 25. tammikuuta 
1919 toimintansa aloittaneessa itsenäisen 
Suomen Kadettikoulussa. Mutta kasvu-
alustaa oli se, mitä oli saatu Haapanie-
meltä ja Haminasta.

Mieleeni on jäänyt eräs Kadettikou-
lun juhlatilaisuus 1990-luvulta, jolloin 
puolustusvoimain silloisella komenta-
jalla, kenraali Gustav Hägglundilla oli 
puheenvuoro. Kenraalin sanat huipen-
tuivat toteamukseen, että hänen edessään 
istui kuulijoina crème de la crème eli 
valioiden valio tai eliitin eliitti tai yk-
sinkertaisemmin vain parhaimmisto. 
Ainakin minuun Hägglundin käyttämä 
käsite teki vaikutuksen, ja niinpä muis-
tan sen edelleen. Tosin myöhemmin tuli 
ajateltua, että ehkä asian olisi voinut il-
maista hieman vaatimattomamminkin. 
Tavallisia keskivertosuomalaisiahan me 
vain olimme ja olemme.

Vaatimukset, joita upseeriuran valin-
neille asetetaan, ovat joka tapauksessa 
sitä lajia, että kaikissa muissa amma-
teissa ne torjuttaisiin jyrkästi. Upseerin 
ammatti on ammateista ainoa, johon 
mahdollisuus omasta kuolemasta tehtä-
vää toteuttaessa sisältyy itsestään selvänä 
tosiasiana. Ei ole myöskään toista am-
mattia, jossa esimies voi antaa alaiselle 
käskyjä, joita toteutettaessa vaara tämän 
hengenmenosta on ilmeinen. Kieltäy-
tyminen ei tule kysymykseen, ja ainoa 
vaihtoehto on useimmissa armeijoissa 
ollut joutuminen teloituskomennuskun-
nan eteen.

Taustana tällaiselle kovuudelle 
on sodan luonto. Tuon luonnon tosin 
näemme melkein päivittäin tiedotus-
välineiden uutisoimista tapahtumista, 
mutta ne jäävät sittenkin kaukaisiksi 
ja ulkokohtaisiksi kaikille muille paitsi 
niille, joiden kohtalona on joutua niihin 
mukaan. Mikään rauhan ajan koulutus 
ei voi lähellekään vastata todellisuutta.

Puolustusvoimat on se organisaatio, 
jonka tehtävänä on turvata kansa ja maa 
sodan onnettomuudessa. Sen se on jo 
tehnytkin, kun koko valtakuntaa ja jopa 
kansallista olemassaoloamme uhattiin 
miesikä sitten totaalisella tuholla. Mutta 
myös rauhan vuosina Puolustusvoimilla 
on keskeinen asema, kun maa pyritään 
pitämään mahdollisten sotien ulkopuo-
lella. Näennäisarmeijalla se ei onnistu. 
Jos sota maailman kuohuessa ylipäätään 
pystytään välttämään, se voi tapahtua 
ainoastaan nojautuen joukkoon, joka 
tiedetään todelliseksi sotaväeksi.

Kadettikunnan vuosipäivän juhlapuhe
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Puolustusvoimat ilman kelvollista 
upseeristoa on toivoton ajatus. Kansalai-
silla täytyy olla oikeus odottaa, että heille 
on rauhan vuosina luotu Puolustusvoi-
mista niin pitävä suoja kuin se meidän 
edellytyksillämme on mahdollista. Se 
on upseereiden tehtävä. Sodan sattuessa 
upseeria kohtaavilla odotuksilla ei ole 
oikeastaan mitään rajoja.

Henkisesti terve ihminen – toisenlai-
sista ei oikeiksi upseereiksi olekaan – ei 
sotaa kaipaa. Mutta jos se on tullakseen, 
siitä kunnialla selviytymiseen on tarpeen 
luja sisäinen motivaatio. Palkkasoturi-
mentaliteetilla syntyy vain palkkasoturi-
armeija.

Ihmisen toimintaa sääteleviä mo-
tiiveja on tieteellisessä keskustelussa 
lueteltu yli neljäsataa kappaletta ja 
varsinaisia perusmotiivejakin sanotaan 
olevan kuusitoista. Talvisodan viimeise-
nä päivänä antamassaan päiväkäskyssä 
Mannerheim pelkisti sankaritaistelumme 
soturin motiivit kolmen arvon puolusta-
miseen – kodin, uskonnon ja isänmaan. 
Marsalkka oli oikeassa. Hänen mainitse-
miaan arvoja voidaan täydentää monen-
laisilla selityksillä ja muodin mukaisilla 
käsitteillä, mutta ydinperusarvot on sa-
nottu marsalkan päiväkäskyssä. Joku 
niin sanottu ihmisoikeus saattaa olla 
hieno asia, mutta normaalista ihmises-
tä tulee milloinkaan peräänantamaton 
taistelija vasta silloin, kun hän tietää ole-
vansa esimerkiksi kotinsa ja sen mukana 
perheensä viimeinen turva.

Motivaatio syntyy myös luotta-
muksesta omiin mahdollisuuksiin. Jos 
tietokone olisi keksitty syksyyn 1939 
mennessä, se ei taatusti olisi antanut 
Suomelle tuolloin muuta vaihtoehtoa 
kuin nopean tuhoutumisen. Usko ja 
inhimillinen tahdonvoima auttoivat 
selviytymään myös kesällä 1944, kun 
puna-armeija tsunamiaallon tavoin 
vyöryi puolustusasemiimme. Perään 
ei annettu edes aselevon jälkeen saman 
vuoden syksyllä, kun merkittävä osa 
upseeristosta määrättiin niin sanotuiksi 
asekätkijöiksi Neuvostoliiton aggres sion 
mahdollisen jatkumisen varalta. Siitä 
tehtävästä ei kieltäydytty. Suomalaista 
upseeria ei ollut koulutettu antautujaksi.

Kadettikoulun kasvatilta edellyte-
tään luonnollisesti oman alan korkeaa 
ammattitaitoa. On tunnettava aseet ja 
välineet, organisaatiot ja sotataidolli-
set periaatteet ja on osattava käskeä ja 
johtaa. Ilman tällaista osaamista ei synny 

arvovaltaakaan, joka on esimiehelle vält-
tämätöntä. Mutta oikea, aito soturi on 
enemmän kuin kasvoton maanpuolus-
tusvirkailija, olkoon tämä sitten miten 
tietäväinen tahansa.

Mannerheimin sanoilla ilmaistuna 
hyvälle upseerille on tärkeintä, että hä-
nellä on sielunvoimaa. Siihen sisältyy 
sellaisia ominaisuuksia kuin rohkeus, 
vastuuntunto, kestävyys, itseluottamus, 
kunniantunto, rehellisyys ja toverihenki. 
Lyhyesti sanottuna upseerilla on oltava 
luonnetta. Älykkyyskin on hyväksi, 
mutta jos luonne on puutteellinen tai 
mies on aivan luonteeton, siitä voi enem-
män vahinkoa kuin hyötyä.

Ollessani nuori kadetti meille suoras-
taan taottiin päähän iskulause ”Simppu, 
älkää ajatelko!” Se oli harvinaisen tyhmä 
lause, mutta sen tausta on ymmärrettä-

vissä. Sotilasorganisaatio saattaa toimia 
sodan kaaoksessa ainoastaan nojautu-
malla siihen, että käskyjä noudatetaan 
tinkimättömästi. Niin sanottu sooloilu 
voi vain pahentaa tilannetta. Mutta rau-
tainenkaan kuri ei riitä, jos upseereilta 
puuttuu kyky luovaan ajatteluun, oma-
aloitteeseen toimintaan, tilanteiden 
vaatimaan improvisointiin ja henkilö-
kohtaiseen uskallukseen ja vastuun-
kantoon itsenäisistä päätöksistä. Sotaa 
ei tulla koskaan voittamaan roboteilla, 
ei myöskään roboteiksi kasvatetuilla 
ihmisillä. Koulutus upseeriksi on saa-
vuttanut aivan olennaisen tavoitteen, jos 
vaatimus tinkimättömästä sotilaskurista 
ja odotus itsenäisestä ajattelusta on saatu 
kasvamaan koulutettavan ajattelussa 
toisiaan täydentäväksi hedelmälliseksi 
symbioosiksi.

Perinne sellaisenaan ei kanna mihin-
kään, elleivät sen perijät pyri olemaan 
perimänsä arvoisia. Itsenäisen Suomen 
Kadettikoulussa ei peritystä ole ainoas-
taan pidetty huolta, vaan sitä on kas-
vatettu paljon yli sen, mistä lähdettiin. 
Siitä ovat todisteena Kadettikoulun 
sankari aulassa olevat taulut, joissa on 
465 kaatuneen kadettiupseerin nimet. Se 
merkitsee sitä, että sotiimme osallistu-
neista kadettiupseereista antoi henkensä 
isänmaan puolesta yli kaksikymmentä 
prosenttia eli suhteellisesti enemmän 
kuin mistään muusta ammattiryhmästä.

Normaaliaikana eli rauhan vuosina 
Kadettikoulun perinne elää opettami-
sen, opiskelun ja itsensä kehittämisen 
kautta. Näkymät ovat nykyään entistä 
paremmat ja avarammat Kadettikoulun 
toimiessa osana laajempaa Maanpuo-
lustuskorkeakoulua. Mutta tavallisia 
keskivertokansalaisiahan me silti vain 
olemme, ihmisparkoja puutteinem-
me, joskin myös hyvine puolinemme. 
Tehtävämme kuitenkin edellyttää, että 
Gustav Hägglundin sanojen mukaisesti 
olisimme crème de la crème. Tavoite on 
asetettava aina korkealle. Kuuluminen 
parhaimmistoon olkoon siis jokaisen 
kadettiupseerin tavoite.

Sampo Ahto
Eversti evp,
sotatieteiden kunniatohtori,
doctor honoris causa
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Kadettikoulutuksen sadan 
vuoden taival tiivistyi juhla-
tilaisuuksiksi 1. helmikuuta 

2019. Juhlapäivään osallistuivat kaikki 
parhaillaan Maanpuolustuskorkeakou-
lussa opiskelevat kadetit eli 103., 104. 
ja 105. Kadettikurssi sekä 86., 87. ja 88. 
Merikadettikurssi. Kurssit kokoontui-
vat Santahaminassa jo edellisenä iltana, 
jolloin ohjelmassa oli paraatiharjoitus.

Juhlapäivän avaus  
Helsingin yliopistossa

Kadettien ja heidän esimiestensä juh-
lapäivä alkoi Helsingin yliopiston 
juhlasalissa järjestetyllä tilaisuudella. 
Kadettikoulun lipun juhlallista vastaan-
ottoa seurasi asiaankuuluva ilmoitus 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille, 
kenraalimajuri Jari Kalliolle. Kuva- ja 
musiikkiesitys Kadettikoulutus 100 
vuotta sai ensiesityksen. 

Kuvaesitystä seurasi Kadettikuo-
ron esittämä Jääkärien marssi. Kuoroa 
johti everstiluutnantti evp, director 
cantus Matti Orlamo. 

Juhlapuheen piti dosentti, kenttä-
rovasti Seppo Kangas, joka palveli 
aikaisemmin useiden vuosien ajan 
Kadettikoulun ja Maanpuolustuskor-
keakoulun pappina. Juhlapuheessaan 
hän tarkasteli ansiokkaasti sitä, miten 
koulun arvot – vakaumus, kunnia, vel-
vollisuus ja isänmaa – ovat kehittyneet 
kadettikoulutuksen historian ahjossa. 

Juhlaparaati ja ohimarssi

Päivän huipennuksena oli juhlaparaati 
Senaatintorilla kello 10. Paraatijoukko-
ja komensi Kadettikoulun johtaja, ja 
musiikista vastasi Kaartin soittokunta. 
Kadettikomppaniat ja kadettikoulutus-
ta antavien sotakoulujen lippuvartiot 
järjestyivät rumpuryhmän säestyksellä 
Tuomiokirkon rappujen eteen. Tuomio-
kirkon kellojen lyöntien jälkeen otettiin 
vastaan Kadettikoulun lippu ja paraati-
joukot ilmoitettiin paraatin vastaanot-
tajalle, Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtorille. 

Kenraalimajuri Jari Kallio tarkasti 
paraatijoukot, jonka jälkeen hän piti 
paraatin vastaanottajan puheen. Puheen 

Kadettikoulutusta juhlittiin Helsingissä

päätteeksi kohotettiin kolminkertainen 
eläköön-huuto Kadettikoululle ja soi-
tettiin Maamme-laulu. Paraatijoukot 
ja yleisö osallistuivat lauluun. Erityi-
sen arvokkuuden katselmukseen toi 
sankka kutsuvieraiden joukko, joka 
koostui suureksi osaksi vuosikym-
menten aikana valmistuneista kadet-
tiupseereista. 

Paraatin jälkeen järjestettiin 
kenttähartaus perinteisin menoin. 
Kenttähartauden piti Maanpuolustus-
korkeakoulun sotilaspastori Markus 
Korpela. Kenttähartauden päätteeksi 
laulettiin koulun perinnevirsi, Ystävä 
sä lapsien. 

Paraatikatselmusta seurasi ohi-
marssi, johon osallistui 450 kadetin 
lisäksi kadettiupseereja arviolta vii-
deltäkymmeneltä eri kadettikurssilta. 
Ohimarssin jälkeen kadetit siirtyivät 
juhlalounaalle Santahaminaan.

Katkelma ohimarssista näytettiin 
tapahtumapäivänä MTV3:n pääuutis-
lähetyksessä. 

Kutsuvierastilaisuus 
Säätytalossa

Säätytalossa järjestettyä kutsuvieras-
tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan 
muun muassa kenraali Jaakko Valtanen 

18. Merikadettikurssilta sekä Ikikaade-
rit majuri Olli Vuorio ja kapteeni Mauri 
Maunula 26. Kadettikurssilta.

Kadettikoulun johtaja lausui mait-
tavan buffetlounaan ohessa terveh-
dyssanat kadettiperinteisiin kuuluvia 
ruutukäyttäytymisen sääntöjä noudat-
taen. 

Juhlapuheen piti kenraalimajuri 
Pertti Salminen. Puheessaan hän tar-
kasteli kadettiupseerien vaikutusta sekä 
Puolustusvoimissa että yhteiskunnassa 
viimeisen sadan vuoden aikana. 

Säätytalon tilaisuudessa esiintyi 
Kaaderilaulajista ja Kadettikuorosta 
koottu kuoro johtajansa Matti Orlamon 
johdolla. Päivätilaisuus päättyi kuoron 
esittämään Finlandia-hymniin.

Juhlapäivään panostettiin asiaan-
kuuluvalla tavalla ja panostus kannatti. 
Osoitan Kylkirauta-lehden välityksellä 
kiitokseni kaikille juhlaan ja sen järjes-
telyihin osallistuneille.

Juha Helle
Kadetti 7936

Juhlapuheet ovat luettavissa toi
saalla lehdessä.
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YK:n pääsihteeriksi vuonna 1953 
valittu Dag Hammarskjöld, rau-
hanturvaaja-käsitteen kehittäjä, 

pohti tehtävänsä kannalta oikeaa johta-
mistapaa. Hän kuvasi johtamiskäyttäy-
tymistä kahdella ääriarvolla. 

Toinen oli vanha faabeli: ”Nähdes-
sään toisten kaikkoavan luotaan haisu-
näätä luuli olevansa eläinten kuningas.” 
Se on narsistisen, omaa etua ajavan, 
syyllistämistä, uhkaamista ja hylkäämistä 
käyttävän johtajan malli.

Toisena mallina on Nasaretin mies, 
jonka voima oli sanoissa ”Tule ja seuraa 
minua”. Hän kulki kutsumuksensa tien 
ristille saakka asialleen uskollisena. Hä-
nellä oli oman edun sijasta kyky luopua, 
välittää ja pysyä rinnalla. Tämä synnytti 
seuraamisen halun. 

Sotilasjohtaminen on ihmisten joh-
tamis- ja arvovalintakysymys, oli sitten 
ajankuva 1700-luvun lineaaritaktiikka tai 
2000-luvun hybridi- ja keinoälypohjai-
nen hitech-sodankäynti. Pienelle kansalle 
se on myös olemassaolokysymys.

Suomalaisen upseerikoulutuksen 
alkutahdit ajoittuvat vuoteen 1779, jol-
loin Savon joukkojen komentaja Göran 
Magnus Sprengtporten esitti kuningas 
Kustaa III:lle suomalaisen upseerikou-
lutuksen perustamista. Tämä oli kaivattu 
valonpilkahdus isonvihan ja pikkuvihan 
hermostuttamille suomalaisille heitä vai-
vanneeseen huutolaiskansallistunteeseen, 
jossa Suomi oli vain talous- ja etupiiri-
hyödyke Ruotsille. 

Sprengtporten esitti, että upseeristo 
oli rakennettava kansalliselle pohjalle. 
Samalla ehdotettiin luovuttavaksi akordi-
järjestelmästä, jossa upseerin virka oli va-
rakkuuteen sidottu. Koulutuspätevyyttä 
ei kysytty. Tullakseen vänrikiksi oli mak-
settava 6 000 kuparitaalaria – suurehkon 
omakotitalon hinta – ja majuriksi 36 000 
kuparitaalaria.

Kuningas hyväksyi sotakoulun pe-
rustamisesityksen. Haapaniemen so-
takoulun suunnittelijana ja sittemmin 
johtajana ja hengen luojana oli Samuel 
Möller. Hän oli valmistunut maiste riksi 

  Turun akatemiasta, vihitty papiksi ja 
kouluttautunut Tukholmassa upseeriksi. 
Hänen laatimansa opetussuunnitelmat 
edustivat aikansa korkeakoulutasoa ja si-
sälsivät yleissivistäviä ja tiedepohjaisia 
aineita ja sotilasaineita, ensimmäisenä 
theologien ja viimeisenä dansa. Aate-
liskulttuuriin kuulunut tanssi otettiin 
ennakkoluulottomasti mukaan, vieläpä 
sen siveettömäksi arvioitu Wienistä kul-
keutunut muoto, valssi!

Samuel Möller oli valistuksen kas-
vatti, mutta hän kritisoi yksilön hyödyn 
ihannoimista. Möllerille hyve oli jotain 
syvempää. Se oli ”Vaikutin, joka ran-
gaistuksesta tai palkkiosta, kunniasta tai 
kiitoksesta välittämättä johtaa ihmisen 
omasta tahdostaan tekemään sellaista, 
mihin ei mikään ulkopuolinen laki voi 
häntä pakottaa… Tämä jumalaisen hy-
vyyden kipinä on sytytettävä nuorten 
mieleen... Samoin on isänmaanrakka-
uden laita. Se on pyhä liekki, sisäinen 
voima ja laki.” Haapaniemen Kadetti-
koulun arvopohja kiteytyi sanoihin va-
kaumus, kunnia, velvollisuus ja isänmaa.

Möllerin hyveajattelu joutui ankaraan 
testiin Suomen sodassa 1808–1809. Hän 
piti kiinni uskollisuudesta lailliselle esi-
vallalle, eikä hän jakanut Sprengtportenin 
ajatusta siitä, että Suomi siirtyisi Venäjän 
alaisuuteen ja yhteistyöhön miehitysar-
meijan kanssa. Totaalisesti hävitystä 
sodasta historiankirjoitus on todennut: 
”Puhuttiin Svartholmasta, luotettiin 
Viaporiin, mutta kun aika tuli, niiden 
muurit ja tykit osoittautuivat paljon hei-
kommiksi kuin Samuel Möllerin henki… 
Haapaniemen Kadettikoulu oli vahvin, 
valloittamattomin ja pysyvin linnoitus, 
mitä Suomella milloinkaan on ollut… Ei 
yksikään näistä upseereista ollut pettänyt 
niitä periaatteita, joita Samuel Möller oli 
heihin istuttanut.” Haapaniemen kadetit 
eivät olleet takinkääntäjiä.

Möller sitoutti vanhemmat kade-
tit nuorempien kasvatusvastuuseen ja 
kulki itse oppilaittensa rinnalla. Hänen 
mukaansa kadetteja tuli ohjata ”ystävyy-
dellä ja luottamuksella, ilman kyllästystä 

ja nyrpeyttä”. Tämä asenne loi koulul-
le voimakkaan yhteenkuuluvaisuuden 
tunteen, joka ulottui arjen ratkaisuihin. 
Vanhin kadetti jakoi sunnuntaisin tarjotun 
pannukakun harpilla niin moneen osaan 
kuin oli syöjiä ja otti itse viimeisen palan.

Totaalisesti hävityn Suomen sodan 
jälkeen tapahtui jotain poikkeuksellista. 
Kenraalikuvernööri de Tolly pyysi lähes 
70-vuotiasta Samuel Mölleriä laatimaan 
esityksen kadettikoulun toiminnan jat-
kamisesta. Möllerin muistion pohjalta 
keisari Aleksanteri I antoi vuonna 1812 
käskyn Kenttämittauskoulun perusta-
misesta. Möllerin luotettavuudesta ja 
hyveestä takoma ketju kesti myös suur-
valtapoliittisen murroksen. Tässä mur-
roksessa Möller ja Sprengtporten olivat 
koko persoonallaan mukana, tosin toi-
sistaan täydellisesti poikkeavalla tavalla. 

Sprengtporten oli omaa etuaan ajava 
diilintekijä, joka vaihtoi puolta suhdan-
teiden mukaan. Jotkut historiantutkijat 
perustelevat tätä itsenäistymismotiivil-
la. Pelin politiikka vaati myös veronsa. 
Porrassalmen taistelussa vuonna 1789 
Venäjän riveissä taistellut Sprengtporten 
haavoittui itse suunnittelemansa kiväärin 
laukauksesta. Ampujana oli Haapanie-
men kadetti, joka luodin puutteessa oli 
ladannut kivääriinsä kadettipuvun napin. 
Tästä Sprengtporten totesi: ”Den hund 
jag lärde skälla, bet mig.” Omat koirat 
purivat. 

Tulipalon tuhottua Kenttämittaus-
koulun uusi Keisarillinen Suomen 

 Kenttärovasti Seppo Kankaan juhlapuhe 
kadeteille itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen 

satavuotisjuhlassa Helsingin yliopistossa  
1. helmikuuta 2019. 

Suomalaisen upseerikoulutuksen arvoperusta

Seppo Kangas
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Kadettikoulu aloitti toimintansa 
Haminassa vuonna 1819. Opetta-
jina toimi edelleen Haapaniemen 
Kadettikoulun opettajia, jotka 
toivat mukanaan sen perinteen ja 
hengen. Kertaalleen Haapaniemen 
henki sai haasteen, kun johtajaksi 
nimitetty Ebenhard Dittmars toi 
kouluun venäläisen katsantokannan 
mukaisen urkinta- ja ilmiantojär-
jestelmän ja kielsi kadettien tove-
rikuntatoiminnan. Seuraava johtaja 
Johan Munck, Haapaniemen Kadettikou-
lun kasvatti, lopetti tämän käytännön. 

Suomen suuriruhtinaskunnan ja Ve-
näjän välien huononeminen vuosisadan 
vaihteessa johti Kadettikoulun lakkaut-
tamiseen vuonna 1903. 

Autonomian aikana Suomen Ka-
dettikoulua arvostettiin Aleksanterin 
yliopiston jälkeen seuraavaksi korkea-
tasoisimpana oppilaitoksena Suomes-
sa. Hetken kuluttua sen kasvatit olivat 
vaativissa tehtävissä vapaussodassa ja 
siitä hetken kuluttua kolmasosana val-
tionhoitaja Svinhufvudin hallituksen 
ministereistä.

Vapaussodan päätyttyä oli suunnitel-
tava maan puolustusjärjestelmä ja organi-
soitava puolustusvoimat. Kadetti koulua 
tarvittiin jälleen. Sotaministeri Rudolf 
Walden asetti 2. tammikuuta 1919 sota-
koulukomitean, jota johti Haminan ka-
dettikoulun kasvatti Hannes Ignatius. 
Työn tuloksena Itsenäisen Suomen Ka-
dettikoulu aloitti toimintansa Helsingin 
Arkadiassa 25. tammikuuta 1919. 

Kaikki ensimmäiselle kurssille otetut 
60 kadettia olivat ottaneet osaa vapaus-
sotaan. Koulutus kesti noin puolitoista 
vuotta. Tärkeimpien aineiden opettajina 
toimivat Haminan kasvatit, joihin lukeu-
tuivat myös kolme ensimmäistä koulun 
johtajaa. Tämän jälkeen koulua johtivat 
jääkäriupseerit. Haminan Kadettikoulun 
perinteisiin liitettiin kaikkensa uhraava 
jääkärihenki, kirjoitti 1. Kadettikurssin 
kadetti Urho Tähtinen.

Kadettikoulu siirtyi Munkkinie-
meen vuonna 1923 ja joulukuussa 1939 
Niinisaloon. Munkkiniemeen palattiin 
talvisodan päätyttyä, ja vuonna 1940 oli 
edessä odotettu muutto uusiin tiloihin 
Santahaminaan. 

Oikeutetun sodan etiikka pohdituttaa 
edelleen. Kansainvälisissä kriiseissä vah-
vemman hyöty totuuden kustannuksella 
korostuu. Olemme siirtyneet suhteellisen 
totuuden posttruth-aikaan: totuudella ei 

ole itseisarvoa. Suomalainen upseerikult-
tuuri ei tähän asti ole tällaiseen suostunut. 
Pienelle kansalle totuus ja eettisesti kes-
tävä toimintatapa ovat olleet luovuttama-
ton arvo sekä kansan yhteisen uhrimielen 
ehdoton edellytys. Sotaväen voima on 
summavoima, jossa johtajina ja johdet-
tavina sitoudutaan yhteisellä arvopohjalla 
yhteiseen tehtävään. Sotaväen päällikön 
vuonna 1926 pyytämää Helsingin yli-
opiston professori Antti J. Pietilän lau-
suntoa lainaten: ”Jos sotamiestä kerran 
vaaditaan uhraamaan henkensä tämän 
yhteiskunnan hyväksi, niin hänellä on 
oikeus tietää, minkä arvojen puolesta hän 
henkensä uhraa.”

Presidentti Risto Rytin puhe kadet-
tien ylentämistilaisuudessa 4. kesäkuu-
ta 1943 on jatkumoa Samuel Möllerin 
luomalle kadetti- ja johtamiseetokselle. 
Se kelpaa edelleen kadettiupseerin laa-
tuvaatimukseksi:

”Suomalaiset sotilaat ovat aina olleet 
vapaita kansalaisia. He ovat tottuneet it-
senäisesti ajattelemaan ja heillä on terve 
arvostelukyky. Heidän oikea käsittelyn-
sä vaatii upseerilta taitoa, tahdikkuutta, 
terävää psykologista silmää ja suurta 
rakkautta, jotta tulos olisi mahdollisim-
man hyvä. Elämällään, esimerkillään, 
teoillaan ja opetuksellaan on upseerien 
tästä erinomaisesta aineksesta luotava 
taisteluvoima, jonka syvä keskinäinen 
luottamus ja kunnioitus ja palava isän-
maanrakkaus yhdistää saumattomaksi, 
uhrivalmiiksi kokonaisuudeksi, johon 
maa vaikeimmissakin koettelemuksissa 
aina voi ehdottomasti luottaa.”

Kadettilupauksensa vei ristille saakka 
lähes viisisataa upseeria.

Suomen Kadettiklubi lahjoitti Ka-
dettikoululle lipun 15. toukokuuta 1922 
”Isänmaallisen yhteishengen ja soti-
laallisen kunnon vertauskuvana”. Man-
nerheim antoi lipulle vapaudenristin 
26. huhtikuuta 1941: ”Tunnustukseksi 
suuresta, tulosrikkaasta työstä isänmaan 

hyväksi ja kannustimeksi tuleville”. 
Nykyinen lippu on järjestyksessään 
viides. Minulla oli kunnia vihkiä se 
käyttöön 3. kesäkuuta 2004. 

Kadettikoulun lipussa on tun-
nuslause Constantem decorat honor. 
Olemme tottuneet suomentamaan 
sen kunnia kestävän palkka. Kir-
jaimellisesti se merkitsee kuitenkin 
jotain vielä syvempää. Kantasana 
consto tarkoittaa yhdessä pysymistä. 
Johtajat ja johdettavat rinnakkain, 

vahvat ja heikommat vierekkäin, toisiinsa 
luottaen yhteistä tehtävää suorittamas-
sa. Yhteishengessä piilee upseerikoulu-
tuksemme menestystekijä. Valammeko 
kandidaatti-, maisteri- tai peräti tohto-
riformaatissa itsekeskeisiä tinasotilaita, 
jotka erottuvat toisistaan vain valupro-
sessin tuottamien ilmakuplien määrässä, 
vai kasvatammeko sotilasjohtajia, joiden 
laatu on yhdessä luottamista, yhdessä 
vastaamista ja yhdessä toimimista. 

Ihminen on aikaan sidottu ja suh-
teuttaa itseymmärryksensä menneisyy-
teen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 
Huomisen leipä leivotaan tänään eilisen 
jauhoista. Historiatietoisuuden hämär-
tymisellä ja arvoketjun katkeamisella 
olisi arvaamaton hinta. Kadettikoulu-
tuksen historian ahjossa on kristalloitu-
nut kadetti lupauksen ydin: uskollisuus, 
miehuus, kunnia, toveruus sekä Suomen 
vapaus ja kansan onni. Tie on viitoitet-
tu näillä arvoilla Haapaniemestä tähän 
päivään. Lukuisten viitoittajien joukosta 
löydän tuttuja nimiä: Lauri Sutela, Matti 
Lukkari, Juhani Kaskeala. Adolf Ehrn-
rooth 5. Kadettikurssilta kiteytti ytimen 
näin: ”Suomi on hyvä maa. Se on paras 
meille suomalaisille. Se on puolustami-
sen arvoinen maa ja sen ainoa puolustaja 
on Suomen kansa.”

Tästä on uusien upseeripolvien hyvä 
jatkaa, milloin yhdentyvässä, milloin 
pirstaloituvassa maailmassa. Suomen 
parhaaksi.

Dosentti, kenttärovasti Seppo 
Kangas palveli kenttärovastina Maan
puolustuskorkeakoulussa.
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Juhlapuheen aiheeksi ehdotettiin ka-
dettikoulutuksen ja kadettiupseerien 
vaikutusta sekä Puolustusvoimis-

sa että siviiliympäristöissä. Pyyntö on 
haastava sadan vuoden ja asian moni-
ulotteisuuden vuoksi. Lähdeaineistoa 
on olemassa, mutta se on sirpaleista, ja 
perinpohjainen tutkimus vaatisi runsaasti 
aikaa. Käsittelenkin aihetta vain muuta-
masta valitusta näkökulmasta.  

Vaikutusta Puolustusvoimissa ku-
vannee kohtuullisesti Kadettikoulusta 
valmistuneiden sijoittuminen organi-
saation tehtäviin. Vaikutus siviiliyhteis-
kunnassa taas jakautuu kollektiiviseen 
ja henkilökohtaiseen. Näistä edellinen 
sisältää kadettiupseerikoulutuksen pa-
noksen yhteiskunnalle esimerkiksi joh-
tamiskoulutuksena. Tähän on lisättävä 
Kadettikunnan sekä Upseeriliitonkin 
vaikutus ajankohtina, joina kadettikoulu-
tuksen saaneet alkoivat osallistua niiden 
toimintaan. Henkilökohtaisen vaikutta-
vuuden tekijöitä taas ovat olleet muun 
muassa osaaminen, osallistumisen ak-
tiivisuus ja tulokset sekä asianomaisen 
saavuttama asema yhteiskunnassa.   

Järjestötoiminta 
muotoutuu

Itsenäistyneen maan koulutustaustoil-
taan vaihteleva upseeristo perusti vuonna 
1918 Upseeriliiton ja Kadettikoulun en-
simmäisen kurssin kadetit vuonna 1921 
Kadettikunnan. Kumpikin upseeriryh-
mä halusi vaikuttaa kehitykseen siten, 
että puolustuslaitos saisi rungokseen 
yhtenäisen upseeriston. Kadettiupseerit 
painottivat myös vakiintuneen aseman 
saamista omalle ryhmälleen upseeriston 
keskuudessa. 

Kumpikin ryhmä pyrki alkuvaihees-
sa paljolti aatteelliseen vaikutukseen, 
mutta etujen valvontaakin oli jo mukana. 
Kadettikunnan kannan mukaan kadetti-
upseerien tuli olla myös Upseeriliiton 

jäseniä, ja vuonna 1926 heille avautui-
kin mahdollisuus jäsenyyteen jopa sen 
hallituksessa.  

Viisikymmenluvulla molemmat 
järjestöt olivat mukana luotaessa aka-
teemista edunvalvontaa. Kuusikymmen-
luvulla tultiin jo tilanteeseen, jossa lähes 
kaikki puolustus- ja rajavartiolaitosten 
upseerit olivat Kadettikoulussa uransa 
aloittaneita. 

Kahden toiminnoiltaan osittain pääl-
lekkäisen upseerijärjestön aiheuttamasta 
sekavuudesta haluttiin eroon. Seuraavan 
vuosikymmenen alussa sovittiinkin yh-
teisellä julistuksella Upseeriliiton toi-
mimisesta ammatti- ja Kadettikunnan 
pääasiassa aatteellisena järjestönä. Edun-
valvonnallinen vaikuttaminen keskittyi 
Upseeriliittoon, joka vuodesta 1958 
alkaen oli ollut upseerien varsinainen 
edustaja Akavassa. 

Kadettiupseerit 
enemmistöksi

Vuodesta 1935 kadettiupseerit muo-
dostivat enemmistön upseerikunnassa. 
Ennen talvisotaa he palvelivat Puolustus-
voimissa lähinnä nuorempina upseereina 
joukkueenjohtajasta pataljoonan komen-
tajaan ja erilaisissa esikuntatehtävissä, 
osa heistä Suojeluskuntajärjestössä. 
Kadettikoulutus sekä luutnantti- ja kap-
teenikurssit antoivat yhtenäistä pohjaa 
tehtäviin. Pieni joukko koulutetuista siir-
tyi siviilielämän, lähinnä teollisuuden, 
palvelukseen. 

Talvi-, jatko- ja Lapin sodissa 
kadetti upseerit toimivat keskeisissä 
kenttätehtävissä. Talvisodan alussa 
palveluksessa oli 1 775 valmistunees-
ta upseerista 1 416, ja he edustivat  
55 prosenttia aktiiviupseeristosta. Ylei-
sin tehtävä oli komppanian päällikkyys. 
Sodan lopussa kaikkiaan 258 palveli 
tässä tehtävässä harvojen noustua kor-
keampaan asemaan. Yhteensä talvisodan 

taisteluissa kaatui 101 kadettiupseeria ja 
neljä kadettia.  

Jatkosodan aikana kenttäarmei-
jan kadettiupseerimäärä kasvoi alun 
2 143:sta 2 368:aan, joka oli noin  
8,5 prosenttia koko upseeristosta. Alhai-
selta näyttävä osuus upseeristosta selit-
tyy reserviupseerien määrällä. 

Sodan ajan johtotehtävissä

Aktiiviupseerien sodan ajan tehtävät  
vaihtelivat komppanian päällikkyy-
destä aina pataljoonien, rykmenttien, 
prikaatien komentajiin ja eritasoisiin 
aselajikomentajiin. Yhdestä tuli divi-
sioonan komentaja. Merkittävä osa esi-
kuntapäälliköistä oli yhtymätasolle asti 
kadettikoulutettuja.  Vaikeasti todennet-
tavaksi menehtyneiden kadettiupseerien 
määräksi on esitetty 469:ää. 

Kadettiupseerien johtamien komp-
panioiden ja pataljoonien toimintaa 
voitaneen luonnehtia koulutustaustasta 
johtuen samoja yleislinjoja noudatta-
neeksi, ja siihen nivoutuivat joukon ja 
johtajien sotakokemukset sekä henki-
lökohtainen taito. Reserviupseerien an-
tamaa panosta ylistetään oikeutetusti, 
mutta laajemmassa tarkastelukulmassa 
juuri yksiköiden ja joukkoyksiköiden 
taistelutekninen ja taktinen johtaminen 
sekä yhtymien operatiivinen suunnitte-

Artikkeli perustuu kenraalimajuri evp, valtiotieteen 
tohtori Pertti Salmisen juhlapuheeseen itsenäisen 

Suomen kadettikoulutuksen satavuotisjuhlassa 
Säätytalossa 1. helmikuuta 2019. 

Kadettikoulutuksen ja kadettiupseerien  
vaikutus sodan ja rauhan töissä

Pertti Salminen
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lu ja johtaminen nousevat taistelujen ja 
sodan tulosten kannalta merkittäviksi.  

Yhteiskunnan voimavarana

Sodan jälkeen kenttäarmeijan supistami-
nen, sotaväsymys, yhteiskunnan sekava 
tila ja Puolustusvoimien hämärän peitossa 
ollut tulevaisuus johtivat aktiiviupseeri-
en irtisanomisiin ja eroamisiin. Muun 
yhteiskunnan toimintoihin ja jälleen-
rakentamiseen suuntautui nyt voimavara, 
jonka merkitystä ei ole juurikaan tutkittu.  
Upseerimatrikkelit antavat tästä jossakin 
määrin tietoa. 

Suurimman johtajapanoksen näyt-
täisi saaneen elinkeinoelämä, erityisesti 
teollisuus ja sen sisällä puunjalostus sekä 
metallialat. Osa upseereista sijoittui heitä 
vastaan tulleen Kansallis-Osake-Pankin 
tehtäviin sekä muihin pankkeihin ja va-
kuutuslaitoksiin. Tehtäviä löytyi myös 
kaupan parista, väestönsuojelusta ja jär-
jestötoiminnasta. Osa lähteneistä siirtyi 
ulkoasiainministeriön palvelukseen ja 
päätyi jopa suurlähettiläiksi. Monet va-
litsivat myös akateemisen tien ja etenivät 
professorikuntaan. Tämä johtajavaranto 
vaikutti merkittävästi yhteiskunnan ra-
kenteissa aina 1980-luvun alkuun saakka. 

Kokonaismaanpuolustuksen 
rakentajat

Kokonaismaanpuolustuksen rakentami-
selle linjasi perustan Puolustusrevisio-
komitea mietinnössään vuonna 1949. 
Kehittämisen alussa vuoden 1952 puo-
lustusvoimauudistuksen operatiivisine 

suunnitteluineen työstivät jo pääosin 
kadettiupseerit. Siviilihallinnossa asiat 
jäivät hautumaan, mutta Pääesikunnan 
operatiivinen osasto teki jatkuvaa työtä 
hahmotellen eri hallinnonaloilla kriisi-
aikoja varten tarvittavaa suunnittelua ja 
valmistelua. Pääesikunnassa luonnos-
teltiin muistioita ja asiarunkoja, jotka 
toimivat pohjana sekä puolustusneuvos-
toasetuksen laadinnalle vuonna 1957 että 
neuvoston käytännön työlle helmikuusta 
1958. 

Valmistelutyötä johtivat Tauno 
Viktor Viljanen osastopäällikkönä 
vuosina 1952–1954 ja yleisesikunnan 
päällikkönä vuosina 1955–1961, Paavo 
Ilmola operatiivisen toimiston päällik-
könä vuosina 1952–1957 sekä osasto-
päällikkönä ja puolustusneuvoston 
ensimmäisenä yleissihteerinä vuosina 
1958–1962, kuten myös Aatos Maunula 
osastopäällikkönä vuosina 1955–1957 
sekä päämajoitusmestarina ja neuvos-
ton ensimmäisenä pääsihteerinä vuoteen 
1962. Heistä Viljanen oli suorittanut Ka-
dettikoulun loppututkinnon ulkopuolel-
ta komennettuna vuonna 1923. Toiset 
olivat kadettiupseereja. 

Pääministerin johtaman ja maan-
puolustuksessa merkittävien minis-
terien sekä Puolustusvoimien johdon 
muodostaman neuvoston sihteeristö 
laajeni kohta perustamisensa jälkeen eri 
hallinnonalojen oto-sihteereillä, mutta 
käytännön työnjohto säilyi upseereilla.

Puolustusneuvoston johdolla suun-
niteltiin eri hallinnonaloille ja poikki-
hallinnollisille toimialoille kriisiajan 
valtakunnalliset organisaatiot sekä hy-

väksyttiin ensimmäiset ohjesäännöt.  
Monet organisaatioista, suunnittelutöis-
tä ja valmisteluista koskettivat puolus-
tushallintoa, ja niiden valmistumiseen 
 upseeriosallistujat vaikuttivat merkittä-
västi, elleivät ratkaisevasti. 

Sama tapahtui eri toimintoja kehit-
täneiden suunnittelu- ja neuvottelukun-
tien työssä. Niistä tärkeimpiin kuuluivat 
Puolustustaloudellinen suunnittelu-
kunta, Henkisen maanpuolustuksen 
suunnittelukunta (sittemmin Maan-
puolustustiedotuksen suunnittelukun-
ta), Väestönsuojelun neuvottelukunta 
ja yhteiskunnan johtamisen kannalta 
kriittinen Pääesikunnan viestitarkasta-
jan johtama Viestialan neuvottelukunta. 

Maanpuolustuskoulutus 
kehittyy

Kokonaismaanpuolustuksen koulu-
tuselementiksi luotiin vuonna 1961 
puolustusvoimain komentajan toimeen-
pantavaksi valtakunnalliset maanpuo-
lustuskurssit, joiden johtajina toimivat 
alusta alkaen kadettiupseerit. Kurssien 
tarkoituksena on yhteistyön lisääminen 
ja tiedon jakaminen kokonaismaanpuo-
lustuksen ja nykyisin kokonaisturvalli-
suuden kehittämiseksi. 

Maanpuolustuskurssien johtajiston 
vaikutus ei rajoitu näin ollen tiedon-
jakoon, vaan se heijastuu toimintaan 
yhteiskunnan eri aloilla. Samanlaista 
vaikutusta on alun perin maaherrojen 
johtoon kehitetyillä, Puolustusvoi-
mien tuella järjestetyillä alueellisilla 
maanpuolustuskursseilla. Molemmilla 
kurssi tasoilla sotilaallisten näkökohtien 
huomioon ottamista tukevat osallistu-
jaupseerit. 

Seuraavan näkökulman tarjoaa 
turvallisuuspolitiikan opetus, joka on 
luonnollisesti läheisessä yhteydessä hen-
kiseen maanpuolustukseen. Periaatteessa 
Puolustusvoimissa ei harjoiteta poliittista 
kasvatusta, mutta turvallisuuspoliittisen 
ymmärryksen lisääminen ja valtakunnan 
kriisiajan toimintojen opetus on nähty 
Puolustusvoimien tehtäväksi. 

Askeleen lähemmäksi poliittista 
kasvatusta vei noottikriisin tilanteessa 
puolustusvoimain komentajan esitys 
tasavallan presidentille varusmiehille 
annettavasta puolueettomuusopetukses-
ta. Ajatuksena oli oikeanlaisen tiedon, 
ymmärryksen ja jopa ilmaisutapojen 
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levittäminen myös varusmiesten kautta 
koteihin sekä laajemmin yhteiskuntaan. 

Upseerit työstivätkin oppimateri-
aalia 1960-luvun puolivälissä, jolloin 
myös turvallisuuspolitiikan käsitteis-
töä vakiinnutettiin. Lopputuloksena oli 
koottu luentoaineisto turvaisuuspolitii-
kan perusteista. Opetuksessa tekstistä ei 
saanut poiketa, ja opettajiksi piti valita 
kyvykkäät upseeriosaajat, jotka vielä pe-
rehdytettiin tehtävään. Huippupisteensä 
kehitys saavutti kaiketi henkilökunnalle 
pidettyinä presidentti Kekkosen Tammi
niemi-kirjan tentteinä.  

Turvallisuuspolitiikan 
opetuksen edelläkävijät

Turvallisuuspolitiikan opetus tuli täyden-
tämään myös Kadettikunnan aatteellista 
toimintaa isänmaan- ja sotahistorian sekä 
vanhakantaisemman henkisen maanpuo-
lustustyön rinnalla. Kehitys liittyi mai-
nittuun järjestöjen tehtävien jakamiseen, 
jonka seurauksena Kadettikunnan maan-
puolustusjaosto alkoi kehittää kouluissa 
ja laajemminkin annettavaa maanpuolus-
tusopetusta. Jaoston käytännön työruk-
kasina toimivat aluksi Matti Savonjousi 
ja Asko Sivula. 

Työn tuloksena syntyi Kimmo Pä-
likön kuvittama ”pässiraina” ja siihen 
sisältötekstit. Opetusviranomaisten hy-
väksyttyä rainaa jaettiin kouluihin, ja 
varsinkin kadetit kävivät pitämässä tun-
teja sillä havainnollistaen. Kävin itsekin 
puhumassa herttoniemeläisessä koulussa 
poliisilakon aikaan vuonna 1976, mikä 
sillä kertaa pelasti minut lakon takia pe-
rustetun valmiusosaston viikonvaihteen 
kiinniolosta. 

Kadettiupseerien ajatus- ja kehi-
tystyö jatkui tuottaen kouluille aikaa 
myöten CD-levyille taltioidun, nykyi-
sin verkossa saatavilla olevan Turval
lisuuspolitiikan tietopankin. Työtä on 
tehty yhteistyössä Opetushallituksen, 
Historian ja yhteiskuntaopin opetta jien 
liiton, Maanpuolustuskorkeakoulun 
henkilöstön sekä aktiivipalveluksesta 
jo lähteneiden asiantuntijoiden kesken. 

Rinnalleen turvallisuuspolitiikka 
on saanut muita tietopankkeja, jotka 
ovat kansalaisten käytettävissä, mutta 
perusajatuksena on ollut tarjota opettajil-
le, koululaisille ja opiskelijoille vaivatta 
käytettävää lähdeaineistoa aina uusim-
man tutkimustiedon mukaisesti. Tieto-
pankeissa ja sivustoilla käy vuosittain 

toista miljoonaa henkilöä ja tietohakuja 
on noin 13 miljoonaa. – Tämän vaikut-
tavuutta on vaikea mitata, mutta ainakin 
tiedonjaossa on ahkeroitu.  

Yhteiskunnallisen vaikutuksen 
arvioin nissa yhden aineiston muodos-
tavat Kadettikunnan tilastoimat maan-
puolustusaatteelliset tilaisuudet. Niihin 
on 37 vuoden aikana osallistunut lähes 
2,8 miljoonaa henkilöä, joista on 67 000 
ollut opettajia, 1,1 miljoonaa koululaisia 
ja 1,6 miljoonaa muita kansalaisia. Yh-
teensä tapahtumia on kirjattu yli 30 000. 

Jatko-opintoja ja 
opetustehtäviä

Kadettiupseereja on uranäkökulmas-
takin kiinnostanut mahdollisuus jatko-
opintoihin, oman alan tutkimus ja sen 
liittyminen muuhun yhteiskuntaan. 
Sota korkeakoulun perustaminen vuonna 
1924 palveli tätä päämäärää. 

Upseerikoulutuksen laajempi akate-
misoituminen alkoi kaksi ja puolivuotis-
ten kadettikurssien myötä 1960-luvulla. 
Tuolloin erityisesti Helsingin yliopis-
tosta alkoi käydä opettajia pitämässä lu-
entokursseja valtio-opissa, poliittisessa 
historiassa, kansantaloustieteessä ja ma-
tematiikassa. Yliopistoissa suoritetuista 
arvosanoista alkoi saada pisteitä upsee-
rintutkinnon todistukseen. 

Sotilaatkin ryhtyivät vähitellen 
opettamaan muissa korkeakouluissa, 
olivathan jotkut edenneet opinnoissaan 
tohtoreiksikin. Näistä muistettaneen 
hyvin kommodori, valtiotieteen tohtori 
Kullervo Killinen Kansainvälinen po

litiikka 1–2 -teoksestaan sekä useista 
muista teoksistaan. Esimerkiksi hänen 
vuonna 1964 julkaistu kirjansa Puo
lueettomuuden miekka, joka tarkasteli 
Suomen puolustuskysymystä, osui ajan-
kohtaan, jolloin luonnosteltiin Suomen 
turvallisuuspolitiikan konseptia. 

Toinen samaan aikaan vaikuttanut 
oli silloinen kapteeni, valtiotieteen toh-
tori Risto Hyvärinen, jonka laatimilla 
tilannearvioinneilla oli merkityksensä 
sekä noottikriisin aikaisessa toiminnassa 
että myöhemminkin hänen siirryttyään 
ulkoasiainministeriön palvelukseen. 
Myös eversti Sampo Ahton sotahistorian 
luentosarjoista ovat yliopisto-opiskelijat 
pitäneet ja ammentaneet tietoa.

Yhteiskunnallista 
vaikuttamista

Akatemisoituminen merkitsi vuorovai-
kutuksen lisääntymistä tieteenalojen 
lisäksi myös opiskelijoiden keskuu-
dessa. Joukko upseereja alkoi osallis-
tua yhteiskunnallisiin seminaareihin ja 
opiskelijaliikkeiden väittelyihin ikään 
kuin muistuttaen, että oli olemassa 
sodan jälkeen syrjässä pysytellyt mutta 
korkeasti koulutettu yhteiskunnallises-
ti valveutuneiden nuorten ryhmä, jolla 
oli ehkä lähtökohdiltaan vaihtoehtoisia 
ajatuksia yhteiskunnan kehittämisestä. 

Sotilasammatillisen ja akateemisen 
osaamisen vaatimukset kasvoivat aikaa 
myöten tilanteeseen, jossa syntyi tarve 
perustaa oma, kaikki yliopistotasoisen 
koulutuksen tasot kattava korkeakoulu. 
1990-luvun alkaessa konsepti sai Maan-
puolustuskorkeakoulun muodon, jossa 
nykyään voi suorittaa sotatieteiden kan-
didaatin ja sotatieteiden maisterin tutkin-
not sekä sotatieteelliset jatkotutkinnot. 

Opetuksen pohjana on jo Sota-
korkeakoulun alkuajatuksista lähtien 
varttunut sotatieteiden tutkimus. Uusim-
missa muodoissaan upseerikoulutus ja 
sotatieteiden tutkimus ovat huomattavas-
ti lisänneet merkitystään ja tieteenalojen 
välistä vuorovaikutusta akateemisessa 
maailmassa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tut-
kinnot ovat saaneet tunnustetun sijan 
maamme tutkintojärjestelmässä, ja 
niitä koskee Bolognan prosessin mu-
kainen tunnistaminen, tunnustaminen 
ja liikkuvuus tieteenalojen välillä. Yhä 
useampi opiskelija hakee tutkintoonsa 
osia  upseerikoulutuksesta tai siirtyy 
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kokonaan jatkamaan opintojaan 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Kun vuosina 2007–2008 Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtorina 
olin mukana luonnostelemassa 
lakia Maanpuolustuskorkeakou-
lusta, halusin välttämättä saada 
korkeakoulun tehtävän muistutta-
maan yliopistoille yleistä juoksua, 
jossa kerrottiin ensin tutkimuksen 
ja opetuksen kronologinen suhde ja 
kolmantena tehtävänä yhteiskun-
nallinen vaikutus sekä kasvatus 
isänmaallisuuteen. 

Eniten keskustelua tuntui ylimmäl-
lä päätöstasolla aiheuttavan se, ”pitää-
kö tuota isänmaallisuutta nyt jotenkin 
korostaa”, vaikka se yliopistolaissa ja 
muiden yliopistojen tehtävissä oli jo 
perinteinen ilmaus. Sittemmin sana 
”vaikutus” on haluttu jostain syystä sie-
vistää muotoon ”vuorovaikutus”, vaikka 
tutkimuksen ja koulutuksen tehtävä on 
vaikuttaa ja vuorovaikutus on lähinnä 
keino saada vaikutusta aikaan.  

Tutkimuksen lisääntyminen, opin-
näytteiden laadullinen kehitys ja rahoi - 
tus järjestelyt ovat lisänneet merkittä-
västi kadettiupseerien julkaisutoimin-
taa. Mukana on nykyisin yhteiskuntaa 
laajemminkin koskevia teemoja. Liik-
kuvuus on puolestaan saattanut yhä 
useampia opiskelemaan muissakin 
korkeakouluissa, ja vakinaisesta palve-
luksesta siirtyneitä on niidenkin tieteen-
alatuoleilla aina professoritasoa myöten. 
Unohtaa ei sovi myöskään sotatieteel-
listen seurojen harrastamaa vuorovai-
kutusta ja merkitystä. Osallistuminen 
niiden ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
järjestämille Sotatieteiden päiville on 
jatkuvasti suosittua. 

Kansainvälistä 
vaikuttamista

Upseerikoulutustamme arvostetaan 
maamme rajojemme ulkopuolella laa-
jasti. Arvostuksen perustaa ovat osal-
taan luoneet onnistuneet osallistumiset 
Yhdistyneiden kansakuntien rauhantur-
va- ja kriisinhallintaoperaatioihin. Toki 
niissäkin pääosan kenttätyöstä tekevät 
reserviläiset, mutta menestys on poh-
jautunut kansanluonteen ohella ammatti-
upseeriston osaamiseen. Kadettiupseerit 
ovat saaneet johdettavakseen Lähi-idän 
mittavia operaatioita, ja he ovat toimi-
neet menestyksellisesti esikunnissa ja 

kentällä, samoin kuin sovintoneuvot-
teluissa esimerkiksi Indonesiaa ja Sri 
Lankaa myöten. 

Unohtaa ei sovi myöskään toimintaa 
Euroopan unionin sotilaskomi teassa ja 
-esikunnassa sekä Natossa tai raja-
upseerien vaikutusta Euroopan rajojen 
turvaamisessa aina FRONTEXin ja 
Afganistanin EU-poliisin johtamista 
myöten. Siviilikriisinhallintakeskuk-
sen toiminnassakin upseerit ovat olleet 
mukana perustamisesta alkaen. 

Erityisen vaikutussektorin muodos-
taa toiminta asiantuntijoina mitä erilai-
simmissa yhteyksissä. Ensimmäinen 
Persianlahden sota toi mukanaan julkiset 
kommentoinnit radio- ja televisiolähe-
tyksiin. Huippukautta tällä saralla lienee 
merkinnyt Irakin sota 2003, jolloin 
Maanpuolustuskorkeakoulun strategian 
laitoksen työkin organisoitiin mahdollis-
tamaan yhtäaikainen meno neljällekin 
kanavalle. Välittömänä vaikutuksena oli 
se, että muutkin hallinnonalat alkoivat 
panostaa julkisiin esiintymisiinsä. 

Kadettiupseerit tänään

Tänään kadettiupseeristo vaikuttaa mat-
rikkelitietojen mukaan esimerkiksi teol-
lisuuden, liike-elämän ja monien muiden 
alojen hallintoelimissä sekä eri alojen 
konsultteina. Evp-upseeristoa on huo-
mattavassa määrin johtajina pankeissa 
ja vakuutuslaitoksissa sekä turvallisuus-
johtajina esimerkiksi vartiointiliikkeissä, 
muussa elinkeinoelämässä ja varsinkin 
ilmailussa sekä tiedonvälitysyhtiöissä. 

Kadettiupseereja toimii useimmissa 
urheilulajeissa seuratasolta aina lajien 
korkeimpaan ja kansainväliseenkin 
johtoon. Esimerkiksi kenraaliluutnantti 
Ermei Kanninen toimi aikoinaan pit-
kään Kansainvälisen autourheiluliiton 
korkeissa tehtävissä. Kirkkovaltuustot 
ja seurakuntaneuvostot ovat erityisesti 
eläköityneiden upseerien toimintafooru-

meita, löytyypä kadettikoulutettuja 
ajoittain papistostakin. 

Suuri joukko upseereja toimii 
oman kuntansa luottamustehtävis-
sä lautakunnissa, valtuustoissa ja 
hallituksissa aina kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajuutta myöten. 
Muutaman kunnanjohtajankin 
peruskoulutus on Kadettikoulus-
ta. Aluehallinnossa heitä on viime 
aikoina ollut muun muassa pelastus- 
ja varautumisjohdossa, moniviran-
omaisharjoituksia suunnittelemassa 

sekä ELY- ja maakuntajohtajina. 

Maanpuolustustahdon 
rakentajat

Loppuyhteenvetona on syytä todeta, että 
sekä kadettikoulutus että kadettiupsee-
rien toiminta ovat sadan vuoden aikana 
vaikuttaneet maassamme ja sen ulko-
puolella lukemattomia kanavia pitkin. 
Vaikutuksen määrän mittaaminen, tai 
edes arviointi, on perin haastavaa, ja 
se vaatisi erityisten mittausmetodien ja 
mittaristojen luomisen. Se ei kaikin osin 
liene edes mahdollista, joten on tyydyt-
tävä toteamaan vaikutus merkittäväksi. 

Kansalaiset luottavat Puolustusvoi-
miimme, mikä on ainakin osittain seu-
rausta siitä, että kadettiupseerit pyrkivät 
elämään sotilasvalassa, kadettilupauk-
sessa ja virkavalassa antamiensa lupaus-
ten mukaisesti. Taannoin julkisuuteen 
tulleita poikkeamia ei ole syytä yleistää. 

Eräänä tekijänä vuosikymmeniä jat-
kuneeseen kansalaisten korkeaan maan-
puolustustahtoon on kaiketi vaikuttanut 
erityisesti nuorempi, asiansa osaava ka-
dettiupseeristo, joka joukkueiden koulut-
tajina ja komppanian päällikköinä antaa 
ensivaikutelman Puolustusvoimista ja 
sotilaallisesta maanpuolustuksesta.

Aika ajoin tilannetekijät ovat vaa-
tineet päämäärän säilyttämistä ja kes-
tävyyttä sekä upseerikoulutuksen että 
maanpuolustusjärjestelmämme kehittä-
misessä. Sodan oloissa kadettiupseereilta 
taas on vaadittu henkistä ja fyysistä kes-
tävyyttä. Kun näissä on onnistuttu, voi-
taneen tuloksesta todeta Kadettikoulun 
tunnuksen tapaan Constantem Decorat 
Honor – kestävää koristaa kunnia tai va-
kiintuneemmin suomennettuna kunnia 
kestävän palkka. 

Pertti Salminen on kenraalimajuri 
evp ja valtiotieteen tohtori.  
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Kadettikurssimme valmistui per-
jantaina 26. elokuuta vuonna 
1988, ja aloitimme työtehtävät 

seuraavana maanantaina. Siitä alkoi 
kolmikymmenvuotinen taipaleemme 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitok-
sen upseeritehtävissä maalla, merellä 
ja ilmassa. Kurssiltamme valmistuivat 
myös ensimmäiset Rajavartiolaitoksen 
ohjaajaupseerit. 

Päätimme juhlistaa merkkipäi-
väämme kokoontumalla perinteisesti 
Santahaminaan lauantaina 1. syyskuuta 
2018. Monivaiheisen tilannekehityksen 
jälkeen paikalle saapui 60 kadettiveljeä 
pääosin daameineen, ja kokonaisvah-
vuudeksi tuli 106. Kurssin valmistu-
misvahvuus aikanaan oli 126 upseeria. 
Kaksi on joukosta poissa, joten melko 
tarkasti puolet kurssista pääsi paikal-

le. Osallistumisaktiivisuus oli lähellä 
viiden vuoden takaista tapaamista huo-
limatta siitä, että pääosa alkaa olla jo 
siirtynyt reserviin.

Illan ohjelma käynnistyi tutustu-
malla Maanpuolustuskorkeakoulun 
kampuksen uusimpaan rakennukseen 
– Santahamina-taloon. Sitä meille 
esittelivät kurssiveljet koulun hallin-
tojohtaja Jukka Parvinen sekä tilan 
suunnittelussa mukana ollut koulun 
ex-palvelupäällikkö Jarmo Partanen. 
Kiertokävelyn jälkeen kokoonnuimme 
sankariaulaan, jossa kurssin seppeleen 
laskivat kurssin kadettivääpeli Juhani 
Uusikartano sekä kurssin kenraalit 
Sampo Eskelinen ja Antti Lehtisalo.

Päivällinen nautittiin iloisissa tun-
nelmissa, ja sen lomassa Juhani Uusi-
kartano sekä Sampo Eskelinen pitivät 

72. Kadettikurssi ja 55. Merikadettikurssi 30 vuotta
puheet. Päivällisen jälkeen ilta jatkui 
Kaartin jääkärirykmentin varusmies-
bändin ja Kadettitoverikunnan tuella 
juhlasalissa ja olutkellarissa. Kuten en-
nenkin valomerkki koitti hieman liian 
aikaisin, ja muistelot jatkuivat hajau-
tetussa toiminnassa Helsingin yössä.

 
Mikko Soikkeli
Kadetti 7424

  

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien  
kuulumisia www.kadettikunta.fi

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan  
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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Ruotsin Halmstadissa järjestettiin 
30.11.–2.12.2018 Pohjoismainen 
naiskadettien konferenssi. Suo-

mesta tapahtumaan osallistui neljä ka-
dettia. Konferenssi auttoi ymmärtämään 
maidemme välisiä kulttuurieroja ja tarjosi 
oppeja tulevalle palvelusuralle. 

Ensimmäisenä iltana ohjelmassa oli 
historiakatsaus, jossa 1600-luvun ruot-
salaista sotilasta esittävä mies kertoili 
Skandinaavisen yhteistyön taustoista ja 
esitteli kuninkaiden valtataistelujen taus-
talla vaikuttaneita naishenkilöitä. Esitys 
antoi hyvän alkusysäyksen perjantai-illan 
Icebreaker- eli tutustumisillalliselle.

Lauantaiaamuna ruotsalainen lippue-
amiraali Eva Skoog-Haslum kertoi 
omasta urastaan ja kokemuksistaan. Hän 
kertoi esimerkiksi, kuinka naisupseereja 
kohtaan voi olla enemmän ennakkoluu-
loja. Hän kuitenkin korosti itseään kos-
kevien ongelmien poistuneen, kun hänet 
opittiin tuntemaan. Skoog-Haslum koros-
ti myös luottamusta, joka on rakennettava 
alaisten ja johtajien välille. 

Puheenvuoron pohjalta keskuste-
limme ryhmissä sekä Skoog-Haslumin 
esityksestä että hänen antamiensa kysy-
mysten avulla. 

Ensimmäisen ryhmäkeskustelun 
aiheina pohdittiin toisaalta naisten ky-
vykkyyttä upseerina ja toisaalta sitä, 
kuinka tulla kestävämmäksi ennakko-
luuloja kohtaan ja voittaa muuri niiden 
ja oman kyvykkyyden välillä sekä kuinka 
ympäristö, organisaatio ja komentajat tai 
kollegat voisivat tukea naisupseereja. 

Ryhmäkeskusteluissa puhuttiin paljon 
organisaatioidemme eroista. 

Ruotsalaisilla upseereilla on puhe-
linpalvelu. Kuka tahansa, joka kokee 
syrjintää tai seksuaalista häirintää työs-
sään tai palveluksessaan, voi soittaa pal-
velunumeroon. Koemme, ettei vastaava 
järjestelmä ole kovinkaan tarpeellinen 
Suomessa, sillä joukko-osastoissa on 
käsittääksemme toimiva kuraattoripal-
velu. Myös Suomen puolustusvoimien 
linja seksuaalisen häirinnän ja syrjinnän 
suhteen on erittäin tiukka, joten asia mie-
lestämme hyvällä tolalla Suomessa. 

Me suomalaiskadetit tulimme siihen 
johtopäätökseen, että Suomessa ollaan 
tarpeeksi tasa-arvoisia. Esimerkiksi kun-
totestit ovat kaikille sotilaille samat ja 
vaadittavat suoritukset ovat samat kai-
killa. Asuminen on mielestämme hel-
pompaa, kun huoneessa on vain naisia, 
jolloin tunnelma on rennompi puolin ja 
toisin. Harjoituksissa se oikea ryhmähen-
ki rakennetaan: siellä ollaan aina kaikki 
samalla viivalla ja saman asian puolesta 
harjoittelemassa.

Toinen ryhmäkeskustelunaihe oli 
verkostoituminen. Konferenssissa esi-
teltiin Ruotsin malli, josta puheenvuoron 
piti tasa-arvovaltuutettu Helena Hoffman. 
Hänen työnkuvaansa kuuluu kiertää eri 
joukko-osastoissa tarkkailemassa ja kes-
kustelemassa tasa-arvon merkityksestä. 

Ruotsissa järjestetään vuosittain se-
minaari, jonka tarkoituksena on luoda 
työkaluja tasa-arvon kehittämiseksi ja 
luoda verkostoja naisten välille. Me 

suomalaiskadetit emme kokeneet, että 
Suomessa tarvitaan tällaista, varsinkaan 
erikseen naisia varten. Varusmiespalve-
lus, opinnot Maanpuolustuskorkeakou-
lussa ja työyhteisö auttavat riittävästi 
verkostoitumaan.

Saimme myös kuulla eräältä kaptee-
nilta, että huolimatta sukupuolestaan on 
aina muistettava olla oma itsensä, jotta 
voi tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdol-
lista. Omalla tavallaan se kiteyttää hyvin 
tätäkin seminaaria. Tasa-arvo alkaa siitä, 
että jokainen hyväksyy itsensä. Sen jäl-
keen voimme hyväksyä toinen toisemme 
juuri sellaisina kuin olemme. 

Kokemus konferenssista oli kaikin 
puolin positiivinen. Hyvää oli se, että 
käsitellyt aiheet olivat ajankohtaisia ja 
asiallisia. 

On kuitenkin todettava, että olisi ollut 
hedelmällisempää, jos myös miehet oli-
sivat olleet edustettuna. Vähemmistön 
tuntemuksia on vaikea tietää ja ennustaa, 
mikäli enemmistö ei ole edustettuna. Ta-
sa-arvo on yhteistä, eikä se vain korosta 
toista sukupuolta. 

Suomessa on hyvä olla upseeri, sillä 
täällä välitetään paljon vähemmän suku-
puolesta. Sitä ei edes tarvitse korostaa. 

Kadetti Hanna Arppe
Kadetti Anni Kinnunen
Kadetti Anna Korhonen 
Kadetti Kaisu Pajunen

Pohjoismaiset naiskadetit koolla
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Kadettikunnan solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikun-
nan tunnuksella varustetut 

solmioneulan ja kalvosinnapit. 

Ne ovat saatavissa tyylikkääs-
sä mustassa samettipäällysteisessä 
rasiassa. Käytännöllinen ja tyyli-
käs lahja kadetti upseerille. Hank-
kimalla jäsentuotteita tuet samalla 
Kadetti kunnan toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postitusku-
lut.Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi 
tai puhelin 050 470 7291.

Kadettiupseerin isännänviiri kesäksi

Kadettiupseerin isännänvii-
ri on tilattavissa Kadet-
tikunnan toimistosta. 

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

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi 
tai puhelin  050 470 7291.

Kadettikunnan vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksel-
la varustetun krokotiili-

kuvioisen nahkavyön. Vyön pituus 
on 120 cm, ja se on helposti lyhen-
nettävissä. Käytännöllinen ja tyyli-
käs lahja kadetti upseerille.

Hinta on 35 euroa + postitusku-
lut. Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi 
tai puhelin 050 470 7291.
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kirja-arvio

Punnittua puhetta
Pertti Suominen  
ja Pentti Airio, toim.
Suomalainen maanpuolus-
tajana,
kenraali Jaakko Valtasen 
kirjoituksia ja puheita 
Karisto 2018
Sivuja 239
ISBN 978-951-23-6410-7

Puolustusvoimain komenta-
jat ovat kukin vuorollaan 
vaikutusvaltaisia sanan 

käyttäjiä, joita kuunnellaan. 
Heistä useista, kenraali Jaakko 
Valtasestakin, on julkaistu kirja, 
johon on koottu virkakauden ai-
kaisia puheita ja kannanottoja. 
Joskus niitäkin kirjoja soisi käy-
tettävän oman aikansa tulkkeina 
enemmän kuin toistaiseksi on 
tehty. 

Nyt saatavana on näkökulmaa 
yhä laajentava ja poikkeuksellinen 
kokoelma, nimittäin koonnos kenraali 
Jaakko Valtasen elämäntyön aikaisia 
kirjoituksia ja puheenvuoroja. Puheista 
vanhin on vuodelta 1984, jolloin Val-
tanen oli puolustusvoimain komenta-
ja. Tuorein on vuodelta 2017, jolloin 
kenraalin eläkevuosia oli kertynyt jo 
27. Työ maanpuolustajana on jatkunut, 
eikä sanan voima ole kadonnut.

Eversti Pertti Suominen ja prikaati-
kenraali Pentti Airio ovat oiva parival-
jakko kokoelman toimittajina. Nuorina 
majureina he seurasivat läheltä puo-
lustusvoimain komentajan toimintaa, 
palvelivat sittemmin vaativissa virka-
tehtävissä ja ovat niiden jälkeen tehneet 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä ais-
tien kentän tuntoja. Sopii siis odottaa, 
että kokoelmaan päätyneet esitykset 
ovat oivallisesti valittuja ja kenraali 
Valtasen kokonaisnäkemystä kuvaavia.

Odotuksissa ei tarvitse pettyä. 
Käytän tarkoituksella otsikkoa Pun-
nittua puhetta, vaikka se kuluneelta 
kuulostaakin. Kenraali Valtanen toimi 
komentajana kylmän sodan aikana, jol-
loin suomalaisten upseerien jokaista 
sanaa seurattiin suurennuslasin avulla. 
Reaktiot Neuvostoliiton suurlähetys-
töstä eivät tosin olleet suurin huoli, 

sillä kotoiset oikeaoppisuuden valvojat 
peittosivat ahkeruudellaan ulkovalto-
jen diplomaatit mennen tullen. Ajan 
henkeä on vaikea ymmärtää, ellei sitä 
ole itse elänyt.

Maanpuolustaja Jaakko Valtanen 
näki jo nuorena upseerina Puolustus-
voimat osana yhteiskuntaa ja yhteis-
kunnan kansan onnen vartijana. Hänen 
oli puhuttava kansalaisten ymmärryk-
seen osuvasti mutta samalla tallomat-
ta varpaille, joita hänen kenkiensä 
alle mieluusti ojenneltiin. Siinä onnis-
tuminen ei ehkä tuottanut maailman 
räiskähtelevimpiä kannanottoja, mutta 
varmasti puhetta, jonka jokainen sana 
oli tarkasti mietitty.

Olisi väärä tulkinta olettaa, ettei tär-
keitä asioita olisi saatu sanottua. Val-
tasta kannattaa lukea myös oppiakseen 
sitä, miten selväsanaisesti ajatuksiaan 
voi ilmaista. Lukiessaan huomaa, että 
selkeän ilmaisun takana on aina selkeä 
ajattelu. Sitä ei hämärretä tulkinnan-
varaisuuksilla, eikä kuulijaa haasteta 
sarkastisilla tai allegorisilla ilmaisuil-
la. Kenraalin kanssa asioista puhutaan 
asiaa.

Väistämättä puolustusvoimain 
komentaja, nykyinen tai entinen, on 
kannanotoissaan enemmän instituu-
tio kuin ihminen. Sitä häneltä myös 

odotetaan vielä nykyaikanakin. 
Pilkahduksia kenraali Valtasen 
hyväntahtoisesta huumorista 
tulee esille hänen muistelles-
saan kouluaikojaan, ajattelunsa 
kehittymistä tai kansainvälisiä 
vierailujaan. Hänen tyylitajunsa 
loistaa vakavissa tervehdyksissä 
ja muistokirjoituksissa.

Suominen ja Airio ovat ryh-
mitelleet Valtasen puheenvuorot 
aihealueittain ajallisesti etene-
väksi jatkumoksi. Ratkaisu tuo 
lisäarvoa kokoelmalle, koska 
se näyttää paitsi sen, miten aika 
muuttuu, myös sen, miten kenraa-
lin ajatukset seuraavat aikaansa. 
Takkia ei käännetä, mutta ulkoisia 
viestejä kuunnellaan ja kuullaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulu 
julkaisi vuonna 2004 kaptee-
ni Jaakko Valtasen nyt jo yli 
kuusikymmentä vuotta vanhan 
maanpuolustustahtoa käsitelleen 
tutkimuksen sarjassa, jossa tuo-

daan esille Puolustusvoimien kehittä-
miseen vaikuttaneita opinnäytetöitä. 
Omaa Sotakorkeakoulun diplomityö-
tään arvioidessaan Valtanen toteaa: 
”Puolustustahdon perusteista voidaan 
toki löytää muuttumattomiakin teki-
jöitä, mutta sen järkiperäisen sisällön 
ja edistämisen keinojen tulee vasta-
ta kunkin aikakauden olosuhteita ja 
tarpeita.” Julkaisut voivat vanhentua 
aikakautensa mukana, mutta ajatuk-
siaan Jaakko Valtanen ei ole päästänyt 
vanhenemaan. 

Kokoelma nyt 93-vuotiaan kenraali 
Jaakko Valtasen puheenvuoroja kuuluu 
useastakin syystä moneen kirjahyllyyn. 
Sotilassosiologit asettavat kirjan kun-
niapaikalle. Historiaa tutkivat löytä-
vät sieltä mielenkiintoisia asioita eri 
aikakausilta. Puheita ja kirjoituksia 
valmistelevat voivat hakea Valtasel-
ta oppia, innostusta ja sitaatteja. Me 
kaikki vähäuskoiset voimme ottaa 
kirjan käteemme, kun on palautettava 
mieleen, miten terävällä järjellä tämän 
maan maanpuolustusta rakennetaan. 

Kalle Liesinen
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Uusia uhkakuvia
Jarno Limnéll 
ja Jaakko Iloniemi
Uhkakuvat
Docendo 2018
Sivuja 286
ISBN 978-952-291-510-8

Uhkakuva – uhka ja kuva. 
Uhka on tekijä, joka luo 
pelkoa, mahdollisen 

vaaran tai riskiä. Uhka tuottaa 
epävarmuutta ja toteutuessaan 
yleensä jotain ikävää. Uhkaan 
liittyy myös sen toteutumisen 
todennäköisyys ja vaikutusten 
arviointi. Uhkat muuttuvat jatku-
vasti, uhkien todennäköisyydet 
kasvavat ja heikkenevät, kuten 
uhkien vaikutuksetkin. Nykyajan 
uhkat ovat luonteeltaan keskinäis-
riippuvaisia ja monimutkaisesti 
hallittavia niin sanottuja yhdis-
telmäuhkia. 

Sanaparin jälkimmäinen osa, 
kuva, viittaa eri tulkintoihin 
uhkasta. Uhkalle annetaan erityinen 
kuvaus, joka samojen käytettävissä 
olevien faktojen perusteella on yksi-
löllinen riippuen tulkitsijan historiasta, 
taustatiedoista, maailmankatsomukses-
ta, henkilökohtaisista mieltymyksistä, 
toiveista ja niin edelleen. Uhkakuvia 
käytetään esimerkiksi sotilaallisen 
maanpuolustuksen suunnitteluun, 
mutta niillä myös vaikutetaan ja teh-
dään politiikkaa.

Kokenut diplomaatti ja johtava 
kansainvälisen politiikan analyytik-
koministeri Jaakko Iloniemi sekä so-
tatieteiden tohtori, kyberturvallisuuden 
professori Jarno Limnéll ovat kirjoitta-
neet ajatuksia herättävän teoksen Uh
kakuvat. Mitkä tekijät voivat Suomea 
tulevaisuudessa uhata, mitä erilaisista 
uhkakuvista tulisi ajatella ja mihin 
meidän tulisi varautua?

Niin kauan kuin ihmiset ovat elä-
neet järjestäytyneissä yhteisöissä, heillä 
on ollut myös yhteisiä uhkakuvia ja 
ajatuksia siitä, miten niistä selvitään. 
Varautuminen ulkoisia vaaroja vastaan 
on universaali kulttuuri-ilmiö. Tarve 
varautua erilaisiin uhkiin on johtanut 
selviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, 

jotka ovat olleet valtioiden kehittymi-
sen lähtökohta. 

Kirjan nimestä huolimatta Ilonie-
men ja Limnéllin teos sisältää melko 
vähän tulevaisuuden uhkakuvien 
maalailua. Laaja kuvaus maailmanjär-
jestyksen synnystä, kansainvälisestä 
politiikasta ja turvallisuuden muutos-
tekijöistä toimii pikemminkin lukijan 
ajatusten herättäjänä kuin tarjoilee val-
miita vastauksia tulevaisuuden uhkista. 

Miksi uusia uhkakuvia ei sitten 
kirjassa naulita totuuksina? Kirjoitta-
jat vastaavat tähän:  ”Tulevaisuuden 
tutkimuksen sääntö numero yksi on se, 
että tulevaisuutta ei voi ennustaa. On 
mahdotonta sanoa varmuudella mitä 
huomenna tapahtuu. Toinen tulevai-
suuden tutkimuksen periaate on, että 
tulevaisuus ei ole ennalta määritetty. 
Kukaan tai mikään ei kykene määrit-
tämään ennakolta tulevaisuutta, eli tu-
levaisuutta ei ole kirjoitettu etukäteen.” 
Kuka olisi vuosia takaperin osannut 
ennustaa esimerkiksi Brexitin tai Yh-
dysvaltain presidentinvaalituloksen. 

Uhkien arviointia leimaa nykyään 
kompleksisuus, yllätyksellisyys ja 
epävarmuus. Tällaisista keskinäisriip-
puvaisista ketjuista mainitaan esimerk-
kinä ilmastonmuutos. Se voi aiheuttaa 

pakolaisvirtoja, jotka aiheutta-
vat ääriainesten vahvistumista, 
terrorismia, mikä voi päätyä 
jopa sotilaalliseen yhteenottoon. 
Suomessa kirjan kirjoittajat nos-
tavat tulevaisuuden uhkiksi muun 
muassa Suomen kansallisen ta-
rinan häviämisen, suomalaisten 
yhtenäisyyden rikkoutumisen, 
erilaiset kyberavaruuden uhkat 
ja teknologiakehityksestä jälkeen 
jäämisen. 

Suomen turvallisuus- ja uhka- 
arvioissa Venäjä on ollut aina 
keskeinen tekijä. Tähän vaikut-
taa kansakunnan muisti. Histori-
an saatossa itä ja länsi ovat usein 
ottaneet myrskyisästi yhteen. 
Neuvostoliiton ja Varsovan 
liiton hajottua moni Euroopan 
valtio uskoi saaneensa ”rauhan 
osingon”, eli ne katsoivat vapau-
tuneensa suurelta osin puolus-
tuksen taloudellisista rasitteista. 
Pisimmälle taisi mennä Ruotsi. 

Tuolloinkin Suomessa säi-
lytettiin terve epäluulo, eikä ennal-
taehkäisevänä pidäkkeenä toimivaa 
puolustuskykyä ajettu merkittävästi 
alas. Venäjän viimeaikainen toiminta 
kansainvälisessä politiikassa, Georgias-
sa, Krimillä, Itä-Ukrainan konfliktissa 
ja Syyriassa eivät varsinaisesti ole häl-
ventäneet epäluuloja Venäjän suhteen. 
Vahvalle ja uskottavalle maanpuolus-
tuskyvylle on siis tulevaisuudessakin 
tilausta.

Sotilasta luonnollisesti kiinnostaa, 
uhkaako Venäjä Suomea sotilaallisesti. 
Uhkakuvat-kirjan mukaan suoranaises-
ti ei. Vanhan kaavan mukaan uhka on 
kyky kertaa tahto. Venäjällä ei ainakaan 
tällä hetkellä ole tahtoa uhata Suomea. 
Suomi ei uhkaa Venäjää eikä Pietarin 
ydinaluetta. Maiden väliset suhteet ovat 
ajoittaisesta pienemmistä jännitteistä 
huolimatta luottamukselliset. Ehkä 
laajempi Itämeren piiriin ulottuva 
kansainvälinen yhteenotto voisi olla 
sellainen tekijä, joka voisi huonossa 
tilannekehityksessä ajaa Suomen kon-
fliktin osapuoleksi.

Ville Vänskä
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Omaperäistä  
suomalaista jalkaväkitaktiikkaa etsimässä

Hannu Liimatta
Ulkomaisista esikuvista 
kohti omaperäisempiä rat-
kaisuja, Itsenäisen Suomen 
jalkaväkitaktiikan kehittämi-
sen neljä ensimmäistä vuo-
sikymmentä
Edita 2018, Sivuja 561
ISBN 978-951-37-7453-0

Eversti evp Hannu Liima-
tan väitöskirja tarkastettiin 
lokakuussa 2018. Väitös 

pureutuu suomalaiseen jalkavä-
kitaktiikkaan vaikuttaneisiin teki-
jöihin, ohjesääntöihin, joukkojen 
kokoonpanoihin ja sotavarustuk-
seen. Teos valottaa koulutuksen 
kehittämisen keskeiset tekijät it-
senäistymisestä 1950-luvun puoli-
väliin ulottuvana ajanjaksona. 

Teos on syntynyt perusteel-
lisen ja pitkäjänteisen tutkimuk-
sen tuloksena. Kirjoittajan laaja 
kokemus jalkaväen eri tehtävistä antaa 
syvyyttä tehdyille johtopäätöksille.

Liimatan väitöskirja on Puolus-
tusvoimien eri aselajien ja eräiden 
keskeisten toimialojen taktiikan sadan 
vuoden kehityshistoriaa käsittelevän 
tutkimussarjan kolmas osa. Tutkimus 
tuo uutta tietoa suurimman aselajimme 
itsenäisyyden ajan alkuaikojen sotatai-
don muotoutumisesta ja siihen vaikut-
taneista tekijöistä. 

Monet teoksessa esitetyt alku-
vuosikymmenten havainnot ovat ar-
vokkaita tämänkin päivän muutoksen 
tekijöille. Näistä voisi poimia esimer-
keiksi aselajitarkastajan merkityksen, 
perushankintamäärärahojen tärkeyden, 
kokoonpanojen muodostamisen käytet-
tävissä olevan materiaalin mukaan sekä 
koulutustoimialan aseman ja sijoittumi-
sen esikuntaorganisaatioissa.

Liimatta tuo esille mielenkiintoisia 
yksityiskohtia Puolustusvoimien alku-
vuosikymmenien kehityksestä. Kirja 
esittelee hieman varjoon jääneitä sotatai-
don ja taktiikan kehittäjiä. Näistä mainit-
takoon eversti, Mannerheim-ristin ritari, 

Valter Nordgren. Hänen vuonna 1941 
kirjoittamansa Vihollisen taktiikasta ja 
omista vastatoimenpiteistä julkaistiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon 
klassikot -sarjassa vuonna 2019. Sotien 
jälkeiseltä ajalta on nostettava esiin pit-
käaikainen jalkaväkitoimiston päällikkö 
eversti Yrjö Järvinen. 

Liimatan teos antaa kattavan, 
loogisen ja hyvin jäsennellyn kuvan 
jalkaväkitaktiikan ensimmäisten vuo-
sikymmenten kehityksestä. Luku tutki-
musperusteista ja huolellisesti laadittu 
lähdeaineiston analyysi antaa hyvän 
kuvan käytettävissä olevista aineistoista.

Tutkimus haastaa piintyneet käsi-
tyksemme omaperäisestä suomalaisesta 
taktiikasta. Itsenäisyytemme ensim-
mäisten vuosikymmenten taktiikka oli 
ulkomaisten oppien varassa, kunnes 
itsenäisen Suomen upseerikoulutus 
alkoi tuottaa omaa suomalaista osaa-
mista. Alkuvuosikymmenien jalka-
väen sotataidossa näkyivät saksalaiset, 
ranskalaiset ja ehkäpä hiukan yllättäen 
ruotsalaisetkin vaikutteet. 

Omaperäinen taktiikka ja taistelu-
tekniikka pystyttiin talvi- ja jatkosotaan 

mennessä kehittämään erityisesti 
pienten ja alivoimaisten yksiköi-
den taisteluun. Talvi- ja korpitais-
telu olivat osaamisen ytimessä. 
Niihin oli panostettu erityisesti 
1930-luvulla. Yhtymien taiste-
lua pyrittiin kehittämään laajojen 
sotaharjoitusten kautta. Näiden 
toimenpiteiden tulokset näkyivät 
talvi- ja jatkosodissa. 

Jalkaväkitaktiikan hiukan ha-
puilevaa kehitystä itsenäisyyden 
alkuaikoina kuvastaa jalkaväen 
tarkastajan rooli itsenäisyyden 
ensimmäisinä vuosikymmeninä. 
Asemasotavaiheessa ja jatkosodan 
aikana Päämajassa ei ollut asela-
jille omaa vastuullista kehittäjää. 
Aselajin kehittäminen oli hajaan-
tuneena Päämajan eri osille. En 
malta olla tässä yhteydessä koros-
tamasta aselajitarkastajan merki-
tystä oman aselajinsa kokoavana 
voimana. 

Vuonna 1955 valitun jalkaväen 
tarkastajan, kenraalimajuri Sakari 

Simeliuksen tueksi nimettiin osaava 
henkilöstö. Hannu Liimatta toteaa tästä 
johtopäätöksenä: ”Vertailu vahvistaa 
tutkimuksessa esitettyä näkemystä osaa-
van ja arvovaltaisen aselajitarkastajan ja 
hänen johdossaan toimivan riittävän ja 
osaavan henkilöstön suuresta merkityk-
sestä jalkaväen taktiikan järjestelmälli-
selle kehittämiselle.”

Teos kuuluu jatkossa jalkaväen eri 
tehtävissä palvelevien ”Pakko lukea” 
-sarjaan. Jos jotakin jäin kaipaamaan, 
niin vielä syvempää analyysia pataljoo-
natason taktiikan kehittymisestä ensim-
mäisillä vuosikymmenillä.

Muistutettakoon samalla Kylki
raudan lukijoille ote kenraali Sakari 
Simeliuksen tervehdyksestä Jalkaväen 
vuosikirjaan vuodelta 1964: ”Jalkaväki 
on ainoa joukko, joka voi pitää puolus-
tettavan alueen pysyvästi hallussaan 
ja jalkaväen tehtäväksi jää tarvittaessa 
vihollisen lyöminen ja siten taistelun 
ratkaiseminen.”

Kari Pietiläinen
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III Armeijakunta Vienassa
Ari Rautala
Aseveljet korpisodassa, Sii-
lasvuon III Armeijakunta 
Vienassa 1941–1944
Gummerus 2018
Sivuja 412
ISBN 978-951-24-1128-3 

Eversti evp Ari Rauta-
la on tullut tunnetuksi 
piinkovana sotahistorian 

asiantuntijana. Teos Aseveljet 
korpisodassa on järjestyksessään 
viides Rautalan kirjoittamana 
Suomen itsenäisyyden ajan sotia 
käsittelevä kirja. Teos kertoo 
jääkärikenraalimajuri Hjalmar 
Siilasvuon johtaman III Armei-
jakunnan sotatoimista Vienassa 
jatkosodan aikana. Armeijakunta 
oli osa Lapin suunnan armeijaa, ja 
se oli saksalaisen kenraalin joh-
dossa. Tämä loi erityispiirteen 
kenraalimajuri Siilasvuon johta-
misympäristölle.

Eversti Rautalan koulutustaus-
ta on antanut erinomaisen perustan  
III Armeijakunnan toiminnan tarkas-
telulle. Sotakorkeakoulussa vuonna 
1987 suoritettu yleisesikuntaupseerin 
tutkinto antoi tietotaidon suomalaisen 
armeijakunnan sotimisesta. Opinnot 
Venäjän Yleisesikunta-akatemiassa 
taasen antoivat perusteet venäläisen 
sotatoimiyhtymän operoinnista ja joh-
tamisesta. Rautala kuvaakin kirjassaan 
onnistuneesti jatkosodan armeijakun-
nan ja sen alaisten johtoportaiden sota-
toimia.

Aseveljet korpisodassa on ensim-
mäinen III Armeijakunnan jatkosotaa 
käsittelevä kokonaisteos. Tämän ar-
meijakunnan sotataipaleen kuvaukset 
yleensä päättyvät vuoden 1942 torjun-
tataisteluihin. Tässä teoksessa yhtymän 
toimintaa tarkastellaan kevääseen 1944 
asti, jolloin armeijakunnan esikunta ja 
sen joukot siirrettiin Karjalan kannak-
selle. 

Rautala ei ole pyrkinyt tekemään 
III Armeijakunnan vaiheista varsinaista 
tutkimusta, mutta on kuitenkin liittä-
nyt tekstiin lähdeviitteet. Lähde- ja 
viiteluetteloita tarkastellessaan voikin 

todeta Rautalan selvittäneen perus-
teellisesti kirjan taustat. Keskeisim-
pinä lähteinään Rautala on käyttänyt 
Kansallisarkistossa olevia III Armeija-
kunnan ja sen alaisten yhtymien sota-
päiväkirjoja. Sotapäiväkirjojen tietoja 
on täydennetty muulla kirjallisuudella, 
muun muassa Jatkosodan historialla.

Kirjan alussa taustoitetaan Suomen 
ja sen lähialueiden tilannetta ennen  
III Armeijakunnan perustamista. 
Johdannoksi kuvataan talvisodan 
päättymisen jälkeistä välirauhaa soti-
laallisesta ja poliittisesta näkökulmasta. 
Lisäksi mainitaan keskeiset valtiolliset 
muutokset Suomen lähialueilla sekä 
Saksan Barbarossa-suunnitelma ja sen 
vaikutukset Pohjois-Suomeen. Taustoi-
tus sisältää myös Suomen ja Saksan 
sotilaallisen yhteistoiminnan kehitty-
misestä välirauhan aikana. 

Rautala ei unohda myöskään vas-
tustajan tarkastelua. Teoksessa ker-
rotaan Vienan alueella toimineista 
neuvostojoukoista ja puna-armeijan 
käyttämästä taktiikasta. Kuvaamatta 
ei jää Vienan Karjala sotatoimialuee-
nakaan. Alue, joka oli täynnä soita ja 
tietöntä korpea, asettikin erityiset haas-
teet muun muassa huollon järjestelyille.

III Armeijakunnan tarinan 
kerronta aloitetaan siirtymisestä 
rauhan ajan organisaatiosta jat-
kosodan alun kokoonpanoon sekä 
armeijakunnan perustamisjärjes-
telyistä, ensimmäisistä tehtävistä 
ja hyökkäyksen operaatioajatuk-
sesta. Sen jälkeen siirrytäänkin 
hyökkäysvaiheen kuvaukseen. 
Sitä tarkastellaan sekä armeija-
kunnan esikunnan että sen alis-
ten johtoportaiden näkökulmista 
Uhtuan ja Kiestinkin suunnilla. 
Asemasotavaihetta käsitellään 
samoilla toiminta-alueilla. Tar-
kasteluissa tuodaan painokkaasti 
esille Vienan alueen erityispiirteet 
ja niiden vaikutukset taisteluiden 
kulkuun. Rautala on nimennyt ne 
kelirikkotaisteluiksi. 

Rautala ei kirjassaan käsitte-
le pelkästään hyökkäysvaihetta 
ja asemasotaa yleisellä tasolla. 
Aselajitoiminnot ovat saaneet 
oman tarkastelulukunsa. Rauta-
la käsittelee myös vastasissi- ja 
partiotoimintaa Vienan alueella. 

Erityistarkasteluna on suomalaissak-
salainen aseveljeys Vienassa.

Aseveljet korpisodassa on napakka 
tietopaketti III Armeijakunnan vaiheis-
ta Vienassa ja miellyttävä kirja lukea. 
Tekstiä on sopivasti elävöitetty kuvin, 
taulukoin ja karttapiirroksin. Kirjan 
monien karttojen pohjana on hyödyn-
netty Jatkosodan historian karttoja, 
joita on muokattu uuden kirjan tarpei-
den mukaisesti.  

Teos sisältää myös tiivistettyä hen-
kilöhistoriaa. III Armeijakunnan ja 
sen ylemmän johtoportaan keskeisten 
henkilöiden uran vaiheet on kuvattu 
kainaloteksteinä. Vastaavasti myös 
Mannerheim-ristin ritarit ja ristien 
myöntämisperusteet on kerrottu lyhy-
esti. Kenraali Siilasvuosta on kirjoi-
tettu laajempi kuvaus, joka on kirjassa 
liitteenä.

Heikki Pohja
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Punoittavat arvet
Antero Raevuori
Saarrettu kaupunki. Tampe-
re ja Mannerheim 1918
Docendo 2018
sivuja 282 
ISBN 978-952-291-463-7

Vuoden 1918 tapahtumien 
kirjallinen muisteluvuosi 
käynnistyi Antero Rae-

vuoren kirjan julkaisusta vuoden 
2018 tammikuussa. Kirjan, jonka 
teeman arvet eivät ehkä kirvele 
enää, punoittavat kyllä vieläkin. 
Tamperelaisten, punaisten ja val-
koisten, näkökulmat kun poik-
keavat aika lailla toisistaan.

Saarrettu kaupunki kertoo 
Pohjoismaiden suurimmasta tais-
telusta, jossa pelkistäen kahden 
sotapäällikön – Venäjän armeijan 
entisen kenraaliluutnantin ja suomalai-
sen sahatyömiehen ja harrastelijanäyt-
telijän – johtamat joukot ottivat yhteen. 
Raevuoren kirja näyttää enemmän kuin 
kertoo; punaisten ja valkoisten taiste-
lijoiden kohtalot kietoutuvat yhteen 
siviilien kohtaloiden kanssa. Armoa 
ei pyydetä eikä taatusti anneta.

Raevuori ei esitä teoksessaan 
mitään uutta verrattuna vaikka-
pa Heikki Ylikankaan teokseen Tie 
Tampereelle. Aiheen käsittelytapa on 
hieman kuivakoita historioita elävämpi 
– jos tämä ilmaisu tappavan taistelun 
kuvauksessa sallitaan. Tekstissä on toi-
mintaromaanien dynamiikkaa. 

Tarina alkaa Pohjanmaalta venä-
läisten aseistariisumisesta ja jatkuu 
kronologisesti etelään. Väliin Raevuo-
ri leikkaa tuokiokuvia Mannerheimin 
päämajasta ja punaisesta Tampereesta. 
Lukija huomaa, kuinka Suinulan veri-
löylyn 31. tammikuuta jälkeen kosto 
alkaa hallita valkoisten ajattelua. Esi-
makua saadaan Varkauden taistelun 
jälkeen, kun länsimainen oikeuskäy-
täntö saa kyytiä vangittujen punaisten 
kohtelussa. ”Riviin ja tulta” on lyhyen 
litviikin tie. Raevuori todentaa vielä 
kerran jo 1960- luvulta tiedossa olleen 
voimistuvan väkivallan ja koston kier-
teen.

Tampereen valtaus oli tärkeä 
Mannerheimille. Jopa niin tärkeä, että 
valkoisten tappiot tuntuivat aluksi 
ylikäymättömiltä. Puutteellinen tuli-
valmistelu, hyökkäykseen tottumatto-
mat joukot ja jääkäreiden yltiörohkea 
asenne olivat tuhoisa yhdistelmä, joka 
verotti nimenomaan jälkimmäisten 
rivejä. Ruotsalainen prikaati ei pääs-
syt sen vähemmällä. Avorivissä tehty 
atakki punaisten konekivääriasemia 
vastaan Tammelan aukeilla toi hyök-
kääjät punaisten ristituleen, ja tappiot 
kasvoivat nopeasti. Nämä tappiot mak-
satettiin  punaisilla moninkertaisesti 
takaisin Tampereen valtauksen jälki-
pyykissä.

Verisen kiirastorstain jälkeen tehtiin 
uusi yritys eversti Eduard Ausfeldin  
johdolla. Tämä johti menestykseen 
vihdoin viimein, ja kaupunkitaistelu 
– asutuskeskustaistelu, joka oli tuiki 
tuntematon kaikille osapuolille – repesi 
käyntiin ja päättyi hyökkääjän voittoon. 

Raevuori marssittaa esiin muuta-
man mielenkiintoisen ihmiskohtalon 
punaisten joukoista. Mieliinpainu-
vimpia on punaisten itäisen rintaman 
komentaja Verneri Lehtimäki. Hän oli 
aikoinaan toiminut Yhdysvalloissa kar-
jatilalla ja laivapoikana Missisipillä, 
toimittanut aseita Suomen punaisille ja 
päätynyt Tampereelle, josta hän sitten 

pakeni puolen tuhannen miehen 
johdossa Näsijärven jäätä myöten 
pohjoiseen. Lehtimäki ”palkit-
tiin” saavutuksistaan – kuten niin 
moni Neuvostoliittoon loikannut 
– kaksikymmentä vuotta myö-
hemmin pistoolinlaukauksella 
niskaan. 

Kirjan toinen mielenkiintoi-
nen hahmo on silloisen Tampe-
reen kaupungintalon punaisen 
miliisikomppanian Kalle Flinck, 
joka johti osan miehistään nais-
kaartilaisten kanssa Kansallis-
Osake-Pankin suojiin onnistuen 
säästämään henkensä. Jälkipolvet 
tunsivat Flinckin myöhemmältä 
nimeltään Kalle Kaihari, josta tuli 
tamperelainen kauppaneuvos ja 
porvarivaikuttaja ja presidentti 
Urho Kekkosen läheinen ystävä.

Kirjan loppupuolella Raevuo-
ri kuvaa satunnaiset arkebuseeraukset, 
venäläisten määrätietoisen likvidoin-
nin sekä kaupunkilaisten hädän, kuten 
sangen moni on aiemminkin tehnyt. 
Tässä mielessä ei asiaan perehtyneille 
ilmene mitään käänteentekevää.

Joku on todennut, että ”vuosi 1918 
ei lopu koskaan”. Oikeasti kyllä soisi 
sen vihdoin loppuvan.

Pekka Holopainen
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Pentti Perttula
Paras hävittäjä Suomelle, 
Hornetin seuraajaehdok-
kaat
Docendo 2018
Sivuja 208
ISBN 978-952-291-509-2

Tartuin Pentti Perttulan 
kirjaan Paras hävittäjä 
Suomelle hieman jännitty-

neenä. Kuka antaa jo vastauksen, 
vaikka arviointi on vasta alka-
massa. Huoli pois. Paljastan heti 
alussa, ettei kirja anna suoraa vas-
tausta siihen, mikä kandidaateista 
on paras, onneksi. 

Sen sijaan Perttula, everstiluut-
nantti evp ja Siivet-lehden kokenut 
ja ammattitaitoinen toimittaja, avaa 
sujuvasti Suomen kaikkien aikojen 
suurimpaan puolustusvälinekaup-
paan liittyvän valtavan ja moni-
ulotteisen maailman. Kirja on melkoinen 
tietopaketti nykyaikaisen ilmataistelu-
kaluston ominaisuuksista ja ilmasodan 
ideologiasta sekä teknologiasta.

Tällä hetkellä eletään nykyiset 
Hornetit korvaavassa HX-hankkeessa 
kiivasta aikaa. Kaikki konevalmistajat 
vastasivat alustavaan tarjouspyyntöön 
ja toimittivat tammikuun loppuun men-
nessä vastaukset Puolustusvoimien esit-
tämiin kysymyksiin. Kun vastaukset on 
analysoitu syksyllä 2019, jatketaan tar-
kentavilla kysymyksillä ja koelennoil-
la. Vasta niiden jälkeen on mahdollista 
antaa sotilaallinen näkemys siitä, mikä 
olisi paras hävittäjä. 

Perttula on aukaissut kirjassa koko 
hankintaprosessin erinomaisen ymmär-
rettävästi. Olin iloisesti yllättynyt siitä 
kaaresta, jonka kirjoittaja on onnistunut 
rakentamaan Hornetin valintaprosessista 
nykyiseen hävittäjähankintaan. 

Kun syvennytään valintaan vaikut-
tavaan tulevaisuuden sodankäynnin 
olemukseen ja erityisesti ilmasodan-
käynnin erityispiirteisiin, täytyy muistaa, 
että kirjoittaja on joutunut rakentamaan 
omaa analyysiään pelkästään julkisten 
lähteiden perusteella. Kirjoittaja ei kä-
sittele strategisen tason ulottuvuuksia tai 
maailmanpoliittisen toimintaympäristön 

Nopeus on voimaa ja informaatio ylivoimaa

muutoksia tai spekuloi niillä. Ne eivät 
tässä yhteydessä olisikaan tarpeellisia. 
Teksti on sujuvaa ja suoraviivaista. 

Yhtenä näkökulmana on Puolus-
tusvoimien nykyisten tehtävien toteut-
taminen ilmavoiman keinoin vuosina 
2025–2060. Kirjoittaja ei spekuloi Hor-
netin seuraajan valintaan liittyvillä ko-
timaan poliittisilla ulottuvuuksilla, vaan 
hän keskittyy ensisijaisesti kansallisen 
puolustuksen tarpeisiin.

Kirjan lähteet ovat vaikuttava ko-
koelma sotilasilmailualan julkaisuja, 
lehtiartikkeleita sekä haastatteluja. 
Julkisista lähteistä on saatu sujuvalla 
kynällä kirjoitettu tietoteos. Sotilas-
ilmailuun vähemmänkin perehtynyt 
saa ymmärrettävän kuvan HX-hankkeen 
sekä hävittäjätaktiikan ja -teknologian 
monimutkaisuudesta. Pentti Perttula on 
haastatellut juuri niitä henkilöitä, joilla 
on ehkä paras kokonaiskuva hävittäjä-
hankkeista ja sotilasilmailusta. Se antaa 
kirjalle vahvan perustuksen. 

Varoitan kuitenkin lukijaa. Haasta-
teltujen joukossa on myös konevalmis-
tajien edustajia, ja heidän tehtävänään on 
myydä omaa tuotettaan. Onneksi Puo-
lustusvoimissa on erityisasiantuntijoita, 
joiden ammattitaito riittää analysoimaan 
saadusta informaatiosta relevantti tieto ja 
testaamaan tiedon oikeellisuus.

Kirjassa esitellään riittävällä 
tarkkuudella kaikki ehdokkaat: 
F-35, Super Hornet, Typhoon, 
Rafale ja Gripen E. Konetyyp-
pien esittelyt ovat teoksen parasta 
ja varmaotteisinta antia. Vaikka 
haastattelujen taustalla ovat myös 
myyntimiesten puheet, ovat jul-
kisistakin lähteistä saatavat tiedot 
riittävän tarkkoja, ja niistä voidaan 
tehdä johtopäätöksiä lukuun otta-
matta F-35:tä. Jokaisesta kone-
tyypistä kuvataan ja luetellaan 
erilaisia järjestelmiä, aseita ja 
laitteita, joita koneeseen on in-
tegroitu tai joita mahdollisesti lii-
tetään tulevaisuudessa. Tämä on 
ilmailuharrastajan unelmatietoa. 

Valitettavasti tavallinen lukija 
menee helposti sekaisin kirjain- ja 
numeroyhdistelmien viidakossa. 
Ne kyllä voi jättää lukiessa vähem-
mälle huomiolle kokonaisuuden 
kärsimättä. Toisaalta kiinnostuk-
sen herätessä ne antavat mahdolli-

suuden pureutua syvällekin elektronisen 
sodankäynnin tai asejärjestelmien maa-
ilmaan. 

F-35:n esittely on varmasti ollut 
vaikea kirjoittaa. Konetyypistä ja sen 
suorituskyvystä on vaikea saada luotet-
tavaa julkista tietoa. Konetyypin mul-
listava vaikutus viidennen sukupolven 
ainoana puhtaana edustajana on saanut 
mielenkiintoisen kuvauksen ilmasodan 
taktiikan ja operaatiotaidon mahdol-
lisuuksista. Uskoakseni ehdokkaina 
olevien konevalmistajien vastauksien 
analysoinnista tulee huippumielenkiin-
toista. 

Kirjassa on aiheeseen eläytymistä 
varten silmää hivelevä kuvitus. Ilma-
sodankäynnin tulevaisuudesta kiinnos-
tuneelle Pentti Perttulan kirja Paras 
hävittäjä Suomelle antaa vahvaa tietoa 
Hornetin seuraajasta, vaikka varsinaista 
vastausta kirja ei halua antaa. Itselleni 
ainakin selvisi, mitkä koneet eivät to-
dennäköisesti ole listan kärjessä.

Kirjan luettuani toivoin jälleen 
kerran olevani kolmekymmentä vuotta 
nuorempi ja koelentokoulutettu. 

Anssi Saarikoski
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Kuluneen talven aikana on jul-
kaistu useita juhlateoksia. 
Tähän esittelyyn on poimittu 

muutama kadettiupseereja lähellä oleva 
teos.

Itsenäisen Suomen kenraalikunta 
1997–2018 on julkaistu Suomen puo-
lustusvoimien satavuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Sotamuseon entisen johtajan 
Markku Palokankaan toimittama teos 
on ainutlaatuinen, näyttävä ja arvokas 
juhlakirja. 

Uusi kirja on jatkoa vuonna 1998 
julkaistulle teokselle Itsenäisen Suomen 
kenraalikunta 1918–1996. Uudessa, 
nelivärikuvitetussa ja suurikokoisessa 
teoksessa on ajantasaiset tiedot kaikista 
Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitok-
sessa palvelleista kenraaleista, joiden 
palvelusura on jatkunut tai jotka on 
ylennytty kenraaleiksi vuoden 1996 
jälkeen. 

Itsenäisen Suomen kenraalikun
ta 1997–2018 -teoksessa kerrotaan 
kunkin kenraalin perhesuhteet, opinnot, 
sotilas- ja siviiliura, luottamustoimet, 
soti lasarvot ja arvonimet, kotimaiset ja 
ulkomaiset kunnia- ja ansiomerkit sekä 
kirjallinen tuotanto. Jokaisesta kenraa-
lista on myös valokuva. Teoksessa esi-
tellään myös edellytykset kenraaliksi 
ja kenraalien monipuolista työsarkaa. 

Kirjan tiedot: WSOY 2018, ISBN 
978-951-0-43900-5.

Myös puolustusministeriö juhli 
vuonna 2018 satavuotista historiaansa. 
Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu teos 
Puolustusministeriö 100 vuotta. Teos 
kertoo puolustusministeriön satavuoti-
sen tarinan muuttuvassa yhteiskunnas-
sa. Teoksen kirjoittajina ovat toimineet 
Seppo Tiihonen, Petteri Jouko, Jyri Rai-
tasalo, Rainer Knapas ja Antti Matikkala.  

Suomen puolustusministeriö syntyi 
juuri itsenäistyneessä Suomessa kesäl-
lä 1918, jolloin senaatin talousosastoon 
perustettiin sota-asiain toimituskunta. 
Ministeriön perustehtävänä on läpi vuo-
sisadan ollut toimintaedellytysten luomi-
nen Puolustusvoimille ja sotilaalliselle 
maanpuolustukselle. Ajanjaksolla vaih-
delleet puolustuspolitiikan painotukset 
tuodaan teoksessa esille. 

Kirjan artikkelit valottavat puolus-
tusministeriön historiaa ja puolustus-
politiikan kehitystä. Teoksen kirjoittajat 
johdattavat lukijan myös arkkitehtuuriin 
ja puolustusministeriön hallintokulttuu-
riin. Puolustusministeriön tehtävät ovat 
muuttuneet ajan kuluessa yhä laajem-
miksi. Ytimessä on yhteistoiminta, jonka 
perustana ovat lakisääteiset tehtävät, yh-
teistyösopimukset ja yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategia.

Puolustusministeriö on sadan vuoden 
aikana muuttunut monta kertaa, mutta 
kaikissa historiansa vaiheissa se on 
tehnyt määrätietoisesti työtä Suomen 
itsenäisyyden ja puolustuksen puolesta. 

Kirjan tiedot: Edita 2018, ISBN 978-
951-37-7375-5.

Vuonna 2019 Suomen Sotahistorial-
linen Seura juhlii 75-vuotista taivaltaan. 
Seuran edeltäjä, Sotamuistoyhdistys, 
perustettiin tammikuussa 1944. Yhdis-
tyksen päämääränä oli tehdä Suomen 
sotahistoria tunnetuksi koko kansan 
keskuudessa. 

Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 
1949 Sotamuseoseuraksi ja edelleen 
vuonna 1957 Sotahistorialliseksi Seu-
raksi. Samaan aikaan seuran toiminnan 
päämääräksi määritettiin sotahistorialli-
sen tutkimustyön ja asianharrastuksen 
aatteellinen ja taloudellinen tukeminen.

Juhlavuotensa kunniaksi yhdistys 
on julkaissut Suomen Sotahistoriallinen 
Seura ry 75 vuotta -teoksen. Sen on kir-

joittanut eversti evp filosofian tohtori Pasi 
Kesseli. Teoksessa on kuvailtu seuran 
menneiden vuosikymmenten toiminta 
ja siinä tapahtuneet muutokset. Teoksen 
pääluvut käsittelevät Sotamuistoyhdis-
tyksen perustamista, toimintaa Sotamuse-
oseurana ja muutosta Sotahistorialliseksi 
Seuraksi sekä Sotahistoriallisen Seuran 
toimintaa. Sotahistoriallisen Seuran 
vaihe on tarkasteltu vuosikymmenit-
täin.  Kirjan liitteissä on yksityiskohtaista 
tietoa seuran hallinnosta ja järjestetyistä 
tapahtumista.

Kirjan tiedot: Tallinna Raamatu-
trükikoda 2018, ISBN 978-951-37-
7375-5.

Heikki Pohja

Uusia juhlateoksia
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Suomen puolustaminen on eri-
tyistapaus – edelleen. Ulko-
maisten teorioiden, käytäntöjen 

ja mallien sovittaminen meille ei riitä 
uskottavan ja ennalta ehkäisevän pe-
lotteen luomiseen. Tarvitsemme tietoa 
Suomen puolustamiseen sovitettavas-
ta, kustannustehokkaasta ja toimivasta 
järjestelmästä. Kokemusasiantuntemus 
auttaa, mutta se ei riitä! Tiedon pitää 
olla tutkittua.

Suomen Sotatieteellinen Seura 
ry on tukenut, toteuttanut ja osaltaan 
suunnannut tutkimusta palvelemaan 
maamme turvallisuutta ja erityisesti 
Puolustusvoimien kehittämistä vuo-
desta 1927 alkaen. 

Tieteellisen tutkimuksen arvoja 
ja käytäntöjä noudattaen seuramme 
jatkaa Studia Militaria -seminaarisar-
jaa ja yhteisesti järjestettyjä tilaisuuksia 
Kadettikunnan kanssa sekä julkaisee 
Tiede ja Ase -vuosikirjaa. Uuttakin 
tehdään, kuten Suomen puolustuksen 
monet kasvot -seminaarisarja, joka 
kiertää ympäri maan Suomen Mar-
salkka Mannerheimin Sotatieteellisen 
rahaston vahvalla tuella.

Kaikkia sotatieteiden harrastajia 
muistutetaan mahdollisuudesta osal-
listua monitieteelliseen toimintaamme. 
Rooleja on luvassa monenlaisia: kuuli-
ja, keskustelija, väittäjä, vastaväittäjä, 
linjan puhtauden valvoja, kyseenalais-
taja, tietäjä ynnä monta muuta. 

Seuraamme ei ole pyhitetty ainoas-
taan tiedon julistamiseen, vaan myös 
ajankohtaisen ja tulevan pohdintaan 
yhdessä. Esimerkiksi sopii Kadetti-
kunnan ja seuramme yhteinen turval-
lisuuspoliittinen seminaari, josta Kai 
Vainio kirjoittaa vetävästi Kylkirau
dassa 4/2018. 

Seuran jäseneksi pääsevät kaikki 
sotatieteissä tutkinnon suorittaneet 
ja niitä opiskelevat – myös siviilit. 
Muiden tieteenalojen osaajilla, jotka 
ovat kunnostautuneet myös sotatieteis-
sä, on mahdollisuus liittyä jäseneksi. 
Kiinnostuneita kehotan tutustumaan 
seuramme sääntöihin verkko-osoittees-
sa www.sotatieteet.fi/toiminta.

Tervetuloa tutustumaan toimin-
taamme paikan päälle. Tapahtumista 
kerrotaan seuramme verkkosivulla 
www.sotatieteet.fi ja Facebook-sivulla 
www.facebook.com/sotatieteellinen
seura. Lisäksi tietoa seuramme ta-
pahtumista on saatavilla Kylkiraudan 
verkkosivuilla www.kylkirauta.fi ja 
Kadettikunnan verkkosivuilla www.
kadettikunta.fi.

Seuraavia tapahtumia ovat Studia 
Militaria 1/2019, joka järjestetään 25. 
maaliskuuta 2019 Tieteiden talossa 
Helsingissä ja Suomen puolustuksen 
monet kasvot -seminaari 16. huhtikuuta 
2019 Turun Kaupungintalossa. 

Suomi, Puolustusvoimat, Kadetti-
kunta ja seuramme tarvitsevat aktiivisia 

Suomen Sotatieteellinen Seura  
– tutkittua tietoa osaajille

jäseniä. Me kaikki tarvitsemme tilai-
suuksia päivittää tietojamme, asettaa 
näkemyksiämme alttiiksi uusille vai-
kutteille sekä verrata niitä aiempaan 
– hybridin myötä myös vanhoilla tie-
doilla ja näkemyksillä on jälleen ky-
syntää! 

Tervetuloa mukaan!
 
Juha Pyykönen
Puheenjohtaja, 
prikaatikenraali evp, 
valtiotieteen lisensiaatti
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Avio-oikeus ja avioehtosopimus  
– mitä ne merkitsevät avioerotilanteessa?

Avioliiton solmiminen

Varsin usein törmään siihen vir-
heelliseen näkemykseen, että 
avioliiton solmiminen muuttaa 
puolisoiden omaisuuden sekä velat 
jollakin tavalla yhteiseksi. Avio-
liiton solmiminen ei kuitenkaan 
aiheuta muutoksia puolisoiden 
varallisuuden omistussuhteisiin. 
Se omaisuus, joka puolisolle 
kuuluu avioliittoa solmittaessa, jää 
avioliiton solmimisen jälkeenkin 
hänen omaisuudekseen. Samoin 
omaisuus, jonka puoliso hankkii 
avioliiton aikana, saa perintönä, 
testamentilla tai lahjana, on yksin 
hänen omaisuuttaan. Avioliiton 
aikana kumpikin puoliso vastaa 
myös itse ennen avioliiton solmi-
mista tai sen aikana ottamastaan 
velasta. 

Nimiperiaate

Nimiperiaate on ratkaiseva, ts. se kenen 
nimiin omaisuus on hankittu, katsotaan 
omaisuuden omistajaksi. Ei siten ole 
lainkaan yhdentekevää, kenen nimiin 
asunto-osakkeet ostetaan tai auto rekis-
teröidään. Erityisen tarkasti tämä seikka 
tulisi muistaa ostettaessa kiinteistö, jolle 
on tarkoitus rakentaa esimerkiksi perheen 
yhteinen koti tai mökki. Tontin ostohin-
ta on usein vain murto-osa siitä, mikä 
kiinteistön arvo on sen jälkeen, kun sille 
on rakennettu talo. Puoliso, joka ei ole 
kiinteistön – eikä siten lähtökohtaises-
ti rakennuksenkaan omistaja –  saattaa 
osallistua merkittävälläkin rahallisella 
panoksella talon rakentamiseen. Riitai-
sessa avioerotilanteessa tällaiset järjes-
telyt tuottavat usein harmia. 

Avio-oikeus

Avioliiton solmiminen luo puolisoille 
avio-oikeuden toisen omaisuuteen, ja 
oikeus realisoituu avioliiton päättyessä 
(joko avioeroon tai kuolemaan) ja kun 
toteutetaan aviovarallisuussuhteen purka-
va omaisuuden ositus. Tässä artikkelissa 
käsitellään vain ensimmäistä eli avioero-
tilannetta. 

Omaisuuden ositus  
ja varat ja velat

Avio-oikeus ei siis millään tavalla vaikuta 
omaisuuden omistussuhteisiin avioliiton 
aikana. Kun avioeroa koskeva asia on 
tullut vireille käräjäoikeudessa joko 
toisen puolison tai puolisoiden yhtei-
sen hakemuksen johdosta, voi kumpi 
tahansa puoliso vaatia toimitettavaksi 
omaisuuden osituksen. Kuuden kuu-
kauden harkinta-ajan umpeen kulumista 
tai lopullista avioerotuomiota osituksen 
toimittaminen ei edellytä. Omaisuuden 
ositus voidaan toimittaa joko siten, että 
osapuolet toimittavat osituksen itse joko 
lakimiehen apua käyttäen tai ilman sitä 
(sopimusositus) tai osituksen toimittaa 
kumman tahansa puolison tekemästä 
hakemuksesta tuomioistuimen tähän 
tehtävään määräämä pesänjakaja (toi-
mitusositus). 

Kun ositus toimitetaan sopimusosi-
tuksena, osituksesta on laadittava asiakir-
ja, joka on päivättävä ja allekirjoitettava 
sekä kahden esteettömän henkilön todis-
tettava oikeaksi. Todettakoon, että kä-
räjäoikeus sen paremmin kuin mikään 
muukaan viranomaistaho ei edellytä 
osituksen toimittamista tai osituskirjan 
laatimista eikä osituskirjaa myöskään 
toimiteta millekään viranomaistaholle. 

Eri asia on, että osituksessa osapuo-
let usein saavat itselleen omaisuutta 
ja em. omaisuus tulee kirjata uuden 
omistajan nimiin (esim. kiinteistö 
ja sen lainhuuto, auto ja sen rekis-
teröinti jne.) Jos taas pesänjakaja 
toimittaa osituksen, laaditaan toimi-
tuksesta asiakirja, jonka pesänjakaja 
allekirjoittaa.

Avioeron johdosta toimitetta-
vassa osituksessa otetaan huomi-
oon puolisoiden kaikki se omaisuus, 
jota ei erikseen ole suljettu avio-
oikeuden ulkopuolelle avioehto-
sopimuksella tai jonka kolmannet 
tahot (yleensä vanhemmat tai iso-
vanhemmat) ovat lahjakirjassa tai 
testamentissa määränneet puolisoi-
den avio-oikeuden ulkopuolelle. 
Osituksen alaisuuteen tulee siten 
em. poikkeuksin kaikki varallisuus, 
joka puolisoilla oli ennen avioliiton 

solmimista sekä avioliiton aikana hankit-
tu tai saatu omaisuus.  

Avio-oikeuden nojalla omaisuuden 
osituksessa kumpikin puoliso saa pää-
sääntöisesti puolet puolisoiden yhteen-
lasketun omaisuuden säästöstä (varat 
– velat), ts. omaisuus jaetaan tasan. Rat-
kaiseva päivämäärä on se, jolloin joko 
toisen puolison yksin tai puolisoiden yh-
teinen avioerohakemus on tullut vireille 
käräjäoikeudessa. 

Esimerkki: A:n ja B:n avioerohake-
mus tuli vireille käräjäoikeudessa 2. tam-
mikuuta 2019. Tuona päivänä A:lla oli 
netto-omaisuutta 100 000 euroa ja B:llä 
50 000 euroa. Puolisoilla oli täysi avio-
oikeus toistensa omaisuuteen. Omai-
suuden ositus toimitetaan pääsäännön 
mukaan siten, että kumpikin saa puolet 
puolisoiden yhteenlasketun netto-omai-
suuden säästöstä (150 000 euroa) eli 75 
000 euroa. Käytännössä avio-oikeus siis 
tarkoittaa sitä, että enemmän omistava 
puoliso joutuu luovuttamaan vähemmän 
omistavalle omaisuuttaan tasinkona ja 
tässä tapauksessa A suorittaa B:lle tasin-
koa 25 000 euroa.  

Ositusta voidaan myös sovitella koh-
tuusnäkökohtien perusteella, eli mikäli 
ositus pääsäännön mukaan toimitettuna 
johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen 
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jomman kumman osapuolen kannalta. 
Kun osituksen sovittelua harkitaan, on 
erityisesti otettava huomioon avioliiton 
kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen 
talouden hyväksi ja omaisuuden säilyt-
tämiseksi ja kartuttamiseksi sekä muut 
näihin verrattavat, puolisoiden taloutta 
koskevat seikat.

Sovittelussa kyse on kuitenkin aina 
poikkeuksesta pääsääntöön. Sovittelu 
lienee yleisintä tilanteissa, joissa lyhyt-
aikainen lapseton avioliitto päättyy avio-
eroon ja kummallakin puolisolla on täysi 
avio-oikeus toistensa omaisuuteen, tai 
silloin, kun päättyy pitkäaikainen avioliit-
to, jossa puolisoilla on yhteisiä lapsia ja 
puolisoilla on avio-oikeuden täysin pois 
sulkeva avioehtosopimus. 

Osituslaskelma 

Tasingon määrä selviää osituslaskelmas-
ta, johon tulee kirjata kaikki kummankin 
osapuolen avio-oikeuden alaiset varat ja 
velat. Varsin usein osituskirjasta puuttuu 
kokonaisuudessaan osituslaskelma tai se 
on tehty ylimalkaisesti. Tällaiset ”vailli-
naiset” osituskirjat johtavat mahdollisesti 
myöhemmin riitaisuuksiin – valitettavan 
usein kun ositus toimitetaan kiireessä ja 
esimerkiksi sellaisessa vaiheessa avioero-
prosessia, että toinen osapuolista kokee 
toista enemmän syyllisyyttä liiton päät-
tymisestä ja toinen osapuoli käyttää tilan-
netta hyväkseen toimitettaessa ositusta. 
Kun aikaa on kulunut hieman ja suurin 
pöly avioerosta on laskeutunut, aletaan 
miettiä, mitä osituksessa oikein tapahtui, 
ja huonosti ja puutteellisin tiedoin laa-
dittu osituskirja mahdollistaa osituksen 
avaamisen uudelleen käsiteltäväksi. 

Avioehtosopimus

Puolisot voivat joko ennen avioliiton sol-
mimista tai avioliiton aikana tehdä avio-
ehtosopimuksen, joka on voimassa joko 
ainoastaan liiton päättyessä avioeroon 
tai niin, ettei avio-oikeutta ole siinäkään 
tilanteessa, että avioliitto päättyy toisen 
puolison kuolemaan. Avioehtosopimus 
voidaan tehdä myös siten, että vain toi-
sella aviopuolisolla on avio-oikeus toisen 
puolison omaisuuteen avioero- tai kuo-
lintapauksessa.

Avioehtosopimuksella puolisot 
voivat sopia, ettei puolisoiden omaisuutta 
avioerotilanteessa jaeta tasan, vaan että 
esimerkiksi kumpikin puoliso pitää oman 

omaisuutensa itsellään, tai avio-oikeuden 
ulkopuolelle rajataan jokin tietty omai-
suus, kuten ennen avioliiton solmimista 
hankittu omaisuus tai omaisuus, joka 
on saatu lahjana tai testamentilla. Onpa 
avioehdon ulkopuolelle rajattu jopa saatu 
lottovoittokin. Avioehtosopimus siis vai-
kuttaa siihen, miten omaisuus jaetaan osi-
tuksessa. Käytännössä lienee tavallisin 
sellainen avioehtosopimus, jossa mää-
rätään, että kummallakaan puolisolla ei 
ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, 
mikäli avioliitto päättyy avioeroon. Tämä 
tarkoittaa sitä, että avioliiton purkau-
duttua avioeron johdosta puolisoiden 
omaisuutta ei jaeta tasan, vaan kumpikin 
puoliso pitää oman omaisuutensa. Toi-
mitus on tällöin nimeltään omaisuuden 
erottelu, ei ositus.

Avioehtosopimus tulee tehdä aina 
kirjallisesti, se tulee päivätä ja allekirjoit-
taa. Lisäksi kahden esteettömän henkilön 
on todistettava se oikeaksi. Todettakoon, 
että esteellisen todistajan käyttäminen 
johtaa sopimuksen moitteenvaraisuuteen 
ja koko avioehtosopimus voidaan todeta 
pätemättömäksi. 

Avioehtosopimus tulee voimaan 
vasta, kun se on puolisoiden yhteisestä 
hakemuksesta rekisteröity maistraatissa. 
Avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voi-
maan, jos se on jätetty maistraattiin vasta 
sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia 
on tullut vireille käräjäoikeudessa. Avio-
ehtosopimusta ei voi toinen puolisois-
ta yksipuolisesti muuttaa tai peruuttaa. 
Avioehtosopimuksen laatiminen asian-
ajotoimistossa maksaa yleensä 200-400 
euroa, ja maistraatin maksu avioehtosopi-
muksen rekisteröinnistä on tällä hetkellä 
49 euroa. 

Avoliitto ja ero

Avoliittojen määrä Suomessa on tällä het-
kellä noin 340 000. Avoerojen määrästä ei 
ole olemassa kattavaa ja täysin luotettavaa 
tilastotietoa, mutta avoerojen määrän on 
erilaisissa tutkimuksissa todettu olevan 
suurempi kuin avioerojen. Tietyin edelly-
tyksin avoerotilanteessa voidaan soveltaa 
lakia avopuolisoiden yhteistalouden pur-
kamisesta eli ns. avoliittolakia, joka tuli 
voimaan vuonna 2011. Selvyyden vuoksi 
todettakoon kuitenkin, että avoliitto, ol-
koonpa se kestänyt kuinka pitkään tahan-
sa ja vaikka avopuolisoilla olisi yhteisiä 
lapsiakin, ei luo puolisoille minkäänlaista 
oikeutta toisen omaisuuteen.

Lopuksi

Vuosittain avioliittoja solmitaan noin  
25 000 ja vuosittain avioeroon päättyy 13 
000–14 000 avioliittoa. Suomen eronnei-
suusluku on ollut Euroopan unionin kor-
keimpien joukossa 2000-luvulla. Ajatus 
avioehtosopimuksesta herättää ihmisissä 
erilaisia tunteita. Avioehtosopimuksia 
rekisteröidään maistraateissa vuosittain 
noin 8 500. 

Minulta pyydetään usein mallia 
avioehtosopimukseksi. Ennen avioeh-
tosopimuksen laatimista on kuitenkin 
syytä selvittää kummallekin osapuolelle, 
mitä seurauksia avioehtosopimuksella 
on, kun avioliitto (aina kuitenkin) päät-
tyy joko avioeroon tai toisen puolison 
kuolemaan. Jokaisen kohdalla tulee 
selvittää, vaikka vain pääpiirteissään 
mm. se, miten puolisoiden omaisuus 
on jakautunut, harjoittaako jompikumpi 
puolisoista (riskialtista) yritystoimintaa 
ym. Avioehtosopimus saattaa olla varsin 
monimutkainen sopimus. Toivon, että 
aina käytettäessä netistä löytyviä ”mal-
lipohjia” käytettäisiin suurta harkintaa, 
enkä voi ”nettisopimuksista” saamieni 
kokemusten perusteella olla suosittele-
matta kääntymistä lakimiehen puoleen. 
Todettakoon, että avioehtosopimus voi 
toimia myös verosuunnittelun välineenä. 
Jos avioliitolla on kansainvälinen liitän-
tä, eli toisella puolisolla on esim. toisen 
maan kansalaisuus tai puolisot asuvat ul-
komailla, on aina syytä selvittää, minkä 
maan lainsäädäntö tulee sovellettavaksi. 
Avioehtosopimuksen malli, joka sopii 
toiselle avioparille, ei välttämättä sovi 
toiselle – ratkaisu tulee aina tehdä tapaus-
kohtaisesti.

Kaisa Mähkä
Oikeustieteiden maisteri

Suomen Marsalkka Mannerheimin 
Kadettisäätiöllä ja Asianajotoimisto 
Lindell Oy:llä on vuodesta 2013 ollut 
oikeudellinen neuvontapalvelusopimus. 
Sen perusteella Kadettikunnan jäsenille, 
heidän puolisoilleen ja perillisilleen tar
jotaan enintään tunnin kestävä, maksuton 
oikeudellinen neuvonta perhe, perintö, 
henkilö ja persoonallisuusoikeuden 
alalta. Neuvonnasta vastaa pääasiassa 
Kaisa Mähkä.
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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-
takiveen. Reliefinomaisesti toteutettu 
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä 
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. 
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilo-
kiinnityksenä kahden mukana olevan 
tapin avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
52 euroa + postimaksu 6 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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Yliarvioitu tulevaisuus

Minulla oli kunnia johtaa pu-
hetta kokouksessa, jossa  
107 ihmisen joukolla pe-

rustettiin Rauhankone-yhdistys. Se on 
tiederajoja ylittäneen tekoälytutkijan, 
professori Timo Honkelan lahja jälki-
polville. Yhdistys kehittää tekoälyyn, 
koneoppimiseen ja uusiin teknologisiin 
menetelmiin perustuvia toimintamalleja. 
Niiden avulla on tarkoitus lisätä ihmisten 
välistä ymmärrystä ja luottamusta, edis-
tää oikeudenmukaisuutta sekä tukahdut-
taa tunnemyrskyjä yhteisöissä. 

Perimmäisenä tavoitteena on raken-
taa rauhanomaista maailmaa, minkä 
vuoksi Honkelan ajatuksia on ehditty 
pitää lapsellisina yrityksinä soveltaa 
tieteiskirjallisuutta elävään elämään. 
Ilmoittaudun mielelläni tähän haaveilijoiden joukkoon ker-
tomalla palkanneeni aikoinaan CMI-järjestöön lahjakkaan 
nuoren matemaatikon mallintamaan rauhanneuvotteluissa 
esiin tulevia tulevaisuusvaihtoehtoja systeemiseen ja siitä 
edelleen sovellettavaan muotoon. Nyt tuo Ville Brummer 
systeemianalyyseineen on jo toistakymmentä vuotta tehnyt 
käytännön työtä yksityisen diplomatian parissa soveltaen 
osaamistaan sekä päätöksentekoon että riskinhallintaan. 

Maailmanrauha ei ole varsinaisesti puhjennut, mutta kreik-
kalaisen filosofin Epikteroksen (55–135 jKr.) jalanjälkiä on 
seurattu: ”Eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään mie-
lenrauhaansa, vaan heidän käsityksensä asioista.” Omasta 
maailmanselityksestämme tulee meille ihmisille helposti tär-
keämpi kuin maailmasta itsestään. Toivoa sopii, ettei teko-
äly olisi yhtä herkkä rakastumaan omiin päätelmiinsä kuin 
ihmisen aivot ovat.

Elävien tehtävä on rakentaa vuorollaan tulevaisuutta 
niin hyväksi kuin järki ja valistunut harkinta suinkin salli-
vat. Naiivia realismia arvostavan sotilaan on vaikea luottaa 
Rauhankoneen tapaisiin ehdollisiin näkyihin, mutta käymällä 
merkitysneuvotteluja utopiauskoisten kanssa saa sotatieteilijä-
kin ilmaa siipiensä alle. Itse asiassa merkitysneuvottelut ovat 
myös tekoälyn keino suoriutua ja syventää käsiteanalyysiään. 
Haaveiltu Rauhankone ei olekaan yksittäinen Molokki, joka 
sanelee sodan ja rauhan ehdot, vaan joukko kehittyneitä ja 
perusteista ponnistavia työkaluja avustamaan ihmisten ym-
märrystä. 

Edesmennyt Motoristiakatemian puheenjohtaja ja tulevai-
suudentutkija Mika Mannermaa perehdytti minut Philip E. 
Tetlockin tutkimuksiin tulevaisuuden näkemisestä. Tetlockin 
johtamassa kaksi vuosikymmentä kestäneessä seurantatutki-
muksessa politiikkaan ja talouteen erikoistuneet ennustajat 
jakautuivat kahteen joukkoon. Valtaosan ennustukset onnistui-
vat samalla todennäköisyydellä kuin satunnaisgeneraattorin, 
mutta pieni joukko näytti jatkuvasti osuvan oikeaan. Meto-
dista viisastenkiveä heiltä ei löytynyt, mutta onnistuneiden 
tutkijoiden persoonista paljastui merkitsevää yhtenevyyttä.

Tulevaisuuden näkijöiden ei tarvinnut olla huippuälyk-
käitä, mutta he olivat monipuolisesti sivistyneitä. Oleellista 

oli, että he olivat aktiivisesti kiinnostu-
neita asioista, jotka olivat ristiriidassa 
heidän oman maailmankuvansa kanssa. 
Onnistujat testasivat hypoteesejaan, 
olivat numerotaitoisia, laskivat toden-
näköisyyksiä, toimivat ryhmissä ja olivat 
valmiita päivittämään uskomuksiaan 
ja myöntämään virheensä. Tetlockin 
mukaan tutkimustulos oli kiistaton: 
”Heillä oli todellinen mitattava taito ar-
vioida, millä todennäköisyydellä suurten 
panosten tapahtumat toteutuvat kolmen 
kuukauden, kuuden kuukauden, vuoden, 
tai puolentoista vuoden kuluttua.”

Yleisesti tulevaisuuden ennustami-
sessa pätee nyrkkisääntö, jonka mukaan 
muutosta yliarvioidaan lyhyellä ja aliar-
vioidaan pitkällä aikavälillä. Isot muu-

tokset eivät näytä tottelevan grafiikkaa, jossa piirretään trendiä 
kuvaavia viivoja nykyhetken jatkumona. Mullistukset alkavat 
usein jostain vähäisestä tekijästä, jonka olemme ehkä jo näh-
neet mutta jonka merkitystä emme ole vielä ymmärtäneet. 

Tekoäly on juuri tällainen tekijä. Edes sen määritelmästä 
ei ole täyttä yksimielisyyttä. Rakentajansa luomaa algoritmia 
noudattava laite on kuitenkin enemmän laskin kuin tekoäly. 
Varsinaisen tekoälyn ideaan kuuluu sen kyky oppia ja mukaut-
taa toimintaansa, parannella siis itse algoritmiaan. Sellaisena-
kin tekoäly on puhdas työkalu, joka pitäytyy tarkoituksessaan. 
Autonomiseksi tekoäly muuttuu kyetessään hylkäämään al-
kuperäisen toimintalogiikkansa ja korvaamaan sen uudella. 

Tällainen mahdollisuus on kauhistuttanut joukkoa teko-
älyn kehittäjiä. He – Elon Musk joukossaan – ovat esittäneet 
Yhdistyneille kansakunnille, että autonomiset aseet tulisi kiel-
tää, koska ne voivat irtautua ihmisen ohjauksesta.

Aivan samanlaiset tekoälyt, joita Rauhankoneeksi ke-
hitellään, voisivat siis olla myös Sodankone, ja sellaiseksi 
ne saattavat kehittyä yllättävillä tavoilla. Olemme tottuneet 
aseiden ja vasta-aseiden kehitysvuorotteluun, johon myös 
itse osallistumme. Meitä sitovat sodan lait ja omat eettiset 
periaatteemme. Niihin uskoen olemme jotenkin pärjänneet 
maailmassa, jossa humanitaarista oikeutta sumeilematta ri-
kotaan ja terrorismi pyrkii sodankäynnin rinnalle.

Terrori sodankäynnin keinona on yritys muuttaa pelin 
logiikkaa, kun itse pelissä ei muuten menesty. Myös tekninen 
kehitys voi päätyä samaan strategiaan. Kun tulevaisuuden 
sotilaamme joutuvat nanodrone-parvien piirittämiksi, voimme 
vain toivoa, että niiden neuroverkon luoja on ohjelmoinut 
parviälyyn ripauksen humanitaarista oikeutta sekä Asimovin 
lait ja robotiikan kolme pääsääntöä. 

Välttämättä niin ei kuitenkaan ole, vaan irti on päässyt 
hallitsematon voima. Lieneekö yliarvioitua tulevaisuutta 
esittää, että nostakaa poliitikot jo katseenne irti ydinaseista. 
Aserajoitusneuvotteluihin meillä on lisättävänä niitäkin tär-
keämpiä asioita!

Kalle Liesinen



IN MEMORIAM
Hintsala
Pentti Aulis
Everstiluutnantti
s. 28.2.1940
k. 26.11.2018
Kad.nro 4469
49. Kurssi

Nurmela
Matti Olavi
Majuri
s. 20.2.1941
k. 29.11.2018
Kad.nro 4552
49. Kurssi

Jokela
Hannu Kalervo
Eversti
s. 17.9.1952
k. 11.11.2018
Kad.nro 5946
60. Kurssi

Skön
Kimmo Harry Tapio
Majuri
s. 8.4.1940
k. 20.12.2018
Kad.nro 4822
50. Kurssi

Vehviläinen
Eero Seppo
Majuri
s. 31.1.1938
k. 12.1.2019
Kad.nro 4259
47. Kurssi

Kurtto
Risto Eino Eevertti
Everstiluutnantti
s. 29.10.1944
k. 4.1.2019
Kad.nro 5164
52. Kurssi

Launonen
Petri Juhani
Everstiluutnantti
s. 20.8.1965
k. 2.1.2019
Kad.nro 7820
75. Kurssi

Virola
Jouko Martti Ilmari
Majuri
s. 11.8.1935
k. 11.1.2019
Kad.nro 3967
45. Kurssi

Niemenkari
Aimo Antero
Eversti
s. 28.11.1936
k. 15.1.2019
Kad.nro 3760
43. Kurssi

Anttinen
Jussi
Komentaja
s. 9.8.1927
k. 25.1.2019
Kad.nro 525me
22. Merikadettikurssi

Rekola
Hans-Peter
Komentaja
s. 30.7.1950
k. 6.2.2019
Kad.nro 5795
58. Kurssi

Heliö
Ahti Tapani
Majuri
s. 2.3.1941
k. 8.2.2019
Kad.nro 4889
51. Kurssi

Lenkkeri
Pekka Olavi
Everstiluutnantti
s. 4.2.1938
k. 11.2.2019
Kad.nro 3917
45. Kurssi

Moilanen
Jaakko Antti
Eversti
s. 11.9.1931
k. 10.2.2019
Kad.nro 3456
39. Kurssi

Hillo
Jaakko Juho
Kapteeni
s. 9.7.1921
k. 22.2.2019
Kad.nro 2214
26. Kurssi
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