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pääkirjoitus

Huoltovarmuus yhteiskunnan  
kriisikestävyyden takaajana

Veikko Huovisen Hamsteri va
rautuu huolella tulevaa talveen. 
Tarkan suunnittelun jälkeen hän 

aloittaa varmuusvarastoinnin. Naapuril
leen hän toteaa, että ”tietyn varmuus
rajan alittaminen tuo aina mukanaan 
omat riskinsä”.

Suomalaisen huoltovarmuuden ensi 
askeleet otettiin ensimmäisen maailman
sodan jälkeen. Sotaa seurannut huolto
kriisi havahdutti uuden kansakunnan 
taloudellisen varautumisen tarpeeseen. 
Ennen talvi ja jatkosotaa poliittiset eri
mielisyydet kuitenkin kaatoivat hyvien 
suunnitelmien toimeenpanon ja varau
tumistoimet. Sotiin joudutaan lähtemään 
osin varautumattomana. Helsingin pommitusten alkuun 
mennessä oli viidestäsadasta huoltovarmuussuunnitelmis
sa olleesta teollisuusyrityksestä vain runsas sata ehditty 
aktivoida palvelemaan sodan olosuhteita. Suuri osa yh
teiskunnasta jouduttiin adaptoimaan kriisin olosuhteisiin 
inspiroimalla, koska suunnittelua ei ollut viety käytäntöön.

Puolustusneuvoston päätöksellä aloitettiin vuonna 1960 
suunnitelmallinen yhteiskunnan varautuminen eri kriiseihin. 
Kokousmuistiossa todetaan sotien oppien pohjalta ”nykyi
sen totalitaarisen sodan” edellyttävän kaikkien yhteiskunnan 
alojen varautumista rauhan ajoista poikkeaviin tehtäviin 
ja toimintamalleihin. Koko yhteiskunnan varautuminen 
sai alkunsa. 

Tässä numerossa avaamme kansallista huoltovarmuut
ta eri näkökulmista. Yhteiskuntamme kriisinsietokyky on 
huomattavasti erilainen kuin viime sotien aikaan. Globaali
talous, tietoverkkopohjainen yhteiskunta, logistiset tava
ravirrat ja kansainvälisten yritysten lisääntyminen ovat 
muutamia esimerkkejä, jotka ovat tuoneet suomalaiseen 
yhteiskuntaan kriisiherkkyyttä. Systeemi on optimoitu häi
riöttömään toimintamalliin.   

Yritysten normaaliin operatiiviseen toimintaan kuuluu 
häiriötilanteisiin varautuminen. Yritystoiminnan tulee jatkua 
mahdollisimman nopeasti häiriöstä toipuen. Toimintaa jat
ketaan jatkuvuussuunnitelmien avulla. Tämän päälle joillain 
yrityksillä on vielä vapaaehtoiset tai yhteiskunnan säätämät 
varautumisvelvoitteet. Varautuminen kriisitilanteisiin vaatii 
aina ylimääräisiä resursseja. Optimoidussa liiketoiminnassa 
yritykset joutuvat pohtimaan varautumisen liiketoiminnal
liset hyödyt ja haitat. Tällä hetkellä suomalaista huoltovar
muutta hoitaa erillisen suunnittelun kautta kaikkiaan yli  
1 500 huoltovarmuuskriittistä yritystä. 

Turvallinen ja vakaa yhteiskunta on 
yritystoiminnan ja investointien perus
ta. Suomi on lähes kaikissa myönteisiä 
asioita mittaavissa kansainvälisissä tut
kimuksissa kärjessä.  Syyskuun alussa 
tasavallan presidentti muistutti, etteivät 
sijoitukset tule ilmaiseksi. Hän pohti, 
mitä tapahtuisi, jos Suomi olisikin yh
teiskunnallisesti epävakaa, kansa ha
jaantunut ja korruptio rehottaisi. Suomi 
ei olisikaan enää houkutteleva paikka 
yrittää ja investoida. 

Turvallisuusviranomaiset, Puolus
tusvoimat niiden mukana, saavat vuosi 
toisensa jälkeen parhaita arvioita kan
salta. Olemme siis osa yhteiskunnan 

vakautta. Puolustusvoimat on osa yhteiskuntaa kaikissa 
kriisin vaiheissa, myös sodan aikana. On olennaista, että 
me kadettiupseerit ymmärrämme kriisiytyvän yhteiskunnan 
monimuotoisuuden ja osaamme sovittaa oman toimintamme 
osaksi yhteiskuntaa. Siksi on keskeistä, että myös kriisisuun
nitelmissa ja harjoituksissa otetaan huomioon ympäröivä 
yhteiskunta. On vaikeaa kuvitella Suomessa sotatilaa, jossa 
sotaväki sotii rintamalla erossa muusta yhteiskunnasta ja 
väestöstä. Myös puolustusneuvosto kiinnitti vuonna 1960 
huomiota samaan todetessaan, että upseerien on saatava 
koulutusta yhteiskunnan kriisiytymisen mukanaan tuomiin 
asioihin, jotta he osaavat ottaa ne huomioon toiminnassaan.

Huoltovarmuuden rakentaminen on yli suhdanteiden 
kestävää pitkäjänteistä päätöksentekoa. Suomeen on ra
kennettu viime sotien jälkeen uniikki ja ajassa elävä kriisi
valmius. Toivottavasti jatkossakin päätökset tukevat viime 
sotien oppien pohjalta rakennettua toimintamallia. Hams
terin sanoin: ”Ilmenee aina jotain, jota saa sitten katua. 
Hetken kiihkossa harkintakyky pettää, tehdään kiireellisiä 
päätöksiä.”
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näkymiä

Kadettiupseerien tärkein 
vastuu on täyttää valtio
vallan ja Puolustusvoimien 

heille uskomat tehtävät Suomen 
itse näisyyden turvaamiseksi. Vastuu 
näkyy myös arvoperustassam
me – niin Puolustusvoimien kuin  
Kadettikunnankin: isänmaallinen, 
ammattitaitoinen, oikeudenmu
kainen, vastuullinen, luotettava ja 
yhteistyökykyinen. Nämä arvot 
helpottavat ajatteluamme ja tehtä
vämme täyttämistä. Ne ovat yhdessä 
sovittuja ja toimiviksi koettuja. 

Päivittäisessä palvelustyössä
ni joudun jatkuvasti sanomaan ”ei 
valitettavasti käy”, jakamaan pet
tymyksiä ja välttämään katteetto
mia lupauksia henkilöstölle. Rahat 
eivät yksinkertaisesti riitä kaikkiin 
henkilöstötarpeisiin. Yhdestäkään  
12 000 tehtävästä ei olla valmiita 
luopumaan.  Rahan vähyys on jatkuva arkea leimaava huoli. 

Luottamustehtävässäni, kadettiveljien ja sisarien 
  puheenjohtajana, haluan keskittyä voimanlähteeseen, joka 
ei maksa mitään. Saan voimia arvoista ja luotan niihin. 
Kadettikunnan julkaisema arvotutkimus vahvistaa myös 
upseerikunnan luottavan niihin. 

Valmius kantaa vastuuta on perusedellytys kadettiupsee
rien keskuudessa. Tutkimuksen mukaan 99 prosenttia meistä 
on tätä mieltä. Hiukan kärjistäen voisi sanoa, että jäljelle 
jäävä prosentti teettää 99 prosenttia henkilöstöalan töistä.

Vastuullisuus on arvojen kulmakivi. Vastuuta tulee kantaa 
alaisten ja ympäristön lisäksi myös itsestään. Sisäistin itse 
vastuullisuuden merkityksen 1990luvun alkupuolella. 
Vahvan sysäyksen siihen antoi silloinen Kadettikoulun pappi, 
arvostettu ja pidetty Seppo Kangas, upseerin mielen ja arvo
jen tulkitsija. Pitämässään kenttähartaudessa hän konkretisoi 
vastuullisuutta Nalle Puh sadun kautta. Se muistutti meitä 
siitä, mitä tapahtuu, jos huomio kääntyy pelkästään omiin 
tarpeisiin ja vastuu ympärillä olevasta yhteisöstä unohtuu. 
Tarinan ydin tiivistyi toteamukseen ”Nasu pitää huolen Na
susta”.

Meidän roolissamme ”Nasuajattelu” ei riitä. Upseeri 
vastaa tekemisistään paitsi itselleen myös työyhteisölleen ja 
laajemmassa mielessä koko Puolustusvoimille tai Rajavar
tiolaitokselle. Vastuullisuus on upseerin päivittäinen hyve. 

Tukenamme ovat yhdessä luodut 
toimintaperiaatteet, joista yksi on 
Yleinen palvelusohjesääntö. Se päi
vitetään ajanmukaiseksi kuluvan 
vuoden loppuun mennessä. Normit, 
säännöt ja ohjeet tukevat toimintaam
me, mutta jokainen vastaa omista te
kemisistään. Se, mitä julkisuudessa 
sanot tai kirjoitat, miten käyttäydyt 
tai miten kannat sotilaspukua, on 
omalla vastuullasi. Tiesitkö esimer
kiksi, että sotilaspuvun ja siihen kuu
luvan pukineen käyttö on kielletty 
puoluepoliittisessa toiminnassa sekä 
vaalimainonnassa, mielenosoituksis
sa ja julkisissa mielipiteenilmaisun 
kaltaisissa  tilaisuuksissa? Puetko 
siviilitakin  sotilaspuvun päälle läh
tiessäsi töistä? 

Yhdeksän kymmenestä upseeris
ta kertoo olevansa ylpeä ammatis
taan. Tiedämme, että toimintaamme 

arvostetaan – miksei siis myös upseerin virkapukua?  Jos 
pohdit, mikä on ja mikä ei ole kadettiupseerin arvojen mu
kaista toimintaa, esimies voi auttaa.

Arvotutkimus ja monet Puolustusvoimien muut tutki
mukset osoittavat, että parasta Puolustusvoimissa on työ
yhteisöön ja ilmapiiriin liittyvät arvot. Voisimme jopa 
promovoida arvoja enemmän. Kustannustehokas tapa saada 
tulosta aikaan!

Viimeisin varusmiespalaute on seurantahistorian tähän
astisista paras. Kadettiupseerikoulutukseen hakeudutaan 
yhä enemmän. Ammattikuntana voimme olla ylpeitä jälleen 
kerran. Tuoreen instituutiotutkimuksen mukaan Puolustus
voimat rankattiin hopealle – heti poliisin jälkeen. Pidetään 
taso yllä ja muistetaan, että kadettiupseerin työnantaja on 
Suomen kansa. Meiltä odotetaan vastuullista käyttäytymistä 
sekä lojaalisuutta valtion johtoa ja sen päätöksiä kohtaan, 
myös silloin kun ajat ovat vaikeita.

 
Hoidetaan siis ne hommat, jotka meille upseereille on 

uskottu, ja tehdään se hyvin.

Arvojamme hyödyntäen voimia syksyyn!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Kim Mattsson

Mitä jos ”Nasu huolehtii vain Nasusta”
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Teksti: Jyri Häkämies

Elinkeinoelämän järjestö
jen piirissä järjestelmällinen 
 varautumis ja turvallisuustyö 

käynnistettiin jo 1950luvulla ulko ja 
sisäpoliittisesti varsin herkässä tilan
teessa. Tämän vuoksi toiminta ymmär
rettävästi aloitettiin melko matalalla 
profiililla. Myöhemmin varautumises
ta sekä yhteiskunnan yleisen turval
lisuuden edistämisestä on kuitenkin 
muodostunut yhä näkyvämpi osa elin
keinoelämän toimintaa. 

Kun puolustusministerinä aikanaan 
kerroin suomalaisesta kokonaismaan
puolustuksen konseptista, hämmästys ja 
ihailu oli suuri: miten valtion ja yritys
ten yhteistyö voi olla noin saumatonta?

Myöskään liiketoiminnallisesta 
näkökulmasta toiminnan merkitystä ei 
voi väheksyä. Yritysten turvallisuus, 
riskienhallinta ja varautumistyö eivät 
ole enää vuosiin olleet ainoastaan 
lainsäädännöstä tulevia velvoitteita tai 
pakollisia poikkeusolojen toiminta
suunnitelmia, vaan niistä on par
haimmillaan muodostunut monessa 

yrityksessä osa kokonaisvaltaista liike
toimintaa tukevaa jatkuvuudenhallintaa 
ja johtamista. Tämä on puolestaan tuke
nut yritysten omaa laatutyötä ja siten 
edistänyt myös liiketaloudellisia intres
sejä. Siksi toiminta on epäilemättä myös 
parantanut monen yrityksen tehokkuutta 
ja kilpailukykyä. 

Hybridi haastaa myös 
yritysmaailmaa

Olemme saaneet viime aikoina havaita, 
kuinka yhteiskuntaan kohdistuvat uudet 
ennustamattomat, monimutkaiset ja no
peasti muuttuvat uhat hallitsevat turval
lisuuskeskusteluamme. Myös yritysten 
uhka ja riskiympäristö on kiistatta 
melkoisessa muutoksessa. Keskiseksi 
kysymykseksi on noussut erityisesti 
hybridi ja kyberuhkiin vastaaminen. 

Globaalin tiedonvälityksen ennen
näkemätön nopeus sekä uudet tek
nologiaratkaisut haastavat meitä yhä 
enemmän kyberturvallisuuden ja varau
tumisen näkökulmasta. Verkottuneessa 

ja nopeasti digitalisoituvassa maailmas
sa korostuu se tosiasia, että yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen ylläpidosta ja 
yhteiskunnan yleisestä turvallisuudesta 
ei kukaan voi huolehtia tai vastata yksin 
ja vain omin ehdoin. Tarvitaan yhteistä 
tilannekuvaa ja yhteisiä verkostomaisia 
toimintamalleja, joilla voidaan vastata 
tehokkaasti muuttuneisiin uhkakuviin. 

Yritykset omistavat valtaosan 
maamme keskeisestä infrastruktuuris
ta. Tässä suhteessa yhteiskuntaamme 
kohdistuvien uhkien kyberulottuvuus 
koskettaa yritysmaailmaa aiempaa  
vahvemmin. Uudessa tilanteessa pahim

Yritysten tekemästä turvallisuus- ja varautumistyöstä 
on tullut keskeinen osa yhteiskunnan kriittisten 

toimintojen turvaamista kaikissa olosuhteissa. Tämä on 
tiedostettu Suomessa jo pitkään: elinkeinoelämässä on 
tehty vuosikymmeniä pitkäjänteistä työtä yhteiskunnan 

turvallisuuden, kriisiaikoihin varautumisen ja 
turvallisuusosaamisen parantamiseksi. 

Elinkeinoelämä arvostaa
turvallista ja vakaata  
toimintaympäristöä

Jyri Häkämies
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millaan mikä tahansa yritys voi joutua 
hyvin nopeasti laajentuvan kriisin etu
rintamaan. 

Juuri erilaisten hybridiuhkien teho
kas ennakointi ja niiden tunnistaminen 
ovat suuri haaste meille kaikille. Siksi 
on hyvä esittää kysymys siitä, miten 
näihin uhkiin voidaan lopulta tehok
kaasti varautua ja miten niitä voidaan 
torjua. Vastaus ei varmasti ole yksinker
tainen, mutta kuten Puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksen tuoreessa katsauk
sessa todetaan: hybridiin on vastattava 
hybridillä. Yhteiskunnan varautumises
sa viranomaisten ja elinkeinoelämän 
määrätietoinen yhteistyö ja kumppanuus 
ovat perinteisiä vahvuuksiamme, mutta 
nykyisessä ympäristössä myös entistä 
tärkeämpiä kehityskohteita.

Nopeasti muuttunut 
turvallisuustilanne 

Ei liene yllätys, että Euroopan nopeasti 
muuttunut turvallisuustilanne on aiheut
tanut huolestunutta pohdintaa myös elin
keinoelämän piirissä. Hajottavia voimia 
on paljon liikkeellä. Olemme saaneet 
havaita, miten kansainvälinen terrorismi 
on tullut Euroopan sydänmaille ja Lähi
idän konfliktien seurauksena turvapaik
kaa etsivien ihmisten määrä Euroopassa 
on kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan 
aikaan lähellä meitä käydään todel
lista hybridisotaa, jossa kaikki keinot 
voimakasta informaatiovaikuttamista, 
kyberiskuja ja suoraa sotilaallista voi
mankäyttöä myöten näyttävät olevan 
käytössä. 

Turvapaikanhakijoiden tulva pääsi 
viime vuonna yllättämään viranomaiset 
monessa Euroopan maassa. Järjestelmän 
kestävyys joutui kiistatta koetukselle 
myös meillä Suomessa. Kykenim
me kuitenkin toimimaan hankalassa 
 tilanteessa varsin tehokkaasti. Meillä 
muodostettiin järjestelykeskuksia ja 
huolehdittiin maahantulijoiden rekiste
röinnistä, majoituksesta, tarvittavasta 
logistiikasta sekä muista tarpeista. 

Monessa tapauksessa turvapaikan 
hakijoihin liittyvää työtä tekivät yhdessä 
viranomaiset, yritykset sekä kolmannen 
sektorin toimijat. Joillekin saattoi olla 
yllättävää, että monet toteutetuista toi
menpiteistä perustuivat jo 1990luvulla 
laadittuihin varautumissuunnitelmiin. 
Vaikka tilanne ei täysin vastannut aikoi
naan suunniteltuja uhkakuvia, toiminta

kyky kyettiin säilyttämään yllättävässä 
tilanteessa. Toisin sanoen meillä oli 
varauduttu ja osasimme soveltaa suun
nitelmia joustavasti. Tornion vastaan
ottokeskuksesta tuli esimerkki muulle 
maailmalle.

Edellä esitetty osoittaa, että yhteis
kuntamme perustoimintaa uhkaavien 
häiriötilanteiden luonne voi olla hyvin 
monimutkainen ja arvaamaton. Pai
kalliset konfliktit laajentuvat hetkessä 
 alueellisiksi. Kriisit eivät tunne valti
oiden rajoja tai sodankäynnin sääntöjä 
ainakaan niiden perinteisessä merkityk
sessä. Näissä olosuhteissa kansainväli
nen yhteistyö sekä yhteisten ratkaisujen 
ennakkoluuloton etsiminen ovat kiistatta 
hyvin tärkeitä. Meillä Suomessa on tässä 
suhteessa paljon annettavaa. Yhteistyö
hön perustuvan varautumismallin kehit
tämisessä olisi varmasti aineksia myös 
kansainväliseksi vientituotteeksi. 

Turvallisuutta  
ja vakautta arvostetaan

Epävakaaksi muuttuneen tilanteen ta
loudellisia vaikutuksia elinkeinoelämäl
le on hankala arvioida tarkasti, mutta on 
selvää, että epävarma ympäristö ei ole 
hyväksi yrityksille ja kasvulle. Olemme 
jo nähneet epävarmuuden seuraukset 
ihmisten ja tavaroiden vapaaseen liik
kuvuuteen. Valitettavasti Euroopan 
sisärajoille on noussut aitoja ja rajatar
kastuksia on otettu uudelleen käyttöön. 

Poikkeuksellisessa tilantees
sa tietyt toimet ovat ymmärrettäviä, 
mutta tilanteen pahenemisella on 
 arvioitu olevan paljon negatiivisia 

Hybridisodassa yritykset ja kansalaiset ovat eturintamassa.

Venäjän hävittäjä lensi vaarallisen lähellä Yhdysvaltain alusta Itämerellä.
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vaikutuksia eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyyn ja sisämarkkinoiden 
toimivuuteen. Pidemmän aikavälin 
uhkakuvana voi olla turvattomuuden 
ja epävarmuuden heijastuminen koko 
Euroopan talouskasvuun heikentyvän 
kuluttajaluottamuksen ja vähenevän 
 investointihalukkuuden seurauksena. 
Tällaisilla merkittävillä häiriöillä voi 
olla kasvavia ikäviä seurauksia erityi
sesti Suomen kaltaiselle vientipainot
teiselle taloudelle. 

Epävakauden aikoina turvallisuut
ta ja vakautta arvostetaan. Kilpailu 
globaaleilla markkinoilla on ennen
näkemättömän kovaa. Tässä tilanteessa 
Suomen profiloituminen kiinnostavana 
sijoittautumispaikkana ja investointien 
kohteena kansainvälisille yrityksille on 
hyvin merkittävä kysymys. 

Meillä turvallisuus ei ole ainoastaan 
totuttu ja normaali tilanne, vaan se tar
koittaa  lisäksi korostunutta varmuutta 
siitä, että meillä asiat sujuvat myös 
vaikeina  aikoina paremmin kuin muu
alla. Voimme osoittaa investoijille, että 
emme säiky jokaista rasahdusta. Notee
raamme ne, osaamme arvioida niiden 
merkityksen sekä varaudumme niiden 
tuomiin muutoksiin. Siksi meillä on 
erinomainen mahdollisuus profiloitua 
kansainvälisesti turvallisuudellamme, 
vakaudellamme sekä kyvyllämme vas
tata myös uusiin uhkiin vahvalla julki
sen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. 

Yritysten 
yhteiskuntavastuu

Suomessa elinkeinoelämän toimijat kan
tavat perinteisesti vahvaa yhteiskunta
vastuuta. Viranomaisten ja yritysten 
toimivalle yhteistyölle on luotu vuosien 
varrella poikkeuksellisen vankat perus
tukset. Yhteistyötä tehdään tiiviisti eri 
toimialojen sisällä ja tarvittaessa myös 
sektorien väliset rajat ylittäen. Emme 
siis saa tulevaisuudessakaan unohtaa 
uskallusta ja ennakkoluulottomia uusia 
kumppanuuksia. 

Kansainväliset esimerkit osoittavat, 
että turvallisuus ja varautumistoimin
nan ympärille voi kehittyä myös uutta 

osaamista sekä hyviä liiketoimintamah
dollisuuksia, erityisesti teknologian 
kehittyessä huimin askelin. Rehelli
sesti voidaan todeta, että tällaisia uusia 
yhteistyömahdollisuuksia ja avauksia 
arvostetaan elinkeinoelämän piirissä 
paljon. Viranomaisten ja elinkeinoelä
män osallistava ja tiivis yhteistyö on nyt 
entistä tärkeämpää kyber ja hybridi
uhkien maailmassa.

Varautuminen ja turvallisuuden tun
teen säilyttäminen ovat ennen kaikkea 
yhteiskunnan sietokyvyn kasvattamista 
sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä. 
Hyvä sietokyky ei ole ainoastaan kriit
tisten toimintojen jatkuvuutta, vaan sillä 
on myös oma henkinen ulottuvuutensa. 
Se lähtee yksittäisestä kansalaisesta ja 
pienimmästä elinkeinoharjoittajasta 
ja ulottuu aina suurimpiin valtiollisiin 
 instituutioihin ja yrityksiin saakka. 

Onneksi voidaan rehellisesti todeta, 
että olemme Suomessa tehneet, ja 
teemme myös tulevaisuudessa, varau
tumisessa ja turvallisuuden tunteen säi
lyttämisessä asioita paljon paremmin 
kuin monet muut maat. Kansainvälisesti 
arvioiden meillä on harvinainen yhteis
työmalli ja korkea tahtotila yhteiskun
tamme turvallisuuden suojaamiseen 
− niistä kannattaa pitää kiinni. 

Jyri Häkämies on Elinkeinoelämän 
keskusliiton toimitusjohtaja. 

Turvallisuutta rakennetaan yhdessä.
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Koulutus on osa varautumista. Kaartinjääkärit harjoittelemassa 
epäilyttävien henkilöiden kiinniottoa metrotunnelissa.
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Brexit ravistelee
Euroopan turvallisuuspoliittista  

yhteistyötä

Juha Jokela

IsossaBritanniassa äänestettiin 
maan EUjäsenyydestä dramaat
tisin seurauksin juhannuksen 

alla. Välittömästi kansanäänestyksen 
tuloksen selvittyä maan nykyinen ul
koministeri Boris Johnson totesi, että 
IsoBritannia säilyy aina osana Eu
rooppaa. 

Pääministeri David Cameron sanoi 
jo ennen äänestystä Naton Varsovan 
huippukokouksessa kesäkuussa, että 
maa ei ole vetäytymässä maailmasta, 
vaikka Britannia jättäisi EU:n. Lausun
tonsa tueksi Cameron lupasi 650 soti
lasta vahvistamaan Naton sotilaallista 
läsnäoloa Puolassa ja Baltian maissa. 
Britannian uusi pääministeri Theresa 
May on puolestaan luvannut rakentaa 
Britannialle ”rohkean, uuden ja posi
tiivisen” roolin maailmassa. 

Politikkojen ulostulot tukevat 
kansanäänestyskampanjoinnin aikai
sia asiantuntijaarvioita: EUero ei 
ainakaan lyhyellä aikavälillä muuta 
maan sitoutumista sotilasliitto Natoon, 
pyrkimystä ylläpitää erityissuhdetta 
Yhdysvaltoihin eikä Ranskan kanssa 
harjoitettavaa puolustusyhteistyötä. Li
säksi yhteistyön EU:n kanssa ennakoi
daan jatkuvan, vaikka sen laajuudesta 
ja luonteesta ei ole tietoa. 

Ison-Britannian  
muuttuva rooli

Pääministeri Theresa May on onnistu
nut ottamaan konservatiivien ohjat kä
siinsä nopeasti ja ainakin näennäisesti 
yhdistämään jakautuneen puolueensa. 
Hänen seuraava tavoitteensa on yhdistää 
jakautunut kansakunta eroneuvottelujen 
ja maan uudelleen asemoimisen taakse. 
Hän joutuu tasapainoilemaan euroo
panmielisten – erityisesti Skotlannin ja 
suurten kaupunkien – ja kovan linjan 
euroskeptikkojen ristipaineissa. 

Jälkimmäisten ryhmien parissa on 
jo vuosia vaikuttanut erityyppisille 
 populistisille liikkeille tyypillinen ajatte
lu, jossa keskiöön on nostettu suojamuu
rien rakentaminen globaalien virtojen 
hallitsemiseksi. Suuressa kuvassa tämä 
esitetään vaihtoehtona riskien ja uhkien 
hallinnalle kansainvälistä yhteistyötä 
 syventämällä. 

Britannian ulko ja turvallisuus
poliittista eristäytymistä ei voida täysin 
sulkea pois. Puolustusmäärärahat ja sitä 
kautta sitoutuminen kriisinhallintaan ja 
Euroopan turvallisuuteen ovat potenti
aalisia tulevia vaaliteemoja.  

Kehitykseen Britanniassa vaikut
tavat myös Yhdysvaltojen ja Ranskan 

presidentinvaalit. Lisäksi saarivaltion 
ja EU:n välisiä taloussuhteita koskevis
ta neuvotteluista ennakoidaan vaikeita. 
Eron jälkeisten negatiivisten taloudel
listen vaikutusten toteutuminen saattaa 
entisestään kärjistää maan sisäpoliittisia 
jännitteitä. 

Sisäpoliittista jännitteistä johdetun 
eristäytymisen ohella asiantuntijat ovat 
olleet huolissaan IsonBritannian ulko 
ja turvallisuuspolitiikan näivettymisestä 
jo kansanäänestystä edeltäneenä aikana. 
Vaikka maa on korostanut rooliaan 
monissa kriiseissä, yleisesti Britannian 
merkityksen on nähty hiipuvan ja vas
taavasti Saksan ja Ranskan merkityksen 
kasvavan. 

Teksti: Juha Jokela

Sisäpoliittisesta šokista selvittyään Ison-Britannian 
uusi hallitus on aloittanut EU-eron valmistelemisen. 

Eron aikataulusta ja sen vaikutuksista käydään vilkasta 
keskustelua. Eron ennakoidaan korostavan Naton 
puolustuspoliittista roolia Euroopassa ja nostavan 
turvallisuuden vahvasti EU:n poliittiselle agendalle.   



Kylkirauta 3/2016 10

artikkelit

Ku
va

 w
or

dp
re

ss
.c

om
 / 

ge
tty

im
ag

es
.

Kehitykseen on osaltaan vaikut
tanut Britannian EUjäsenyyteen liit
tynyt epävarmuus. Sekä Saksa että 
Ranska ovat onnistuneet säilyttämään 
asemiaan muuttuvassa maailmanjär
jestyksessä tukeutumalla vahvaan ase
maansa EU:ssa. Ulkovalloille Saksa, 
kuten myös Ranska, ovat näyttäytyneet 
keskeisinä eurooppalaisina toimijoina 
unionia ravistelevien kriisien ratkaisus
sa. Yhdysvaltojen nykyisen hallinnon 
tiivis vuoropuhelu erityisesti Berliinin 
kanssa on pantu merkille laajasti.  

Britannian painoarvoon on vaikut
tanut myös resurssien kohdentaminen 
EUjäsenyyteen liittyviin uudelleenneu
votteluihin. Vaikean eroprosessin läpi
viemisen katsotaan entisestään syövän 
päättäjien ja virkamieskunnan huomiota 
tulevina vuosina.     

Britannian ulko ja turvallisuus
poliittista toimeliaisuutta sekä maan 
sotilaallisia suorituskykyjä pidetään 
kuitenkin valttikorttina myös tulevissa 
EUneuvotteluissa.  

Arvioiden mukaan Euroopan tur
vallisuuteen tekemiensä satsausten 
takia Britannia voi odottaa yleistä 
hyväntahtoisuutta lähestyvissä brexit

neuvotteluissa. Asiantuntijat ovat tosin 
varoittaneet Britanniaa koplaamasta 
Natopanostusta osaksi edessä olevia 
EUneuvotteluja. Luottamus Britanni
an toimintaa kohtaan saattaisi romahtaa 
 nopeasti ja pysyvästi mantereella.

Yhteiset uhkakuvat 
yhteistyön moottorina 

Jatkossa EU:n ulkopolitiikan suu
rista linjoista ja politiikkatoimista 
eteläisen ja itäisen naapuruston va
kauden edistämiseksi neuvotellaan 
Eurooppa neuvostossa ja EU:n ulkosuh
deneuvostossa ilman Britanniaa. Britan
nian vaikutusmahdollisuudet kapenevat 
myös siitä syytä, että sen ulkoministeri
ön EU:n ulkosuhdehallintoon lähetetyt 
virkamiehet palaavat Lontooseen. 

Haasteiden ja uhkakuvien valossa 
yhteistyön jatkuminen EU:n kanssa 
olisi Britannian etujen mukaista. Tie
donsaannin ja vaikutuskanavien säilyt
täminen saattaa kuitenkin osoittautua 
vaikeaksi. Esimerkiksi Norjan ja Ka
nadan ulko politiikan tutkimuksessa on 
nostettu esiin tähän liittyvät vaikeudet. 
Koska EU:n politiikan valmistelus

sa on sovitettava yhteen jäsenmaiden 
eriävät  näkökulmat, fokus on usein pit
kälti EU:n sisäisessä koheesiossa eikä 
 ulkoisessa vuoropuhelussa. 

EU:n ja IsonBritannian ulko ja 
turvallisuuspoliittisen yhteistyön jat
kumista puoltavat kuitenkin yhtene
vät turvallisuusintressit, Britannian 
35vuoti nen kokemus EU:n päätöksen
teosta ja myös Britannian vaikutusvalta 
– esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvos
tossa, Gryhmissä ja laajemmin globaa
lin hallinnan instituutioissa – sekä maan 
diplomaattiset ja sotilaalliset resurssit. 

Rakentuuko yhteistyö jatkossa 
esimerkiksi laajaalaisen virallisen 
konsultaatiomekanismin varaan vai 
tapauskohtaisesti ja epävirallisesti, on 
yksi keskeinen avoin kysymys, samoin 
kuin Britannian mahdollinen kontribuu
tio EU:n kriisinhallintaoperaatioihin. 
Tämä on tosin ollut laskusuunnassa 
pääministeri Cameronin johtamien hal
litusten aikana. Nykyisin maan osuus 
EUoperaatioiden henkilöstöstä on 
noin 4,2 prosenttia. Sotilasoperaatiossa 
 Britannian panos on viidenneksi suurin 
ja siviilioperaatioissa seitsemänneksi 
suurin EU:ssa.

Saksan merkitys Euroopan turvallisuudessa kasvaa.
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Turvallisuuden 
lippulaivahanke

Britannian eron on arvioitu ainakin 
keskipitkällä aikajänteellä vähentä
vän jäsenmaiden halukkuutta syventää 
 integraatiota erityisesti perussopimuk
sia uudistamalla. Jäsenmaista kantau
tuneiden kaikujen mukaan unionin on 
syytä keskittyä pakolaiskriisiin, talou
teen sekä turvallisuuteen olemassa ole
vien toimivaltojen puitteissa.

Pakolaiskriisin hoidon ja talous
politiikan jakaessa syvästi jäsenmaita 
turvallisuus saattaakin nousta unionia 
yhdistäväksi yhteistyöhankkeeksi. Yh
teistyön tiivistämiselle – mukaan luet
tuna myös unionin sisäinen turvallisuus 
– vaikuttaisi olevan nostetta jäsenval
tioiden ja EUkansalaisten parissa. 

Taustalla vaikuttaa dramaattisesti 
heikentynyt turvallisuustilanne EU:n 
eteläisessä ja itäisessä naapurustossa. 
Unionia ravistelleen pakolaiskriisin rat
kaisu on epävakaalla pohjalla. Arviot 
muuttopaineen taustalla vaikuttavista 
syistä ja kehityskuluista sekä Lähi
idässä että Afrikassa ovat hälyttäviä, 
ja yhteistyö Turkin kanssa on osoit

tautunut vaikeaksi. Muuttopaineen 
kasvaessa vanhojen ja uusien reittien 
avautumista EU:n alueelle pidetään 
todennäköisenä. Akuutin turvallisuus
tilanteen parantamisen rinnalle onkin 
nostettu vakauden edistäminen EU:n 
kehitys ja kauppa politiikan keinoin 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
Myös kriisinhallintaoperaatiolle näh
dään jatkossakin tarvetta. 

Voimapolitiikan ja sotilaallisen 
voimankäytön palaaminen ryminällä 
 Euroopan näyttämölle idässä haas
taa niin ikään EU:n nykyistä ulko ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Alueellisen 
koskemattomuuteen ja puolustukseen 
liittyvien kysymysten painoarvon 
 lisääntyminen on korostanut Naton 
merkitystä turvallisuuden tuottajana 
Euroopassa. EU:lta Ukrainan kriisiin 
ja Krimin valtaukseen vastaaminen 
on edellyttänyt entistä pontevampaa 
ja yhtenäisempää Venäjäpolitiikkaa. 
Saksan johdossa saavutettu yhtenäisyys 
on toistaiseksi pitänyt.  

Saksan ja Ranskan ulkoministerien 
yhteinen ulostulo heti brexittuloksen 
selvittyä on merkittävä ulko ja turval
lisuuspoliittinen avaus.   

Radikalisaatioon ja terrorismiin 
liittyvien uhkien torjuminen indi
koi myös sisäisiä toimia. Saksa ja 
Ranska ovat esittäneet entistä tii
viimpää tiedustelutietojen vaihtoa ja 
viranomais yhteistyötä. Pidemmällä 
aikavälillä maat ovat valmiita pohti
maan Euroopan syyttäjäviraston man
daatin laajentamista terrorismiin ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä 
edellyttää myös jäsenmaiden rikoslain
säädännön osittaista harmonisointia. 

Yhteisen ulko ja turvallisuus
politiikan halutaan perustuvan jatkossa 
yhteiseen tilannekuvaan. EU:n arvojen 
ohella sitä ohjavat selkeämmin yhdessä 
määrittelyt intressit. Maat esittävät, että 
Eurooppaneuvosto kokoontuisi kerran 
vuodessa pelkästään turvallisuusasi
oiden parissa ”Euroopan turvallisuus
neuvostona”.

Yhteistä turvallisuus ja puolustus
politiikkaa pidetään myös keskeisenä 
EU:n turvallisuuden edistämisessä. 
Kriisinhallintatoimintaa halutaan jän
tevöittää luomalla siviili ja sotilas
kriisinhallintaoperaatioille yhteinen 
komentorakenne ja päämaja. Politii
kan joustavuutta ja operaatioiden käyn
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nistämisen tehokkuutta halutaan lisätä 
pohtimalla mahdollisuutta siirtyä pysy
vän rakenteellisen yhteistyön raamei
hin ja tapauskohtaisesti halukkaiden ja 
kykenevien koalitioihin.  

Huomionarvoista on myös se, että 
turvallisuus ja puolustuspoliittista 
yhteistyötä voidaan syventää merkit
tävästi jo nykyisen sopimuspohjan 
puitteissa. Toiminta on yleensä halli
tustenvälistä mukaan luettuna EU:n 
turvatakuiden (SEU 42:7) käyttö. 
 Perussopimukset mahdollistavat myös 
eritahtisen etenemisen kohti syvem
pää turvallisuus ja puolustuspoliittis
ta yhteistyötä. Löytyvätpä nykyisistä 
perussopimuksista myös määräykset 
menettelystä yhteiseen puolustukseen 
siirtymiseksi.

Lähitulevaisuudessa selviää, onko 
erityisesti unionin turvallisuus ja puo
lustuspolitiikan kehittämiselle muita 
merkittäviä pidäkkeitä kuin monessa 
kysymyksessä vastaanhangoittelut 
Britannia.

Naton rooli  
korostuu entisestään

Vaikka brexitäänestyksen jälkeen 
ajatus EU:n armeijasta on jälleen kerran 
nostettu esiin, poliittiset  signaalit yhtei
seen puolustukseen siirtymisestä ovat 
hyvin heikkoja. 

Alueelliseen puolustukseen liitty
vien kysymysten paluu ryminällä 
jäsenmaiden turvallisuusagendan 
keskiöön on entisestään selkeyttänyt 
työnjakoa EU:n ja Naton välillä. EU:n 
rooli rajoittuu selkeästi poliittisiin toi
miin ja kriisinhallintatehtäviin. Vas
taavasti Naton roolia on entisestään 
kirkastettu sekä Walesin että Varsovan 
huippu kokouksissa liiton jäsenmaiden 
puolustuksen perusratkaisuna, joka 
nojaa vahvasti transatlanttisen yhteis
työhön jatkumiseen. 

Myös Natoon kuulumattomat 
EUmaat ovat panneet merkille, että 
Euroopassa harjoitettava puolustus
suunnittelu tapahtuu nykyisin pitkälti 
Naton rakenteiden puitteissa. Ranskan 
käyttöön ottamien EU:n turvatakuiden 
tai kriisinhallinnan kehittämisen ei ole 
katsottu muuttavan tätä perusvirettä. 

Jatkossa Naton merkityksen voi 
nähdä entisestään kasvavan Britannian 
irtautuessa osittain tai kokonaan EU
rakenteista. Odotettavissa on myös 
keskustelu kansallisista satsauksis
ta Naton puitteissa tilanteessa, jossa 
Britannian taloutta ja asemaa värittää 
EUeroon liittyvä yleinen epävarmuus. 
Esimerkiksi Saksassa on jo väläytetty 
asevelvollisuuden palauttamista.  

Niin sanotun EU:n puolustusulottu
vuuden puitteissa suunnitelmat puolus
tusvälinemarkkinoiden kehittämisestä 
nousevat esiin ainakin kahdesta syystä. 
Jäsenmaiden on pystyttävä vastaamaan 
puolustusbudjetteihin kohdistuviin pai
neisiin entistä paremmin brexitin olois
sa. Toisaalta Britannian mahdollinen 
kiinnittyminen EU:n puolustusväline
markkinoihin nousee väistämättä esiin 
maan puolustusteollisuuden koon takia. 

Doctor of Philosophy Juha Jokela 
työskentelee Ulkopoliittisen instituutin 
Euroopan unioni -tutkimusohjelman 
ohjelmajohtajana. 
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Arto Räty

Teksti: Arto Räty

Ilmastonmuutos ja rajallisten 
 resurssien ehtyminen on yksi voi
makkaimmin sekä Suomen että 

koko maailman turvallisuuteen vai
kuttavista globaaleista megatrendeistä. 
Jatkuvasti yleistyvät sään ääriilmiöt, 
aavikoituminen, ilmastopakolaisuus 
sekä konfliktit veden ja raaka-aineiden 
hallinnasta ovat ilmiöitä, joiden vaiku
tukset ulottuvat jo nyt myös Pohjolaan.

Näihin haasteisiin voidaan vastata 
siirtymällä asteittain kohti tehokkaam
paa energiajärjestelmää, joka perustuu 
päästöttömiin ja uusiutuviin energian
lähteisiin: vesi, tuuli ja aurinko
voimaan sekä bio ja jätepohjaiseen 
energiaan. Siirtymäkaudella hiili
dioksidipäästötön ydinvoima suurissa, 
keskitetyissä tuotantoyksiköissä tarjoaa 
vakaan vaihtoehdon perusvoimatuotan
toon, mutta pitkällä aikavälillä suun
taus vie kohti hajautetumpaa tuotantoa. 

Luonnonolosuhteiden tahdissa 
vaihtelevan uusiutuvan tuotannon 
voimakas lisääntyminen kasvattaa 
tasa painottavan säätövoiman tarvetta. 
Sähköverkkoon on saatava virtaa myös 
silloin kun ei tuule tai paista. Tähän 
tarkoitukseen vesivoima on toistaiseksi 

tehokkain keino, mutta tulevaisuudessa 
tarvitsemme sen rinnalle myös akkuja 
tai muita sähkön lyhytaikaiseen varas
tointiin soveltuvia ratkaisuja. Digitali
saation ansiosta myös energiankulutus 
joustaa tulevaisuudessa automaattises
ti ja auttaa osaltaan tasapainottamaan 
 uusiutuvan sähköntuotannon vaihtelua. 
Sähköjärjestelmästä tulee siis entistä 
kaksisuuntaisempi ja entistä verkottu
neempi. 

Investointeja aurinko-  
ja tuulivoimaan

Siirtyminen kohti yllä kuvattua uutta 
energiajärjestelmää, jota Fortum kutsuu 
aurinkotaloudeksi, on jo käynnissä. 
Seuraavan 25 vuoden aikana aurinko 
ja tuulivoimaan kohdistuvien inves
tointien ennustetaan nousevan lähes   
5,8 biljoonaan euroon, mikä vastaa 
noin 60 prosenttia kaikista sähkön
tuotantoon tehtävistä investoinneista. 
Vastaavasti vuonna 2040 aurinko ja 
tuulivoiman ennustetaan kattavan noin 
30 prosenttia maailman sähkön tuotan
nosta, kun tällä hetkellä osuus on noin  
5 prosenttia. Teknologian nopea kehitys 

on vähentänyt näiden tuotantomuotojen 
investointikustannuksia merkittävästi, 
ja jo nyt maantieteellisesti suotuisilla 
alueilla aurinkovoima on kustannus
tehokkain investointikohde. 

Tulevaisuuden energiajärjestel
mässä edullista energiaa onkin tarjolla 
lähes rajattomasti. Sen sijaan niukkuut
ta tulee kapasiteetista, joka turvaa ener
gian saatavuuden silloin kun ei tuule tai 
paista. On sanomattakin selvää, ettei 
aurinkovoima laajassa mittakaavassa 
tuo Suomelle tai muille Pohjoismaille 
kilpailuetua alentuvista teknologiakus
tannuksista huolimatta. Tuulivoimaa 
Pohjolaan sen sijaan kannattaa raken
taa, mutta se ei yksin riitä turvaamaan 
energiajärjestelmämme toimivuutta, 
etenkään kylminä ja tyyninä talvipäi
vinä.

 Kansalaisten ja teollisuuden energiansaannin 
turvaaminen kaikissa olosuhteissa on yhteiskuntamme 

toimivuuden perusedellytys. Muuttuvassa 
energiajärjestelmässä ja verkottuneessa maailmassa 

kohtuuhintaisen energian jatkuvaa ja keskeytyksetöntä 
saatavuutta – energiaturvallisuutta – on kuitenkin 

mahdotonta tarkastella vain kansallisesta näkökulmasta. 

Energiaturvallisuus  
ja kilpailukyky 

 

muuttuvassa maailmassa



Kylkirauta 3/2016 16

artikkelit

  

Sähkön  
huoltovarmuus huolettaa

Tällä hetkellä Suomen oma, valtaosin 
ydin ja vesivoimaan sekä bioener
giaan nojaava sähköntuotanto kattaa 
noin 80 prosenttia sähköntarpeestam
me. Normaaliolosuhteissa vaje katetaan 
yleensä yhteispohjoismaiselta sähkö
markkinalta, joka on tehokkuudeltaan 
ja toimivuudeltaan huippuluokkaa. Yh
teismarkkinoiden taloudellinen hyöty ja 
sen positiivinen vaikutus kilpailukykyyn 
on nähty erityisesti Suomessa. Olemme 
päässeet nauttimaan Norjan ja Ruotsin 
edullisesta vesivoimasta. Ilman sitä 
olisimme joutuneet rakentamaan useita 
uusia voimalaitoksia ja olisimme huo
mattavasti riippuvaisempia ulkomailta 
tuoduista fossiilisista polttoaineista. For
tumin sähkömarkkinaanalyytikkojen 
mallinnuksen mukaan kumulatiivinen 
hyöty kansantaloudellemme vuodesta 
2000 nousee yli 20 miljardin euron.

Kolikolla on kuitenkin myös kääntö
puoli. Yhteiskunnan avokätisellä tuella 
voimakkaasti lisääntynyt uusiutuvan 
energian tuotanto on heikentänyt ilman 
tukia toimivien voimalaitosten kan
nattavuutta ja johtanut lähes kaikkien 
aiemmin varatuotantona toimineiden 
lauhdevoimalaitosten sulkemiseen kan
nattamattomina. Voimakkaasti kasvanut 
uusiutuva tuotanto on myös nakertanut 
kaupunkien energiahuollolle tärkeiden 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos
ten kannattavuutta. Tämä on herättänyt 
aiheellisesti keskustelua huoltovarmuu
desta, jolla tarkoitetaan yhteiskunnalle 

kriittisten toimintojen varmistamista 
poikkeusoloissa.  

Kolme toivetta päättäjille 

Ensimmäinen toive liittyy huoltovar
muuteen. Suomessa huoltovarmuuden 
ylläpitämiseen liittyvä suunnittelu ja 
operatiivinen toiminta on Huoltovar
muuskeskuksen tehtävä. Perinteisesti 
Huoltovarmuuskeskus on varautunut 
sähkömarkkinoiden poikkeustilantei
siin varastoimalla huoltovarmuuden 
kannalta kriittisten lauhdelaitosten 
polttoaineita. Polttoaineen varastoimi
sesta on kuitenkin vain vähän hyötyä, 
mikäli niitä polttavia laitoksia ei enää 
ole olemassa.

Olisikin tärkeää muodostaa Suo
meen passiivista huoltovarmuus
reserviä, jolla varmistettaisiin, että 
voimalaitoksia on käytettävissä krii
sitilanteessa. Huoltovarmuusreservin 
tulisi toimia irrallaan sähkömarkkinas
ta, ja sitä otettaisiin käyttöön vain, kun 
markkinoiden toimintaedellytykset ovat 
vakavasti häiriintyneet ja yhteiskunnan 
huoltovarmuus uhattuna. Kansallisesta 
huoltovarmuusreservistä tulisi tehdä 
Suomessa poliittinen päätös ennen kuin 
energiaalan toimijat sulkevat ja purka
vat kaikki jäljellä olevat lauhdelaitok
sensa. Mikäli lauhdelaitokset ehditään 
purkaa, tulee huoltovarmuusreservin 
perustaminen hyvin kalliiksi.

Toinen toive liittyy sähkön fyysi
siin siirtoyhteyksiin, pohjoismaiseen 
yhteistyöhön ja Euroopan yhteisiin 
sähkömarkkinoihin. Siirtoyhteyksiä on 
tärkeää kehittää edelleen sekä kunkin 
Pohjoismaan sisällä että niiden – ja 
myös muun Euroopan – välillä. Inves
tointi uuteen siirtoyhteyteen Suomen ja 
Ruotsin välillä parantaisi sähkömark
kinoiden toimivuutta ja auttaisi var
mistamaan Suomen energiansaantia 
kulutushuippujen aikana. Nykyisessä 
tilanteessa laajamittainen kaapelihäiriö 
esimerkiksi sydäntalven kireällä pak
kasjaksolla aiheuttaisi Suomelle huo
mattavia ongelmia. 

Pohjoismaista yhteistyötä tulisi var
jella myös muilla energian osaalueilla. 
Tavoitteellista ministeritason yhteistyötä 
tarvitaan, sillä yhtenäinen energiajärjes
telmä on omiaan vahvistamaan kilpailu

Fortum puhtaan energian edelläkävijänä

Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Yhtiö toimittaa asiak
kailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka 
parantavat nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 prosenttia For
tumin sähköntuotannosta on päästötöntä, ja yhtiön tavoitteena on kasvattaa 
uusiutuvan energian tuotantoa merkittävästi. Kiertotaloutta edistävät rat
kaisut ovat myös keskeinen osa Fortumin strategiaa. Tätä vahvistaakseen 
Fortum hankki kesällä 2016 alan pohjoismaisen markkinajohtajan Ekokemin.

Fortumin tärkeimmät markkinaalueet ovat Pohjoismaat, Puola, Baltian 
maat, Venäjä, ja Intia. Yhtiön asiantuntijapalveluiden markkinat ovat huo
mattavasti laajemmat. Vuonna 2015 Fortumin liikevaihto oli 3,5 miljardia 
euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 808 miljoonaa euroa. Fortumin pal
veluksessa on noin 8 000 energiaalan asiantuntijaa. 

Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Suomen valtio on 
Fortumin suurin omistaja 50,76 prosentin osuudella, ja yhtiöllä on lisäksi yli 
130 000 suomalaista ja kansainvälistä osakkeenomistajaa. Yhtiön markkina
arvo syyskuun 2016 alussa oli noin 12,6 miljardia euroa.
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kykyä ja turvallisuutta koko alueella. 
Suomen ja muiden Pohjoismaiden tulee 
myös toimia aktiivisesti EU:ssa yhtei
sen energiapolitiikan ja yhteisten sähkö
markkinoiden kehittämiseksi edelleen. 
Vain vahva ja yhtenäinen energiaunio
ni on varteenotettava vastavoima geo
poliittisessa kontekstissa.

Kolmas keino vahvistaa Suomen 
asemaa muuttuvassa energiakentässä 
on biotalous. Biomassa on kestävän 
energiajärjestelmän keskeinen osa, 
mutta Euroopan poliittinen ilmapiiri 
on biomassan käytön kannalta katsot
tuna edelleen epävarma. Biomassa on 

kuitenkin ainoa energianlähde, joka 
voi korvata fossiilisia polttoaineita niin 
sähkön, lämmön kuin liikennepoltto
aineidenkin tuotannossa. Lisäksi se on 
merkittävä paikallinen energianlähde 
Suomen – ja muiden Pohjoismaiden – 
metsäisillä alueilla. Biomassaa tarvitaan 
etenkin kustannus ja energiatehokkai
den sähkön ja lämmön yhteistuotanto
laitosten polttoaineena. Näitä laitoksia 
puolestaan tarvitaan uusiutuvan sähkö
tuotannon kausivaihtelun tasaamiseksi 
talven kulutuspiikeissä ja varmistamassa 
näin ollen energian riittävyyttä eri olo
suhteissa.

Mistä  
kilpailukykyä Suomelle?

Siirtyminen kohti aurinkotaloutta on jo 
käynnissä. Muutos on välttämätön vas
taus ilmaston huolestuttavalla vauhdil
la etenevään lämpenemiseen ja muihin 
maailmaa muokkaaviin megatrendeihin. 
Pohjoisesta sijainnista huolimatta Suo
mella on erinomaiset mahdollisuudet 
kääntää muutos voimavaraksi. Hyödyn
tämällä vahvaa metsäosaamistamme ja 
valjastamalla tietotaitomme energia ja 
tietojärjestelmissä, turvallisuudessa sekä 
teollisuusprosesseissa Suomi voisi esi
merkiksi luoda toimintamallin uusiutu
vaan energiaan siirtyvän järjestelmän 
tarpeisiin. Ennen kaikkea suomalaisten 
on syytä muistaa, että poliittisilla pää
töksillä on merkittävä vaikutus meneil
lään olevan siirtymäajan pituuteen ja 
kustannuksiin. 

Kenraaliluutnantti evp Arto Räty 
on Fortum Oyj:n johtoryhmän jäsen. 
Hänen vastuullaan ovat konsernin yh-
teiskuntasuhteet, viestintä ja brändi,  
kestävä kehitys sekä työ- ja yritystur-
vallisuus. 
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Yhteiskunnan rooli  
sotilaallisessa huoltovarmuudessa

Huoltovarmuus määritellään 
huoltovarmuuden turvaa
misesta annetussa laissa. 

Suomessa huoltovarmuudella tarkoi
tetaan väestön toimeentulon, maan 
talouselämän ja maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömän kriittisen tuo
tannon, palvelujen ja infrastruktuurin 
turvaamista vakavissa häiriötilanteis
sa ja poikkeusoloissa. Se perustuu 
 viranomaisten ja elinkeinoelämän laa
jaan yhteistyöhön. Huoltovarmuuden 
 sisällön määrittää maamme maantie
teellinen sijainti sekä suuri riippuvuus 
tuonnista ja Suomen ulkopuolelta han
kittavista teknisistä järjestelmistä.

Sotilaallisella huoltovarmuu
della tarkoitetaan Puolustusvoimi
en toiminta kyvylle välttämättömien 
 resurssien ja niihin liittyvien teknis
ten järjestelmien, ylläpidon ja huollon 
turvaamista poikkeusolojen ja niihin 
verrattavien häiriöiden varalta. Soti
laallisella huoltovarmuudella turvataan 
Puolustusvoimien kriittisten järjestel
mien toimintakyky myös yhteiskunnan 
häiriötilanteissa.

Kansallinen huoltovarmuus on 
sovitettava kansainväliseen huolto
varmuuteen, mikä edellyttää yhteen
sopivuutta. Elinkeinoelämässä ei voida 

eritellä monikansallisten suuryritysten 
ja niihin kytkeytyneiden suomalaisten 
logististen verkostojen keskinäisriip
puvuutta. Tämä aiheuttaa merkittäviä 
haasteita kansallisen huoltovarmuuden 
turvaamiselle. Huoltovarmuus on var
mistettava poliittisesti, kaupallisesti ja 
juridisesti sitovilla sopimuksilla.

Toimintaympäristö  
luo haasteita

Keskinäisriippuvuuden maailmassa 
maailmanlaajuiset kehityssuunnat ovat 
osa Suomen toimintaympäristöä. 

Yhteiskunnan kehityksen keskei
siä muutoksia ovat julkisen talouden 
niukkenevat resurssit, yhteiskunnan 
polarisaatio sekä logistiikkajärjestel
män digitalisaatio. Tulevaisuudessa 
uuden teknologian hintojen odotetaan 
laskevan ja saatavuuden parantuvan. 
Se mahdollistaa sen integroinnin 
 tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen 
ja murentaa maantieteellisen sijainnin 
merkitystä. Jos tämä mureneminen 
tapahtuu laajasti, se saattaa jopa hel
pottaa osaltaan kansallisen huoltovar
muutemme järjestymistä.

Suomi sijaitsee EU:n reunalla, kau
kana Euroopan teollisuuskeskittymistä,  

pohjoisissa ilmastoolosuhteissa ja 
suurelta osin meriyhteyksien varassa. 
Tämä tekee tuen saamisen ja vastaan
ottamisen kriisitilanteessa haasteelli
seksi ja lisää vaikeuskerrointa Suomen 
huoltovarmuuden järjestämiselle. Ylei
set väittämät on uskallettava myös 
 kyseenalaistaa. Vaikka digitalisaatio ja 
riippuvuus informaatioteknologiasta on 
kasvanut, voimmeko tehdä johtopää
töksen siitä, että olisimme helpommin 
lamautettavissa? 

Suomessa oli 1980luvulla käytän
nössä yksi julkinen teleoperaattori. Nyt 
toimijoita ja reittejä on enemmän. Vara
menetelmiäkin käytetään – maailmassa 
on edelleen armeijoita, joiden tilaus
toimitusketjua voidaan  tarvittaessa 

Talvisodan aikana huollosta vastanneen Päämajan 
intendentuuritoimiston historiikki vuodelta 1940 toteaa: 

”Nykyaikaisessa sodankäynnissä selusta on tärkeämpi kuin 
rintama.” Lause korostaa jo tuolloin todettua logistiikan 

siviilikomponentin eli yhteiskunnan toimijoiden merkitystä 
taistelevien joukkojen tukemisessa. 

Teksti: Timo Kakkola

Timo Kakkola



Kylkirauta 3/2016 20

artikkelit

Ku
va

 P
uo

lu
st

us
vo

im
at

.

toteuttaa poikkeusmenettelyin pape
riasiakirjoina ja faksilaittein. Onko 
logistiikkajärjestelmän siviilikompo
nenteissa itse asiassa enemmän krii
sinkestävyyttä, koska vaihtoehtoisia 
tuottajia on enemmän? 

Elinkeinoelämän ja Puolustusvoi
mien logistiikan tavoitteet ovat osittain 
ristiriitaisia. Elinkeinoelämälle varas
tointi on usein lisäkulu, joten sitä py
ritään välttämään. JOTajattelun (juuri 
oikeaan tarpeeseen) mukaisesti toimite
taan vain ja ainoastaan kulloinkin tar
vittavia raakaaineita ja tuotteita, vain 
niitä tarvitsevalle asiakkaalle, vasta 
silloin kun niitä tarvitaan ja vain sen 
verran kuin niitä tarvitaan. 

Puolustusvoimilla taas on pyrki
mys päästä ainakin joissain materiaali
ryhmissä mahdollisimman korkeaan 
varastointitasoon. Taloudellisuuden 
lainalaisuudet huomioon ottaen risti
riita on ratkaistavissa vaikkapa siten, 
että Puolustusvoimat ottaa varastoja 
vastatakseen esimerkiksi taseeseensa. 
Logistiikassa kumppanointi voi olla 
ratkaisu, mutta se edellyttää logistii
kan ydinsuorituskykyjen turvaamista.

Joukot pidettävä 
toimintakykyisinä

Puolustusvoimien logistiikkajärjes
telmän tehtävänä on pitää joukot ja 
taistelujärjestelmät toimintakykyi
sinä. Kansallinen varautuminen ja 
kriittisen osaamisen ylläpito ovat tär
keässä asemassa. Samalla on kuiten
kin turvattava myös Puolustusvoimien 

kansainvälisten  hankintakanavien ja 
yhteyksien toimivuus sekä materiaalin 
saatavuus. Puolustusvoimien logistisen 
suorituskyvyn kannalta keskeistä on 
yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden, 
muiden hallinnonalojen sekä kansallis
ten ja kansainvälisten kumppaneiden 
kanssa.

Ulkomaisen avun vastaanottokyky 
on merkittävä osaalue rakennettaessa 
tukeutumisverkoston suorituskykyä. 
Vastaavalla tavalla Suomi kehittää 
myös kykyä antaa sotilaallista tai 
muuta kansainvälistä apua. Euroop
palaisen ja pohjoismaisen yhteistyön 
sekä Naton rauhankumppanuusyhteis
työn tiivistymisen myötä vaatimukset 
Suomen vastavuoroiselle kyvylle tukea 

muita maita kriisitilanteessa ovat kas
vaneet entisestään.

Puolustusvoimauudistus vuosina 
2012–2015 oli merkittävin sotien jäl
keinen logistinen muutos. Toiminta tuli 
sopeuttaa supistuneisiin määrärahoi
hin ja lähivuosien kustannuspaineisiin. 
 Tavoitteena oli kehittää poikkeus
olojen lähtökohdat huomioon ottava 
Puolustusvoimien yhteinen logistiik
kajärjestelmä. Näkyvin ja helpoimmin 
tunnistettava muutos oli Puolustusvoi
mien logistiikkalaitoksen perustami
nen. Puolustushaaroille jätettiin vain 
niitä välittömästi tukeva taistelujärjes
telmähuolto sekä joukkotuotantokyky. 

Tämän vuosituhannen puolella 
Puolustusvoimat on kumppanoittanut 
useita tukitoimintojaan. Olemme nyt 
tilanteessa, jossa siviiliyhteiskuntamme 
palvelutuotantoa tarvitaan jopa taiste
levien joukkojen kenttähuollon tukena. 
Logistiikan siviilikomponentin kärki 
tunkeutuu kapeana kärkenä Euroopan 
ja Suomen teollisuudesta aina prikaatin 
huoltokeskukseen saakka periaatteella 
from factory to foxhole.

Kansallisia ja  
kansainvälisiä sopimuksia

Asejärjestelmien kehittymisen myötä 
täysin itsenäinen järjestelmien yllä
pito ja huoltokyky ei enää kaikissa 
tapauksissa ole mahdollista. Näissä 
tilanteissa määritetään kriittiset huol
tovarmuusvaatimukset sekä laaditaan 
toiminnan turvaamisen edellyttämät 

Patria Aviation Oy on yksi Puolustusvoimien strategisista kumppaneista.

Materiaalin hajauttaminen on edelleen Puolustusvoimien oma tehtävä.
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kansain väliset yhteistoimintasopimuk
set. Oman puolustusteollisuuden osal
listuminen esimerkiksi monikansallisen 
käyttäjämaaryhmän asejärjestelmän 
huoltotoimintaan lisää huoltovarmuutta 
ja samalla turvaa myös oman kalustom
me ylläpitoa.

Suomen teollisuus osallistuu huol
tovarmuuden turvaamiseen osana 
huoltovarmuusorganisaatiota. Teolli
suusyrityksistä koostuvissa pooleissa 
tuotetaan tilannekuvaa sekä tuetaan 
yritysten jatkuvuuden hallintaa ja 
kriisitilanteisiin varautumista. Puo
lustusvoimien toiminnalle kriittisten 
yritysten varautumista ohjataan kump
panuus ja sotataloussopimuksin.

Puolustusvoimien materiaalin 
huolto ja ylläpitotoiminnot ovat mer
kittäviltä osin teollisuuden vastuulla, 
ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyös
sä Puolustusvoimien kanssa. Puolus
tusvoimien keskeisten järjestelmien 
tuki on yleensä saatavissa Suomessa. 
Puolustusteollisuuden ulkomaalaista 
omistusta ja vaikutusvaltaa voidaan 
rajoittaa ulkomaalaisten yritysosto
jen seurannasta annetun lain nojalla, 
mikäli erittäin tärkeä kansallinen etu 
niin vaatii.

Puolustusvoimien omia suoritus
kykyjä täydennetään kumppanuuksil
la, joiden perusteeksi yritysten kanssa 
laaditaan sopimukset poikkeusolojen 
toiminnasta ja tuotantovarauksis
ta. Kumppanuuden syvin muoto on 
strateginen kumppanuus. Se on Puo
lustusvoimien ja yrityksen välinen 
pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka 
perustuu keskinäiseen luottamukseen, 
avoimeen tiedonvaihtoon sekä yhtei
sesti sovittaviin kehittämistavoitteisiin. 
Strategisen kumppanuuden olennainen 
osa on sopijapuolten normaaliolojen 
aikainen varautuminen ja toiminta
tapojen kehittäminen myös sodan ajan 
toimintaa varten. Puolustusvoimien lo
gistiikan strategiset kumppanit liitetään 
sopimusjärjestelyin osaksi logistiikka
järjestelmää. 

Muut kumppanuudet koske
vat yrityksiä, joiden toiminta tukee 
Puolustusvoimien ydintoimintoja 
poikkeus oloissa. Tämä edellyttää 
 sitoutumista pitkäaikaiseen yhteistyö
hön. Puolustusvoimat laatii yritysten 
kanssa sopimukset, joilla varataan ja 
sovitaan yritysten materiaalituotannon 
ja palvelukapasiteetin käytöstä.

Yksinkertaisia ja  
toimivia ratkaisuja

Puolustusvoimien logistiikan kehittä
minen tapahtuu varsin kompleksisessa 
ja haastavassa tilanteessa. Siihen vai
kuttavat paitsi elinkeinoelämän kehitys 
ja logistiikan globaalit trendit, uhkien 
korostunut aikakriittisyys ja monimuo
toisuus sekä puolustusjärjestelmän muu 
kehittäminen – niin materiaalissa, toi
mintatavoissa kuin johtamis ja hallin
tojärjestelmässäkin. 

Kotimaisessa puolustusväline
teollisuudessa tapahtuneet yritysostot 
osoittavat, että kansallinen ja kan
sainvälinen ulottuvuus kiertyvät yhä 
voimakkaammin yhteen. Kaikkeen 
tähän tulee  tulevaisuudessakin pystyä 
rakentamaan mahdollisimman yksin
kertaiset ja aikaa sekä kriisejä kestävät 
perusratkaisut.

Puolustusvoimien logistiikan kehit
tämistä on tehty yhdessä kansallisten ja 
kansainvälisten sotilas ja siviilitoimi
joiden kanssa. Hakemalla monipuoli
sesti vaikutteita ja innovoimalla omiin 
tarpeisiimme ja resursseihimme sopivia 
ratkaisuja kykenemme hyödyntämään 
sekä konsensusta että turvaamaan liik
kumavapautta. 

Keinotekoisia ja puolustushaaral
lisesti osaoptimoituja ratkaisuja ei ole 
varaa hyväksyä. Standardit huomi
oon ottamalla ja mahdollisesti omia 
ratkaisuja laajentamalla varmistetaan 
rajapintojen muuttuminen liittymäpin
noiksi. Kumppanuus on useimmille  

logistiikan aloille suuri voimavara, 
mutta tilanteenarvioinnin niin edellyt
täessä on myös uskallettava liu’uttaa 
suoritteita ja tekijöitä takaisin omaksi 
toiminnaksi. 

Kustannustehokkuuden parantami
seksi ja ylläpitämiseksi logistiikkajär
jestelmän on kyettävä hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti yhteis
kunnan logistisia tukimahdollisuuksia. 
Päällekkäiset siviili ja sotilaskompo
nenttien toiminnallisuudet on karsit
tava. Sotilaskomponentin keskeiset 
logistiset suorituskyvyt on säilytet
tävä Puolustusvoimien hallinnassa 
ja säästyvät resurssit kohdennettava 
taistelunkestävän kenttähuoltojärjes
telmän kehittämiseen. Myös eri hal
linnonalojen yhteisiä suorituskykyjä ja 
huoltovarmuutta on jatkossa pyrittävä 
rakentamaan yhteistoiminnassa valta
kunnallisesti kustannustehokkaiden 
ratkaisujen löytämiseksi.

Prikaatikenraali Timo Kakkola pal-
velee Pääesikunnan logistiikkapääl-
likkönä. 
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Kumppanuuden syvin muoto on strateginen kumppanuus.
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Sami Aarnio

Teksti: Sami Aarnio

Ei tuurilla vaan taidolla  
– yritysten jatkuvuudenhallinta

Varautumissuunnittelusta käy  
tetään myös nimitystä jatku
vuudenhallinta tai jatkuvuus

suunnittelu. Sen tulisi sisältää sekä 
normaaliarjen pienet ja suuret häiriöt 
että koko yhteiskuntaa vavisuttavat 
poikkeusolot. Monesti yritysten jat
kuvuussuunnittelussa keskitytään
kin  lähinnä normaalioloja uhkaaviin 
 vakaviin häiriötilanteisiin, jotka voivat 
aiheuttaa yritykselle taloudellisia mene
tyksiä tai maineenhallinnan ongelmia. 

Poikkeusoloihin varautuminen tuo 
kokonaisuuteen oman lisänsä lainsää
dännön velvoitteiden ja suositusten 
kautta. Huoltovarmuuskriittisille yri
tyksille on asetettu erityisiä velvoitteita 
hoitaa varautumistaan. Tällaisilta yrityk
siltä voidaan vaatia valmiussuunnitelma 
osoittamaan niiden varautumiskykyä. 
Eri toimialoille muodostetut Huolto
varmuuskeskuksen sektorit ja poolit 
ohjaavat näiden yritysten varautumista.

Suunnitelmallisuutta ja 
jämäkkää johtamista

Kokemusten mukaan varautumisessa 
pisimmälle ovat päässeet sellaiset yri
tykset, joiden johto on ymmärtänyt, että 
vakavista häiriöistä ei selvitä onnella 
vaan taidolla. Johdon sitoutuminen ja 

vaatimukset tuottavat yleensä myös 
r esurssit, joilla varautumisen suunnittelu 
ja osaaminen saadaan laitettua kuntoon.

Eniten jatkuvuudenhallintaan on 
yleensä panostettu suurissa yrityksissä. 
Jatkuvuussuunnitteluun on kohdennettu 
resursseja ja organisaatioon on nimetty 
asiaa hoitavat vastuuhenkilöt. Pienissä 
ja keskisuurissa yrityksissä varautumi
sen taso riippuu usein siitä, miten ”häi
riöherkkä” yritys yleensä on. 

Jokainen koettu ja selvitetty kriisi 
opettaa yritystä toimimaan jatkossa
kin oikeansuuntaisesti. Puutteena voi 
kuitenkin edelleen olla se, ettei koko
naissuunnitelmaa kriisien varalta ole 
laadittu. Vaikka yritysten eri osilla on 
yksittäisiä, kokemuksen kautta hankit
tuja osaamisia ja ohjeita, voi kokonai
suuden johtaminen nopeasti kehittyvissä 
kriiseissä kuitenkin osoittautua haasteel
liseksi.

Jatkuvuussuunnittelua tekevät yri
tykset lähtevät usein liikkeelle riski
kartoituksista, joilla riskejä pyritään 
minimoimaan. Se, miten riskeistä sel
vitään, jos ne kuitenkin toteutuvat, jää 
usein suunnittelematta.

Kiteyttäen voi sanoa, että kriisissä 
korostuu jämäkkä johtaminen. Joiden
kin toimialojen yrityksissä se on sisään
rakennettua, mutta toisissa yrityksissä 

kriisijohtaminen on täysin vierasta ja 
normaalista poikkeavaa toimintaa. 
Jotkin yritykset ottavat koko johto
ryhmänsä mukaan kriisin johtamiseen, 
mikä saattaa jäykistää ja hidastaa nopeaa 
päätöksentekoa. Toisissa yrityksissä 
johtoryhmä taas on päädytty jakamaan 
kahteen osaan, joista toinen keskittyy 
kriisin johtamiseen ja toinen jokapäi
väisen toiminnan pyörittämiseen. Tällä 
mahdollistetaan kriisistä selviytymisen 
johtaminen samalla kun muut toiminnot 
jatkuvat mahdollisimman häiriöttä.

Kriisitilanteessa on tärkeää, että 
johtamisvälineet ja järjestelmät toimi
vat mahdollisimman hyvin ja pitkään 
myös sähkökatkon aikana tai silloin, 
kun viestiyhteydet tukkeutuvat liiallisen 
käyttäjämäärän vuoksi. Välineiden ja 
järjestelmien tulisi olla jokapäiväisessä 
käytössä, tai ainakin niiden käyttöä tulisi 
harjoitella riittävän usein. Vasta hädän 
hetkellä naftaliinista kaivetut välineet 
eivät toimi, eikä niitä osata käyttää.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia antaa hyvän 
pohjan yritysten varautumiselle poikkeuksellisia 
tilanteita varten. Varautumisessa on kuitenkin 

havaittavissa suuriakin yrityskohtaisia eroja. Artikkeli 
perustuu Jatkuvuuskonsultointi Oy:n kokemuksiin, 

jotka on saatu perehtymällä lukuisten yritysten 
varautumisjärjestelyihin.
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Ennen kuin kriisiä voidaan ryhtyä 
johtamaan, on saatava nopeasti kokoon 
siihen liittyviä asioita yrityksessä joh
tava ja hoitava joukko. Monesti yrityk
sillä ei ole suunniteltuna minkäänlaista 
järjestelmää tämän asian hoitamiseksi. 
Puhelimiin vastaaminen ja sähköpos
tien lukeminen työajan ulkopuolella 
on satunnaista, ja kunkin henkilön 
oman vastuuntunnon varassa. Viikon  
168 tunnista vain 40 – siis vain 24 pro
senttia – osuu virkaajalle. Juuri siksi 
kriisi iskeekin usein virkaajan ulkopuo
lella, jolloin suunnitelmallista ja käs
kettyä hälytys ja sijaisuusjärjestelmää 
erityisesti tarvittaisiin.

Tilannekuva 
päätöksenteon kivijalkana

Pitkittyvä kriisi vaatii johdon jatkuvaa 
paikallaoloa. Harvoin yrityksissä kui
tenkaan on mietitty, voitaisiinko kriisin 
johtamiseksi muodostaa ”kakkosketju”, 
jolla on myös riittävät oikeudet päätök
siin. Näin varmistettaisiin johdollekin 
riittävä lepo ja siten paremmat edelly
tykset tehdä loogisia päätöksiä.

Pääosa yrityksistä on omaksunut 
viestinnän merkityksen johtamisen 
apuvälineenä. Viestinnän edustaja on 
mukana kriisin johtoryhmässä, ja häi
riötilanteen viestinnän resursseja on 
suunniteltu kasvatettavaksi lisäänty

vien tarpeiden mukaisiksi. Sosiaalisen 
median mahdollisuuksiin kriisin joh
tamisen apuvälineenä on havahduttu 
ja siihen on myös panostettu. Usein 
kuitenkin luotetaan liikaa viranomais
viestintään ja unohdetaan yrityksen oma 
vastuu sisäisestä viestinnästä ja asiakas
viestinnästä. 

Yhdeksi johtamisongelmaksi on 
useasti muodostunut myös se, ettei 
 yhteistoimintaa viranomaisten ja yhteis
työkumppaneiden kanssa ole suunniteltu 
riittävästi. Yhteydenpitotavat, tietojen 

välittäminen ja vastuiden jakaminen 
saattavat olla suunnittelematta. Viran
omaisten luullaan vastaavan sellaisis
takin toiminnoista, jotka ilmiselvästi 
kuuluvat yritykselle itselleen.

Kaiken päätöksenteon perustana on 
oikea ja ajantasainen tilannekuva. Tämä 
osaalue tuntuu usein olevan eniten 
 hukassa. Ei ole suunniteltu, miten tietoa 
kerätään, analysoidaan ja jaetaan tarvit
sijoille. Mitä isommasta yrityksestä on 
kyse, sitä tärkeämpää on tiedon tulvan 
hallinta. Vaatimus ei koske ainoastaan 
kriisejä, vaan myös niitä edeltävää joka
päiväistä elämää. Kriisin syntyminen 
tulisi huomata riittävän ajoissa, jotta 
korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa 
ennaltaehkäisevästi. Oikea tilannekuva 
on aina myös päätöksenteon kivijalka.

Palveluntuottajat 
avainasemassa

Jokaisen yrityksen toiminta perustuu 
kymmenien tai satojen, suurimmissa yri
tyksissä jopa tuhansien palveluntuottaji
en panokseen. Näin ollen huolellakaan 
tehty yrityksen oma jatkuvuussuunnitel
ma ei välttämättä riitä kaikkien riskien 
hallitsemiseen, vaan myös keskeisten 
palvelutoimittajien suunnitelmat ja va
rautuminen tulisi saada samalle tasolle. 

Palveluntoimittajien kanssa laa
dituissa sopimuksissa ei kuitenkaan 
usein ole mitään mainintaa häiriönai
kaisesta toiminnasta tai palvelutasos
ta. Kaiken lisäksi on olemassa force 
majeure lausek keet, jotka viimeistään 

Kriisitilanteita täytyy harjoitella.

Tilannekuva on olennainen osa kriisijohtamista.
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varmistavat sen, että kriisitilanteessa 
ei saada minkäänlaista palvelua. Näin 
ei kuitenkaan ole pakko olla, kunhan 
vain asia otetaan huomioon sopimusta 
valmisteltaessa.

Velvoitteita ja riskejä on mahdol
lista jakaa palvelutoimittajan kanssa. 
Tilaajan on kerrottava, mitkä toimin
not ovat sille elintärkeitä, jotta niiden 
täyttämiseksi voidaan löytää yhteiset 
ratkaisumallit. Monissa yrityksissä juuri 
palvelutoimittajien jatkuvuudenhallin
nan parantaminen onkin tärkein yksittäi
nen kehittämiskohde. On yrityksiä, jotka 
auditoivat vuosittain jopa alihankkijoi
densa alihankkijoiden toimintatavat.

Kassakaappisuunnitelmilla  
kaikki hyvin?

Aiempina vuosikymmeninä yritysten 
valmiussuunnittelu oli tarkoin varjeltu 
salaisuus ja siihen liittyvät suunnitelmat 
säilytettiin toimitusjohtajan kassakaa
pissa. Vain harva tiesi niiden olemas
saolosta. Ne suunniteltiin otettavan 
käyttöön vain poikkeusoloissa ja johdon 
ja henkilöstön oletettiin osaavan auto
maattisesti toimia niiden mukaisesti.

Valitettavan usein tämä on totta vie
läkin. Jotta valmius pysyisi riittävällä 

tasolla, tulisi suunnitelmia tarkastella 
johtoryhmässä ja avainhenkilöiden 
kanssa säännöllisesti ja integroida ne 
yrityksen muuhun suunnittelujärjestel
mään. Perehdyttäminen ja harjoittelu 
on hyvä aloittaa mahdollisimman pian 
suunnitelman valmistumisen jälkeen, 
jolloin asiat ovat kaikilla vielä kirkkaina 
mielessä. Harjoituksia tulisi myöhem
minkin jatkaa suunnitelmallisesti tes
taamalla valmiuksia selvitä erilaisista 
ongelmista.

Osa yrityksistä on lähtenyt kiitettä
vällä tavalla mukaan vaativienkin har
joitusten suunnitteluun ja toteutukseen. 
Pääosalla ei kuitenkaan ole osaamista 
ja resursseja tehokkaiden harjoitusten 
järjestämiseen. Kuitenkin vasta harjoit
telu paljastaa suunnitelmien puutteet ja 
opettaa toimeenpanemaan niitä myös 
käytännössä.

Vastaan on tullut aivan yllättäviä
kin puutteita. Monissa yrityksissä ei 
ole ainuttakaan puhelinnumeroa, joihin 
 viranomaiset tai kumppanit voisivat 
ottaa yhteyttä virkaajan päättymisen 
jälkeen. Hyvin yleistä on, ettei tietotur
vallisuudelle ole uhrattu ajatustakaan 
– mitä pienempi yritys, sitä yleisempää 
tämä tuntuu olevan. Jopa suuryrityksis
täkin löytyy esimerkkejä siitä, että ei 

niissä ole millään tavoin sovittu, mitkä 
toimet ovat organisaation ylätason ja 
mitkä operatiivisen yksikön vastuulla. 
Sotilaita voi hämmästyttää sekin, ettei 
yrityksen johtoryhmä saa tehtyä pää
töksiä – onneksi se kuitenkin on melko 
harvinaista.

On myös sellaisia yrityksiä, jotka 
suhtautuvat jatkuvuudenhallintaan sen 
ansaitsemalla vakavuudella, jopa ilman 
lakisääteisiä velvoitteitakin. Ne pitävät 
vähintään kerran vuodessa häiriötilanne
harjoituksia vaihtuvin teemoin, ja 
mahdollisimman monet näkökulmat 
käydään läpi muutaman vuoden syk
leissä. Harjoituksissa tehdyt havainnot 
kirjataan välittömästi ja niiden vaatima 
kehitystyö tehdään ennen seuraavaa har
joitusta. Myös omaa jatkuvuussuunni
telmaa päivitetään säännöllisesti ottaen 
huomioon sekä harjoituksissa havaitut 
kehityskohteet että toiminnassa ja toi
mintaympäristössä tapahtuneet muu
tokset.

Everstiluutnantti evp Sami Aarnio 
on Jatkuvuuskonsultointi Oy:n johtava 
asiantuntija ja omistaja. 
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Moni, joka on pitänyt huol
tovarmuutta vanhakantai
sena ajatteluna ja termiä 

loppuun kaluttuna, on ehkä joutu
nut miettimään asiaa uudelleen, kun 
turvallisuus ympäristömme on muuttu
nut. Huoltovarmuuden keinovalikoima 
on kehittynyt ajassa, ja nykyään siinä 
keskeistä on myös teknologinen osaa
minen. Joissain tapauksissa huoltovar
muuden sijaan osuvampi termi olisikin 
järjestelmäosaamiskyky. 

Suomen sotilaallisen huoltovar
muuden vaatimuksen perustana ovat 
puolustusratkaisumme ja maantie
teellinen sijaintimme. Suomi asettaa 
huomattavasti muita maita korkeam
mat vaatimukset järjestelmien auto
nomiselle huollolle, ylläpidolle ja 
integroinnille. Nykyisen hallitus
ohjelman mukaisesti ”Suomi ylläpitää 
laajaalaisesti keskeisiin sotilaallisiin 
suorituskykyihin liittyvää kansallista 
teknologista osaamista sekä riittävää 
huoltovarmuutta ja puolustusteolli
suutta.”

Periaatepäätös  
antaa tavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi periaate
päätöksen Suomen puolustuksen 

teknologisen ja teollisen perustan 
turvaamisesta 7. huhtikuuta 2016. Pe
riaatepäätös on valmisteltu puolustus
ministeriössä virkatyönä, ja siihen on 
tiivistetty asiaa linjanneet aikaisemmat 
strategiat ja päätökset. Näistä keskei
sin on edellä mainittu valtioneuvoston 
päätös huoltovarmuuden tavoitteista. 

Päätöksessä määritetään Suomen 
puolustuksen kriittiset suorituskyky
alueet sekä niiden hallinnan kannalta 
kriittiset teknologiat. Kriittisiä suo
rituskykyalueita ovat johtaminen ja 
verkostotoiminta, tiedustelu, valvonta 
ja maalittamistuki, vaikuttaminen sekä 
suoja. Päätöksen mukaisesti on varmis
tettava, että Suomessa säilyy niiden 
edellyttämä teknologinen osaaminen, 
järjestelmien elinjakson hallinta, tuo
tanto, tutkimus ja kehitys, suunnittelu 
sekä integraatio, huolto, ylläpito ja 
kriisiajan vauriokorjauskyky. Periaate
päätös tunnistaa Puolustusvoimien ma
teriaalisen huollon ja ylläpidon olevan 
lähes kokonaan teollisuuden vastuulla. 
Se toteaa, että keskeisten järjestelmien 
tuen on oltava saatavissa kotimaasta. 

Maanpuolustuksen kannalta kriit
tisiä teknologioita ja järjestelmä
kokonaisuuksia ovat johtamisen ja 
verkostotoiminnan sekä tiedustelun, 
valvonnan ja maalittamistuen tekno

logiat, materiaali ja rakennetekno
logiat, moniteknologisten järjestelmien 
sekä järjestelmähallinnan teknologiat 
sekä bio ja kemianteknologiat.

Suomalainen puolustusteollinen 
pohja on rajallinen, joten Suomi hank
kii erityisesti merkittävimmät asejärjes
telmänsä ulkomailta. Näitä järjestelmiä 
on kyettävä Suomessa huoltamaan, 
ylläpitämään, ja korjaamaan sekä 
 integroimaan Puolustusvoimien muihin 
järjestelmiin. Tämä kyky on Suomes
sa toimivassa puolustusteollisuudessa. 
Kykyä on kehitettävä jatkuvasti, ja sen 
tulee olla saatavissa ja käytettävissä 
myös poikkeusoloissa. Se edellyttää 
teollisuuden tuotantokykyä ja elinvoi
maisuutta jo normaaliaikoina. 

Teksti: Tuija Karanko

Huoltovarmuus  
edellyttää myös osaamista

Tuija Karanko

”Puolustusvoimien suorituskykyä voidaan ylläpitää 
parhaiten olosuhteissa, joissa koko yhteiskunnan 

huoltovarmuus on turvattu sekä osaaminen, teknologia 
ja talous ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä”, 

todetaan valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä. 
Vanhanaikaistako? 
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Osaaminen  
tuo säästöjä

Kaikkien puolustushaarojen järjestel
mien elinkaaren aikainen tuki on täysin 
riippuvainen suomalaisesta puolustuste
ollisuudesta. Teollisuus turvaa tärkeät 
puolustusjärjestelmät ja elintärkeät toi
minnot joko omilla tuotteillaan ja osaa
misellaan tai ylläpitämällä ulkomailta 
hankittuja järjestelmiä. 

MILpooli ja Puolustus ja Ilmailu
teollisuus PIA ry ovat olleet huoles
tuneita sotilaallisen huoltovarmuuden 
linjausten ja käytännön toimien ristirii
dasta. Näkemyksemme mukaan Puo
lustusvoimilla on vastuu ulkomailta 
tehtävien hankintojen järjestelmäosaa
miskyvyn kehittämisestä. Suomalaiseen 
teollisuuteen on rakennettava riittävä 
osaaminen ja tuotanto jo normaaliolois
sa, jotta järjestelmän elinkaari voidaan 
turvata kaikissa olosuhteissa valtioneu
voston periaatepäätöksen linjaamalla 
tavalla. 

  Nykymaailmassa täysin itsenäinen 
järjestelmien ylläpito ja huoltokyky ei 
ole enää kaikissa tapauksissa mahdollis
ta. Toki rahalla saa, mutta järkevämpää 
on tehdä tarvittavat riskianalyysit ja 
määritellä niiden pohjalta, miten suori
tuskyky voidaan toteuttaa kriisiaikana 
ja mitä vaateita siitä seuraa järjestelmi
en elinkaaren tuelle ja sitä kautta koti
maiselle osaamiselle ja teollisuudelle. 
Nämä vaatimukset on vaadittava myös 

ulkomaalaiselta järjestelmätoimittajal
ta. Suomalainen teollisuus on toki osa 
laajempaa kansainvälistä arvoketjua, 
mutta kansainvälinen yhteistyö niissä 
järjestelyissä, joissa Suomi valtiona tällä 
hetkellä on mukana, ei vielä takaa soti
laallista huoltovarmuutta. 

Kotimainen osaaminen tuo mittavia 
kansantaloudellisia säästöjä. Erinomai
nen esimerkki on HAWKkalusto. Suo
malaiseen teollisuuteen 1980luvulla 
tehdyillä miljardin markan tutkimus ja 
kehitysinvestoinneilla hankkeessa saa
vutettiin miljardin euron säästöt kalus
ton eliniän tukemisessa ja jatkamisessa 
2030luvulle.

Korkeatasoinen kansallinen tutki
mus ja koulutus on välttämätön edel

lytys osaamisen kehittämiselle. Koska 
kotimaisella teknologiaosaamisella 
on merkittävä vaikutus puolustusjär
jestelmän kokonaistoimintaan ja soti
laalliseen huoltovarmuuteen, on myös 
koulutus ja tutkimuspainotuksiamme 
tarkasteltava näistä lähtökohdista. Kes
keisten järjestelmien ymmärtämisen ja 
ylläpidon osaajien tulee jatkossakin 
löytyä kotimaasta. 

Kotimaisuus tuo 
huoltovarmuutta

Jos kotimaista osaamista ja järjestel
mäosaamiskykyä todella halutaan yllä
pitää ja kehittää, tulee tämän strategisen 
tahtotilan näkyä Puolustusvoimien 

  
Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva MILpooli kattaa sotilaallisen huolto
varmuuden kannalta kriittisimmät yritykset. Poolin toiminta kohdistuu paino
pisteisesti Puolustusvoimien poikkeusoloissa ja siihen liittyvässä valmiuden 
kohottamisessa tarvitseman kriittisen suorituskyvyn, tuotannon ja osaamisen 
turvaamiseen. Pooliin kuuluvien yritysten toiminnan jatkuminen poikkeus
oloissa luo edellytykset Puolustusvoimien sodan ajan kriittisten järjestelmien 
käytölle ja kunnossapidolle sekä välttämättömän osaamisen ja tuotannon 
ylläpidolle. 

***
Puolustus ja Ilmailuteollisuus PIA ry on Suomessa toimivan puolustus, 
ilmailu, avaruus ja turvallisuusteollisuuden etujärjestö. PIA on osa Tekno
logiateollisuutta, jossa se toimii itsenäisenä toimialayhdistyksenä. PIA on 
perustettu vuonna 1994, ja sillä on noin sata jäsentä. PIA edistää jäsenyritys
tensä toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja verkottumista sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti.

Merivoimien Jehu-luokan alus. Marine Alutech tuottaa viranomaiskäyttöön alumiini- ja komposiittirun-
koisia aluksia, jotka täysin huolletaan järjestelmineen Suomessa. 
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 hankinnoissa normaaliaikana. Koti
mainen teollisuus ei kykene tuottamaan 
Puolustusvoimien tarvitsemaa tukea, 
palvelua ja tuotteita ilman riittävää 
 tilauskantaa kotimaasta ja ulkomailta. 

Tilanteissa, joissa on luotava tai 
varmistettava suomalaiseen teollisuu
teen tarvittava kapasiteetti, tuotanto 
ja osaaminen, tulee poiketa Euroopan 
unionin puolustus ja turvallisuushan
kintadirektiivin säännöksistä ja ottaa 
hankinnassa huomioon Suomen kan
salliset turvallisuusintressit. EU:n sisä
markkinasäätely tämän mahdollistaa, 
mutta perustetta täytyy myös uskaltaa 
ja osata käyttää. On varmistettava, että 
käytännön päätöksiä tekevillä virka
miehillä on tarvittava ohjaus ja keinot 
näiden periaatteiden toteuttamiseen. 
Tässä meillä on vielä paljon opittavaa. 

Teollisuuden näkökulmasta Puolus
tusvoimien varautumissuunnittelun ja 
hankintatoimen tulisi toimia läheisem
min yhdessä. Näin hankinnat tukisivat 
osaamisen kehittämistä, tuotannon säi
lyvyyttä ja huoltovarmuutta. 

Suomen hyvinvointi perustuu vien
titeollisuuteen. Teknologiateollisuus, 
josta puolustusteollisuuskin on osa, 
tuottaa noin puolet Suomen kokonais
viennistä. Suomalaisen yhteiskunnan 
ja Puolustusvoimien toimintakyky ja 
huoltovarmuus voidaan parhaiten yllä
pitää tilanteessa, jossa osaaminen, tek
nologia ja talous ovat kansainvälisesti 
verkostoituneita ja kilpailukykyisiä. 
Puolustusteollisuuden vienti luo keski
näisriippuvuutta ja tuottaa sotilaallista 
huoltovarmuutta. 

Sotilaallinen huoltovarmuus edellyt
tää kilpailukykyistä ja verkostoitunutta 
puolustusteollisuutta, jolla on myös 
kansainvälisiä asiakkaita. Teollisuuden 
kykyjä, osaamista ja tuotantoa yllä
pidetään ja kehitetään sekä suuntaamalla 
normaaliaikojen hankintoja kotimaahan 
että perehtymällä ulkomailta hankitta
viin järjestelmiin. Pohja kansalliselle 
osaamiselle luodaan korkeatasoisella 
tutkimus ja koulutustyöllä. 

 
Tuija Karanko on Puolustus- ja 

Ilmailuteollisuus PIA ry:n sekä MIL-
poolin pääsihteeri. 

Robonicin neljännen sukupolven UAV-laukaisualusta Ohto, jonka yritys on kehittänyt yhteistyössä 
Lockheed Martinin kanssa. 

FOR PROS 
        BY PROS      

HI-TECH UAV LAUNCHING SYSTEMS  at  WWW.ROBONIC.FI
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”Mediankin on kannettava huolta 
 varautumisesta, koska ympärillämme 
tapahtuu kaikenlaista”, toteaa Yleis
radion toimitusjohtaja Lauri Kivinen. 
Mediapoolin puheenjohtajana hän kuvaa 
mediaalan varautumista kahtalaiseksi: 
toisaalta korostuu niin sanottu perintei
nen tekninen varautuminen, mutta yhä 
enenevissä määrin tänä päivänä huomio 
kohdentuu myös informaatiovaikuttami
seen ja sananvapauden turvaamiseen. 

Mediapoolin Kivinen näkee neutraa
lina alaa yhdistävänä kohtauspaikkana, 
jossa edistetään mediaalan jatkuvuus
suunnittelua ja varautumista. Hänen mu
kaansa keskusteluyhteydet ovat hyvät ja 
osallistujien motivaatio erittäin korkea. 

Mediapooli kokoaa yhteen tahot, 
jotka kantavat huolta mediaalan va
rautumisesta. Mukana ovat ne, joilla 
on yhteinen intressi pitää yllä vapaata 
ja monimuotoista mediaa osana demo
kraattista yhteiskuntaa. Kivinen pitää 
mediapoolin tehtävää ylevänä ja kun
nianhimoisena. ”Mutta se on varau
tumisen ja yhteiskunnan toiminnan 
jatkuvuuden ytimessä. Jokainen yhtiö 
joutuu pohtimaan näitä asioita, ja meillä 
kaikilla on tarve jakaa kokemuksia ja 
ajatuksia muiden kanssa. Yhteisellä 

asialla tässä ollaan, samojen uhkien 
äärellä”, hän sanoo.

Riippuvuus sähköstä ja 
tietoverkoista

Mediayritysten omat jatkuvuussuunnit
telun tavoitteet ovat pitkälti samat kuin 
yhteiskunnankin huoltovarmuustarpeet. 
Teknologiayhteiskunnan normaalit 
haasteet, jotka liittyvät tietoverkkojen 
toimivuuteen ja sähkönsaannin var
mistamiseen, ovat toiminnan jatku
vuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä. 
Suunnittelussa ovat mukana myös 
paperin, painovärin ja kuljetuskapasi
teetin saatavuus. Huoltovarmuusmie
lessä mediaala on erittäin riippuvainen 
kumppaneistaan, ja osa jatkuvuudenhal
linnan akuuteista haasteista on muiden 
vastuulla. Yhteistyö onkin avainase
massa.

”Meidän tulee huolehtia niin sano
tusta perinteisestä teknisestä varautu
misesta, koska haavoittuvuutemme on 
suurempi kuin aikaisemmin. Täytyy 
miettiä, miten toimimme, jos kykym
me välittää tietoa haavoittuu teknises
ti. Miten sellainen tilanne ehkäistään, 
korjataan tai kierretään? Tuotantojärjes

telmämme ovat sekä sähköstä että tieto
verkoista riippuvaisia,” toteaa Kivinen. 

Mediapoolissa pohditaankin, onko 
mediayrityksillä itsellään riittävästi 
resursseja varmentaa tietoliikenneyh
teyksiään ja energiansaantiaan. Sisäl
töjä voidaan toki siirtää toimituksesta 
painoon usealla eri tavalla, mutta ener
gian saanti on viime kädessä valtakun
nanverkon varassa. Painettu media on 
aivan yhtä riippuvainen sähköstä ja 
tietoverkoista kuin sähköinen media. 
Sanomalehdistöllä onkin erilaisia 
kumppanuusjärjestelyjä, joissa toiset 
painotalot tulevat apuun, jos vaikka
pa sähkökatkos on pysäyttänyt oman 
tuotannon. Näitä tilanteita on myös 
harjoiteltu. 

Vapaa ja riippumaton media on demokratian 
perusedellytys. Median monimuotoisuus ja luotettavuus 

sekä rooli demokratiassa ovat avainasemassa myös 
poikkeusoloissa. Kansanvalta edellyttää moniäänistä 
tiedonvälitystä. Luotettava tieto on yhteiskunnan 
perushyödyke siinä missä ravinto tai energiakin.

Teksti: Katja Ahola

Vapaa ja riippumaton media  
osana huoltovarmuutta

Katja Ahola
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siitä, että kansalaisilla on medialuku
taitoa ja kykyä. ”Käytännön ohjeena 
voisi todeta, että kannattaa miettiä, mitä 
klikkaa ja millaisia sisältöjä jakaa.” 
Demo kratian yksi suurimmista arvois
ta on vapaa lehdistö. Se luo myönteisen 
kehän, joka lisää medialukutaitoa ja me
dialukutaito taas lisää lehdistön laatua. 

Myös mediaala painii säästöpainei
den ja leikkausten kanssa. Taloudelli
nen taantuma ja mainosmarkkinoiden 
 väheneminen kurittavat kaikkia. Yt
neuvottelut, irtisanomiset ja ulkoistukset 
ovat alalle hyvinkin tuttuja. ”Ilmaisia 
sisältöjä ei ole ja laadukkaista sisällöistä 
pitää maksaa”, sanoo Kivinen tarkoit
taen mediapoolinkin peräänkuuluttamia 
journalistisesti laadukkaita ja luotetta
via sisältöjä. Näitä sisältöjä rahoittavat 
kansalaiset esimerkiksi tilausmaksujen, 
mainonnan tai Yleveron kautta. 

Kivinen pohtii, että onneksi elämme 
vielä maailmassa, jossa laatusisällön 
tunnistaa. ”Mutta tämän asian kanssa 
meidän tulee olla koko ajan varuillaan. 
Helposti se voi lipsua niin, että alamme 
sietää sisältöjä, joilla ei ole merkitystä, 
ja jotka menevät pelkästään viihteen 
puolelle. Silloin sen luotettavamman 
sisällön alue kapenee. Tai me huomaa
mattamme alamme välittää tietoa, jota 
emme edes tiedä vääräksi. Luulemme 
sitä oikeaksi. Tätä tapahtuu päivittäin. 
Lähetetään linkki ymmärtämättä, että 
tämä ei pidä paikkaansa. Tai sitten 
jaetaan jotain eteenpäin vitsinä, mutta 
vastaanottaja ottaakin sen tosissaan.” 

Entä sitten,  
kun jotain tapahtuu?

Ammattimaisen median rooli ja vastuu 
korostuvat epävarmuudessa, kriisissä 
tai poikkeusoloissa. Medialla on oma 
vaikutuksensa siihen, miten asioihin 
suhtaudutaan. Kivinen pohtii piilo

ilmiö, jonka laajuus on yllättänyt monet 
toimijat. Sosiaalisen median kehityksen 
myötä mediasta on tavallaan tullut kaik
kien käytettävissä oleva ase.

”Median pitää kaikissa oloissa säi
lyttää laatunsa ja käsitellä aiheita, jotka 
ovat yhteiskunnalle merkityksellisiä. 
Median pitää myös tehdä valheellisten 
viestien valheellisuus kaikille näkyväk
si”, Kivinen painottaa.

Medialukutaitoa ja 
laadukasta journalismia

Kivisen mielestä tärkein vastaus näihin 
ilmiöihin on medialukutaito. ”Meidän 
pitää huolehtia kaikilla mahdollisilla 
keinoilla, että suomalaiset osaavat lukea 
mediaa. Meidän tulee siis osata pistää 
median sisältö oikeaan kontekstiin. Täl
löin korostuvat tiedon lähde ja tiedon 
välittäjän motiivit.” 

Kivisen mukaan huolestuttavinta 
on se, että värittynyttä tai jopa väärää 
tietoa jaetaan ilman, että välittäjä sitä 
itse edes huomaa. Parhaiten tätä ehkäis
tään huolehtimalla sanavapaudesta ja 

Mediasivustojen valtavat kävijä
määrät houkuttelevat myös kyber
rikollisia. Mediayritysten palvelimille 
tehdään tuhansia hyökkäyksiä päivit
täin. Yleisimpiä ovat erilaiset palvelun
estohyökkäykset sekä haittaohjelmien 
levittäminen. Kivisen mukaan näiden
kin haasteiden ratkomisessa yhteistyö 
on avainasemassa. ”Tiivistä yhteis
työtä tehdään sekä mediatalojen että 
Viestintä viraston kyberturvallisuuskes
kuksen kanssa.”

Informaatiovaikuttaminen 
ja sananvapaus

Median uskottavuus perustuu laaduk
kaaseen journalismiin – jonka rooli 
on näinä disinformaation aikoina jopa 
entisestään korostunut – sekä moni
äänisyyteen. Sen vuoksi jatkuvuus
suunnittelussa kannetaan huolta myös 
moniäänisyydestä, joka on toki vaikeaa 
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

”Etenkin mediaalalla korostuva 
näkökulma on varautuminen informaa
tiovaikuttamiseen. Huomaamattamme 
meidän asenteisiimme vaikutetaan 
joka päivä. Hyvässä ja pahassa”, Kivi
nen pohtii, ”propagandaa on ollut aina, 
mutta nyt vaikuttaminen on saanut uusia 
kasvoja ja ilmentymismuotoja. Julkaisu
kynnys on madaltunut ja lähteen luotet
tavuus korostuu entisestään.”

Vapaan tiedonvälityksen nimissä 
mediaala joutuu myös sietämään mo
nenmoisia näennäismedioita. Nykyinen 
disinformaation ujuttaminen uutisvir
taan ja keskusteluun on huolestuttava 

  
Mediapooli

• Edistää media-alan varautumista ja tukee media-alan toimijoiden 
jatkuvuudenhallintaa.

• Seuraa ja analysoi media-alan huoltovarmuuden tilaa.
• Määrittelee huoltovarmuuskriittiset media-alan yritykset.
• Järjestää koulutusta ja harjoituksia sekä varmistaa alan toiminta

edellytyksiä.
• Tekee suunnitelmia häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle.
• Tukee viranomaisten vastuulla olevaa poikkeusolojen viestintää.
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vaikuttamisen näkyvän eritoten ilmapii
rissä sekä ihmisten asenteissa. ”Kriisejä 
katsotaan usein eri näkökulmista, riippu
en siitä, missä leirissä ollaan. Ja maail
man tapahtumat näyttäytyvät erilaisina 
eri maista katsottuna.”      

Tärkeää onkin, että kansalaisten 
luottamus mediaan on rakennettu jo 
ennen kuin ollaan haastavissa tilanteis
sa. Median vastuu puolestaan on sitä, 
että vielä tarkemmin pidetään kiinni 
siitä, että välitetään vain oikeaa tietoa. 
”Ei tyynnytellä, jos on syytä huoleen. 

Mutta ei lietsota myöskään paniikkia”, 
Kivinen sanoo. 

Yleisradion varautumisvelvoitteet 
perustuvat lakiin, mutta kaupallisella 
medialla ei ole kriisiaikana lakisäätei
siä tehtäviä. Yleensä ne hoitavat omaa 
viestintäänsä journalistisen harkinnan 
pohjalta. Poikkeusoloissa talkoisiin tar
vitaan kaikki, niin valtakunnalliset kuin 
paikallisetkin viestimet.

Mediapoolin yksi tärkeä tehtävä 
onkin pohtia, miten poikkeusoloissa 
koko viestintäpaletti valtakunnallisesta 

paikalliseen saadaan toimimaan yhdessä 
siten, että kaikki hoitavat omat roolin
sa mahdollisimman hyvin. Etenkin kun 
viestintä on tasapainoilua tilannetietoi
suuden, vapaan tiedonvälityksen ja hen
kisen kriisinkestävyyden välillä. 

Yhteiskuntarauhan ollessa uhat
tuna journalistienkin on pyrittävä 
suojelemaan sitä toimillaan ja tehtä
vä yhteistyötä viranomaisten kanssa. 
”Ristiriitatilanteita syntyy helposti, sillä 
journalistit haluaisivat usein kertoa asi
oista enemmän kuin virkamiehet. Mitä 
enemmän tiedotusvälineet kuitenkin 
tällaisessa tilanteessa kumartavat viran
omaisten intressille, sitä enemmän ne 
syövät omaa uskottavuuttaan”, Kivinen 
muistuttaa. 

”Mutta jos yhteiskuntaan kohdistuu 
todellinen uhka, media ei tietenkään voi 
välittää sellaista haitallista tietoa, joka 
vahvistaisi uhkaajaa. Tässä yhteiskun
nan itsesuojeluun perustuva rajoite 
menee vapaan tiedonvälityksen edelle.”

Filosofian maisteri, sotatieteiden 
maisteri Katja Ahola työskentelee valmi-
uspäällikkönä Viestinnän Keskusliitossa 
ja luotsaa Mediapoolin toimintaa.
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Toisaalla taas todetaan, että 
s otilaspappi tarjoaa henkistä ja 
hengellistä tukea ja vastaa eetti

sen opetuksen ja kasvatuksen toteutta
misesta joukkoosastossa. Vastuunsa 
kantaakseen – myös eettisen toimin
takyvyn osalta – niin kadettiupseerien 
kuin sotilaspappienkin tulee itse miettiä 
ja jäsentää eettisen kasvatuksensa sekä 
opetuksensa perusteita ja periaatteita.

Perinteisesti sotilaat ovat tappaneet 
tai tulleet tapetuiksi sotilaspapiston suo
siollisella tuella. Miten kadettiupseeri 
voisi tätä moniprofessionaalista yhteis
toimintasuhdetta jäsentää pohtiessaan 
motivaatiotaan väkivallan käyttöön ja 
pahimmassa tapauksessa myös tappa
miseen?

Sotilas ja pappi arjen 
kohtaamistilanteissa

Kadettiupseerien fyysistä toiminta
kykyä testataan ja arvioidaan vuotui
sissa fyysisen kunnon testeissä. Niiden 
avulla rynnäkkökivääri pysyy kadet
tiupseerin ja muidenkin Puolustusvoi
mien eri henkilöstöryhmien edustajien 
käsissä sihteeristä amiraaliin. Myös 
psyykkisiltä ja kognitiivisilta toimin
takyvyiltään kadettiupseerit ovat val
takunnan testatuinta kärkeä, sillä vain 
kyvykkäimmät heistä ovat läpäisseet 
uransa aikana toistuvat armottomat ja 
tieteellisen tarkat psykologiset testit. 
Nämä harvat ja valitut pääsevät kehit
tymään Puolustusvoimien tehtävissä 

niin johtajina kuin opettajinakin. Näitä 
valittuja on sotilaspedagogiemme ja 
sotilaspappiemme tarkoitus opettaa ja 
kasvattaa. 

Toimintakyvystä puhuttaessa har
voin kuitenkin pysähdytään pohtimaan, 
mitä sosiaalinen toimintakykyisyys 
Suomen puolustusvoimissa ja sen ver
kostoissa itse asiassa voisi tarkoittaa. 
Keiden kanssa ja millä tavoin sen tulisi 
ilmentyä, ja miten sitä arvioidaan ja 
jopa kehitetään – siis muutenkin kuin 
vastaamalla vuosittain hengästyttävään 
määrään mitä erilaisimpia kyselykaa
vakkeita?

Jätän kysymyksen inspiraation 
lähteeksi meille kaikille, myös soti
lassosiologeille, ja jatkan syvemmälle 
kasvatuksen ja eettisen toimintakyvyn 
pohdintoihin.  Miksi? Eikö edellä juuri 
todettu, että Yleisen palvelusohjesään-
nön mukaan joukkoosaston sotilas
pappi vastaa joukkoosastonsa eettisen 
opetuksen ja kasvatuksen toteuttamises
ta? Mitä kommentoitavaa tai edes peri
aatteessa lisäarvoa tuottavaa näkemystä 
kadettiupseerilla voisi tähän olla?

Valitettavan iso  
pähkinä purtavaksi

Kadettiupseeriston merkitystä Puo
lustusvoimien sotilaallisen toiminnan 
johtamisessa ja vastuiden kantamises
sa ei voi väheksyä. Niin kotimaassa 
tapahtuvassa kuin kansainvälisessäkin 
toiminnassa tulee olla ammattijohtajat. 

Asevelvollisuusarmeijassa lukumääräi
sesti suurin osa johtajista on kuitenkin 
reserviläisiä, jotka ovat valikoituneet 
asevelvollisista ja vapaaehtoisen palve
luksen suorittaneista naisista. Heille, ja 
kaikille muillekin kansalaisille viestim
me ja opetamme johtamista tänä päivänä 
seuraavasti: ”...sotilaan toimintakyvyn 
kannalta keskeinen tekijä on kyky 
 soveltaa omaksuttuja tietoja ja taitoja 
tilanteessa, jossa sotilas joutuu samalla 
miettimään väkivallan ja tappamisen 
sekä suojelemisen suhdetta.”

Mainittakoon, että oheinen ote on 
peräisin Johtajan käsikirjasta (2012), 
joka on tarkoitettu kaikkien sotilaiden ja 
sellaiseksi aikovien – ei siis pelkästään 
sotilaspapiston – luettavaksi ja pohdit
tavaksi.

”Helppoa kuin…” kommentoi eräs 
asevelvollinen, sillä eihän Suomen 
 armeijassa kukaan kuole väkivaltaisesti 

Teksti: Juha Mäkinen

Yleisen palvelusohjesäännön mukaan joukko-osaston 
komentajan ensisijaisena tehtävänä on luoda alaisistaan 
toiminta- ja suorituskykyinen joukko. Sen tulee pärjätä 

Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä mitä 
erilaisimmissa toimintaympäristöissä: tehtävissä, joissa 

viimekädessä joutuu käyttämään väkivaltaa ja joissa 
tappamiseltakaan ei voi välttyä. 

Kadettiupseeri vastaa ja 
sotilaspappi kasvattaa
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muuten kuin korkeintaan äärimmäisen 
harvoin tapahtuvissa valitettavissa on
nettomuuksissa. Sodat ja ”epäinhimil
linen vihollinen” ovat kaukana meistä. 
Miksi siis ”vatuloida näin fiktiivisiä 
keissejä”? 

Ihmiskunnan historiassa aseita ja 
asejärjestelmiä on käytetty tappavasti 
suojeltaessa omaa, läheisten tai muiden 
ihmisten henkeä, valtiollista itsenäisyyt
tä tai muuta poliittisesti tärkeää asiaa. 
Mutta miten ihmisten hengen suojelu 
voi liittyä noihin kaukaisiin ”epäinhi
millisiin vihollisiin” tai mahdollisiin 
sellaisiin? Ei kai meidän kaiken maa
ilman ulkomaalaisista tarvitse välittää 
eikä heitä ymmärtää? Ehkä ei, mutta 
mikä onkaan tämän kaiken ja myös 
turvallisuustakuisiin liittyvien asioiden 
merkitys kadettiupseereille ja muille 
kansalaisille?

Jätän asian syvempien pohdintojen 
varaan mainiten, että Puolustusvoimien 
tehtävät edellyttävät myös osallistumista 
kansainväliseen sotilaalliseen kriisin
hallintaan. Sitäkin kai tehdään Suomen 
puolustamiseksi, miksipä muuten?

Kadettiupseerien kriisinhallinta
operaatioihin osallistumisen peruste
luita tutkittaessa on piirtynyt näkemys, 
jonka mukaan pääosa kadettiupseereista 

katsoo erilaisten kansainvälisten tehtä
vien kuuluvan osaksi sotilasuraansa. 
Pitäähän kadettiupseerin kehittää soti

laallista osaamistaan, jos ei yksinomaan 
Suomessa kertaus tai muissa harjoituk
sissa, niin sitten ulkomaisissa kriisinhal
lintaoperaatioissa. Hallinnollinen arki 
leipäännyttää monia kadettiupseereja, ja 
kriisinhallintatehtävät nähdään sotilaalle 
kuuluvana kehittävänä vaihteluna. 

Poliittiset linjat  
ja sotilaan tarpeet?

Sotilas, kuten kadettiupseeri, kaipaa 
erilaisia ympäristöjä ja toimintaa 
 kehittääkseen omaa toiminta ja suori
tuskykyjään sekä osaamistaan. Uskot
tavat sotilaalliset kyvyt ovat omiaan 
vankistamaan myös muiden kansalaisten 
maanpuolustustahtoa. Suomi tarvitsee 
kaikkina aikoina puolustajansa, voiman
käyttäjänsä ja legitimoidut tappajansa, 
mutta se tarvitsee myös turvaajansa, niin 
kotimaassa kuin  ulkomaillakin. 

Mutta eihän sotilas (kai) kriisin
hallintaan osallistu taatakseen turvalli
suutta ”ulkomaan eläville”. Riittäähän 
haasteita Suomenkin sotilaallisessa 
maanpuolustamisessa eritoten nyt, kun 
resurssit näyttävät olevan vähenemään 
päin, vaikka lähitoimintaympäristöm
me jatkaa intensiivistä muutostaan jopa 
sotien muodossa. Meillä ne onneksi nä
kyvät vain ”etuliitesotien” – kuten infor
maatiosota – muodossa. Väheksymättä 
mitenkään varsin vakavia väärininfor
moitumisen vaaroja ja syviä mielensä 
pahoittamisia, olisi kadettiupseerien 
kuitenkin syytä hahmottaa, mitä sota 

merkitsee. Se merkitsee ikuista kuole
maa – meille tai heille, mutta mielellään 
ei kuitenkaan kevyin perustein.

Miksi Suomi ja sen sotilaat osal
listuvat erilaisiin kriisinhallintaoperaa
tioihin? Ei kai mikään ulkopuolinen 
taho voi meille kansakuntana käskeä, 
mihin, millaisin joukoin ja mihin 
 nimenomaiseen sotaan tai operaatioon 
meidän pitää osallistuman? Ei tieten
kään. Jokainen osallistumisemme edel
lyttää kansallista poliittista päätöstä. On 
totta, että erilaiset terroristit saattavat 
pahimmillaan päättää tekosensa tässä ja 
nyt jopa aivan omaaloitteisesti. Palkka
sotilailla taas on omat palkanmaksajansa 
ja käskijänsä. 

Ammattiupseeriston, eikä vähiten 
suomalaisen kadettiupseeriston, soisi 
mielellään omaavan selkeän ja kehit
tyneen eettisen ”kompassin”, jonka 
varassa upseeri johtaa tai on johdetta
vana tehdessään sotilastoiminnallisia 
tuloksia. Siis sellainen henkilökohtai
nen, osin yhteisöllinen sekä professio
naalinen kompassi, jota ei ole ulkoistettu 
sotilaspapiston huomiin. Sotilaana työ ei 
ole vain annettujen käskyjen ja määräys
ten täsmällistä noudattamista. Käskyn 
laillisuus voi olla ainakin alaisen mieles
tä joskus epäselvä, jolloin se edellyttää 
alaiselta muun muassa tietoisuutta eri
laisista laeista sekä kykyä viimekädessä 
päättää itse omista teoistaan. 

Tiedostavatko sotilaskomentajat, 
miksi ja millaisin tulosodotuksin poliitti
sella tasolla päätetään suomalaisten soti
laallisten suorituskykyjen käyttämisestä 
tuohon sotaan tai tähän operaatioon? 
Epäilemättä tietävät, ja luonnollisesti 
he osallistuvat poliittisen tason pohdin
toihin suomalaisten sotilaiden ja kadetti
upseerien velvoitteista ja niiden syistä. 
Ennen kuin kadettiupseerin ”kuolla 
kuuluu”, minkä jokainen meistä väis
tämättä ennemmin tai myöhemmin tulee 
kohtaamaan, upseerin on hyvä tiedostaa, 
miksi hän tätä työtään tekee ja millaisten 
muiden professioiden ja yhteiskunnal
listen tahojen kanssa sitä tekee.

Juha Mäkinen palvelee Maanpuo-
lustuskorkeakoulun johtamisen ja soti-
laspedagogiikan laitoksen professorina 
ollen myös kadettiupseeri. 

Juha Mäkinen
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Panssarintorjunnan kriisi 
kesällä 1944

Jatkosodan alkaessa kesällä 1941 
armeijan panssarintorjunta
aseistuksen lukumäärä oli aivan 

eri luokkaa kuin edellisessä sodassa. 
Siinä missä talvisodan jalkaväkiryk
menttien puolustuslohkojen tukena oli 
ollut pari kolme panssarintorjuntatyk
kiä, jatkosotaan lähdettäessä jokaisella 
jalkaväkirykmentillä oli hevosvetoi
nen tykkikomppania, jonka kolmella 
joukkueella oli käytössään yhteensä 

kuusi panssarintorjuntatorjuntatykkiä. 
Sotasaalisaseet mukaan luettuina tykki
määrä lienee vuoteen 1942 mennessä 
kohonnut lähes puoleentoista tuhanteen 
tykkiin, kun talvisodan alkaessa toimin
takuntoisia aseita oli ollut ainoastaan 
satakunta.

Jokaisessa pataljoonassa oli lisäksi 
neliryhmäinen panssarintorjuntajouk
kue, aseistuksenaan neljä 20 millimet
rin panssarintorjuntakivääriä – ase, 

joka valitettavasti ei talvisotaan ollut 
ehtinyt. Kun mukaan lasketaan vielä 
kiväärikomppanioiden kevyet 8–14 
millimetrin panssarintorjuntakiväärit 
sekä painopistesuuntien vahventamisen 
mahdollistaneet ylempien johtoportai
den tykkikomppaniat, ei etulinjan jalka
väkimiesten tarvinnut juurikaan tuntea 
huolta panssarintorjuntakyvystään.

Kylkiraudan numerossa 4/2015 tarkasteltiin panssarintorjunnan 
merkitystä talvisodan torjuntavoitolle. Panssarintorjunnan 

puutteet olivat muodostua akilleenkantapääksi myös jatkosodan 
loppuvaiheessa. Pelastukseksi koitui Saksasta saatu aseapu, joka 

osaltaan mahdollisti ”Ihantalan ihmeen” ja muut menestyksekkäät 
jatkosodan torjuntataistelut. Tarina on vanha, mutta voisiko siitä 

kenties ottaa jotain opiksi?

Teksti: Hannu Liimatta
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Saksasta hankittu panssarintorjuntatykki tuliasemassaan. Kuvassa myös tuon ajan ”laskin”.
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Vaunu  
pääsee voitolle

Mustia pilviä oli kuitenkin jo kohoa
massa taivaalle. Panssarivaunujen ja 
panssarintorjuntaaseiden jatkuvassa 
kilpajuoksussa vaunu oli jälleen kerran 
pääsemässä voitolle. Esimakua puna
armeijan uusien, panssaroinniltaan 
ja liikkuvuudeltaan entistä parempi
en vaunutyyppien kehittämisestä oli 
saatu jo talvisodassa Summan lohkol
ta.  Raportteja niiden esiintymisestä 
saatiin myös itärintamalla taistelleilta 
saksalaisilta. Se tosiasia, etteivät uudet 
vaunutyypit olleet jääneet pelkästään 
kokeilukappaleiksi, varmistui suomalai
sille viimeistään elokuussa 1941, jolloin 
punaarmeijan Kliment Vorošilov KV1 
ja T34vaunuihin törmättiin Laatokan 
koillis ja länsipuolen taisteluissa. Koe
ammunnat osoittivat, että siinä missä 
panssarintorjuntatykin ja raskaan pans
sarintorjuntakiväärin ammukset olivat 
läpäisseet vanhan vaunun kuin sardiini
purkin, uusien vaunujen panssaria ne 
kykenivät vain naarmuttamaan.

Menestyksekkään hyökkäysvaiheen 
aikana ja sen jälkeisen asemasotavai
heen alussa punaarmeijan uudet vaunut 
eivät vielä muodostuneet suomalaisil
le varsinaiseksi huolenaiheeksi. Niitä 
esiintyi harvoin, ja satunnaisten vaunu
jen tuhoamisesta selvittiin miinoilla ja 
räjähdysaineilla. Ongelma oli kuitenkin 
tiedostettu, ja sitä oli ryhdyttävä jollakin 
tavalla ratkaisemaan.   

Tykkikaluston modernisointi ei ollut 
mahdoton tehtävä, sillä Saksasta saa
tiin hankittua ensin 50:n ja sittemmin  
75 millimetrin uusia panssarintorjun
tatykkejä. Niistä varsinkin jälkimmäi
nen oli suuren lähtönopeutensa takia 
tarkka, ja sen kranaatti kykeni läpäise
mään kaikki punapanssarit. Reilusti yli 
tuhat kiloa painava tykki vaati kuitenkin 
vetä jäkseen raskaan ajoneuvon, ja se oli 
muutenkin kömpelö ja haavoittuva etu
linjan poteroissa käytettäväksi.  Tykeillä 
saatiin varustettua huomattava osa 
ylempien johtoportaiden tykkikomp
panioista, mutta jalkaväkirykmenttien 
ja pataljoonien lähitorjuntakyky oli jäl
leen kerran vaarassa jäädä talvisodan 
aikaisten välineiden, kuten miinojen, 
polttopullojen ja kasapanosten, varaan. 

Kotimainen sotatarviketeollisuus 
ryhtyi kehittämään uusia, läpäisy
kyvyltään saksalaisia tykkejä vastaavia 

mutta painoltaan kevyempiä tykkimal
leja, joita kyettäisiin liikuttelemaan 
pelkin miesvoimin. Jatkosotaan ne eivät 
kuitenkaan ehtineet. Ratkaisua haettiin 
myös lisälaitteiden avulla kiväärillä 
tai kevyellä panssarintorjuntatykillä 
 ammuttavista onteloammuksista sekä 
magneetilla vaunun kylkeen kiinnitettä
västä panssaripanoksesta. Kömpelöinä 
ja sekä osumatarkkuudeltaan että tehol
taan epäluotettavina nekään eivät silti 
tuoneet ratkaisua panssarin lähitorjunta
probleemaan. 

Salaperäiset  
saksalaiset peltitorvet

Ongelma alkoi ratketa vasta sen jäl
keen, kun saksalaiset saivat vuonna 
1943 kehitettyä valmiiksi uudentyyp
piset ontelokranaatin laukaisulaitteet. 
Kehitystyön lopputuloksena synty
neet, jokamiehen käyttöön soveltuvat 
rekyylittömät panssarintorjuntaaseet 
nimettiin myöhemmin Suomessa pans
sarinyrkiksi ja panssarinkauhuksi. Ne 
tehosivat kaikkiin käytössä olleisiin 
vaunutyyppeihin.

Ensimmäinen silminnäkijätieto 
uusista aseista lienee saatu Suomeen 
Saksassa opintomatkalla olleen eversti
luutnantti Erik Sandström raportoimana 
loppuvuodesta 1943. Päämaja ehti jo 
antaa määräyksen vastaavanlaisten asei
den kehittämisestä kotimaassa, kunnes 
helmikuussa 1944 varmistui, että Saksa 
oli valmis myymään valmistamiaan 
aseita Suomelle. 

Huhtikuussa Suomeen laivattiin  
1 700 panssarinyrkkiä, 300 panssarin
kauhua sekä niihin 3 000 ontelokra
naattia. Määrä vastasi saksalaisen 
divisioonan perusannosta, jonka arvioi
tiin riittävän etulinjan joukkojen koulut
tamisen lisäksi yhden suurhyökkäyksen 
eli noin tuhannen vaunun tuhoamiseen. 
Myöhemmin aseita luvattiin toimittaa 
lisää.

Suomessa uusia aseita ei kuitenkaan 
juuri jaettu rintamajoukoille. Ne näyttäy
tyivät etulinjan jalkaväkimiehille vain 
merkintöinä määrävahvuus kirjoissa, 
sillä aseet säilöttiin visusti lukon taakse 
divisioonien varastoihin. Siellä ne olivat 
piilossa vakoilijoiden katseilta – mutta 
valitettavasti myös poissa omien jalka
väkimiesten koulutuksen ulottuvilta. 
Jälkiviisaasti salaamisen voi todeta 
olleen turhaa, sillä venäläiset olivat jo 
saaneet aseita haltuunsa itärintaman tais
teluissa kaatuneilta saksalaisilta. Ehkäpä 
hakemalla voi löytää varastoihin säilö
miselle myös joitakin käytännön syitä; 
ammusten mustaruutipanokset olivat 
herkkiä kosteudelle, jos niitä säilytet
tiin pitkään huonoissa olosuhteissa. Sitä 
paitsi – eihän suurhyökkäystä Päämajan 
tilannekuvan mukaan lähiaikoina ollut 
edes odotettavissa. 

Uusien aseiden koulutus pidettiin 
aluksi tiukasti Päämajan hyppysissä. 
Joukoista valittujen kärkiosaajien oli 
ensin suoritettava Suojeluskuntain Pääl
lystökoulussa viikon pituinen erikois
kurssi, jonka käytyään he vasta saivat 
oikeudet ryhtyä panssarintorjunta
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Panssarin lähitorjunnan perustyökalut, konepistooli ja panssarinyrkki.
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kouluttajiksi. Ensimmäinen kurssi jär
jestettiin toukokuun 1944 lopussa, eli 
pari viikkoa ennen suurhyökkäyksen 
alkamista. Asemasodan tarpeisiin suun
niteltu koulutusjärjestelmä oli varmasti 
perusteellinen, mutta – jälleen jälkivii
saasti myöhempien tapahtumien valossa 
todettuna – myös auttamattoman hidas. 

Apua aseveljeltä

Näytösammuntoja lukuun ottamatta 
koulutuksessa oli kielletty käyttämästä 
”kovia” aseita. Tarkoitus oli valmis
tuttaa koulutusvälineiksi harjoitus ja 
sisäpiippulaitteita. Viidettä vuotta soti
via rintamamiehiä neuvottiin puhdetöinä 
valmistamaan opetusvälineikseen puisia 
harjoituspanssarinyrkkejä.

Puupyssyjen ja muiden harjoitus
välineiden tuotantolinjat eivät liene vielä 
ehtineet käynnistyä, kun punaarmeijan 
suurhyökkäys jo alkoi täydellä voimal
laan 10. kesäkuuta 1944. Esimerkiksi 
Valkeasaaren tulihelvettiin joutunees
sa Jalkaväkirykmentti 1:ssä aseiden 
jako oli tuolloin vasta käynnistymässä, 
 eivätkä ne ehtineet ajoissa torjuntatais
teluihin. 

Rintaman alkaessa murtua Suomen 
sodanjohdon katseet kääntyivät jälleen 
Saksaan. Välittömänä apuna saksalaiset 
lennättivät Rovaniemeltä Immolaan  kol
misen sataa panssarinyrkkiä ja panssarin
kauhua ampumatarvikkeineen. Aseiden 
toimintaperiaatteet selvisivät mukana 
tulleista yksinkertaisista  ohjeista. Niitä 
noudattaen esimerkiksi 19vuotias sota
mies – myöhempi  Mannerheimristin 
ritari – Eero  Seppänen romutti panssa
rinkauhulla vuorokauden aikana kuusi 
vihollisen panssarivaunua Siiranmäessä. 

Loppukesään mennessä Saksa oli jo 
toimittanut Suomeen nyrkkejä 25 000, 
kauhuja 1 800 ja niiden ontelokranaat
teja 18 000 kappaletta. Yhdessä muun 
aseistuksen ja avun, kuten lentoosasto 
Kuhlmeyn, kanssa ne lujittivat merkit
tävällä tavalla suomalaisten puolus
tusta. Tietoisuus siitä, että tekijämies 
kykeni peltitorvelta näyttävällä kapi
neella pysäyttämään pahimman vihol
lisensa, raskaan panssarivaunun, antoi 
uskoa oman puolustuksen kestämiseen. 
Panssarintorjunnan kriisistä selvittiin ja 
punaarmeijan suurhyökkäys tuhansine 
panssarivaunuineen saatiin torjutuksi.

Aseavun saaminen Saksasta ei 
ollut itsestäänselvyys. Kuten tun

nettua, avun poliittinen puoli hoitui 
Suomen valtionpäämiehen henkilö
kohtaisesti allekirjoittamalla sopi
muksella, jonka hyväksymiseen ei 
kansanäänestystä tarvittu. Sotaa käy
vällä Saksalla oli kuitenkin omiakin 
ongelmia riittämiin; panssarintorjun
takyvyn  lisäksi suomalaiset olisivat 
halunneet parantaa jalkaväen liikku
vuutta korvaamalla raskaat konekiväärit 
tulivoimaisella ja painoltaan kevyellä 
saksalaisella  MG42konekiväärillä. 
Liittoutuneiden pommituksista kärsinyt 
Saksan sotateollisuus ei näitä aseita enää 
pystynyt toimittamaan.

Entä mikä sitten jälkiviisauden 
ohella voisi olla tämän tarinan opetus? 
Lehden teemaan liittyen opetus voisi 
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Ensiapua tarvittiin ja sitä saatiin nopeasti. Päämajan yleisesikunta-
päällikön ilmoitus päämajoitusmestarille.

olla vaikkapa se, että alivoimainen puo
lustaja tarvitsee selviytyäkseen parhaat 
mahdolliset välineet, jotka rahalla ikinä 
voi ostaa. Jos niitä ei ole rauhan aikana 
mahdollista hankkia välttämätöntä kou
lutustarvetta enempää, on sopimusten ja 
varsinkin kumppanuussuhteiden ulko
valtoihin hyvä olla sellaisessa mallis
sa, että hädän uhatessa todennäköisyys 
avun saamiselle on mahdollisimman 
suuri. 

Eversti evp Hannu Liimatta on 
Kylki raudan artikkelitoimittaja. Hän 
valmistelee tutkimusta jalkaväkitaktii-
kan kehittämisestä. 

Panssarinkauhu ja sen käyttöohjeet.
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Ajan kaikuja

Johtaja on vastuunkannon ammat
tilainen ja organisaation ylin päät
täjä. Jokainen tietää, kuka hänen 

omassa organisaatiossaan viime kädes
sä vastuun kantaa. Kutsuttakoon häntä 
tässä kirjoituksessa vaikkapa toimitus
johtajaksi.

Jos yrityksen strategia ei tuota toi
vottua tulosta, katseet kääntyvät toimi
tusjohtajaan. Epäily lahjusskandaalista? 
Toimitusjohtajan on selvitettävä asia 
ja varmistettava, ettei vastaavaa pääse 
enää jatkossa tapahtumaan. Toimen
kuva kattaa kaiken mahdollisen liike
toimintaa hyödyttävän toiminnan ja 
esteiden raivaamisen sen tieltä. Säännöt 
ovat yksinkertaiset: menestyksekkäälle 
liiketoiminnalle esteeksi muodostuva 
toimitusjohtaja on pian entinen toimi
tusjohtaja.

Toimitusjohtajasta sukeutuu nope
asti riskienhallinnan ammattilainen. 
Jokaisen päätöksen vaikutukset on 
punnittava uhkien ja mahdollisuuk sien 
kautta. Vastuuta ei voi paeta – myös 
päättämisestä pidättäytyminen on 
päätös. Entäpä miten on kyberturval
lisuuden laita?

Yritysjohtajien kanssa keskustel
lessani johdattelen keskustelun usein 
kyberturvallisuuteen. Haluan kuulla, 
millaisia ajatuksia aihe heissä herät
tää. Mitä johtamishaasteita vastaan 
on tullut, ja millaiset lähestymistavat 
ovat tuottaneet tulosta? Käytyjen kes
kustelujen perusteella oloni on hieman 
levoton. 

Vastaukset ovat olleet pinnalta 
hyviä, mutta sisältä raakoja: ”Kyber
turvallisuus on yksi niistä asioista, 
jotka pitävät minut hereillä öisin.” 
Vastauksesta voisi päätellä asioiden 
olevan kunnossa. Kysyn kuitenkin, 
tietääkö toimitusjohtaja ne tietojärjes
telmät, joihin murtautuminen aiheuttai
si suurimmat vahingot? Miten niiden 
suojaamiseen on paneuduttu, kuinka 
sitä on käytännössä testattu, ja millä 
tavalla hyökkäyksestä toipumista on 
harjoiteltu?

Keskustelu tökkää useimmiten jo 
ensimmäiseen kysymykseen. Mones
ti vastaus kuuluu: ”Meillä tämä asia 
on hoidossa.” Tietenkin hyvä johtaja 
delegoi, valtuuttaa ja antaa alaisilleen 
vapauden järjestää työnsä parhaalla 

mahdollisella tavalla – kuka nyt olan 
takaa kyttääjää pomokseen haluaisi! 

Valitettavan usein kyberturvallisuus 
nähdään vain huipputekniikkana ja 
 käsittämätöntä kieltä puhuvien hämä
rien hupparityyppien omana alueena. 
Yrityksen suojaksi on hankittu hie
nointa ja kalleinta tekniikkaa ymmär
tämättä, että ammattimaiset hyökkääjät 
marssivat sen läpi niin halutessaan. 
Psykologi näkisi tässä arkkityyppisen 
kognitiivisen dissonanssin: ollaan huo
lissaan uhasta, jota ei ymmärretä, mutta 
luotetaan toisen sanaan siitä, että ongel
ma on ratkaistu tavalla, jota kuitenkaan 
ei ymmärretä. Ei ihme, ettei uni tule.

Myös kyberturvallisuuden tulisi 
olla johdettu tila. Se tarkoittaa tavoittei
ta, seurantaa, päätöksiä ja ennen kaik
kea riskien punnintaa. Ilman johtajuutta 
kyberturvallisuutta tehdään poukkoile
vasti, sännäten kulloinkin kiiltävimmän 
mahdollisuuden perään tai pakenemalla 
kovaäänisimmin huudettua uhkaa.

Useimmilta puuttuu kognitiivinen 
malli kybertoimintaympäristön lain
alaisuuksien ja riippuvuusketjujen 
hahmottamiseen. Moni joutuu pinniste
lemään ymmärtääkseen, että sähköpos
tissa tulleen liitteen avaaminen saattaa 
johtaa kymmenien miljoonien eurojen 
tappioihin. Jopa omalta henkilökun
nalta visusti suojatut asiakastiedot 
saattavat päätyä iltapäivähakkeroin
nin sivutuotteena teiniikäisen haltuun. 
Jälkiselvittelyissä käy ilmi, että yksin
kertaiset laiminlyönnit ja suojauksen 
puutteet ovat kostautuneet ikävällä 
tavalla. Niistä ei vain oltu tietoisia  

– kuka nyt omia järjestelmiään vastaan 
haluaisi hyökätä. Kriittisten järjestel
mien suojauksia ei ole testattu eikä 
toipumista harjoiteltu.

Toimitusjohtajan tulee ottaa hänelle 
kuuluva rooli kyberturvallisuuden joh
tamisessa. Jos priorisointi on organi
saatiolle epäselvää, tulee johtajan ensin 
määrittää tärkeimmät suojattavat koh
teet. Kannattaa aloittaa niistä, joiden 
vahingoittaminen vaarantaisi yrityksen 
toiminnan vakavimmin. Mitkä tiedot 
eivät missään nimessä saisi vuotaa kil
pailijalle tai julkisuuteen? Entä millai
sen hintalapun asettaisit maineellesi tai 
valvovan viranomaisen hyväksynnälle?

Asiakkaidensa pyynnöstä FSecure 
tunkeutuu jatkuvasti näiden tärkeim
piin tietojärjestelmiin. Tilattu hyökkäys 
onnistuu yleensä helpohkosti. Asiakas 
saa paljon oppia onnistuneista murtau
tumisista. Seuraavalla kerralla ei sama 
murtautumistapa enää ehkä toimikaan.

On hyvä antaa asiantuntijoiden 
 kokeilla, miten helppoa suojausten 
murtaminen on. Sen perusteella selviä
vät tarvittavat korjaustoimet. On hyvä 
tiedostaa myös ”pehmeät kohteet”, 
joiden suojaamiseksi ei ole teknistä 
ratkaisua. Niissä täytyy luottaa oman 
henkilökunnan, kumppanien ja jopa 
asiakkaiden hoksottimiin. Tunnistavat
ko he nämä uhat, osaavatko he toimia 
oikein, ja miten osaamista luodaan ja 
harjoitellaan?

Johtamisen rooli korostuu vielä 
entisestään silloin, kun turvallisuuden 
parantaminen edellyttää investointeja 
tai resursointia, monen yhtäaikaisen 
toimenpiteen yhteensovittamista tai 
 kokonaista kulttuurin muutosta. Sel
laisia päätöksiä ei voi tehdä ”joku 
jossakin”, vaan ne kuuluvat toimi
tusjohtajalle. Jos kyberturvallisuuden 
huomioon ottaminen ei jo ennestään 
kuulu yrityksen toimintakulttuuriin, 
edellyttää elintilan saaminen aina joh
tajan myönteistä esimerkkiä. Muutos 
lähtee ylhäältä!

Hakkeroi yrityksesi jo tänään – 
nukut yösi paremmin.

Risto Siilasmaa





pääsihteerin palsta

41 Kylkirauta 3/2016

Kadettikunta 95 vuotta – kadettiveljeyttä,  
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta

Puolustusvoimain komentaja, ken
raali Jarmo Lindberg totesi 218. 
Valtakunnallisen maanpuolustus

kurssin avajaisissa 12. syyskuuta, että 
turvallisuusympäristömme on muuttunut 
viime vuosina epävakaammaksi ja ennus
tamattomammaksi asettaen samalla vaa
timuksia puolustuskyvyllemme. Ulko ja 
turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan 
Suomi ylläpitää turvallisuusympäristöön 
suhteutettua kansallista puolustuskykyä 
aseellisen hyökkäyksen torjumiseksi ja 
jatkaa puolustusyhteistyötä. Suomen 
kokonaisturvallisuuden malli tarjoaa eri 
toimijoiden yhteistyölle lujan perustan.

Komentaja totesi myös, että perintei
sen maalla, merellä ja ilmassa tapahtuvan 
toiminnan lisääntymisen ohella myös tie
toverkoista ja järjestelmistä, kyberistä, 
on tullut sodankäynnin toimintaympä
ristö. Digitalisaation ja tietoverkkojen 
haavoittuvuuden myötä tiedosta on 
tullut keino vaikuttaa niin sotilaalliseen 
vastustajaan kuin muuhun yhteiskuntaan
kin monia perinteisiä tapoja laajemmin 
ja nopeammin.

Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus 
 limittyvät toisiinsa, tai niitä voi olla jopa 
mahdotonta erottaa toisistaan nykymaa
ilmassa. Moniulotteisimpia uhkia vas
taan ei voida puolustautua vain yhdellä 
keinolla tai yhden toimijan toimenpitein, 
vaan tarvitaan laajaa yhteistyötä eri viran
omaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän 
kanssa uhkiin vastaamiseksi. 

Puolustuksemme perustana ovat 
edelleen tunnetut strategiset valintam
me, ja taustalla on aina kansalaisten 
vahva maanpuolustustahto. Puolustus
ratkaisumme kestää toimintaympäristön 
luomat haasteet, mutta puolustuksemme 
toteutusperiaatteita on aina syytä tar
kistaa vastaamaan toimintaympäristön 
 kehitystä. Ennaltaehkäisyyn ja tarvittaes
sa hyökkäyksen torjuntaan tarvitsemme 
sekä moderniin teknologiaan perustuvia 
kärkikykyjä että laajaa reserviä.

Kahdenvälinen ja monenkeskinen 
puolustusyhteistyö, mukaan luettuna 
sotilaallisen avun vastaanottokyky, tukee 
kotimaan puolustuksemme kehittämistä. 
Emme voi suunnitella puolustustamme 
ulkoisen avun varaan, mutta puolustus

yhteistyöllä varmistamme yhteensopi
vuutemme ja sen myötä kykymme liittää 
apu puolustusjärjestelmäämme.

Puolustusvoimain komentajan ter
vehdys on kokonaisuudessaan luettavissa 
Puolustusvoimien verkkosivulla osoit
teessa puolustusvoimat.fi.

Kyber-tietoutta 

KeskiSuomen kadettipiiri ja Jyväsky
län yliopiston informaatioteknologian 
tiedekunta järjestävät kuluvan syksyn 
aikana avoimen luentosarjan ”Kyber 
kaikkialla – mitä sinun tulee tietää?”. Lu
entosarjassa tarkastellaan monipuolisesti 
 kybermaailman vaikutusta suomalaiseen 
toimintaympäristöön ja turvallisuusteen. 
Luennot ovat nähtävissä reaaliaikaisesti 
verkossa ja myöhemmin videotallenteina 
osoitteessa jyu.fi/it/kyber/sg16. Luennoit
sijoina toimivat kapteeni evp, professori 
Jarmo Limnéll, eversti evp, professori 
Martti Lehto, everstiluutnantti, dosentti 
Jyri Raitasalo, eversti Martti Kari, filo
sofian maisteri Tero Oittinen ja eversti
luutnantti, sotilasprofessori AkiMauri 
Huhtinen. Lisätietoja luentosarjasta on 
saatavissa Kadettikunnan verkkosivulla.

Kaaderitanssiaiset 

Suositut Kaaderitanssiaiset järjestetään 
perjantaina 21. lokakuuta 2016 kello  19 
alkaen Santahaminassa Maanpuolustus
korkeakoulun juhlasalirakennuksessa. 
Tilaisuus on avoin kaikille Kadettikun
nan jäsenille puolisoineen. Tilaisuudessa 
on rento ilmapiiri ja hyvät tanssit sekä 
mahdollisuus vierailla Kadettikellarissa 
verestämässä kadettiaikaisia muistoja. 
Ruokailu järjestetään buffetillallisena ja 
pöytäkunnat muodostetaan kadettikurs
seittain. Tilaisuudessa on mahdollisuus 
myös testata laulutaitoaan perinteisen 
”Juuan Villen” tahdissa. 

Kadettikunnan 
ansiolevykkeet

Kadettikunnan syyskokous järjestetään 
lauantaina 22. lokakuuta 2016 Maan
puolustuskurssien tiloissa  Helsingin 

Kruununhaassa. Kokouspäivä aloi
tetaan esitelmällä kello 10, jolloin 
prikaatikenraali Heikki Välivehmas 
(puolustusministeriö) kertoo ajankoh
taisista puolustushallintoa koskevista 
asioista. Esitelmän jälkeen luovutetaan 
Kadettikunnan juhlavuoden ansiolevyk
keet ja nautitaan ”mitalikahvit”. Kello 12 
aloitetaan syyskokous, jossa päätetään 
Kadettikunnan toiminnasta ja tapahtu
mista Suomen 100vuotisjuhlavuonna.

Onnittelut 

Onnittelen 100. Kadettikurssilta ja   
83. Merikadettikurssilta 25. elokuu
ta 2016 valmistuneita kadettiveljiä ja  
sisarta. Oli kunnia osallistua kurssinne 
päätösjuhlaan Helsingin yliopiston juh
lasalissa, jossa olivat läsnä myös kummi
kurssienne edustajat.  Kadettipiirit ottavat 
teidät juhlallisesti vastaan ja luovuttavat 
teille Suomen pöytäliput muistuttamaan 
upseerin perustehtävästä – isänmaan puo
lustamisesta.

Constantem decorat honor –  
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta 
facebook.com/kadettikunta
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   Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa 
(Maneesikatu 6, Helsinki)  lauantaina 22. lokakuuta 2016 kello 12.00 alkaen.  

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

Syyskokouspäivän ohjelma

  9.30–10.00  Saapuminen tilaisuuteen

10.00– Ajankohtaista puolustushallinnosta, prikaatikenraali Heikki Välivehmas

Kadettikunnan ansiolevykkeiden luovuttaminen

11.30– Kahvitarjoilu

12.00–   Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen jär-
jestetään lounas- ja neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.

Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 12. lokakuuta 
2016 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautumis-
lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse 
09 490 759.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

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

Kadettiupseerit 1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin ja 
laajin upseerimatrikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu. 

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

Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadetti-
kunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikun-
ta.fi,  puhelin 09 490 759.
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Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken

nuksessa Santahaminassa perjantaina 
21. lokakuuta 2016. Tilaisuus on avoin 
kaikille Kadettikunnan jäsenille puoli
soineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa 
voidaan viettää mukava hetki yhdessä ja 
hyvässä seurassa sekä maittavan illallisen 
ja tanssin kera.

Tilaisuus alkaa buffetillallisella kello 
19.00. Tanssit alkavat noin kello 21.30 
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen 
rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan 
ottaa noin kaksisataa henkilöä ilmoittau
tumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on  
60 euroa/henkilö, ja se sisältää alku
juoman, buffetillallisen, ruokajuomat, 
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran 
ja tanssit. 

Kadeteille, luutnanteille ja yliluut
nanteille sekä heidän kumppaneilleen 
illalliskortti tarjotaan 50 prosentin alen
nuksella tänäkin vuonna, eli hinta on  
30 euroa/henkilö.

Ilmoittautumiset pyydetään te
kemään ensisijaisesti Kadettikunnan 
verkkosivulla olevalla sähköisellä 

 ilmoittautumislomakkeeella 12.10.2016 
mennessä tai  puhelimitse toimiston
hoitaja Sabina Krogarsille numeroon   
09 490 759. 

Illalliskortit pyydetään maksamaan 
18.10.2016 mennessä Kadettikunnan 
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44. 
Maksun viestiin pyydetään merkitse
mään osallistujien nimet ja kadettikurs
sin numero. Pöytäkunnat muodostetaan 
kadettikursseittain. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja, 
eversti Jukka Jokinen, puh. 0299 800 tai 
jukka.jokinen(at)mil.fi.

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki.

Kokoa kadettiveljistä ja sisaris
ta puolisoineen mukava pöytäkunta ja 
rentoudu hetkeksi!

Lämpimästi tervetuloa!

Kadettikunta 95 vuotta – Kaaderitanssiaiset
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2017

Kylkiraudassa 4/2016 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 
vuonna 2015 täyttävät 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka eivät 
halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan Kadetti-

kunnan toimistoon 19.11.2016 mennessä. S-posti: sabina.krogars(at)kadettikun-
ta.fi, puhelin 09 490 759 tai postitse: Kadettikunta ry, Eino Leinon katu 12 E 64, 

00250 Helsinki.

Tukimaksu 2016

Syyskokouksen päätöksen perusteella seuraavalla sivulla on tilisiirto vapaaeh-
toista tukimaksua varten. Varat käytetään kuten ennenkin Kadettikunnan va-

paaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi. Tukimaksun voi myös maksaa suoraan 
Kadettikunnan tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44, viitenumero 1012.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 41 sekä Kadetti-
kunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Jäsentuotteet

Jäsentuotteita voi tilata nyt sähköisesti osoitteesta www.kadettikunta.fi koh-
dasta jäsenille.

Jäsenmaksun maksumuistutus

Jäsenmaksun maksumuistutus on lähetetty postitse. Varsainen jäsenmaksu 
lähetettiin helmikuussa sähköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite 

jäsenrekisterissä. 

Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksella 
varustetun krokotiilikuvioisen 

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

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

Nyt on aika tilata Kadettikunnan 
joulukortteja! Kaksi osaiset 
joulukortit kuorineen maksa

vat 2,20 euroa/kappale. 
Korttien oikeaan yläkulmaan on 

painettu Kadettikunnan merkki ja  
takakannessa on teksti Kadettikunta 
ry. Tumman sinisen kortin Hopeiset 
porot teksti on ”Rauhallista Joulua 
ja  Onnellista Uutta Vuotta”. Vaalean 
kortin Talvinen päivä teksti on ”Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta”.

Hopeiset porot on upea kortti, jossa 
kohopainetut ja folioidut hopeiset porot 
erottuvat hienosti kauniista sinisestä 
taustasta. Kortin viimeistelyssä on 
käytetty välkehtivää hopeafoliota. 
Kadettikunnan merkki tulee hillityn 
loistavasti esiin. 

Talvinen päivä joulukortti on 
taide paperikortti, jossa sekä kehyk
sessä että kuusiaiheessa on kaunista 
kiiltävää kultafoliota. Kadettikunnan 
merkki on painettu kultafoliolla.

Tilaukset sähköpostilla osoittee
seen sabina.krogars(at)kadetti kunta.fi 
tai puhelimitse 09 490 759.

Sähköinen tilauslomake Kadetti
kunnan verkkosivuilla www.kadetti-
kunta.fi kohdassa jäsenille.

Hopeiset porot

Talvinen päivä
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Ensimmäiset Sotilasurheiluliiton 
upseerien golfmestaruuskilpailut 
järjestettiin majuri Risto ”Ripe” 

Luukkasen johdolla Vierumäellä vuonna 
1989. Minulla oli ilo pelata todellisten 
herrasmiesten, Ermei Kannisen, Tapani 
Ilkan ja Risto Luukkasen avausryhmässä. 

Mieleeni jäi suuresti arvostamani 
 upseerin Ermein piiruntarkka golf 
etiketin noudattaminen. Kanninen kan
nusti voimallisesti pelikavereitaan ja 
analysoi ääneen jokaisen lyöntinsä. Hän 
perusteli: ”Omia suorituksia pitää aina 
arvioida oppiakseen ja parantaakseen 
suorituskykyään.” Hyvä ohje jokaiselle 
upseerille myös arkityössä.

Seuraavan kerran Sotilasurheiluliit
to järjesti upseerien mestaruuskilpailut 
Nevaksessa vuonna 1990. Osanottajien 
joukossa oli harvinaisen monta kenraalia: 
Lauri Sutela, Ermei Kanninen, Jan Klen
berg, Lasse Wächter ja Raimo Katona. 
Järjestelyt ja pelit onnistuivat hyvin. 

Kilpailujen jälkeen Sotilasurheilu
liiton silloinen puheenjohtaja, eversti 
Erkki Silvo kertoi harmistuneena, mitä 
hänelle sattui golfin sääntöjä ja luonnetta 
tuntemattomana: ”Eräs kenraaliryhmä 
oli suorittanut avauslyönnin Nevaksen 
klubirakennuksen vierestä. Ylittääkseen 
vesiesteen pallon piti lentää yli sataviisi
kymmentä metriä. Minä oikein piden
sin askelta ehtiäkseni kenraalien perään, 
jotka jo olivat veden äärellä. Kuuluval
la äänellä onnittelin herroja siitä, ettei 
kukaan ollut lyönyt palloaan veteen. 
Syvä hiljaisuus, jäätävät katseet ja uusien 
pallojen pudottaminen rannalle paljas
tivat, että onnittelut eivät onnistuneet.”

Seuraavina vuosina Risto Luuk
kasen järjestämiin Sotilasurheiluliiton 
golf kisoihin saivat osallistua Puolus
tusvoimien kantahenkilökunta ja evp
jäsenet. Mestaruuskilpailujen luonne 
muuttui.

Kaaderigolfin synty

Tuolloinen Kadettikunnan pääsihtee
ri, eversti Pekka Rapila pyysi minua 
ideoi maan tapahtumaa, jonka puitteissa 
kadetti veljet voisivat vuosittain kokoon
tua ja nauttia yhdessäolosta. Muistiini 
palautuu 1970luvun alku, jolloin len
simme  Ilmavoimien kuljetuskoneella 
Helsingistä Ouluun. 

Entisessä koulukaupungissani 
 kokoonnuimme Upseerien tennismes
taruuskilpailuihin. Päivällä kilpailimme 
ja ehtoolla kokoonnuimme illanviet
toon. Kenraali ja nuori luutnantti istuivat 
saman pöydän ääressä tuntien aatteen ja 
harrastuksen ykseyttä – parasta mah
dollista kadettiveljeyttä. Samaa tunnetta 
en enää tavoittanut sinänsä hienoissa 
 Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailuissa 
Vierumäellä.

”Oulun henkeä” uskoin löydettä
vän golfin parissa. Kutsuin kadettiveljet 
Pekka Rapilan ja Risto Luukkasen Tuu
sulaan silloiseen Puolustusvoimien Kou
lutuksen Kehittämiskeskukseen (PvKK) 
kehittämään uutta tapahtumaa. Kaikista 
meistä golfkilpailu oli toteuttamiskelpoi
nen idea. Siinä kadetti ja kenraali voisivat 
pelata veljellisesti yhdessä. Nimesimme 
tapahtuman ”KaaderiGolfiksi”. 

Kaaderigolfin pitopaikaksi päätettiin 
Tuusula, jossa Puolustusvoimien Koulu
tuksen Kehittämiskeskus tarjoisi oivat 
puitteet yhdessäololle rantasaunoineen, 
edustavine upseerikerhoineen ja edul
lisine majoituksineen. Lähellä sijaitseva 
Tuusulan golfkenttä sopi erinomaisesti 
pelipaikaksi. Kisat päätettiin pitää kaksi
päiväisinä, jotta voitaisiin golfata, saunoa 
ja nauttia yhteisestä illanvietosta upseeri
kerholla. Sopiva pelitapa oli pistebogey, 
jossa eri tasoituksilla pelaavilla olisi me
nestymismahdollisuus ja mahdollisim
man moni osallistuisi tapahtumaan. 

Itseoikeutetuksi Kaaderigolfin joh
tajaksi lupautui majuri, myöhemmin 
liikuntaneuvos ja vuoden 2016 kadetti
upseeri Risto Luukkanen. Sovittiin, että 
Kadettikunta voi kutsua yhteistyökump
paneitaan, tukijoitaan ja harkitsemiaan 
henkilöitä osallistumaan Kaaderigolfiin.

Vuoden 1999 keväällä minulla oli 
kunnia kuulua Suomen tasavallan presi
dentin Martti Ahtisaaren seurueeseen ja 
pelata golfia useita päiviä Mallorcalla. 
Hienolla golfklubilla minua pyydettiin 
luovuttamaan presidentti Ahtisaarelle 
palkinto ja muistoesine. Seurustelun 
yhteydessä kerroin Kaaderigolfista ja 
kysyin kohteliaasti, voisiko herra tasaval
lan presidentti osallistua tähän kilpailuun. 
Ystävällisesti hän vastasi: ”Arvostan 
suomalaisia upseereita ja pelaan mielel
läni heidän kanssaan golfia.” Ahtisaari 
kertoi mielenkiintoisesti palveluksestaan 

Pohjan Prikaatissa. Erityisen arvostavasti 
hän puhui esimiehestään, kapteeni Raimo 
Uula Viidasta.

Samassa pöydässä istunut valtioneu
vos Harri Holkeri ilmoitti myös mielel
lään osallistuvansa Kaaderigolfiin. Hän 
innostui kertomaan nuoruuden urasuun
nitelmistaan, joissa yhtenä varteenotet
tavana vaihtoehtona oli Kadettikoulu ja 
upseerin ura. 

Kadettikunta kutsui sekä presidentti 
Ahtisaaren että valtioneuvos Holkerin 
vuoden 1999 Kaaderigolfiin. Ahtisaari 
joutui valitettavasti saman viikon kes
kiviikkona polvileikkaukseen, ja siten 
hän oli estynyt osallistumasta torstaina 
alkavaan kisaan. Vuonna 2000 presidentti 
osallistui Kaaderigolfiin, kuten muuta
mana muunakin vuonna. Varmaankaan 
kadetti Juuso Ilkka ei koskaan unohda 
golfkierrostaan presidentin kanssa. Harri 
Holkeri pahoitteli monta kertaa jälkeen
päin, ettei hänellä ollut mahdollisuutta 
osallistua kutsuvieraana Kaaderigolfiin.

Risto Luukkanen perheineen on tuot
tanut kaksi hienoa kirjaa, jotka oivalli
sesti kuvin ja osuvin tekstein kertovat 
Kaaderigolfin menestystarinan. Tapah
tuma on ottanut paikkansa golfaavien 
upseerien almanakassa ja sydämessäkin.

Kaaderigolf 2016

Perinteisesti kokoonnuimme 4. elokuuta 
2016 Tuusulan Golfklubille 18. Kaaderi
golfiin. Oli ilo tavata taas vuoden jälkeen 
upseeriveljiä, kuulostella kuulumisia ja 
golfata yhtenä heidän joukossaan. 

Uhkaavat pilvet näkyivät taivaanran
nassa, kun ensimmäiset ryhmät aloittivat 
kierroksensa. Kauan ei tarvinnut odotella 
vesipisaroita. Sade yltyi ajoittain rankak
si. Kova tuuli riepotteli sateenvarjoja, 
välillä palloakin, ja kotvan kuluttua vilu 
värisytti ainakin golfautolla liikkuvia pe
laajia. Oli oikein suomalaisen sotilaan 
liittolainen eli huono lentosää, mikä 
nyky ajan sotakentillä ei taida enää täysin 
pitää paikkaansa. 

Läpimärkinä kaikki kuitenkin urhool
lisesti pelasivat koko kierroksen vaihtele
vin tuloksin. Saunomisten jälkeen kello 
20 kokoonnuimme iloiseen illanviettoon. 
Puheita pidettiin, herkullista ruokaa nau
tittiin, ja voi sitä keskustelun sorinaa, 
kun veljet rouvineen pääsivät maailmaa 

Kaaderigolf
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Naiset, pistebogey hcp, punainen
1. Lehtinen Roosa 73 pistettä
2. Ulander Tuula 64 p
3. Simola MarjaLeena 32 p

Seniorit (+55 v), pistebogey hcp,  
keltainen
1. Pohjala Kari 72 pistettä
2. Honkamaa Sakari 57 p
3. Nuutila EsaJussi 57 p

Veteraanit (+65 v), pistebogey hcp, 
punainen
1. Ulander Ilkka 53 pistettä
2. Peltola Jarmo 52 p
3. Wäänänen Jukka 51 p

Yliveteraanit (+70 v), pistebogey hcp, 
punainen
1. Vihriälä Rauno 74 pistettä
2. Äyräväinen Hannu 63 p
3. Muona Pentti 59 p

Superveteraanit (+75 v), pistebogey 
hcp, punainen
1. Purola Heikki 69 pistettä
2. Manni Risto 67 p
3. Kaakinen Tauno 53 p

Ripen pytyn sai vuodeksi haltuunsa 
Rauno Vihriälä tuloksella 74 pistettä. 
Kadettikurssien välisen mestaruuden 
voitti 50. Kadettikurssi tuloksella 191 
pistettä. Paras kadettipiiri oli Helsingin 
kadettipiiri tuloksella 214 pistettä.

Lähimmäs lippua kahdella lyön
nillä väylällä 3 voitti Yrjö Viitasaari, 
ja lähimmäs lippua väylällä 15 voitti 
Hannu Äyräväinen. Naisten pisimmän 
driven voitti Roosa Lehtinen ja miesten 
sarjassa Markus Halme.

parantamaan. Taidettiinpa siellä jokin 
palkintokin jakaa. Erittäin onnistuneen 
illanvieton jälkeen osa pelaajista yöpyi 
sotilasmajoituksessa. Lähellä asuvat 
 karauttivat kotilakanoihin. 

Perjantaina sää näytti parhaat puo
lensa, ja kilpailut jatkuivat mukavis
sa merkeissä. Jälleen saatiin selvyys 
 upseeriveljien ja rouvien senhetkisistä 
pelitaidoista. Risto Luukkanen onnistui 
jälleen luomaan perheensä avustamana 
upean, mieliinpainuvan yhteisen tilaisuu
den pelata, tavata tuttuja ja nauttia golfin 
ilosanomasta. Parhaat kiitokset Ripelle 
ja taustajoukoille 18. Kaaderigolfin jär
jestämisestä. 

Kiitos myös kaikille pelaajille reh
distä pelaamisesta, toistensa kannusta
misesta ja hyvästä kadettiveljeydestä. 
Toivottavasti Risto Luukkanen jaksaa 
vielä vuosia järjestää näitä hienoja kilpai
luja. Pidetään iloinen poikamainen ilme 
ja taidot tallella toisiamme innostaen ja 
arvostaen. Hyviä, antoisia golfkierroksia 
vielä loppuvuoden kuulakkaille keleil
le! Ensi vuonna kokoonnumme jälleen 
Tuusulaan Kaaderigolfiin 1.–2. elokuuta 
2017.

Kehittämisajatuksia

Tapahtumat, jotka jämähtävät paikoil
leen eivätkä pysty uudistumaan, hiipuvat 
ennemmin tai myöhemmin. Siksi näen 
tärkeänä kehittää myös Kaaderigolfia, 
vaikka tähän saakka kaikki on sujunut 
hohdokkaasti. Mielestäni kannattaisi 
pohtia ainakin seuraavia asioita. 

Kaikilla ei ole aina tilaisuutta osallis
tua kisaan molempina päivinä. Olisiko 
mahdollista, että ensimmäisenä päivänä 
pelattaisiin kadettiupseerien mestaruu
desta ilman tasoituksia eri sarjoissa? 
Upseeri, joka kiertää vähimmillä lyön
neillä kentän, on paras. ”Tosimieshän ei 
tasoituksista puhu.” Upseerit ja heidän 
rouvansa, jotka osallistuvat molempi
na päivinä kisaan, pelaisivat nykyisil
lä säännöillä. Tietysti voisi osallistua 
 molempiinkin kilpailuihin. 

Palkinnot eivät ole tärkeitä. Kadetti
kunnan logolla varustetut mitalit jaettai
siin kolmelle parhaalle joka sarjassa. Toki 
pienet palkinnot ilahduttavat aina saajia, 
purkki hunajaakin. Rouvien kanssa viete
tyn yhteisen illanvieton tulee aina kuulua 
Kaaderigolfiin.

Esitän harkittavaksi myös Kadet
tipiirien omia golfkisoja, joihin voisi 

osallistua muidenkin piirien edustajia 
jopa haasteotteluina. Kadettikunnan 
toimisto koordinoisi niiden kanssa kil
pailuajat. Näin vältetään päällekkäisyyk
siä. Kevään Kylkiraudassa ilmoitettaisiin 
kisakalenteri: milloin ja missä pelataan, 
minne ja mihin mennessä pitää ilmoit
tautua osallistumisesta kisaan. Uskon, 
että moni upseeri ja hänen rouvansa 
suuntaisivat kesägolfmatkansa ainakin 
osin tämän mukaan. Tämä tarjoaisi oivan 
mahdollisuuden tavata kadettiveljiä ja 
pelata hyvässä seurassa erilaisilla kau
niilla kentillä. Ainakin itse olisin halukas 
osallistumaan vuosittain muutamiin Ka
dettipiirien kisoihin. Näinhän ”Alppien 
ritarit” kokoontuvat talvisin laskettelurin
teillä, ”Ylläksen ahmat” keväisin Lapin 
lumilla ja tenniksen harrastajat ympäri 
vuoden eri pelikentillä.

Kari F. Jääskeläinen

Kaaderigolf XVIII tulokset 

Perinteikäs Kaaderigolf pelattiin  
4.–5.8. Tuusulan Golfklubin kentällä.

Kutsuvieraat 4.8.2016, pistebogey hcp, 
1. Jääskeläinen Kari F. 32 pistettä 
2. Mikkola Pauli 32 p 
3. Rantala Jari 32 p 

Yl. sarja, pistebogey hcp, keltainen
1. Halme Markus 70 pistettä
2. Vilkko Timo 68 p
3. Tolppi Seppo 66 p
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26. Kadettikurssi ei hellitä

Neljän kadettiveljen, perinteiden 
pojan ja yhden juniorin vah
vuinen tynkäkurssitoimikunta 

kokoontui 15. maaliskuuta Suomalai
sella klubilla.

Totesimme kurssimme, jonka vah
vuus 4. kesäkuuta 1943 oli 407 kadet tia, 
kutistuneen vuosikymmenien saatossa 
seitsemään vanhaan kaaderiin. Heistä 
viisi liikkuu vielä omin jaloin keppiin 
tukeutuen. Koska vireystilanne vielä 
sen sallii, päätimme kokoontua naut
timaan sponsorin rahoittamaa lounasta 
elokuun alussa. 

Heinäkuussa Sini Mykkänen pos
titti kirjeen, jossa ilmoitettiin lounaan 
olevan tarjolla 8. elokuuta kello 13 van
hassa tutussa Talin ravintolassa. Kutsu 
lähetettiin kuudelle kadetille, kolmelle 

kadetin pojalle, neljälle rouvalle, yhtä 
monelle juniorille ja yhdelle tukihen
kilölle, siis yhteensä kahdeksalletois
ta henkilölle. Sitten jäimmekin vain 
jännittämään, kuinka monella heistä 
olisi mahdollisuus tulla yhdessä her
kuttelemaan. 

Tilaisuuteen ilmoittautuneita oli 
kaksitoista. Kuten oheinen kuvakin 
kertoo, nautimme avajaiskuohujuoman 
ulkosalla. Risto toivotti osallistujat 
tervetulleiksi, minkä jälkeen suori
tin henkilöinventaarion, jossa totesin 
Veijo Merjamaan tällä kertaa puuttuvan 
joukosta. Kerroin terveiset matkoilla 
olleelta Juhani Kaskealalta ja luin 
Heikki Lyytisen lähettämän kortin. 
Heikki Kanninen puolestaan soitti 
Luxemburgista, lähetti erikoisterveiset 

Istumassa edessä keskellä Terttu Jokinen, hänestä vasempaan Sini Mykkänen, Nikke Kulve, Satu Sarpa-
ranta, Risto Maunula, Satu Tiivola, Jukka Hillo, Jaakko Hillo, Matti Niemen seuralainen, Rauni Kähönen, 
Matti Niemi ja Maukka Maunula.

koulutoverilleen Ristolle ja kertoi kesä
lomien alkavan siellä päin maailmaa 
vasta elokuun puolessa välissä. 

Ravintolan puolella nautimme 
maittavan ja runsaan lounaan talvi
sotaryyppyineen, viineineen ja kon
jakkeineen. Ateriointiamme sävytti 
rupattelu menneistä ajoista, joten aika 
vierähti nopeasti. Päätösvaiheessa kaa
vailimme seuraavaa lounasta vuoden 
päähän, jos vain silloin vielä jalkeilla 
ollaan. Kiittelimme toisiamme muka
vasta seurasta sekä toivotimme hyvää 
loppukesää ja pystyssä pysymistä. 

Kiitokset sponsoreille!

Olli Vuorio
Kadetti 2674
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45. Kadettikurssi ja 30. Merikadettikurssi Hartolassa

Vietimme kurssimme 56vuo
tistapaamista 8.–9. elokuuta 
Hartolan kuningaskunnassa. 

Siellä majoituimme viihtyisään Linna
hotelliin, jossa nautimme tulokahvit. 
Kun alkupuheet oli pidetty, suunnis
timme lähellä olevaan Maila Talvion 
ja ItäHämeen museoon.

Asiantuntevan oppaan johdolla 
 paneuduimme Hartolan historiaan. 
Meille selvisi, että kuningas Kustaa III 
oli lahjoittanut 1700luvulla Hartolan 

pitäjän läänityksenä pojalleen. Museon 
Mika Waltari huoneessa on esillä kir
jailijan koko tuotanto. Hartolassa hän 
on kirjoittanut muun muassa teoksensa 
Sinuhe egyptiläinen.

Museokierroksen jälkeen pala
simme majapaikkaamme, jossa meitä 
odottivat saunan pehmeät löylyt. Ilta 
kului rattoisasti erinomaisen illallisen 
ja seurustelun merkeissä. Linnanrouva 
Päivi Koskela kertoi hotellin ja lähel
lä olevan ItäHämeen Kansanopiston 

vaiheista ja nykypäivästä. Hyvin nuku
tun yön ja maittavan aamiaisen jälkeen 
olikin jo kotiinlähdön aika.

Kiitos kadettiveljet ja sisaret! Ensi 
kesänä tapaamme Suomen 100vuo
tisjuhlavuoden merkeissä Helsingissä.

Veikko Maasalo
Kadetti 4018

Päivittäkää kurssikohtaiset yhteystietonne

Kurssien kokoontumisia ja muuta yhteydenpitoa varten kannattaa 
hyvissä ajoin sopia, kuka kurssilaisista toimii kurssin yhteyshenkilönä 
ja kadettiveljien yhteystietojen ylläpitäjänä. Varsinkin eläköitymisen 

kynnyksellä yhteystietojen päivittäminen on tärkeää. 
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Kadettikurssi 46 kokoontui val
mistumisensa 55vuotisjuh
latapaamiseen Jyväskylään 

Heikki Nikusen kutsumana. Paikal
le saapui 52 henkilöä, 28 herraa ja  
26 rouvaa. Herroista kaksi edustivat 
puolisoineen 31. Merikadettikurssia 
eli veljeskurssiamme.                

Tutustumiskohteenamme oli 
 Ilmasotakoulu Luonnetjärvellä. Vie
railun aikana saimme hyvän kokonais
käsityksen Ilmavoimien nykytilasta ja 
sen lisäksi myös hieman suuntaviivoja 
 tulevaisuuden suunnitelmista. Nostal
giaa saimme kokea Ilmailumuseossa, 
jossa Heikki Nikunen esitteli asiantun
tevasti kaikki lentokadettiveljiemme 
palvelusaikanaan lentämät konetyypit.

Tikkakoskelta palasimme Jyväs
kylän keskustaan hienoon majapaik
kaamme, Solo Sokos Hotel Paviljonkiin. 
Siellä tapaamisemme kohokohdaksi 
muodostui juhlaillallinen. Illallista 
edelsi musiikkiesitys ”Muistojen bule
vardi”, jossa kaksi kurssimme kenraalia 
Heikki Nikunen (alttosaxofoni) ja Matti 
Kopra (trumpetti) yhdessä muiden kvar
tetin soittajien kanssa esittivät tunnin 
ajan nostalgisia ikivihreitä musiikkikap
paleita nuoruudestamme. Uskomatto
man hieno suoritus kenraaleiltamme! 

Maittavan illallisen jälkeen aika 
kului rattoisasti vapaan sanan, muis
teloiden ja erilaisten ex tempore esi
tysten ryydittäminä aina valomerkkiin 
asti. Seuraavana aamupäivänä Paviljon
ki Oy:n toimitusjohtaja esitteli taitavin 
sana kääntein alueen kehittymistä Jyväs
kylän parhaaksi toimintakeskukseksi ja 
kertoili myös yrityksensä järjestämistä 
tilaisuuksista ja tapahtumista.

Kurssitapaamisemme oli kaikin 
tavoin onnistunut. Ensi vuonna pää

46. Kadettikurssi Jyväskylässä

timme kokoontua tutustumiskäynnille 
 Vekaranjärvelle. Se onkin jo kurssim
me 29. kurssijuhlatapaaminen. Vuodes
ta 2007 alkaen olemme kokoontuneet 
vuosittain, ja kaikki tapaamisemme 
ovat olleet avectilaisuuksia. Olkoon 
tässä tavoitetta myös nuoremmille 
 kadettipolville.

Pertti Vuolento
Kadetti 4125

Miksi Suomen puolustus kesti talvisodassa?

Vastausta otsikossa esitettyyn 
kysymykseen voi hakea 
Maanpuolustuskorkeakoulun 

sotataidon historian dosentin majuri 
(res) Pasi Tuunaisen uutuuskirjasta 
Finnish Military Effectiveness in the 
Winter War 1939–1940. 

Tuunaisen mukaan suomalaisten 
pärjääminen taisteltaessa lukumääräi
sesti ja materiaalisesti täysin ylivoi
maista hyökkääjää vastaan perustui 
viimekädessä taktisen ja taistelutekni
sen tason paremmuuteen. 

— Osasimme tehdä oikeita asioita 
ja hyödyntää talvisissa suomalaisissa 
olosuhteissa toimimaan tottuneiden 
miesten ja pienten sotilasjoukkojen 
omia vahvuuksia, hän toteaa. 

— Sotilaamme olivat tottuneet 
liikkumaan, majoittumaan ja säilyttä

mään toimintakykyynsä vaikeissakin 
erämaaolosuhteissa, kuten metsämaas
tossa, pimeässä, pakkasessa ja lumessa. 
He kykenivät sopeutumaan vaihtele
viin tilanteisiin ja käyttämään taktisia 
inno vaatioita, liikettä, koukkauksia, 
motitusta ja mottien laukaisemista 
 iskuosastojen avulla, hän jatkaa. 

Tuunainen toteaa, että kaiken 
takana oli talvisodan henki. 

— Suomalaisille talvisota oli hen
kiinjäämistaistelu. Jokaisella suomalai
sella, köyhimmilläkin, oli siinä jotain 
puolustettavaa, joten periksi ei annettu.

Kirjan on julkaissut arvostettu 
akateeminen kustantamo Palgrave 
Macmillan. Teos on saatavana sekä 
sähköisenä että perinteisenä kirjana 
verkkokaupoista.
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Kadettikurssi 48:n ja Meri
kadettikurssi 33:n kaaderi
veljet tutustuivat 25. elokuuta 

Tuusulanjärven kulttuuri ja sotilas
kohteisiin. Mukana oli 43 veljeä, lähes 
puolet kurssin nykyisestä rivivahvuu
desta. Viisi kurssiveljeä oli poistunut 
joukostamme 50vuotisjuhlan (2013) 
jälkeen. Keskiikämme on 75:n ja  
80 vuoden välillä, joten aika tekee teh
tävänsä.  

Kesäretki alkoi munkkikahveilla 
Ilma torjuntamuseolla. Jussi Hauta
mäki esitteli Tuusulan kulttuurikohtei
ta, joista osaan pääsimme tutustumaan 
tarkemminkin. Ahti Lappi kertoi Il
matorjuntamuseon vaiheista vuodes
ta 1956 nykypäivään. Huolestuttavaa 
on, että tämänkin lajissaan harvinaisen 
ase lajimuseon tulevaisuus on vaaka
laudalla vuoden 2018 jälkeen, jolloin 
Puolustusvoimien rahoitus loppuu. 

Lounaan nautimme Taistelukou
lun perinteikkäällä upseerikerholla. 
Perinne huoneen sotahistoriallinen ko
koelma on näillä näkymillä siirtymässä 
Hyrylään Kapteenin puustellin tiloihin. 

Taistelukoulu on edelleen olemas
sa, mutta mitä siellä nyt tehdään, kun 
isoja muutoksia on juuri tehty? Puo
lustusvoimien palvelukeskuksen joh
taja, komentaja Petri Parviainen kertoi 
asiasta hyvin havainnollisesti. Koulu 
on nyt ehkä jopa vilkkaampi paikka 
kuin joskus aikaisemmin. Saimme 
käsityksen Puolustusvoimien palvelu
keskuksen, tutkimuslaitoksen, tiedus
telulaitoksen ja Puolustushallinnon 
rakennuslaitoksen organisaatioista ja 
toiminnoista. Komentaja Mika Immo
nen esitteli Tiedustelukoulun toimintaa 
esittäen samalla myös mielenkiintoisen 
lähialuetilannekatsauksen. Maailmalla 
tapahtuu juuri nyt kaikenlaista. 

Kesäretki Tuusulaan
Tietoiskujen jälkeen tutustuimme 

Pekka Halosen elämänvaiheisiin ja 
kesän taidenäyttelyyn Halosenniemen 
taidemuseossa. Seuraavana kohteena 
oli Lottamuseo, jossa nautimme myös 
iltapäiväkahvit. 

Kesäretken lopuksi pidettiin kurssi
kokous ”varavääpeli” Seppo Tanskasen 
johdolla. Muistimme poistuneita vel
jiämme hiljaisella hetkellä. Keskuste
lun jälkeen päätettiin järjestää kurssin 
55vuotisjuhlakokous avec Helsingissä 
syksyllä 2018. Kurssitoimikunta suun
nittelee ohjelman tarkemmin.  

Vietimme mukavan päivän vanho
jen tuttujen kadettiveljien kesken ja 
juttua kyllä riitti. Pojat on poikia!  

Ahti Lappi
Kadetti 4331

Kesäkokouksen iloiset osanottajat ryhmäkuvassa Taistelukoulun upseerikerhon portailla. 
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Kadettikurssiemme 50vuotis
juhlaa vietettiin Helsin gissä 
24. toukokuuta. Santahami

naan kokoontui aamupäivällä 120 hen
keä, joista 51 oli puolisoita. 

Tapaamisen aluksi hallintojohtaja, 
eversti Harri Niskanen kertoi Ritari
talossa Maanpuolustuskorkeakoulun 
nykypäivästä ja koulutuksesta. Pää
rakennuksen edessä otettiin asiaan 
kuuluva ryhmävalokuva. Seppeleen 
sodissa kaatuneille kadettiupseereille 
laskivat Sankariaulassa Pekka Teljamo,  
Matti Ahola ja Risto Rasku. Siihen 
osallistui myös Martti Miekkavaara, 
jonka isä on kaatunut jatkosodassa.

Lounaan jälkeen vierasjoukko 
 jakaantui kahteen osaan. Miehet suun
tasivat Kaartin jääkärirykmenttiin ja 
naiset siirtyivät bussilla Herttoniemeen 
tutustumaan Marimekkoon. Kaartin 
Jääkärirykmenttiä ja sen osana toi
mivaa Urheilukoulua esittelivät apu
laiskomentaja, eversti Petteri Jouko ja 
Urheilukoulun johtaja, everstiluutnantti 
Marko Hirsimäki. 

Seuraavaksi joukkomme siirtyi 
Vuosaareen kurssikeskus Sofiaan, jossa 
pidimme kurssikokouksen. Muistelim
me myös joukosta poistuneita kurssi
veljiä katsoen Harri Liikasen laatiman 

videoesityksen. Tuttujen kasvojen vie
riessä ohi mieliimme palautui kurssi
aikaisia ja sen jälkeisiä tapahtumia. 
Kurssiltamme valmistui 189 maa ja 
ilmavoimien upseeria sekä 12 meri
upseeria. Tuoni on vaatinut 43 maa ja 
ilmavoimien sekä neljä merivoimien 
upseeria omille harjoituskentilleen. 

Kokouksessa luettiin eräitä es
teellisten kurssiveljiemme lähettämiä 
tervehdyksiä. Aulis Levä selvitti kurssi
kirjaprojektin tilannetta sekä kurssin 
taloutta. Keskustelimme vilkkaasti seu
raavan kurssijuhlan puitteista, paikasta 
ja ajankohdasta. Päätökseksi tuli, että 
Kouvolassa asuvat veljet järjestävät 
Utin–Kouvolan maisemissa seuraavan 
tapaamisen kolmen vuoden kuluttua eli 
vuonna 2019. 

Juhlatoimikunnan puheenjohtajan 
ja hänen vaimonsa vastaanottamina 
kokoonnuimme iltajuhlaan Sofian 
juhlasaliin. Ansiokas ohjelma alkoi 
101. Kadettikurssin kvartetin musiik
kiesityksellä, joka viritti osallistujat 
sopivasti juhlatunnelmaan. Aterioin
nin aikana kuulimme Seppo Lehdon 
puheen naisille ja Pekka Teljamon 
puheen juhlaväelle. Juhlan musiikki
esityksistä vastasi Susanna Mesiän 
bändi. Pekka Joukon kokoama laulu

50. Kadettikurssi ja 35. Merikadettikurssi 50 vuotta
ryhmä esitti perinteisen kadetin sere
nadin juhlaväen daameille. Tanssin 
lomassa luettiin vielä perinteiden isän 
päiväkäsky.

Seuraavana aamuna aamiaisen 
jälkeen alkoi tyytyväisten juhlijoiden 
kotimatka. Toivottavasti näemme toi
semme jälleen seuraavassa tapaamises
samme Kouvolassa.

Aulis Levä
Kadetti 4744
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Kadettikurssimme kuluvan 
vuoden tutustumiskohteena 
oli Karjalan prikaati. Vekaran

järvelle kokoontui torstaina 19. touko
kuuta 20 kurssiveljeä ja 15 puolisoa. 
Vierailun aluksi oli tarjolla torstain 
perin neruokaa eli hernekeittoa ja pan
naria varuskuntaravintola Linnassa. Kil
pailevana vaihtoehtona oli munkkikahvi 
sotilaskodissa. Tankkauksen jälkeen 
nautimme hetken upeasta kesäsäästä 
kuulumisia vaihtaen ennen varsinaisen 
tutustumisohjelman alkamista. 

Ohjelma alkoi joukkoosastoesit
telyllä, jonka piti Karjalan prikaatin 
 komentaja, prikaatikenraali Jari Kallio. 
Esityksessään hän käsitteli kokoonpa
non ja tehtävien lisäksi nykypäivän 
varusmieskoulutusta ja siinä ilmeneviä 
haasteita. Komentaja sai vastatakseen 
useita asiaan liittyviä kysymyksiä, sillä 
olosuhteet ovat muuttuneet paljon siitä, 
mitä ne olivat omana palvelusaikanam
me. 

Seuraavaksi tutustuimme käytössä 
olevaan kalustoon panssarikoulutushal
lin alueella. Sieltä siirryimme iltapäivä
kahville leirisotilaskotiin Pahka järvelle, 
jossa käynnissä olleella leirillä saimme 
myös seurata, miten tykkien ja kra
naatinheittimien ammukset osuivat 
maaleihinsa. Yhteenvetona voi todeta, 
että meille jäi erittäin myönteinen 
kuva Karjalan prikaatista. Vierailuam
me oli valmisteltu huolella ja kaikki 
toimi minuutilleen. Erityisen myön
teistä palautetta anoimme reippaasti ja 
 vapautuneesti käyttäytyneistä varusmie
histä. Tekemisen meininki prikaatissa 
oli hyvä. 

Iltapäivän lopulla siirryimme jatka
maan yhdessäoloa Orilammen lomakes
kukseen. Majoituttuamme vuorossa oli 
kurssikokous, jonka jälkeen huuhtou
duimme päivän pölyistä lomakeskuk
sen savusaunassa. Leidimme eivät olleet 
saunasta kiinnostuneita, vaan katselivat 
mieluummin jääkiekkoa lomakeskuksen 

Yhteiskuva otettiin Orilammella ennen illallista. 

53. Kadettikurssi Vekaranjärvellä ja Orilammella
baarissa. Yhteinen illallinen alkoi kello 
20, minkä jälkeen ilta jatkui lomakes
kuksen ravintolasalissa. Musiikki sai 
monet meistä myös muistelemaan Åke 
Blomqvistin oppeja ja pyörähtelemään 
lattialla kuin silloin ennen. Perjantaina 
aamiaisen jälkeen teimme parin tunnin 
risteilyn Repoveden kansallispuistoon. 

Kurssitoimikuntamme puolesta 
kiitän kaikkia mukana olleita haus
kasta yhdessäolosta. Erityiskiitoksen 
ansaitsevat prikaatikenraali Jari Kallio, 
vierailuisäntämme everstiluutnantti 
SamiAntti Takamaa sekä järjestelyis
tä vastannut kapteeni Jari Parviainen. 
Seppo Vertasta kiitän sponsoroinnista 
sekä Reijo Piiraa ja Kalevi Kanervaa 
tapaamisen käytännön järjestelyistä. 
Tavataan ensi keväänä Tikkakoskella.  

Jouko Kivimäki
Kadetti 5298
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Valmistumisemme 45vuo
tiskurssijuhlaan Merikeskus 
Forum Marinumissa Turussa 

kokoontui 15. huhtikuuta 31 kadettivel
jeä ja 23 puolisoa.

Forum Marinumin esittelyn jälkeen 
kadettiveljet suuntasivat Pansioon. 
Daamit siirtyivät Turun tuomiokirk
koon, jossa heille esiteltiin Turun his
toriaa. Kirkosta daamit siirtyivät Aboa 
Vetus et Ars Nova museoon, jossa oli 
Turun varhaisajan esittely ja kahvihetki.

Pansion tukikohdan Meriupseeriker
holla veljet pitivät ”pääkoordinaattorin” 
johdolla lyhyen kurssikokouksen ja kun
nioittivat hetken hiljaisuudella poismen
neitten kadettiveljiemme muistoa.

Rannikkolaivaston komentaja, kom
modori Timo Hirvonen esitteli Merivoi
mia ja Rannikkolaivastoa. Sen jälkeen 
siirryimme sotasatamaan tutustumaan 
uuteen miinantorjuntaalus Katan
päähän sekä miinalaiva Uusimaahan.

55. Kadettikurssin ja 40. Merikadettikurssin  
valmistumisesta 45 vuotta

Iltajuhla oli ravintola Daphnessa, 
jossa nautittiin upea saaristolaisillal
linen protokollaan kuuluvien seremo
nioiden kera, kuten nuorimman veljen 
puhe naisille. 

Syksyllä 1968 kurssin aloitti Santa
haminassa 100 kadettia (75 maa,  

15 ilma ja 10 merisotalinjalla). Vii
meiseen iltahuutoon on poistunut  
14 kadettiveljeämme. Tempus fugit.

Matti Ketola
Kadetti 780 me

Kadettikurssi 64 kokoontui 
avectapaamiseen Lahden 
Hote l l i  Seurahuonee l le  

13. elokuuta. Paikalla oli 40 veljeä 
puolisoineen. Kurssihenki elää edel
leen vahvana, vaikka monet olivatkin 
tällä kertaa estyneet osallistumasta 
 tilaisuuteen.

Tapaaminen alkoi kello 14 kuohu
viinin ja Lahden kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Juha Rostedtin pitämän 
katsauksen ”Lahti tänään” merkeissä. 
Kurssin isäntä Martti Sahrakorpi toi
votti kaikki tervetulleiksi, tosin hänel
läkin oli ilmiselviä vaikeuksia saada 
puheenvuoro, koska tuttu puheensorina 
täytti välittömästi koko tilan. 

Olikin hauska jälleen todeta, että 
ilmeisesti jutut jatkuivat siitä, mihin ne 
edellisessä tapaamisessa kolme vuotta 
sitten olivat jääneet. Tarinoita riitti yllin 
kyllin koko päiväksi. Ainoastaan illalli
sella yllätysnumerona toteutettu taiku
riesitys sai upseeritkin mykistymään.

Päivän aikana kurssimme sivis
ti itseään tutustumalla muun muassa 

64. Kadettikurssi Lahdessa
 Sotilaslääketieteen museoon Hennalas
sa everstiluutnantti evp Seppo Toivosen 
johdolla. 

Kurssikokous pidettiin perintei
seen tapaan, ja yhteisellä päätöksellä 
perustimme kurssiisännistön vas
taamaan kokoontumisten käytännön 
asioista hamaan tulevaisuuteen, tai 
ainakin siihen saakka, kun kaksi tai 

useampi kurssiveli kykenee vielä 
 kokoontumaan. Veljet tulevat tapaa
maan toisiaan joka vuosi erilaisten 
teemojen merkeissä.

Martti Sahrakorpi
Kadetti 6474



Kylkirauta 3/201655

ajankohtaista

Urkin viimeiset kokoontuivat 35-vuotisjuhlaan

Kolmekymmentä vuotta valmistumisensa jälkeen Kadettikurssi 70 ja Merikadettikurssi 53 kokoontuivat puo-
lisoineen kurssitapaamiseen Turkuun. Matka Presidentinlinnasta Turunlinnaan on ollut pitkä, joten hauskaa 
muisteltavaa ja keskusteltavaa juhlasalissa riitti. Seuraava kurssitapaaminen sovittiin viiden vuoden päähän.

70. Kadettikurssi ja 53. Merikadettikurssi Turussa

Kadettikurssi 65:n ja  Meri
kadettikurssi 49:n valmistu
misen 35vuotisjuhlallisuudet 

aloitetiin 2. syyskuuta 2016 kunnianosoi
tuksella Maanpuolustuskorkeakoulun 
Juhlasalirakennuksen Sankariaulassa. 
Kurssin kukkalaitteen laskivat Kari Taka
nen, Kyösti Halonen ja Sakari Honka
maa. Kunniavartiossa olivat EsaJussi 
Nuutila ja Aulis Minkkinen. Kunnian
osoituksesta siirryttiin meritse kurssiko
koukseen ja juhlapäivälliselle Tallinnaan. 
Seuraavana päivänä innovoitiin tuoreme
hun voimalla kurssimatrikkelin sisältöjä 
Veikko Heinosen johdolla. Tavoitteena 
on kurssikirjan julkistaminen kurssimme 
40vuotisjuhlassa. Iltapäivän päätteeksi 
tutustuimme Suomen Tallinnansuurlähe 
tystöön ja kuulimme puolustusasiamies 
Jussi Voutilaisen Baltian maiden turvalli
suuspoliittisen katsauksen. Suurlähetys
töstä siirryimme syventävään käsittelyyn 
ja päivälliselle Jari Lahdenveden johdol
la. Ensi vuonna kurssimme kokoontuu 
syksyllä Helsingin Suomenlinnassa.

Juha Tammikivi
Kadetti 6584

Kurssi tutustustumassa Suomen Tallinnan-suurlähetystöön.

Tilaa Kadettikunnan jäsentuotteita 
osoitteesta www.kadettikunta.fi kohdasta jäsenille.
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Vuonna 1992 opiskelunsa  
79. Kadettikurssilla aloitti 
noin kahdeksankymmentä 

 kadettia, joista 77 valmistui Martti 
Ahtisaaren nimittäminä upseereiksi 
vuonna 1996. Aloitusvahvuudeltaan 
kurssimme oli yksi pienimmistä sotien 
jälkeen järjestetyistä kadettikursseista, 
vaikka sille oli hakenut lähes viisisataa 
miestä.

Kurssimme vietti 20vuotistaitei
lijajuhlaansa Santahaminassa 10.–11. 
kesäkuuta. Perinteinen ”miesten ilta
mat” pidettiin perjantaina Suomenlin
nan Merisotakoulun saunalla, jonne 
jäljiltämme jäikin mittava määrä 
”hylsyjä”.  Miesten iltamien järjestä

79. Kadettikurssi 20 vuotta
minen on tärkeää ja kannatettavaa, jotta 
varsinaisessa juhlassa avecitkin saavat 
 puheenvuoroja. Ylimenot Suomenlin
naan teimme merivoimien ja merivar
tioston avustuksella.

Lauantain virallinen osuus järjes
tettiin Santahaminassa, jossa laskimme 
seppeleen sodissa kaatuneiden kadetti
upseerien sankaritaululle ja muistelim
me oman aikakautemme  perinteitä. 
Kurssikokous oli tällä kertaa poikkeuk
sellisesti kahvin yhteydessä. 

Avecil tajuhlaan siirryimme 
 Katajanokan kasinolle, jossa kadetti
veli Joakim piti puheen naisille. Juhla 
sujui hyvän ruuan, juoman, voimak
kaan puheensorinan ja lopulta tanssin 

merkeissä iltaan, jonka jälkeen lähes 
jokaiselle oli tiedossa ”linnatuomio” 
entisessä Katajanokan vankilassa.

Totesimme jälleen kerran, että aina 
kun tapaamme, juttumme jatkuvat 
juuri siitä, mihin ne kaksikymmentä 
vuotta sitten jäivät. Ainakaan keskus
telun tason perusteella meissä ei näytä 
 tapahtuneen merkittävää aikuistumis
ta. Kiitokset kaikille osallistuneille 
tai hengessä mukana olleille, ja suuri 
kiitos järjestelyistä pääkaupunkiseudun 
kurssiveljillemme!

Jarkko Pelkonen
Kadetti 8406

  

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien  
kuulumisia www.kadettikunta.fi

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan  
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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Huhtikuussa tuli kuluneeksi kym
menen vuotta 89. Kadettikurssin 
ja 72. Merikadettikurssin valmis

tumisesta. Tämän merkkipaalun johdosta 
kurssi kutsuttiin 30. heinäkuuta koolle Suo
menlinnan Upseerikerholle. 

Innokkaimmat veljet olivat siirtyneet 
pienryhmissä pääkaupunkiseudulle tiedus
telu ja valmistelumielessä jo edellisenä 
päivänä tai viimeistään hyvissä ajoin varsi
naisena juhlapäivänä. Lauantaiiltapäivän 
päätteeksi kokoonnuimme sitten saman 
katon alle. Baaritiskiltä haettiin lisää vauh
tia ja aloitettiin kurssikokous Suomenlinnan 
Upseerikerhon komeassa juhlasalissa. 

Paikalle oli saapunut likimain seitsemän
kymmentä siskoa ja veljeä. Poisjääneiden 
nimilista jätettäköön tässä julkaisematta tilan 
säästämiseksi. Kadettivääpelin johtamassa 
kokouksessa ei paljon puheenvuoroja pyy
delty, mutta tuskin niitä olisi juuri jaettukaan. 
Päätettiin kuitenkin, että tapaamme jälleen 
viiden vuoden kuluttua ja järjestelyvastuun 
kantaa tuolloin maavoimat. 

Kokouksen jälkeen nautimme kerholla 
kerrassaan mainion päivällisen. Ilta jatkui 
reipashenkisen seurustelun merkeissä, 
kunnes viimeiset lautat saattelivat joukkom
me Suomenlinnasta takaisin mantereelle. 
Helsingin humussa ilta vaihtui yöksi kurs
simme jatkaessa hajautetussa toiminnassa 
– mitä ilmeisimmin edelleen suopeiden 
tähtien alla.

89. Kadettikurssin ja 72. Merikadettikurssin 
10-vuotistapaaminen

Kiitokset käytännön järjestelyistä vas
tanneille, eritoten meriveljille! Jäämme 
innolla odottamaan seuraavaa tapaamista. 
Sopii toivoa, että viiden ruuhkavuoden 
jälkeen vieläkin useampi sisko ja veli saa 
kurssitapaamisen mahtumaan kalenteriinsa.

Juha Lepistö
Kadetti 9930

Kadettikunnan solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikunnan 
tunnuksella varustetut sol

mioneulan ja kalvosinnapit. Ne ovat 
saatavissa tyylikkäässä mustassa samet
tipäällysteisessä rasiassa. Käytännölli
nen ja tyylikäs lahja kadetti upseerille. 
Hankkimalla jäsentuotteita tuet samalla 
Kadettikunnan toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
09 490 759.
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Entisten kadettivääpeleiden tapaaminen järjestettiin 11. kesäkuuta 2016 Maanpuolustus- 
korkeakoululla kadettivääpeli Ville Meriläisen (100. Kadettikurssi) isännöimänä.

Kadettivääpeleiden tapaaminen
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Perinteinen isänpäivän aaton konsertti

Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa
Santahaminassa La 12.11.2016 KLO 15:00
johtajana everstiluutnantti Matti Orlamo
Ennen konserttia klo 14.00 on mahdollisuus tutustua

MpKK:n tiloihin eversti Heikki Hultin opastamana.

”Marssilaulun tahdissa”

Liput 20 €  
sisältää sotilaskotisisarten 
munkkikahvit konsertin jälkeen.

Lippuja myyvät:
- Marjukka Lehtinen puh. 050 582 1464 
  marjukka.lehtinen@bastu.net
- Kuorolaiset
- www.kaaderilaulajat.fi

Kaaderilaulajien

 
             MANNERHEIMIN 150-VUOTISJUHLAVUOSI

 
 Mannerheim-säätiö myöntää stipendejä Marsalkka Mannerheimin  
150-vuotisjuhlavuodeksi 2017 opintoihin, jotka kartuttavat Suomen etua edistävää kokemusta 

ja osaamista. Stipendejä jaetaan etupäässä upseerien ulkomaan jatko-opintoja varten.  
Säätiö huomioi stipendipäätöksissään Maanpuolustuskorkeakoulun toimintatavoitteet.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset toimitetaan viimeistään 30.10.2016 alla olevaan  
osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Stipendien myöntämisestä ilmoitetaan saajille  

vuoden 2016 loppuun mennessä.

Mannerheim-stiftelsen rs
Mannerheim-säätiö rs.

Klaus Ilmonen
Mannerheim-säätiön toimitusjohtaja

 Mannerheim-säätiö rs. c/o Asianajotsto Hannes Snellman Oy, PL 333, 00131 Helsinki 
mannerheimstiftelsen(at)hannessnellman.com
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Menettämätön kunnia
Jukka Tarkka
Hirmuinen asia. Sotasyyl-
lisyys ja historian taito
Bookwell Oy 2009 
Sivuja 390
ISBN 978-951-0-34892-5

Valtiotieteiden tohtori Jukka 
Tarkka väitteli vuonna 

1977 sotasyyllisyysoikeuden
käynnistä tutkimuksellaan   
13. artikla. Keskeisinä tutki
muskysymyksinä Tarkalla olivat 
tuolloin liittoutuneiden tekemät 
sopimukset sotarikospolitiikassa 
sekä Suomessa ja muissa Saksan 
rinnalla sotineissa maissa tapah
tuneiden sotarikoskysymysten 
analysointi. Väitöskirjan kokoa
vana tutkimustuloksena Tarkka 
arvioi Suomen sotasyyllisyys
kysymyksen ratkaisutapaa.

Nyt käsillä olevassa kir
jassa Tarkka pohtii uudelleen 
väitöskirjansa keskeisiä tutki
musteemoja hyödyntäen moni
puolisesti kolmenkymmenen vuoden 
aikana aiheesta ilmestynyttä tutkimusta 
ja kirjallisuutta. Vaikka uutta perus
tietoa, yksityiskohtia ja vivahteita on 
runsaasti, sotasyyllisyyskysymyksen 
perusolemus kestää myös uusien tul
kintojen valossa. Tarkka vyöryttää 
uusia lähteitä lukijan eteen ja terävällä 
lähdekritiikillä vertailee niissä esitet
tyjä tulkintoja. Lähdeaineistosta voi 
päätellä, että sotasyyllisyyskysymys 
jaksaa innostaa tutkijoita edelleenkin. 
Tosin Tarkka huomauttaa, että historial
la mestaroiminen jyrää joskus historian 
taidon – sitä herkemmin, mitä latautu
neempi tutkimuskohde on. 

Kirjassaan Tarkka käyttää edelleen 
laajaa näkökulmaa aloittaen toisen 
maailmansodan loppuasetelmasta ja 
esittäen yleisiä kansainvälisoikeudel
lisia periaatteita sotarikosasioiden rat
kaisemisessa sodan jälkeen. Kotimaiset 
muuttuneet poliittiset voimasuhteet ja 
niiden vaikutus asiaan avataan.  Kir
jassa selvitetään perusteellisesti otsi
koiden syyllisyys, laki ja tuomio alla 
sotasyyllisyyskysymyksen vireille tulo, 
juridinen prosessi ja lopputulema. Syn
teesi kokonaisuudesta tiivistyy viimei

sessä luvussa käsitteiden sotarikos ja 
syyllisyys, syyllisyys ja turvallisuus 
sekä turvallisuus ja politiikka vertai
luun.

Tarkka osoittaa, ettei sotasyylli
syyskysymyksen ratkaisemiseen ollut 
Suomessa kiertotietä. Asia oli hoidetta
va, niin hirmuiselta kuin asia Suomes
sa tuntuikin. Se oli hoidettava siitäkin 
huolimatta, että prosessi soti yleistä 
oikeustajua vastaan esimerkiksi taan
nehtivan lainkäytön osalta. Vaikeuk
sia tuotti myös sen määrittäminen, 
mitkä ylipäänsä olivat suomalaisten 
sotasyyllisten oikeudenvastaiset teot. 
Epäselvää oli myös se, missä tuomiois
tuimessa syytteitä olisi ajettava, olihan 
syytettyjen joukossa entinen tasavallan 
presidentti, jonka syytekynnys oli kor
keampi kuin ministerien.

Prosessin kanssa pahimpaan kuri
mukseen joutuivat presidentti Paasikivi 
ja oikeusministeri Kekkonen. Jälkim
mäinen piti sotasyyllisyyskysymystä 
– Haminan kevään 1918 tapahtumien 
lisäksi – elämänsä vastenmielisimpä
nä kokemuksena, vaikka säilyttikin 
kovan linjan sekä valvontakomis
sioon että koti maiseen yleisöön. Tarkka 
kuitenkin näyttää esimerkein, miten  

Kekkonen prosessin kestäessä 
kävi jatkuvaa viivytystaistelua 
ja hankki tärkeitä torjuntavoitto
ja erityisesti Valvontakomission 
vaatimuksia vastaan.  Paasikivi 
tuskaili hirmuista asiaa päivä
kirjalleen, joskin ollen poliitti
nen realisti ”paras tahtoa sitä, 
mikä on pakko”. Painetta ei 
vähentänyt asekätkentäjuttu ja 
sen oikeusprosessi.

Kaikki  ”sotasyyll iset” 
 rehabilitoitiin erilaisin näkyvin 
yhteiskunnallisin arvostuksin 
ja huomionosoituksin sotien 
jälkeisinä vuosikymmeninä. 
Erään osallisen kokemukset on 
dokumentoitu Keijo K. Kulhan 
kirjoittamassa sodanaikaisen 
pääministerin Jukka Rangellin 
(1894–1982) elämänkerrassa 
Rytin luottomies. 

Kirjan alaotsikossa mainitun 
historian taidon Tarkka peruste
lee vakuuttavasti. ”Historiasta ei 
ole totuutta, vain tulkintoja. Ne 
ovat jokaisella tutkijalla vähän 

erilaiset, ja heidän tuotostensa lukijoilla 
vielä omansa. Tutkijan ja lukijan näkö
kulmilla on se ero, että tutkijan velvol
lisuus on dokumentoida päättelynsä. 
Lukijan totuudeksi riittää se, miltä asia 
tutkijan esityksen perusteella näyttää 
ja tuntuu.”

Jussi Ylimartimo
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Päivät, jotka jäivät muistiin
Seppo Tanskanen
Rivissä ja rivin edessä. 
Puolen vuosisataa upsee-
rin elämää.
Elotien kustannus 2016 
Sivuja 334 
ISBN 978-952-93-6835-8

Kenraalimajuri evp Seppo 
Tanskanen on jatkanut 
aiempien omaelämä

kerrallisten kirjojensa sarjaa 
tuoreella teoksella. Nimes
tään huolimatta kirja painot
tuu Tanska sen yli 40vuotisen 
upseeriuran siihen vaiheeseen, 
jolloin hän palveli enemmän
kin rivin edessä kuin rivissä 
– esikunta, komentaja ja ope
tustehtävissä sekä kenraalina 
Puolustusvoimien ylimmässä 
johdossa. Sukujuuriltaan poh
joiskarjalaisen Tanskasen teksti 
on aikaisempien teosten tapaan 
värikästä ja soljuvaa. Se on kir
joitettu tyylillä, jota lukiessa 
tulee itsekin hyvälle mielelle. 

Julkisten lähteiden ja asiakirjojen 
lisäksi Tanskanen pohjaa muistikuvansa 
vuosien saatossa tehtyihin päiväkirja ja 
kalenterimerkintöihin, muistiinpanoihin 
ja valokuviin. Kirjaa lukiessa tuleekin 
pohdittua, millainen muistijälki nyky
johtajien toiminnasta mahtaa jäädä jäl
kipolvillemme? 

Sähköisen kirjeenvaihdon ja äly
puhelinmerkintöjen häipyessä laitepäi
vitysten myötä bittiavaruuteen jäävät 
historiantutkijan käyttöön ainoastaan 
viralliset ja siten vain valmistelujen lop
putuloksen kertovat asiakirjat – hyvä 
jos aina edes niitäkään. Olisikohan 
sotaväen aiheellista entistä pontevam
min tallentaa systemaattisin haastatte
luin keskeisissä tehtävissä toimineiden 
päättäjien kokemukset päätöksenteon 
taustoista? Se olisi hyvä tehdä siinä vai
heessa, kun haastateltavilla vielä virtaa 
riittää, järki juoksee ja muisti pelaa.

Kadettikoulusta vuonna 1963 
valmistuneen Tanskasen tie johti 
Kontiorannan ja Joensuun kautta 
Sota korkeakouluun, jonka teknilliseltä 
opintosuunnalta hän valmistui yleisesi

kuntaupseeriksi vuonna 1973. Kurssin 
alkaessa teknillistä opintosuuntaa joh
taneen, talvi ja jatkosodan veteraanin, 
eversti Niilo Simojoen avajaispuhees
saan esittämä tavoite ”Mehr sein als 
scheinen” sopinee hyvin tunnuslau
seeksi nykyistenkin yleisesikunta
upseerikurssien opiskelijoille.

Sotakorkeakoulun talvellakin hel
teisistä luokkahuoneista kirjoittaja joh
dattaa lukijansa Pääesikunnan kautta 
Karjalan jääkäripataljoonaan, takai
sin Sotakorkeakouluun – tällä kertaa 
 kateederin puolelle – ja sieltä edelleen 
puolustusministeriöön, Savon prikaa
tiin, Pääesikunnan henkilöstöosastolle, 
Lapin sotilaslääniin ja lopulta jälleen 
uran alkupisteeseen Santahaminaan. 
Matkalla pysähdytään monilla mie
lenkiintoisilla seisakkeilla, joista voi
daan mainita esimerkiksi kirjoittajan 
omakohtaiset kokemukset Helsingin 
ETYkokouksesta, presidentti Kekko
sen hautajaisista tai vaikkapa Kiinan 
kansanarmeijan kolmensadan henkilön 
yhtäaikaiseen harjoittamiseen soveltu
neesta maanalaisesta bunkkerisimulaat
torista. 

Jalkaväkitaktiikan kehittämisen 
historiasta kiinnostuneena merkitsin 

muistiin Tanskasen mainin
nat Pääesikunnassa ideoidusta 
 Makepsusta eli Maavoimien ke
hittämisen puitesuunnitelmasta 
vuodelta 1978 ja sen jatkumona 
Sotakorkeakoulussa luonnostel
luista sodan ajan jääkäriprikaatin 
kokoonpanoista. Operaatiotaito 
oli ennen – ja lienee vielä ny
kyäänkin – johtamisen ohella 
yleisesikuntaupseerikurssin ope
tuksen kruununjalokivi. Opis
kelija näkee karttaharjoituksista 
vain lopputuotteen, Tanskasen 
kirjasta saa käsityksen myös 
niiden edellyttämästä mittavasta 
valmistelusta. 

Sotakorkeakoulun opettaja
aikaan liittyvänä yksityiskoh
tana mainittakoon vielä, että 
1980luvun puolivälin tienoilla 
koululle hankittiin ensimmäiset 
kunnolliset pctietokoneet ope
tuksen ja esikuntatyöskentelyn 
tueksi. Tietotekniikan huiman 
nopeaa kehitystä osoittaa se, 
että samat koneet taisivat jököt

tää tietokoneluokassa ruudut harmai
na vielä silloinkin, kun aloitin omat 
opintoni Liisankadulla vuonna 1991. 
Edistyksellisimmät opiskelijat olivat jo 
tuolloin siirtymässä läppäriaikakauteen.

Käytettävissä oleva palstatila ei 
mahdollista Tanskasen kenraalivai
heen yksityiskohtaista ruotimista, 
mutta mielenkiintoinen on esimerkiksi 
hänen  kuvauksensa Maanpuolustuskor
keakoulun rehtoriaikaan ajoittuneesta 
palkatun henkilöstön koulutusjärjes
telmäuudistuksesta. Puolustusvoimien 
silloisen johdon tahtotilan mukaisesti 
”luokkayhteiskunnan viimeisiä jään
teitä” ryhdyttiin poistamaan ryminäl
lä, jossa Maanpuolustuskorkeakoulun 
kantoja ei paljoa kuunneltu ja välillä 
lapsikin oli vaarassa joutua pesuveden 
mukana viemäriin. Jälkeenpäin arvioi
tuna koulutusjärjestelmästä tuli hyvä, 
vaikka joitakin siihen väkisin istutettuja 
rönsyjä jouduttiin muutaman vuoden 
kokeilun jälkeen hylkäämään.

Kirja on omakustanne, joten kiin
nostuneiden kannattaa kysellä sitä suo
raan kirjoittajalta.

Hannu Liimatta
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Uutisia ja ajanvietettä Suomen Joutsenelta
Visa Auvinen 
Suomen Joutsenen laiva-
lehdet
Vammalan kirjapaino Oy 
2016, sivuja 280
ISBN 978-952-67235-5-6

Laivastomme koululai
va Suomen Joutsenella 
julkaistiin kaikilla sen 

kahdeksalla valtameripurjeh
duksella laivalehteä, jonka 
nimi oli Joutsen. Ensimmäisen 
lehden päätoimittaja, pastori 
Lauri V. Klami perusteli lehden 
tarvetta todeten: ”Samoin kuin 
ihmisen ruumis kaipaa ravintoa, 
ei henkinenkään puoli tyydy 
pelkkään ilmaan. Laivamme 
henkilökunta onkin jo varmasti 
pitkät ajat kaivannut omaa sano
malehteä, ainakin niihin tottu
neet. Puutteen poistamiseksi on 
nyt tämän näytenumeron julkai
semisella tahdottu panna alulle laivan 
oma sanomalehti, joka säännöllisesti 
ilmestyen pitäisi meidät edes hiukan 
muun maailman tasalla.” 

Lehti ilmestyi noin kuukauden 
välein kaikkiaan 60 kertaa. Sen sisäl
tönä oli kirjoituksia ajankohtaisista 
ja merimiehen ammattiin liittyvistä 
aiheista sekä matkan kohdemaista ja 
satamista. Lehdessä oli myös runoja, 
pakinoita, askartelutehtäviä, huu
moria ja runsaasti kuvitusta. Radio
uutisista maailman eri kulmilta tehtiin 
ajankohtaisia kirjoituksia. Uutisten 
valinta ja käsittely lehdessä antavat 
hyvän käsityksen maailmasta ja meri
miesten elämästä Suomen Joutsenella 
1930 luvulla. 

Taitavista, usein laivan henkilö
kunnasta esikuvansa saaneista piir
roksista vastasivat laivaväen joukosta 
löydetyt taitajat. Tunnetuin heistä on 
Aarno Karimo, joka oli mukana laivan 
neljännellä matkalla Casablancasta 
Helsinkiin. Piirrokset liittyivät lehden 
kirjoituksiin tai kuvasivat muuten vain 

elämää laivalla. Osa piirroksista oli 
 hyvinkin korkeatasoisia. Auvisen kir
jassa esitellään lähes viisisataa piirrosta 
ja lehtileikettä. Taitto on varmasti ollut 
vaativaa, mutta lopputulos on onnis
tunut.

Lehden päätoimittajana oli aina 
laivan pappi. Tunnetuin heistä on 
laivan seitsemännen matkan pappi 
Erkki Kansan aho, myöhempi Tampe
reen piispa. Tehtävän arvostusta osoit
taa se, että esimerkiksi pastori Klami 
merkitytti sen myös pappismatrik
keliinsa. Lehden toimitussihteeriksi 
nimettiin yleensä joku laivan nuorem
mista  upseereista.  Avustajat ja juttujen 
kirjoittajat päätoimittaja etsi yleensä 
hyvällä menestyksellä laivaväen jou
kosta.

Lehti ilmestyi monisivuisina, 
normaalia A4kokoa korkeampina 
monisteina. Ne valmistettiin laivan 
monistuskoneella, jonka painolevynä 
oli vahas. Tekstit kirjoitettiin vahak
selle tavallisella kirjoituskoneella ja 
kuvat piirrettiin siihen metallikärkisellä 
kynällä. Teknisesti tulos ei aina ollut 

paras mahdollinen; painomus
tetta oli paikoitellen niukasti, 
mistä johtuen tekstien ja kuvien 
lukeminen saattoi olla hankalaa. 
Lehden tehtävä, tuoda tietoa ja 
viihdettä matkamiehille, kuiten
kin täyttyi.

Merikirjailija Visa Auvi
nen on käynyt perusteellisesti 
läpi kaikki Suomen Joutsenen 
laivalehdet. Hän on luokitellut 
ja analysoinut niiden sisältöä 
tutkijan ottein. Työn loppu
tuloksena hän on jälleen saanut 
aikaan merkittävän teoksen, 
joka on sarjassaan jo seitsemäs 
Suomen Joutsenesta kertova 
kirja. 

Teos valaisee mielenkiintoi
sin ja monipuolisin esimerkein, 
tekstein ja kuvin elämää Suomen 
Joutsenella 1930 luvulla. Kir
joittaja on nähnyt paljon vaivaa 
saattaakseen painoteknisesti 
heikkolaatuiset kuvat ja tekstit 

luettavaan muotoon, alkuperäistä kuvaa 
kuitenkaan muuttamatta. Kokonais
kuvaa täydentävät liitteet, kuten luet
telo toimituskuntien jäsenistä ja kuvat 
laivalehtien kansista. Kuvien laadun 
vaihtelu ei vaikutelmaa pilaa. Kirja 
on arvokas ja kiinnostava lisä Suomen 
Joutsenen historiaan.    

Kirjan voi hankkia Suomen Joutse
nen Valtameripurjehtijain perinne
yhdistys ry:ltä tai Merikeskus Forum 
Marinumista Turussa.

Jukka K. Pajala 
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Varusmiehet taistelivat – miehet kertovat
Lauri Hietaniemi,  
Hannu Aikio
Ilomantsista Ilomantsiin, 
JP1:n Jatkosodan veteraa-
nien kertomuksia
Otava 2016, sivuja 231
ISBN 978-952-93-7005-4

Monien tuntema kaade
riveli eversti Hannu 
Aikio sekä Pelastus

opiston entinen rehtori, filosofi
an tohtori Lauri Hietaniemi ovat 
tehneet kirjan Jääkäripataljoona 
1:n vaiheista jatkosodassa. Se 
koostuu muistelmista, jotka on 
sidottu historialliseen runkoon. 
Teosta voi lähestyä sotahistoria
na, sotilassosiologiana tai jouk
kona tarinoita. Päällimmäiseksi 
jää tunne, että on lukenut jotakin 
oikeaa. 

Tarkasteltavana on Jääkäri
prikaatin perinnejoukkoosasto, 
joka aloitti toimintansa Teri
joella ja muutti sieltä vähitellen Vaasan 
kautta Sodankylään. Jatkosodassa se 
vaelsi JP 1:n nimellä Ilomantsista Ilo
mantsiin, tosin Äänisjärven ja Karjalan 
kannaksen kautta. Talvisodan ansiois
taan pataljoona sai sotamarsalkka 
Manner heimin henkilökohtaisena 
lahjana kymmenen hopeisin omistus
laatoin varustettua Suomikonepistoo
lia. Marskin konepistoolimiehet eivät 
pitäneet aseitaan vitriinissä, vaan ne 
kiersivät pataljoonan kärkitaistelijalta 
toiselle. 

Jatkosotaan varusmiehistä muodos
tettu Jääkäripataljoona 1 lähti yhtenä 
Ratsuväkiprikaatin joukkoyksiköistä. 
Se hyökkäsi Äänisen rannalle ja vartioi 
sitä asemasotavaiheessa. Vuonna 1943 
pataljoona siirrettiin Karjalankannak
selle, jossa se osallistui Valkeasaaren 
läpimurron torjuntataisteluihin kesä
kuussa 1944. Kannaksella pataljoona 
kärsi kahdeksan upseerin 38 aliupsee
rin ja 148 miehen tappiot. Heinäkuussa 
1944 pataljoona sai pikakomennuksen 
takaisin Ilomantsiin, jossa se osallistui 
menestyksekkäisiin mottitaisteluihin 
maksaen siitä kovan hinnan: 23 kaa
tunutta ja 115 haavoittunutta. 

Taistelijoiden kertomuksissa on 
lako nisuutta, jota ainakin joskus on 
pidetty suomalaisen luonteenpiirteenä: 
”Vianderin Severi Merikarvialta haa
vottui. Se Severi vähän menetti siinä 
järkiäänkin, ja minä jouduin sen kanssa 
painimaan, ettei se olisi joutunut uuteen 
konekiväärisuihkuun. Sen kurkku vuoti 
kuin häränkurkku, kuten sanotaan, ja 
sidoin sitä.” 

Kertomuksista muodostuu kuva 
koetusta todellisuudesta. Samalla 
joutuu pohtimaan lähdekritiikin luon
netta. Kaikki tiedämme, että virallinen 
totuus usein ohittaa kaiken kaaoksen. 
Sotilaiden kertomuksista muodostuu 
sotapäiväkirjoja värikkäämpi kuva. 
Mutta mitä ajatella, kun Mannerheim
ristin perustelussa sanotaan tapahtuman 
olevan sinänsä oikea, mutta sankarina 
on väärä mies?

Kertojat eivät valehtele kokemas
taan. Sen sijaan taistelussa tuhottu 
bunkkeri ei välttämättä ole sama ja ohi 
ajanut panssarivaunu on voinut olla jo 
toisella tai kolmannella kierroksellaan. 
Toistuessaan tarinat myös muuttuvat. 
Niinpä ritarille saattaa kirjautua ansi
oksi jonkun toisen teko. Ratkaisevaa 
merkitystä sillä tuskin on, sillä yhdestä  

uroteosta ei kukaan Manner
heimristiä saanut.

Silmiin osuu myös mainin
ta Yleisradion kuvausryhmästä 
Onkamuksessa. Onkamus oli 
Jääkäripataljoona 1:n hyök
käysvaiheen raskain taistelu, 
josta saatiin näyttävä sotasaalis. 
Yleisradiokin oli jo olemassa, ja 
maininta perustuu sotapäiväkir
jaan, joten kaikki tuntuu luon
nolliselta. Paitsi että näköradio 
tuli käyttöön vasta 1950 luvulla. 
Ehkä radiosta tutut TKmiehet 
filmasivat dokumenttia elokuva-
teattereiden alkukatsausta 
varten.

Yksittäisten kertomusten 
liittäminen loogiseen juoneen 
on onnistunut, ja kirja tarjoaa 
kokemuksen lukijalleen. Itse 
jännitin, miten Jääkäripatal
joona 1 valtasi neljänkymmenen 
aluksen laivaston Äänisjärvellä: 
Marraskuussa 1941 venäläiset 
yrittivät kuljettaa omaisuuttaan 
Stalinin kanavan kautta turvaan. 

Jäätyvä vesi pakotti alusosaston odot
tamaan tuulta ulapalta, ja aamuyön 
pakkanen kantoi jääkärit laivoille. Kilo
metrejä pitkä öinen hyökkäys kahden 
sentin suojattomalla jäällä sai vanhan 
rannikkojääkärinkin ihon  kananlihalle. 

Kertomukset Kannaksen torjun
tataisteluista tuovat esille yksittäisen 
sotilaan kokemuksen sodan kaoottisuu
desta ja sattumanvaraisuudesta. Samal
la ne kertovat myös niiden sotilaiden 
toimintamahdollisuuksista, jotka pysy
vät ”järjissään” ja fyysisessä kunnossa. 
Tavallaan se on lohdullinen havainto ja 
jää lukijan mieleen. 

Hietaniemen ja Aikion kirja on 
mielenkiintoinen niin rakenteensa 
kuin  sisältönsäkin vuoksi. Kirjoitta
jat pitävät sitä kunnianosoituksena 
 veteraaneille, mutta kyseessä on myös 
onnistunut taltiointi yksittäisen taiste
lijan kokemustiedosta. Kaksi vanhaa 
kouluttajaa ovat onnistuneet luomaan 
elämyksen, josta voi oppia ja jota jää 
myös ajattelemaan.

Kalle Liesinen
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Jatkosodan sotavangit
Mirkka Danielsbacka
Sotavankikohtalot
Neuvostosotavangit Suo-
messa 1941–1944
Tammi 2016, sivuja 388
ISBN 978-951-31-8549-7

Sota on julmaa! Kautta 
vuosisatojen ovat sodan 
julmuuden joutuneet 

kokemaan eritoten vihollisen 
sotavangeiksi jääneet sotilaat. 
Toisen maailmansodan valta
vaan sotavankimäärään verrat
tuna jatkosodassa suomalaisten 
vangeiksi jääneet noin 67 000 
neuvostosotilasta edustivat vain 
murtoosaa. Heistäkin kuitenkin 
noin kolmasosa menehtyi van
keusaikanaan.

Tohtori Mirkka Daniels
backa on kirjoittanut väitös
kirjatyöhönsä perustuvan 
korkealaatuisen teoksen neu
vostosotavankien kohtaloista 
Suomessa vuosina 1941–1944. 
Teoksen teemasta – joka sisältää 
viljalti inhimillistä kärsimystä – joh
tuen lukija joutuu hyväksymään myös 
sen, ettei hyvääkään kirjaa ole aina 
mukava lukea.

Danielsbacka nostaa teoksensa 
otsi kossa esiin jatkosodan neuvos
tosotavankien kohtalot. Yhtä hyvin 
otsikossa voisi tuoda esiin sanan kuo
lemat, sillä teoksen kantavana teemana 
on suomalaisten ottamien sotavankien 
korkea kuolleisuus. Teemaa on viimei
sen vuosi kymmenen aikana tutkittu 
laajasti. Teos nousee kuitenkin laa
dukkuudessaan eräänlaiseksi tutkimuk
selliseksi välitilinpäätökseksi. Sen voi 
myös nähdä jatkavan laadukasta tutki
mustraditiota, jonka alkupäässä vuonna 
2008 ilmestyi dosentti Antti Kujalan 
jatkosodan neuvostosotavankien lait
tomia ampumisia käsitellyt teos. 

Aiheen sensitiivisyyden huo mioon 
ottaen Danielsbackan tutkimusote on 
ihailtavan neutraali. Lukija kokee 
olonsa sikäli turvalliseksi, että tut
kijan tekstistä huokuu vankka kyky 
analysoida vakuuttavasti laajaa lähde
aineistoaan. Toisaalta Danielsbackan 
neutraali asioiden käsittelytapa jättää 

mahdollisuuden myös lukijan omalle 
ajatustyölle. Esimerkiksi sotavanki
asioista vastanneiden tahojen vastuu
kysymyksiä käsitellessään kirjoittaja 
ei juurikaan tee lopullisia tulkintoja 
siitä, kenen vastuulla sotavankikuo
lemien voidaan ajatella olleen. Lukija 
jääkin vähintään alitajuisesti odotta
maan suomalaiseen tutkimustraditioon 
 perinteisesti kuuluvaa syyllisten tai 
sankareiden esiin nostamista. 

Danielsbacka tuo useassa kohdin 
esiin Päämajan pääintendentin, 
kenraali majuri Verner Gustafssonin 
kielteisen asennoitumisen sotavan
kien ruokaannosten kasvattamiseen. 
Siltä osin kirjoittaja jättää langanpäi
den yhteen sitomisen kuitenkin lukijan 
tehtäväksi, mitkä olivat Gustafssonin 
ja ylipäällikkö Mannerheimin vas
tuut sota vankikuolemista varsinkin 
katastrofitalven 1941–1942 aikana. 
Gustafsson on muuten yksi niistä 
”Päämajan kenraaleista”, joiden sodan 
ajan toiminnan selvittäminen on vielä 
tekemättä. Positiivista toki on se, ettei 
hänestä ole myöskään laadittu yhtään 
vajavaiseen lähdepohjaan pohjautuvaa 
näennäistieteellisenä elämäkertana  

markkinoitavaa tietokirjaa. 
Ehkä neitseellinen elämänker
taaihe koukuttaa vielä joskus 
 Danielsbackan kaltaisen osaa
van tutkijan tarttumaan ken
raalin sodan ajan toimintaa ja 
motiiveja käsittelevän henkilö
historian laatimiseen.  

Danielsbackan tutkimus 
sisältää myös särmiä, joiden 
tulkinnoista lukija voi olla eri 
mieltä. Hän kirjoittaa, että sota
vankien kuulustelua ja käyttöä 
suunniteltiin heti sodan alusta 
lähtien, mikä hänen mielestään 
osaltaan osoitti suomalaisten 
varautuneen sotavankien hen
gissä pitämiseen. Tulkinnan 
lopputulos on varmasti oikea, 
mutta sen perustelut ovat on
tuvat. Päämajan varautuminen 
sotavankien kuulusteluihin oli 
hyvin vähäistä. Vasta 9. heinä
kuuta 1941, Karjalan armeijan 
hyökkäyksen aattona, Päämajan 
tiedusteluosaston päällikkö oh
jeisti, miten sotavankien kuulus
telu piti suorittaa. Niin ikään on 

tunnettua, että tiedusteluosaston kuu
lustelijoiden sotilasasioiden tuntemus 
oli rajoittunutta. Suuri osa heistä oli 
valittu tehtävään ensisijaisesti heidän 
venäjän kielen taitonsa perusteella.

Johdantoosuudessa Danielsbacka 
toteaa esittävänsä kirjassaan, että 
sotavankikuolleisuus saattoi syntyä 
tarkoittamattomasti, mutta siltikin sota
vangeista vastuussa olleiden  tahojen 
toiminnan seurauksena. Tähän ensi
lukemalta järjenvastaiseen tiivistyk
seen sisältyy sotavankikuolleisuuden 
ja sotavankien kohtelun dilemma kai
kessa karuudessaan.

Danielsbacka ansaitsee tutkimuk
sestaan ison kiitoksen. Teos antaa 
lukijalleen avaimet etsiä ovea ymmär
rykseen siitä, miksi lähes kolmannes 
suomalaisten jatkosodan aikana otta
mista sotavangeista menehtyi vankeus
aikanaan.

Mikko Karjalainen
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Kirjalöytöjä hyllystäni
George Packer  
The Assassins’ Gate:  
America in Iraq, Farrar, 
Strauss & Giroux 2005

Rajiv Chandrasekaran  
Imperial Life in the Emerald 
City, Alfred A. Knopf 2006

L. Paul Bremer III  
My Year in Iraq,  
Simon & Schuster 2006

Thomas E. Ricks: Fiasco 
The Penguin Press 2006

Linda Robinson  
Tell Me How This Ends 
Public A�airs 2008

Kenraali David Petraeuk
sen väitetään tokaisseen 
”Tell me how this ends.” 

vastaanotettuaan taas kerran 
masentavan tilanneselostuksen 
Irakissa. Tiedämme nyt, miten 
Operation Iraqi Freedom suunnilleen 
päättyi, mutta miten se kaikki alkoi? En 
ole varmaankaan ollut yksin mietties
säni, mikä oli Yhdysvaltojen poliittisen 
johdon perimmäinen tavoite maalis
kuussa 2003. Onhan Yhdysvaltojen 
ulkoministeriön poliittisen osaston 
päällikön Richard Haassinkin sanot
tu arvelleen, että hän tulee menemään 
hautaan ilman tietoa Irakin miehittä
misen todellisesta syystä. 

George Packer kuvaa sotavalmiste
luja tavalla, jota voisi luonnehtia mieli
kuvitukselliseksi. Puolustus ministeri 
Donald Rumsfeld apunaan Paul 
Wolfowitz sekä epälukuinen määrä 
yksisilmäisesti asennoituneita uus
konservatiiveja olivat täsmälleen 
 oikeassa siinä, että sotatoimi olisi lyhyt 
ja  menestyksekäs. Sen sijaan sodan 
jälkeisen ajan arvioinnissa mentiin 
metsään niin että rytisi. Näyttääkin 
siltä, että tätä vaihetta ei kukaan tosis
saan suunnitellut. Rumsfeld itse oletti, 
että ”etanoita syövät defaitistiapinat” 
(eurooppalaiset liittolaiset) kyllä toi
sivat joukkojaan riesanomaiseen jäl
leenrakennukseen ja kriisinhallintaan. 
Operaatiota johtanut kenraali Tommy 

Franks puolestaan katsoi asian kuulu
van siviileille.

Kyse ei ole siitä, etteikö varoituk
sen sanoja olisi lausuttu. Tiedustelu, 
sotakorkeakoulut, tutkimuslaitokset 
ja ajatushautomot olivat liikuttavan 
yksimielisiä siitä, mitä miehitys edel
lyttäisi. Rumsfeldin ja Wolfowitzin 
 reaktiot kuitenkin opettivat virkamiehet 
nopeasti oikeille tavoille: jos ideologia 
joutuu ristiriitaan faktojen kanssa, sitä 
pahempi faktoille. Sen saivat havaita 
maavoimien komentaja Eric Shinseki 
sekä presidentin talousasioiden neu
vonantaja Lawrence Lindsay, jotka 
molemmat saivat potkut. Edellinen 
oli esittänyt komiteakuulemisessa mie
hityksen vaativan noin puoli miljoo
naa miestä ja jälkimmäinen arvioinut 
sen maksavan 200 miljardia dollaria. 
Todellisuudessa tämäkin summa jäi 
pahasti alakanttiin. Wolfowitzin oma 
arvio resurssitarpeista oli ollut 30 000 
miestä ja 2,5 miljardia dollaria. 

Ricks ja Robinson kuvailevat soti
laallisen tilanteen muuttumista amerik
kalaisille epäedulliseksi. Varsin pian he 
saivat huomata joutuneensa jatkuvasti 
voimistuvan vastarinnan maalitauluik
si. Bagdadin kukistumisen jälkeinen 

leppoisa paikallisväestön ryös
telyn päältäkatselu vaihtui yhä 
teknistyneempien sekä voimak
kaampien tienvarsipommien ja 
aseellisten iskujen väistelyksi. 
Bagdadissa tehtiin yli kaksi
kymmentä iskua vuorokaudessa. 
Amerikkalaiset alkoivat pohtia, 
voidaanko sotaa ylipäätänsä voit
taa. Rumsfeldin kommentti oli: 
”Sellaista sattuu.”

Sotilaallinen ulottuvuus ei 
mennyt aivan käsikirjan mukaan, 
mutta ei miehityshallinnossakaan 
ollut hurraamista. Chandrase
karanin kirja kertoo vääristä 
oletuksista, Irakin väestön ja 
kulttuurin tuntemattomuudesta, 
massiivisista virhearvioinneista 
ja vääristä ratkaisuista. ”Irakin 
tsaarin”, administraattori Paul 
Bremerin muistelmista tosin saa 
aivan erilaisen kuvan: tuntuu 
kuin Chandrasekaran ja Bremer 
kuvailisivat aivan eri maata ja 
tilannetta. 

Bremer teki heti alussa kaksikin 
jymyvirhettä: julkaisi debaathisismi
käskyn ja hajotti Irakin asevoimat. 
Seurauksena oli, että vastarintajoukot 
saivat riveihinsä pätevää suunnittelu 
ja toimeenpanohenkilöstöä. Baath
puolueeseen kuuluneiden erottaminen 
tehtävistään taas jätti koko irakilaisen 
hallinnon ilman paikallista asiantunte
musta. Kun tämän yhdistää liittouman 
väliaikaishallinnon henkilöstön rekry
tointiperiaatteisiin – joissa tärkein me
riitti oli republikaanipuolueen jäsenyys 
tai osallistuminen puolueen varain
hankintaan – oli kaoottinen tunnelma 
valmis. Sotilaat väänsivätkin Coalition 
Provisional Authority nimen muotoon 
”Can’t Provide Anything”.

Irakinoperaatiosta kertovat teokset 
antavat lohduttoman kuvan hallinnosta, 
joka omahyväisyydessään oli kyvytön 
itsekritiikkiin ja joka ei ollut vastuul
linen kenellekään, mutta löysi aina 
syylliset, kun asiat menivät pieleen. 
Sääli vain, että hinnan siitä maksoivat 
amerikkalaiset sotilaat ja Irakin väestö.

Pekka Holopainen
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Seuraavat sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet 
henkilöt ylennettiin kapteeniksi 1.9.2016
Antti Kullervo ASIKAINEN (UTJR)
Joonas Gabriel ASUNMAA (KAARTJR)
Janne Tapani ESKOLA (KARLSTO)
Markus Harri Tapio HAKALA (PORPR)
KaisaLiisa BOSHKOV (PSPR)
Hannu Pekka HOKKANEN (KAARTJR)
Johannes Artturi HOLMSTRÖM (KAIPR)
Teemu Robert HOLOPAINEN (UTJR)
Sigmar HUOTARI (KAIPR)
Joni Petri Juhani ISOKOSKI (UTJR)
Mika Juhani JOENSUU (LAPLSTO)
Tanja Marika JÄRVENPÄÄ (KAARTJR)
Markus Ahti Tapani JÄRVINEN (PSPR)
Antti Santeri KAJAN (PSPR)
Janne Juhani KALLELA (KARPR)
Tuomas Matti Emil KANKARE (KARLSTO)
Mikko Matias Petteri KARPPINEN (PSPR)
Antti Jussi Ilmari KAURALA (PORPR)
Jarkko Petteri KINNUNEN (KARPR)
JariMatti Johannes KIVISTÖ (PSPR)
Henrikki Pentti Johannes KOIVULANAHO (KARPR)
Juho Erkki Tapio KORHONEN (MAASK)
Antti Juhani KORTELAINEN (SATLSTO)
VilleJoonas KUKKONEN (UTJR)
Matti Pekka Oskari LAITINEN (KAIPR)
Maria Kristiina LATVALA (SATLSTO)
Joni Tapani LEHTIRANTA (KARPR)
Tomi Antti Petteri LEHTOARO (KARPR)
Juho Kustaa LEHTONEN (SATLSTO)
Pertti Taneli LEMMETTYLÄ (KAIPR)
Timo Jaakko Tapani LEPPÄNEN (PSPR)
Timo Tapani LEPPÄNEN (KARPR)
Janne Ilkka Henrik LJUNGGREN (PORPR)
Jarkko Eino Olavi LOPPUKAARRE (KAIPR)
Samu Petteri MAILAS (KAIPR)
Mikko MARTISKAINEN (MAASK)
Tapani Elis MONTONEN (MAASK)
Miika Pauli Juhani MUTANEN (KARLSTO)
Janne Paavo Petteri MÄÄTTÄ (JPR)
JussiPekka Johannes NIEMELÄ (PORPR)

Tuomas Ville Hermanni NIEMELÄ (KARPR)
Anssi Mikael NIEMINEN (LAPLSTO)
Niko Martti Kristian NIEMINEN (PORPR)
Mats Eric Johannes NYBO (UUDPR)
Markus Mikael PAATSOLA (KAIPR)
Miro Johannes PALM (PORPR)
Jaana Susanna PATTERI (UTJR)
Pekka Markus PATTERI (UTJR)
Perttu Juhani PELLINEN (KARPR)
Kristian Juhani PERTTUNEN (PSPR)
Janne Juhani POSTI (MAASK)
Timi Tinonpoika PUHAKKA (KARPR)
Jari Olavi PULKKINEN (KARPR)
Toni Aki Petteri PULKKINEN (KARLSTO)
Juha Tapio PUURUNEN (JPR)
Esamatti Tuomas PYNNÖNEN (UTJR)
Aleksi Matias Kustaa RITVOS (KARLSTO)
Henrik Johannes RÄISÄNEN (MAASK)
yliluutnantti Ville Henrikki RÄSÄNEN (MAASK)
Lauri Pekka RÄSÄNEN (MAASK)
Santtu Juhana SAARENKYLÄ (KARLSTO)
Mikko Juhani SALMINEN (PSPR)
Jonne Mauno Helmeri SALMINEN (PSPR)
Heikki Aleksi SILANDER (KAARTJR)
Samuli Jyrinpoika SILMÄRI (PSPR)
Toni Olavi SOINI (KAIPR)
Sami Ilmari SOINOJA (MAASK)
Erik Matias STENSTRÖM (PORPR)
Tuomo Tapani SUTINEN (KAIPR)
Aki Tapani SÄKKINEN (KAIPR)
Perttu Samuli TERVONEN (SATLSTO)
Henri Tapani TOPPARI (LAPLSTO)
Tomi Antti Henrikki TYKKYLÄINEN (KARPR)
Jussi Oskari TÄHTINEN (LAPLSTO)
Anssi Valtteri VENÄLÄINEN (PSPR)
Jere Miika Tapani VIHAVAINEN (MAASK)
Olli Anselmi VIRTA (PSPR)
Ville Valtteri VÄHÄPASSI (JPR)
Veikko PekkaEemeli VÄHÄSÖYRINKI (KARLSTO)
Aapo Sakari VÄÄTÄINEN (PORPR)

Seuraavat sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet 
henkilöt ylennettiin kapteeniluutnantiksi 1.9.2016 
Niko Jaakko Tapani HAKA (RLAIV)
Joona Juhana HÄMÄLÄINEN (MERIVE)
Lauri Tapio JÄRVELIN (RLAIV)
Teemu Tapani KALEVA (RLAIV)
Perttu Heikki Ilari KUOSMANEN (RLAIV)
AnttiJussi KÄKELÄ (RLAIV)
Kari Tero Tapani LAURILA (UUDPR)
Juuso Henrikki MIKKOLA (RLAIV)
Aleksi Kaarle Juhana RANTANEN (RLAIV)
Jussi Evert RÄISÄNEN (RLAIV)
Henri Juhani SAVISAARI (RLAIV)
Otso Lauri Eevertti SUPPANEN (RPR)
Ville Tapani TONTERI (RLAIV)
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100. Kadettikurssilta ja 83. Merikadettikurssilta 
valmistuneet luutnantit
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Matti Aarre Antero JÄRVINEN (ILMASK)
Jukka Kalervo KAISAMATTI (ILMASK)
Jaakko Kaj Olavi KALLIO (UTJR)
Aleksi Ilmari KORHONEN (UTJR)
Mikko Matias KYTÖ (ILMASK)
Antti Ilmari LINTALA (ILMASK)
Markus Santeri LÄHTEENMÄKI (ILMASK)
Micael Albert Antero MÄENPÄÄ (ILMASK)
Samuli Lauri Juhani MÄKINEN (UTJR)
Tuisku Johannes NIEMINEN (UTJR)
Samuel Markus SVEGIN (ILMASK)
Jonne Petteri TIMOSKAINEN (ILMASK)
Santtu Krister TUOMISALO (ILMASK)

Jan Pentti Samuel ALKIOMAA (KARPR)
JoriPetteri ARO (PORPR)
Ville Samuli ASP (KARPR)
Feisal BEDRETDIN (PORPR)
Jyrki Tapio EEROLA (KARPR)
Emil August EKBLAD (KARPR)
Tapio Veikko Kalevi HAKAOJA (PORPR)
Ville Rasmus HAKONEN (PORPR)
Topi Juhani Nestor HANNULA (KARLSTO)
Mikko Johannes HAUTAVIITA (PORPR)
Tahvo Arto Valtteri HIRVONEN (KARPR)
Mikko Juhanpoika HONKALAMPI (KARLSTO)
Lauri Tapio HONKASILTA (ILMASK)
Ville Valtteri HUOKKO (KARPR)
Henri Matti Ensio HÄNNIKÄINEN (PORPR)
Eetu Pentti HÄNNINEN (ILMASK)
Juho Matias IKONEN (PSPR)
Joonas Mikael ILOMÄKI (JPR)
Yrjö Miikka KARJULA (LAPLSTO)
Joona Markus Tapani KARPPINEN (PSPR)
Niko Tapio Johannes KAUKKILA (MAASK)
Joni Petteri KESTI (JPR)
Joonas Reino Hermanni KILPONEN (PSPR)

Jussi Petteri KOIVURANTA (UTJR)
Petteri Mikael KUMPULAINEN (KAIPR)
Juho Matias KURTTI (KAARTJR)
Samuli Pekka Olavi KÖNÖNEN (RPR)
Niko Petteri LAPPALAINEN (KAIPR)
Jussi Tuomas LAUKKANEN (KAIPR)
Anton Miika Matias LEHTO (PORPR)
Tommi Henrik LEIRIMAA (KARPR)
JussiPekka LEMETTINEN (KARPR)
Joona Christian LINDQVIST (PORPR)
Jonne Juhani LINTUNEN (KARPR)
Mikko Enok LÄHTEENKORVA (UTJR)
Juuso Valtteri MAKKONEN (ILMASK)
Jere Aleksanteri MALMSTRÖM (KAARTJR)
Riku Henrik MANELIUS (KARPR)
Ville Jussi Antero MERILÄINEN (KAIPR)
Joonas Petteri MUSTAJOKI (PSPR)
Matti Jorma Kullervo MÄNTTÄRI (KARPR)
Heikki Viljam MÄÄTTÄ (KAIPR)
Mikael Johannes NENONEN (MAASK)
Mikael Ilmari Johannes NIEMELÄ (KAIPR)
Antti Veli Johannes NISSINEN (MAASK)
Timo Johannes NUUTINEN (KAIPR)
Niklas Taylor PAASI (JPR)
Antti Juho PALOKANGAS (JPR)
Sasha JanPatrick PALOMÄKI (KARPR)
SimoPekka Johannes PARKATTI (KAARTJR)
Eero Viljami PENTIKÄINEN (KARLSTO)
Niko Ari Kristian PYYKKÖ (KAIPR)
Tuomas Juhana RAUANHEIMO (PSPR)
Juho Mikkel RITALAHTI (PORPR)
Lauri Matias ROUKALA (SATLSTO)
Rami Petteri ROVANEN (PSPR)
Marko Kalervo RUOKOLAINEN (PSPR)
Janne Heikki Aleksi RYYNÄNEN (JPR)
Otso Artturi SAARINEN (RPR)
Jaakko Sakari SAKSA (JPR)
Juho Veli Johannes SALMINEN (PSPR)
Samuli Topias SALORANTA (PORPR)
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Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat valmistuneita luutnantteja ja  
toivottavat menestystä upseerin uralla.
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Felix Kasimir SARANEN (JPR)
Kadetti Joonas Juhani SATTA (UUDPR)
Ville Aleksanteri SAVELA (KAIPR)
Samuel Benjamin SEPPÄLÄ (PSPR)
Arttu Oskari SIEKKINEN (JPR)
Veijo Tapani SIIKANEN (JPR)
Markus Hannu Tapani SKIPPARI (MAASK)
Max Fabian SKOG (KARPR)
Santeri Ville Aleksi SOHLMAN (PORPR)
Joonas Jaakko Erkki STARK (JPR)
Jyrki Ensio TAHVANAINEN (KARPR)
Juuso Johannes Olavi TAIMIO (KARLSTO)
Teemu Kalevi TEPPOLA (JPR)
Oliver Tapaninpoika TERÄMAA (JPR)
Antti Ensio TIILIKAINEN (PORPR)
Joni Mikael TOIKKANEN (KARPR)
Nicklas Juhani TURUNEN (MAASK)
Lasse Vihtori VAHOS (KAARTJR)
Juhani Henrik VIITALA (PORPR)
Timi Pauli Mikael VILJAKAINEN (KARPR)
Joel Matti VIRTA (PSPR)
Jussi Pekka VIRTANEN (MAASK)
Jouko Valtteri VOUTILAINEN (KAARTJR)
Anssi Juhani VÄYRYNEN (LAPLSTO)
Juho Valtteri ÄIJÄLÄ (SATLSTO)

83. Merikadettikurssi
Arseni DEMIDOV (RLAIV)
ErkkiPekka Petteri EKMAN (RLAIV)
Joona Akseli HAATAJA (RLAIV)
Heikki Oskari HARJU (RLAIV)
Jonne Jalmari HUHTALA (RPR)
Joni Jalmari LAAKSO (RLAIV)
Joni Henrik Mikael LOUNASAHO (RPR)
Juuso Pekka LUKKARI (RLAIV)
Markus Mikael LUNDMARK (RLAIV)
Akseli Jeremias MATTILA (RLAIV)
Jussi Samu Valtteri RUUSKANEN (UUDPR)
Alexandre SAJINOV (RLAIV)
Kim Kristian STÅHLHAMMAR (RLAIV)
Petrus Taneli TOMMILA (RLAIV)
Juho Pekka VARJOKALLIO (RLAIV)
Janne Heikki Mikael VEPSÄLÄINEN (RLAIV)

Rajavartiolaitoksen luutnantit
Ville Johannes AHOKAS (KSR)
Miika Samuli Aleksi COLLAN (SLMV)
Santeri Joonatan DAWANT (VLLV)
Jere Kimmo Juhani HÄRKÖNEN (PKR)
Henri Pekka Sakari IKONEN (PKR)
Tommi Henrik KOIVISTO (VLLV)
Seppo Santeri KUKKO (LSMV)
Jim Andreas KUUSIMÄKI (SLMV)
Samu Tapio KÄRHÄ (PKR)
Tommi Tapio LINHO (LR)
Nico Kristian MÄKELÄ (SLMV)
Tommi Markus Petteri NOKELAINEN (RMVK)
Jusa Jyrki Sebastian NYMAN (KR)
Tommi Johannes PIENIMAA (LR)
Atro Juhani PÄIVINEN (LR)
Matti Ensio RANTANEN (KSR)
RoosaMaria Karoliina TUOMI (LSMV)
Tommi Matias TURUNEN (RMVK)
Lauri Tapio WARJUS (SLMV)
Jaakko Johannes VIITALA (LSMV)
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Keskiviikko 22. kesäkuuta 2016 
säilyy ikuisesti surullisena 
muistona mielissämme. 

Illaksi oli suunniteltu Pohjois
Kymen kadettipiirin piirihallituksen 
kokous uuden puheenjohtajamme, 
komentajakapteeni Petteri Liitolan joh
dolla. Odotuksissa oli jälleen kerran 
mukava tapaaminen piirihallituksen 
jäsenten kanssa kokouksen, saunomi
sen ja makkaranpaiston merkeissä – nyt 
kuitenkin ensimmäistä kertaa Liitoloi
den kotona Valkealassa.

Odotukset mukavasta päivästä 
synkkenivät, kun saimme kuulla suru 
uutisen. Petteri Liitola oli samana 
aamuna ajanut moottoripyörällään 
yhteen hirven kanssa ja menehtynyt 
onnettomuudessa. Kohtalo oli repäissyt 
ystävämme tästä elämästä yllättäen ja 
aivan liian aikaisin.

Petteri Mikael Liitola syntyi  
43 vuotta sitten Turussa. Hän kirjoit
ti ylioppilaaksi Turun Puolalanmä
en lukion musiikkiluokalta keväällä 
1992. Astuessaan seuraavan vuoden 
tammikuussa varusmiespalvelukseen 
Turun Rannikkorykmenttiin määrätie
toinen nuori mies ilmoitti jo alokasai
kana  tavoitteekseen Kadettikoulun ja 
 upseerin uran. 

Liitola oli Rannikkotykistökou
lun reserviupseerikurssinsa priimus, 
joten seuraavalla kurssilla hän palveli 
Santahaminassa kouluttajakokelaana. 
Hänet ylennettiin vänrikiksi Rannikko
tykistökoulussa 2. joulukuuta 1993. 
Tämän jälkeen seurasi väliaikainen 
palvelus Suomenlinnan Rannikkoryk
mentissä Upinniemessä, joka avasi 
hänen työuransa Puolustusvoimissa. 
Maavoimien kadettikurssi numero 81 
alkoi Santahaminassa syksyllä 1994, ja 
kadettiupseeriksi Liitola valmistui ran
nikkotykistölinjalta 3. kesäkuuta 1998.

Ensimmäinen työpaikka kadetti
upseerina oli Rankin linnakkeella, jossa 
Liitola toimi varapäällikkönä. Lounais
Suomesta kotoisin olleen upseerin pal
veluspaikkavalintaan vaikutti ennen 
kaikkea hänen tyttöystävänsä Mian 
asuinpaikka. Kotkassa Petteri palveli 

eri tehtävissä vuoden 2005 loppuun 
saakka. 

Liitolan mieleisin tehtävä Kotkassa 
oli liikkuvan meritorjuntaohjuspatterin 
päällikkyys. Siellä hän myös perusti 
perheen puolisonsa Mian kanssa. Tytär 
Petra syntyi vuonna 2002 ja poika Otso 
vuonna 2004. Viisi vuotta myöhemmin 
perheeseen syntyi vielä toinen poika 
Sipi. Valkealasta hankittuun omakoti
taloon perhe muutti vuonna 2005. 

Vuoden 2006 alussa Liitola mää
rättiin Reserviupseerikouluun ja sieltä 
aikanaan esiupseerikurssille nro 61. 
Kurssin jälkeen Liitola sai siirron 
ItäSuomen sotilasläänin esikuntaan, 
jossa hän palveli aina ItäSuomen 
 sotilasläänin esikunnan lakkautta
miseen saakka. Vuoden 2015 alusta 
alkaen Liitola palveli osastoesiupsee
rina Karjalan prikaatissa.

Liitola toimi ansiokkaasti monissa 
maanpuolustuksellisissa luottamustoi
missa, joista mainittakoon johtokunnan 
jäsenyydet Kyminlinnan Upseeriker
hossa, Upseeriliiton Haminan osastossa 
sekä EteläKymen ja PohjoisKymen 
kadettipiirien piirihallituksissa. Merkit
tävin tehtävä oli kesken jäänyt Pohjois
Kymen kadettipiirin piirihallituksen 
puheenjohtajuus vuoden 2016 alusta 
alkaen. 

Monien kadettiveljien ja sisar
ten mieliin on jäänyt Liitolan viime 
maaliskuussa Kadettikunnan 95vuo
tispäiväjuhlassa pitämä puhe. Kylki
rautalehden numerossa 2/2016 
tapahtumasta oli pääsihteeri Juha 
Tammi kiven kirjoittama artikkeli. 
Mainiossa puheessaan Liitola kertoili 
Kouvolasta tehden sattuvia rinnastuk
sia omaan elämäänsä.

Musikaalisen miehen pianon soi
tosta alkanut musiikkiharrastus säilyi 
läpi koko elämän. Aikuisiällä Liito
la opiskeli vaimonsa kannustamana 
klassista laulua, ja hänen laulutaitoaan 
ihailtiinkin laajasti sotilasyhteisössä. 
Hän harrasti myös liikuntaa, mootto
ripyöräilyä ja sotahistoriaa. 

Petteri Liitolalle on myönnetty 
Maanpuolustusmitali vuonna 2008, 
Kadettikunnan ansiomitali vuonna 
2011 sekä Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarimerkki vuonna 2015.

Työyhteisössä ja yhdistyselämässä 
Liitola tunnettiin aloitteellisena, tinki
mättömänä ja luotettavana upseerina 
ja työtoverina. Hän oli esimerkillinen 
perheenisä, lahjakas ihminen ja her
rasmies.

Omaisten ja sukulaisten rinnal
la Petteri Liitolaa jäivät kaipaamaan 
 lukuisat ystävät, työ ja palvelustoverit 
sekä kadettiveljet ja kurssitoverit. 

Hän säilyy muistoissamme aina.

Kimmo Hakanen 
Pohjois-Kymen kadettipiiri

Jyri Korhonen 
Petterin työtoveri

Pohjois-Kymen Kadettipiirin puheenjohtaja
Petteri Mikael Liitola – In memoriam
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Suomen Marsalkka Mannerhei
min Kadettisäätiö on valmis
tuttanut hautakivitunnuksen 

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

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

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
myyjä yrityksessä Helsingissä 15 euroa. 
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritys 
ja paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata 
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite 
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, 
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 
ja sähköposti info(at)hautaustoimis
toautio.fi. Tunnuksia myydään vain 
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitet
täväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto
oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Helsingin Sanomat on Kadet
tikunnan esityksestä ottanut 
Kadettikunnan jäsenmerkin 

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

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

  

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

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

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

Merkin käyttö edellyttää upseerin tut
kinnon suorittamista.

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

 

 
 

                                          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. 
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Mustamaalauksen mahti

Hyväuskoisesti oletan, että lausetta 
”voittajat kirjoittavat maailmanhis
torian” on siteerattu niin moneen 

kertaan, että lähes jokainen lukeva suomalai
nen ihminen on nähnyt sen silmiensä edessä. 
Edelleen hyväuskoisena ajattelen, että 
useimmat ovat kaiketi samaa mieltä paik
kansapitävyydestä. Pitäisi kai olla selvääkin 
selvempää, että voittajan ääni tukahduttaa 
tai kerrassaan vaientaa alakynteen jääneen 
selittelyt.

Hyväuskoisuudellani on silti rajansa. 
Olen nimittäin päätynyt näkemykseen, että 
vaikka lähes kaikki tietävät teoriassa voitta
jien sanelevan historiankirjoituksen sävyn, 
meistä useimmat kuitenkin nöyrästi tai sen 
enempää ajattelematta toistavat voittajien sanomaa.

Toisinaan tämä on vain luonnollista. Ei voida olettaa, että 
tavallisella kaduntallaajalla olisi aikaa tai halua perehtyä var
sinkaan etäistä historiaa koskevaan tutkimukseen. Moni on 
ehkä silti katsonut televisiossa vastikään esitetyn upean näy
telmäsarjan, joka on tehty Shakespearen eräiden teosten poh
jalta. Sarjasta jäänee mieleen varsinkin Englannin kuningas 
Rikhard III, saatanallinen kyttyräselkäinen ihmishirviö, jonka 
pahuudella ei ollut rajoja. Kuva on luonnollisesti voittajiksi 
päätyneiden vastustajien kynästä. Vähäisenä korjauksena 
 perinteiseen käsitykseen todettakoon silti se, että todellisuu
dessa Rikhard III ei ollut edes rujo eikä kyttyräselkäinen.

Lähtemättömästi on ihmismieliin syöpynyt myös käsitys 
keisari Nerosta Rooman polttajana, vaikka Nero todistetus
ti ei ollut edes Roomassa, kun tulipalot syttyivät. Veriseksi 
julmuriksikin keisaria on syytetty, vaikka hän korvasi julmat 
gladiaattorikamppailut soitto ja runonlausuntakilpailuilla. 
Mutta Neron huono onni oli, että hän hävisi. Voittajat pitivät 
menestyksellisesti huolen siitä, että hänen maineensa mustat
tiin perusteellisesti ja että hänen rakennuttamansa edustusra
kennuksetkin hävitettiin.

Vastaavia ilmiöitä on maailmanhistoriassa niin paljon, että 
tässä suhteessa voidaan puhua historian säännönmukaisuudes
ta, vaikka tapahtumien ”lainomaisuuteen” on muuten syytä 
suhtautua varauksella. Voittajahan saa voittonsa hedelmät 
säilymään vain siten, että lokaan painettu pidetään pysyvästi 
kirouksessa. Vielä menestyksellisempää olisi pyyhkiä hänet 
kokonaan pois ihmiskunnan muistista, mutta se on jo vaike
ampaa, vaikka sitäkin on yritetty.

Oma aikamme tarjoaa asiasta suoranaisia malliesimerkke
jä, jotka ovat silmiemme edessä joka päivä. Tämä on  tulosta 
siitä, että kaikkein näkyvin media, siis se sana, kuva ja ääni, 
joka tavoittaa vähemmänkin älyllisen kansalaisen, on jokseen
kin yhdensuuntaistettu voittajien hengessä. Tämä ei koske 
vain historiantulkintaa vaan myös nykyistä menoa. Vaikka 
sävyeroja onkin, asioita ja tapahtumia tarkastellaan valta
mediassamme aina läntisen ”arvomaailman” näkökulmasta, 
mikä pääpiirtein on vuoden 1945 voittajien näkökulma.

Edesmenneen presidentti Rooseveltin ”liberaalissa” hen
gessä Suomenkin media osallistuu esimerkiksi Yhdysvaltojen 

vaalitaisteluun. Kanta on aina selvä: Trumpia 
vastaan kynsin ja hampain. Seuraus on, että 
ainakaan henkilökohtaisesti en ole tavan
nut ketään, jolla olisi pienintäkään ymmär
tämystä miestä kohtaan. Hyvin on siis rouva 
Clintonin vaalitaistelu onnistunut Suomessa, 
vaikka tasapuolisuuden pitäisi kaiketi olla 
suurinta viisautta tällaisissa asioissa.

Trumpia mediamme arvioi lähinnä 
tietämättömäksi kahjoksi ja valehteli
jaksi samaan tyyliin kuin arvioitiin niitä, 
jotka Englannissa kannattivat brittien eroa 
EU:sta. Matkaa  Rikhard III:sta ja Nerosta 
luotuihin mieli kuviin on kuitenkin vielä jäl
jellä koko joukko. Ehkä mediamme veriin 
mennyt mielistely Yhdysvaltojen edustamia 

”arvoja” kohtaan jopa vaimentaisi ilkeyksien viljelyä siinä 
tapauksessa, että Trumpista todella tulisi presidentti. Toisaal
ta vihjailut Trumpista Putinin kummipoikana pitäisi silloin 
jotenkin  selittää.

Putinin kohdalla pidättyväisyyttä ei nimittäin tunneta. Hän 
on vähintäänkin ”arvaamaton”, mikä on mediamme käyttämä 
suosikkiadjektiivi miehestä, joka kalistelee sapelia, anastelee 
vieraita alueita, uhkailee vähän kaikkia, sortaa omia kansalai
siaan ja kerää itselleen rikkauksia. Putin alkaa yhä enemmän 
muistuttaa Neron ja Rikhard III:n uutta versiota, jos mediaam
me olisi uskominen. Moni korkeastikin koulutettu tuntuu 
näkevän painajaisia siitä, mitä pahaa Putinilla on varattuna 
myös Suomen varalle. Median mahti on suuri.

Presidentti Rooseveltin jalanjälkiä ei tässä Venäjän 
 arvioinnissa ole seurattu, sillä mieshän oli tunnetusti Stalinin 
myötäilijä. Mutta sitä hän oli vain niin kauan kuin hän uskoi 
Stalinin olevan ”junior partner” Yhdysvaltojen maailmanher
ruushaaveissa. Viimeisinä elinpäivinään Roosevelt havaitsi 
erehtyneensä, ja niin havaitsivat tietysti myös hänen seuraa
jansa. Yhdysvaltojen suhtautuminen Neuvostoliittoon muuttui 
perusteellisesti, ja Stalinin rikoksetkin alkoivat puhuttaa tässä 
vaiheessa. Suomessa ei amerikkalaisten jäljille tuolloin läh
detty itänaapurin pelossa, vaan niin sanotusti suometuttiin.

Suomettuminen ei ole kuollut edelleenkään. Kumartelun 
suunta on vain vaihtunut, sillä nyt ollaan nöyriä länteen päin 
ja itään pyllistetään. Ajatusta siitä, että ei pitäisi kumarrella 
eikä pyllistellä ei itään eikä länteen, ei valtamediamme parissa 
työskentelevistä edusta juuri kukaan.

Historiallisen totuuden kannalta on surullista, että  Nerosta 
ja Rikhard III:sta on yhdensuuntaisen ja propagandaksi kat
sottavan kirjoittelun vuoksi muodostunut vääristynyt mieli
kuva. Käytännön merkitystä asialla ei kuitenkaan ole. Sillä sitä 
vastoin on merkitystä, miten nykytapahtumia ja henkilöitä 
käsitellään. Seurauksena voi pahimmassa tapauksessa olla 
suuria ikävyyksiä. Jos niin kävisi, ikävyyksiin myötävaikut
taneet tuskin olisivat valmiita ottamaan vastuuta aikaansaan
noksistaan.

Sampo Ahto



IN MEMORIAM
Laatikainen
Erkki Antero
Kenraaliluutnantti
s. 28.4.1928
k. 20.5.2016
Kad.nro 3148
32. Kurssi

Eskola
Jukka Pekka Kustaa
Everstiluutnantti
s. 10.12.1944
k. 13.6.2016
Kad.nro 5394
54. Kurssi

Kaarnola
Jorma Juhani
Eversti
s. 25.10.1935
k. 12.6.2016
Kad.nro 3674
42. Kurssi

Liitola
Petteri Mikael
Majuri
s. 1.3.1973
k. 22.6.2016
Kad.nro 8609
81. Kurssi

Sarvanto
Pekka Jori Ilmari
Kapteeni
s. 16.1.1942
k. 24.6.2016
Kad.nro 4815
50. Kurssi

Vaalama
Erkki Johannes
Everstiluutnantti
s. 19.11.1918
k. 1.7.2016
Kad.nro 2177
25. Kurssi

Mäki
Mikko Vilhelm
Everstiluutnantti
s. 13.12.1942
k. 16.7.2016
Kad.nro 4999
51. Kurssi

Loikkanen
Panu Tapio
Eversti
s. 8.6.1929
k. 7.7.2016
Kad.nro 3307
37. Kurssi

Anteroinen
Rauno Juhani Jussi
Everstiluutnantti
s. 21.1.1946
k. 26.5.2016
Kad.nro 5392
54. Kurssi

Jyrämä
Matti Ilmari
Komentaja
s. 12.10.1937
k. 20.7.2016
Kad.nro 635me
31. Merikadettikurssi

Kinnunen
Arto Juhani
Luutnantti
s. 11.3.1984
k. 12.6.2016
Kad.nro 10598
94. Kurssi

Tunkelo
Arvi Johannes
Majuri
s. 21.3.1941
k. 2.8.2016
Kad.nro 4838
50. Kurssi

Eräsaari (ent. Ekholm)
Eero Johannes
Eversti
s. 22.5.1917
k. 20.8.2016
Kad.nro 2717
27. Kurssi

Laaksonen
Pekka Jyrki Juhani
Majuri
s. 22.7.1933
k. 15.8.2016
Kad.nro 3692
42. Kurssi

Liira
Jukka Kalervo
Everstiluutnantti
s. 9.8.1943
k. 7.9.2016
Kad.nro 4750
50. Kurssi
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