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Jouluinen tarina 2012

dellisestä joulutarinasta on jo
vuosi. Joulumaassa kuitenkin
kuohuu edelleen. Joulupukki,
Pakkasukko ja Grinch istuivat Korvatunturilla puimassa historiallista kriisiä.
Oli käynyt ilmi, että Grinch oli tietoisesti,
vakaasti ja harkiten vääristellyt lelupajojensa tuotantolukuja Jouluilon unionin
jäsenhakemuksessaan. Hänen tontuistaan
suuri osa jätti lahjat tekemättä ja tarvikkeet maksamatta. Ainoastaan pieni alapaja, jossa taottiin pyssyjä poikalapsille
näytti olevan edes jollain tavalla kunnossa. Lyhyesti todettuna Grinchin paja
oli ajautunut konkurssiin ja pitäisi panna
lappu luukulle.
Grinchin konkurssin arvioitiin heilauttavan koko Jouluilon unionin uskottavuutta. Vain
pari joulua sitten oli otettu käyttöön yhteinen lahjapaperi,
jonka arvon katsottiin kärsivän suunnattomasti ilman tukitoimia. Hammasta purren sekä Joulupukki että Pakkasukko sopivat Grinchin pajan pelastamisesta. Ongelma oli
siinä, että se näytti vaativan enemmän taikapölyä kuin
koko unionissa oli yhteensä. Ei auttanut edes se, että Joulupukki oli jo tuotannollis-taloudellisista syistä supistanut oman pajansa kulutusta ja lähettänyt osan tontuista
etsimään elantoaan matkailuyrityksistä. Pakkasukko oli
puolestaan lykännyt pajojensa lämmityksen uusimista,
pidentänyt tonttujen työuran tuhatvuotiseksi, pistänyt porot
säilykkeiksi ja kieltänyt mielenosoitukset.
Kiperä tilanne vaati todellista jouluntaikaa. Yhdessä
sovittiin, että kun jokainen lainaa toinen toiselleen saman
taikapölynsä, niin kirjanpidon mukaan Joulumaassa näyttäisi olevan kolme säkkiä kimalletta. Tontuille voitaisiin sitten
kertoa, että Grinch ihan oikeasti aikoo maksaa velkansa ja
kaikki hyötyisivät tilanteesta. Joulupukin Muori laitettiin
heti vakuuttamaan tontuille, että oikeasti kukaan ei anna
taikapölyä kenellekään eikä ainakaan se, mitä mahdollisesti
kenties ehkä joskus annettaisiin, olisi tontuilta pois.
Suunnitelma muotoutui. Ennen kaikkea Grinch maksaisi
velkansa keijuille. Niistä varsinkin Helinä oli varsinainen
pölysyöppö, koska se tarvitsi sitä lentääkseen. Useimmiten
Helinä liihotteli pölyineen jollekin paratiisisaarelle, jossa
hänellä ja muilla keijuilla oli joulu ainainen. Samassa kriisipalaverissa ehdittiin sopia myös Jouluilon unionin yhteisen
budjetin kasvattamisesta, vaikka kaikki tiesivät tonttujen
enemmistön olevan ideaa vastaan. Joulupukin Muori pyysi
sen asian selittämiseen apua Sinter Klaasilta, joka kertoi
tontuille kaiken koituvan yhteiseksi hyväksi. Sinter Klaas
muotoili asian siten, että pienempien ja köyhimpien pajojen
tukeminen on suorastaan tonttuvelvollisuus, josta luistaminen johtaisi ikuiseen juhannukseen.

Joulumaan tilannetta ei lainkaan helpottanut se, että virkaveli Santa Claus oli
elänyt vuosisatoja yli keijupölyvarojensa.
Vanha kunnon Santa, jonka Suuri Paja
oli monella tavalla Joulumaan talouden
sydän, vaikka Santa ei unioniin kuulunutkaan. Matemaattisesti lahjakkaimpia
tonttuja alkoi jo kyllä hieman hirvittää,
kun he laskivat Santan velkapölyvuoren
huipun olevan kymmenen metriä Mount
Everstiä korkeamman. Santa itse ei ollut
niin kamalan huolissaan, koska hänellä
oli jotain sellaista, mitä Jouluilon unionilta puuttui. Hän pystyi painamaan lisää
lahjapaperia ihan niin paljon kuin halusi.
Kysymättä keneltäkään. Tai ehkä korkeintaan Dun Che Lao Reniltä, joka oli viime
vuosina ovelasti ujuttautunut Santa Clausin tonttukylään.
Dun Che Lao Ren on pitänyt talouttaan eri tavalla kuin
muut joulujohtajat. Hänellä on käytössään ainakin tsiljoona
tonttua, jotka paiskivat töitä murto-osalla muiden taikapölymääristä. Lisäksi hänen pajansa johtoryhmä muodostuu
Renin lisäksi vain seitsemästä kääpiöstä, joiden mielipide
pysyy mukavasti yhdenmukaisena. Toki Dun Che Lao
Reninkin pajassa muhii ongelmia, koska Lumikkeja on
vain yksi. Pidemmän päälle paja ei toimi yhden Lumikin
politiikalla, joten muutoksen tuulet ovat ilmassa.
Vaikuttaa siis siltä, että myös Dun Che Lao Ren liittyy
muutosjohtajien joukkoon. Me tämänhetkisen muutoksen
toteuttajat toivotamme hänet tervetulleeksi ja toivomme,
että kaikki sujuu suorastaan joulurauhan hengessä. Ainakin
Puolustusvoimissa niin on toistaiseksi käynyt. Suuri ansio
siitä kuuluu mielestäni kaikille henkilöstöasioiden kanssa
painiville, jotka ovat itseään säästelemättä takoneet rautaamme uuteen muottiin.
Myös Kylkirauta muuttuu ensi vuonna. Teemaksi
nostetaan ”uusi taistelutapa”, jota tarkastellaan erityisesti johtamisen näkökulmasta. Kuinka johtaminen toteutuu
joint-tasolla ja eri puolustushaaroissa? Jos kynäsi on terävä
ja haluat kirjoittaa aiheesta, ota yhteyttä toimitukseemme.
Setä Samulia lainatakseni: ”We Want You!”
Vielä yksi tärkeä asia. Toimituksemme sai rakentavaa
palautetta kuvakilpailun voittajan kuvateksteistä ja perusteluista. En missään tapauksessa referoi havaittuja virheitä
– etsikääpä itse. Oleellista on se, että saimme palautetta.
Ilman sitä poljemme paikoillamme. Aivan mahtavaa!
Näihin tunnelmiin. Toivotan lukijoille ja tuhansille
potentiaalisille kirjoittajille hyvää vuotta 2013!
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Maailma muuttuu
– kadettiveljeys kestää

K

adettikunta upseerien aatteellisena järjestönä on yksi monista
yhteiskuntamme turvallisuuden
eteen työtä tekevistä yhteisöistä. Kadettikunnan toiminnan ydin on tukea upseeriston elinikäistä kasvua ja vahvistaa
jäsenistön arvoperustaa.  Upseerin ammattiin ja ammatin harjoittajaan on aina
latautunut sellaisia odotusarvoja, joita
muilla ei ole. Upseereille ammattikuntana on uskottu asevoimien johtaminen
ja tarpeen niin vaatiessa yhteiskunnan
ja sen kansalaisten puolustaminen jopa
voimakeinoin. Upseereilla on ammatti
kuntana oikeus käyttää pakkovaltaa,
joka kuitenkin on lain tarkasti säätelemää. Valta ei kuitenkaan perustu
pakkoon, vaan siihen, että upseeri on
turvallisuuden tae sekä osaamisensa että
tekemiensä sitoumusten perusteella.

Lasten ja nuorten arvot ja asenteet
rakentuvat pitkälti kodin ja koulun kasvatustyön tuloksena. Kasvatuksessa
huolenpidolla, esimerkillä sekä oikean ja
väärän oivaltamisella on valtaisa voima.  
On surullista havaita, kuinka monen
nuoren kohtalona on kasvaa arvottomassa maailmassa ilman turvallisia rajoja
ja selkeää suuntaa. Nämä nuoret tulevat hämillään varusmiespalvelukseen.
Palveluksessa muiden nuorten kanssa
samalta viivalta lähteminen tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden löytää elämään
uusia eväitä.  Jokainen epäröivä nuori,
joka selviytyy varusmiespalveluksesta
itsensä voittajana, on ”lottovoitto” myös
yhteiskunnalle. Näiden nuorten kohtaaminen haastaa upseeriston kokonaisvaltaisesti. Esimerkillisen esimiestoiminnan
lisäksi on osattava kohdata nuoria kasvattajan keinoin.

Upseerin ammattietiikan perusteet nousevat yhteiskunnasta. Suomalainen yhteiskunta perustuu kaikki kansalaiset
huomioivaan, demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseen.
Yhteiskuntamme kannalta on ihanteellista, että sen upseeristo valikoituu ammattiinsa kutsumuksellisin perustein.
Kutsumuksellisuus rakentuu aidon isänmaallisuuden, velvollisuudentunnon, vastuuauliuden ja rohkeuden varaan.
Tämä näkyy arjen toiminnassa tehtävien pyyteettömänä
hoitamisena, ihmisten tasapuolisena ja oikeudenmukaisena
kohteluna, alaisten huolenpitona sekä oman ammattitaidon
jatkuvana kehittämisenä. Kadettikunnan arvotutkimuksen
tulosten perusteella suomalainen yhteiskunta voi luottaa
upseeristoonsa.

Kadettikunta tekee ensisijaisesti työtä upseeriston eteen.
Sen lisäksi Kadettikunnalla on merkittävä rooli turvallisuuspoliittisen tietomateriaalin tuottajana ja jakajana.  Veteraanien perintö – Itsenäinen Isänmaa, Turvallisuuspolitiikan
tietopankki ja Suomi kylmässä sodassa sekä Maailman
muutos ja Suomi ovat upeita tietosisältöjä hyödynnettäväksi nykyaikaisessa oppimisympäristössä.  Kadettikunta
on tuottanut oppimispaketit yhteistoiminnassa Opetus
hallituksen ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton
kanssa. Uusimmassa tuotteessa Maailman muutos ja Suomi
yhteistyökumppaneina ovat olleet Yleisradio, WSOYpro ja
Puolustusvoimat. Edellä mainitut oppimispaketit on jaettu
maamme historian ja yhteiskuntaopin opettajille, ja ne ovat
myös vapaasti kansalaisten käytettävissä internetissä.  

Upseerin arvostus ja luottamus rakentuvat tekojen kautta.
Yleinen asevelvollisuus mittaa upseeriston osaamisen ja
luotettavuuden vuoden jokaisena päivänä. Suomalaiset isät
ja äidit antavat poikansa ja tyttärensä upseerien käsiin, jotta
nämä kouluttavat heistä hyviä sotilaita ja kunnon kansalaisia.
Nuorten kokemuksia ja puheita kuunnellaan tarkoin. Laadukkaan ja turvallisen koulutuksen lisäksi odotetaan rehtiä,
tasapuolista ja hyvähenkistä kohtelua. Asevelvollisista ja
heidän tekemisistään halutaan olla ylpeitä. Terve kansalaisylpeys lisää luottamusta upseeristoon ja maanpuolustukseen
sekä vahvistaa kansalaisten maanpuolustustahtoa.  Tässä
tehtävässä meillä ei ole varaa epäonnistua.

Vuoden vaihteen lähestyessä esitän Kadettikunnan
j äsenille kiitokset kaikesta siitä työstä, jota olette tehneet
suomalaisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden
hyväksi. Jokainen panos tällä saralla on merkittävä.
Kunnia  kestävän palkka.
    

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali Jukka Ojala

Kuva: Puolustusvoimat/Lisa Hentunen

artikkelit

Kokonaisturvallisuus
laajan turvallisuuden viitekehyksenä
Teksti:Vesa Valtonen

Kylkiraudan vuoden 2012 yleisteemana on ollut
turvallisuus. Lehdessä on luodattu tärkeitä
osatekijöitä turvallisuuden kattavan sumun seasta.
Kirjoituksissa on tarkasteltu kyberpuolustusta osana
kaiken kattavaa kybertoimintaympäristöä, käytännön
oppimiskokemuksia kokonaisturvallisuudesta ja
näkökulmia yritysturvallisuudesta. Tässä artikkelissa
tarkastellaan kokonaisturvallisuutta viitekehyksenä
aiemmille kirjoituksille.

T

urvallisuuden määritelmät laajentuivat erityisesti kylmän
sodan jälkeisenä aikana. Valtioiden turvallisuusajattelu laajeni perinteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
lisäksi muiden tärkeiden toimintojen
alueille, jolloin alettiin puhua yleisesti
ja tieteellisestikin määritellystä laajasta
turvallisuuskäsityksestä. Sama ajattelu
on kokonaisturvallisuuden taustalla.

Laajasta
turvallisuusajattelusta
kokonaismaanpuolustukseen
– vai päinvastoin?
Suomessa laajaa turvallisuusajattelua
alettiin toteuttaa käytännössä jo vuosikymmeniä ennen sen kansainvälisesti
tunnustettua, esimerkiksi Kööpenhaminan koulukunnan, tieteellistä määrittelyä.
Suomalainen comprehensive
security -ajattelu pohjautuu kokonais
maanpuolustuksen toimintamalliin,

jonka kehittäminen aloitettiin yli puoli
vuosisataa sitten. Työ alkoi toisen maailmansodan oppien pohjalta vuonna
1958 puolustusneuvostossa. Se johti
turvallisuuden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa keskeisinä elementteinä ovat tänäänkin käytössä olevat
yhteensovittaminen ja eri ammatti
alojen asiantuntemuksen hyödyntäminen.
Kokonaismaanpuolustusta kehitettiin puolustusneuvoston lisäksi
myös parlamentaarisissa puolustusko
miteoissa, joissa korostettiin muun
muassa kokonaismaanpuolustuksen ja
ulkopolitiikan välistä yhteyttä. Parlamentaarisissa komiteoissa luotiin pohja
sille, että konseptia voidaan joustavasti
muuttaa, jos turvallisuusympäristössä
tapahtuu olennaisia muutoksia. Kehitys tuotti meille nykyisinkin tuttuja vahvuuksia, kuten alueellinen
yhteistyö, kansainvälisen toiminnan
hyödyntäminen sekä joustavuuden ja
mukautuvuuden periaatteet. Kokonaismaanpuolustuksen järjestelyt vakiintuivat, ja niihin liittyvät vastuut siirtyivät
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hiljalleen lakeihin ja asetuksiin. Näin
syntyi varautumisen laaja-alaiselle
kehittämiselle tukeva ja oikeusvaltioperiaatteen mukainen perusta.
Kokonaismaanpuolustuksen keskeisenä tavoitteena on säilynyt valtion
itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien sekä turvallisuuden
takaaminen erilaisia turvallisuusuhkia
vastaan. Toimeenpanon kannalta keskeinen periaate on huolehtia siitä, että
lainsäädäntö takaa viranomaisille riittävät toimivaltuudet kaikissa tilanteissa.
Kokonaismaanpuolustuksen toimeenpanijan kannalta toimintamalli muistuttaa vahvasti suomalaisessa sotataidossa
arvostettua ja hyödynnettyä tehtävätaktiikan periaatetta, jossa toimija saa
vapaasti valita tehtävän suoritustavan.
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artikkelit
Kokonaismaanpuolustuksesta kokonaisturvallisuuteen
Viime vuosituhannen lopun ja taitteen
tapahtumat Neuvostoliiton hajoamisesta 9/11-terrori-iskuihin johtivat
kaikkialla länsimaissa aiempaa laajempaan turvallisuuskatsantoon. Huomio
keskitettiin erityisesti kriittisen infra
struktuurin suojaamiseen (critical
infrastructure protection). Suomessa
kokonaismaanpuolustuksen konseptissa tämäkin uhka oli jo huomioitu,
vaikka ensimmäinen varsinainen strategia julkaistiin vasta vuonna 2003
nimellä Yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaamisen strategia
(YETTS). Samalla tehtiin päätös, jonka
mukaan strategiaa myös päivitetään
tarpeen mukaan. Ensimmäinen päivitys tehtiin vuonna 2006 ja toistaiseksi
viimeisin vuonna 2010, jolloin nimi
vaihdettiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi (YTS).
Turvallisuuden ja turvallisuusympäristömme muutos on siis johtanut

käytännössä kokonaismaanpuolustuksen termin uuteen käyttötulkintaan:
kokonaisturvallisuus. Tämä evolutiivisesti syntynyt termimuutos todettiin
Hallbergin komiteamietinnössä tarpeelliseksi muuten hyvin toimivassa
varautumisjärjestelmässämme: ”Jos
kokonaismaanpuolustuksen mallin
sijasta puhuttaisiin laajemmin kokonaisturvallisuudesta, se antaisi nykyaikaisen ja paremmin ymmärrettävän
lähestymistavan kuvata varautumista
erilaisiin uhka- ja häiriötilanteisiin.”
Kokonaisturvallisuuden konseptin kehittämistä on jatkettu sekä
valmisteilla olevassa turvallisuus- ja
puolustuspoliittisessa selonteossa että
valtioneuvoston periaatepäätöksessä
kokonaisturvallisuudesta. Radikaaleja 
uudistuksia ei tarvita, koska käytännössä kokonaisturvallisuus jatkaa
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian
linjausten pohjalta tehtävää elin
tärkeiden toimintojen turvaamista
laaja-alaisena yhteistyönä.
Kokonaisturvallisuuden malli
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen

Kuva 1. Kokonaisturvallisuus ja turvallisuuden ulottuvuudet.
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turvaamiseksi on linjattu jo aiemmin
mainitussa valtioneuvoston antamassa periaatepäätöksessä ”Yhteiskunnan
kokonaisturvallisuus” (YTS 2010).
Se perustuu lainsäädäntöön, hyviin
käytäntöihin ja yhteiseen tahtoon.
Yhteiskunnan uhkamallit, häiriötilannekuvaukset ja hallinnonalojen strategiset tehtävät konkretisoivat strategiaa.
Poikkeuksellisen tästä strategiasta
muihin laajoihin ”visiostrategioihin”
verrattuna tekee sen hyödynnettävyys –
uhkamalleja ja tehtäväjakoa sekä muita
yhteisiä suunnitteluperusteita sovelletaan aidosti kaikilla hallinnon tasoilla.

Mitä on
kokonaisturvallisuus?
Eri hallinnonalojen yhteisesti, sanasto
keskuksen avustamana, tekemän
käsitemäärittelyn mukaisesti kokonaisturvallisuus kiinnitettiin yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan, josta
vallitsee laaja yksimielisyys. Määritelmän mukaan kokonaisturvallisuus on
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen

Kuva SA-kuva.

artikkelit

Puolustusneuvosto koululaiva Matti Kurjella vuonna 1962.
turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistoimintana.
Määrittelyssä kokonaisturvallisuus asemoidaan elintärkeisiin toimintoihin ja
toimijoiksi kuvataan kaikki relevantit
turvallisuustoimijat yksittäisestä kansalaisesta viranomaiseen. Erityisesti halutaan korostaa elinkeinoelämän vahvaa
roolia kokonaisturvallisuudessa.
Kokonaisturvallisuuden yksityiskohtaisempi havainnollistaminen on
kuitenkin tarpeen, sillä kyseessä on
hyvin laaja ja moniulotteinen kokonaisuus. Kuvassa 1 on esitetty kokonaisturvallisuuden konsepti, sen osa-alueet
ja suhde turvallisuuden eri toimintoihin.
Kokonaisturvallisuuden keskeisin
runko muodostuu yhteiskunnan turvallisuusstrategian seitsemän elintärkeän
toiminnon turvaamisesta. Näiden toimintojen turvaaminen on uhka- ja
häiriötilannemallien perusteella jaettu 
49 strategiseksi tehtäväksi, joista kunkin
toteuttamisvastuu on osoitettu asian
parhaiten tuntevalle hallinnonalalle.
Hallinnonalat vastaavat kyseisten
turvallisuustehtävien suunnittelusta,
resursoinnista ja toimeenpanosta kaikilla toimintatasoilla. Tehtävien joukossa
on useita monia hallinnonaloja koskevia
kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseksi

tehdään tiivistä yhteistyötä ja laaditaan tarvittaessa erillisiä toimeenpano-
ohjelmia. Esimerkkeinä mainittakoon
sisäasiainministeriön koordinoima
Sisäisen turvallisuuden ohjelma, joka
tehtiin kolmannen kerran viime kesänä,
tai laajasti vaikuttava valtioneuvoston
huoltovarmuuspäätös, jota valmistellaan paraikaa. Näin syntyy kuvan 1
vertikaaliakselille luettelo turvallisuusohjelmista, joiden yhteisenä perustana
ovat yhteiskunnan turvallisuusstrate
giassa sovitut periaatteet.
Kuvan 1 horisontaaliakselilla
kuvataan yhteisiä palveluja, jotka hallinnonalasta riippumatta noudattavat
samoja sääntöjä ja periaatteita. Esimerkiksi työ- ja palveluturvallisuuden
lainsäädännön ja yleisten pelisääntöjen
pitää olla kaikilla toimialoilla yhtenevät.
Samoin esimerkiksi kyberturvallisuuden
organisointi edellyttää hallinnonalojen
omien toimenpiteiden lisäksi yhteisiä
keskitettyjä tilannekuva- ja analyysi
palveluja, jotta turvallisuusuhkien kokonaisvaikutus yhteiskunnan elintärkeisiin
toimintoihin voidaan arvioida.
Turvallisuuden monien ohjelmien ja
ulottuvuuksien tiedostaminen on kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisen
kannalta tärkeää. Kuvatun turvallisuus7

ruudukon solmukohdissa on useita haasteellisia kohtia, joiden ratkaisemiseen ei
välttämättä löydy valmiita ratkaisuja.
Turvallisuustoimijoilta vaaditaankin yhä
laajempaa katsantokantaa oman sektorin
ulkopuolelle.  
Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisella pyritään tukemaan
monialaisten turvallisuushaasteiden ratkaisemista. Vastuu säilyy yleisperiaatteiden mukaisesti sillä hallinnonalalla, jolle
tehtävä on osoitettu. Päällekkäisyyksien
välttämiseksi ja toiminnan optimoimiseksi on käytössä yhteisiä toimintoja,
kuten jatkuva toimintaympäristön seuranta ja analyysi, yhteinen strateginen
suunnittelu, tutkimustiedon hyödyntäminen ja toimintatapamallien systemaattinen kehittäminen (konseptien
kehittäminen ja harjoittelu). Näillä pyritään tuottamaan kokonaisturvallisuuden
näkökulmasta mahdollisimman laajasti
hyödynnettäviä keinoja hallinnonalojen
turvallisuuden kehittämiseen.

Kokonaisturvallisuuden
yhteensovittaminen
käytännössä
Kokonaisturvallisuuden synnyn taustat ovat varsin loogiset. Siirryttäessä
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artikkelit
yhteistyönä valtioneuvostossa, josta
konkreettisena esimerkkinä on aiemmin mainittu yhteinen periaatepäätös
(YTS 2010). Valtioneuvoston ohjesäännössä kokonaismaanpuolustuksen
yhteensovittamistehtävä on osoitettu
puolustusministeriölle.
Sijaintipaikka on todennäköisesti
perimmäinen syy siihen, että kokonaisturvallisuuden hyväksyttävyyttä on kritisoitu ja käyttöönotto on hidastunut.
Jotkut perustelevat kritiikkiään sillä,
että lähtökohdat ovat liian militaristisia.
Näin väittävät unohtavat – tahallaan
tai tahattomasti – että päätös tehtiin
aikanaan käytännön optimoinnin syistä
ja että poliittinen johto uskoo viranomaisyhteistyön voimaan tässäkin
asiassa.
Yhteensovittamistehtävä voisi olla
esimerkiksi oikeusministeriössä, kuten
Norjassa. Toisaalta siellä esimerkiksi
pelastustoimi on puolustushallinnon
alla. Rakenteita on siis moneksi.
Suomessa on haluttu viime aikoina
voimakkaasti korostaa pääministerin
ja valtioneuvoston kanslian merkitystä nimenomaan valtioneuvostoa
poikkileikkaavissa asioissa, joihin

Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riiipinen.

toimeenpanoon ja yhteistoiminnan
alueelle alkavat yhteistyön vuoro
vaikutustilanteille tyypilliset haasteet.
Tutkimuksen perusteella turvallisuuden
yhteistoiminta on yhdistävä tekijä – se
syrjäyttää jopa taloudellisen kilpailun
– kun olemme lyhytkestoisessa ja
nopeasti kehittyvässä turvallisuustilanteessa.
Siirryttäessä yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja hallinnon ylemmille
tasoille sektorihallinnolle tyypilliset
valtakysymykset, etunäkökohdat ja
reviiriajattelu alkavat nostaa päätään.
Ilmiö on voitu havaita lähes jokaisen
viimeaikaisen häiriötilanteen yhteydessä eri toimijoiden yrittäessä nostaa
esimerkiksi blogikirjoituksillaan omia
tahtotilojaan julkisuuteen ”väärin
sammutettu” -tyyppisin lausunnoin.
Kehitettävää toki löytyy ja kritiikille
on paikkansa, mutta julkista keskustelua seurattaessa on ensiarvoisen tärkeää
pohtia myös keskustelijoiden omia
motiiveja. Seuraavassa avataankin
valtionhallinnon turvallisuusfoorumien
toimintaa ja näihin liittyviä jännitteitä.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen koordinoidaan

YETT-harjoitus Santahaminassa vuonna 2008.
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myös turvallisuus lukeutuu. Jos tähän
päädyttäisiin kokonaisturvallisuuden
kohdalla, pitäisi yhteensovittamistehtävä siirtää valtioneuvoston ohjesäännössä valtioneuvoston kanslialle ja luoda
sille tosiasialliset edellytykset yhteensovittaa kokonaisturvallisuutta. Olennaista on, että yhteensovittamistehtävä
on jonkun hallinnonalan vastuulla ja
sille on osoitettu tehtävänmukaiset
edellytykset.
Kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisessa olennaisessa asemassa
ovat poikkihallinnolliset yhteistyö
elimet, jotka valmistelevat kokonaisturvallisuuden asioita valtioneuvostolle.
Päätöksenteko valtakunnallisesti tärkeissä kokonaisturvallisuuden asioissa
kuuluu luonnollisesti poliittiselle johdolle, eli hallitukselle ja eduskunnalle. Valtaosa kokonaisturvallisuuden
asioista käsitellään valtioneuvoston
ohjesäännössä ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa nimetyn vastuuministeriön johdolla, mutta monialaiselle
keskustelulle on yhä suurempi tarve,
kuten viimeaikaiset laajat häiriötilanteet ovat osoittaneet.
Turvallisuus- ja puolustusasian

Kuva Rajavartiolaitos.

artikkelit

SeaRescue 2012 -harjoitus Itämerellä. Kaksipäiväisen harjoituksen tavoitteena oli kehittää eri organisaatioiden ja viranomaisten toimintaa suuronnettomuustilanteissa.
komitea toimii tässä kokonaisturvallisuuden yhteensovittamistehtävässä
keskeisenä foorumina. Komiteaa ollaan
vahvistamassa Turvallisuuskomiteaksi,
jolloin sen kokoonpanoon lisätään
ministeriöiden kansliapäälliköiden ja
valtiosihteerien lisäksi poliisin, tullin
ja pelastustoimen ylijohtajat sekä valtioneuvoston viestintäjohdon ja huoltovarmuuskeskuksen edustajat.
Puolustusvoimien ja huolto
varmuusneuvoston edustus on jo nykykokoonpanossa. Komitean toimintaa
laajennetaan myös säännöllisiin tapaamisiin järjestöjen, elinkeinoelämän ja
tutkimuksen asiantuntijoiden kanssa,
jotta sen käytössä on mahdollisimman
laaja-alainen asiantuntemus. Komitean
päätehtävinä jatkuvat Suomen turvallisuusympäristön, yhteiskunnan muutosten ja varautumisen seuranta ja
turvallisuuskäytäntöjen kehittäminen.
Valtionhallinnon valmius- ja
v arautumisjärjestelmä työskentelee hallinnonaloittain jatkuvasti turvallisuustilanteen kartoittamiseksi
ja varautumisen kehittämiseksi.
A iemmin mainitut selontekotyö ja
strategiapäivitykset sekä eri hallinnonaloilla laaditut ohjelmat pyrkivät
edistämään konkreettisin tavoittein
ja toimenpitein yhteiskunnan turval-

lisuutta. Paraikaa valmisteilla olevista keskeisin kokonaisturvallisuuden
strategiaohjelma on kansallinen kyber
turvallisuusstrategia, jota valmistelee
laaja asiantuntijaverkosto Turvallisuusja puolustusasiain komitean ohjauksessa. Strategian on määrä valmistua
vuoden 2012 aikana ja antaa perusteet
toimeenpano-ohjelman laatimiselle
tulevana vuonna. Kyberturvallisuus
on siten hyvä esimerkki monialaisen
turvallisuuden haasteesta, johon tarvitaan toimivia yhteistyöfoorumja.

Tästäkään ei johtamatta
(eikä tekemättä) selviä
Valtionhallinnon ohjauksen tärkein
tehtävä on tukea toimivaltaista viranomaista, joka edelleen on järjestelmässämme keskiössä. Viranomaiset
toimivat yhä enemmän linkittyneinä elinkeinoelämän tuottamiin palveluihin ja järjestöjen mahtavaan
tukip otentiaaliin. Ylhäältä annetun
ohjauksen lisäksi tarvitaan paikallista
turvallisuusnäkökulmaa, jolloin useimmiten saavutetaan optimaalisimmat
ratkaisut. Luonnollisesti toiminta pitää
suhteuttaa yleisiin valtakunnallisiin
resursseihin jossakin vaiheessa, mutta
molempia lähestymistapoja tarvitaan.
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Samalla on hyvä pitää mielessä, että
meillä on vain yhdet resurssit, puhuttiinpa sitten laajoista häiriötilanteista
tai Suomen sotilaallisesta puolustuksesta.
Turvallisuuden käytännön tekemisessä riittää haasteita ja asenteiden
muuttamista kaikilla toiminnan tasoilla.
Edellä esitettyjen yhteistyöhaasteiden
voittamiseksi tarvitaan avointa keskustelua ja kritiikkiä, mielellään kehittämisesityksillä höystettynä. Asenteiden
muutos tapahtuu suomalaiseen tapaan
hitaasti, eikä niihin voida vaikuttaa
ilman vahvoja faktaperusteita ja tekoja.
Turvallisemman yhteiskunnan tekeminen on kiinni meistä kaikista. Osallistumisen ja onnistumisen taustalla on
oltava toimiva ja kokonaisvaltainen
turvallisuusjärjestelmä, josta vastaa
valtionhallinto asiantuntijoiden, elinkeinoelämän ja järjestöjen tukemana.
Siten turvallisuusosaamisen osista
syntyy summaansa suurempi kokonaisuus.
Everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Vesa Valtonen työskentelee Turvallisuus- ja puolustusasiain komiteassa
yleissihteerinä. 
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Kaupallisessa etulinjassa
– myyntimies

Kuva Tekes / Markus Sommers.

Teksti: Aku Salmi

Upseerin koulutuksella voi päätyä myös yksityisen
sektorin kaupallisiin tehtäviin. Myyntityössä pätevät
eri lait kuin armeijassa, mutta kummassakin ihminen
on keskiössä.
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E

nsimmäinen työhaastatteluni siviilitehtäviin meni aivan
mönkään. Keltanokkaiselle
yliluutnantille ei auennut avainasiakkaiden segmentointi, pull rate, myynnin katetavoite tai kohderyhmät, joista
rekrytointikonsultti piirsi kiihkeästi
eteeni nuolia ja pallukoita. Kun hän
sitten kysyi minulta, millaiselta yrityksen liiketoimintamalli vaikutti ja
miten toimintaa johtaisin, sopersin vain
konemaisesti jotain tilanteeseen nähden
sangen epämääräistä, kuten ”johdan
omalla esimerkillä” ja ”tärkeintä on
tehtävän täyttäminen”.
Moisella j orinallani ei irronnut
matkapuhelinfirmasta myyntipäällikön
paikkaa vuonna 1994. Liike-elämän
ja minulle tutun Puolustusvoimien
ympäristön erilaisuus jysähti otsaluuhuni lujaa kuin ontelopanos panssariin.
Luikin haastattelusta takaisin virkapaikalleni vähin äänin, mutta asia jäi
vaivaamaan. Eikö ollutkaan niin, että
upseeri osaa kaiken ja on kovaakin
kovempaa valuuttaa alalla kuin alalla?
Niinhän meille oli hoettu.
Kun huomasin sotilasurani törmänneen esiupseerikurssin jälkeiseen
lasikattoon, päätin avata ovia muista
suunnista. Joitain ovia on auennutkin,
ja ne ovat vieneet minua erinomaisen
mielenkiintoisiin kaupallisiin tehtäviin erilaisten yritysten palveluksessa ja yksityisyrittäjänä kotimaassa ja
ulkomailla. Siviilitieni on vienyt minut
tehtäviin, joissa on kova tilanne päällä
joka päivä, ennen kaikkea myynnin
parissa.

Aku Salmi
Myynti tarvitsee tukevat ”ase
lajinsa” eli yleensä ainakin hallinnon,
markkinoinnin, ostotoiminnan, tuotannon ja tuotekehityksen toimintansa
tueksi. Yrityksen menestys on näiden
osien summa, yksin ei myynti pärjää.  
Yrityksen tuottama ydinosaamisesta
syntyvä lisäarvo synnyttää ylivertaisen asiakashyödyn, joka saa asiakkaan

o stamaan.  Periaatteessa hyvin helppoa,
eikö vain?
Myyntityötä on hyvin monenlaista.
Business-to-business, B2B, poikkeaa
merkittävästi business-to-consumer- eli
B2C-myynnistä. Kun myydään jotain
toiselle yritykselle korostuu erityisesti
liiketoiminnalle lisäarvoa tarjoavan ratkaisun löytäminen. Useimmiten myyntitapahtuma on jatkumo, jossa viestintä,
tapaamiset ja neuvottelut voivat muodostaa ajassa pitkänkin ketjun. Toimialaloilla, joilla ostaja tekee suuria
investointeja hankkimaansa palveluun,
tuotteisiin tai järjestelmiin, sekä etenkin julkisesti rahoitetuilla asiakas
toimialoilla saattaa päätöksenteko
viedä vuosia. Yrityksen on rahoitettava
toimintansa myös sen aikana.
Myynti on kiehtovaa. Parhaimmillaan myyntitapahtumassa voi
jakaa nerokkaan ratkaisun asiakkaan
kanssa. Silloin lisäarvo syntyy yhdessä. Asiakasyritys saa jotain, jolla se
voi lisätä omaa liikevaihtoaan, tai jos
asiakas on julkinen varojen käyttäjä, se
saa säästöjä tai jotain muuta selkeää ja
mitattavaa etua.

Myynnistä
on moneksi
Liikeyritys on olemassa saadakseen
liikev aihtoa ja tuottaakseen voittoa. Tuote tai palvelu on saatava
myydyksi. Vain aniharva yritys voi
toimia ilman myyntiorganisaatiota,
oli se sitten yksittäinen myyntimies
tai isossa korporaatiossa kokonainen
myyntidivisioona.  Taistelussa vasta
viholliskosketus ratkaisee sen, kenen
taistelusuunnitelma toimii myös maastossa. Samoin on liike-elämässä: vain
asiakas vahvistaa yrityksen strategian. 
Häikäiseviä Powerpoint-strategeja
löytyy niin sotilas- kuin siviiliorganisaatioistakin, mutta todelliset bisnessuntzut mitataan myyntiluvuilla.

Kaupparatsu maailmalla.
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Erinomainen esimerkki on ranskalainen koulukirjojen myyntiyhtiö LDE,
jonka aluemyyjänä toimin Ranskassa.
Valikoimassa oli yli 800 000 teosta,
mutta en myynyt yhdelläkään asiakas
käynnillä kirjan kirjaa. Kirjojen alennukset on säädetty laissa, hinnalla ei
siis kukaan voi kilpailla. Lisäarvo on
nerokkaasti aivan muualla. Tämä yritys
myy kouluille palvelua, joka on ilmainen. Kirjat tulevat ikään kuin ohessa.
Helppokäyttöinen palvelu helpottaa
merkittävästi koulujen kirjastojen hallintoa ja kirjojen seurantaa sekä vähentää niistä vastaavien työtaakkaa. Tämä
vauhdilla kasvava strasbourgilaisyritys
on järisyttänyt Ranskan koulukirjamarkkinoita perusteellisesti. Menestys
on silti ollut pitkän ja sinikkään työn
ansiota. Pikavoittoja ei ole.

Myynnin menestystekijät

Kuva Tekes / Markus Sommers.

Olen pohtinut myyntityössä menestymisen eväitä. Suureksi opiksi on ollut
seurata menestyneiden myyntikollegojen työtä.  Paljon oppii myös silloin,
kun itse on ostajana yksityishenkilönä
tai yrityksen nimissä. Kun seuraavan
kerran kävelette ulos kodinkoneliikkeestä sitä kalliimpaa taulutelevisiota 

raahaten, miettikääpä hetki, miten
myyjä sen teki...
Voiton kaavaa ei ole ja yleiset
stereotypiat lipevistä ja mairean leuhkoista myyntimiehistä osuvat harvoin
kohdalleen. Toki sellaisiakin on, mutta
tosielämässä ärhäkät myyntikrokotiilit
eivät yleensä menesty. Kaupat käärii
se, joka parhaiten kuuntelee asiakasta,
tai oikeastaan aistii, sillä myyntitilanteessa myös kehon kieli, sanavalinnat
ja äänenpainotkin viestittävät osto
aikeista.
Myyntihenkilöstön tärkeä tehtävä
on tuoda asiakkaan ääni kuuluviin
yrityksessä. Tämä usein unohtuu, ja
myyntiväki pitää tiedot itsellään. Toisaalta aina ei haluta asiakkaan ääntä
kuulla, vaan työnnetään markkinoille
härkäpäisesti sellaista tuotetta, joka on
muiden syiden kuin asiakaskysynnän
takia saatava markkinoille. Lähes järjestään sellaiset yritykset mulahtavat
epäonnistuneiden kaivoon.
Ajallemme tyypillinen ominaisuus on erikoistuminen. Erikoistuneet
osaamisalat luovat entistä nopeammalla
tahdilla uutta. Tällainen kehitys heijastuu luonnollisesti maanpuolustuksenkin
suunnitteluun, monesta näkökulmasta.
Siviiliuraa suunnittelevan  upseerin
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on perinpohjaisesti pohdittava sitä,
millä toimialalla hän voi tarjota parhaan l isäarvon kaupallisesti toimi
valle yritykselle. Upseerikoulutus ei
ole autuaasti ylivertainen. Kaikkien
elämäna lojen lisääntyvä erikoistumisen tarve on tehnyt ”yleisjohtajat”
harvinaisiksi.  
Kuten taktiikassa ja sodankäynnissä, liiketoiminnassakin rohkeat ratkaisut vievät voittoon. Riskejä arkaileva
ja perustaistelumenetelmää käyttävä
komentaja voi ehkä pitää jonkin maastonkohdan, mutta sodan kulkua hän ei
käännä. Liikeyritys, joka tekee kaiken
kuten oppikirjoissa, voi toki pysyä
pystyssä, mutta tuskin lähtee rakettimaiseen nousukiitoon. Sovinnaisuus
on myrkkyä menestykselle.

Ihminen keskiössä
Myyntityössä on – kaikesta nyky
tekniikasta huolimatta – keskeisenä
tekijänä ihminen. Mitä monimutkaisempi tuote on kyseessä, sitä tärkeämpää
on henkilökohtainen kontakti ostajan ja
myyjän välillä.  Ihminen ostaa ihmiseltä. Juuri siinä onkin myyntityön kiehtovin ja jännittävin ulottuvuus. Monet
muut yritystoiminnot voi hoitaa etänä

artikkelit

Myyntityössä keskeistä on yhteys myyjän ja ostajan välillä. Kuvassa kirjoittaja messuilla.
tai kommunikoimatta lainkaan. Mutta
B2B-myynnin onnistuminen ilman
henkilökohtaista myyntityötä on perin
harvinaista.
Upseeri on koulutuksessaan opetettu toimintamalleihin, joita lähes koko
maanpuolustuksen työyhteisö on tottunut käyttämään. Valmistuva upseeri
toimii, kuten häneltä odotetaan, ja myös
alaiset toimivat tietyllä tavalla. Liikeelämässä näin ei ole.
Liike-elämässä henkilöstö, jota johdetaan ja jonka kanssa tehdään työtä, on
yleensä koulutukseltaan ja kokemukseltaan varsin heterogeenista, eikä se toimi
saman mallin mukaan.  Yrityskulttuurin
ja yrityksen toimintatavat on joka yrityksessä opeteltava alusta.
Melkoinen irvikuva on pelkällä
sotilask okemuksella liike-elämään
siirtynyt upseeri, joka maneerisella
komentoäänellä kertoo mojovista sattumuksista varuskunnassaan, vaikka
pitäisi keskustella asiakkaalle tärkeistä
asioista. Tällaisia korskeita velikultia
olen joskus tavannut, myös ulkomaisissa yrityksissä.

Liikeyrityksen
liikesodankäyntiä
Liikeyrityksen toiminnassa on runsaasti
elementtejä, jotka muistuttavat sodankäyntiä. On tunnettava vihollinen, siis
kilpailijat. On temmattava ja pyrittävä
pitämään aloite itsellään. On tunnettava
oma tulivoima eli yrityksen resurssit ja
tuotteen ominaisuudet. Tiedustelun on
oltava ulottuvaa, ja pitää luoda paino
piste. Pitää olla varasuunnitelmat valmiina. Sen sijaan reserviä on harvemmin
liiketoiminnassa varaa pitää.  
Upseerikoulutuksesta on toki
hyötyä, mutta sen antama hyöty on kaupallisessa toiminnassa lähinnä välillistä.
Toimialasta paljolti riippuu se, miten
sotilaskoulutuksen hyötyä arvostetaan.
Aina se ei ole eduksi, vaan ennakkoluulot voivat olla vahvoja. Luonnollisesti
persoona ratkaisee.  
Sain eräässä vaiheessa uraani johtaa
monien eri kansallisuuksien myyntitiimiä, jossa oli vuorokauden ympäri
aina jollakulla työaika, koska joukkoa
oli Kiinasta Texasiin. Paitsi kieli ja
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kulttuuri, totutut toimintamallit olivat
hyvin erilaisia.  On sanottu, että kansallisuuserot ovat usein vähemmän merkitseviä kuin yrityskulttuurien erot. On
siis tärkeää rakentaa joukolle yhteinen
tiimi- tai joukkohenki, joka yhdistää.
Myyntityössä, etenkään pienessä yrityksessä, ei ole kovin tarkoituksenmukaista
luoda järeitä prosessikaavioita ja pyrkiä
noudattamaan niitä käytännön työssä.
Yleensä asiakas ei noudata myyjän
prosesseja.  Lisäksi myyntihenkilöt ovat
usein luonteeltaan individualisteja, joille
on sallittava toiminnan vapaus. Tätä
voisi kutsua eräänlaiseksi myyntityön
tehtävätaktiikaksi.
Monenlaisia elämänhallinnan,
businessjohtamisen ja self-leadershipin
kirjoja suolletaan markkinoille jatkuvasti, monet täynnä asiaa. Sotilastyöstä jäin
kovasti kaipaamaan ampumapuhutte
luja. En ole vastaavaa asioiden käsittelyn tehokkuutta vielä muualla tavannut.
Majuri evp Aku Salmi toimii myyntija markkinointijohtajana Navigil
Oy:ssä. 
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Rajaturvallisuuden
kehittäminen
Lissabonin sopimuksen aikakaudella

Kuva Claude Mesch / Wikipedia.

Teksti: Mikko Simola

Schengen-sopimus allekirjoitettiin 14.6.1985 Schengenin kylässä Luxemburgissa.
Kuvassa sopimuksen muistomerkki.

Rajaturvallisuus on koko Euroopan yhteinen asia. Schengenin
sopimus on Euroopan unionissa tärkein yksittäinen
rajaturvallisuuteen vaikuttava tekijä. Rajaturvallisuus on
sopimuksen myötä yhteistyötä, eikä yksikään jäsenvaltio voi
sivuuttaa toisen jäsenvaltion intressejä. Schengen-alue on vain
niin vahva kuin sen jäsenmaiden ketjun heikoin lenkki.
Kylkirauta 4/2012
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E

uroopan unionin perussopimuksia muuttanut Lissabonin
sopimus astui voimaan 1. joulukuuta 2009. Sopimus pyrkii antamaan EU:lle oikeudellisen kehyksen ja
välineet, joita se tarvitsee vastatessaan
yhteisiin turvallisuushaasteisiin.
Lissabonin sopimus muutti
sopimusta Euroopan unionista (SEU).
Se muutti myös Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen sopimukseksi
Euroopan unionin toiminnasta (SEUT).
Oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen perustuva alue ilman sisärajoja on
rajaturvallisuuden merkitystä korostava ja EU:n keskeisimpiä saavutuksia. Lissabonin sopimus antaa EU:lle
mahdollisuuksia toimia tehokkaammin,
legitiimimmin ja kattavammin tällä
alalla.
Lissabonin sopimuksen tultua
voimaan unionin sisäinen pilarijako
ei enää dominoi asioiden käsittelyä.
Muutoksella on merkitystä rajaturvallisuuden kannalta. Nyt rajavalvonnalla voidaan vaikuttaa kaikkiin sisäisen
turvallisuuden uhkiin eikä pelkästään
niihin, jotka aiemmin kuuluivat niin
sanotun EU:n ensimmäisen pilarin
yhteisöasioiden alueelle.
EU:n politiikan alojen jaottelun,
niin sanotun kolmen pilarin rakenteen, poistuminen on yksi Lissabonin
sopimuksen merkittävimmistä uudis
tuksista. Kolmiosaisen rakenteen
sisällä esiintyi erilaisten toimivaltuuksien päällekkäisyyttä. Ensimmäisen
pilarin puitteissa annetut säädökset
annettiin EU:n lainsäädäntömenettelyiden mukaisesti. Kaksi muuta pilaria
perustuivat sen sijaan jäsenvaltioiden
hallitusten väliseen yhteistyöhön.

Schengen
ja vapaa liikkuvuus
Euroopassa keskustelu vapaasta
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä
lisääntyi integraatioprosessin myötä
1980-luvun alkupuolella. Saksan
liittotasavalta ja Ranska allekirjoittivat
vuonna 1984 sopimuksen tavaroiden
ja henkilöiden vapaan liikkuvuuden
periaatteista mallina Euroopan inte
graatioprosessille. Vapaan liikkuvuuden ajatus sai kannatusta ja johti
neuvotteluihin Belgian, Luxemburgin
ja Hollannin kanssa. Schengenin
sopimus allekirjoitettiin näiden viiden

sisärajoilta ovat korostaneet ulko
rajavalvonnan merkitystä ja lisänneet
tarvetta käsitellä rajaturvallisuutta
erityisesti EU-kysymyksenä. Tästä on
seurannut se, että yksikään jäsenvaltio ei enää voi huolehtia rajaturvallisuudesta ottamatta huomioon toisten
jäsenvaltioiden intressejä. Schengen-
alue on yhtä vahva kuin vapaan
liikkuvuuden alueen muodostavien
jäsenmaiden ketjun heikoin lenkki.

EU:n yhdennetty
rajaturvallisuus

Mikko Simola
maan johtajien kesken 14. kesäkuuta
1985 Schengenin kylässä, Luxem
burgissa.
Neuvottelut vuonna 1985 allekirjoitetun sopimuksen käytäntöön
soveltamisesta jatkuivat, ja niiden
seurauksena solmittiin vuonna 1990
Schengenin yleissopimus. Siihen
sisällytettiin muun muassa määräyksiä yhteisen ulkorajan valvonnan tasosta, yhteisestä viisumipolitiikasta sekä
poliisi- ja oikeudellisesta yhteistyöstä.
Yleiss opimus astui voimaan
26. maaliskuuta 1995. Tällöin sisä
rajatarkastukset poistettiin silloisten
sopimusosapuolten väliltä. Amster
damin sopimuksen allekirjoittamisen
jälkeen Schengen-yhteistyö sisällytettiin EU-lainsäädäntökehykseen 1. toukokuuta 1999. Nykyään Schengen-alue
on laajentunut, ja tällä hetkellä siihen
kuuluvat lähes kaikki EU:n jäsen
valtiot.
Rajaturvallisuus on ollut terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden
kansainvälistymisen myötä yksi tärkeimmistä EU:n oikeus- ja sisäasioiden
sektoreista 1990-luvun lopulta saakka.
Unionin laajentumisen sekä terrorismin
ja järjestäytyneen rikollisuuden kansainvälistymisen voidaan katsoa olevan
keskeisimpiä syitä rajaturvallisuuden
merkityksen kasvuun. EU-tasolla kaikkein tärkein rajaturvallisuuteen vaikuttava tekijä on Schengenin sopimus.
Vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden
välillä ja rajavalvonnan poistuminen
15

EU:n yhdennetty rajaturvallisuus
määriteltiin ja hyväksyttiin neuvoston päätelmissä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella joulukuussa 2006.
EU:n yhdennettyyn rajaturvallisuuteen
kuuluu
•

•

•

•

•

Schengenin rajasäännöstössä määritelty rajavalvonta (rajatarkastus
ja rajan valvonta) mukaan luettuna
riskianalyysi ja rikostiedustelu
rajat ylittävän rikollisuuden tunnistaminen ja tutkiminen yhteistyössä kaikkien toimivaltaisten
lainvalvontaviranomaisten kanssa
neliportainen maahanpääsyn valvontamalli (toimenpiteet kolmansissa maissa, rajan yli tapahtuva
yhteistyö naapurimaiden kanssa,
rajavalvonta, valvontatoimet
vapaan liikkuvuuden alueella
mukaan luettuna palautusoperaatiot)
virastojen ja viranomaisten välinen
yhteistyö rajaturvallisuuden alalla
(rajavartijat, tulli, poliisi, kansalliset turvallisuusviranomaiset ja
muut asianmukaiset viranomaiset)
ja kansainvälinen yhteistyö
jäsenvaltioiden sekä unionin toimielinten ja muiden toimien koordinointi ja johdonmukaisuus.

Vapaa liikkuvuus ja Schengenalueen laajeneminen edellyttävät
yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän jatkuvaa kehittämistä sekä tarkastusten ja valvonnan vahvistamista.
Neliportaisen maahanpääsyn valvontamallin jokaisen elementin on oltava
kunnossa EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden maksimaaliseksi hyödyntämiseksi sisäisen turvallisuuden kannalta.
Kansainvälinen rikollisuus ei
tunne rajoja. Järjestäytyneen rikolli-

Kylkirauta 4/2012

artikkelit
kanssa, on edellytys toimivalle rajavalvonnalle. Paitsi Schengen-sopimusta
soveltavien maiden välinen luottamus, myös luottamus EU:n ulkorajan
m olemmin puolin toimivien viranomaisten välillä on tärkeää erityisesti
tietojen vaihdon ja rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan kannalta.
Rajavalvonnan käyttömahdollisuuksia kansainvälisen, rajat ylittävän
rikollisuuden torjuntaan tulee parantaa kehittämällä tietojen vaihtoa EU:n
jäsenmaiden viranomaisten välillä ja
EU:n pysyväisvirastojen kesken. Riskianalyysien laatua ja operatiivista
käytettävyyttä on kehitettävä yhteiseurooppalaisten valvontaoperaatioiden
aikaisen maalittamisen lisäämiseksi. Se
antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet rikollisesta toiminnasta epäiltyjen
kiinniotoille ulkorajalla tai valvotulle
läpilaskulle kansainvälisen, rajat ylittävän rikollisuuden tutkintaedellytysten
turvaamiseksi ja rikokseen osallistu
vien henkilöiden tunnistamiseksi.
Neliportaisen maahanpääsyn
valvontamallin sisin porras käsittää
valvontatoimet vapaan liikkuvuuden
alueella palautusoperaatiot mukaan
luettuna. Tässä portaassa suoritetut
toimenpiteet ovat tärkeitä yhdennetyn

rajaturvallisuuden koko potentiaalin
hyödyntämisen kannalta.
Jäsenvaltioiden välistä käytännön yhteistyötä on lisättävä yhteisten
palautuslentojen lisäämiseksi. Palautettavien kolmansien maiden kansalaisten
kansallisuus on varmistettava ja matkustusasiakirjat hankittava yhteistyössä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
Tämä on erittäin kova haaste rajallisten taloudellisten resurssien kanssa
taisteleville viranomaisille ympäri
Eurooppaa. Laittomien maahantulijoiden painopistealueilla viranomaisten
voimavarat ovat rajallisia, kun kymmenientuhansien maahantulijoiden
joukosta on tunnistettava turvapaikan
hakemiseen oikeutetut, laittomat maahantulijat ja sisäiselle turvallisuudelle
uhan aiheuttavat rikolliset. Palautettavia henkilöitä tavoitetaan runsaasti
myös vapaan liikkuvuuden alueelta.
Rajaturvallisuus on koko Euroopan
yhteinen asia. Operatiivinen yhteistyö on välttämätöntä. Tuloksellisen
yhteistyön tavoittelu edellyttää keskinäistä luottamusta jäsenvaltioiden
kesken. Omat vahvuudet ja heikkoudet on tunnettava ja myös tunnustettava
r ajallisten resurssien entistä tehokkaamman käytön mahdollistamiseksi.

Kuva Puolustusvoimat / Lisa Hentunen.

suuden tekotavat muuttuvat jatkuvasti
pyrkien hyödyntämään lainvalvonta
viranomaisten toiminnan heikkoudet.
Maahanpääsyn valvonnan on ulotuttava
EU:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin.
EU-tasolla koordinoidulla yhdysmiestoiminnalla ja kolmansiin maihin
ulottuvilla riskianalyysiverkostoilla
tuotetaan tietoa Eurooppaan suuntautuvan laittoman maahantulon lähtö- ja
kauttakulkualueilta. Tämä tieto on
elintärkeää jäsenmaiden viranomaistoiminnan vaikuttavuudelle. Yhdennetyn 
rajaturvallisuuden konsepti tulee
kytkeä osaksi laajempia EU:n ja kolmansien maiden yhteistyöhankkeita,
koska pelkästään rajaturvallisuudella
ei ratkaista laitonta maahantuloa ja sen
mukanaan tuomia ongelmia.
Tietojen hankinnan ja tilannekuvan
lisäksi rajaturvallisuuden kannalta keskeisessä asemassa EU:n ulkopuolisten
maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä
ovat kolmansien maiden viranomaisten toimintakykyä lisäävät hankkeet
ja palautusoperaatioiden mahdollistaminen rakentavan ja pitkäjänteisen
yhteistyön kautta.
Neliportaisen maahanpääsyn valvontamallin kolmas porras, rajan yli
tapahtuva yhteistyö naapurimaiden

EU:n yhdennetty rajaturvallisuus on olennainen osa sisäisen turvallisuuden strategiaa.
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Kuva Lahden messut.

artikkelit

Vapaa liikkuvuus ja rajavalvonnan poistuminen korostavat ulkorajavalvonnan merkitystä.
EU:n jäsenvaltioiden toimintatapojen,
tietojärjestelmien ja teknisten valvontaja viestivälineiden on oltava keskenään
yhteensopivia. EU-jäsenvaltioiden
rajavartijoiden koulutuksen harmonisointi antaa vakaan pohjan yhteistyön
edelleen kehittämiselle. EU:n yhdennettyä rajaturvallisuutta tulee käyttää
Lissabonin sopimuksen aikakaudella
laaja-alaisena instrumenttina sisäisen
turvallisuuden strategiassa määriteltyjen yhteisten uhkien torjuntaan.

Sisäisen turvallisuuden
pysyvä komitea, COSI
Rajaturvallisuuteen vaikuttavana käytännön muutoksena Euroopan unionille perustettiin Lissabonin sopimuksen
määrittämänä sisäisen turvallisuuden
pysyvä komitea, niin sanottu COSI
(Council standing committee on
internal security). Komitea huolehtii sisäisen turvallisuuden strategian 
täytäntöönpanosta ja koordinoi
operatiivista yhteistyötä. Sopimus
Euroopan unionin toiminnasta (SEUT),
artikla 71, määrittelee, että neuvoston
yhteyteen perustettavan pysyvän komitean COSIn tulee pyrkiä edistämään
ja tehostamaan unionin sisällä toteutet-

tavaa operatiivista yhteistyötä sisäiseen
turvallisuuteen kuuluvissa asioissa.
COSIn tehtävänä on edistää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
toiminnan yhteensovittamista.
Toiminnan yhteensovittaminen
koskee muun muassa poliisi- ja tulliyhteistyötä, ulkorajojen valvontaa sekä sisäisen turvallisuuden alan
operatiivisen yhteistyön kannalta merkityksellistä oikeudellista yhteistyötä
rikosoikeuden alalla. COSI raportoi
toiminnastaan säännöllisesti neuvostolle, joka puolestaan tiedottaa asioista
Euroopan parlamentille ja kansallisille
parlamenteille. Sisäisen turvallisuuden
komitea on lisäksi vastuussa operatiivisen yhteistyön yleisen suuntaamisen
ja tehokkuuden arvioimisesta. COSI
pyrkii havaitsemaan yhteistyön mahdolliset puutteet ja antamaan suosituksia niiden korjaamiseksi.
EU:n sisäministerit päättivät
heinäk uussa 2010 pyrkiä sisäisen
turvallisuuden strategian tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Sen vuoksi
ministerit pyysivät COSIa kehittämään
menetelmän Euroopan turvallisuus
kysymyksiä koskevan kokonaiskat
sauksen laatimiseksi sekä painottamaan
17

sellaisia uhkia ja haasteita, jotka vaativat erityistä huomiota. Lisäksi COSIn
tuli kehittää menetelmä tällaisten
uhkien ja haasteiden käsittelemiseksi
ja seuraamiseksi.
Euroopan unionin neuvosto päätti
lokakuussa 2010 perustaa ja panna
täytäntöön vakavaa kansainvälistä ja
järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan monivuotisen toimintapoliittisen
syklin, jotta tärkeimpiin rikollisuuden
uhkiin voitaisiin puuttua yhtenäisellä ja
järjestelmällisellä tavalla mahdollisimman tehokkaassa yhteistyössä jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja EU:n
virastojen sekä asiaankuuluvien kolmansien maiden ja järjestöjen kesken.
Vakavaa kansainvälistä ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva toimintapoliittinen sykli on määritelty COSIn
toimesta nelivaiheiseksi:
•
•
•
•

toimintapolitiikan suunnittelu
toimintapolitiikan määrittely ja päätöksenteko
vuosittaisten operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpano- ja
seurantavaihe
toimintapoliittisen syklin päätteeksi
suoritettava perinpohjainen arviointivaihe.
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artikkelit
EU:n poliisivirasto Europolin rooli
COSIn työskentelyssä ja toimintapoliittisen syklin valmistelussa on keskeinen. Europolin vuosittain valmistelema
pääraportti, OCTA (Organized Crime
Threat Assessment), on merkittävässä
asemassa toimintapoliittisen syklin ja
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan
painopisteiden valmistelussa.
EU:n rajaturvallisuusvirasto
Frontexin vuosittain valmistelemaa
laittomaan maahantuloon keskittyvää
riskianalyysiä, ARA (Annual Risk
Analysis), ei toistaiseksi ole käsitelty
COSIn kokouksissa yhtä kattavasti
kuin Europolin pääraportti OCTA:a.
Näin ollen on mahdollista, että kaikkia
EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden
tuomia mahdollisuuksia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi ei
ainakaan vielä ole täysin hyödynnetty COSIn toiminnassa. Toisaalta on
huomioitava, että EU:n huipputason
rajaturvallisuustietämys on COSIn
käytettävissä rajaturvallisuusvirasto
Frontexin pääjohtajan osallistuessa
COSIn kokouksiin.
Komission tiedonannossa EU:n
sisäisen turvallisuuden strategian
toteuttamiseksi todetaan, että EU:n
ulkosuhdehallinto kutsutaan mukaan
strategian täytäntöönpanoon varmistamaan johdonmukaisuus laajemman
turvallisuusstrategian kanssa. Näin
voidaan hyödyntää sisäisten ja ulkoisten politiikkojen välisiä synergiaetuja,
kuten riskien ja uhkien arviointeja.
EU:n turvallisuuden alalla tehtävän yhteistyön tiivistämiseksi ja
koordinoinnin parantamiseksi järjestettiin vuoden 2011 aikana EU-tasoisia
kokouksia, joilla pyrittiin tehostamaan
turvallisuusalan suunnittelua ja tiedonkulkua EU:ssa. Tavoitteena oli
vaihtaa näkemyksiä siitä, miten EU:n
turvallisuuden sisäisten ja ulkoisten
näkökohtien välistä yhteisvaikutusta
voitaisiin lisätä. Tietojenvaihto on tärkeää, ja sitä on edelleen kehitettävä,
jotta EU:n sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia
voitaisiin ennakoida.
COSI hakee yhä omaa rooliaan.  
Sen lisäarvona on erityisesti synergia
etujen luominen. COSI seuraa jatkuvasti jäsenmaiden ja usean EU:n
erillisviraston toimintaa. Näin ollen
COSIn toiminnan kautta tietoisuus
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s isäisen turvallisuuden alan kehityksestä kasvaa jäsenmaissa ympäri
Eurooppaa.

Euroopan unioni
sisäisen turvallisuuden
strategisena toimijana
Euroopan unioni hyväksyi joulukuussa
2003 Euroopan turvallisuusstrategian.
Se käsittelee Euroopan turvallisuuden ulkoista ulottuvuutta. EU:n turvallisuusstrategia on korkein unionin
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
ohjaava asiakirja, jonka tarkoituksena on ohjata ja vahvistaa unionia
globaalina toimijana. Neuvosto täydensi strategiaa Espanjan puheenjohtajuuskaudella helmikuussa 2010
hyväksymällä sisäisen turvallisuuden
strategian. Eurooppa-neuvosto hyväksyi strategian maaliskuussa 2010.
Sisäisen turvallisuuden strategia
esittää keskeisimmät uhkat ja määrittää
EU:n sisäisen turvallisuuden konseptin. Se kertoo myös sen, miten EU:n ja
jäsenvaltioiden resursseja tulisi käyttää. Erityistä huomiota on kiinnitetty
sisäisen turvallisuuden edistämiseen
EU:n ulkosuhteiden avulla. Suomen
EU-puheenjohtajakaudella vuonna
2006 vahvistettu EU:n yhdennetty rajaturvallisuus on olennainen osa sisäisen
turvallisuuden strategiaa.
Sisäisen turvallisuuden strategia
määrittelee merkittäviksi yhteisiksi
uhiksi terrorismin kaikissa muodoissaan, vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden, rajat
ylittävän rikollisuuden ja väkivallan
sekä luonnonkatastrofit ja ihmisten
aiheuttamat katastrofit. Strategiassa
todetaan, että yhdennetyn rajaturvallisuuden mekanismia on vahvistettava
muun muassa parhaiden käytäntöjen
levittämiseksi rajavartijoiden keskuudessa. Eurooppalaisen rajavartiojärjestelmän perustamismahdollisuuksia on
strategian mukaan tutkittava ennakolta
tehtävän analyysin pohjalta ja Euroopan rajavalvontajärjestelmä Eurosurin
jatkokehittämistä sekä uuden tekno
logian mukanaan tuomia mahdollisuuksia on korostettava.
EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten yhteisesti sopimat perusteet
ovat luoneet pohjan Euroopan komission tiedonannossa esitetylle EU:n
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sisäisen turvallisuuden strategian
t oteuttamissuunnitelmalle. Marraskuussa vuonna 2010 annetussa tiedonannossa ehdotetaan, miten EU voi
neljän seuraavan vuoden aikana torjua
ja ehkäistä tehokkaammin sisäisen turvallisuuden uhkia.
Tiedonannossa käsittellään myös  
EU:n turvallisuuden vahvistamista rajaturvallisuuden avulla. Tavoite on jaettu
seuraaviin neljään toimenpiteeseen:
1) hyödynnetään täysimääräisesti
Euroopan rajavalvontajärjestelmä
Eurosurin tuomia toimintamahdollisuuksia, 2) vahvistetaan EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin asemaa
ulkorajoilla, 3) otetaan käyttöön
yhteinen riskienhallinta ulkorajat ylittäviä tavaroita varten ja 4) parannetaan
viranomaisten välistä yhteistyötä.

Yhteistyö
tuottaa tuloksia
Eurooppalaisilla yhteisoperaatioilla
saavutetut tulokset ovat hyviä käytännön esimerkkejä EU:n yhdennetyn
rajaturvallisinstrumentin soveltumisesta rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Frontex käynnisti vuonna 2011
operaation, jossa suunnitteluvaiheesta alkaen olivat mukana Välimeren
alueelle ja Etelä-Eurooppaan keskittyvät huumausaineiden merikuljetusten
tutkintakeskukset sekä poliisivirasto
Europol ja meriturvallisuusvirasto
EMSA (European Maritime Safety
Agency). Frontexin mandaatin mukaisesti yhteisoperaation päätavoitteena
oli laittoman maahantulon torjunta.
Operaation aikana onnistuttiin paljastamaan myös muun muassa tuhansia
kiloja hasista (noin 12 000 kg) ja laittomiin öljypäästöihin syyllistyneitä
aluksia.
Lisäksi Frontexin koordinoimissa yhteisoperaatioissa on onnistuttu
paljastamaan rikollisorganisaatioiden
käyttämiä rahansiirtojärjestelmiä sekä
tehostettu laittoman maahantulon järjestämisestä epäiltyjen henkilöiden
tunnistamista ja todisteiden keräämistä yhteistyössä paikallisten syyttäjäviranomaisten kanssa. Todisteiden
keräämisen yhteydessä on onnistuttu
hankkimaan tietoja rajat ylittävään
rikollisuuteen osallistuvista rikollisryhmistä, joilla on ollut verkostoitunutta

Kuva Ministerio de Defensa de Espana.

artikkelit

Maahanpääsyn valvontaa pyritään ulottamaan EU:n ulkopuolisiin maihin laittoman maahantulon estämiseksi. Kuvassa Espanjan armeija pelastamassa laittomia maahantulijoita Tunisiasta.
toimintaa sekä operaatioita johtavissa
isäntämaissa että muissa EU:n jäsenvaltioissa.
Laitonta maahantuloa järjestä
vien rikollisryhmittymien on todettu
osallistuvan myös muuhun vakavaan
rikollisuuteen, kuten huumausaineiden
salakuljetukseen ja ihmiskauppaan.
Syyttäjäviranomaisten kanssa tehtävä
yhteistyö on erityisen tärkeää rajallisten resurssien hyödyntämisen maksimoimiseksi.
EU:n ulkorajan valvonnasta vastuussa olevat viranomaiset ovat ensimmäisinä eurooppalaisina viranomaisina
tekemässä havaintoja vapaan liikkuvuuden alueelle pyrkivistä henkilöistä.
Mahdollisimman monet turvallisuus
uhkat olisi pyrittävä torjumaan joko
kolmansissa maissa tai EU:n ulko
rajoilla.
Lisäksi operaatioista saadut
käytännön tulokset osoittavat, että
yhdistämällä eri alojen EU-tason riskianalyysi- ja tiedustelutieto saadaan
aikaan entistä parempia tuloksia ja
säästetään taloudellisia voimavaroja.
EU:n on markkinoitava itseään jäsen-

mailleen juuri edellä kuvatun käytännön lisäarvon tuottamisen kautta. Kun
rajaturvallisuusyhteistyötä tehdään siitä
kiistattomasti saatavien etujen takia,
eikä pelkästään parhaiden käytänteiden l evittämiseksi ja yhteistoimintavalmiuksien lisäämiseksi, lisätään
jäsenmaiden halukkuutta yhteistoimintaan myös jatkossa ja kyetään samalla
syventämään EU:n integraatiota sisäisen turvallisuuden parantamiseksi.
EU:n laajentumispolitiikka on keskeisessä asemassa tarkasteltaessa EU:n
sisäistä turvallisuutta. Laajentumisprosessissa EU:n jäsenyyttä tavoittelevia
valtioita kannustetaan toteuttamaan
uudistuksia, joilla lisätään lainvalvontaan liittyviä ja oikeudellisia valmiuksia. Myös viisumivapautta koskevalla
vuoropuhelulla ja viisumivapauden
myöntämisen jälkeen sovellettavalla
valvonnalla on merkittävästi edistetty uudistusten toteuttamista Länsi-
Balkanin alueella.  
Esimerkkinä EU-tason viisumi
vapauden valvontamekanismeista
voidaan mainita rajaturvallisuusvirasto
Frontexin Euroopan komissiolle
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laatimat viisumivapauden vaikutusten arvioinnin valvontaraportit, joiden
avulla seurataan muun muassa viisumivapauden saaneiden maiden kansalaisten jättämien turvapaikkahakemusten
määrän mahdollista kasvua EU-maissa.

Talouskriisin kurimuksessa
Talouskriisi on aiheuttanut budjettileikkauksia viranomaisresursseihin. Sen
vuoksi EU:n jäsenvaltioille voi olla
suurta hyötyä joidenkin toimintojen
ja resurssien yhdistämisestä ja yhteiskäytöstä ilman sitä, että muodostuu
valtioiden itsenäistä päätöksentekoa
r ajoittavia merkittäviä riippuvuuksia. Euroopan parlamentti on antanut
vahvan tukensa ulkoisen turvallisuuden aloitteille, joilla jäsenvaltioiden
nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä
parannetaan toimintakyvyissä olevia
puutteita muun muassa kuljetushelikopterien, merivalvonnan ja miehittämättömien ilma-alusten osalta.
Nykyisessä taloustilanteessa myönteisenä kehityssuuntana voidaan pitää
valmiuksien käytön optimoimista
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Kuva Frontex.

artikkelit

Järjestäytynyt rikollisuus on yksi syy rajaturvallisuuden merkityksen
kasvuun. Kuva Frontexin Atlas-operaatiosta Puolan ja Ukrainan rajalla.
siten, että osa toimivallasta siirretään yhteiselle rakenteelle samalla
kun voimavarat säilytetään kokonaan
kansallisessa omistuksessa. Puolustusyhteistyön aloitteessa Euroopan ilmakuljetusten johtoportaaksi mahdollinen
toimivallan siirtäminen yhdennetylle
rakenteelle on suunniteltu toteutettavan joustavasti siten, että kaikki osallistujat eivät ole velvollisia siirtämään
samoja toimivallan osia. Integraation
minimoiminen voidaan välttää, kun ei
tyydytä pienimpään yhteiseen nimittäjään.
Resurssien entistä tehokkaampaan
yhteiskäyttöön pyritään myös sisäisen
turvallisuuden piirissä. EU:n raja
turvallisuusvirasto ylläpitää teknisen
kaluston keskitettyä valmiusluetteloa
helpottamaan yhteisoperaatioiden
suunnittelua ja toteutusta. Kaluston
käytön tehostamistarve EU:n ulkorajojen valvontaan liittyvissä operaatioissa huomioitiin Frontexin
perustamisasetusta uudistettaessa.  
Uuden asetuksen mukaisesti virasto
on velvoitettu raportoimaan valmiusluetteloon kuuluvan kaluston kokoonpanosta ja käyttöasteesta antamalla
Euroopan parlamentille vuosittaisen
selvityksen jäsenmaiden aktiivisuudesta.  Tällä tavalla lisätään jäsenmaiden
päättäjien poliittista painetta osallistua yhteiseurooppalaisiin rajaturvallisuusoperaatioihin vapaan liikkuvuuden
alueen turvallisuuden takaamiseksi.
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Integraation haasteet
Lissabonin sopimukseen perustuvan
uuden oikeudellisen kehyksen myötä
sisäisen turvallisuuden strategian
t oteuttamissuunnitelmasta on mahdollista kehittää EU-maiden todellinen
yhteinen vastuualue seuraavien vuosien ajaksi. Suunnitelman onnistuminen
edellyttää kaikkien EU:n toimijoiden
yhteisiä ponnisteluja, mutta siihen tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä EU:n
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Kansainvälisen, rajat ylittävän rikollisuuden torjunta on kytkettävä osaksi
viranomaistoiminnan arkipäivää.
Käytännön toimenpiteillä ja yhteistyön tiivistämisellä on pidettävä huoli
siitä, etteivät EU:n eri strategioissa
mainitut käsitteet ja periaatteet jää vain
poliittisen tason retoriikaksi. EU:ssa
on useita sopimuksia ja järjestelmiä,
joilla pyritään vähentämään laitonta
maahantuloa, rikollisuutta ja terrorismia. Totuus kuitenkin on se, että niissä
mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa
ainoastaan toteuttamalla poliittisiin
päätöksiin perustuvat instrumentit
jäsenvaltioissa käytännön tasolla.
EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden toimintakenttää ja kansainvälisen,
rajat ylittävän rikollisuuden vastaista
toimintaa on osin leimannut myös
lainvalvontaviranomaisten välinen
kilpailu niin kansallisella tasolla kuin
EU-tasollakin. Selkeä tehokkuutta
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r ajoittava tekijä on se, etteivät jäsenmaat välttämättä tarjoa kattavia
operatiivisia tietoja yhteiseen käyttöön.
Syynä on keskinäinen luottamuspula.
Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että
jäsenvaltiot mieltävät viranomais
toiminnan kuuluvan yhä edelleen valtioiden suvereniteetin ytimeen. Osaksi
se johtuu EU:n rakenteellisen muutoksen alkuvaiheesta, jonka vuoksi EU:n
sopimusten tuomia mahdollisuuksia ei
ole vielä kyetty täysimääräisesti hyödyntämään.
Myös meneillään oleva talouskriisi on lisännyt epäluulon ja jopa keskinäisen syyttelyn ilmapiiriä EU:ssa.
Taloudella on vaikutusta EU:n sisäiseen turvallisuuteen esimerkiksi viranomaisille osoitettavien määrärahojen
leikkausten kautta. Jäsenmaiden olisikin hyödyllistä havaita EU:n integraation tuomat kansalliset edut, eikä pitää
kaikilla aloilla kiinni suvereniteetista.
Tiiviimpi verkottuminen ja kasvanut
riippuvuus muista poistavat myös
huolia suvereniteetin menettämisestä.
Yhteistyöstä saatavat edut ovat erityisesti pitkällä aikavälillä suuremmat
kuin lyhytnäköisellä kansallisella toiminnalla mahdollisesti saavutettavat
hetkelliset hyödyt tai säästöt.

Integraation syventäminen
lisäarvon kautta
EU:n strategioissa korostetaan sitä, että
järjestäytyneen rikollisuuden verkot
tuessa ja ammattimaistuessa myös
viranomaisten tulee erikoistua ja verkottua. Järjestäytynyt rikollisuus ei
kunnioita kansallisia tai hallinnollisia
rajoja. Tämän takia on luonnollista,
että sen torjunnan tulee myös ylittää
hallinnon ja valtioiden rajat.
EU:lla on yksittäisiä jäsenvaltioita paremmat edellytykset laatia puitteet, joiden avulla osoitetaan unionin
yhteisvastuullisuutta rajavalvonnan,
viisumipolitiikan, maahanmuuttovirtojen hallinnan ja rikostorjunnan aloilla.
Lisäksi EU voi tarjota alustat tällaisten
politiikanalojen toteuttamisessa tarvittavien yhteisten tietojärjestelmien
koordinoidulle kehittämiselle. EU:n
tulisikin tukea järjestelmällisesti yksittäisten jäsenvaltioiden työtä EU:n ulkorajojen ja vapaan liikkuvuuden alueen

Kuva Frontex.

artikkelit

Frontexin ja Kreikan poliisin yhteistyötä Kreikan ja Turkin rajalla.
turvaamisessa vahvistamalla EU:n
pysyväisvirastojen keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä rajavalvonta- ja
muiden lainvalvontaviranomaisten
välillä. Jäsenvaltioiden viranomaisten
käyttämien teknisten laitteistojen hankintaa tulisi koordinoida operatiivisen
tason yhteensopivuuden varmistamiseksi. Toisaalta on pidettävä mielessä,
että vastuu ulkorajojen valvonnasta on
jäsenmailla eikä EU:n toimissa pidä
mennä pidemmälle kuin on perustellusti tarpeen.
EU:n jäsenmaiden rajavalvonta
viranomaisten osallistuminen yhteiseurooppalaisiin operaatioihin on tärkeää
yhdennetyn rajaturvallisuuden edelleen
kehittämiseksi ja viranomaisyhteistyön
sekä tietojen vaihdon lisäämiseksi.
Operaatioista saadut tulokset osoittavat kiistattomasti niiden tuottavan
lisäarvoa myös muilla sisäisen turvallisuuden osa-alueilla kuin laittoman maahantulon torjunnassa siitäkin
huolimatta, että Frontexin koordinoimat yhteiseurooppalaiset operaatiot
on suunniteltu torjumaan pääasiassa
laitonta maahantuloa. Lainsäädännöl-

lisin toimenpitein on lisäksi parannettu
mahdollisuuksia käyttää operaatioita
entistä laajemmin kansainvälisen, rajat
ylittävän rikollisuuden torjuntaan. Näin
ollen on perusteltua olettaa jäsenmaiden osallistumishalukkuuden jopa
lisääntyvän.
EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden edistämistä harjoitetaan verkostomaisella yhteistyöllä, jossa
kansallisuudet, kielet, lait ja toimintatavat sekoittuvat. Rajat ylittävän
rikollisuuden torjumiseksi ei riitä, että
valtioilla on yhteistyöstä sopimus.
EU:n jäsenvaltioiden viranomaisilla tulee olla yhteinen näkemys siitä,
miksi yhteistyötä tarvitaan, mihin sen
avulla pystytään vaikuttamaan ja mihin
yhteistyöllä pyritään eri maantieteellisillä alueilla. Rajavalvonta on vain osa
sisäisen turvallisuuden ylläpitämisen ja
parantamisen kokonaisuutta.
Eri politiikan osa-alueilla tehtäviä
toimenpiteitä suunniteltaessa on tiedostettava EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden konseptin olemassaolo
ja sen käyttömahdollisuudet turvallisuuden parantamiseksi. Henkilöiden
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liikkuvuuden alalla EU voi Lissabonin
sopimuksen myötä tarkastella muuttoliikkeen hallintaa ja rikollisuuden torjuntaa yhdennettyyn rajaturvallisuuteen
kuuluvina rinnakkaisina tavoitteina.
Rajaturvallisuus on nykypäivänä
nimenomaan eurooppalainen asia.
J okaisella jäsenvaltioilla on myös
kansallisia rajoihin liittyviä intressejä.
Ei ole odotettavissa, että vastuu
rajaturvallisuudesta siirrettäisiin jäsenvaltioilta Euroopan unionille. Yhteiset
ulkorajat ja yhteiset uhkat edellyttävät
eurooppalaisen rajaturvallisuuskulttuurin luomista. Sen kehittämisessä on jo
päästy hyvään vauhtiin.
Kapteeniluutnantti Mikko Simola
aloitti heinäkuussa 2012 opintonsa
yleisesikuntaupseerikurssi 56:lla.
Artikkeli perustuu kirjoittajan
esiupseerikurssi 64:lla laatimaan
tutkielmaan ”Lissabonin sopimuksen
vaikutus EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden kehittymiseen: uusia aseita
integraatiolle?”. Lähdeaineisto on
kirjoittajan hallussa. 
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artikkelit

Upseeriston
arvot pysyvät
Teksti: Risto Sinkko

Muutoksen ja myllerryksen keskellä tehty upseeriston
viides arvotutkimus kertoo, että upseeriston arvojen
keskeinen trendi on pysyvyys. Monen tarkastellun
arvoulottuvuuden kohdalla voidaan kuitenkin tulkita,
että taustalla on upseerien suhtautuminen käynnissä
olevaan puolustusvoimauudistukseen. Tutkimuksen
tietojenkeruu tapahtui kesä-heinäkuussa 2012, ja
kohteena olivat kaikki Kadettikunnan jäsenet.

A

rvotutkimus perustuu edelleen vuonna 1992 aloitetun
tutkimusten sarjan väittämä
muotoisiin kysymyksiin. Nyt vastaajia
oli enemmän kuin missään aikaisemmassa tutkimuksessa. Aikaisemmin
kyselyt ovat perustuneet harkinnanvaraisesti valittuihin kohteisiin, ja
suurimmillaan vastaajina on ollut
toistatuhatta upseeria ja kadettia.

Tutkimuksen väittämäkysymyksistä modifioitiin reserviupseereille
sopivat versiot, ja reserviupseereista
kerättiin vastaava aineisto yhteistyössä Reserviupseeriliiton kanssa. Näitä
tuloksia en kuitenkaan käsittele tässä.
Tutkimukseen sisältyneet ajankohtaiskysymykset esitettiin kadettiupseereille
ja reserviupseereille samansisältöisinä.

Uusi tekniikka käytössä

Upseeriston
yhtenäisyydestä

Nyt vastauksia kerättiin internetin
kautta Webropol-järjestelmällä kaikilta
niiltä Kadettikunnan jäseniltä, joiden
sähköpostiosoite oli Kadettikunnan
tietokannassa. Lisäksi muun jäsenpostituksen yhteydessä kaikki jäsenet
saivat paperisen kyselylomakkeen.
Vastauksia kertyi kaikkiaan 2 022,
mikä tarkoittaa sitä, että 37 prosenttia
jäsenistä vastasi kyselyyn. Puolet vastaajista oli palveluksessa olevia upseereja, puolet evp-upseereja. Kadettien
osuus osallistuneista oli pieni pettymys: kysely osoitettiin kaikille kolmelle Maanpuolustuskorkeakoulussa
opiskelevalle kurssille, ja vastauksia
saatiin vain noin 30 kurssia kohden.  
Kyselyn ajoittuminen kesään saattoi
vähentää kadettien vastaushalukkuutta.

Edellisen tutkimuskerran ulkopuolinen arvioija professori Vesa Routamaa
otti esille upseeriston arvojen yhtenäisyyden helmikuussa 2008 pidetyssä Kadettikunnan arvoseminaarissa.
Hänen tulkintansa mukaan upseeristo vaikutti olevan arvoiltaan erittäin
homogeenista, ja tämä saattaisi olla
tikittävä aikapommi, jos upseeriston
arvomaailman laaja-alaisuus ei lisäänny. Routamaa kaipasi upseeristolta kansainvälisempää ajattelutapaa.
Professori Routamaan tulkinnan
voidaan katsoa syntyneen tutkimuksessa käytettyjen tilastollisten analyysi
menetelmien pohjalta. Analyysissa ei
kuitenkaan vertailtu upseereja toisiinsa, vaan käytettyjen arvoväittämien pohjalta selvitettiin syntyneitä
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Risto Sinkko
arvoulottuvuuksia. Nyt käsillä olevan
kyselyaineiston analyysissa olen käyttänyt myös toisentyyppistä tapaa, jolla
nimenomaan tarkastellaan, millaisia
ryhmiä upseereiden joukossa syntyy,
kun annettuja vastauksia vertaillaan
toisiinsa.
Tarkastelun kohdistin palveluksessa oleviin upseereihin, joita oli
y hteensä 1 009. Analyysini päätyi
neljään ryhmään, jotka olivat lähes
samansuuruisia, mikä on yksi analyysin onnistumisen kriteeri. Ryhmittelyanalyysin toimintaperiaate on hakea
mahdollisimman suuria tilastollisia
eroja ryhmien välille. Erot ovat aina
keskiarvoihin perustuvia, suhteellisia
eroja. Esittelen seuraavaksi muutamia
piirteitä ryhmistä ja huomautan siitä,
että järjestys ei ole mikään paremmuusjärjestys. Eri ryhmissä korostuvat erilaiset asiat.

artikkelit
Ensimmäisessä ryhmässä tyypillistä on, että otetaan voimakkaasti kantaa
upseerina olemisen perusasioihin. Toisessa ryhmässä korostuvat virka-aika,
oikeus lakkotoimenpiteisiin sekä perheen etujen nouseminen oman uran
edelle. Kolmanteen ryhmään liitetyt
upseerit korostavat monikansallista
näkemystä maanpuolustuksesta. He
tukevat osallistumista kriisinhallinta- ja
rauhanturvaamistehtäviin, ja he suhtautuvat positiivisesti Natoon. Neljännen
ryhmän upseerien vastauksissa tyypillistä on muita varovaisempi kannanotto tutkimuksen arvoväittämiin. Tässä
ryhmässä korostetaan henkilöstönäkö
kulmaa ja henkilöstön huomioon ottamista Puolustusvoimissa.
Ryhmittelyn tulos ei tue näkemystä siitä, että upseeristo olisi arvoiltaan
liian homogeenista. Monikansallisen
puolustusajattelun kannatus on suurimmillaan nuorimpien upseerien ja kadettien joukossa. Tästä voidaan olettaa,
että tällainen näkemys saa entistä laajempaa kannatusta upseerien edetessä
urallaan.

Ammatillisuus
Upseerien arvotutkimuksissa jo toistuvaksi muodostunut tarkastelukulma
on erottelu institutionaalisuuden ja
ammatillisuuden välillä. Yhtenä lähtökohta tällaiselle analyysille on ollut
amerikkalaisen sotilassosiologi Charles
C. Moskosin tutkimus amerikkalaisen
värvätyn sotavoiman miehistön ja
upseeriston muutoksista.
Marco Krogars kirjoitti vuonna
2000 kirjassaan Muutoksen suunta
ammattimaistumisesta, että ammattimaistumisväittämän ”esittäminen
olisi kuulostanut vielä vuosikymmen
sitten kerettiläiseltä ajatukselta, joka
hyökkää vallitsevia asenteita ja arvoja
vastaan. Todellisuus on kuitenkin
tavoittanut sotilaat myös tässä asiassa,
ja jopa virallisessa kielenkäytössä on
jo jonkin aikaa käytetty käsitettä ammattimaistuminen. […] Halutaan tai ei,
niin lisääntyvä monimutkaistuminen on
tekemässä asevelvollisuusarmeijoista
historiaa vuosituhannen alun Euroopassa. Suomi kulkee myös väistämättä
mukana tässä kehityksessä, joka on jo
pitkälti toteutunut ilma- ja merivoimissamme.”

”...En karta työtä, en taistelua, en kärsimyksiä, en kuolemaa...”
Krogarsin näkemyksessä ammatti
on professio. Moskosin termi puolestaan on occupational. Suomenkielistä
keskustelua ehkä vaikeuttaa se, että
kummassakin merkityksessä käytetään
ammatin tai ammatillisuuden käsitettä.
Professionaalisuudella ja okkupationaalisuudella on ilman muuta päällekkäisyyttä käsitteinä, mutta myös omaa
erillistä merkitystä.
Professionaalisuus viittaa ammatti
taitoon, tapaan saada tietty ammatti-
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taito tietyn hyväksytyn ja määritellyn
koulutuksen kautta. Koulutus perustuu
puolestaan ammattikunnan näkemykseen siitä, mikä on aitoa ja oikeata
ammattitaitoa. Usein ammattikunta
kouluttaa, yhteiskunnan siunaamana,
– ja jopa hyväksyy – piiriinsä tulevat
ja kuuluvat jäsenet. Näin voidaan sanoa
upseerikoulutuksenkin tilanteesta Suomessa. Samoin lääkärit kouluttavat lääkäreitä ja oikeusoppineet lainkäyttöä
harjoittavat juristeja.
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Kuva Puolustusvoimat

artikkelit

Tutkimuksen mukaan 48 prosenttia upseereista kannattaa Suomen liittymistä Natoon.
Usein yhteiskunnan ja yhteisön
h yväksymä koulutus takaa ammatti
aseman saamisen yhteiskunnan tiettyjen tehtävien toteuttajana osana
määriteltyä organisaatiota, mutta ei
aina. Moskosin näkemyksen mukaan
koulutettu sotilas tai upseeri voi hinnoitella itsensä vapaiden työmarkkinoiden taloudellisten lainalaisuuksien
mukaan. Esimerkiksi tämä määrittää
okkupationaalisuutta, jonka vastakohtana on institutionaalisuus. Professionaali ammattilainen voi olla myös niin
sanottu vapaa ammatinharjoittaja ilman
asemaa formaalissa organisaatiossa.
Moskos luettelee kolmetoista sotaväen sosiaalisen organisaation institutionaalisuuden ja okkupationalisuuden
piirrettä. Esitän joitakin esimerkkejä:  
Institutionaalisessa organisaatiossa
jäsenten rooli on generalistin rooli, ja
okkupationaalisessa organisaatiossa
ollaan spesialisteja. Institutionaalisessa organisaatiossa jäsenten suoritus
kykyä arvioidaan kokonaisvaltaisesti
ja kvalitatiivisesti, okkupationaalisessa
sen sijaan eriteltynä ja kvantitatiivisesti. Institutionaalisessa organisaatiossa
puoliso on kiinteä osa sotilasyhteisöä,
mutta okkupationaalisessa organisaatiossa hän on yhteisön ulkopuolella.
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Sama näkyy asumisessa. Institutio
naalisessa organisaatiossa asutaan
sotaväen tarjoamissa asunnoissa, mikä
mahdollistaa siirtymisen paikkakunnalta toiselle. Okkupationaalisessa organisaatiossa työ ja asuminen ovat erillään
ja asuminen on siviilimäisen pysyvää.
Perustellusti voidaan kysyä, ovatko
kaikki Moskosin esittelemät piirteet
r elevantteja suomalaisen upseeri
järjestelmän kannalta, mutta kuitenkin tiettyjä erotteluja voidaan tältäkin
pohjalta tehdä.
Tekstissään Moskos itse asiassa
kuvailee lisääkin institutionaalisen
organisaation piirteitä. Tällaisia ovat
muun muassa sitoutuminen ympärivuorokautiseen työskentelyyn, toistuvat oman työpaikan ja perheen muutot
sekä mahdottomuus lakkoilla tai neuvotella työsuhteen eduista. Moskosin
mukaan ylityökorvaukset eivät kuulu
institutionaaliseen sotaväkeen.
Moskosin näkemyksen mukaan
institutionaalisen sotilasorganisaation
jäsen saa arvostusta yhteiskunnassaan
riippumatta siitä, kuinka paljon hän
ansaitsee verrattuna joihinkin toisiin
ammatinharjoittajiin.
Upseeriston arvotutkimuksen
kysymyssarjassa oli mukana väittämiä, 
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jotka voidaan tulkita Moskosin esittämien kriteerien mukaan. Tulos edellä
kuvaamastani upseereiden ryhmittelystä antaa tukea Krogarsin näkemykselle
siitä, että ammatillisuus on kehittynyt
pisimmälle Ilma- ja Merivoimissa.
Ilmavoimien upseereissa on suhteellisesti eniten – 33 prosenttia – virkamiesmäisesti ajattelevia upseereja, ja
seuraavaksi eniten heitä on Merivoimien upseerien joukossa. Merivoimien upseerien ryhmässä korostuu
muita suurempana kansainvälisyyttä
tukevien upseerien osuus. Mahdollinen tulkinta tälle voisi olla se, että
Merivoimien viimeaikainen toiminta
kansainvälisissä tehtävissä nostaa tätä
osuutta. Ilmavoimilla ei ehkä nähdä
olevan samanlaisia mahdollisuuksia
yli rajojemme ulottuvaan toimintaan.
Maavoimien upseerit jakautuvat luokittelussa erittäin tasaisesti, ja niinpä
voidaan kyllä todeta, että erot puolustushaaran mukaan ovat sittenkin pieniä.
Krogarsin ajatus saa silti tukea.

Kadettilupaus
Ajatusmalliin institutionaalisuudesta
ja ammatillisuudesta on mahdollisesti
liitetty oletus siitä, että tälläiset tekijät

artikkelit
Kaikista palveluksessa olevista
upseereista 70 prosenttia oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä siitä, että kadettilupauksen sisältö vastaa upseerien
tämän päivän arvoja. Kadettilupaukseen myönteisesti suhtautuvien ryhmässä samaa mieltä olevien osuus oli
88 prosenttia, vähemmän positiivisesti
suhtautuvien joukossa 48 prosenttia.
Tässä jälkimmäisessä ryhmässä väittämään kielteisesti vastanneiden osuus
oli 33 prosenttia.
Sotilasarvon mukainen tarkastelu
koko vastaajajoukossa kertoo sen, että
kielteisimmin kadettilupauksen tämän
päivän arvovastaavuuteen suhtautuvat
yliluutnantit. Heistä 34 prosenttia on
asiasta täysin tai jokseenkin eri mieltä.
Luutnanttien joukossa vastaava osuus
on 28 prosenttia ja kadettien joukossa
19. Kapteenien ryhmässä kielteisesti
vastanneita on 19 prosenttia.

Kadettilupauksen
tarkistamista ehdotettu
Kenraali Heikki Tilander esitti vuoden
2005 arvoseminaarissa Kadettilupa-

uksen sisällön tarkistamista. Kadetti
lupausta on viimeksi muutettu sotien
jälkeen, jolloin maininta suuresta Suomesta poistettiin.
Kadettilupauksen tuki on upseeriston keskuudessa siis edelleen laajaa,
mutta puhtaasti tilastollinen tarkastelu
antaa viitteen siitä, että minkään muun
arvoväittämän kohdalla upseerit eivät
ole keskimäärin yhtä paljon eri mieltä.
Suhtautuminen kadettilupaukseen
ansaitsee upseeriston piirissä perusteellisen keskustelun ja myös arvioinnin
siitä, mitkä ovat upseerina olemisen
keskeiset arvoperusteet.

Ajankohtaisia kysymyksiä
– tuki puolustusvoimauudistukselle
Arvokysymysten lisäksi tutkimuksessa
oli myös kysymyksiä ajankohtaisista
asioista. Aikaisemmissa arvotutkimuksissa ei ole suoraan kysytty upseeriston mielipidettä Natosta ja siihen
liittymisestä. Nyt liittymiskysymys
oli mukana. Nato-kysymyksessä
mielipiteiden jakautuminen on selvä.

Kuva Puolustusvoimat / Juhani Kandell.

keskeisesti erottelisivat upseerit kahteen eri ryhmään. Tekemissäni analyyseissa oletus ei kuitenkaan saanut
voimakkainta tukea. Ero institutionaalisesti tai ammatillisesti ajattelevien
upseerien välillä on kyllä selvä, mutta
tilastollisilla tunnusluvuilla kuvattuna vielä suuremmat erot saadaan sen
mukaan, miten upseerit suhtautuvat
kadettilupaukseen.
Kadettilupaukseen suhtautumista
mitattiin kahdella väittämällä: ”Muistan kadettilupauksen sisällön pääosin.”
ja ”Vastaako kadettilupauksen sisältö
täysin upseerin arvoja nyt?” Kun tutkimuksen vastaajat ryhmiteltiin kahteen
ryhmään arvoväittämiin annettujen
vastausten perusteella, varsinkin jälkimmäinen väittämä erotteli palveluksessa olevia upseereja voimakkaasti,
voimakkaammin kuin mikään muu
esitetyistä väittämistä.
Kadettilupauksen muistamis
väittämän kanssa täysin samaa mieltä
oli 45 prosenttia vastaajista. Kahdesta vastaajaryhmästä ensimmäisessä
täysin samaa mieltä olevien osuus
oli 56 prosenttia ja toisessa ryhmässä
31 prosenttia.

”...minä lupaan uhrata työni ja elämäni Isänmaalle...”
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Kuva Puolustusvoimat / Jarno Riipinen.

artikkelit

Tutkimuksen mukaan vain 38 prosenttia upseereista kannattaa Suomen osallistumista Islannin ilmatilan
valvontaan.
Kysymys kuului: ”Pitäisikö Suomen
mielestäsi pyrkiä Naton jäseneksi?”
Liittymisen kannalla on 48 prosenttia
upseereista ja vastustavalla kannalla
33 prosenttia. Sotilasarvon mukainen
tulos on se, että kenraaleista/amiraaleista ja eversteistä/kommodoreista
enemmistö on Natoon liittymisen
kannalla, palveluksessa olevista myös
everstiluutnantit/komentajat.
Puolustusvoimauudistuksesta esitettiin seuraava väite: ”Puolustusvoimauudistus on tarpeellinen Suomen
sotilaallisen puolustuskyvyn turvaamiseksi.” Väitteen hyväksyi 61 prosenttia
upseereista, päinvastaisen mielipiteen
esitti 31 prosenttia. Palveluksessa olevien upseerien joukossa hyväksyminen oli vielä laajempaa, 66 prosenttia.
Tämän tuloksen perusteella näyttää
siltä, että uudistuksen toteuttamisessa
ei ole odotettavissa laajoja ongelmia
ainakaan upseerien joukossa.

aikaisemmissa arvotutkimuksissa.
Samansuuntainen muutos on myös
väitteen ”Jos perheeni ja urani tärkeät
tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään,
asetan perheen etusijalle.” kohdalla.
Vuoden 2007 tutkimuksessa täysin
samaa mieltä oli 53 prosenttia, nyt
38. Sama trendi näkyy myös upseerien halukkuudessa työajan ulkopuolella keskustella maanpuolustuksen
asioista tai vaikkapa käyttää virkapukua itsenäisyyspäivänä. Toki näitä
tuloksia arvioitaessa pitää muistaa se,
että nyt tutkimuksen kohteena olivat
kaikki upseerit, kun aikaisemmissa
tutkimuksissa käytettiin harkinnan
varaista otantaa upseereista. Tuloksiin
saattaa vaikuttaa myös se, että nyt evpupseerien osuus on suhteessa suurempi
kuin aikaisemmin.

Vähemmän
lakkoherkkyyttä

Upseerit ottivat kantaa myös Islannin
ilmavalvontaa koskevaan väittämään:
”Suomen osallistuminen Islannin
ilmatilan valvontaan on tarpeellista.”
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä
väittämästä oli 25 prosenttia vastaajista. Islannin ilmavalvonnalle enemmistökannatusta ei löytynyt edes Natoon
liittymistä kannattavien upseereiden
joukosta, luku oli 38 prosenttia.
Lisäksi osoittautui, että vähiten Islannin operaatiota kannattivat
Ilmavoimien upseerit, 24 prosenttia.
Merivoimien upseereista kannattajia oli 30 prosenttia. Maavoimien

Eräitä muitakin tutkimuksen tuloksia näyttäisi olevan mahdollista tulkita siltä kannalta, että upseerit ovat
ottaneet puolustusvoimauudistuksen
huomioon harkitessaan vastauksiaan.
Edellisessä tutkimuksessa yli neljä
vuotta sitten 49 prosenttia upseeristosta
oli täysin samaa mieltä väitteestä, että
upseeristolla on oikeus puolustaa etujaan jopa lakkotoimenpitein. Nyt vastaava osuus on 36 prosenttia. Osuus on
itse asiassa pienempi kuin kertaakaan
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Kanta
Islannin ilmavalvontaan
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upseereissa kannattajia oli samoin
24 prosenttia, mutta muutaman
prosentin kymmenyksen enemmän
kuin Ilmavoimien upseereista. Lukuja
tulkittaessa on syytä muistaa, että
kysely tehtiin kesä-heinäkuussa 2012.

Raporttikirja tulossa
Esittelin keskeisiä tuloksia tutkimuksesta Kadettikunnan syyskokouksessa lokakuun lopulla. Kokouksessa
jaettiin kadettipiirien käyttöön myös
keskiarvotuloksia piirikohtaisesti.
Piirit käsittelevät tuloksia oman aika
taulunsa mukaan. Tutkimuksen tuloksista on päätetty kirjoittaa raporttikirja,
joka sisältää sekä keskeiset tulokset
aikaisempiin vuosiin verrattuna että
asiantuntija-artikkeleita tutkimuksen
eri teemoista.
Tuloksia kadettiupseereista
sekä r eserviupseereista esitellään
myös Kadettikunnan vuoden 2012
arvos eminaarin julkaisussa, joka
julkistetaan Kadettikunnan maan
puolustusjuhlassa Vaasassa 23. maalis
kuuta 2013.
Risto Sinkko on yhteiskuntatieteiden maisteri ja reservin majuri. Hän
on Maanpuolustuskorkeakoulun tohtoriopiskelija.
Tutkimusta koskevia kysymyksiä voi
lähettää sähköpostiosoitteeseen:
tutkimus(at)kadettikunta.fi. 

artikkelit

Miksi upseeriksi?
Teksti: Kad. X
Kadettikunnan arkiston kätköistä on löytynyt
oheinen tuntemattoman Kad. X:n kirjoitus ”Miksi
upseeriksi?”. Kirjoitus on laadittu ajankohtana, jolloin
Kadettikoulussa oli neljä kadettikurssia (Kadettikurssit
33.–36.). Kirjoittaja Kad. X on todennäköisesti
36. Kadettikurssin kadetti, jonka opinnot alkoivat
Kadettikoulussa 6.6.1950 ja päättyivät 4.6.1952.
Kadettikurssi 36:lla opiskeli ainoastaan 13 kadettia.

S

otilaan tie ei ole koskaan ollut
helppo eikä tule olemaankaan
sitä.  Se on täynnä kieltäymyksiä
ja kovaa työtä, ja varsinkin upseereilla,
jotka joutuvat uurastamaan ei oman
itsensä hyödyksi vaan koko kansakunnan ehkäpä vieläkin suurempien
arvojen tähden.  Ja sittenkin on paljon
miehiä, jotka uhmaavat kaikkia ihmisen
perusluonteenominaisuuksia vastaan,
joita ovat oman edun tavoitteleminen
ja mukavuudenhalu.  Ottaen huomioon
upseerin epäitsekkään toiminnan täytyy
ihmetellä, miksi kuitenkin on ihmisiä,
jotka haluavat ottaa upseerin tehtävän
elämäntehtäväkseen.
Pohjimmaisena syynä siihen ei
voi olla mikään muu kuin todellinen

kutsumus.  Vain sillä edellytyksellä,
että todella haluaa upseeriksi tietoisena kaikesta siitä, mitä tuo ura tuo
mukanaan, saattaa mies pysyä tuolla
ankaralla tiellä koko miehuutensa ajan.  
Antautuessaan tähän tehtävään ei mies
voi ajatella minkäänlaisia oman voiton
pyyteitä, vaan hänen on tehtävä työtä
ahkerasti paljon suuremman päämäärän
saavuttamiseksi, nimittäin Isänmaan ja
sen vapauden puolustamiselle.
On olemassa suhteellisen vähän
luonteita, joihin sopii upseerin ura.  
Se nimittäin vaatii alinomaa käskyjen
noudattamista ja toisen käskemistä.  
Se vaatii kovaa mielenlaatua ja ääretöntä kärsivällisyyttä, sillä koulutus,
jota upseerin tulee suorittaa, ei suin-

kaan ole helppoa niin kuin sitä ehkä
sivullinen luulisi.  Sen lisäksi upseeriksi pääsemisen edellytyksenä on
erilaisten sotakoulujen käynti, joiden
ohjelma on tiivis ja ankara.  Moni sitä
ei kestäisikään, ja senpä tähden hän,
joka on tällaisen koulun käynyt, voi
ylpeillä siitä.  Moni voi väittää upseerin ammattia helpoksi, mutta jos hän
itse asettuisi päiväksikin tämän tilalle
ja yrittäisi ratkaista niitä tehtäviä, joita
upseeri joutuu päivän mittaan monia
ratkaisemaan, huomaisi hän kyllä yritystensä epäonnistuvan monessa suhteessa ja olisi hänen pakko tunnustaa
erehtyneensä.
Upseeriksi voi ryhtyä ainoastaan
kutsumuksesta.  Mikään muu voima ei
ole tarpeeksi riittävä tukemaan upseeriksi aikovan ponnistuksia ja varsinkin
niitä jättiläisponnistuksia, joita nuoren
upseerin eteen aukeaa hänen ohdakkeisella urallaan.  On helppo päättää tulla
upseeriksi, mutta olla upseeri – se on
jo paljon vaikeampaa.
Santahamina 28.11.1950

Kuva Sotamuseo.

Kad. X
Kadettikomppania Joukkue IV
Toimituksen huomautus: Historiallisia kirjoituksia ei muokata. Kieliasu
on alkuperäinen. 

Kadetit antavat kadettilupauksensa. Kuva 1950-luvulta.
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Huoli
lasten ja nuorten syrjäytymisestä
on yhteinen
Teksti: Mari Ukkonen

Ajankohtainen aihe nuorten syrjäytymiskehityksestä
ja sen ehkäisystä kokosi Maanpuolustuskorkeakoulun
pääauditorioon liki 200 kuulijaa.

Kylkirauta 4/2012

28

artikkelit

M

aanpuolustuskorkeakoulun
johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Poliisiammattikorkeakoulu, Kadettikunta ja Suomen
Reserviupseeriliitto järjestivät 12. lokakuuta 2012 neljättä kertaa vuotuisen
arvoseminaarin, jonka teemana oli Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka
kasvattaa, kuka kouluttaa? Seminaari
käsitteli kodin, koulun, harrastusten ja
yhteiskunnan roolia lasten ja nuorten
kasvattajana.
Seminaarin avasi Kadettikunnan
puheenjohtaja, prikaatikenraali Jukka
Ojala, joka puheessaan kiitti tiedemaailman, viranomaisten, tutkimuslaitosten
sekä kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaa seminaarin
toteuttamisessa.

Varusmiespalvelus
ehkäisee syrjäytymistä
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa
totesi omassa alustuksessaan Puolustusvoimien toimivan monellakin
tapaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Varusmiespalvelus kasvattaa nuorten
epämukavuuden sietokykyä ja toimii
myös maahanmuuttajien kotouttajana.
Honkamaa esitteli myös kymmenen
kehityskohdetta, joilla puolustusvoimauudistus parantaa asevelvollisuutta.
Simulaattorikoulutuksen lisääminen ja
kertausharjoitusten kehittäminen luontevana jatkumona asepalvelukselle ovat
kehityskohteiden listalla.
– Varusmiespalveluksen jälkeen,  
reserviin siirryttäessä, ei Puolustusvoimilla ole kovin suurta sanansijaa
nuorten elämään, elleivät he itse sitä
halua, Honkamaa totesi.
Suomen Reserviupseeriliiton
puheenjohtaja Mika Hannula välitti
tasavallan presidentti Sauli Niinistön
seminaarin osallistujille lähettämät
terveiset. Niinistö korosti lasten ja
nuorten syrjäytymisen tarkastelun erilaisista näkökulmista olevan tärkeää ja
tervetullutta.
– Varusmiespalvelus on yksittäisen
sukupolven kannalta elämänkaarella
viimeinen paikka, jossa on läsnä lähes
koko ikäryhmä nuoria miehiä. Lisäksi
mukana on suuri joukko nuoria naisia.
Palveluksen aikana nämä nuoret ovat
helposti tavoitettavissa, joten tilanne
on otollinen sekä heidän kasvuaan

Mari Ukkonen
t ukevalle koulutukselle että mahdollisiin ongelmiin puuttumiselle. Tässä
mielessä asevelvollisuutta voidaan tarkastella myös syrjäytymisen ehkäisyn
näkökulmasta, Niinistö tähdensi.
Kapteeni Juha Tuominen tarkasteli
alustuksessaan varusmiespalveluksen
aikaisia sosiaalisia suhteita varusmiesajan perusyksikössä alokkaan ja
sotilaan näkökulmasta. Tuvan esimiehen, eli varusmiesjohtajana toimivan
alikersantin, onnistunut johtamiskäyttäytyminen tukee merkittävästi alokkaiden sitoutumista ja sopeutumista
palveluksen suorittamiseen. Tuvan
esimiehen rooli on keskeinen muiden
perusyksikössä olevien virallisten sekä
epävirallisten kasvu- ja tukiverkostojen ohella. Sotilaspedagogiikan ydinkysymys on, kuinka ohjata sotilaiden
oppimista ja kasvua – toimintakyvyn
kehittymistä.

Nuoret asuvat kotonaan ja
mediayhteiskunnassa
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen puhui
yleisölle leikin ja väkivallan, terveen
uhman ja patologisen käyttäytymisen eroista. Hänen mukaansa poikien
pyssyleikit eivät kerro väkivaltaisesta käyttäytymisestä, vaan ne ovat osa
kehittyvää identiteettiä. Lapsuudessa
turvallisesti vanhempiinsa kiintynyt
nuori purjehtii yleensä nuoruusiän
halki melko rauhallisesti. Nuoret kaipaavat vanhempiensa asettamia rajoja
tunteakseen turvallisuuden tunnetta. Vaikeilla nuorisoiän häiriöillä on
29

useimmiten pitkä, varhaislapsuudessa
alkanut historia. Onneksi osa häiriöistä
on ohimeneviä. Häiriöiden riskitekijöitä ovat muun muassa miessukupuoli, hyperaktiivisuus, aggressiivisuus,
heikot kielelliset taidot, heikko koulumenestys sekä huono isäsuhde. On
tärkeää, että lapset ja nuoret joutuvat
ponnistelemaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Lapin yliopiston professori Päivi
Granö sekä kuvataidekasvatuksen
opiskelijat Leena-Maija Karttunen ja
Riikka Kuoppasalmi esittelivät tutkimukseen perustuen rovaniemeläisten
nuorten käsityksiä turvallisuudesta ja
uhkista. Tutkimus pureutui nuorten valmiuksiin selviytyä kokemiensa uhkien,
riskien ja pelkojen keskellä. Nuorten
hyvinvoinnin kannalta korostuivat erityisesti lähipiirin eli kodin, kavereiden,
koulun ja harrastusten ihmissuhteet.
– Kotona ja lähellä olevat ihmiset
ovat nuorille kaikkein tärkeintä. Mediat
ovat toisaalta olennainen paikka olla
yhteydessä tärkeimpiin ihmisiin.
Näiden suhteen nuoret kokevat pelkoa
menetyksistä ja osallisuuden katoamisesta. Nuorten kyky käsitellä maailman
globaaleja haasteita on nuorille usein
jäsentymätön, selventää Granö.

Syrjäytymisen käsite
on moninainen
Nuorisotutkimusverkoston johtavan
tutkijan Mikko Salasuon vetämä paneeli herätti antoisaa keskustelua nuorten
kasvusta kodista armeijaan. Panelisteina toimivat Valtion liikuntaneuvoston
pääsihteeri Minna Paajanen, Maa
voimien ylilääkäri Matti Lehesjoki,
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja
Veli-Pekka Nurmi, Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas
Kurttila sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkija Anni Ojajärvi.
Paajanen totesi, että huolestuttavinta on nuorten liikkumattomuus, joka
on yhtä vaarallista kuin tupakoiminen.
Suomi on yksi Euroopan istuvimmista
yhteiskunnista. Lehesjokea huolestutti
varusmiespalvelukseen tulevien tukiverkostojen puute. Nurmi sen sijaan
näki huolestuttavimpana kehityksenä
vanhemmuuden puutteen. Kurttila
korosti vanhempien ajan puutetta ja
koululaitoksen tyttömäisyyttä. Miesten
oma halu käyttää aikaansa perheeseen
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artikkelit
voitaisiin harkita jatkossakin hyödynnettäväksi Kadettikunnan arvotutkimuksissa.
Pulkan esittelemän tutkimuksen mukaan ikäryhmästä riippumatta Kadettikunnan jäsenet
vaikuttivat korostavan jossain määrin
turvallisuutta, yhdenmukaisuutta
ja h yväntahtoisuutta. Vähimmälle
korostukselle arvotyypeistä jäivät
mielihyvän ja vallan tavoittelu. Jatkotutkimuksen kannalta pelkkien keskiarvotasojen vertailu ei ole välttämättä
riittävä eikä tarkoituksenmukainen analyysistrategia. Arvotutkimuksessa tulisi
jatkossa pyrkiä käyttämään esimerkiksi henkilökeskeiseen lähestymistapaan
perustuvia menettelyjä.

Vanhemmuus
on johtajuutta
Päivän yhteenvedossaan Maan
puolustuskorkeakoulun sotilasjohtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen
totesi vanhemmuuden olevan johtajuutta.
– Hyvän johtajan joukossa kukaan
ei syrjäydy. Syrjäytymistä on vaikea
johtaa, mutta syrjäyttämisen ehkäisyä
on mahdollista johtaa. Vuorovaikutustaidot, toiminnallisuus, arjen taidot
ja oman kokemuksen liittäminen informaatioon ovat keskeisiä lapselle
aikamme kaaoksesta selviytymisen
kannalta. Syrjäytymisen ytimessä ovat
nuoret, jotka eivät näy tilastoissa, Huhtinen kiteytti.
Kirjoittaja Mari Ukkonen toimii
tiedottajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Koululaistutkimuksen piirustuksia.
on kuitenkin kasvamassa. Ojajärven
mukaan syrjäytymisen sijaan pitäisi
puhua syrjäyttämisestä.

Tutkimuksella
tietoa arvoista
Seminaaria varten tehtyä mielipidetutkimusta esittelivät yksikön johtaja
Sakari Nurmela TNS-Gallupista ja
tutkimusjohtaja Risto Sinkko. Tutkimuksessa vanhemmilta kysyttiin
heidän arvioitaan alle 15-vuotiaiden
lasten saamista palveluista. Päiväkoti
ja koulu koskettavat useimpia, mutta
vanhemmat antavat parempia arvioin-
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teja harrastuksiin liittyville toimijoille,
nuorisojärjestöille, musiikkikouluille ja
urheiluseuroille. Eniten lisäpanostuksia
vanhemmat toivoivat koulun ja terveydenhoidon toimintoihin.
Majuri Antti-Tuomas Pulkka esitteli tutkimusta, jossa Kadettikunnan
jäsenten arvoja mitattiin laajasti käytetyllä ja kansainvälisestikin koetellulla
kysymyssarjalla. Käytetty Schwarzin
arvotyyppejä mitannut kysymyssarja
(Portrait Values Questionnaire, PVQ)
vaikuttaisi toimivan upseerien arvojen mittaamisessa, joskin joidenkin
ulottuvuuksien sisällön soveltuvuutta
voisi pohtia tarkemmin. Instrumenttia
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mielipide

Strategin tragediasta

H

uhtikuun 26. päivänä 2012 julkistettiin väitöskirjani Strategin
tragedia. Suomalaisupseerit
clausewitzlaisina strategeina. Koska
tällä hetkellä tutkimukseni julkistamisesta on kulunut noin puoli vuotta, on
mitä sopivin aika tarkastella sitä, miten
Puolustusvoimat on tutkimukseeni suhtautunut. Tämä on aiheellista jo pelkästään senkin vuoksi, että tutkimukseni on
herättänyt paljon keskustelua; muiden
muassa everstiluutnantti, valtiotieteiden
tohtori Juha Mälkki kirjoitti tutkimuksestani tämän lehden numerossa 2/2012
otsikolla Clausewitzin uudet vaatteet –
sopivatko ne suomalaisupseerille?
Sovinkin jo kesällä Kylkirautalehden päätoimittajan, komentaja Puistolan kanssa, että kirjoitan
kokemuksistani artikkelin, jota tarjoan
Kylkirauta-lehden vuoden 2012 viimeiseen numeroon.
Tarkoituksena oli lisäksi tarkastella
asiaa amiraali Kaskealan Kylkirautalehden numerossa 2/2005 esittämään,
myös tutkimukseni ohjenuorana
o lleeseen toiveeseen tai vaatimukseen peilaten: ”Yksi on luottamus.
Sen on vallittava sekä yksilöiden että
yhteisöjen välillä. Puolustusvoimissa
luottamus on perusasia tehtävien hoitamiseksi. Toiseksi korostan avoimuutta, jotta suunnitteluun ja toteutukseen
liittyviä asioita ei jää huomioon ottamatta ja epäkohdat voidaan korjata.
Kolmanneksi pidän vastuun kantamista
tärkeänä. Upseerin on otettava vastuuta ja kannettava vastuuta kaikissa
tilanteissa.”
Tältä pohjalta kirjoitin hiljalleen
kesän ja syksyn 2012 aikana artikkelihahmotelman, jossa käsittelin melkoisen yksityiskohtaisesti mitä erilaisimpia
tapahtumia, joihin olin väitöskirjani
julkaisemisen jälkeen Puolustusvoimien taholta törmännyt. Itse asiassa projekti eteni niin pitkälle, että ehdin jopa
lähettää kyseisen artikkeliehdotelman
Kylkirauta-lehteen julkaistavaksi. Tällöin kuitenkin ilmeni, että kirjoituksesta
oli huomaamattani tullut hyvin pitkä, eli
sen sellaisenaan julkaiseminen ei ollut
mahdollista. Lisäksi artikkelin tiivistämi-

eivät mielestäni ole myöskään hengeltään olleet sellaisia kuin millaisia oletin
niiden amiraali Kaskealan tekemän
”suoraselkäisyyslinjauksen” perusteella olevan. Näin ollen toivoisinkin, että
Kylkirauta-lehden lukijat eivät uskoisi
mitä omituisimpiin väitöskirjastani tehtyihin tulkintoihin, vaan lukisivat sen
itse ja tekisivät siitä sen jälkeen omat,
mahdollisesti tutkimukseeni hyvin
kriittisestikin suhtautuvat johtopäätöksensä. Väitöskirjani on luettavissa
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
verkkosivuilla seuraavassa osoitteessa:
http://epub.lib.aalto.fi/pdf/diss/Aalto_
DD_2012_029.pdf

nen sanoman liikaa vääristymättä osoittautui ylitsepääsemättömän vaikeaksi
tehtäväksi (mm. perusteluiden uskottavuus heikkeni liikaa). Lopuksi, ja mikä
tärkeintä, en tuossa vaiheessa itsekään
enää halunnut julkaista Puolustusvoimia
ja upseerikuntaa hyvin kriittisesti käsittelevää artikkeliani Kylkirauta-lehdessä,
koska lehden aatteellisena tarkoituksena on kuitenkin edistää upseerikunnasta
annettavaa positiivista julkisuuskuvaa.
Koska olen kuitenkin sitä mieltä, että
pyyteettömiä ja moraalisesti hyväksyttävissä olevia, omasta näkemyksestäni
poikkeaviakin aatteita ja arvomaailmoja
pitää kunnioittaa, katsoin paremmaksi
vetää artikkeliehdotelmani lehdestä pois.
Minusta alkoi siis tuntua suunnilleen
siltä, että olisin ollut menossa herätyskokoukseen puhumaan uskonnosta puhtaan tiedepohjaisesti eli oikeasta asiasta,
mutta väärälle foorumille.
Näin ollen päädyinkin aivan kalkkiviivoilla muuttamaan artikkelini aivan
erilaiseksi kuin millaista olin lähes
puolen vuoden ajan hiljalleen kirjoitellut.
En tässä yhteydessä näin ollen myöskään
arvostele sen enempää Puolustusvoimia
kuin upseerikuntaakaan, vaan totean, että
mielestäni Puolustusvoimien henkilöstön väitöskirjaani käsitelleet kirjoitukset
ja vastineet ovat olleet miltei poikkeuksetta asiattomia ja tutkimukseni aiheetta
mustamaalaamaan pyrkineitä. Lisäksi ne
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Koska tutkimuksestani Puolustusvoimissa kirjoitetun perusteella tiedän
kuitenkin paremmin kuin hyvin, ettei
edellä asiasta toteamani luonnollisestikaan vielä riitä todistamaan näkemystäni
oikeaksi, niin halutessaan lukijat voivat
tutustua alun perin lehdessä julkaistavaksi aikomaani artikkeliin verkkoosoitteessa, joka ei ole Kadettikuntaan
tai Kylkirauta-lehteen millään tavoin
kytköksissä:
http://strtr1.blogspot.fi/2012/11/normal0-21-false-false-false-fi-x-none.html
Haluan kuitenkin todeta, ettei
k yseinen kirjoitus tule miellyttämään
Puolustusvoimien kaikin puoliseen erinomaisuuteen uskovia. Sen vuoksi olisikin parempi, että lukijat eivät kyseiseen
kirjoitukseeni tutustuisi ennen kuin
ovat väitöskirjani lukeneet. Väitöskirjani tavoin myös kyseinen kirjoitus on
tarkoitettu viime kädessä vain sellaisten ihmisten luettavaksi, jotka tietävät
jo tällä hetkelläkin elävänsä epätäydellisessä maailmassa ja työskentelevänsä
epäoptimaalisesti toimivissa Puolustusvoimissa ja jotka kaiken lisäksi myös
kykenevät tutkimuksessani hahmottelemani niin sanotun clausewitzlaisen
strategin tavoin käsittelemään asioita
ja tilanteita, joissa valinnan vaihtoehdot
eivät ole hyvä ja huono vaan huono, huonompi ja huonoin…

Mika Aalto
Kylkirauta 4/2012

pääsihteerin palsta

Asevelvollisuus kansalaisoikeutena
– kuka kasvattaa, kuka kouluttaa?

K

adettikunnan, Maanpuolustus
korkeakoulun, Reserviupseeriliiton ja Poliisia mmatti
korkeakoulun yhteinen arvoseminaari
Asevelvollisuus kansalaisoikeutena –
kuka kasvattaa, kuka kouluttaa? osui
juuri oikeaan ajankohtaan, jolloin
yhteiskunnassamme käytiin tasavallan
presidentin käynnistämää vilkasta kansalaiskeskustelua nuorten syrjäytymisestä ja sen ehkäisemisestä. Keskustelu
jatkuu edelleen.
Presidentin asettaman työryhmän
erinomainen raportti Ihan tavallisia
asioita kirvoitti vilkkaan keskustelun
sanomalehdistössä ja sosiaalisessa
mediassa. Keskustelun sävy muuttui
melko pian poliittiseksi väittelyksi, jolloin ongelman ydin eli nuorten
syrjäytymiskehityksen estäminen jäi
taka-alalle.
Kannustan kadettiveljiä ja -sisaria
tulemaan mukaan sosiaalisen median
maailmaan ja osallistumaan kansalaiskeskusteluihin. Arvoseminaaria
käsittelevä artikkeli on luettavissa toisaalla tässä lehdessä. Kadettikunnan
yhteiskunnallinen arvokeskustelu ei
pääty tähän, vaan arvoseminaarin esitelmistä kootaan kirja, joka julkistetaan
Kadettikunnan maanpuolustusjuhlassa
Vaasassa maaliskuussa 2013.

Arvotutkimuksen tulosten
tarkastelu seuraavaksi
kadettipiireissä
Kadettikunnan arvotutkimuksen tuloksia esiteltiin syyskokouksessa, ja tutkija
Risto Sinkon arvotutkimusta koskeva
artikkeli on luettavissa toisaalla tässä
lehdessä. Arvotutkimuksen tulokset on
jaettu kaikille kadettipiireille muistitikulla. Kannustan jokaista kadettipiiriä esittelemään tutkimustulokset
ja tarkastelemaan niitä kadettipiirin
omassa tilaisuudessa. Muistitikulle
on tallennettuna myös kunkin piirin
omat arvokyselyn tulokset. Arvotutkimuksen tulosten analysointi jatkuu
vielä, ja tuloksia käytetään hyödyksi Kadettikunnan keväällä alkavassa
strategiatyössä.  

Nuorten maailma
jakaantuu lähipiiriin ja
muuhun maailmaan
Kadettikunta aloitti vuonna 2009
Nuoret, arvot ja maanpuolustus
-tutkimushankkeen yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun ja
Reserviupseeriliiton kanssa. Kuluvana
vuonna on valmistunut Lapin yliopiston professori Päivi Granön ja opiskelijoiden Leena-Maija Karttusen ja
Riikka Kuoppasalmen tutkimus Nuorten käsityksiä turvallisuudesta ja uhista
– visuaaliseen ja kirjalliseen aineistoon
perustuva tulkinta. Tutkimushankkeen
tuloksia esiteltiin syyskuussa Turvallisuus- ja puolustusmessuilla Lahdessa
sekä lokakuussa Kadettikunnan arvoseminaarissa. Lisäksi tutkimus ja sen
pedagoginen malli esiteltiin Opetushallituksen asiantuntijoille.
Nuorten käsityksiä turvallisuudesta
ja uhista -tutkimustuloksia esitellään
ensi vuonna julkaistavassa arvoseminaarin kirjassa. Tutkimuksesta käy
ilmi, että suomalaisia nuoria pelottavat eniten lähipiirissä tapahtuvat arkiset
asiat. Pelkoja aiheuttavat menettämiseen, epäonnistumiseen, hylätyksi
tulemiseen ja rangaistuksiin liittyvät
pelot, kuten pelko kaverisuhteen päättymisestä.
Nuorten maailman todettiin jakautuvan kahtia: toinen alue on lähipiiri ja
toinen on muu maailma. Jollakin lailla
kuvasta puuttuu kokonaan kansallinen Suomi. Tulisiko tästä havainnosta
olla huolissaan? Lähipiiri muodostuu
kodista, kavereista, koulusta ja harrastuksista. Lähipiiri on selkeästi merkittävä ja konkreettinen pelkojen, huolien
ja murheiden aiheuttaja. Muuta maailmaa koskevat uhat ovat hyvin yleisellä
tasolla.
Professori Granön mukaan kysymys kotiseudusta, kansasta, arvoista ja turvallisuudesta aktualisoituu
muutosvaiheessa. Kotiseutu on arjen
toimintaa, ja se, mitä on olla suomalainen, opitaan arkipäivän käytännöissä.
Hänen mukaansa mediat ovat olennainen paikka olla yhteydessä tärkeimpiin 
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ihmisiin. Toisaalta pelätään myös osallisuuden katoamista. Olennaista on
osallisuuden tunne. Sekä osallisuus että
mahdollisuus ja kyky vaikuttaa antavat
tunteen turvallisuudesta tai turvattomuudesta. Nuoret asuvat kotonaan ja
mediayhteiskunnassa.

Kevätkokous ja
maanpuolustusjuhla
Vaasassa
Kadettikunnan kevätkokous järjestetään 23. maaliskuuta 2013 historial
lisessa Vaasan kaupungintalossa.
Kevätkokouksen jälkeen on Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin
maanpuolustusjuhla Pohjanmaan
Kadettipiiri 20 vuotta. Juhlapuheen
maanpuolustusjuhlassa pitää sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
(kokoomus). Tilaisuudessa luovutetaan Kadettikunnan ansiomitalit
ja julkistetaan arvoseminaarin kirja.
Tilaisuudessa esiintyy Pohjanmaan
Sotilassoittokunta. Maanpuolustusjuhla
on tarkoitettu Kadettikunnan jäsenille
puolisoineen ja Pohjanmaalla maanpuolustustyötä tekeville järjestöille ja
yhdistyksille.  Tervetuloa Vaasaan!
Constantem decorat honor

Juha Tammikivi
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
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Kadettikunnan kevätkokous ja
maanpuolustusjuhla lauantaina
23.3.2013 Vaasan kaupungintalossa
Kadettikunta ry:n säätömääräinen kevätkokous järjestetään Vaasan kaupungintalossa
(Senaatinkatu 1,Vaasa) lauantaina 23.3.2013 kello 10.45 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti
lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan
jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu.
Kokouspäivän ohjelma
09.30–10.45
10.45–12.00
12.00–13.00
13.30–15.30
15.30–16.30

Kahvitarjoilu ja valtakirjojen tarkastus (Vaasan kaupungintalon Peilisali)
Sääntömääräinen kevätkokous (Vaasan kaupungintalon Peilisali)
Lounas (Vaasan kaupungintalon Peilisali)
Kadettikunnan ja Pohjanmaan Kadettipiirin maanpuolustusjuhla
(Vaasan kaupungintalon Juhlasali)
Kahvitarjoilu Kadettikunnan jäsenistölle avec ja kutsuvieraille
(Vaasan kaupungintalon Peilisali)

Ilmoittautuminen osallistumisesta eri tilaisuuksiin (aamukahvi, kokous, lounas, maanpuolustusjuhla, päätöskahvi) pyydetään tekemään 11.3.2013 mennessä Pohjanmaan
kadettipiirin sihteerille, everstiluutnantti Heikki Rintaselle ensisijaisesti sähköpostitse
rintaset@netikka.fi tai puhelimitse 06 437 8788 tai 040 754 4611.
Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla Kadettikunnan kotisivulla ja Kylkiraudan
numerossa 1/2013 (ilmestyy maaliskuun alussa) sekä Kadettipiireille lähetettävässä
kevätkokouskutsussa.
Tervetuloa Vaasaan!
Kadettikunnan hallitus ja Pohjanmaan Kadettipiiri

Protects and isolates
• Vibration and shock
absorption
• Wire rope isolators
• Special cases and
transport boxes
• 19"- racks
• Plastic products
www.armeka.fi
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Kadettikunnan ja Pohjanmaan
Kadettipiirin maanpuolustusjuhla
23.3.2013 Vaasassa
Kadettikunta ry ja Pohjanmaan Kadettipiiri järjestävät kadettipiirin 20-vuotis
juhlavuonna maanpuolustusjuhlan Vaasan kaupungintalon Juhlasalissa (Senaatinkatu 1,
Vaasa) lauantaina 23.3.2013 kello 13.30–15.30.
Kadettikunnan jäsenet avec ovat tervetulleita juhlaan!
Maanpuolustusjuhlan ohjelma
– Musiikkiesitys, Pohjanmaan Sotilassoittokunta
– Tervehdyssanat, Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali Jukka Ojala
– Pohjanmaan Kadettipiirin tervehdys, puheenjohtaja everstiluutnantti
Olavi Wetterstrand
– Vaasan kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Tomas Häyry
– Musiikkiesitys
– Palkitsemiset
– Vuoden Kadettiupseeri
– Kadettikunnan ansiomitalit
– Musiikkiesitys
– Juhlapuhe, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok)
– Musiikkiesitys
– Länsi-Suomen Sotilasläänin tervehdys, esikuntapäällikkö eversti Jukka Orava
– Musiikkiesitys
– Arvoseminaarin ”Asevelvollisuus kansalaisoikeutena” -kirjan julkistaminen ja esittely,
Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen
– Musiikkiesitys
– Maamme-laulu, soittokunta ja juhlayleisö
Maanpuolustusjuhlan jälkeen on kahvitilaisuus Kadettikunnan jäsenille avec sekä
erikseen tilaisuuteen kutsutuille kaupungintalon Peilisalissa.
Ilmoittautuminen osallistumisesta maanpuolustusjuhlaan pyydetään tekemään
11.3.2013 mennessä Pohjanmaan Kadettipiirin sihteerille everstiluutnantti Heikki
Rintaselle ensisijaisesti sähköpostitse rintaset@netikka.fi tai puhelimitse 06 437 8788
tai 040 754 4611.
Lisätietoja tapahtumasta on saatavilla Kadettikunnan kotisivulla ja Kylkiraudan
numerossa 1/2013 (ilmestyy maaliskuun alussa) sekä Kadettipiireille lähetettävässä
kevätkokouskutsussa.
Asuna on paraatipuku tai tumma puku kunniamerkein.
Tervetuloa Vaasaan!
Kadettikunnan hallitus ja Pohjanmaan Kadettipiiri
Kylkirauta 4/2012
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Syyskokous päätti lisätä tukea
pienimmille kadettipiireille
Kadettikunnan
arvotutkimuksesta
arvokasta tietoa
strategiatyölle
Kadettikunnan syyskokous pidettiin
Kruununhaan maneesissa Helsingissä
27. lokakuuta 2012. Syyskokouspäivän aluksi yhteiskuntatieteiden maisteri
Risto Sinkko esitteli Kadettikunnan arvotutkimuksen tuloksia, jotka jaettiin
kaikille kadettipiireille muistitikulla.
Tutkija Sinkko oli havainnut uutena
tutkimuslöytönä, että upseerikunta
voidaan jakaa eettisten arvojen painotusten perusteella neljään ryhmään.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu upseerikunnan jakoa lähinnä
kahden ryhmän perusteella, joita ovat

institutionaalinen ja ammatillinen
ryhmä. Arvotutkimuksen tuloksia esitellään toisaalla tässä lehdessä.

Tunnustusta
maanpuolustusaatteelliselle työlle
Esitelmätilaisuuden jälkeen Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja vakuutusneuvos Peter Küttner ja varapuheenjohtaja
ekonomi Jaakko Valve luovuttivat
Sotavahinkosäätiön myöntämät tunnustusstipendit. Stipendit saivat eversti
Heikki Hult (2 000 € ), everstiluutnantti
Jouni Mattila (2 000 €), Kanta-Hämeen
kadettipiiri (1 000 €), Pirkanmaan
kadettipiiri (1 000 €), Lahden kadettipiiri (1 000 €) ja Hankoniemen

kadettipiiri (1 000 €). Kadettikunnan
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
luovuttivat Kadettikunnan pienoisliput eversti Heikki Hultille (numero
68) ja everstiluutnantti Paavo Saloselle (numero 69). Lisäksi luovutettiin
Suomen Marsalkka Mannerheimin
Kadettisäätiön standaari numero 15
säätiön valtuuskunnan puheenjohtajalle
kommodori Jukka K Pajalalle. Kylkirauta-lehden kuvakilpailun voittajalle,
komentaja Ahti Kannistolle luovutettiin
Kadettikunnan stipendi.
Huomionosoitusten jälkeen eversti Jyri Paulaharju ja sotakamreeri
Teuvo Mahrberg luovuttivat Kadettikunnalle juuri ilmestyneen julkaisun
Kranaatinheittimen tarina – katapultista AMOKseen.

Prikaatikenraali Jukka Ojala jatkaa Kadettikunnan puheenjohtajana.
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Prikaatikenraali Ojala
jatkaa Kadettikunnan
peräsimessä
Kadettikunnan puheenjohtajana
valittiin yksimielisesti jatkamaan
prikaatikenraali Jukka Ojala. Erovuoroisen varapuheenjohtajan eversti
Ensio Mäkipellon seuraajaksi valittiin
eversti Esa Salminen Helsingin kadettipiiristä. Hallitukseen valittiin uusina
jäseninä everstiluutnantti Mika Kalliomaa Länsi-Uudenmaan kadettipiiristä
ja rajavartiolaitoksen edustajana majuri
Sami Mattila Helsingin kadettipiiristä
sekä kadettialikersantti Anssi Heinämäki, joka toimii Kadettitoverikunnan
varapuheenjohtajana.
Entisinä hallituksen jäseninä jatkavat Kadettikoulun johtaja eversti
Harri Niskanen, eversti Kai Vainio
ja everstiluutnantti Vesa Valtonen
Pohjois-Kymen kadettipiiristä, kapteeni Christian Perheentupa Turun kadettipiiristä ja kapteeni Annukka Ylivaara
Helsingin kadettipiiristä.  
Kadettikunnan toiminnantarkastajiksi valittiin eversti Ensio Mäkipelto
ja majuri, kauppatieteiden ylioppilas,
MBA Candidate Jorma Komulainen
sekä varatoiminnantarkastajiksi majuri,
kauppatieteiden maisteri Lasse Härkönen ja majuri, ekonomi Matti Krannila.
Hallituksen toimikausi alkaa 1. tammikuuta 2013.

Maailma muuttuu –
kadettiveljeys kestää
Kadettikunnan toimintateemaksi
vuodelle 2013 päätettiin Maailma
muuttuu – kadettiveljeys kestää. Ensi
vuoden toiminnassa korostuu Kadettikunnan hallituksen, valtuuskunnan ja
kadettipiirien yhteistoiminta Kadettikunnan strategiatyön parissa. Ensimmäinen yhteinen strategiaseminaari
järjestetään keväällä Tallinnassa, jossa
perehdytään samalla Baltian maiden
turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.
Ensi vuoden strategiatyöhön sisältyy
myös Kylkirauta-lehden lukijatutkimus ja Kadettikunnan järjestötutkimus.
Tutkimuksilla hankitaan tietoa Kadetti
kunnan toiminnan nykytilanteesta ja
kehittämistarpeista. Tutkimukset toteutetaan sähköisellä Webropol-tutkimusjärjestelmällä.

Kylkirauta 4/2012

Sotavahinkosäätiön puheenjohtaja Peter Küttner kertoi Säätiön historiasta ja toiminnasta Suomen jälleenrakentamisessa.

Sotavahinkosäätiön stipendein palkitut.
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Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu majuri Reino Laajaniemen
aloitteesta Varuskuntahistoriikit maata
kattaviksi. Keskustelussa ilmaistiin
huoli varuskuntien historiikkien laatimisesta tilanteessa, jossa useita varuskuntia ja joukko-osastoja lakkautetaan
puolustusvoimauudistuksen yhteydessä. Keskustelussa todettiin, että
varuskuntahistoriikkien tuottaminen
on paremminkin Puolustusvoimien ja
erilaisten kiltojen ja paikallisten maanpuolustuskerhojen  ja -yhdistysten tehtävä. Kadettikunta keskittyy tukemaan
kadettikursseja ja kadettipiirejä niiden
historiikkihankkeissa.

Lisätukea pienimmille
kadettipiireille
J ä s e n m a k s u p ä ä t e t t i i n n o s t a a 
27 euroon, josta Helsingin kadettipiirille palautetaan piiritukea 7 euroa
ja jäsenmäärältään pienimmille kadettipiireille 15 euroa (Etelä-Häme,
Hankoniemi, Pohjois-Satakunta,
Etelä-Satakunta, Pohjois-Karjala,
Pohjois-Lappi) ja muille kadettipiireille 10 euroa kutakin maksanutta
jäsentä kohden. Päätöksen tarkoituksena on lisätä tukea jäsenmäärältään
pienimmille kadettipiireille. Kadeteilta ei edelleenkään kerätä jäsenmaksua
heidän opiskeluaikanaan. Kokouksen
jälkeen pidettiin vielä koulutustilaisuus kadettipiirien puheenjohtajille ja
sihteereille.

Pääsihteeri Juha Tammikivi

Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön valtuuskunnan puheenjohtajalle, kommodori Jukka K Pajalalle luovutettiin
Säätiön standaari numero 15.

Everstiluutnantti Paavo Saloselle luovutettiin Kadettikunnan
pienoislippu numero 69.

Kuvassa oikealla eversti Jyri
Paulaharju ja sotakamreeri Teuvo
Mahrberg luovuttivat julkaisuja
Kadettikunnalle.
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Kadettikunnan tärkeimpiä tapahtumia
vuonna 2013
–
–
–
		
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
		
–

Kadettikunnan 92. vuosipäivän juhlatilaisuudet kadettipiireittäin 27.1.
Kylkirauta numero 1 ilmestyy viikolla 10
Kadettikunnan kevätkokous ja maanpuolustusjuhla lauantaina 23.3.
Vaasan kaupungitalossa
Kylkirauta –lehden lukijatutkimus maalis-huhtikuussa
Turvallisuuspolitiikan seminaari Maailma ja Suomi 2030 torstaina 11.4. Helsingissä
Kaaderilaulajien kevätkonsertti lauantaina 20.4. Helsingin Ritarihuoneella
Kadettikunnan ja kadettipiirien strategiaseminaari 24.–26.5. Tallinnassa
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen juhlatilaisuudet tiistaina 4.6. Helsingissä
Kylkirauta numero 2 ilmestyy viikolla 25
XV Kaaderigolf pelataan 1.–2.8. Tuusulassa
Kadettikunnan järjestötutkimus syys-lokakuussa
Kylkirauta numero 3 ilmestyy viikolla 40
Kadettikunnan johtamisen seminaari perjantaina 11.10. Helsingissä
Kaaderitanssiaiset perjantaina 25.10. Santahaminassa
Kadettikunnan esitelmätilaisuus ja syyskokous lauantaina 26.10. Helsingissä
Kaaderilaulajien ja Kadettikuoron Isänpäiväkonsertti lauantaina 9.11.
Maanpuolustuskorkeakoulussa
Kylkirauta numero 4 ilmestyy viikolla 51
Kadettikunnan tapahtumista tiedotetaan Kylkirauta-lehdessä ja
Kadettikunnan kotisivulla www.kadettikunta.fi.

						

Pääsihteeri

Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013

Tervetuloa tutustumaan Haminan elämää
sykkivään nykypäivään ja eilisen mieleenpainuviin tarinoihin. Hurmaannu Haminassa!
| www.hamina.fi | www.hurmaavahamina.fi |
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Puolustusvoimien johtoa
vierailulla Kadettikunnassa

Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko ja Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö,
kenraalimajuri Sakari Honkamaa tutustuivat Kadettikunnan toimintaan 4. lokakuuta 2012.

Kadettikunnan toimisto joulutauolla
Joulun aikaan Kadettikunnan toimisto on suljettuna
17.12.2012–14.1.2013.

Kylkirauta-lehden toimitus ja Kadettikunnan toimisto
toivottavat Kylkiraudan lukijoille
Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Vuotta 2013.
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Kadettiupseerin isännänviiri tilattavissa!

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. Viirin hinta on 42 euroa
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon)
tai 85 euroa (5,5 metrinen viiri)
+ postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi
tai puhelin 09 490 759.

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon
pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro.
Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.

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 yhteensä
10 690 henkilöä.
Matrikkelin myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (11 euroa).
Tilaaja voi olla muukin kuin Kadettikunnan tai Upseeriliiton jäsen.
Se voi olla yhdistys, viranomainen tai Kadettikunnan tai Upseeriliiton
yhteistoimintakumppani sekä kokonaismaanpuolustuksen alueella
toimiva henkilö tai yhdistys. Matrikkelia suositellaan esimerkiksi
viranomaisten ja kirjastojen käyttöön.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tilaukset ja tiedustelut pyydetään
tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadettikunnan toimistonhoitaja
Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,
puhelin 09 490 759, fax 09 446 262.
Kadettikunnan ja Upseeriliiton Matrikkelitoimituskunta
Kylkirauta 4/2012
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Maailman muutos ja Suomi
-oppimisympäristön cd-rom valmistui

K

adettikunta on tuottanut
Maailman muutos ja Suomi
-multimediaoppimisympäristön yhteistoiminnassa Opetushallituksen
ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa. Oppimisympäristön
kirja Maailman muutos ja Suomi luovutettiin kesällä 2011 kaikille maamme
historian ja yhteiskuntaopin opettajille.
Oppimisympäristön internetsivusto
www.maailmanmuutos.fi  avattiin koululaisten ja kansalaisten käyttöön syksyllä
2011. Nettisivustolle on tehty tietohakuja jo yli 700 000 kappaletta.
Oppimisympäristön cd-rom valmistui lokakuussa 2012, ja se on jaettu
kaikille maamme historian ja yhteiskuntaopin opettajille. Cd-rom sisältää
muun muassa opettajille tarkoitetun
esitysgeneraattorin, jolla voi valmistaa
omia esityksiä.
Kadettipiirit voivat tilata tarvittavan
määrän Maailman muutos ja Suomi
cd-rom tallenteita Kadettikunnan toimistosta.

Pääsihteeri

www.oricopa.fi

Menestys on yhteistyötä
Valitse hankkeisiin aito kumppani, jonka kanssa saavutat
tavoitteesi ja menestyt.
Nerokkaat ratkaisumme ja palvelumme:
Hankkeet

HuoltoVARMUUSkeskus
Työtä yhteiskunnan toimivuuden
turvaamiseksi

• Järjestelmien kokoonpano ja integrointi
• Modifikaatiot ja modernisoinnit
• Suojaratkaisut

Kunnossapito
• Puolustuslaitteiden ja –järjestelmien ylläpito

Asiantuntijapalvelut
• Suunnittelu (järjestelmä ja HW)
• Dokumentointi

www.huoltovarmuus.fi
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Kaaderitanssiaiset Santahaminassa
perjantaina 26.10.2012

Juuan Villen esitys sai tukea myös Sveitsin ase
voimien everstiluutnantti Nicolas Roduit’lta.

Kättelyrivistössä Kadettikunnan Perinnejaoston
puheenjohtaja, eversti Harri Niskanen vaimonsa
Ursulan kanssa.

Kaaderitanssiaisiin osallistui kadetteja ja upseereita daameineen kursseilta 39.–99.

Kylkirauta 4/2012
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Turvallisuus ja puolustus 2012 -messut Lahdessa

K

adettikunta, Lahden kadettipiiri ja joukko Maanpuolustuskorkeakoulun kadetteja
osallistuivat Turvallisuus ja puolustus
2012 -messuille Lahdessa 27.–29.
syyskuuta 2012.
Messuvieraat saivat kuvan Suomen
kokonaisturvallisuudesta ja siitä, miten
jokainen kansalainen voi olla yhdessä
rakentamassa vieläkin turvallisempaa
yhteiskuntaa. Kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa, tietoiskuissa
ja eri kokouksissa turvallisuusasiaa
käsiteltiin useista eri näkökulmista,

muun muassa kyberturvallisuus nousi
vahvasti esiin.
Messuihin tutustui noin 13 200
messuvierasta. Näytteilleasettajia oli
yhteensä 160.
Lahden kadettipiirin upseerit esittelivät Kadettikunnan toimintaa ja
turvallisuuspolitiikan internetpohjaisia
oppimisympäristöjä. Kadetit puolestaan esittelivät Maanpuolustuskorkea
koulua ja kadettikoulutusta.

Pääsihteeri
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Kylkiraudan kuvakilpailun kunniamaininnat

Otso Sutela: Kataanpää

Otso Sutela: Autot Aurajoella

Kylkirauta 4/2012
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Juha Majala: Jalkaväkimiinojen korvaaja

Juha Majala: Jätä turvaväli

45

Kylkirauta 4/2012

ajankohtaista

adettikurssi 27:n päättymisen 65-vuotisjuhlaa vietettiin 
9. lokakuuta 2009 Santa
haminassa Kadettikoulun juhlatiloissa (Kylkirauta 4/2009). Aikaisemmin,
saman vuoden syyskuussa, oli päätetty
lopettaa kurssin säännölliset kokoontumiset. Ratkaisuun vaikutti rivien merkittävä harveneminen.
Arvoisat Rouvat ajattelivat kuitenkin toisin. He päättivät jatkaa
kokoontumisia kerran kuukaudessa
ja kutsua kurssin kadetit tilaisuuksiin
kunniavieraiksi. Näin sitten tapahtuikin. Kokoontumisia on järjestetty periaatteessa kuukauden ensimmäisenä tai
toisena maanantaina. Paikka on vaihdellut tilanteen mukaan, viime aikoina
on tavattu Stockmannin 8. kerroksessa.
Kokoonkutsujina ovat toimineet rouvat
Anna-Liisa Mandelin ja Raili Auer.
Perusajatuksena on pidetty 2 7.
Kadettikurssin perinteiden ja maanpuolustustahdon siirtämistä seuraaville
sukupolville. Käytännön esimerkkinä
tulkoon mainituksi kurssimme kadetin, Ilmo Haarion pojan, 55. Kurssin
kadetin (sittemmin everstiluutnantti)
Seppo Haarion korvaamaton toiminta
kokoontumistilaisuuksien käytännön
järjestelyissä.
Kuvamme on 12. marraskuuta 2012
pidetystä lounaskokouksesta, jossa
puhuivat insinöörieverstiluutnantti Leo

Kylkirauta 4/2012

Neuvo ja everstiluutnantti Ilmo Haario.
Kummatkin painottivat kurssiperinteen
ja maanpuolustustahdon siirtämisen
merkitystä.
Aikaisemmin on Kylkiraudassa ollut
mainintoja 27. Kadettikurssin historiasta, joka on tavallisuudesta poikkeava. Osa nykyisistä kadettiupseereista

ei ollut syntynyt kadettikurssi 27:n
aikoihin Sen dramaattista päättymistä
voisi ehkä jossain myöhemmässä Kylkiraudan numerossa valottaa.

Olli Fallenius
Kadetti 2754

Kuva Kadetti 5489.

K

Kadettikurssi 27 tekee sen toisin

Kuva kokouksesta 12.11.2012. Vasemmalla Juhan-Ville Kaarnakari,
Micke Kaarnakari, edessä Olli Fallenius (Kaarnakari), takana Mauri
Mandelin ja Anna-Liisa Mandelin. Oikeanpuoleisessa pöydässä
vasemmalta Seppo Haario, Ilmo Haario, Pekka Halme, Raili Auer,
Leo Neuvo ja Riitta Ahlroth (Veikko Linnakon tytär).  
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Kadetista luutnantiksi 50 vuotta sitten

aailma oli ydinsodan partaalla perjantaina lokakuun 
26. päivänä 1962, kun maaja ilmavoimien kadettikurssit 47 sekä
merikadettikurssi 32 marssivat presidentin linnaan nimitettäväksi upseerin
virkoihin. Juuri ylennetyt 126 luutnanttia olivat autuaan tietämättömiä
supervaltojen välillä silloin vallinneesta jännityksestä. Pelkkänä sattumana
pidettiin sitäkin, että tasavallan presidentin sijaisena toimi pääministeri Ahti
Karjalainen. Urho Kekkonen oli näet
lähtenyt pitkälle vierailulle Ranskaan
palattuaan päivää tai paria aikaisemmin
Moskovasta.
Kurssimme lopettajaiset vietettiin lähes kokonaan sijaisten varassa,
totesi perinteiden isä kadetti (majuri)
Aarno Arponen puhuessaan 50-vuotis
tapaamisessamme Maanpuolustuskorkeakoululla. Hän nimittäin muisti,
ettei myöskään puolustusvoimain
komentaja, jalkaväenkenraali Sakari
Simelius kunnioittanut ylentäjäistilaisuuttamme läsnäolollaan. Yhdysvalloissa vieraillulla ollutta Simeliusta
tuurasi kenttätykistön tarkastaja Elof
Roschier kenraalikunnan vanhimpana.
Vain puolustusministeri Arvo Pentti oli
virkansa puolesta persoonakohtaisesti
paikalla.

Päivälleen 50 vuotta tuon tapahtuman jälkeen kurssimme kokoontuivat
muistelemaan ja juhlimaan puolen vuosisadan takaista merkkipäivää. Entisen Kadettikoulumme sankariaulassa
pitämässään puheessa kadettivääpeli (everstiluutnantti) Urpo Malinen
palautti mieliimme valmistujaispäivän
ohjelman, joka huipentui illallistanssiaisiin Kulosaaren Casinolla.
Kunniamiekalla palkittu kadetti
kersantti (eversti) Tauno Heikkilä
muistutti meitä kadettilupauksessa
antamastamme valasta uhrata tarvittaessa oma henkemme isänmaan puolustamiseksi. Esimerkkeinä siitä ovat
sodissa kaatuneiden kadettiupseerien
nimet sankaritauluissa, totesi Heikkilä. Hänen puheensa jälkeen kadettipursimies (vara-amiraali) Sakari Visa,
kadettikersantti (everstiluutnantti) Aku
Miettinen ja kadettivääpeli (eversti
luutnantti) Urpo Malinen laskivat
kurssiemme kukkalaitteet kaatuneille
kadettiupseereille.
Lounaan jälkeen tarkastimme
perinnehuoneen ja siirryimme sitten
kuuntelemaan Kadettikoulun johtajan,
eversti Harri Niskasen esitystä nyky
kadettien opiskelusta. Sen akateemisuus hämmensi kuulijat. Meille puolen
vuosisadan takaista ”akateemisuutta”

edustivat Santahaminan Saharassa
pidetyt ryömintäharjoitukset, joissa
opeteltiin yksittäisen taistelijan etenemistapoja.
Kurssikokouksessa saimme
tietää, että 50 vuotta sitten valmistuneista kadeteista on yhä elossa 102.
Kurssitapaamiseen heistä osallistui 
55 veljeä, joista 40 tuli paikalle puolisonsa kanssa. Kalastajatorpalla
juhlapuheen piti kurssimme priimus
kadettikersantti (everstiluutnantti) Arto
Lavento. Hänen mielestään korpuksessa saatu koulutus antoi hyvät eväät
nuorelle sotilasjohtajalle.
Iltajuhlan yhteydessä kuulimme
myös Aku Miettisen puheen naisille.
Sen herkkyyttä lisäsivät hänen upeaääniset lauluesityksensä. Kuudentoista
miehen orkesteri lopetti soiton puolilta
öin, vaikka moni kävi vakuuttamassa
kapellimestarille, että ”kyllä vanha
jaksaa vieläkin tanssia”.

Tuomo Hirvonen
Kadettialikersantti

Kadettikurssi 47:n ja Merikadettikurssi 32:n edustajia ja heidän puolisoitaan Maanpuolustuskorkea
koulun päärakennuksen edessä 26.10.2012.
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65. Kadettikurssi ja 49. Merikadettikurssi
lounaalla Suomalaisella Klubilla

un kadettikurssin valmistumisesta on kulunut yli 30 vuotta,
viimeistään silloin on sopiva
aika aloittaa kurssin säännöllisen epäsäännölliset  lounastapaamiset. Tämän
ajatuksen mukaisesti pantiin toimeksi
ja kutsuttiin 65. Kadettikurssin ja 49.
Merikadettikurssin kadettiveljet ensimmäiseen esitelmä- ja lounastilaisuuteen.
Tilaisuus järjestettiin Helsingin
Suomalaisella Klubilla 6. marraskuuta 2012. Mukaan ilmoittautui 
20 kadettiveljeä ja paikalle saapui 16.
Tilaisuuden esitelmä käsitteli
Kadettikunnan arvotutkimuksen tuloksia ja sen piti allekirjoittanut. Klubin
puolelta tilaisuuden isäntänä toimi
kadettiveli Esa-Jussi Nuutila.
Maittavan lounaan ja hyvän punaviinin jälkeen kadettiveljet päättivät
yksimielisesti, että seuraava esitelmä- ja
lounastilaisuus järjestetään ensi vuoden
keväällä.  

Kadettikunnan arvotutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia upseereista
pitää puolustusvoimauudistusta tarpeellisena.

Juha Tammikivi
Kadetti 6584

RAIKKA OY

Mirion Technologies (RADOS) Oy

www.mirion.com
www.mirion-hp.com
Kylkirauta 4/2012
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71. Kadettikurssi, Ilmavoimien Kadettikurssi 71 ja
54. Merikadettikurssi 25 vuotta

K

adettikurssi 71 vietti 25-vuotisjuhlaa Helsingissä 8. syyskuuta 2012. Osallistujavahvuus oli
noin 63 prosenttia valmistuneista, eli
upseereita oli 74. Daameja oli päässyt paikalle muutama vähemmän, ja
yhteisvahvuus oli 142. Kaiken kaik
kiaan siis erinomaisen kokoinen
joukko.
Suurin osa kurssistamme on edelleen palveluksessa. Eläkelain muutoksen vuoksi sotilaseläkkeelle on päässyt
vasta muutama lentäjä. Varsin merkittävä määrä kurssimme upseereista on
kuitenkin siirtynyt siviiliin yhteiskunnan eri aloille. Kurssin valmistumisvahvuudesta on ajasta ikuisuuteen
siirtynyt kaksi upseeriveljeä.
Juhlapäivä alkoi herrojen ja rouvien 
eriytetyllä ohjelmalla. Rouvat lounastivat Vaakunassa ja tutustuivat
sen jälkeen Ateneumin Schjerfbecknäyttelyyn, johon oli juuri saatu esille
taiteilijan vastalöydetty maalaus. Herrojen ohjelma oli varsin perinteinen:
Kadettikoululla pidetyn kurssikokouksen jälkeen tutustuttiin koulun tiloihin

ja saunottiin isossa saunassa. Sauna
palaksi oli varattu tietenkin makkaraa ja palanpainikkeeksi virkistäviä
juomia.
Kurssikokouksessa tehtiin merkittäviä linjauksia. Seuraava kokoontuminen pidetään kolmekymppisten
tiimoilta Santahaminassa. 25-vuotisjuhlien valokuvamateriaali tulee lähettää Kalle Pyöräniemelle, joka taltioi ja
saattaa ne Auvo Viita-ahon teknisellä
avustuksella kaikkien kurssilaisten saataville. Kurssin historiikin laatimista
tutkitaan, ja hyvät ideat sekä muistelot tulee lähettää Erkki Mikkolalle.
Yhteystietojen, erityisesti sähköpostiosoitteiden, muutoksista tulee ilmoittaa
Ilpo Karviselle.
Iltajuhla alkoi valokuvauksella
Maanpuolustuskorkeakoulun päärakennuksen portailla. Hevossalmen silta oli
juuri kuvauksen aloitushetkellä auki,
joten viimeiset kuvaan ehtineet tulivat
aivan tuloajalla.
Sankariaulassa kadettivääpelit ja
kadettipursimies laskivat seppeleen.
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Tervetulotoivotuksensa osana
kadettivääpeli Lasse Kivinen luki
presidentti Koiviston ylentämistilaisuudessamme 28. elokuuta 1987
pitämän puheen, joka herkisti meidät
upseerit. Ilmavoimien kadettivääpeli
Kim Jäämeri taasen piti naisille saman
puheen, jonka hän piti sarkatanssiaisissamme 30. marraskuuta 1984. Se
yhdessä kurssin kuoron sulosointujen
kera puolestaan herkisti daamimme.
Juhlaillallinen huipentui upeaan ilotulitukseen. Ilta jatkui pikkutunneille saakka miellyttävän yhdessäolon,
hyvän tanssiyhtyeen musiikin ja baarin
antimien parissa. Juhlasalin seinälle
heijastetut kadettikurssimme aikaiset
valokuvat kruunasivat onnistuneen
illan.
Lämpimät kiitokset kaikille osallistujille sekä erityisesti Maanpuolustuskorkeakoululle ja 98. kadettikurssille
hyvästä tuesta.

Merikadetti 951

Kylkirauta 4/2012
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76. Kadettikurssi ja 59. Merikadettikurssi
20 vuotta

urssimme 20-vuotisen taipaleen juhlallisuudet jakautuivat
kahdelle päivälle elo-syyskuun taitteessa. Tilaisuuksien onnistumisen mittarina voi hyvinkin pitää
puheensorinan jatkuvuutta ja myös sen
volyymiä. Tältä osin Merisotakoulun
saunalla, Suomenlinnan upseerikerholla, Presidentinlinnan valtiosalissa sekä Maanpuolustuskorkeakoulun
juhlasalissa järjestettyjen tilaisuuksien
voi tulkita onnistuneen yli odotusten.
Arvokkuutta, riemua, tunteikkuutta
sekä osin myös haikeutta sisältäneiden
ohjelmanumeroiden yhtenä kohokohtana oli valtiosalissa luettu presidentti
Koiviston ylentämispuhe. Valmistuimme upseeriksi vuonna 1992, jolloin
moni itsestäänselvyys oli kääntynyt
päälaelleen.  
Kurssihenki nousi yhdeksi juhlallisuuksiemme kantavaksi teemaksi ja
etenkin sen rakentumisen lähtökohdat
kadettikoulun kampuksella. Tältä osin
ei ole syytä väheksyä kurssinjohtajien
isällisen tuen merkitystä upseeriksi
kasvamisen poluilla. Omien kurssinjohtajiemme arvovaltainen ja edustava
läsnäolo iltajuhlassamme oli elävä todiste tämän arvokkaan yhteyden säilymisestä sekä myös sen hioutumisesta
vastaamaan keski-ikäistyneen toverikuntamme tarpeita.
Presidentinlinnassa pidetyn kurssikokouksen tärkeimpänä antina oli
päätös kokoontua viiden vuoden kuluttua Mikkelissä. Teemaksi määriteltiin
100-vuotias Suomi, Suomen marsalkka
Mannerheimin 150-vuotispäivä sekä 
75 vuotta marskin kuuluisasta jatkosodan aikaisesta 75-vuotispäivästä.
Päämajakaupungissa tavataan.
Sydämelliset kiitokset kaikille osallistuneille.

76. Kadettikurssi 59. Merikadettikurssi puolisoineen Presidentin
linnassa kurssitapaamisessa.

Kurssi kuuntelemassa Presidentinlinnan valtiosalissa presidentti
Koiviston ylentämispuhetta.

Kurssitoimikunnan puolesta

Juha Mälkki

Kylkirauta 4/2012
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Hankoniemen kadettipiiriläisten perheretki
Bengtskäriin 4. elokuuta 2012

H

ankoniemen kadettipiiriläisten
perinteinen perheretki tehtiin
Bengtskärin majakkasaarelle. Majakka sijaitsee 25 kilometriä
Hangosta länteen. Tämän kesän retkellämme oli mukana parisenkymmentä
henkeä puheenjohtajan, komentaja
Kjell Törnerin johdolla.
Majakkasaarella meitä oli vastassa majakan isäntä Per Wilson. Hän
järjesti meille oppaan, joka kertoi
Bengtskärin historiasta. Osalle joukkoamme tapahtumat olivat tuttuja ja
osalle uusia, mutta aina on mielenkiintoista kuulla, miten saarella on aikoinaan asuttu ja eletty, kun enimmillään
siellä on asunut liki 50 henkeä. Saarella
pidettiin kouluakin majakkahenkilöstön lapsille.
Osa retkeläisistä kiipesi 252 askel
maa majakkatorniin (52 metriä meren
pinnasta) ihailemaan sieltä avautuvia

mahtavia aavan meren ja karun kauniin
saaristomme näkymiä.
Majakka on valmistunut 1906.
Rakennusvaiheessa koettiin hankaluuksia, jopa suurin osa rakennustarvikkeista huuhtoutui myrskyssä mereen.
Kuuluisin ja surullisin tapahtuma majakan historiassa on Bengtskärin taistelu
26.–27. heinäkuuta 1941. Majakkasaari
pysyi suomalaisten hallussa.
Puolustajien tappiot olivat
32 miestä, ja venäläisten vielä kolme
kertaa suuremmat. Majakkatornin alaoven viereen on kiinnitettynä suomalaisten ja venäläisten muistotaulu tästä
taistelusta. On hienoa, että vuosikymmenten jälkeen on voitu näin tehdä,
kunnioittaa molemmilla puolilla taistelussa kaatuneita!
Vuosi sitten 26. heinäkuuta 2011
vietettiin Bengtskärissä taistelun
70- vuotismuistojuhlaa.
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Kadettipiirimme on useana kesänä
tehnyt retkiä Bengtskärin majakka
saarelle. Kun saarella kerran käy,
joutuu lumouksen valtaan – tänne on
päästävä aina uudelleen! Aina emme
ole kuitenkaan luodolle päässeet kovan
merenkäynnin johdosta. Tällöin majakkasaari on kierretty ympäri ja etsitty
turhaan rantautumispaikkaa. Joskus on
menty suoraan varapaikkaan, Riilahden
taistelun (1714), muistomerkille, jonne
on suojaisempi väylä.
Kiitokset Uudenmaan Prikaatin
esikuntapäällikölle komentaja Kjell
Törnerille kuljetuksen järjestämisestä, kiitokset Jurmon henkilöstölle ja
kaikille reippaille retkeläisille!

Veikko-Olavi Eronen

Kylkirauta 4/2012
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Marskin salattu rahasto
– Suomen Marsalkka Mannerheimin
Sotatieteellinen rahasto 1937–2012

S

otamarsalkka Carl Gustaf
Emil Mannerheim täytti
70 vuotta 4. kesäkuuta
1937. Juhlapäivä oli päivänsankarille hyvin kiireinen, sillä
hän otti ensin vastaan kuusikymmentäyhdeksän onnittelulähetystöä, osallistui päivällä
Suurtorilla (Senaatintori) järjestettyyn paraatikatselmukseen sekä illalla Messuhallissa
järjestettyyn pääjuhlaan. Kaikkiaan Mannerheimia muistettiin
merkkipäivänään lähes tuhannellaviidelläsadalla onnittelulla.
Yksi marsalkkaa onnitelluista lähetystöistä koostui
Puunjalostusteollisuuden edustajista. He lahjoittivat päivänsankarille kahden miljoonan
markan arvoisen osakesalkun.
Onnittelijat toivoivat Mannerheimin käyttävän lahjoituksen
parhaaksi katsomallaan tavalla.
Tuolloin ei vielä tiedetty, että
osakesalkku muodostaisi perustan Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteelliselle Rahastolle.
Rahaston ensimmäiset säännöt vahvistettiin sotien jälkeen joulukuussa
1947. Rahaston hoitokunta järjestäytyi huhtikuussa 1948. Hoitokunnan
johdossa oli Mannerheimin luottokenraaleja. Puheenjohtajaksi valittiin
jalkaväenkenraali Erik Heinrichs,
varapuheenjohtajaksi kenraalimajuri
Kustaa Tapola, jäseneksi eversti Kai
Savonjousi, varajäseniksi kenraaliluutnantti Einar Mäkinen ja eversti
Elof Roschier sekä sihteeriksi eversti
Ragnar Grönvall.
Rahaston toiminnan virallinen
aloitus ajoittui samaan ajankohtaan,
jolloin Suomen sotatieteellisen seuran
toiminta käynnistyi yhdeksän vuoden
”sotatauon” jälkeen 1948. Rahaston ensimmäisinä toimintavuosinaan
myöntämät apurahat jaettiinkin käytännössä hyvin kiinteässä yhteistyössä
Suomen sotatieteellisen seuran kanssa.

Kylkirauta 4/2012

Suomen marsalkka Carl Gustaf
Emil Mannerheim kuoli tammikuun
lopussa 1951. Rahaston hoitokunnan
seuraavassa kokouksessa päätettiin
Marsalkan aikaisemmin esittämän
ajatuksen mukaan myöntää Uudenmaan Rakuunarykmentin säätiölle
150 000 markan [4 650 euroa vuoden
2010 rahan arvolla] suuruinen apuraha
rykmentin historiikin kirjoittamiseksi.
Muulloinkin kuin marsalkan kuolin
ajankohtana on hoitokunnan toimista
välittynyt halu edistää Mannerheimin
edustamien arvojen vaalimista.

Avaintehtävänä
sotatieteellisen
tutkimuksen tukeminen
Rahasto on tukenut 1940-luvun lopulta alkaen lukuisia sotahistoriallisia ja sotatieteellisiä tutkimuksia.
Lisäksi r ahasto on tukenut suoma52

laisten upseerien ulkomaille
suuntautuneita opintomatkoja.  
Erityisistä syistä on sääntöjen
mukaan voitu tukea myös muita
sotatieteellisiä tutkimuksia ja
pakottavissa tapauksissa avustaa taloudellisiin vaikeuksiin
joutuneita upseereja.
Sotien jälkeen 1970-luvulle saakka rahaston toiminta oli
sangen pienimuotoista ja se
keskittyi vuosittaisten apurahojen myöntämiseen. Uuden
sihteerin, eversti Niilo Riuttalan aktiivisella työllä rahaston
toiminta ammattimaistui 1970luvun puolivälistä eteenpäin.
Rahaston pääoman karttuessa
mahdollistui myös tukitoiminnan laajentaminen.
1980-luvulta lähtien rahasto
onkin ollut pienempien, vuosittain jaettavien apurahojen
lisäksi myös useiden laajojen
tutkimushankkeiden taustalla
rahoittajana. Vuosikymmenen
loppuun mennessä esimerkiksi
valmistui rahaston aloitteesta tutkimus
Talvisodan henki, joka paalutti suomalaisen käsityksen talvisodan ihmeen
toteutumisesta.
1990-luvulla rahasto toteutti tutkimushankkeen Puolustusvoimat 2000luvun yhteiskunnassa ja 2000-luvulla
tutkimushankkeen Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perusratkaisuihin vaikuttavat tekijät 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Viimeksi mainittu teos julkistettiin
marraskuussa 2001 nimellä Suomen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
linjaukset. Syyskuun 2001 terrori-
iskujen muuttamassa kansainvälisessä
turvallisuusympäristössä teokselle oli
olemassa selvä tilaus. Tutkimushanketta arvioitaessa käy ilmi, että teos
antoi perustavaa laatua olevaa tutkimustietoa tuolloin Suomessa käytyyn
Nato-keskusteluun.  Rahaston rooli oli
kuitenkin sikäli neutraali, ettei se otta-
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nut teoksen suunnittelu- tai julkaisuvaiheessa minkäänlaista kantaa Suomen
mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.
Rahaston tukitoiminta on 2000luvun kuluessa laajentunut siten, että
nykyään rahasto tukee lähes kaikkia tieteenhaaroja ja tutkimusalueita. Muutos
kuvaa osaltaan hyvin sodankäynnin ja
siihen liittyvän sotatieteellisen tutkimuksen kehitystä ja monimutkaistumista. Muutos on selvä verrattuna
heti sotien jälkeisiin vuosikymmeniin,
jolloin sotahistorian tutkimus oli pääasiallinen tutkimusalue, johon rahasto
apurahoja myönsi.

Aktiivinen rahasto 2010luvun yhteiskunnassa
Vuonna 2007 Suomen Marsalkka Mannerheimin sotatieteellinen rahasto täytti
70 vuotta. Rahaston elinvoimaisuudesta kertoo se, että juhlavuoden kunniaksi
se jakoi erityisapurahoina ansioituneille tutkijoille sekä yhteisöille yhteensä
105 000 euroa. Viime vuosina toiminta
on jatkunut aktiivisena, sillä rahastolle
on tullut vuosittain tasokkaita apurahaanomuksia enemmän kuin se on voinut
tukea myöntää.
Mitä lähemmäs nykyhetkeä on
tultu, sitä määrätietoisemmin rahastoa on hoidettu, Suomen Marsalkan
rahaston ensimmäisissä säännöissä
määrittelemiä suuntaviivoja kuitenkaan

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellisen rahaston varapuheenjohtaja ja kirjoittaja vasemmalla, kenraaliluutnantti Heikki
Tilander oikealla.
unohtamatta. Vuonna 2012 Suomen
Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto on 75-vuotias vakavarainen
epäitsenäinen säätiö, joka tukee vuosittain sotatieteellistä tutkimusta rahaston
perustajan Suomen marsalkka Mannerheimin viitoittamaa perintöä vaalien.

Kirjoitus perustuu joulukuun 4. päivänä 2012 julkaistuun, filosofian tohtori Mikko Karjalaisen kirjoittamaan
teokseen ”Marskin salattu rahasto
– Suomen Marsalkka Mannerheimin
sotatieteellinen rahasto 1937–2012”.

Mikko Karjalainen

VIHREÄMPIÄ LEHTIÄ
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita valokuvia
– minullako?

M

aanpuolustuskorkeakoulun
20-vuotishistoriikki julkaistaan syksyllä 2013. Kirjan
kuvittaminen on parhaillaan käynnissä,
ja on ilmennyt, että kuvituksesta jää
puuttumaan tärkeitä, arkisia kuvausaiheita ilman valveutuneiden kansalaisten apua.
Onko juuri Sinulla kulttuuri
historiallisesti arvokasta materiaalia, eli tekemistä, toimintaa ja
arkea tai juhlaa kuvaavia valokuvia
Maanpuolustusk orkeakoulun histo
riasta 1990–2010-luvuilta? Onko albumissasi virallisten ryhmäkuvien sijaan
yksityisten kuvaajien ikuistamia hetkiä
mustavalko- tai väriformaatissa?
Erityisesti etsitään yleisesikuntaupseeri- ja esiupseerikurssien sekä
kadettikurssien kuvia vuosilta 1993–
2012. Kyseisenä aikajaksona järjestetyt

H

täydennyskoulutuskurssit (vast.) sekä
kaikki aselaji- ja puolustushaarakoulut
kaipaavat lisää kuvitusta osakseen.
Myös aiemmat kuvat Sotakorkea
koulun ja Taistelukoulun ajalta ovat tervetulleita kirjan kuvitukseksi. Kaikki
vähäpätöiseltäkin vaikuttavat valo
kuvat otetaan mielenkiinnolla vastaan.
Kuvien digitointi ja muu jälkikäsittely
hoidetaan kustantajan toimesta.
Julkaistuista kuvista maksetaan
palkkio pääsääntöisesti kirjapalkintoina, mutta suurissa lahjoituserissä myös
muut korvausmuodot ovat mahdollisia.
Ota yhteyttä 10.2.2013 mennessä
Maanpuolustuskorkeakoulun viestintään osoitteeseen aki.aunala@mil.fi
(puhelimitse 0299 530119) ja kirjaa
itsesi osaksi Maanpuolustuskorkeakoulun historiaa.

Kaunialan konsertti 8. marraskuuta 2012

elsingin Kadettipiiri järjesti
perinteisen Kauniala-konsertin
37. kerran. Konsertissa esiintyivät Kaartin soittokunnan soittoosasto musiikkikapteeni Hannu Simoisen sekä Kadettikuoro everstiluutnantti
Matti Orlamon johdolla.
Konsertti keräsi 80 hengen yleisön Kaunialan asukkaista ja hoitohenkilökunnasta. Konsertin puolivälissä
oli soitto-osaston ja Kadettikuoron
y hteisesiintyminen, jossa esitettiin
Veteraanin Iltahuuto ja Jääkärinmarssi. Tämä yhteisesitys sykähdytti veteraaneja niin, että osa kuunteli kappaleet
seisomaan nousten. Myös muulla yleisöllä oli silmänurkat kosteina.
Tilaisuuden päätteeksi eräs veteraani käytti spontaanin puheenvuoron,
jossa hän kiitti esiintyjiä ja toivoi tällaista laulua ja musiikkia enemmänkin
Kaunialaan.
Kaunialassa on nykyään 120 veteraanipaikkaa ja 60 Vantaan kaupungin
kuntoutuspotilaspaikkaa.
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Soitto-osaston ja kuoron yhteisesiintymisen johti musiikkikapteeni
Hannu Simoinen.

54

ajankohtaista

Suomen nuorin eversti
Pasi Tuunainen
Kahden armeijan
soturi
Otava 2012, sivuja 640
ISBN 978-951-1-25907-7

F

ilosofian tohtori, sotahistorian ja sotataidon historian
dosentti Pasi Tuunainen on
kirjoittanut järkälemäisen teoksen
kahden armeijan everstistä Alpo
K. Marttisesta. Järkälemäisyydestään huolimatta kirja on kaikkea
muuta kuin tylsä. Tämä johtunee
Alpo Marttisen vaiherikkaasta ja värikkäästä sotilasurasta,
jonka hän teki sekä Suomen että
Yhdysvaltojen palveluksessa.
Alpo Kullervo Marttinen
(1908–1975) syntyi iltatähtenä syvästi uskonnolliseen
perheeseen Alatorniolla. Keskinkertainen oppilas kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1927 ja astui samana
vuonna vapaaehtoisena palvelukseen
Kenttätykistörykmentti 2:een Viipurissa.
Kotiuduttuaan varusmiespalveluksesta
reserviupseerina Marttinen hakeutui 
11. Kadettikurssille Munkkiniemeen,
josta hän valmistui vänrikkinä vuonna
1930. Hänen nuoren upseerin uransa
seuraili varsin perinteisiä tehtäviä
muun muassa Viipurin rykmentissä ja
Kadettikoulussa. Vuosina 1936–1938
oli vuorossa Sotakorkeakoulu ja ylennys kapteeniksi.
Talvisotaan nuori yleisesikunta
upseeri lähti toisen voimakastahtoisen
sotilaan esikuntapäällikkönä. Yhteistyö 9. divisioonan komentajan, eversti
Hjalmar Siilasvuon kanssa oli ilmeisesti
toisinaan varsinaista tahtojen taistelua.
Lopputulos oli kuitenkin mitä mainioin,
kun harvoille teille pakkautuneet 163. ja
apuun rientänyt 44. neuvostodivisioona
tuhottiin pala palalta. Tässä ”pohjoisen
Cannaessa” Marttisen todellinen soturi
luonne ja kyvyt tulivat todistetuiksi.
Majuriksi Marttinen ylennettiin vuonna
1940 ja everstiluutnantiksi vuonna 1941.
Jatkosotaan Marttinen lähti
Siilasvuon komentaman kolmannen
armeijakunnan operatiivisen toimiston
päällikkönä. Tehtävä oli komentajan selvä
luottamuksenosoitus talvisodanaikai-

selle esikuntapäällikölleen. Jatkosodan
ensimmäisenä syksynä Marttinen pääsi
osoittamaan poikkeukselliset kykynsä
myös rintamakomentajana. Marttisen
komentama taisteluosasto saavutti mainetta hyökkäämällä aina Syvärin toiselle
puolelle Shemenskiin asti. Ylennyksen
Suomen kaikkien aikojen nuorimmaksi
everstiksi Marttinen hankki rykmentin
komentajana Tienhaaran torjuntataisteluissa kesällä 1944. Legendan mukaan
Mannerheim olisi puhelimessa kysynyt, halusiko Marttinen ”kaulukseensa
everstin tähdet vai Mannerheim-ristin
rintaansa?” Kaskun mukaan Marttinen
olisi vastannut, että ”everstin arvon.
Sen Marskin ristin ehdin hankkia myöhemminkin.” Mannerheim-ristin ritariksi hänet nimitettiin pitkäaikaisista
ansioista Lapin sodan temmellyksessä 
4. joulukuuta 1944.
Rauhanajan kokoonpanoon siirryttäessä Marttinen ajan hengen
mukaisesti uskoi puna-armeijan miehittävän Suomen. Esikuntapäällikkönä
hän osallistui aseiden hajavarastointiin
ja sissisodankäyntiin varautumiseen
eli kansanomaisemmin asekätkentään.
Punainen Valpo sai hankkeesta vihiä, ja
Marttinenkin joutui kiinniotettavien listalle. Presidentin virkaa hoitava Manner-
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heim antoi uskotulle sotilaalleen
viimeisen tehtävän kehottamalla
Marttista poistumaan maasta
ja hakeutumaan Yhdysvaltojen
asevoimien palvelukseen, koska
”USA olisi ainoa sellainen linnoitus, joka saattaisi pysäyttää
kommunismin ja pelastaa vapaan
maailman.”
Mannerheim-ristin ritari,
rautaristillä ja monilla muilla
korkeilla kunniamerkeillä palkittu rintamakomentaja astui suomalaisen maanpakolaisjoukon
mukana alokkaaksi Yhdysvaltain
asevoimiin loppuvuodesta 1946.
Suomalaisjoukko erikoistui
Yhdysvalloissa arktisiin oloihin ja
talvisodankäynnin koulutukseen.
Suomalaisupseerit saivat 1950-luvulla keinoteltua upseerinarvot
myös Yhdysvaltojen asevoimissa, ja jo vuonna 1956 Marttinen
sai toiveidensa mukaisen rykmentinkomentajan tehtävän Fort
Carsonissa. Marttisen toiseen
sotilasuraan kuului myös runsaasti ulkomaankomennuksia. Marttisen
20 vuotta kestänyt sotilasura Yhdysvalloissa päättyi everstinä eläkkeelle jäämiseen vuonna 1968. Kahden armeijan
eversti kuoli vuonna 1975.
Kirjan myötä Alpo Marttisesta
muodostuu kokonaiskuva. Hän oli
kuvia kumartelematon, lujatahtoinen ja
selkeästi ajatteleva sotilas, joka ilman
sodassa osoitettua komentajuutta olisi
todennäköisesti jäänyt rauhanajan urakierrossa keskikastiin.
Tuunaisen kirja Alpo K. Marttisesta
on kelpo luettavaa. Kirjoittaja on käynyt
läpi valtavan määrän Marttista koskevaa
aineistoa. Kirjan lähdeluettelo ja lähdeviiteosio on vaikuttavat sata sivua pitkä.
Jonkin verran yli viiteen sataan sivuun
mahtuu toistoakin, mutta ei häiritsevästi. Kaikkiaan teos on mielenkiintoinen
elämäkerta tarunhohtoisesta sotilaasta.

Ville Vänskä
Kylkiraudan lukijat voivat tilata
kirjaa alennettuun 25,90 euron hintaan + postituskulut 5 euroa osoitteesta: Kustannusosakeyhtiö Otava, Ritva
Kytöhonka, puh. 0400 848 242 tai
s-posti: ritva.kytohonka@otava.fi.
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Mielenkiintoinen tiedustelupäällikön elämäkerta
Pertti Suominen
Armeijan silmänä
ja korvana.Tiedustelupäällikkö Raimo
Heiskanen
Otava 2012
Sivua 416
ISBN 978-951-1-25121-7

M

aanpuolustusasioista
mielenkiintoisimmaksi koetaan varmaankin
tiedustelu. Sitä leimaa salaperäisyys, joka aina luo lisää mielenkiintoa. Tiedusteluasiat ovat
lisäksi salaisia hyvin pitkään,
minkä vuoksi tiedustelualasta
on vaikea julkisesti kirjoittaa.
Samasta syystä tiedustelupäälliköiden muistelmat ovat harvinaisia, ellei ole kyse todella
historiallisista asioista.
Eversti Pertti Suominen on
kirjoittanut elämäkerran vuosina 1971–1982 tiedustelupäällikkönä toimineesta kenraalimajuri Raimo
Heiskasesta. Tehtävä ei ole ollut helppo,
niin lähelle nykyaikaa Heiskasen kausi
ulottui. Suominen toteaakin lähteiden
saannin vaikeuden. Heiskasta pidettiin
salaperäisenä upseerina, jonka takana
salaisuudet taatusti pysyivät.
Toisaalta Heiskanen oli välitön ja
avoin. Hänestä huokui ihmisystävällisyyttä. Uskon, että kaikki, jotka Raimo
Heiskasen tunsivat, ovat sitä mieltä,
että Suominen on hyvin onnistunut
Heiskasen persoonan luonnehdinnassa. Hänessä todella oli poikkeuksellista
välittömyyttä.
Kirjan mielenkiintoisin anti on tiedustelualan käsittely, vaikka sitä edeltää
yli sata sivua lapsuutta, sotakokemuksia
ja palvelua Rajavartiolaitoksessa. Lukija
helposti kiirehtii tämän osan yli, vaikka
samalla menettää tietoa Heiskasen taustoista.
Kuten aina, jonkun on löydettävä
mies. Heiskasen löytäjä oli ilmeisesti
Lauri Sutela. Pääesikunnan operatiivisessa osastossa yksi toimistoupseereista oli vuonna 1955 saanut tehtäväkseen
koota tiedusteluaineistoa maamme
lähialueilta. Työ ei ehtinyt kovin pitkälle, 
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kun upseeri kesällä 1956 sai siirron
joukko-osaston komentajaksi. Hänen
tilalleen keskeytynyttä työtä jatkamaan
määrättiin Sotakorkeakoulun pioneeri
opettaja everstiluutnantti Lauri Sutela.
Sodan jälkeisenä aikana tiedustelun
organisointi eteni hitaasti, varsinkin kun
aihe oli arkaluonteinen.
Vastaperustettuun tarkastustoimistoon ryhdyttiin 1950-luvun lopulla
kokoamaan työvoimaa Sutelan avuksi.
Ensimmäisenä vuoden 1959 alussa tuli
Rajavartiolaitoksesta Pääesikuntaan siirretty Heiskanen. Siitä alkoi Lauri Sutelan ja Raimo Heiskasen vuosikymmeniä
kestänyt keskinäiseen luottamukseen
perustunut yhteistyö.
Muita parin seuraavan vuoden
aikana sotilastiedustelun käynnistäjiksi
siirrettyjä upseereja olivat muun muassa
everstiluutnantti Toivo Jokinen, majuri
Erkki Poroila, komentajakapteeni Olavi
Vitikka, kapteeni ja valtiotieteen tohtori
Risto Hyvärinen sekä kapteenit Lauri
Koho, Pentti Laamanen ja Bjarne Nordgren. Kukin oli uranuurtaja alallaan.
Lauri Sutelasta tuli vuonna 1961
ensimmäinen sodan jälkeinen tiedustelupäällikkö, mutta vasta vuonna 1968 aika
oli kypsä osaston nimen muuttamiseen
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tiedusteluosastoksi. Tiedustelua
varottiin sananakin.
Vuonna 1965 Heiskanen
määrättiin sotilasasiamieheksi
Varsovaan, rautaesiripun taakse.
Silloin hän pääsi soveltamaan
oppimaansa teoriaa käytännössä. Kauteen osuivat muun muassa
Lähi-idän kuuden päivän sota ja
Tšekkoslovakian miehitys.
Sain ensimmäisen kosketuksen Raimo Heiskaseen, kun
hän puhui Uudenmaan Jääkäripataljoonan upseereille sotilasasiamiestoiminnasta 1970-luvun
alussa. Muistan erityisesti, kun
hän kertoi puolustusvoimain lippujuhlan vastaanotosta kotonaan
vuonna 1967. Lähi-idän kuuden
päivän sota oli juuri alkanut,
ja yleisömenestys sen johdosta vastaanotolla oli melkoinen.
Sotilasasiamiehet tulivat sinne,
missä uskoivat mielipiteitä ja
tietoa olevan tarjolla.
Varsovasta palattuaan Heiskasen tehtävät tiedustelualalla jatkuivat.
Hän kohosi merkittävään asiantuntijaasemaan. Kaikesta tästä Pertti Suomisen
kirja antaa kattavan selvityksen.
Koko 1970-luvun Neuvostoliitto
painosti Suomea. Painostus huipentui
Neuvostoliiton puolustusministerin
marsalkka Dmitri Ustinovin vierailuun
vuonna 1978, jolloin hän teki ehdotuksen yhteisistä sotaharjoituksista. Mikä oli
Raimo Heiskasen rooli Neuvostoliiton
painostuksen torjunnassa? Suominen
arvioi, että se oli keskeinen, mutta todisteita siitä ei ole. Tässä on tyypillinen tiedustelualan lähdeongelma. Ne muistiot,
jotka kertovat tämän luonteisten asioiden
käsittelystä, pysyvät pitkään salaisina, tai
niitä ei ollut lainkaan edes tehty.
Muistan, kun Heiskanen tiedustelualan läksiäisissään kesällä 1982 kertoi,
että ”mahtavat ne tulevat historian tutkijat ihmetellä, minkälainen mies se tiedustelupäällikkö oli, kun arvioi tilanteen
niin väärin.” Argentiina oli miehittänyt
Falklandin saaret, ja tiedustelupäällikkö
Raimo Heiskanen oli arvioinut valtioneuvostolle, ettei se johda sotaan.
Reserviin siirryttyään Heiskanen
keskittyi kirjalliseen työhön. Hän julkaisi useita kirjoja. Myös Sotilasaikakaus

ajankohtaista
lehden ajankohtaiset katsaukset olivat
hyvin luettuja.
Raimo Heiskasen elämän loppuvaiheet sairauksineen Suominen kuvaa
tyylikkäästi ja hienotunteisesti.
Raimo Heiskasen elämäkertaa voi
todella suositella upseereille, etenkin

tiedustelualalle aikoville. Heiskasen
asema sodanjälkeisen ajan tiedustelun kehittämisessä oli niin keskeinen.
Ehkä pientä tiivistämisen varaa kirjassa
olisi kuitenkin ollut. Pertti Suominen
on monien lähteiden puuttuessa kirjoittanut mittavan tietopaketin koko

tiedustelua lasta eikä vain tiedustelupäälliköstä. Samalla kirja kertoo
mielenkiintoisella tavalla Suomen
lähihistoriasta kulissien takaa.

Heikki Tilander

Sodanajan tiedustelupäällikön elämäkerta
Martti Turtola
Mannerheimin risti
riitainen upseeri.
Eversti Aladár Paasosen elämä ja toiminta
WSOY 2012
Sivuja 310
ISBN 978-951-0-36944-9

M

onien merkittävien
sodanajan kenraalien
elämäkertojen kirjoittaja, sotahistorian professori
emeritus Martti Turtola on kirjoittanut elämäkerran sodanajan tiedustelupäälliköstä, eversti Aladár
Paasosesta. Turtolan rutiinilla on
valmistunut perusteellinen, moniilmeinen teos, joka sisältää paljon
ajateltavaa.
Aladár Paasonen kävi
1. Kadettikurssin, ja hän oli myös
perustamassa Kadettikuntaa.
Paasonen oli kahteen otteeseen
Kadettikunnan puheenjohtaja
1920- ja 1930-luvuilla. Merkittävän huomionosoituksen Paasonen sai
27. tammikuuta 1971, kun hänet kutsuttiin Kadettikunnan kunniajäseneksi
kolme ja puoli vuotta ennen kuolemaansa. Paasonen oli koko sodan jälkeisen
ajan ollut ulkomailla, ja vuonna 1971
hän asui Yhdysvalloissa. Kadettikunnan
päätös oli kylmän sodan aikana merkittävä. Kadettikunnan puheenjohtajana
tuolloin oli kenraali Erkki Setälä.
Kadettikunnan puheenjohtajana
P aasonen oli sulauttamassa yhteen
Upseeriliittoa ja Kadettikuntaa.
Paasosesta on aiemmin kirjoitettu vain kaksi kirjaa. Ensimmäinen on
vuonna 1974 ilmestynyt Paasosen oma
suppea muistelmateos Marsalkan tiedustelupäällikkönä ja hallituksen asia-

miehenä. Toinen on everstin tyttären
Aino Paasosen vuonna 1989 julkaisema
Äänettömyyden toinen puoli. Unkarilaissuomalainen sukutarina. Molemmat
kirjat Turtola lyttää perusteellisesti:
Paasosen omat muistelmat siinä olevien
tietojen vähäisyydestä ja Aino Paasosen kirjan siitä, että sivuilta huokuu se,
kuinka tuntemattomalla alueella Aino
Paasonen liikkuu.
Tänä syksynä on ilmestynyt peräti
kaksi kirjaa Aladar Paasosesta. Turtolan
kirjan lisäksi ilmestyi Petri Nevalaisen
Marskin tiedustelija. Eversti Aladár
Paasosen tarina.
Turtola puhuu Paasosesta diplomaattiupseerina. Hän pitää Paasosta kenraali
A. E. Heinrichsin ohella sen ajan etevimpinä diplomaattiupseereina. Paasonen
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ei alun perin ollut pitkän linjan
tiedustelumies. Hän oli palvellut
sotilasasiamiehenä ja pitkään
tasavallan presidentin adjutanttina. Siinä ominaisuudessa hän
osallistui talvisodan alla Moskovan neuvotteluihin.
Kirjassa käytetään paljon
upseeriarvosteluja. Se elävöittää
kirjaa. Ennen laaditut suorasanaiset henkilöarvioinnit, joissa
todella pyrittiin upseerin luonteen
ja kyvykkyyden luonnehdintaan,
ovat ilmeikkäitä.
Turtola rakentaa jännitteen
päämajoitusmestari Aksel Airon
ja Paasosen välille, mikä on
yleisestikin tunnettu asia. Kummankin saavutuksia vertailtuaan
Turtola kirjoittaa: ”Onnistuiko
siis Airo ja epäonnistuiko Paasonen sotaretkellään? Siihen pyrin
vastaamaan seuraavilla sivuilla.”
Kesän 1944 suurhyökkäyksen
yllättävyydestä on kiistelty kauan.
On syytetty joko operatiivista
johtoa valmistautumattomuudesta tai tiedustelua, joka ei varoittanut
ajoissa. Turtola asettuu kiistassa Kannaksen joukkojen komentajan, kenraaliluutnantti K. L. Oeschin kannalle, joka on
syyttänyt ennen muuta päämajan tiedustelupalvelua eli eversti Aladár Paasosta
tiedustelutietojen kaunistelusta.
Kuuluisaksi ovat tulleet Airon sanat
”ylipäällikön pelottelusta”. Paasosen
omien muistelmien mukaan hän olisi
taipunut kaunistelemaan tilannetta Airon
painostuksesta. Jos näin todella tapahtui, Paasonen itse syyllistyi virheelliseen
toimintaan. Ensinnäkin upseerina hänen
velvollisuutensa oli puhua totta ylipäällikölle. Toiseksi hän ei ollut päämajoitusmestari Airon alainen.
Paasonen tuli kuuluisaksi valtionjohdolle ja eduskunnalle pitämistään
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tilannekatsauksista. Yleinen uskomus
on ollut, että vasta Paasonen avasi eduskunnan silmät siitä, että Saksan tappio
oli sodassa väistämätön. Turtola näkee
asian toisin. Hänen mielestään Paasonen
ei sanonut mitään, mitä ei olisi yleisesti tiedetty. Eduskunnalle esiintymistä
Turtola pitää ”Canossan matkana”,
kun vielä kenraali Heinrichs määrättiin
mukaan.
Kirjassa käsitellään Paasosen
”verkostoitumista”. Mielenkiintoinen
henkilösuhde Paasosella oli Tukholman sotilasasiamieheen, eversti M. K.
Steweniin. Paasosen ja Stewenin kirjeenvaihto kesti vuodesta 1942 vuoden
1944 loppupuolelle. Paasosen hyvin avo-

mielisistä kirjeistä heijastuu hänen näkemyksensä sodan yleistilanteesta, Saksan
mahdollisuuksista ja Suomen mahdollisesta kohtalosta. Kuva ei kuitenkaan
ole koko ajalta niin yksiselitteinen kuin
jälkeenpäin on annettu ymmärtää.
Sodan jälkeisistä vuosista kirjassa
kerrotaan hyvin vähän. Myös Paasosen
toiminta Mannerheimin muistelmien
avustajana kuitataan hyvin lyhyesti.
Filosofian maisteri Emerik Olsonin ja
Paasosen välisen kirjeenvaihdon hyödyntäminen olisi avannut muistelmien
kirjoitustyön vaikeutta, johon välillä
turhauduttiinkin.
Kaiken kaikkiaan Turtolan teos on
hyvin mielenkiintoinen, mutta samalla

paljon tietoa sisältävänä aika raskas. Turtola tekee paljon johtopäätöksiä, jotka
ovat paljolti kirjan suola.
Jälkikirjoituksessa Turtola pelkistää
kirjan sisällön osuvasti: ”Aladár Antero
Zoltán Béla Gyula Arpád Paasonen oli
lahjakas, ristiriitainen ja herkkä ihminen, jolla oli vahvat taiteelliset taipumukset kirjallisuuteen, kuvataiteisiin ja
ennen kaikkea musiikkiin. Hän oli erinomainen viulisti.”

Heikki Tilander

Kadettikunnan vuosipäivä
Helsingin Kadettipiirissä 25.1.2013
Kadettikunnan vuosipäivän juhlallisuuksia vietetään poikkeuksellisesti jo perjantaina
25. tammikuuta 2013.
Aamulla kello 9 on perinteinen seppeleenlasku Hietaniemessä Sankariristillä
ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudalla. Kokoontuminen portilla kello 8.50.
Seppeleenlaskun jälkeen Hietaniemestä on kuljetus Katajanokan Kasinolle, jossa
kello 9.45 alkaa vuosipäivän juhlakahvitilaisuus.
Ohjelma
Kadettikunnan puheenjohtajan, prikaatikenraali Jukka Ojalan tervetuliaispuhe,
Kaaderilaulajien esityksiä, kahvitarjoilu sekä vapaata seurustelua.
Kuljetus Hietaniemeen lähtee Fennian edestä kello 8.30 ja Hietaniemestä Kasinolle
heti seppeleenlaskun jälkeen.
Piirin jäsenet puolisoineen toivotetaan tervetulleiksi molempiin tilaisuuksiin. Vain
Kasinon juhlakahvitilaisuuteen osallistuvia pyydetään olemaan paikalla kello 9.30.
Paraati- tai tummapuku, kunniamerkit.
Ilmoittautuminen osallistumisesta Hietaniemen ja Kasinon tilaisuuksiin pyydetään
tekemään viimeistään 21.1.2013 susanna.tuononen@mil.fi tai 0299 530 156.
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Vuonna 2013 merkkipäiväänsä viettävät
Kadettikunnan jäsenet
95 vuotta
Hemmer Erland
Maj 26.K
Kärkkäinen Yrjö
Kenrl 24.K
Neuvo Leo
Insevl 27.K
Pentti Kaarle H
Evl 24.K
Pokela Väinö N
Maj 25.K
Rinne Reino O
Ev 25.K
Ruokojärvi Matti
Maj 26.K
Ryynänen Bruno
Kom 17.Mek
Toivio Harry
Maj 25.K
Vaalama Erkki
Evl 25.K
Vuorinen Topi
Maj 24.K
Wuorenheimo Ossian Ev 24.K

30.10.1918
28.06.1918
19.12.1918
14.06.1918
27.11.1918
07.04.1918
01.12.1918
25.11.1918
02.06.1918
19.11.1918
03.09.1918
28.08.1918

90 vuotta
Pekkola Veikko

10.11.1923

Kapt 28.K

85 vuotta
Aarnio Urho Vilho
Evl 38.K
Ahonen Jouko Sakari Evl 38.K
Envall Pertti Vihtori
Ev 38.K
Fasta Alpo
Evl 37.K
Hevonoja Esko E
Ev 33.K
Hänninen Aaro
Evl 34.K
Jussila Jarmo
Evl 33.K
Jäppinen Kyösti
Maj 39.K
Kaisalo Jorma
Kamir 25.Mek
Kohonen Niilo
Ev 34.K
Korhonen Aulis
Evl 33.K
Laatikainen Erkki
Kenrl 32.K
Loponen Alvar
Maj 37.K
Meriläinen Antti V
Ev 33.K
Mäki Pentti
Evl 34.K
Niemelä Pentti
Kom 23.Mek
Pohjanpalo Hannu
Ev 33.K
Prinkkilä Pauli
Evl 37.K
Silen Åke
Evl 35.K
Stark Veikko
Evl 42.K
Syrjälä Erkki O Komkapt 23.Mek
Talvisto Keijo
Maj 39.K
Tiainen Aimo
Evl 37.K
Uosukainen Erkki Komdri 25.Mek
Vaintola Lenni
Maj 37.K
Viita Raimo
Kenrl 29.K
Wahl Seth
Evl 36.K

18.11.1928
10.12.1928
27.08.1928
22.02.1928
06.06.1928
23.11.1928
30.03.1928
11.08.1928
01.08.1928
17.03.1928
21.09.1928
28.04.1928
15.01.1928
13.02.1928
03.07.1928
02.03.1928
21.03.1928
24.11.1928
17.06.1928
03.07.1928
08.09.1928
07.01.1928
23.01.1928
02.05.1928
22.11.1928
08.01.1928
08.01.1928

80 vuotta
Danielsson Olof Otto Maj
Hatakka Kalevi
Maj
Helle Veikko
Evl
Helminen Rauli
Kenrm
Hiltunen Arvi
Evl
Hälvä .Kalervo
Evl

29.07.1933
28.01.1933
30.01.1933 ei v.o.
14.03.1933
06.02.1933
12.08.1933

41.K
41.K
40.K
39.K
42.K
40.K
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Hämäläinen Osmo
Evl 40.K
Iivonen Yrjö
Maj 28.Mek
Itkonen Erkki
Ev 40.K
Kolkka Erkki
Ev 40.K
Korttila Kari
Ev 39.K
Laaksonen Pekka
Maj 42.K
Leskinen Pauli A
Ltn 42.K
Menna Erkki
Komkapt 27.Mek
Meriö Rauno
Kenrl 39.K
Mänty Pekka
Ylil 42.K
Nieminen Esko
Ev 42.K
Ojala Tauno Uolevi
Maj 41.K
Paldanius Seppo
Evl 47.K
Riikonen Raimo
Evl 40.K
Rönkkönen Teuvo
Evl 26.Mek
Saurus Tarmo
Evl 41.K
Seppänen Esa Ilkka
Evl 40.K
Tarvainen Kalevi
Ev 40.K
Tiainen Martti
Evl 41.K
Ulfsson Stig-Björn
Evl 42.K

08.05.1933
23.04.1933
01.06.1933
30.07.1933
25.04.1933
22.07.1933
04.12.1933
28.04.1933
22.10.1933
20.12.1933
02.06.1933
23.09.1933
24.02.1933
09.10.1933
22.02.1933
16.12.1933
02.03.1933
13.12.1933
21.02.1933 matkoilla
01.12.1933

75 vuotta
Alanko Juha Sulevi
Evl 46.K
Arponen Aarno T
Maj 47.K
Auvinen Eero S
Kom 31.Mek
Barck Kalevi
Komkapt 32.Mek
Eerola Erkki Lauri
Maj 46.K
Eskola Jouko
Ev 46.K
Eskonmaa Osmo
Evl 46.K
Halonen Esko
Maj 46.K
Heinistö Pertti
Komkapt 32.Mek
Helasterä Heikki K
Maj 45.K
Hirvonen Tuomo
Evl 47.K
Huhtanen Pertti
Maj 31.Mek
Hyyppä Esa
Evl 46.K
Hägglund Gustav
Kenr 45.K
Inkinen Jorma
Evl 47.K
Innanen Reijo
Maj 44.K
Iskanius Kalevi
Evl 47.K
Jaakonaho Manu
Evl 48.K
Jokihaara Martti
Evl 48.K
Joukainen Alpo
Evl 47.K
Karlsson Erkki K Komkapt 33.Mek
Kaskama Pentti
Evl 47.K
Kaukonen Raimo
Ev 47.K
Kautiainen Antti
Maj 46.K
Kekkonen Ilmo
Ev 46.K
Kettunen Paavo
Maj 47.K
Kiira Kari
Maj 48.K
Kilpinen Asko
Prkenr 32.Mek
Kiuru Pentti
Evl 46.K
Konttinen Heikki S
Evl 46.K
Kopra Lassi
Evl 45.K

05.06.1938
23.05.1938 matkoilla
04.10.1938 matkoilla
16.06.1938
10.04.1938
14.08.1938
18.11.1938
03.05.1938
29.08.1938
17.08.1938
03.09.1938
04.11.1938
18.01.1938
06.09.1938
18.07.1938
29.01.1938
23.08.1938
06.07.1938
03.11.1938
27.10.1938
11.10.1938
28.09.1938
17.08.1938
30.11.1938 matkoilla
31.05.1938
08.05.1938
02.08.1938
06.09.1938
08.10.1938
10.12.1938
29.03.1938 matkoilla
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Kotinurmi Veli
Kapt
Kummunmäki Martti Evl
Kuosa Toivo
Evl
Kähkönen Martti
Maj
Lampinen Pentti
Maj
Lenkkeri Pekka
Evl
Malinen Urpo
Evl
Marttinen Esko
Evl
Melkko Hannu
Maj
Melkko Seppo
Evl
Mensonen Aaro
Evl
Mohell Niilo H
Evl
Mustonen K Juhani
Maj
Mustonen Pekka J
Evl
Mäki Taisto
Evl
Mäkipää Simo
Ev
Nikunen Martti
Maj
Nurminen Riku H
Evl
Näremaa Heikki
Evl
Partanen T Tapio
Maj
Penttilä Raimo A
Evl
Pietikäinen Esa
Evl
Puukka Ilkka
Ev
Rahikkala Mikko P
Evl
Ranta Ilkka
Kenrl
Rautio Paavo
Maj
Roiha Risto
Ev
Ruotsalainen Kalevi Evl
Saharinen Seppo
Evl
Salo Matti Tapio
Evl
Salpakari Seppo
Maj
Siiropää Heikki
Maj
Skyttä Matti
Ev
Sopala Pertti
Maj
Tamminen Reino
Maj
Tanskanen Reijo
Maj
Taussi Pekka
Evl
Thoden Olof
Ev
Tiittanen Kimmo
Kapt
Toivonen A Pentti O
Ev
Torri Seppo T
Maj
Tuominen Jukka
Evl
Tuovinen Seppo
Maj
Vartiainen Antti S
Ev
Vehviläinen Eero S
Maj
Viding H Juhani
Maj
Virtanen Pentti Akseli Maj
Visamo Juha Veikko I Ev
Von Konow Olavi
Evl
Wetterstrand Olavi
Evl
Ylänne Tauno
Ev

47.K
47.K
47.K
46.K
51.K
45.K
47.K
47.K
47.K
47.K
47.K
46.K
46.K
45.K
47.K
45.K
48.K
47.K
46.K
47.K
45.K
46.K
47.K
47.K
46.K
50.K
48.K
49.K
47.K
46.K
45.K
46.K
45.K
50.K
47.K
47.K
47.K
46.K
49.K
45.K
46.K
48.K
46.K
46.K
47.K
49.K
48.K
44.K
45.K
46.K
47.K

27.01.1938
16.03.1938
16.10.1938
16.11.1938
20.09.1938
04.02.1938
06.01.1938
15.01.1938
18.01.1938
10.07.1938
15.12.1938
24.04.1938
15.04.1938
07.12.1938
31.08.1938
12.01.1938
10.05.1938
13.08.1938
28.03.1938
22.08.1938
05.06.1938
08.04.1938
11.04.1938
04.07.1938
05.01.1938 perhep.
14.02.1938
08.01.1938
02.03.1938
27.07.1938
24.02.1938
09.05.1938
14.04.1938
17.01.1938
26.08.1938
05.12.1938
19.06.1938
08.05.1938
19.10.1938
25.05.1938
18.04.1938
09.02.1938
26.04.1938
27.07.1938
20.01.1938
31.01.1938
07.09.1938
01.05.1938
19.12.1938
14.03.1938
05.01.1938
02.09.1938

70 vuotta
Aaltonen Tauno O
Ahola Matti
Ahtiainen Matti A
Eskelinen Erkki
Esko Markku
Fagerström Sture

50.K
50.K
51.K
52.K
51.K
51.K

23.06.1943
30.09.1943
30.11.1943
14.03.1943
08.09.1943
07.03.1943
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Evl
Kenrl
Evl
Ev
Evl
Evl

Gardemeister Jorma
Evl 53.K
Hakala Ilmari
Evl 53.K
Heikkilä Pekka Juhani Evl 51.K
Herajärvi Seppo
Maj 51.K
Himanen Ilkka
Evl 53.K
Hirviniemi Esko
Evl 51.K
Hirvonen Ahti
Evl 51.K
Horte Markku
Maj 50.K
Hossi Martti
Ev 51.K
Hukkanen L Kalevi
Maj 51.K
Hyle Jukka
Evl 51.K
Hänninen Pentti
Evl 51.K
Härkönen Lasse
Maj 51.K
Höglund Kari
Ev 49.K
Isoaho Jorma
Maj 52.K
Jolula Paavo
Maj 53.K
Jouko Pekka
Ev 50.K
Juutilainen Tapio
Kapt 52.K
Kaipia Seppo
Maj 53.K
Kallioniemi Timo
Maj 53.K
Karling Carl-Gustav Evl 51.K
Kiesi Kalevi
Evl 51.K
Kiviranta Heikki
Evl 51.K
Kokkonen Kari
Ev 51.K
Komulainen Esa
Evl 50.K
Konkola Matti A
Kom 36.Mek
Kontiainen Harri
Kom 37.Mek
Korhonen Toimi
Evl 51.K
Koskinen Jukka-Pekka Maj 52.K
Kouri Ilkka
Evl 52.K
Kuivala Martti
Ev 51.K
Laine Leo
Evl 54.K
Laitinen Hannu M
Evl 51.K
Lasonen Mauri
Evl 51.K
Lauri Heikki
Evl 52.K
Lehtinen Tuomo
Maj 51.K
Lehtiniemi Pekka J Kapt 53.K
Lehtonen Jaakko
Maj 51.K
Lehtonen Kullervo
Maj 51.K
Leikas Pentti
Ev 50.K
Liikanen Harri
Ev 50.K
Liira Jukka
Evl 50.K
Lukkari Jussi
Evl 51.K
Luostarinen Esko
Maj 52.K
Maunus Reijo
Evl 50.K
Melleri Kari
Evl 54.K
Miekkavaara Kari
Ev 51.K
Mononen Risto
Evl 51.K
Mustonen Jukka-Pekka Maj 51.K
Myyrä Jarmo
Ev 50.K
Nieminen Erkki
Evl 50.K
Numminen Veikko
Ev 50.K
Pajunen Heikki
Evl 51.K
Pekola Antti
Maj 49.K
Pentti Veikko
Evl 52.K
Perkiö Asko
Evl 52.K
Pöllänen Jukka E
Evl 53.K
Ranta Mauri
Maj 51.K
Ranta Raimo U
Maj 53.K
60

02.08.1943
22.11.1943
03.10.1943
20.01.1943
26.08.1943
06.01.1943 matkoilla
31.01.1943
19.03.1943
23.02.1943
21.08.1943
22.08.1943
01.11.1943
18.06.1943
03.02.1943
03.01.1943
13.07.1943
09.11.1943
14.06.1943
19.09.1943
23.02.1943
22.05.1943
20.02.1943 matkoilla
14.03.1943 matkoilla
22.01.1943
22.02.1943
19.02.1943
27.05.1943
02.05.1943
03.06.1943
12.07.1943
06.07.1943
28.12.1943
07.12.1943
05.11.1943
18.10.1943
21.12.1943
08.09.1943
28.01.1943
06.08.1943
03.03.1943
11.12.1943
09.08.1943
16.04.1943
11.10.1943
14.07.1943
26.09.1943
11.12.1943
14.01.1943
04.10.1943
16.04.1943
13.06.1943
18.08.1943
30.12.1943
27.03.1943
17.03.1943
04.02.1943 matkoilla
18.10.1943
24.02.1943
05.07.1943
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Rantamäki Esa
Kapt 51.K
Rauhaniemi Jukka
Evl 50.K
Rautiainen Juhani
Maj 51.K
Rossi Pekka
Evl 50.K
Ruohonen Seppo
Evl 52.K
Rytky Esko
Evl 51.K
Röberg Stig
Maj 49.K
Saastamoinen Juhani Kom 38.Mek
Salmenpohja Juhani Maj 53.K
Salminen Matti A
Kaptl 42.Mek
Salminen Pekka Matti Maj 51.K
Sandbacka Håkan
Kapt 51.K
Sarelius Seppo
Komdri 35.Mek
Seppä Markku Allan Maj 53.K
Seppä Mauri Juhani Maj 53.K
Silvennoinen Heikki Maj 53.K
Simovaara Markku
Evl 51.K
Sistonen Jussi
Maj 51.K
Stenholm Kari H
Evl 52.K
Stranius Kalervo
Maj 50.K
Suomalainen Paavo
Evl 53.K
Suontausta Seppo
Evl 51.K
Söderström Leif
Kapt 54.K
Takala Jussi-Veikko
Evl 51.K
Taskinen Jorma
Evl 51.K
Tervonen Lauri
Evl 52.K
Toivonen Jorma
Evl 52.K
Tolonen Markku J
Maj 51.K
Tuiskula Raimo E
Evl 52.K
Tuominen Ilkka
Evl 51.K
Turunen Jorma
Evl 52.K
Uhari Jukka
Ev 51.K
Ukkola Kalle
Inskenrm 50.K
Uro Seppo
Ev 51.K
Vahla Pekka
Maj 50.K
Vaismaa Tapani
Evl 50.K
Vartiainen Ahti
Kenrm 50.K
Vehmas S Tapio
Maj 53.K
Vennala Antti Olavi Maj 53.K
Vihriälä Rauno K
Evl 51.K
Viinikainen Esko A
Evl 51.K
Vilamo Kari Erkki
Maj 51.K
Väättänen Lauri
Evl 51.K
Yli-Ketelä Pentti
Maj 49.K
Yli-Perttula Markku S Maj 51.K
Äikiä Risto
Maj 51.K

16.09.1943
23.06.1943
03.01.1943
23.01.1943
01.09.1943
04.05.1943
31.01.1943
25.04.1943
12.03.1943
06.02.1943
10.10.1943
13.06.1943
22.03.1943
22.08.1943
22.08.1943
19.07.1943
30.12.1943
01.06.1943
17.08.1943
11.03.1943
09.06.1943
11.01.1943
29.01.1943
21.03.1943
17.05.1943
11.04.1943
22.01.1943
14.07.1943
07.10.1943
23.08.1943
09.11.1943
09.11.1943
04.05.1943
04.06.1943
12.01.1943
11.10.1943
02.09.1943
15.05.1943
16.10.1943
10.12.1943
21.07.1943
22.12.1943
07.09.1943
12.02.1943
28.04.1943
10.04.1943

60 vuotta
Ahvenainen Sakari
Evl 60.K
Alafuzoff Georgij Lpamir 45.Mek
Enqvist Ove Teodor Kom 60.K
Haaksiala Jukka
Kenrm 61.K
Hautasaari Kari
Evl 60.K
Helminen Jaakko
Maj 63.K
Hiitola Eero Antero
Maj 63.K
Hirvonen Esa Antero Maj 67.K
Häkkinen Risto
Ev 61.K
Ikonen Mauri
Evl 61.K
Ilola Lasse
Maj 62.K

02.11.1953
15.09.1953
28.04.1953
06.09.1953
26.07.1953
25.07.1953
09.09.1953
08.06.1953
04.03.1953
15.04.1953
03.04.1953

Isaksson Sören Komkapt 63.K
Johansson Ensio
Maj 61.K
Jokinen Pertti Tapani Evl 61.K
Jormanainen Juhani Maj 63.K
Jylhä Kari
Evl 61.K
Kaakinen Risto
Evl 61.K
Karjalainen Juha-Pekka Maj 64.K
Kaukoranta Timo Komdri 62.K
Kesäläinen Timo
Evl 62.K
Kilpiä Juha
Kenrm 61.K
Kinnunen Lasse
Evl 60.K
Kivelä Reijo
Maj 62.K
Kivikari Tuomo L Komkapt 47.Mek
Klemetti Mikko Aulis Evl 62.K
Koli Markku Juhani Kenrl 62.K
Kopra Matti Tapani
Maj 62.K
Korhonen Ahti Erkki Evl 63.K
Koski Pekka
Maj 61.K
Kotala Tapio
Evl 61.K
Kähkönen Heikki
Kapt 62.K
Kämäräinen Erkki
Evl 61.K
Kärkkäinen Yrjö J
Maj 62.K
Laakso Jyrki
Ev 62.K
Laitsaari Hannu
Maj 62.K
Laukka Tom
Evl 60.K
Leinonen Voitto
Evl 61.K
Lumiaho Seppo
Maj 64.K
Lyytinen Heikki
Kenrl 60.K
Marttinen Kimmo Komkapt 62.K
Nordblad John
Evl 61.K
Palm Vesa
Maj 62.K
Partanen Ensio
Maj 62.K
Partonen Pekka
Evl 63.K
Patteri Tapani
Evl 62.K
Pennala Veli-Jukka Kamir 46.Mek
Pöllänen Heikki T
Evl 61.K
Ranta Kari-Pekka
Maj 61.K
Snäkin Veli-Matti
Evl 61.K
Tuomola Mauri
Kom 46.Mek
Wan Ari
Komkapt 47.Mek

26.08.1953
21.05.1953
27.07.1953
06.12.1953
16.05.1953
12.03.1953
20.09.1953
11.04.1953
21.03.1953
06.08.1953
15.06.1953
30.04.1953
28.06.1953
20.07.1953
28.12.1953
21.10.1953
06.08.1953
29.06.1953
15.03.1953
02.08.1953
13.01.1953
02.04.1953
03.06.1953
24.07.1953
21.03.1953
05.08.1953
17.01.1953 matkoilla
10.06.1953
01.08.1953
17.04.1953
13.08.1953
10.04.1953
09.03.1953
12.06.1953
26.10.1953
24.09.1953
22.09.1953
26.04.1953
25.01.1953
13.11.1953

50 vuotta
Dahlbo Pasi J
Komkapt 71.K 16.12.1963
Ekström Marko J
Evl 70.K 31.03.1963
Forsman Hans
Evl 72.K 14.10.1963
Grönroos Ari Tapani
Ev 71.K 08.02.1963
Haavisto Jari
Maj 72.K 27.05.1963
Harjunen Mikael
Kapt 70.K 20.03.1963
Hartikainen Antti J
Ev 72.K 21.02.1963
Hatakka Anssi H Komkapt 55.Mek 30.10.1963
Hautala Jukka Heikki Evl 70.K 11.03.1963
Heikkinen Ari Tapani Maj 71.K 04.03.1963
Heinonen Jyrki Erik
Ev 70.K 17.04.1963
Heiskanen Mikko P
Ev 70.K 12.04.1963
Helenius Rolf
Maj 74.K 30.03.1963
Hirvonen Jussi-Petri
Ev 71.K 19.06.1963
Hirvonen Timo J Komdri 54.Mek 29.01.1963
Hyyppä Olli Juhani
MajOu.Täyd.K.10.09.1963
Hyytiäinen Mika
Insev 72.K 23.12.1963
61
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Härkin Juha
Evl 71.K 28.06.1963
Ikonen Matti
Maj 72.K 21.01.1963
Inkinen Erkki
Maj 71.K 11.07.1963
Innanen Mikko
Maj 70.K 22.12.1963
Jaatinen Markku
Maj 71.K 14.08.1963
Jokitalo Juha
Ylil 89.K 11.05.1963
Juutilainen Kimmo P Evl 70.K 30.05.1963
Järvi Pekka
Ev 70.K 15.04.1963
Kaartinen Pekka
Ylil 71.K 27.07.1963
Kaikkonen Henri T
Maj 71.K 17.06.1963
Kansikas Olli
Maj 71.K 21.11.1963
Kinnunen Erkki
Kapt 70.K 15.05.1963
Kirvesoja Timo Komkapt 70.K 23.09.1963
Kiukas Jukka
Evl 75.K 25.09.1963
Kokkonen Juha Komkapt 72.K 25.12.1963
Koljonen Timo
Maj 71.K 12.08.1963
Kolstela Risto
Ev 71.K 25.03.1963
Komulainen Aki K
Maj 89.K 13.01.1963
Komulainen Jorma
Maj 71.K 28.07.1963 matkoilla
Koponen Heikki
Evl 71.K 07.12.1963
Korhonen Ismo
Kom 71.K 27.04.1963
Koskinen Juha
Maj 71.K 17.06.1963
Kostamovaara Pasi Prkenr 70.K 29.09.1963
Kurenmaa Juha
Evl 71.K 05.06.1963
Kurki Ismo
Ev 72.K 24.09.1963
Kuronen Risto Kaarlo Ev 70.K 20.02.1963
Kärkkäinen Sakari
KaptOu.Täyd.K.14.02.1963
Lammi Petri
Ev 71.K 29.04.1963
Laurila Petri
Evl 70.K 10.07.1963
Lemminki Juha
Maj 72.K 17.07.1963
Luntinen Petri
Maj 72.K 07.09.1963
Makkonen Esa
Maj 72.K 04.08.1963
Malinen Tommi
Kom 54.Mek 22.12.1963
Manninen Jorma T Kapt 70.K 02.07.1963
Mikkonen Hannu
Maj 70.K 18.03.1963
Mikkonen Jarmo
Maj 71.K 04.08.1963
Mähönen Iiro Tapani Kapt 71.K 07.10.1963
Mäkelä Timo Antero Maj 71.K 03.11.1963
Mäki-Rautila Timo
Evl 72.K 05.10.1963
Mäkinen Matti Juhani Maj 70.K 14.01.1963
Nissinen Vesa
Evl 70.K 08.09.1963

Nousiainen Kari Komkapt 54.Mek
Nurminen Jyrki
Evl 71.K
Näsänen Arto
Maj 71.K
Oksanen Timo
Komkapt 73.K
Paananen Matti
Maj 71.K
Pantsari Jari
Kapt 88.K
Pitkänen Matti Juhani Maj 70.K
Pohja Heikki
Evl 71.K
Purtonen Pekka
Evl 72.K
Pyöräniemi Kalle
Maj 71.K
Rajala Kimmo
Evl 71.K
Rankila Pasi
Maj 70.K
Rantala Jari
Evl 74.K
Rantamäki Pauli
Ev 71.K
Rantapelkonen Jari
Evl 71.K
Rautava Juha-Erkki Maj 71.K
Rautiokoski Jari
Kaptl 71.Mek
Riihiaho Risto
Komkapt 72.K
Rikka Jyrki
Komkapt 70.K
Saari Ilkka
Evl 72.K
Sandell Jan
Evl 71.K
Santala Juha
Maj 71.K
Saravuo Olli
Komkapt 55.Mek
Siltala Antti
Komkapt 54.Mek
Sivaro Stefan
Komkapt 55.Mek
Siven Ossi
Ev 70.K
Säisä Seppo
Maj 76.K
Särmä Jari Erkki S
Maj 72.K
Taavitsainen Heikki
Ev 72.K
Taskinen Ari Seppo
Maj 70.K
Taussi Mikko
Evl 70.K
Tiainen Kimmo
Maj 71.K
Ukkola Kai
Maj 71.K
Uusikartano Juha
Evl 72.K
Viita-Aho Auvo
Kom 71.K
Viitala Markku Olavi Evl 70.K
Viitanen Veli-Matti
Maj 72.K
Vikström Jyri P Komkapt 72.K
Viskari Jarmo T
Evl 70.K
Voutilainen Jussi P Kom 72.K

01.09.1963
01.10.1963
04.02.1963
23.09.1963
12.08.1963
27.08.1963
08.12.1963
07.04.1963
29.06.1963
21.06.1963
28.12.1963
26.09.1963
05.06.1963
26.02.1963
12.05.1963
22.04.1963
30.07.1963
19.04.1963
15.08.1963
21.04.1963
19.08.1963
24.06.1963
15.09.1963
26.10.1963
07.07.1963
18.08.1963
18.08.1963
02.02.1963
16.09.1963
01.07.1963
05.09.1963
07.07.1963
25.11.1963
16.01.1963
06.06.1963
29.08.1963
01.04.1963
30.03.1963
27.02.1963
04.05.1963

Kadettikunta ry esittää kunnioittavat onnittelut merkkipäiväänsä viettäville!
Luetteloon on otettu vain jäsenet ja niiden nimet on jätetty pois, jotka ovat sitä pyytäneet.
Virheistä pyydetään ilmoittamaan Kadettikunnan toimistoon puh. (09) 490 759.
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Constantem Decorat Honor
Kontra-amiraaliksi
Kari Juhani Takanen

49.mek 6.12.2012

prikaatikenraaliksi
Petri Jussi Mikael Hulkko

68.k

6.12.2012

everstiksi
Vesa Juhani Virtanen
Heikki Juhani Taavitsainen
Martti Johannes Kari
Timo Kalevi Saarinen
Jouni Ismo Mattila
Juha-Pekka Keränen

73.k
72.k
68.k
72.k
68.k
75.k

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

kommodoriksi
Heikki Olavi Jantunen
Markku Pekka Topias Halonen

72.k
6.12.2012
53.mek 6.12.2012

everstiluutnantiksi
Fred Michael Blombergs
Marko Petteri Korvala
Ari Matti Laaksonen
Olli Nikolai Ohrankämmen
Jyri Juhani Raitasalo
Jussi Kuusela
Juha Petri Olavi Majala
Kai Olavi Mutka
Harri Olavi Pyyhtinen
Pasi Tapani Tammi
Tuure Juhani Lehtoranta
Aki Juhani Puustinen
Tommi Kalervo Heikkala

76.k
78.k
78.k
70.k
78.k
69.k
70.k
71.k
79.k
79.k
79.k
80.k
79.k

komentajaksi
Jyrki Tapani Kivelä
Ilkka Uolevi Nuolivirta
Kaarle Sakari Wikström

52.mek 6.12.2012
51.mek 6.12.2012
61.mek 6.12.2012

majuriksi
Antti Adrian Tapani Tainio
Toni Matti Tapio Horila
Jarmo Juhani Vilo
Lasse Tapio Torpo
Pasi Tapani Autio
Mikko Riku Tapani Kokkonen
Janne Kristian Lehtonen
Aki Sakari Vaskin
Paul Peter Holm
Pekka Mikael Lehto
Mika Petteri Nuutinen
Seppo Juhani Naapila
Pekka Juhani Poutiainen
Saku Uolevi Silmu
Risto Matti Leinonen
Risto Ilari Linsuri

73.k
81.k
81.k
81.k
81.k
81.k
81.k
81.k
86.k
81.k
81.k
86.k
87.k
81.k
81.k
81.k

Arto Kalevi Ylä-Kotola
Janne Petteri Vähätalo
Tommi Mikael Sorvari
Sami Olavi Linkaja
Markus Kristian Leivo
Jani Ilari Kortesluoma
Saku Tapio Joukas
Tomi Uolevi Böhm
Markus Korhonen
Mikko Johannes Pekkala
Pasi Kalervo Kolanen
Tuukka Yrjänä Elonheimo

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
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81.k
81.k
81.k
81.k
82.k
82.k
82.k
83.k
83.k
83.k
83.k
83.k

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

komentajakapteeniksi
Petteri Mikael Liitola
81.k
Teemu Jousia Leivo
81.k
Heikki Antero Mattila
81.k
Mika Kimmo Juhani Karvonen
64.mek
Jarkko Sakari Kristian Pirkkalainen 64.mek

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

kapteeniksi
Ohto Iivar Oksanen
Sami Tapio Mikael Sievänen
Timo Tapani Komulainen
Paavo Matias Maunu
Tuomas Esko Olavi Karjalainen
Kari Tapani Siivola
Janne Petteri Heikkilä
Tuukka Taneli Koski
Jukka Tapani Niiranen
Antti Pekka Pakkanen
Antti Pekka Paronen
Sami Petter Valdemar Suhonen
Markus Juhani Vertanen
Tuomo Samuel Noronen
Tuomo Tapani Savonmäki
Juuso Petteri Orava
Mikko Juhani Bäckström
Eerika Irene Haavisto
Lotta Maria Kotkasaari
Tomi Antero Saikkonen
Jussi Petteri Viitanen
Harri Antero Vire
Ville Petteri Kyröläinen
Marko Martti Tapani Lamppu
Ville Juha Joonas Lapakko
Markus Risto Oskari Sovelius
Jussi Rainer Syrjälä
Tuukka Pekka Mäkelä
Sakari Allan Sali
Jyrki Viljami Sulasalmi
Jukka Olavi Suominen
Essi Marita Laivo
Joona Juhana Hakulinen
Outi Aino Helinä Tuisku

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
88.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
89.k
90.k
92.k
92.k
90.k
89.k
90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
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Santtu Samuli Eklund
Antti Juhani Antero Airikka
Mikko Raimo Olavi Korhonen
Markus Tapani Sipilä
Jiri Mikael Sivonen
Tomi Markus Viitanen
Petri Kalevi Oljakka
Eero Eemeli Mannismäki
Tapani Mikael Parvio
Jani Petteri Heikkilä
Jenni Eeva Marjukka Tammi
Marko Tapio Ylä-Häkkinen

90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
92.k
90.k

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

kapteeniluutnantiksi
Kalle Jalmari Järvi
Aleksi Heikinpoika Agge
Anna Orvokki Eronen
Beatrice Mariina Granfelt
Jussi Aleksanteri Jääskeläinen
Lauri Aarne Antero Korhonen
Juho Tuomas Mikael Kuosmanen
Tuomas Mikael Mäkelä
Jonna Elina Nevalainen
Karoliina Anna-Lotta Wichmann
Toni Olavi Arosuvi
Riikka Maria Laine
Jenni Mirjam Bäck

92.k
73.mek
73.mek
92.k
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
92.k
73.mek
92.k
92.k

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

yliluutnantiksi
Patrik Johan Hjelt
Petri Juhani Welling
Hanna Elisa Aaltola
Jarmo Tapio Sverloff
Lasse Mikael Mannonen
Joni Mikael North
Kari Tapani Salo
Kimmo Tapani Gromoff
Aki Juhani Järvinen
Joni Tapio Koivuaho
Jani Petteri Liikola
Joonas Mikael Poropudas
Timo Kalevi Poutiainen
Janne Petteri Salmela
Tommi Kristian Simola
Mervi Karoliina Urpilainen
Otso Esa Petteri Sutela
Sauli Olavi Jylhä
Timo Heikki Järvelä
Kari Pertti Olavi Laitinen
Jari Juhani Sinokki
Herkko Ilari Hannula
Erkki Sakari Tapani Hietanen
Hannu Santeri Jokinen
Tatu-Matti Tapio Karhunen
Jarkko Juha Pekka Kolehmainen
Henri Johannes Laine
Juho Anselmi Leppälä
Henri Sulo Antero Silovaara
Mikko Johannes Vepsäläinen

72.mek
71.mek
88.k
89.k
89.k
91.k
89.k
90.k
90.k
74.mek
90.k
88.k
88.k
74.mek
73.mek
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
89.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
91.k
89.k
89.k
90.k

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
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Anton Ilmari Vuorinen
Ilkka Tapio Oikarinen
Janne Rainer Tapio
Heikki Olli Heikkilä
Markus Olavi Iivarinen
Toni Pekka Lundström
Timo Juhani Mäkelä
Matti Juhani Niemeläinen
Ville-Heikki Nieminen
Kalle Matias Tuominen
Esa Albert Viitanen
Antti Eelis Huhta
Henri Juhani Pitkäkoski
Tommi Henrik Vironen
Tommi Janne Juhani Halonen
Vesa Veetu Viljami Juntunen
Johanna Elina Laanola
Juha Petteri Mäenpää
Matti Johannes Parviainen
Simomatti Kalervo Salmenoja
Erno Viljami Salo
Lauri Elias Sipari
Mikko Arsi Olavi Vartiainen
Juha Petteri Koski
Eero Juhani Lehesvuori
Hannu Tapani Mutanen
Jani Henrik Rantanen
Timo Olli Petteri Jaakola
Tommi Mikael Kautto
Juha Petteri Leppänen
Joel Timo Henrik Sokkanen
Mikko Kristian Tiuraniemi
Pasi Pekka Olavi Valtavaara
Teemu Johannes Honkaniemi
Jarko Veijo Ohtonen
Sofia Christina Reihe
Janne Kalevi Metsänperä
Joonas Kalervo Ahola
Tomi Markus Tielinen
Heikki Tapani Erkkilä
Jari Antero Melgin
Antti Juhani Pikkarainen
Anu Piritta Posti
Niina Susanna Seppänen
Antti Riku Johannes Kytölä
Pauli Aleksi Mannisto
Timo Kalevi Piispanen

89.k
90.k
90.k
88.k
89.k
90.k
89.k
90.k
88.k
90.k
90.k
90.k
90.k
89.k
90.k
91.k
91.k
91.k
90.k
90.k
89.k
90.k
90.k
91.k
91.k
90.k
90.k
90.k
91.k
90.k
91.k
90.k
91.k
72.mek
73.mek
72.mek
74.mek
72.mek
72.mek
89.k
91.k
90.k
91.k
90.k
91.k
90.k
90.k

6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012
6.12.2012

reserviin
Maj Jukka Pekka Varjus
Evl Keijo Henry Mäenpää
Maj Kari Kristian Itkonen
Maj Kauko Kalevi Niemelä
Maj Björn Martin Carp
Kom Risto Juha Antero Haimila
Maj Ari Matias Jauhiainen
Ev Vesa Kullervo Kangasmäki
Kom Hannu Raimo K Kinnunen
Ev Teppo Tapio Lahti

70.k
69.k
68.k
70.k
76.k
49.mek
75.k
65.k
68.k
66.k

1.12.2014
1.9.2013
1.4.2013
1.2.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013

ajankohtaista
Maj Hannu Kalevi Laine
Evl Seppo Emil Lindén
Evl Harri Antero Luoma
Evl Juha Matti Oskari Niemi
Evl Pasi Jouni Juhani Poikonen
Evl Juha Olavi Pöllänen
Ev Anssi Heikki Saarikoski
Komkapt Seppo Antero Salonen
Maj Timo Juhani Savolainen
Maj Juha Tapio Sillman
Ev Pekka Juhani Tynkkynen
Kom Matti Juhani Vainionpää
Ev Kari Jyrki Veijalainen
Komdri Dan Leo Wilén
Ev Jarmo Juhani Alén
Komdri Jari Kalervo Kähärä
Ev Hannu Tapio Liimatta
Ltn Juho Hermanni Papponen
Ltn Antti Tapani Holopainen

66.k
70.k
67.k
67.k
67.k
67.k
70.k
66.k
68.k
67.k
68.k
67.k
68.k
49.mek
65.k
48.mek
67.k
92.k
74.mek

1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
1.1.2013
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
22.12.2012
1.12.2012

Ltn Ville Adolf Muuronen
Ltn Pekka Tapani Hirvonen
Kapt Jouni Juhani Kiuru
Ev Hannu Jaakko Alén
Ylil Mikko Oskari Rikkonen
Ltn Paavo Elias Pirttilehto
Maj Markku Heikki Kauppinen
Ltn Johanna Maarit Pöllänen
Maj Hannu Aleksi Sundqvist
Ltn Erik Henry Honkanummi
Ltn Tapio Johannes Maikkula
Kapt Arttu Olavi Hiltunen
Evl Tomi Timo Petteri Rapakko
Ylil Heikki Juhani Suomalainen
Evl Santtu Jyrki Sakari Mannila
Kaptl Toni Juhani Koskinen
Kapt Anu Pauliina Hirvonen
Ltn Vili Ilpo Mikael Urpilainen
Kapt Jari Heikki Juhani Vähäkainu

75.mek
89.k
86.k
65.k
89.k
92.k
68.k
95.k
68.k
96.k
93.k
84.k
68.k
91.k
76.k
67.mek
89.k
94.k
89.k

19.11.2012
5.11.2012
1.11.2012
31.10.2012
9.10.2012
4.10.2012
1.10.2012
1.10.2012
1.10.2012
15.9.2012
3.9.2012
1.9.2012
1.9.2012
1.9.2012
1.9.2012
6.8.2012
3.8.2012
6.7.2012
1.5.2012

Kylkirauta onnittelee ylennettyjä ja toivottaa reserviin siirtyneille parhainta menestystä!

Sodankylä
–

Lapin tähtikunta
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Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta  on 37
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjä

yrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla  yritysja paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841
ja sähköposti info(at)hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien
joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen. Merkin
käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Isänmaa tarvitsee puolustajansa
– upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa
– Upseeriliiton.
Kylkirauta 4/2012
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KOLUMNI
toiminta

S

Audiatur et altera pars

enecan ohje audiatur et altera pars eli
”kuultakoon myös toista osapuolta”
on tunnetuimpia latinankielisiä niin
sanottuja lentäviä lauseita, jotka elävinä ovat
säilyneet meidän päiviimme saakka. Se ei ole
ihme, sillä varsinkin oikeuslaitoksen asiallista
toimintaa on mahdotonta kuvitella, jos kaikkia
osapuolia ei kuunneltaisi tasapuolisesti.
Mutta toisen osapuolen kuulemista ei pitäisi rajoittaa vain oikeussalien sisällä noudatettavaksi periaatteeksi. Vasta kaikkien osapuolien
huomioonottaminen missä asiassa tahansa luo
perustaa siedettävälle elämänlaadulle.
Jokaisella meistä on omat arvostuksemme.
Henkilökohtaisen listani kärjessä ovat ajatuksen- ja sananvapaus. Kumpikin toteutuu vain puutteellisesti
tai ei ollenkaan, jos joku osapuoli vaiennetaan ja äänenkäyttö
sallitaan vain yhdelle.
Maailmassa on paljon muitakin hyviä periaatteita kuin
toisen osapuolen kuulemisen velvoite. Raamatun kymmenestä käskystä alkaen on niille silti ollut yhteistä se, että niitä on
noudatettu lievästi sanottuna soveltaen. Seneca itsekään ei
välttämättä toiminut hienon ajatuksensa mukaisesti. Keisari
Claudiuksen ollessa vallassa hän ylisti tätä häpeämättömästi,
ja tämän kuoltua hän parjasi edesmennyttä yhtä häpeämättömästi. Keisarin eläessä Seneca tuskin kuunteli, mitä itsevaltiaan
vastustajilla olisi ollut sanottavanaan, ja keisarin kuoltua häntä
vähemmän kiinnostivat tämän oletettavasti olleet kannanotot.
Mutta toisaalta ei myöskään seuraava keisari, Nero, joka pakotti
Senecan tekemään itsemurhan, ollut rahtuakaan innostunut
ajattelemaan asiaa Senecan kannalta.
Tosin en voi väittää olevani selvillä Neron näkemyksistä,
eivätkä niistä tiedä juuri muutkaan, sillä aikanaan myös Nero
joutui epäsuosioon. Hän oli sentään ollut tuottelias kirjoittaja, mutta riviäkään hänen aherruksensa tuloksista ei säilynyt
jälkimaailmalle. Hänet kukistivat nimittäin hänen pahimmat
vihollisensa, ja nämä pitivät huolen siitä, että kaikki keisarista
kertova tuhottiin perusteellisesti. Tämäntapaiselle menettelylle
oli oma terminsäkin, damnatio memoriae, ”muiston kiroaminen”. Audiatur et altera pars -periaatteen kanssa sillä ei
todellakaan ollut mitään tekemistä.
Nykyisen ajan elämänmenoon damnatio memoriae sitä
vastoin kuuluu siinä kuin antiikin ja myös myöhempien aikojen
käytäntöihin. Tunnettu esimerkki lienee entinen neuvostoliittolainen tapa hävittää tietosanakirjoista ja jopa valokuvista
epähenkilöiksi joutuneet. Koeteltua keinoa viljellään vähemmän havaittavissa olevassa muodossa myös läntisen maailman
moniarvoiseksi itseään kehuvassa mediassa. Jos se vaikenee
esimerkiksi jostain sille epämieluisasta kirjoittajasta tai julkkiksesta, uhria ei tämän jälkeen oikeastaan ole enää olemassa,
jos on koskaan ollutkaan.
Latinankielisten lentävien lauseiden runsaasta kokoelmasta
sopii tässä yhteydessä otettavaksi esiin vielä huudahdus vae
victis, ”voi voitettuja”. Sen sanoja oli gallialaisten voittoisa
sotapäällikkö Brennus, joka lisäsi tappiolle joutuneiden roomalaisten maksettavaksi määrättyä tuhannen naulan painoista sota
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korvausta kullassa heittämällä vaakakuppiin
vielä raskaan miekkansa. Siinä ei toista osapuolta suuremmin kuunneltu. Vähemmän
kuultiin meitä suomalaisiakin toisen maailmansodan päättyessä. Sotak orvauksia
oli meidänkin maksettava alueluovutusten
lisäksi, vaikka syypää kurjuuteen oli se, jolle
korvaukset maksettiin. Niin sanotussa oikeudenkäynnissä tosin syyllisiksi todettiin vain
suomalaisten johtajat.
Vielä surkeammin kävi johtajien niissä
maissa, jotka vastustaja miehitti täydellisesti.
Sinänsä tällaisessa ei ollut mitään merkillistä, sillä ei toista osapuolta ollut vastaavissa
tapauksissa ennenkään kuultu. Poikkeukselliseksi menettelyn teki kuitenkin sen totaalinen armottomuus
ja ritarillisuuden täydellinen puuttuminen. Moni voittaja oli
aikaisemmin katsonut kunnian kysymykseksi sen, että ala
kynteen joutunutta kohdeltiin ainakin muodollisesti herrasmiehen tavoin.
Ajan sanotaan parantavan haavat, ja yleensä niin käykin.
Myös toista osapuolta eli tässä tapauksessa häviölle jäänyttä
aletaan kuulla, mikä on tervehtymisen perusedellytys. Siten
meillä Suomessa on nykyään itsestään selvää, että kun kirjoitetaan vuoden 1918 vapaussodastamme, perustaksi on otettava
sekä valkoisten että punaisten näkökulma.
Toisen maailmansodan historiankirjoitusten kohdalla ei ole
kuitenkaan tapahtunut näin. Luonnollista oli kaiketi se, ettei
hävinneitä juurikaan kuunneltu pian vihollisuuksien päättymisen jälkeen. Yleinen tendenssi on ollut kuitenkin, että nyt
seitsemän vuosikymmenen jälkeen heitä kuullaan vieläkin
vähemmän kuin ennen. Hitler seuralaisineen on demonisoitu jo aika päiviä sitten, mutta nykyään pannaan on pistetty
koko tuolloinen Saksan kansa viimeistä Wehrmachtin kirjuria
myöten. Kunniaa on annettu vain vastarintamiehille ja -naisille
neuvostovakoojat ja terroristit mukaan luettuina. Erikoista on,
että fanaattisinta yksipuolisuutta tuntuu edustavan saksalaisten
oma valtamedia.
Voittajiin kuulunut Stalin ei tunnetusti ollut vastapuolen
argumenttien kuuntelija. Mutta aikanaan joutui myös hän hävinneiden leiriin. Patsaat katosivat ja miehestä tehtiin eräänlainen
anti-Kristus. Vaikka tunnenkin asian johdosta vahingoniloa,
en halua liittyä opportunistien kuoroon. Kyllä jopa Staliniin
pitäisi päteä periaate audiatur et altera pars.
Harmillisinta on, ettei keskeisissäkään ajankohtaisissa asioissa kuunnella yleensä kuin yhtä osapuolta. Saddam
Hussein, Gaddafi, Ahmaninejad, al-Assad ja monet muut
esiintyvät meillä ainoastaan heidän vihollistensa värittämässä
muodossa. Vihollisen propaganda on vihollisen itsensä näkökulmasta katsottuna ymmärrettävää ja rationaalista toimintaa,
mutta miksi suomalaisenkin median on oltava yhtä yksipuolista.
Mieleeni tulevat selitysmallit: toimittajien oma asenteellisuus
ja toimittajien henkisten voimien rajallisuus. Jos nämä kolme
tekijää vielä yhdistyvät samassa henkilössä, tuloksena on takuu
varmasti se, että toista osapuolta ei kuunnella.

Sampo Ahto
Kylkirauta 4/2012
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