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Tulevaisuuden vuosi 2016

Y

hteiskunnan turvallisuuden kehittämisen kannalta vuosi 2016
on monella tavalla merkittävä.
Sen aikana valmistuvat kaikki keskeiset
hallitusohjelman mukaiset kokonaisturvallisuutta käsittelevät selvitystyöt.
Nato-selvitys julkaistiin vapun alla ja
sisäisen turvallisuuden selonteko saatiin
valmiiksi toukokuussa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon arvioidaan
valmistuvan tämän lehden ilmestymisen
aikoihin, ja syksyn kuluessa pohditaan ja
kirjoitetaan puolustuspoliittinen selonteko. Ensi vuonna puolestaan valmistuu
selonteot yhteen liittävä ajantasaistettu
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia.
Hallituksen linjausten jälkeen tiedetään, millaisena
valtioneuvosto näkee tulevaisuuden yhteiskunnan turvallisuuden. Toivottavasti selonteon jälkeen myös eduskunnassa käydään turvallisuudesta aktiivista ja asiapohjaista
keskustelua. Nykyisen hallituksen mandaatti ulottuu vain
kevääseen 2019 saakka, mutta toivottavaa on, että yhteiskunnan turvallisuus rakentuisi jatkossakin pitkäjänteisen
kehittämisen varaan.
Eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettivallan ohella tär
keää on myös yhteiskunnallinen keskustelu turvallisuudesta.
Suomalaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa media neljännen valtiomahdin edustajana on keskeinen yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäjä ja suuntaaja. Selontekojen ja
selvitysten pohjalta medialla on mahdollisuus nostaa esiin
asiapohjaista yhteiskunnallista keskustelua. Kaikkien kansalaisten yhteisenä asiana turvallisuuteen liittyvät ratkaisut
herättävät usein tunnepitoisia kannanottoja. Toki nekin ovat
tärkeitä, mutta ammattitaitoisen journalismin soisi nostavan
kärkeen erityisesti asiavetoista keskustelua.
Nato-selvitys oli hyvä esimerkki kiinnostavasti ja ymmärrettävästi kirjoitetusta pohdinnasta. Riippumatta siitä,
mitä mieltä itse kukin on selvityksen sisällöstä ja johtopäätöksistä, se auttaa lukijaansa jäsentämään valtiollisten ratkaisujen merkitystä yhteiskunnan turvallisuudelle.
Nähtäväksi jää, millaisen vastaanoton selonteot saavat.

Toivottavaa luonnollisesti on, että mahdollisimman monet keskusteluun osallistuvista jaksavat lukea tarjolla olevaa
tietoa käsitystensä ja mielipiteidensä
taustaksi. Erityisen tärkeää tämä on siinä
tapauksessa, että kansalaiset vastuutetaan ottamaan kantaa yhteiskunnallisesti
merkittäviin ratkaisuihin kansanäänestyksellä.
Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusrakenteet lepäävät vahvalla perustalla. Kokonaisturvallisuuskonseptilla
varmistetaan, että kaikki turvallisuuden
toimijat pystyvät yhdessä vastaamaan
haasteisiin riippumatta siitä, millainen
turvallisuusuhka yhteiskuntaamme milloinkin vaanii.
Haasteita riittää. Terrorismi, kyberuhat, aina ajankohtaiset ympäristökriisit, talous, pakolaisvirrat ja geopolitiikkaan palannut vastakkainasettelu haastavat nykyisin myös
pohjoiseurooppalaisia yhteiskuntia. Listaa ei tarvitse jatkaa
pitkälle huomatakseen, että turvallisuus vaatii pitkäjänteistä
ja ylläpitävää kehittämistä. Vanhojen haasteiden rinnalle
nousee jatkuvasti uusia ongelmia samalla kun näyttää siltä,
etteivät vanhatkaan haasteet juuri vähene. Elämme aikaa,
jolloin päättäjät joutuvat tosissaan miettimään, millaiseen
turvallisuuteen tai turvattomuuteen Suomessa ja Suomella
on varaa.
Tämänkertaisen numeron artikkeleilla pyritään täydentämään ja päivittämään lukijoidemme käsityksiä kokonaisturvallisuudesta. Toivottavasti tilannekuva ei muodostu liian
synkäksi, onhan Suomi edelleen yksi maailman turvallisimmista maista elää, asua ja tehdä työtä yhteiskuntamme
rakentamiseksi. Turvallisuus ei ole syntynyt vahingossa
eikä itsestään, vaan se on pitkäjänteisen kehitystyön tulos.
Turvallista kesää ja antoisia lukuhetkiä!

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

Sisältö

Vyötti miekan vyötärölle
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä,
kylmyyttä myös Kylkirauan.
– Eino Leino
Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa
upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien
kadettien maanpuolustusaatteellinen veljesjärjestö.
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näkymiä

Kokonaisturvallisuuden timantti

M

eitä edeltäneet 1950–
1960-lukujen vaihteen kadettiupseerit olivat inno
vatiivisia. Tuolloin, sotien jälkeisenä
aikana, kehitettiin nerokas strategia,
joka onneksemme elää vieläkin: yhteiskunnan toimivuuden takaava kokonaismaanpuolustuksen timantti.
Se on suojannut maatamme jo yli
puolen vuosisadan ajan, nimi vain
matkan varrella muuttunut kokonaisturvallisuudeksi.
Timantin sisällä ovat aina olleet
yhteiskunnan elintärkeät toiminnot
ja sen ytimenä Suomen kansalaisten turvallisuus sekä hyvinvointi.
Timantin kovuutta on koeteltu toistuvasti. Näin tapahtuu tälläkin hetkellä, mutta onneksemme timantin
seitsemän särmää ovat vahvoja.
Kadettiupseerien vastuulla on
timantin yhden särmän kovuus: vastuu Suomen sotilaallisesta puolustamisesta ja sen mahdollistavasta puolustuskyvystä. Timantin kovuus perustuu kuitenkin entistä
enemmän yhteistoimintaan. Kaikille elintärkeille toiminnoille on vastuuviranomainen, mutta toisen tukeminen on
ensiarvoisen tärkeää. Suomen sotilaallinen puolustaminen
elää ajattelussamme jatkuvasti. Valmiutta on ylläpidettävä
niin tunnettuja kuin tällä hetkellä ehkä tiedostamattomiakin
uhkia silmällä pitäen.

Suomen sotilaallisen puolustamisen lisäksi timantista
löytyy perusta myös toiselle Puolustusvoimien tehtävälle,
joka on muiden viranomaisten tukeminen. Puolustusvoimilla
on oltava jatkuva valmius tukea muita turvallisuusviranomaisia – yhä enemmän myös kansainvälisesti – esimerkiksi etsinnässä, pelastustoiminnassa, raivauksessa, alueen
eristämisessä, majoittamisessa, kuljetuksissa ja yleisen järjestyksen takaamisessa.

Uusia vaatimuksia Puolustusvoimille ja samalla myös kadettiupseerien ajattelulle ja toiminnalle tuovat
valmiustarpeet kansainvälisen avun
antamiselle sekä sen vastaanottamiselle. Suomalainen lähestymistapa
keskinäisriippuvaiseen toimintaympäristöömme löytyy ainoastaan siten,
että olemme mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Se vaatii työtä.
Yhteistoiminta ja kansainvälisyys
kuuluvat myös arvoperustaamme –
niin Puolustusvoimissa kuin Kadetti
kunnassakin.
Hallitsematon maahanmuutto, terrorismi, kyber, pandemiat,
järjestäytynyt rikollisuus, kaupungistuminen, syrjäytyminen ja
monikulttuurisuus asettavat uusia
vaatimuksia myös kadettiupseerien
työtehtäviin. Suomalainen yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa,
esimerkiksi monikulttuurisuus on viisinkertaistunut verrattuna 1990-luvun tilanteeseen. Selviytymisen konsepti
on kuitenkin olemassa: hybridiuhkiin voidaan vastata vain
verkottuneella kokonaisturvallisuuden timantilla.
Pidetään yhdessä huolta timantin kovuudesta – ei vain
omasta vastuusärmästä, vaan tarpeen ja parhaamme mukaan
myös muista. Annetaan timantin kiiltää kovana.
Toivotan Kadettikunnan jäsenille kokonaisturvallista ja
sen myötä rentouttavaa kesää!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali

Kim Mattsson

Kuvat Puolustusvoimat, Helsinki.fi, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

haastattelu

Suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan
kivijalka
Sisäministeri Petteri Orpon haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta

S

isäministeri Orpo toteaa sisäisen
turvallisuuden olevan suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka, josta on
pidettävä hyvää huolta kaikissa olosuhteissa.
— Turvallisuuspolitiikan keskiössä
ovat aikaisemmin olleet korostetusti
ulkoinen turvallisuus ja siihen kytkeytyvä ulkopolitiikka. Toki sisäisen
turvallisuuden viranomaisilla on aina
ollut tärkeä rooli valtion turvallisuuden
varmistamisessa, hän jatkaa.

Selonteko antaa
toimintasuunnan
Viime vuosina Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti.
Kevään kuluessa valmistuu hallituksen
selonteko sisäisestä turvallisuudesta.
— Nykyisessä tilanteessa sisäinen
ja ulkoinen turvallisuus limittyvät
entistä vahvemmin toisiinsa samalla
kun sisäisen turvallisuuden merkitys
korostuu entisestään. Toimintaympäristön muutoksen ja muiden tekijöiden
johdosta oli luonnollista, että ulko- ja
turvallisuuspoliittisen selonteon ja
puolustuspoliittisen selonteon lisäksi
päädyttiin laatimaan selonteko sisäisestä turvallisuudesta, perustelee Orpo.
— Turvallisuustilanteen muutos on
tunnistettu myös hallitusohjelmassa,
johon sisäisen turvallisuuden selonteon
valmistelukin perustuu. Selonteko ja
sitä seuraava sisäisen turvallisuuden

Sisäministeri Petteri Orpon mukaan sisäisen
turvallisuuden tehtävistä ja resursseista on pidettävä
huolta tiukassakin taloudellisessa tilanteessa.
Valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden selonteko ja
sen pohjalta laadittava strategia ohjaavat hallinnonalan
kehittämistä tulevina vuosina.
strategia toimivat tiekarttana tavoitteelle tehdä Suomesta maailman turvallisin
maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Tavoite
on kiistatta kunnianhimoinen, mutta se
on saavutettavissa, hän ennustaa.
— Sisäisen turvallisuuden tehtävistä ei voida kansainvälistyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä tinkiä
vaarantamatta oikeusvaltion ydintä
– eli sitä ydintä, joka tekee Suomesta
Suomen. Samalla on kuitenkin hyväksyttävä, että Suomen talouden heikko
tilanne vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan
osa-alueisiin.
Sisäisen turvallisuuden selonteko
antaa toimintasuunnan, nostaa esiin
uudet toimenpiteet ja kartoittaa myös
resurssitarpeet uuteen turvallisuustilanteeseen reagoimiseksi.
— Selonteon pohjalta valmistellaan
sisäisen turvallisuuden strategia, joka
ohjaa hallitusohjelman rinnalla koko
hallinnon alan toimintaa tulevina vuosina. Tähän strategiatyöhön kutsutaan
mukaan myös sidosryhmät. Sisäinen
turvallisuus ei ole vain turvallisuusviranomaisten tehtävä – se on lopulta
koko yhteiskunnan asia, Orpo toteaa.
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Tavoitteena ehjä
selontekojen kokonaisuus
Sisäisen turvallisuuden selonteon
lisäksi tänä vuonna annetaan myös
puolustusselonteko sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko.
— Selonteot valmistellaan erillisinä, mutta niiden yhteensovittamisesta huolehditaan sekä poliittisesti
että virkavastuullisesti. Yhdessä ne
muodostavat kokonaisturvallisuuden
viitekehyksen tälle hallituskaudelle,
summaa Orpo.
— Euroopan perusteellisesti muuttunut turvallisuustilanne ja globaalit
haasteet korostavat yhteistyön merkitystä eri kysymyksissä. Koordinoidulla valmistelulla pyritään juuri siihen,
että kokonaisuudesta syntyy ehjä kuva.
Kuten sanottu, tämä on välttämätöntä
maailmassa, jossa sisäinen ja ulkoinen
turvallisuus kietoutuvat tiiviisti yhteen.
— Sisäisen turvallisuuden selon
teon laatimisvaiheessa ei asetettu parlamentaarista seurantaryhmää. Kun työ
aikanaan etenee sisäisen turvallisuuden
strategian valmisteluvaiheeseen, sisäministeriö – asian yhteiskunnallisen

Kylkirauta 2/2016

Kuva metsälehti.fi.

haastattelu

Sisäministeri Petteri Orpo.

Aluehallintovirastojen
rooli muutoksessa
Sosiaali- ja terveystoimen uudistukseen
liittyen myös esimerkiksi pelastustoimi
organisoidaan uudelleen.
— Tulevien viiden pelastuslaitoksen väestöpohja on huomattavasti
nykyistä kahtakymmentäkahta pelastuslaitosta suurempi. Resurssit voidaan
kohdentaa tehokkaammin ja näin taata
myös jatkossa kansalaisten avunsaanti
hätätilanteissa. Tavoitteena on nykyistä
taloudellisempi järjestelmä, jossa pystytään varautumaan myös harvinaisiin
suuronnettomuuksiin tai luonnon
katastrofeihin koko maassa.
— Varautuminen on olennainen osa
koko sisäministeriön hallinnonalan toimintaa. Aluehallintouudistuksen myötä
varautumisen rakenteisiin tulee muutoksia, kun aluehallintovirastojen rooli
muuttuu. Yksityiskohdat ovat kuitenkin
vielä auki.

Niukat resurssit myös
tulevaisuudessa
Sisäministeri Orpo toteaa sisäisen
turvallisuuden supistuvien resurssien
olevan osin ristiriidassa sekä turvallisuusviranomaisten lisääntyvien ja
monimutkaistuvien tehtävien että kansalaisten odotusten kanssa.

Kylkirauta 2/2016

— Tiukkaa on tulevaisuudessakin.
Hallituksen huhtikuun alussa sopima
kehyspäätös on hallitusohjelmaan kirjatun menokehyssäännön mukainen.
Tämä luonnollisesti näkyy myös sisäministeriön hallinnonalalla.
— Sisäministeriö arvioi parhaillaan yhdessä hallinnonalan virastojen
kanssa kehyspäätöksen vaikutuksia
erityisesti vuoden 2017 toimintaan.
Kehyspäätökset kietoutuvat yhteen sisäisen turvallisuuden selonteon kanssa.
— Aikaisempiin kehyspäätöksiin
on pystytty kuitenkin tekemään myös
joitakin olennaisia tarkennuksia. Esimerkiksi poliisin toimintamäärärahoja kasvatetaan nyt viidellä miljoonalla

Esimerkkinä koko
Euroopalle
— Olen erittäin ylpeä siitä, millä tavoin
suomalaiset viranomaiset kykenivät
ottamaan hallintaan viime syksyn ja
talven uudenlaisen, hankalan turvapaikanhakijatilanteen. Yllättävä tilanne haastoi viranomaiset monin tavoin,
mutta ennakkoluulottomalla, rohkealla

Kuva blogit.turlu.fi.

merkittävyyden johdosta – esittää, että
valmistelua seuraamaan asetettaisiin
parlamentaarinen seurantaryhmä, hän
jatkaa.

eurolla ja kehyskauden loppuvuosina
kymmenellä miljoonalla eurolla. Myös
Suojelupoliisi saa lisää resursseja.
— Yhdessä nyt tehtyjen kehyspäätösten kanssa selonteko linjaa tulevia
toimia vastattaessa uuteen turvallisuustilanteeseen. Parhaillaan pohditaan
sitä, miten hallinnonalaa koskevat
kehyspäätökset saadaan muuttumaan
konkreettisiksi suunnitelmiksi. Tästä
kerrotaan lisää selonteon yhteydessä
toukokuussa, kertoo Orpo.
Hallitusohjelman kärkihankkeissa
ei ollut yhtään turvallisuuteen liittyvää
hanketta. Sisäministeri Orpon mukaan
sisäisen turvallisuuden selonteko on
kuitenkin niin sanottu hallituksen kivi
jalkahanke, eli se muodostaa erityisen
painopistealueen hallitusohjelman toimeenpanossa.
— Selonteon ja siitä johdettavan
strategian myötä tehdään sekä huolellista pohdintaa että panostuksia tulevaisuuteen. Tämä ei kuitenkaan edellytä,
että työtä tarvitsisi erikseen määritellä
kärkihankkeeksi, hän jatkaa.

Monimutkainen turvallisuusympäristö edellyttää hyvää ja laaja-alaista
yhteistyötä.
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Kuva Iltasanomat.
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Turvapaikanhakijatilanteen hallitsemiseksi kehitetyt toimintamallit kelpaavat esimerkiksi koko Euroopalle.
ihmisoikeudet, sananvapaus, tasapuolinen oikeusjärjestelmä, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat turvallisuutemme,
kestävän hyvinvointimme ja menestyksemme elinehtoja. Näiden arvojen
ja toimintamallien rapautuminen ja
väheksyntä puolestaan ruokkii syrjäytymistä, ääriajattelua, turvattomuutta,
epävakautta ja konflikteja.
— Siksi on ensiarvoisen tärkeää,
että vaalimme perusarvojamme ja annamme niiden ohjata päätöksiämme ja
toimintaamme, hän jatkaa.

Terveiset
kadettiupseereille?
— Isänmaamme on monella mittarilla
mitattuna maailman paras maa. Vielä
muutama vuosi sitten jotkut optimistit
ounastelivat historian muuttumista,
konfliktien seestymistä ja ihmisten
kasvavaa hyvää tahtoa toisiaan kohtaan. Maailma ei kuitenkaan muuttunut rauhan tyyssijaksi – päinvastoin
viimeisin kehitys on johtanut entistä
turvattomampaan suuntaan.
— Suomen turvaksi tarvitaan
edelleen laajaa joukkoa sitoutuneita
ihmisiä, poliiseja, rajavartijoita, hätä
keskuspäivystäjiä, pelastustoimen
henkilöstöä, maahanmuuttohallinnon
virkamiehiä ja sotilaita – teitä kadetti
upseereja.
— Tarvitsemme edelleen ihmisiä,
jotka varmistavat ympäri vuorokauden,
että yhteiskunnan toimivuuden, yhteiskuntarauhan ja maamme turvallisuuden
kannalta välttämättömät tehtävät hoidetaan, aina ja vuoden jokaisena päivänä.
Kiitos, kun teette niin! 

Kuva stt.fi.

yhteispelillä ja kovalla työllä loimme
toimintamallit, jotka kelpaavat esimerkiksi koko Euroopalle, kiittelee Orpo.
Hän toteaa, että sisäisen turvallisuuden parantaminen monimutkaisessa turvallisuusympäristössä edellyttää
jatkossakin paitsi viranomaisten suorituskykyä myös hyvää ja laaja-alaista
viranomaisten, kansalaisjärjestöjen,
yritysten ja lukuisten muiden toimijoiden yhteistyötä.
— Sisäistä turvallisuutta luovat
myös yhteiskunnan arvot. Perus- ja
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Kuvat hs.fi ja migri.fi, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

Hallittu maahanmuutto
– mahdollisuus Suomelle
Teksti: Raimo Pyysalo

Suomeen tuli vuonna 2015 poikkeuksellisen paljon
turvapaikanhakijoita. Artikkelissa tarkastellaan, miten
maahanmuuttoasiat maassamme on järjestetty ja
millaisiin toimenpiteisiin Maahanmuuttoviraston oli
muuttuneen tilanteen johdosta ryhdyttävä.

M

aahanmuuton hallinta jakautuu Suomessa monen
eri viranomaisen vastuulle. Maahanmuuttopolitiikasta ja
lainsäädännön valmistelusta vastaa
sisäministeriö ja toimeenpanosta
Maahanmuuttovirasto. Poliisi ja Rajavartiolaitos huolehtivat muun muassa
turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden selvittämisestä. Poliisi panee myös
täytäntöön karkotus- ja käännytyspäätökset.
Ulkoasiainministeriöllä, työ- ja
elinkeinoministeriöllä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, työ- ja
elinkeinotoimistoilla, opetus- ja kulttuuriministeriöllä, opetushallituksella,
sosiaali- ja terveysministeriöllä, kunnilla, yhdenvertaisuusvaltuutetulla sekä
kansalaisjärjestöillä on omat maahanmuuttoon liittyvät tehtävänsä.

Taustalla strategia ja
toimenpideohjelma
Maahanmuuttoviraston toimintaa ohjaavat valtioneuvoston periaatepäätös
Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta vuodelta 2013 sekä hallituksen
turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma.
Maahanmuuttostrategiassa ihmisten liikkuvuus nähdään Suomelle
ennen kaikkea mahdollisuutena. Hal-

litussa maahanmuutossa ihmisten liikkuvuus synnyttää uusia innovaatioita
ja toimintatapoja sekä kansainvälisiä
verkostoja, joita voidaan hyödyntää
monin tavoin. Maahanmuutto tukee
Suomen huoltosuhteen tasapainottamista ja parantaa väestön ikärakennetta, työmarkkinoiden toimivuutta sekä
kilpailukykyä.
Tavoitteena on turvallisella tavalla
avoin yhteiskunta sekä suunnitelmallinen ja kohdennettu työperusteinen
maahanmuutto, joka perustuu selkeään
lainsäädäntöön, toimiviin käytäntöihin
ja läpinäkyvään viranomaistoimintaan.
Onnistuneen kotoutumisen avulla
jokaiselle maahanmuuttajalle löydetään paikka yhteiskunnassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
ja kuntien vastuulle kuuluvassa kotouttamisessa keskeisiä tekijöitä ovat
kielitaidon kehittäminen, koulutus,
työ- ja lastenhoitoasiat, harrastus- ja
järjestötoiminta sekä normaali arjen
vuorovaikutus. Suomalaisen yhteiskunnan perusarvot, erityisesti ihmisarvon
loukkaamattomuus, luovat perustan
moninaisuuden hyväksymiselle.
Hallituksen turvapaikkapoliittisen
toimenpideohjelman tavoitteita ovat
turvapaikanhakijoiden hallitsemattoman virran katkaiseminen, turvapaikka
kustannusten saaminen hallintaan sekä
turvapaikan saaneiden tehokas kotout9

Raimo Pyysalo
taminen. Näistä ensimmäinen tavoite
on jo toteutunut, ja muilta osin työ on
käynnissä.

Toimeenpanosta vastaa
Maahanmuuttovirasto
Näkyvin osa Maahanmuuttoviraston
työkenttää ovat turvapaikka-asiat.
Turvapaikkahakemukset käsittelee ja
ratkaisee turvapaikkayksikkö, jonka
toimipisteet sijaitsevat Helsingissä,
Turussa, Vaasassa, Oulussa, Rovaniemellä, Kuhmossa ja Lappeenrannassa.
Vastaanottoyksikkö ohjaa sopimusperusteisesti toimivia vastaanottokeskuksia. Työ- ja opiskeluperusteiset
oleskeluluvat sekä perheenyhdistämisasiat käsittelee maahanmuuttoyksikkö,
ja päätökset Suomen kansalaisuuden
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Syksyllä 2015 maahan saapui ennennäkemätön määrä turvapaikanhakijoita.
myöntämisestä ja menettämisestä tekee
kansalaisuusyksikkö. Asiakkuus- ja
viestintäyksikkö jakaa tietoa viraston
toiminnasta, ja esikunta hoitaa viraston
tukitehtävät.
Virasto tuottaa tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
varten. Virasto ylläpitää viranomaiskäyttöön tarkoitettua ulkomaalaisrekisteriä (UMA-tietojärjestelmä), jolla on
noin 20 000 rekisteröityä viranomaiskäyttäjää.
Suomeen tulevan maahanmuuton
taustalla ovat perinteisesti olleet opiskelu, työnteko, perheenyhdistäminen
sekä EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä rekisteröinti. Niiden
osuus on ollut noin 90 prosenttia maahanmuutosta. Kansainvälistä suojelua
on saanut noin kuusi prosenttia maahanmuuttajista. Turvapaikanhakijoiden
lukumäärä pysyi pitkään noin 3 500
henkilön vuositasolla.

Syksy 2015 muutti kaiken
Pitkittyneiden kriisien ja Syyrian
muuttuneen tilanteen seurauksena
Eurooppaan kohdistunut muuttoliike
mullisti nopeasti tilanteen myös Suomessa. Viime vuoden loppukesällä
turvapaikanhakijoita alkoi saapua
maahan ennennäkemättömiä määriä.
Elo- ja syyskuun aikana Suomeen tuli
Ruotsin kautta tuhansia turvapaikanhakijoita viikoittain. Vuoden loppuun
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mennessä Suomeen oli saapunut noin
32 500 turvapaikanhakijaa.
Valtiojohto reagoi muuttuneeseen
tilanteeseen nopeasti, mistä esimerkkinä oli Tornioon perustettu maahanmuuttoviranomaisten yhteinen
järjestelykeskus. Järjestelykeskuksessa turvapaikanhakijat rekisteröitiin
ja heille tehtiin turvapaikkatutkinta.
Kun maahantulon perusteet oli selvitetty, turvapaikanhakijat sijoitettiin
vastaanottokeskuksiin. Eri puolille
maata perustettiin yhteensä 184 uutta
vastaanottokeskusta. Niiden avulla
tilanne saatiin pidettyä hallinnassa,
vaikka kriittisimpinä hetkinä lähes kaikissa keskuksissa turvapaikanhakijoita
majoitettiin muun muassa käytävillä.
Vastaanottokeskusten kapasiteettia täydennettiin väliaikaisratkaisuilla, hätämajoituksella ja telttamajoituksella.
Kustannusten hillitsemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi alkuvuodesta
2016 tehtiin arviointi vastaanottokeskusten toiminnasta. Siinä tarkastettiin
yli kaksisataa vastaanottokeskusta
mukaan luettuna alaikäisyksiköt. Tar-

kastuksen kohteina olivat turvallisuus,
toiminnallisuus ja taloudellisuus. Hallituksen toimenpideohjelman edellyttämällä tavalla samalla tutkittiin myös
toiminnan kehittämismahdollisuuksia,
muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä, vastaanottorahan
maksamista ja maksukortin käyttöön
ottamista. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään jatkossakin vastaanottotoiminnan kehittämisessä.
Nopean päätöksenteon varmistamiseksi Maahanmuuttovirasto kehitti
turvapaikkamenettelyjä ja rekrytoi hakemusten käsittelyyn lisää henkilöstöä.
Jokaisen päätöksentekoon sijoitetun
euron on laskettu säästävän seitsemän
euroa vastaanottokuluissa. Hakemusten
käsittelyaika on lyhentynyt kuudesta
kuukaudesta viiteen. Tulostavoitteena
on myös päätösten määrän kaksinkertaistaminen henkilötyövuotta kohden,
mikä kuitenkin tulee olemaan haastavaa.
Siitä huolimatta, että turvapaikanhakijoiden määrä on nyt vähentynyt,
uusien kevään ja kesän kuluessa käsi-

		

Maahanmuuttoviraston tunnuslukuja

– maahanmuutto-, turvapaikka-, vastaanotto- ja kansalaisuusyksiköt sekä
asiakkuus ja viestintä -yksikkö ja esikunta
– noin 800 työntekijää, joista 450 uusia
– toimintamenot noin 67 miljoonaa euroa ja vastaanottotoiminta noin
422 miljoonaa euroa
10
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Eurooppa ja sen osana myös Suomi ovat muuttumassa entistä monikulttuurisemmiksi.
teltävien hakemusten määrä on suuri.
Alkuvuodesta vastaanottoyksiköissä oli
yli 30 000 asiakasta. Huhtikuun puolivälissä käsittelyä odotti yli 23 000
hakemusta ja vastaanottopalvelujen
piirissä oli yli 25 000 henkilöä. Maahanmuuttovirasto säätelee vastaanottopaikkojen ja vastaanottokeskuksien
määrää tilanteen mukaisesti. Helmikuun lopussa irtisanottiin noin 3 000
paikkaa ja maaliskuun lopussa yli 7 000
paikkaa. Irtisanomiset vaikuttavat osin
nopeasti ja osin vasta irtisanomisajan
päätyttyä kuuden kuukauden kuluttua.
Turvapaikkakäsittelyn sujuvuuden
ratkaisee prosessin eri vaiheiden joustavuus sekä vastuun ja tietojen vaihto
eri viranomaisten kesken. Turvapaikkaprosessin tehokkuuden varmistamiseksi sisäministeriö asetti keväällä
2016 työryhmän, johon kuuluvat myös
oikeusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat.

Monikulttuurisuus
lisääntyy
Suomi on sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville
turvapaikanhakijoille. Oikeus saada
suojelua perustuu kansainväliseen
oikeusnormistoon ja Suomen lakiin.
Yksilöllisten perusteiden selvitys tehdään turvapaikkapuhuttelussa. Koska

jokainen päätös on yksilöllinen, etu
käteen on vaikea tarkasti arvioida oleskeluluvan saavien määrää. Esimerkiksi
kotouttamisen mitoitusperusteena on
käytetty noin 10 000:ta myönteistä turvapaikkapäätöstä viime ja tänä vuonna
maahan saapuneille turvapaikanhakijoille. Kielteisen päätöksen saaneiden palautuksia edistetään valtioiden
kahdenvälisillä sopimuksilla ja EU:n
komissiolta edellytettävien yhteisten
palautussopimusten avulla. Kannusteita
vapaaehtoiseen paluuseen ylläpidetään
sekä ennen päätöksentekoa että sen jälkeen.
Kotouttamisen onnistuminen on
edellytys maahanmuuttajien työllistymiselle ja yhteiskuntaan integroitumiselle. Hallituksen kotouttamista
käsittelevä toimintasuunnitelma julkistettiin 3. toukokuuta. Syrjäytymistä
ehkäisevä kotouttaminen edellyttää aktiivisuutta ja vastikkeellisuutta, ja siihen
kuuluu myös eri väestöryhmien ja kulttuurien vuoropuhelun vahvistaminen.
Turvapaikkaprosessia tehostetaan
ja nopeutetaan kehittämällä lainsäädäntöä. Turvapaikkatutkinta siirretään
poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovirastolle. Valmisteilla on
myös kaikkien poliisin hoitamien ulkomaalaislupa-asioiden, kuten jatkolupien
ja EU-kansalaisten rekisteröimisen,
siirtäminen Maahanmuuttovirastolle.
11

Useita muitakin lainsäädäntöhankkeita
toiminnan kehittämiseksi on vireillä.
Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Kun Ruotsin kautta
saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä
tyrehtyi viime syksynä, avautui Venäjän
kautta uusi reitti. Talvella Venäjä puuttui päättäväisesti tilanteeseen, ja maaliskuun alusta alkaen Venäjän kautta ei
käytännössä ole enää tullut uusia turvapaikanhakijoita. Kreikan ja Turkin
tilanne tuo kuitenkin uusia haasteita.
Kreikkaan pääsyn estyttyä ja sääolosuhteiden parannuttua Välimeren yli
Italiaan saapuvien maahanmuuttajien
määrä on kääntynyt nousuun. Avoinna
on myös mahdollinen EU:n yhteinen
turvapaikkakäsittely, jonka seurauksena
turvapaikan saaneet sijoitettaisiin EUmaihin niiden kantokykyä vastaavasti.
Eurooppa ja sen osana myös Suomi
muuttuvat entistä monikulttuurisemmiksi. Turvapaikkaa hakevien määrä
pysyy jatkossakin suurempana kuin
mihin Suomessa on totuttu. Lisäksi perheiden yhdistäminen ja työperusteinen
maahanmuutto kasvattavat maassamme
asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön
määrää entisestään.
Kommodori evp Raimo Pyysalo
palvelee Maahanmuuttoviraston apulaispäällikkönä. 
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Ulkorajavalvonnan tilanne
Euroopassa ja Suomessa
Teksti: Matti Sarasmaa

Maahanmuuttopaine Eurooppaan on johtanut myös
ulkorajavalvonnan tilan uudelleen tarkasteluun.
Tarkastelu on paikallaan, mutta liian pitkälle meneviä
johtopäätöksiä tulee toistaiseksi vielä varoa.

V

iime vuonna Eurooppaan suuntautunut ennätyksellinen maahanmuuttovirta kyseenalaisti
monen Euroopan unionin politiikka-alan
toimivuuden. Ulkorajavalvonta sekä
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka joutuivat haasteiden keskellä kovaan
paineeseen. Kritiikkiä saivat osakseen
sekä EU:n toimet että kansalliset toimet.
Maantieteellisestä sijainnista riippumatta
jäsenvaltiot reagoivat turvatakseen omat
intressinsä ulko- ja sisärajoillaan. Puhuttiin jopa Schengen-alueen hajoamisesta.
Ennätyksellinen maahanmuuttotilanne on ollut täysin poikkeuksellinen
myös siinä mielessä, ettei siihen ollut olemassa riittäviä varautumismekanismeja.
Kaikilla jäsenvaltioilla ei ollut riittävää
kansallista toimintakykyä, ja vastaavasti
eurooppalaiset mekanismit oli luotu ennustettavuuteen perustuvan tasaisen ja
hallitun maahantulovirran käsittelyyn.
Samalla tuli selvästi osoitetuksi, miten
riippuvainen EU on sen naapuruston
halusta ja tahdosta torjua laitonta maahanmuuttoa.
Maahanmuuttopaine Eurooppaan
jatkuu edelleen, joten tässä vaiheessa on
vielä ennenaikaista tehdä välitilinpäätöstä toiminnasta. Päivittäin muuttuvan
pintatilanteen tarkastelun sijaan on syytä
tuoda esille eräitä ulkorajavalvonnan näkökulmia sekä tarkastella kansallisen ja
ylikansallisen rajavalvonnan mahdollisuutta ja rajavalvonnan merkitystä sisäiselle turvallisuudelle.

Kansallinen
ulkorajavalvonta
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajavalvonta on järjestetty EU-lainsäädännössä määriteltyjen, hyvin yleisten ja
näin ollen myös jossain määrin toisistaan
poikkeavien ehtojen mukaisesti. Ulkorajavalvonta on perinteisesti osa sisäistä
turvallisuutta, ja siitä vastaa rajapoliisi
tai erillinen rajavartiolaitos joko yksin tai
yhteistoiminnassa muiden viranomaisten
kanssa.
Suomen ulkorajavalvonnasta vastaa
Rajavartiolaitos. Rajaturvallisuus
tehtävien lisäksi yhteiskunta on katsonut
tarkoituksenmukaiseksi sälyttää Raja
vartiolaitokselle myös suuren joukon
muita niin sisäisen kuin ulkoisenkin turvallisuuden tehtäviä. Siten rajavalvonta
on sidottu vahvasti kokonaisturvallisuuteen. Suomen ulkorajan pituuteen nähden
suhteellisen pienillä resursseilla toteutettu ulkorajavalvonta hakee vertaistaan
jäsenvaltioiden keskuudessa.
EU:n jäsenvaltioilla on toisistaan
poikkeavia haasteita ulkorajojen valvonnassa. Osassa jäsenvaltioita ulkoraja
käsittää vain muutamia kansainvälisiä
lentokenttiä, kun taas toisissa jäsenmaissa
siihen kuuluvat myös maa- ja merirajat
rajanylityspaikkoineen. Kaikilla jäsenmailla on kuitenkin samat velvoitteet
omien ulkorajojensa rajavalvonnan vastuusta ja järjestämisestä.

13

Matti Sarasmaa
Kansalliset ratkaisut olivat olemassa jo ennen kuin EU:n yhteistä ulkorajavalvontaa ryhdyttiin rakentamaan.
Lähtökohdat yhteisen ulkorajavalvonnan rakentamiseksi eivät siis välttämättä
olleet yhtä hyvät kuin ne olisivat olleet
aloitettaessa puhtaalta pöydältä. Harmonisointi ja yhdenmukaistaminen toki
tiivistävät järjestelmää koko ajan, mutta
täysin vedenpitäväksi sitä ei saada.
Schengen-alue sai alkunsa muuta
mien jäsenmaiden yhteenliittymästä. Sittemmin alue laajeni ja EU-lainsäädäntö
seurasi perässä. Ajateltiin, että Schengenalueen tilaa voidaan arvioida ja puutteita korjata vertaisarviointiin perustuen.
Lopputulos oli samanlainen kuin yksittäisten EU-direktiivien toimeenpanossa: yksi jäsenvaltio noudatti suosituksia
pilkulleen, kun taas jokin toinen valtio
jätti asian noteeraamatta. Yhteisöllinen
pakote ei siis ole ollut riittävä.
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EU:n yhdennetty
rajaturvallisuus

dännöllä voidaan puuttua jäsenmaiden
toimintaan.

Euroopan unionilla on yhdennetty raja
turvallisuusjärjestelmä. Perustellusti
voidaan väittää, että käynnissä olevaan
maahanmuuttokriisiin nähden ulkorajavalvonnan valmiudet ovat hyvällä tolalla.
Etumatkaa muihin politiikka-alueisiin,
kuten yhteiseen turvapaikkajärjestelmään, on antanut yhteisesti hyväksytty
kokonaisnäkemys siitä, mitä rajaturvallisuus on ja mistä se koostuu. Suomen
puheenjohtajuuskaudella vuonna 2006
hyväksytty ajatus EU:n yhdennetystä
rajaturvallisuudesta muodosti pohjan
rajaturvallisuuden kokonaisuudelle ja
sen edelleen kehittämiselle.
Karrikoidusti voi todeta, että siinä
missä yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja turvapaikkajärjestelmää ryhdyttiin
kokoamaan yksittäisten lainsäädäntöinstrumenttien kautta, ulkorajavalvonnassa korostettiin kokonaisuutta ja sen
eri osien tasapainoista kehittämistä.
Käynnissä oleva maahanmuuttopaine
on osoittanut, että yhdennetyn rajaturvallisuuden kokonaisuus on edelleen
voimissaan. P
 arannettavaa on, mutta
peruskorjauksen tarvetta ei ole.
Ulkorajavalvonnan yhteinen perusta rakentuu jäsenmaiden perimmäiseen
vastuuseen ulkorajoistaan. Jäsenmaita tuetaan operatiivisella yhteistyöllä,
taloudellisella taakanjaolla sekä yhteisillä
tieto- ja valvontajärjestelmillä. Yhteiset,
kansallisia tarpeita tukevat järjestelyt
ja järjestelmät palvelevat jäsenvaltioiden ulkorajavalvontaa vain silloin, kun
kansallisen rajaturvallisuuden pohja on
kunnossa. Keskeiseksi kysymykseksi
nousee, kuinka paljon yhteisölainsää-

Ulkorajavalvonta ja
sisäinen turvallisuus
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Sisäisen turvallisuuden uhat nousevat
joko valtion sisältä tai kohdistuvat val
tioon sen alueen ulkopuolelta. Vierastaistelijailmiön myötä tämän perinteisen
uhkakuvan rinnalle on syntynyt uusi
uhka, jonka konkretisoituminen on pakottanut kiinnittämään entistä enemmän
huomiota myös maahanmuuton sisäiseen
turvallisuuteen aiheuttamiin vaikutuksiin.
Enää ei voida puhua yksinomaan maahanmuuttovirtojen hallinnasta.
Sisäisen turvallisuuden tarpeista alkanut ilmiöön reagointi heijastui nopeasti
ulkorajoille. Aika oli otollinen joidenkin
jäsenmaiden vaatimuksille myös EUkansalaisten tarkemmista tarkastuksista. Vaatimusten jälkeen komissio antoi

asetusesityksen pakollisista rekisteritarkastuksista EU-kansalaisille ulkorajan
lähtö- ja tulotarkastuksissa.
Kovimman maahanmuuttopaineen
alla huomattiin myös kansallisten intressien raadollisuus suhteessa perusajatukseen, jonka mukaan ulkorajaa
valvottaisiin yhdessä kaikkien puolesta.
Yksi jäsenmaa toisensa jälkeen kyseenalaisti yhteisen Schengen-alueen intressin
aloittamalla torjuvat toimet, kuten aitojen rakentamisen, ensin ulkorajoilla ja
sittemmin myös sisärajoilla, estääkseen
turvapaikanhakijoiden maahanpääsyn.
Tähän havaintoon on komission reagoitava vahvasti pitääkseen Schengen-alueen
elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.
Radikalisoituminen ja terrorismi ovat
laajentaneet keskustelun myös sisärajojen vapaan ylittämisen periaatteeseen.
Sitä kompensoivaksi toimeksi tarkoitettu
poliisiyhteistyö ei ole riittävällä tavalla
kyennyt vastaamaan sisärajat ylittävään
rikollisuuteen. Sisärajojen yli liikkuneiden maahanmuuttovirtojen johdosta jäsenmaat ovat jättäneet tilapäiseksi
tarkoitetun sisärajavalvonnan edelleen
voimaan.
Keinovalikoima sisärajojen valvomiseksi tulee väistämättä laajenemaan.
Näin on tehtävä myös sen vuoksi, että sisärajavalvonnan palauttaminen pysyvästi
ei ole realistinen vaihtoehto. Yhdenkään
jäsenmaan ei ole mahdollista rakentaa
uudelleen nykyisen ulkorajavalvonnan
tasoista valvontaa tyhjille sisärajoilleen.
Ulkorajavalvonnan merkitys sisäiselle turvallisuudelle on kasvanut. EU:n
aiemmassa sisäisen turvallisuuden strategiassa ulkorajavalvonnan kehittäminen

Rajavartiolaitos vastaa Suomen ulkorajavalvonnasta.
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nostettiin yhdeksi prioriteettialueeksi. Nyt voimassaolevassa strategiassa
ulkorajavalvonta liitettiin maahanmuuton viitekehykseen. Johdonmukaisuuden
säilyttämiseksi tulisi myös EU-tasolla
vahvistaa rajaturvallisuuden erottamaton yhteys molempiin, kuten Suomessa
on tehty.
Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue luotiin
turvaamaan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja varmistamaan kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Vakaan
kehityksen myötä alueesta alkoi muodostua eräänlainen harmonia, jonka ei
koskaan kuviteltu rikkoutuvan. Vielä
vähän aikaa sitten k omissio katsoi maahanmuuttoa puhtaasti Euroopan alueen
talouskasvua tukevasta näkökulmasta.
Laittoman maahanmuuton termikin korvautui epäsäännölliseksi maahanmuutoksi. Jälkiviisautta ei tarvita, mutta sisäisen
turvallisuuden näkökulma jäi monessa
mielessä vähemmälle huomiolle.

Ulkorajavalvonnan
tulevaisuus
Koko yhteisen ulkorajapolitiikan olemassaoloajan on käyty intensiivistäkin
keskustelua myös ylikansallisen rajavalvonnan mahdollisuudesta. Maahanmuuton paineen kulloinenkin suuruus on
ollut yhteydessä tähän keskusteluun. Nyt
käynnissä oleva tilanne johti siihen, että
komissio antoi ehdotuksensa Euroopan
raja- ja merivartiojärjestelmän perustamisesta. Keskustelua käydään nyt siis
aiempaa konkreettisemmalla tasolla.
Ehdotuksen ei sinänsä pitänyt ketään
yllättää, sillä sopimus EU:n toiminnasta
määrittelee ulkorajavalvonnan tavoitteeksi yhdennetyn ulkorajojen valvontajärjestelmän vaiheittaisen käyttöönoton.
Yhdennetyn valvontajärjestelmän
keskeisin kysymys on, miten eri tahot
sen haluavat ymmärtää. Pisimmälle
viedyn integraation kannattajat näkevät
eurooppalaisen viranomaisen, jolla olisi
vahva ylikansallinen valta jäsenmaiden
ulkorajojen suhteen. Maltillisemmat
korostavat jäsenmaiden vastuuta ja yhteisöelementin kehittämistä kansallisille
toimille lisäarvoa tuottavana toimintana.
Kulunut vuosi on osoittanut suurimman sudenkuopan piilleen siinä, että
ulkorajavalvonnan kuviteltiin olevan
yhtä tehokasta kaikkialla ja että EU:lla
olisi kyky vaikuttaa siihen. Tarvitaan

Kuva Rajavartiolaitos.

artikkelit

Ulkorajavalvontaa ei voi ulkoistaa.
siis keinoja, joilla aidosti voidaan luoda
edellytykset kriisin keskelle joutuneen
jäsenvaltion ulkorajan valvomiseksi.
Ennen kuin tähän päästään, on kunkin
jäsenvaltion itse huolehdittava omasta
osuudestaan. Vain siten ulkorajavalvonta
voi lunastaa osansa sisäisen turvallisuuden kokonaisuudessa.
Ajatukset pitkälle viedystä ylikansallisesta rajavalvonnasta johtavat harhaan. Kansalliselta kannalta varminta on
edelleen rakentaa rajavalvonta lähtökohdasta, jossa vastuu on jäsenvaltiolla ja
sitä täydennetään mahdollisimman laajalla yhteisön keinovalikoimalla. Niistä
keskeisimpiä ovat yhteiset järjestelmät,
taakanjako sekä operatiivinen tuki paineenalaiselle jäsenvaltiolle.
Osaa yhteisöelementeistä näyttäisi
olevan tarpeen säätää osittain pakottaviksi, jotta koko tehokkaan ulkorajavalvonnan kautta mahdollistuva vapaan
liikkuvuuden ja sisärajattoman Euroopan
ajatus edelleen toteutuisi. Lisäksi tulisi
viedä eteenpäin alueellisia yhteistyömuotoja, jolloin maantieteelliset alueet muodostaisivat konkreettisemman intressin
tietylle joukolle jäsenmaita. Tätä kautta
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vältettäisiin jäsenvaltioiden toisistaan
poikkeavat ulkorajan valvontajärjestelyt.
Kysymys Suomen ulkorajavalvonnan vastuun jakamisesta edes osittain
on teoreettinen. Itsenäistä kykyä ulkorajavalvontaan ei tule heikentää, eikä kokonaisuudesta ole irrotettavissa sellaisia
tehtäviä, jotka jokin muu toimija voisi
hoitaa tehokkaammin ja taloudellisemmin. Rajavartiolaitokselle on turvattava
resurssit, jotka mahdollistavat kaikkien
sille säädettyjen tehtävien hoitamisen
itsenäisesti, tarvittaessa kansallisten
viranomaisten tuella ja äärimmäisen
poikkeuksellisessa tilanteessa kansainvälistä tukea hyödyntäen.
Suomen vahvuus on pitkälle viety
ammattimainen ulkorajavalvonta. Itä
rajan noin neljääsataa ulkorajakilometriä
Kainuun ja Koillismaan alueella valvova ammattilaisten joukko on tehtäviensä
tasalla. Tehtävien täyttämiseen kaikissa
olosuhteissa ja uhkakuvissa varaudutaan
jatkuvasti. Tätä työtä ei voida ulkoistaa.
Eversti Matti Sarasmaa palvelee
 ainuun rajavartioston komentajana.
K
Hän on työskennellyt useita vuosia EU:n
rajaturvallisuuskysymysten parissa. 
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Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.
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Aika päivittää

yhteiskunnan turvallisuusstrategia
Teksti: Risto Kolstela

Suomalaisen yhteiskunnan varautumista toteutetaan
kokonaisturvallisuuden periaatteella. Toimintamallia
voidaan hyvällä syyllä pitää yhtenä tärkeimmistä
saavutuksista puhuttaessa maamme turvallisuudesta.
Nyt on aika päivittää strategia vastaamaan
toimintaympäristön ja yhteiskunnan nykyvaatimuksia.

K

okonaisturvallisuudella tarkoitetaan tänä päivänä yhteiskunnan laaja-alaista varautumista
elintärkeiden toimintojen turvaamiseen
sekä erilaisiin häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja
kansalaisten kesken. Laajan turvallisuuskäsityksen mukaisesti se kattaa
kaikki osatekijät, jotka voivat aiheuttaa
merkittävää haittaa tai vaaraa Suomelle ja sen väestölle. Etenkin sotilaille
tuttu kokonaismaanpuolustus on yksi
kokonaisturvallisuuden keskeisimmistä osa-aluista. Toimintamalli on kuvattu valtioneuvoston periaatepäätöksessä
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
(YTS2010).
Keskeistä kokonaisturvallisuuden
toimintamallissa on yhteinen käsitys
yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista, niiden turvaamisen vastuista
ja uhkakuvista sekä varautumisen ja
häiriöiden hallinnan perusperiaatteista.
Tärkein asia on kuitenkin hyvä yhteistyö edellä lueteltujen tahojen välillä.
Keskittymällä elintärkeiden toimintojen turvaamiseen pystymme
p riorisoimaan resurssien käytön
oikein. Kattavan yhteistyöverkoston
kautta saamme samalla käyttöön laaja-alaisen osaamisen sekä normaali

oloissa että erilaisissa yhteiskunnan
häiriötilanteissa. Hyvä yhteistyö syntyy
kokonaisturvallisuuden kaikkien osaalueiden tuntemisesta, niiden yhteisen
merkityksen ja yhteistyön tärkeyden
ymmärtämisestä työssämme.
Vaikka toimintamalli on ollut käytössä vuosia, sen opettamiseen tulee
edelleen panostaa. Valtakunnalliset ja
alueelliset maanpuolustuskurssit, joissa
laajasti yhteiskuntamme vaikuttajat
sitoutetaan toimintamalliin, ovat tässä
työssä kärkifoorumeita. Nykypäivän
uhkaympäristö ja keskinäisriippuvuus
edellyttävät, että myös sotilaskoulutuksessa tulee jo opiskelun alkumetreiltä
alkaen ottaa huomioon kokonaisturvallisuusmallin edellyttämät asiat. Tässä
työssä Maanpuolustuskorkeakoulu on
avainasemassa ja sen yhteistyö Turvallisuuskomitean kanssa onkin aktiivista.

Turvallisuuskomitea –
laajin yhteistoimintaelin
Poikkihallinnollisen yhteistyön varmistamiseksi ja parantamiseksi perustettiin
Turvallisuuskomitea vuonna 2013. Se
on valtioneuvoston asiantuntijaelin,
joka tukee valtioneuvostoa ja ministeriöitä valmiuteen ja varautumiseen
liittyvissä asioissa ja seuraa ja arvioi
17

Risto Kolstela
turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutosten vaikutusta suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Turvallisuuskomitean tehtäviin
kuuluu kokonaisturvallisuuteen liittyvien järjestelyjen yhteensovittaminen.
Se myös seuraa ja tukee viranomaisten
ja muiden tahojen valmiusjärjestelyjä
avustaen tarvittaessa niiden koordinoinnissa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä
on Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
2010:n ylläpito.
Turvallisuuskomitean kokoonpanoon kuuluvat eri ministeriöiden
kansliapäälliköt sekä keskeisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien
organisaatioiden edustajat. Turvallisuuden laaja-alaistumisen osoituksena komitean kokoonpanossa ovat
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Kuva twitter/Tkomitea.

artikkelit

mukana myös turvallisuusviranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen, viestinnän sekä EU-asioiden asiantuntijat.
Komitean työtä tukee puolustusministeriön yhteyteen asetettu päätoiminen
sihteeristö sekä varautumisen kannalta
merkittävistä organisaatioista tulevat
sivutoimiset sihteerit. Yhdessä heillä
on laaja-alainen asiantuntemus eri
hallinnonaloihin liittyvistä erityis
kysymyksistä.

on huomattu myös ulkomailla. Lisääntynyt tarve kyetä turvaamaan siviili
yhteiskuntaa on herättänyt ansaittua ja
laajaa kiinnostusta suomalaista järjestelmää kohtaan.

Tarvetta toimintamallin
ajantasaistamiseen

Pitkäjänteisellä työllä
kokonaisturvallisuutta

Kuva Turvallisuuskomitea.

Lähes kuusi vuotta käytössä kulunut
nykymuotoinen Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on antanut hyvät perusteet yhteiskuntamme varautumiselle ja
häiriötilanteiden hallinnalle.
Kiitos käytännönläheisen, määrä
tietoisen ja pitkäjänteisen työn,
kokonaisturvallisuuden valmiutta on
pystytty ylläpitämään ja kehittämään,
vaikka käytössä ovat aina olleet suhteellisen pienet resurssit. Asioiden
edistyminen on ehkä aika ajoin ollut
h idasta, mutta merkittävät harha-
askeleet on osattu välttää. Vähäiseksi
merkitykseltään eivät ole myöskään
jääneet meihin jokaiseen kasvatetut
luottamus ja maanpuolustushenki,
jotka toimivat vakaana perustana turvallisuustyölle.
Uhkakuvien moninaistuessa ja
yhteiskunnan haavoittuvuuksien
lisääntyessä toimiva ja jalkautettu
kokonaisturvallisuuden malli on ollut
maallemme kullanarvoinen asia, mikä

Miksi sitten täytyy muuttaa toimivaa
strategiaa? Muutoksessa tarvitaan harkintaa, mutta toisaalta on selvää, että
maamme toimintaympäristö, mukaan
luettuna uhkakuvat ja yhteiskunta, ovat
viime vuosina olleet jatkuvassa muutoksessa. Käytössä on nyt riittävästi
hyvää tutkimustietoa ja käytännön kokemusta strategian ajantasaistamiseksi.
Mitä kattavampi ja yksityiskohtaisempi
strategia on, sitä nopeammin se vanhenee. Liian yleinen käsittely ei taas juuri
anna lisäarvoa työlle ja toimijoille.
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On suhteellisen helppoa nostaa
esiin joitakin alustavia päivitystarpeita. Nyt on esimerkiksi oikea aika
syventää elinkeinoelämän ja järjestöjen
rooleja keskeisinä toimijoina sekä ottaa
entistä paremmin huomioon alueelliset
ja paikalliset järjestelyt varautumisessa ja häiriöiden hallinnassa. Samalla
on tarkasteltava sekä varautumisen
toimintamallin että häiriötilanteiden
hallintamallin ajantasaisuudet, unohtamatta kansainvälistä ulottuvuutta.
Lisäksi tulee läpileikkaavina alueina
tarkastella kyberympäristöä, henkistä
kriisinkestävyyttä sekä informaatio
vaikuttamista yhteiskunnassamme.

Valmista vuonna 2017
Päivitystyön alkukartoitus tehtiin Turvallisuuskomiteassa syksyllä 2015.
Tällöin tarkasteltiin elintärkeiden
toimintojen turvaamiseen liittyvien

Kuva twitter/Tkomitea, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

strategisten tehtävien ajanmukaisuutta hallinnonaloittain. Syksyn ja talven
aikana toteutettu valtionjohdon valmiusharjoitus VALHA15–16, jossa
harjoiteltiin toimintaa hybridiuhkassa,
antoi hyviä syötteitä tulevaan työhön.
Päivittämistyön koordinaatioryhmä
piti järjestäytymiskokouksen kansallisena veteraanipäivänä 27. huhtikuuta
ja hyväksyi työsuunnitelmaksi Turvallisuuskomitean sihteeristön laatiman
esityksen.
Kehitysesitykset arvioidaan mahdollisimman kattavasti. Se mahdollistetaan kuulemistilaisuuksilla, työpajoilla
ja jopa hyödyntämällä kansalaisnäkemyksiä internetin kautta. Viimeisenä
tiedonsaannin varmistajana toimii Turvallisuuskomitean sihteeristö, jota voi
lähestyä rakentavin ideoin.
Strategian päivittämisen aikataulu
ulottuu vuoden 2017 loppuun. Tällä
tavoin työssä pystytään ottamaan hyvin
huomioon parhaillaan käynnissä olevat
merkittävät kokonaisturvallisuuden
perusteisiin vaikuttavat selvitykset
ja hankkeet. Perustaksi tarvittavissa

yhteisissä uhkakuvissa voidaan hyödyntää kansallisen riskiarvion rinnalla
myös tämän vuoden aikana laadittavia
ulko- ja turvallisuuspoliittista selon
tekoa, puolustusselontekoa sekä sisäisen turvallisuuden selontekoa.

Aluehallintouudistus
merkittävä muutos
Strategian päivityksessä tulee pystyä
ottamaan huomioon käynnissä oleva
sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistus, joka on ehkä suurin
Suomessa tehty hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Kokonaisturvallisuuden järjestelyiden kannalta uudistus
voidaan nähdä sekä mahdollisuutena
että uhkana.
Aikaisemmat suotuisassa turvallisuusympäristössä tehdyt hallinto
uudistukset ovat alentaneet paikallisen
ja alueellisen varautumisen ja häiriönhallinnan kykyä. Muutoksia on tehty
toimialoittain ja eritoten taloudellisin
perustein. Ratkaisujen kokonaisvaiku-
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tusta pystytään arvioimaan parhaiten
jälkeenpäin ja usein ehkä jälkiviisaastikin. Nähtäväksi jää, miten nykyisissä
talouden ja tavoitteiden reunaehdoissa pystytään huomioimaan kokonaisturvallisuuden varautumisen ja
häiriönhallinnan tarpeet aikaisempaa
haastavammassa turvallisuusympäristössämme.
Nykyinen yhteiskunnan turvallisuusstrategia on jalkautunut ja
vakiinnuttanut asemansa kokonaisturvallisuustyön peruskirjana. Uuden
turvallisuusstrategian tavoite ei luonnollisesti voi olla yhtään vaatimattomampi. Yhdessä laadittu, laajasti
hyväksytty ja käyttäjälle kaivatut ohje
nuorat antava strategia on keskeinen
osa tulevaisuuden turvallisuutta Suomessa. Strategia juhlistakoon osaltaan
100-vuotiasta itsenäistä Suomea.
Eversti Risto Kolstela palvelee Turvallisuuskomitean pääsihteerinä. 
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Yleinen järjestys ja turvallisuus
osana kokonaisturvallisuutta
Teksti: Seppo Kolehmainen

Suomi on poliisin tilastojen perusteella aiempaa
turvallisempi maa. Rikosten määrä on ollut pitkään
laskussa, ja todennäköisyys joutua niiden uhriksi on
vähentynyt. Samaan aikaan turvallisuusympäristömme on
muuttunut radikaalimmin kuin koskaan rauhan aikana ja
kansalaiset kokevat yhä enemmän turvattomuutta.

S

uomessa poliisi vastaa oikeus- ja
yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta sekä yleisen järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämisestä. Ensimmäinen valtiollinen poliisikamari perustettiin 200 vuotta sitten Turkuun. Sen
tärkein tehtävä oli kaupunkiin saapuneiden matkustavaisten rekisteröiminen ja
tarkkaileminen.
Poliisin ensimmäinen tehtävä on säilynyt läpi vuosisatojen, ja viime vuonna
suuntasimme siihen poikkeuksellisen
paljon voimavaroja. Massiivinen maahantulo pakotti nopeisiin ratkaisuihin.
Palkkasimme eläkeläisiä, komensimme kentälle opiskelijoita, jäädytimme
suuren osan täydennyskoulutuksesta
sekä tingimme tietoisesti muista lakisääteisistä tehtävistämme, kuten yleisvalvonnasta, liikennevalvonnasta ja
omaisuusrikosten tutkinnasta.
Perinteisten tehtävien rinnalle
ovat nousseet uudet ilmiöt. Rikolliset,
rikokset ja rikoshyöty liikkuvat yhä
nopeammin yli rajojen. Digitalisaatiossa piilevät kyberuhat ovat soluttautuneet
lähemmäksi yhteiskunnan elintärkeitä
toimintoja.
Esimerkiksi Tanskassa yli kahdeksan
prosenttia poliisin henkilöstöstä on tehtävissä, joita ei ennen vuotta 2014 ollut
käytännössä olemassa. Siellä rikosten

määrä on vähentynyt viidessä vuodessa viidenneksen, mutta samaan aikaan
ulkomaalaisten tekemät rikokset ovat
kaksinkertaistuneet.
Yleinen suuntaus näyttäisikin olevan
sellainen, että helppoja tehtäviä on
vähemmän ja vaikeita enemmän.

Terrorismi ja
maahanmuutto
huolestuttavat
Maahanmuutto on maallemme merkittävä mahdollisuus, mutta kotouttamisen
epäonnistuminen tuo mukanaan myös
uhkia, kuten rauhattomia lähiöitä. Ruotsalaiset kollegamme ovat tästä meitä jo
pitkään varoittaneet.
Suomessa turvapaikkatilanne on
lisännyt poliisin tehtäviä niillä paikkakunnilla, joihin on perustettu vastaanottokeskuksia. Riski kovasta
huumausainerikollisuudesta kasvaa.
Epäilyt sotarikoksista ja terrorismintorjunta työllistävät. Poliisin operatiivinen
toimintamalli on muuttumassa, sillä
ensipartio ei enää yksin riitä.
Muutos näkyy myös asenteissa.
Maanpuolustuksen suunnittelukunnan
tutkimuksen mukaan kansainvälinen terrorismi ja turvapaikanhakijoiden määrän
kasvu Euroopassa ovat heikentäneet
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Seppo Kolehmainen
merkittävästi suomalaisten kokemaa
turvallisuuden tunnetta. Kaksi kolmesta
suomalaisesta kokee tulevaisuuden turvattomampana, vuosi sitten näin ajatteli
hieman yli puolet.
Yhteiskunnan kannalta yksi keskeisin muutos turvallisuuden alalla on kuitenkin sisäisen ja ulkoisen välisen rajan
hämärtyminen. Se, mikä näyttää vain
rikollisten toiminnalta, voi itse asiassa
olla valtiollinen operaatio.

Euroopan pienin poliisi
supistuu lisää
Sisäministeriön visiossa Suomi on
Euroopan turvallisin ja yhdenvertaisin
maa. Muissa Pohjoismaissa on toimintaympäristön analyysin perusteella päädytty lisäämään poliisin voimavaroja.
Suomessa suuntaus on toinen. Poliiseja
on tällä hetkellä 7 300, selkeästi vähiten
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Kuva Maaseudun tulevaisuus.
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Kaikkien aikojen turvaaja.
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hälytystehtävissä heikkenee niin harvaan asutuilla alueilla kuin taajamissa.
Rikostorjunnassa tutkinta-ajat pitenevät
ja juttuja on pakko priorisoida.
Tehtävien priorisointi johtaa
väistämättä siihen, että osa poliisille
kuuluvista tehtävistä jää kokonaan hoitamatta. Asiakkaiden ja poliisin turvallisuus heikkenee, jos tehtäville joudutaan
menemään liian pienillä vahvuuksilla.
Erikoisryhmien kalusto vanhenee ja
suorituskyky heikkenee.
Lopulta vaarana on se, että luottamus
poliisin kykyyn kantaa päävastuu arjen
turvallisuudesta heikkenee.

Lisää vaikuttavuutta
kokonaisturvallisuudesta
Yleinen järjestys ja turvallisuus ovat
järjestäytyneen ja demokraattisen

Kuva Kaleva.

asukasta kohden Euroopassa. Vuonna
2020 määrä tulee olemaan jopa alle
6 500.
Tilanne pakottaa tekemään valintoja. Voimavarat on kohdennettava sinne,
missä niistä saadaan eniten vaikuttavuutta. Valtioneuvostossa on valmisteltu
sisäisen turvallisuuden selontekoa, joka
antaa osaltaan eväät sisäisen turvallisuuden strategiaan. Sen edetessä on jälleen
kerran hyvä keskustella muun muassa
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta
lainsäädännön muutostarpeista, viranomaisten ja yksityisen turva-alan rooleista sekä vapaaehtoisten hyödyntämisestä.
Poliisin kannalta on entistä tärkeämpää, että lainsäädännössä otetaan huomioon sen mukanaan tuomat
resurssivaikutukset. Lain mukaan poliisi
ei voi jättää tehtäviä hoitamatta, ja moni
viime aikoina hyväksytty uusi laki on
itse a siassa lisännyt tehtäviä. Tässä suhteessa kaipaisin normien purkua itsekin.
Valintoja tehdään myös poliisin sisällä. Nykyisessä strategiassamme painotamme neljää kokonaisuutta. Haluamme
varmistaa turvallisuuden, torjua rikollisuutta ennalta, tuottaa palveluita tehokkaasti sekä ylläpitää luottamusta ja
vaikuttaa turvallisuuden näkökulmasta
yhteiskuntaan.
Tämän hetken näkemyksen mukaan
valittu strategia on kestävä, mutta se
edellyttää voimakasta sopeuttamista.
Seurauksia on arvioitu Poliisihallituksen
asettamassa työryhmässä.
Valvonta vähenee, jolloin häiriöt
ja rikokset yleisillä paikoilla lisääntyvät. Toimintavalmius kiireellisissä

y hteiskunnan peruspilareita. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää yhteisiä ponnisteluja kokonaisturvallisuuden kaikilta
toimijoilta.
Elinkeinoelämä varmistaa osaltaan oman toimintansa turvallisuuden,
mutta tuottaa myös niihin liittyviä palveluita muiden käyttöön. Yksityisellä
turva-alallatoimii vartioimisliikkeitä,
yksityisetsiviä, järjestyksenvalvojia,
turvatarkastajia sekä turvasuojaajia,
kuten lukkoseppiä ja murtohälytyslaitteiden asentajia. Sisäministeriön asettama
työryhmä pohtii parhaillaan toimivaltuuksia sekä turva-alan ja poliisin välistä
yhteistyötä.
Yhteisen turvallisuuden tekemisessä keskiössä ovat kansalaiset ja kansalaisjärjestöt. Katupartioihin liittyvä
keskustelu on vienyt huomion siltä,
että poliisi on aina tarvinnut – ja tarvitsee jatkossakin – yleisön ja yhteisöjen
apua ja havaintoja jokapäiväisen työnsä
tekemiseksi. Tälle on myös hyvät edellytykset, sillä 90 prosenttia suomalaisista
luottaa poliisiin. Luku on maailman
ennätysluokkaa.
Vapaaehtoistoiminnalla on esimerkiksi suojattu omaisuutta harvaan
asutuilla alueilla, joilla viranomaisten
ja vartiointiliikkeiden palvelut eivät
ole välittömästi saatavilla. On erittäin
hyvä, että kansalaiset ovat kiinnostuneita alueensa turvallisuuskysymyksistä ja
haluavat edistää ympäristönsä turvallisuutta. Toiminta ei luonnollisesti saa
lisätä turvattomuutta, aiheuttaa pelkoa tai
olla suunnattuna jotakin ryhmää, kuten
turvapaikanhakijoita, vastaan. Poliisi ei
hyväksy rasismia missään muodossa.

Poliisi vastaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä.
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Kuva Puolustusvoimat.
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Poliisin ja Puolustusvoimien välille voisi rakentaa kannustavia u
 rapolkuja.
Paikallisina konsultteina toimivat
lähipoliisit, jotka tuntevat oman alueensa ja sen turvallisuustilanteen. Valtaosa
ennalta ehkäisevästä työstä tehdään
nuorten ja lasten parissa. Tavoitteena
on puuttua heidän tekemiinsä rikoksiin
jo varhaisessa vaiheessa. Yhteistyössä
ovat mukana myös koulut sekä sosiaalija nuorisotoimi. Hyviä esimerkkejä on
runsaasti eri puolilta maata.

Välitön toimintakyky
poliisin tärkein tehtävä
Kansalaiset pitävät ylivoimaisesti poliisin tärkeimpänä tehtävänä sitä, että kiireellisissä tilanteissa poliisi on paikalla
minuuteissa. Tästä emme halua itsekään
tinkiä. Valtakunnallinen keskiarvo on
hieman yli yhdeksän minuuttia, tosin
alueelliset erot ovat suuria.
Koulusurmien jälkeen poliisissa
tehostettiin ensipartion nopeaa toimintaa. Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen
jälkeen tehtiin merkittäviä varustehankintoja.
Poliisissa on toistakymmentä
valmiusryhmää, joilla on tahto, taito ja
välineet vaativien tilanteiden hoitamiseen. Ne harjoittelevat Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien vastaavien
ryhmien kanssa. Yhteistyö on erittäin
sujuvaa, samoin Puolustusvoimilta
virka-apuna saatava materiaali- ja asian
tuntijatuki.
Olemme lisäksi mukana valmistelemassa kansainvälisiä säädöksiä, joiden
perusteella Suomen poliisi voi saada
muiden EU-valtioiden poliisivoimilta

henkilöstöä, kalustoa tai erityistoimintayksiköitä käyttöönsä vakavien ja laajojen tilanteiden hoitamisessa.
Tilannekuvaa ja tietojohtoisuutta
kehitetään useilla hankkeilla, joista ei
pidä taloudellisesti vaikeinakaan vuosina leikata liikaa. Lähivuosina käyttöön otettava kenttäjohtojärjestelmä
mahdollistaa operatiivisen toiminnan
johtamisen ja useiden viranomaisten
yhteisen tilannekuvan. Jo nyt käytössä
oleva rekisterikilven tunnistusjärjestelmä
tarjoaa jatkokehittämisen kautta keinoja
etsittävien henkilöiden tavoittamiseen.
Terrorismintorjuntaan hankitaan uusia
varusteita ja miehittämättömien ilmaalusjärjestelmien hyödyntämistä poliisi
toiminnassa selvitetään.
Viranomaisten varautuminen on
edennyt osin reaktiivisesti, sopeutumalla
tapahtuneeseen. Yhä tärkeämmäksi on
tullut ennakoida ilmiöitä tai jopa estää
ne. Turvallisuuden varmistamisessa
korostuvat tietojohtoisuus ja analyysiosaaminen.
Esimerkiksi vakavan väkivallan
uhkaan, kuten joukkosurmien ennaltaehkäisyyn, on kehitetty oma analyysityökalu yhdessä paikallispoliisin,
Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin
kanssa. Sen avulla on saatu selville
useita henkilöitä, jotka on saatettu erilaisten tukitoimien piiriin.

Sotilaspoliiseista
valmiuspoliiseja?
Pohjoismaisissa demokratioissa siviili-ja sotilasviranomaisilla on tavannut
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olla selkeät palomuurit. Hybridiuhkia
ne eivät pysäytä, mutta viranomaisten
vastatoimet ne voivat pahimmillaan
halvauttaa.
Miten siis turvataan harmaassa
vaiheessa yhteinen tilannekuva ja toimivaltuudet sekä välitön vaste ja riittävä suorituskyky? Vastaus on: yhteisen
Suomen yhteisillä voimavaroilla.
Poliisilla ei ole asiallisesti reserviä
eikä juurikaan varalisää useita viikkoja kestäviin laajoihin normaaliolojen
häiriötilanteisiin. 1990-luvulla kehitetty täydennyspoliisijärjestelmä oli suunniteltu poikkeusoloihin, eikä se siten
vastaa nykyisiin tarpeisiin.
Poliisi tarvitsee erityisosaamista
valmiuden eri vaiheissa aivan samalla
tavalla kuin Puolustusvoimat. Näiden
kahden organisaation välille voisikin
rakentaa kannustavia urapolkuja.
Kun sodan ajan joukot painottuvat nuoriin ikäluokkiin, poliisi voisi
hyvinkin rekrytoida yli 35-vuotiaita sotilaspoliisikoulutuksen saaneita vapaaehtoisia valmiuspoliiseiksi.
Puolustusvoimat saattaisi tukea täydennyskoulutusta tarjoamalla tilat, huollon
ja asumisen samaan tapaan kuin se tarjoaa ne vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle.
Selvitämme myös mahdollisuuksia varata vasta eläköityneitä poliiseja
reserviin, erityisesti hallinto- ja esimiestehtäviin. Heidän osaamisensa ja
kokemuksensa olisi saatavissa nopeasti yhteiskunnan käyttöön, aivan kuten
meneteltiin menestyksellisesti turvapaikkatutkinnan tehostamisen yhteydessä.
Jatkaisin pohdintaa myös pidemmälle. Miksi poliisi ei voisi rekrytoida
omaan reserviinsä myös kyberosaajia,
kriisiviestinnän taitajia, informaatiovaikuttamisen torjujia tai muita erityis
asiantuntijoita?
Samalla kun etsimme uusia ratkaisuja uusiin haasteisiin, meidän on jo
perustuslainkin näkökulmasta muistettava, että on olemassa sotilasasioita ja
siviiliasioita. Vastuiden on oltava kirkkaita yhteistyöstä ja yhteisestä toiminnasta huolimatta.
Poliisin 200-juhlavuoden tunnuslause on ”Kaikkien aikojen turvaaja”. Se
velvoittaa myös vaikeina aikoina.
Seppo Kolehmainen on poliisiylijohtaja. 
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Kuva nep-electric.com, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

artikkelit

Raha ja kriisit

– ajatuksia rahataloudesta
poikkeusoloissa
Teksti: Matti Laitinen

Raha on niin voimakas tekijä maailmanpolitiikassa,
että sen paino- ja pelotearvo on verrattavissa lähes
ydinasepelkoon. Artikkelissa pohditaan sähkön ja rahan
yhteyttä globaalissa maailmassa kriisin aikana. Mitä
tapahtuu hybridisodan aikakaudella, jos sähköt katkeavat,
sähköinen raha lakkaa olemasta ja pankit sulkevat ovensa?

K

un pankit sulkevat ovensa,
mellakat ovat vain minuuttien
päässä, todettiin Argentiinan
vuoden 2001 talouskriisissä. Maan
tilanne eskaloitui valtion maksu
kyvyttömyydestä hyperinflaatioon,
jonka aikana kansalaisen kaupasta
valitseman tuotteen hinta saattoi kaksinkertaistua matkalla hyllystä kassalle.

Kansainvälinen ja
kansallinen rahaliikenne
Kaikki Suomen yksityisen sektorin
pankit ovat osa yhtenäistä euromaksu
aluetta. Ne ovat siirtyneet euroalueen
kattavaan EBA Clearingin STEP2järjestelmään. Suomen kansallinen ja
kansainvälinen maksuliikenne kulkevat samaa reittiä, eli ne käyvät palvelimella Pariisissa tai Lontoossa ennen
kuin suoritus näkyy vastaanottajalla.
Suomen Pankin rahaliikenne toimii
Euroopan keskuspankin ylläpitämässä
keskuspankkitasoisten katteiden siirtojen TARGET2-järjestelmässä.
Mainitut järjestelmät eivät ole
ainoat järjestelmät sähköisessä rahaliikenteessä, mutta jokaisen järjestelmän
yhteinen merkitsevä tekijä on sähkö.
Julkinen talous käyttää rahaliikenteessään yksityisten pankkien palveluita,

joilla on olemassa erilaisia point-topoint-järjestelmiä mahdollisten häiriöi
den varalta. Esimerkiksi joulukuussa
2014 julkisen sektorin palkat olivat
noin vuorokauden myöhässä, mikä
johtui STEP2-järjestelmän häiriöstä
ja sen uudelleen reitittämisestä varareitille.
Varajärjestelmät perustuvat joko
toista runkolinjaa pitkin tehtyyn reititykseen tai rakentuvat teleoperaattoreiden tai satelliittien kautta. Entä
jos epätodennäköisyydestä tuleekin
todellisuus ja massiivinen epäsymmetrinen hyökkäys lamauttaa linjat ja
teleoperaattorit, tukkii pankkien verkot
ja kaataa koko kansallisen sähköjärjestelmän?
Seurauksena on se, että pankit sulkevat ovensa eikä pankkiautomaateista saa seteleitä. Yksi varakeino nojaa
keskuspankkeihin: Euroopan keskuspankilla on yksinoikeus euroseteleihin ja niiden liikkeelle laskemiseen.
Laajempia kriisitilanteita varten sillä
on strategisia käteisvarastoja kuudessa
maassa, joista yksi on Suomi. Lisäksi
Suomen Pankilla on noin 1,6 miljardin kultavarannot viiden eri maan keskuspankeissa. Ne voidaan tarvittaessa
myydä tai vaihtaa esimerkiksi kulutushyödykkeisiin.
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Matti Laitinen
Raha ja sähkö
Varavoiman riittämättömyydestä ja
turvallisuussyistä johtuen pankit sulkevat ovensa pidempien sähkökatkojen aikana. Myös käteisautomaatit sekä
liikkeiden kassa- ja varastokirjanpitojärjestelmät sulkeutuvat. Vain osalla
suurista marketeista on varavoimaa,
joka tietyin varauksin mahdollistaa
käteisellä maksamisen.
Osa maksukorteista vaatii onlinevarmistuksen, mikä edellyttää sitä, että
tele- ja tietoliikenneverkko on toiminnassa. Korttimaksuja vastaanottavien
yritysten konesaleissa on varavoimaa,
mutta tukiasemat ja muu osa puhelin- ja
tietoliikenteestä lakkaavat toimimasta
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Kuva mtv.fi.

artikkelit

Jättäisikö vihollinen voimansiirtoverkkomme koskemattomaksi
sotatilanteessa?
2–6 tunnin kuluttua katkon alkami
sesta.
Viime vuosina koetut voimakkaat
sääilmiöt ovat osoittaneet sähkönjakeluverkon haavoittuvuuden. Sähkö
markkinalaki velvoittaa tekemään
jakeluvarmuuteen huomattavia muutoksia, joilla pyritään varmistamaan
häiriö- ja poikkeusolojen sähkönjakelua vuoteen 2028 mennessä.
Kantaverkon suojaaminen ei ole
helppo tehtävä. Energialaitokset ja
sähköverkot eivät ole sotilaskohteita,
mikäli ne eivät tuota pääasiallisesti
sotilaskäyttöön tarkoitettua energiaa.
Mutta voimmeko luottaa siihen, että
sotatilanteessa vihollinen jättäisi voimasiirtoverkkomme koskemattomaksi?
Muutama koottu isku kantaverkkoon
harmaan vaiheen aikana pakottaa myös
pankit sulkemaan ovensa. Isku voidaan
toteuttaa myös ”väkivallattomasti”
sisäisten sähköverkkoa ylläpitävien
automaatiojärjestelmien kautta.

ydintehtävistä. Muita merkittäviä
viranomaisia rahahuollossa ovat valtiovarainministeriö ja Finanssivalvonta.
Jokaista mainittua kolmea viranomaistahoa sitovat valmiuslaki ja siinä säädetyt tehtävät.
Suomen Pankilla on laissa määritellyt oikeudet ja velvollisuudet rajoittaa
tarvittaessa ulkomaankauppaa, lunastaa
ulkomaisia omistuksia kansalaisiltaan
sekä rajoittaa rahoitusmarkkinoita.
Y hdessä Finanssivalvonnan kanssa
se voi rajoittaa tarpeetonta ja suurta
maksuliikennettä. Maksuliikenteen
rajoittaminen etenkin ulkomaille on
keskeinen varautumiskeino turvattaessa rahan pysyminen Suomessa.

Ne vastaavat käteisen rahan jakamisesta kauppoihin, automaatteihin ja
muuhun tukkutoimintaan. Poikkeus
tilanteissa voidaan tihentää täyttökertoja, laajentaa tukkujakelua ja rajoittaa
yksityisten henkilöiden käteisnostoja.
Voidaan olettaa, että sodan aikana
yleisten kulutustarvikkeiden ja ruuan
kysyntä vähenevät, mikä supistaa rahaliikennettä ja parantaa huoltovarmuutta. Sodanaikaisen rahaliikenteemme
voidaan siis katsoa olevan suunniteltua
ja johdettua, mutta onko suunnittelussa
osattu ottaa huomioon myös uusimmat
uhkakuvat?
Palvelimet on varmistettu kansainvälisesti, joten normaalitilanteessa raha
ei katoa tililtä, vaikka sähköt katkeavat. Ostokset voidaan maksaa vaikkapa
naapurimaassa, jossa sähköä on. Mutta
entä jos raha häviääkin niin yksityisiltä
henkilöiltä kuin myös osalta yrityksiä?
Se, että uskomme tietojemme pankeissa ja palvelimilla olevan turvassa,
ei tarkoita sitä, että ne ovat suojassa
esimerkiksi kyberhyökkäyksiltä. On
valtioita ja toimijoita, joiden todellisista kybertoimintakyvyistä voimme
esittää vain arvioita. Soluttautuminen
järjestelmiin ja hyökkäysvalmistelut ovat voineet alkaa jo ennen kuin
kukaan Euroopassa on ymmärtänyt
ryhtyä kunnolla suojautumaan niitä
vastaan.

Uusi aika – uudet uhkat

Raha osana
vallitsevia kriisejä

Suomen Pankki laskee käteistä rahaa
liikkeelle yksityisten laskentakeskusten
kautta, joita Suomessa on kaikkiaan 21.

Nykyinen maailmantalous ja verkostoituminen ovat pakottaneet valtiot sitoutumaan toisiinsa entistä tiiviimmin.

Rahaviranomaiset ja huoltovarmuus
organisaatio vastaavat siitä, että finanssialan toimijat varmistavat kriittiset
järjestelmänsä sekä suunnittelevat ja
toteuttavat niille varajärjestelyt. Järjestelyt kattavat myös korttimaksamisen infrastruktuurin ja toimivuuden.
Varautuminen koskee myös kansainvälistä toimintaa, kuten Suomen Pankin
ja Euroopan keskuspankin välistä
yhteistyötä.
Suomen Pankki toimii rahaviranomaisena ja rahahuolto on yksi sen
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Kuva yle.fi.

Ongelmiin varauduttu
varajärjestelyillä

Poikkeustilanteessa voidaan rajoittaa yksityishenkilöiden käteisnostoja.
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Ilman sähköä pankkiautomaateista ei saa seteleitä.
h yväksytä mukaan kansainväliseen
maksunvälitysjärjestelmään, sen toimintaedellytykset itsenäisenä valtiona
ovat hyvin rajalliset.

Kansallinen
toimintaympäristö
hallittava
Suomen merkitys kansainvälisillä
rahoitusmarkkinoilla on vaatimaton,
mutta voimat keskittämällä pystymme
kuitenkin vaikuttamaan oman kansallisen tason toimintaympäristömme
hallintaan. Valtioneuvosto, ministeriöt, viranomaiset, järjestöt ja muut
tahot yksityisestä julkiseen tekevät

omaa työtään strategioiden ja lakien
määrittämien toimivaltuuksien ja
velvollisuuksien puitteissa. Tarvitaan
selkeitä sääntöjä ja tehtävätaktiikkaa
alati muuttuvien uhkakuvien eliminoimiseksi.
Haasteet ovat suuret, mutta vain
ongelmiin valmistautumalla ja niihin
varautumalla voimme heikentää tätäkin
hybridisodankäynnin x-factoria.
Yliluutnantti Matti Laitinen opiskelee sotatieteiden maisterin tutkintoa
Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

Kuva spek.fi

Käytännössä tämä näkyy esimerkki
Ukrainassa, jonka suhteen Yhdysvallat ja EU ovat sopineet, että Venäjän
pankkeja ei toistaiseksi suljeta kansainvälisen maksunvälitysjärjestelmän
ulkopuolelle. Siitä koituvat seuraukset
saattaisivat olla liian arvaamattomia.
Ukrainan kautta kulkevaa kaasuputkea ei ole käytetty epäsymmetrisen sodan aseena, vaan sen kautta
toimitetaan edelleen kaasua Eurooppaan. Ilman maakaasun myyntiä
Venäjän talous romahtaisi, ja vastaavasti Euroopan energiakokonaisuus ei
pysyisi koossa ilman Venäjältä tuotavaa maakaasua. Jos Venäjä suljettaisiin
kaiken kansainvälisen kaupan ulkopuolelle, EU:n talous joutuisi v akaviin vaikeuksiin. Se johtaisi myös tilanteeseen,
jossa Venäjällä ei olisi enää mitään
hävittävää.
Syyriassa ihmiset näkevät nälkää
ja rahan merkitys on alkanut kadota.
Rahan saatavuuden heikennyttyä
ihmiset ovat löytäneet korvaavia keinoja vaihdannaistaloudesta, jossa kukaan
ei enää tarvitse rahaa, vaan ruoka ja
vesi ovat arvokkaampia kuin kulta.
Rahalla on arvoa ihmisille vain
silloin, kun samassa toimintaympäristössä on vähintään kaksi rahasta kiinnostunutta ihmistä tai yhteisöä. Mikäli
vastapuoli ei hyväksy toisen tarjoamaa
rahaa maksuvälineenä, raha lakkaa olemasta. Samalla voidaan myös lopettaa
teoriat rahatalouden johtamisesta.
Raha määrittää myös valtioiden olemassaolon: Isisin tavoitteena
on oma kalifaatti, mutta kun sitä ei

Kuva yle.fi.

artikkelit

Ongelmiin valmistaudutaan parhaiten varautumalla.
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kolumni

Ajan kaikuja
”Suomen uljaat sotilaat! Ryhdyn tähän
tehtävään hetkellä, jolloin vuosisatainen
vihollisemme jälleen hyökkää maahamme. Luottamus päällikköön on onnistumisen ensimmäinen ehto. Te tunnette
minut ja minä tunnen Teidät ja tiedän,
että jokainen Teistä on valmis täyttämään velvollisuutensa aina kuolemaan
asti. Tämä sota ei ole mitään muuta kuin
Vapaussotamme jatko ja loppunäytös.
Me taistelemme kodin, uskonnon ja
Isänmaan puolesta. Mannerheim.”
Mannerheimin päiväkäsky päivättiin 1. joulukuuta 1939. Edellispäivänä
Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomen
kimppuun. Tasavallan presidentti oli
nimittänyt Mannerheimin puolustusvoimain ylipäälliköksi.
Käskyissään Mannerheim ei tarvinnut muuta titteliä kuin Mannerheim.
Sillä tavalla hän näytti, että hänen arvovaltansa oli isompi kuin hänen tittelinsä. Puhumalla vapaussodan jatkosta
Mannerheim tavallaan sulki noin puolet
kenttäarmeijastaan retken ulkolaidalle. Silti myös vapaussodan hävinneet
osallistuivat isänmaan puolustamiseen.
Mannerheim ilmoitti armeijansa
taistelevan kodin, uskonnon ja isänmaan
puolesta. Neuvostoliiton riveissä taistelleitten suomalaisten kokemus k odista,
uskonnosta ja isänmaasta saattoi poiketa: orpokoti, siviilirekisteri, Neuvosto
liitto.
Valkoisen Suomen kolmiyhteyden
takana on kuultu Saksan keisari Wilhelm
II:n puolison Augusta Viktoriankiteytystä saksalaisen naisen viime vuosi
sadan alun arvoista: ”Kirche, Kinder
und Küche.” (Kirkko, lapset ja keittiö.)
Saksalaisista hartausympyröistä
Suomeen matkatessaan kolmiyhteys
on muokkautunut, ja hyvästä syystä.
Vaikea kuvitella 1910-luvulla syntyneitten suomalaisjermujen syttyvän
taistelemaan keittiönsä puolesta.
Kirjoittaessaan talvisodan päiväkäskyään Mannerheim tiesi yli 95 prosentin
Suomen kansasta kuuluvan evankelis
luterilaiseen kirkkoon. Uskonto tarkoitti
siis lähes yksiselitteisen varmasti yhtä
ja samaa asiaa: Lutherin oppia.
Melkein kaikilla oli samanlaiset
kokemukset: kansakoulun joulujuhlat, urkuharmonilla pauhatut virret,
uskontotunnit, rippi, häät, lasten kasta
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minen, omaisten hautajaiset. Virret
ja riitit yhdistivät sotamiehiä. Pirun
torjuntayksikköä tarvittiin kertomaan
sotilaille, että kymmenestä käskystä
”älä tapa” ei päde sota-aikana.
Koskaan ei pidä myöskään väheksyä sen tehoa, kun kokeneet ja oppineet
vanhemmat miehet kertovat nuorukaisille, että Karjalan korvissa liikutaan
oikealla asialla: Jumala on meidän
puolellamme.
Nykyisin evankelisluterilaiseen
kirkkoon kuuluu alle 73 prosenttia
suomalaista. Määrä on laskenut viime
vuosikymmenet ja luultavasti laskee
edelleen. Talvisodan päiviin verrattuna elämme eri maailmassa. Uskonto
saattaa luterilaisuuden lisäksi tarkoittaa
Suomessa esimerkiksi islaminuskoa tai
ortodoksisuutta. Myös uskonnottomien
määrä kasvaa.
Olisiko nykyisin mitään mieltä
taisteluttaa armeijaa uskonnon nimissä, kun armeijan miehet ja naiset tunnustavat eri uskoa? Vai tarkoittaisiko
uskonnon puolesta taisteleminen sitä,
että jokainen taistelee oman uskontonsa
puolesta?
Silloinhan sodittaisiin uskonnonvapauden puolesta. Se ei tietenkään
olekaan yhdentekevä asia. Tässä
tapauksessa samaan ryhmätelttaan kutsuttaisiin myös uskonnottomat. Yhteishenki rakentuu siitä, että kaikki otetaan
huomioon. Ei vain enemmistöä.
Silti Mannerheimin päiväkäskyssä
juuri uskonto vaikuttaa varhaimmin
vanhentuneelta, vaikka uskonnon pitäisi
käsitellä nimenomaan ikuisuusasioita.
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Entäpä sitten isänmaa? Se lienee
yksiselitteinen asia.
Historiallisesti kansallisvaltiot ovat
melko tuore asia. Niitä rupesi syntymään rivakkaa tahtia Venäjän keisari
kunnan luhistuttua. Suomi syntyi
Venäjän heikkouden hetkellä. Muutenkin itsenäisellä Suomella on pyyhkinyt
hyvin varsinkin silloin, kun Venäjällä on
pyyhkinyt huonosti. Kun Neuvostoliitto
pullisteli voimakkaimmillaan sodanjälkeisinä vuosikymmeninä, Suomen
itsenäisyys tuntui natisevan.
Toinen rypäs uusia kansallisvaltioita
syntyi sitten Neuvostoliiton romahdettua. Venäjän presidentti Vladimir Putin
on tunnetussa lausunnossaan p itänyt
aggressiivisen ja imperialistisen Neuvostoliiton hajoamista 1900-luvun
suurimpana tragediana. Paikalleen mädäntyneen savijalkajättiläisen kaatumisessa riitti kyllä myös farssin piirteitä.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen kärrättiin historian kaatopaikalle
iso liuta keisarikuntia: Venäjä, Saksa,
Itävalta-Unkari, Osmanien valtakunta. Kun litaniaan lisätään myöhemmin
sortunut Neuvostoliitto, valkenee kyllä
epäuskoisimmallekin, että valtiot eivät
ole kestokulutushyödykkeitä, kun eivät
edes imperiumit kestä politiikan myllerrystä.
Eivätkä edes kansat. Kansanmurha
kuuluu nykyajan sanavarastoon.
Uskonnon lisäksi isänmaa on pulmallinen käsite, kun sillä yritetään lietsoa joukkoja maanpuolustukseen. Vielä
hatarammaksi menisi, jos hyvin koulutetun ja epäilemään alttiin nykyihmisen
pitäisi marssia jonkin kansakuntaa laajemman asian puolesta, kuten Euroopan
unionin.
Mannerheimin talvisodan päiväkäskyn kodista, uskonnosta ja isänmaasta
kulutusta kestää parhaiten koti. Se on
niin avara käsite, että jokainen ihminen
saa täyttää sen mieleisellään sisällöllä.
Kukapa ei kotiaan puolustaisi, kukapa
ei rakkaitaan.

Jari Tervo
Kirjailija

historiakatsaus

R

Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Aselaji- ja tunnusvärien historiaa

valtausparaatiin 16. toukokuuta 1918. Työ
jatkui sotaministeriön alaisuudessa vahvennetulla henkilökokoonpanolla muun
muassa taiteilija Bruno Tuukkasen ja
eräiden sotilasasiantuntijoiden tullessa
mukaan toimintaan.
Akseli Gallen-Kallelan johtaman
komitean suunnittelutyötä ja luonnoksia
leimasi alusta lähtien vahvasti uuskansallisen tyylin korostaminen. Vuosien
1917–1919 ajan suuntaus pyrki mahdollisuuksien mukaan eroon kaikista venäläisyyteen viittaavista symboleista, ja se
vaikutti myös sotilaspukujen ja aselajien
tunnusvärien valintaan ja lopulliseen vahvistamiseen.
Ensimmäistä pukukokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, ettei GallenKallela pukusuunnitelmissaan välittänyt
kaikista aikakauden vahvoistakaan kansainvälisistä tyylisuunnista, vaan haki

pukukokonaisuuksiin perinteitä saksalaisuuden lisäksi myös sadan vuoden
takaisista Suomen sodan 1808–1809
asepuvuista. Toisaalta kansainvälisillä
tyyleillä oli oma merkityksensä silloin
kun haettiin nopeaa, usein jopa valmista ratkaisua ongelmaan. Näin voidaan
katsoa tapahtuneen esimerkiksi vuonna
1918 meriväelle käyttöön määrätyn
varustuksen suunnittelussa.
Vuodet 1918–1922 olivat Suomessa poikkeuksellista aikaa. Vasta kehittymässä olleen sotaväen ratkaisut eivät
aina olleet johdonmukaisia. Alkuvuosina
sotaväki kamppaili eri kansainvälisten
suuntausten, kansallisuusvaikutteiden
ja sotilasperinteiden ristipaineessa. Tunnusvärien kokonaisuutta ei voida pitää
suoranaisena kopiona mistään muusta
armeijasta, vaan enemmänkin se on hieno
sekoitus, jossa on vaikutteita monesta eri
sotilaskulttuurista.
Tunnusväreissä ja arvomerkeissä
yhtyivät uuskansallinen romantiikka,
eräiltä osin Ruotsin vallan ja Venäjän
vallan sotilasperintö sekä vahvasti jääkärien mukanaan tuoma saksalaisuus.
Kaikkien aselajivärien määräytymisestä
ei välttämättä voida nykypäivinä esittää
täyttä varmuutta, mutta monista väriyhdistelmistä voidaan tehdä pitkällekin
meneviä johtopäätöksiä. Historialliset
alkuperäislähteet antavat viitteitä siihen,
että osa väriyhdistelmistä on saatettu ottaa
käyttöön jopa sattumanvaraisesti. Joillakin väreillä taas on selvät kansainväliset,
jopa usean vuosisadan takaiset perinteet.

Marko Palokangas

Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

uotsin vallan aikana ensimmäiset määräykset joukko-osastojen
asepuvuista ja niiden väreistä
antoi kuningas Kaarle IX vuosina 1673,
1675 ja 1683. Annetut asetukset liittyivät
perusteilla olleeseen ruotujakolaitokseen,
joka lopullisesti vahvisti myös asepuvuissa käytetyt tunnusvärit. Venäjän vallan
aikana autonomisen Suomen sotaväki käytti pääosin keisarillisen Venäjän
armeijan ja laivaston asepukuja ja tunnuksia.
Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917
sotilasvirkapukujen ja niihin liittyvien
tunnuksien sekä aselajivärien suunnittelutyö oli aloitettava lähes tyhjästä. Siihen
saakka noudatetut perinteet ja tietynlainen
jatkuvuus olivat käytännössä katkenneet
vuosina 1901–1905 tapahtuneeseen
Suomen sotaväen lakkauttamiseen.
Vapaussodan aikana, keväällä 1918,
aloitettiin Suomessa uusien sotilaspukujen ja tunnusten suunnittelu. Armeijan
ylipäällikön suoraan johtoon perustettiin
aluksi epävirallisesti toiminut sotilaspukukomitea, jossa sotilasasiantuntemusta edustivat kenraalimajuri Nikolai
Mexmontan ja eversti Hannes Ignatius.
Taiteellisesta toteutuksesta komiteassa
vastasivat Mannerheimin adjutantti ja
ystävä Akseli Gallen-Kallela sekä taiteilija Eero Snellman.
Komitean työskentely perustui toimintamalliin, jossa taiteilijoiden tekemien luonnosten soveltuvuus käyttöön
arvioitiin sotilasjäsenten kokemusten
perusteella. Lopullisen ratkaisun teki
kuitenkin ylipäällikkö Mannerheim itse.
Pukukomitean toiminta keskeytyi muutamaksi viikoksi vapaussodan Helsingin

29

Kylkirauta 2/2016

historiakatsaus

Ajatuksia
komentajuudesta
Teksti: Ilkka Ikonen

Kylkiraudan edellisessä numerossa 1/2016 käsiteltiin
suomalaisen taktisen ajattelun kehittymistä
itsenäisyyden alusta nykypäivään. Tässä artikkelissa
tarkastellaan aihepiiriin varsin keskeisesti liittyvää
johtajuutta ja komentajuutta.

A

rtikkeli perustuu johtajuutta ja
komentajuutta käsittelevään
kirjallisuuteen sekä kirjoittajan omaan pohdintaan. Tavoitteena
on hahmottaa käsitystä komentajuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Esimerkkien avulla osoitetaan, miten
komentajuuden keskeisimmät osa-alueet
näyttäytyvät käytännön johtamisessa.

Monenlaisia
toimintaympäristöjä
Komentaja joutuu toimimaan hyvin
monenlaisissa toimintaympäristöissä.
Teos Sotilasjohtajuus II (Pääesikunnan
koulutusosasto 1990) tunnistaa rauhan
ja sodan ajan toimintaympäristöt.
2010-luvulla on kuitenkin todettu, että
myös kriisinhallinta ja kokonaismaanpuolustus muodostavat poikkeavia toimintaympäristöjä, jotka asettavat omia
erityisvaatimuksiaan komentajana toimimiselle.
Jokainen ympäristö tarvitsee omanlaistaan komentajuutta. Voidaan puhua
komentajan kyvystä sopeuttaa oma toimintansa vastaamaan kulloistakin toimintaympäristöä. Komentajuus on siis
tilannesidonnaista toimintaa. Komentajan kyky sopeuttaa omaa komentajuuttaan erilaisiin tilanteisiin riippuu hänen
henkilökohtaisista ominaisuuksistaan ja
taidoistaan.
Esimerkkinä komentajan väärästä
toiminnasta suhteessa toimintaympäristöön voidaan mainita Srebrenican
verilöyly. Hollantilaisen pataljoonan

Kylkirauta 2/2016

komentaja ei pystynyt havaitsemaan
kriisinhallintaympäristön muuttumista
sodan ajan ympäristöksi, jossa komentajan tulee pystyä tekemään itsenäisiä päätöksiä. Kun hollantilaiset eivät käyttäneet
voimaa tai edes yrittäneet estää serbejä,
oli tuloksena siviilien joukkomurha ja
kansallinen trauma, jota on käsitelty pitkään Hollannin tuomioistuimissa.
Srebrenican tapauksessa konkretisoituvat komentajalta edellytettävät tilannetaju ja vastuu. Oppikirjamainen ratkaisu
tai tiukasti ennalta laadittujen sääntöjen
mukaan toimiminen eivät välttämättä tuo
menestystä vaihtelevassa, sodan sumun
hämärtämässä toimintaympäristössä.
Teoriataidoiltaan pätevä komentaja
voi sortua kaaoksen armoille, eikä hän
kykene toimimaan, kun taas rauhan
aikana keskinkertaiseksi arvioitu komentaja saattaa nousta esiin kylmähermoisena ja kyvykkäänä johtajana.
Marsalkka Mannerheim tunnisti
asiakokonaisuuden, jossa persoona ja toimintaympäristö kohtaavat. Osoituksena
Mannerheimin kyvystä tunnistaa erilaisia
tilanteita ja niiden edellyttämää johtajuutta oli kenraalimajuri Paavo Talvelan
käyttö. Talvelan luonne oli varsin kulmikas, ja häntä voidaan pitää ”kaikki tai ei
mitään” -tyyppisenä komentaja. Oikeassa
paikassa – kuten talvisodan Tolvajärvellä
– hänen häikäilemätön aggressiivisuutensa aiheutti vastustajalle yllätyksen ja
johti suomalaisten ensimmäisen hyökkäysvoittoon.
Toiminnantasot voidaan jakaa taktiseen, operatiiviseen ja strategiseen
30

Ilkka Ikonen
tasoon. Sotilasjohtaja II käsittelee tasoja
johtamistasoina, mutta niiden sisältö on
sama kuin toimintataso-käsitteen. Kirjan
mukaan toimintataso määrittää sen, miten
komentaja toteuttaa komentajuutta.
Oleellista on, että komentaja pysyy sillä
tasolla, jolla hän toimii. Mikäli taso on
operatiivinen, ei komentajan tule sekaantua taktisen tason johtamiseen.
Talvisodassa Kuhmon taisteluissa
eversti Hjalmar Siilasvuo ei noudattanut
edellä mainittua periaatetta, vaan johti
yksittäisiä komppanioita ja joukkueita
alaistensa ohi. Se aiheutti haasteita johtamiselle ja johti operaatiossa ”näpertelyyn”.

Ihmisten ja
asioiden johtamista
Yksi osa johtamista on asioiden johtaminen. Sen alakokonaisuuksia ovat
muun muassa suunnittelu, organisointi,

Kuva SA-kuva, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

historiakatsaus

Kenraalimajuri Taavetti ”Pappa” Laatikaista ei komentajana kiinnostanut esikuntatyöskentely, vaan hän
oli käytännönläheinen komentaja.
koordinointi, johtaminen ja päätöksenteko sekä valvonta. Sotilaallisessa toimintaympäristössä johtamiseen kuuluvat
johtamisprosessi tilanteenarviointeineen,
komentajan päätökset, suunnitelmien
ja käskyjen laatiminen ja antaminen,
taistelujaotuksen muodostaminen sekä
sotataito.
Sotahistoriasta ja sodankäynnin
teoriasta tiedämme, että pelkillä suunnitelmilla ei taisteluja eikä operaatioita
voiteta. Komentaja joutuu taistelukentällä alati vaihtuviin tilanteisiin, joissa
hänen tulee pystyä tekemään nopeita päätöksiä säilyttääkseen aloitteen itsellään.
Tämä ominaisuus on osa komentajan
johtamistaitoa. Kyky puristaa itsestään ja
joukostaan suoritus, jolla tehtävä saadaan
suoritetuksi, on oleellinen osa johtamista.
Johtajuus on siis mitä suurimmissa
määrin ihmisten johtamista ja esimiestaitoa, jota voidaan toteuttaa hyvin
monilla tavoilla. Suorajohtajuus tarkoittaa johtajuutta, jossa henkilöt ovat
viestintätilanteessa kasvokkain, kun taas
organisatorinen johtajuus on ihmisten
johtamista organisaation välityksellä.
Strateginen johtajuus on vaikutukseltaan
laaja-alaista, ja se koskettaa hyvin suurta
ihmismäärää. Tämän tason johtaja ei

välttämättä ehdi nähdä oman toimintansa hedelmiä, vaan ne saavutetaan vasta
seuraavien johtajien aikana.
Johtajuuteen liittyvän johtamisviestinnän välineitä ovat esimerkiksi myönnyttely ja suostuttelu. Myönnyttely voi
olla luonteeltaan joko negatiivista tai
positiivista. Esimerkkinä ensiksi mainitusta voidaan pitää vaikkapa uhkailuja ja jälkimmäisestä lupauksia. Myös
puhuttelut, palkitsemiset tai rankaisemiset voidaan lukea kuuluviksi myönnyttelyyn liittyviin motivointikeinoihin.
Suostuttelutapoja on paljon, ja niiden
käyttäminen vaatii tilannetajua. Esimerkkinä suostuttelusta voidaan mainita
vaikkapa ”rupattelustrategia”, jossa oma
ajatus myydään toiselle pala palalta.
Oleellista johtamisviestinnässä on
myönteisyys. Kielteisesti painottuva
komentajan johtajuus ja johtamisviestintä
vaikuttavat negatiivisesti joukon ilmapiiriin ja sitä kautta haluun ja kykyyn täyttää
annettu tehtävä.

Jokainen johtaa
omalla tyylillään
Johtamistyylejä voivat olla esimerkiksi
ohjaava, osallistuva ja delegoiva tyyli.
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Johtamistyylin valinta on yleensä tietoinen ratkaisu, ja sen on perustuttava
komentajan omaan persoonaan. Tyylistä
riippuen johtamisen seuraukset voivat
olla haluttuja tai ei-haluttuja. Komentajan tulee ymmärtää, mitkä johtamistyylit
soveltuvat mihinkin tilanteeseen ja mitä
seurauksia valitulla johtamistyylillä voi
olla.
Suomussalmen taistelujen aikana
eversti Siilasvuo osallistui esikuntansa
operatiiviseen suunnitteluun ja teki itse
tärkeimmät päätökset. Siilasvuo toteutti
osallistuvaa johtajuutta, jolla operatiivista
suunnitteluprosessia ohjataan jatkuvasti
komentajan tahtotilan mukaiseen suuntaan, ja siten vältetään turhaa suunnittelutyötä ja säästetään aikaa. Parhaimmillaan
ajansäästö voi mahdollistaa vastustajaa
nopeamman päätöksenteko- ja toteutuskyvyn, joka on edellytys aloitteen tempaamiselle.
Delegoivasta johtamistyylistä oli
puolestaan tunnettu kenraalimajuri
Taavetti ”Pappa” Laatikainen. Hän ei
ollut kiinnostunut esikunnan toiminnasta,
vaan toimi omaehtoisesti ja käytännönläheisesti.
Komentajuuteen vaikuttavia osakokonaisuuksia ovat myös organisaatiorakenne
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Kuva SA-kuva.

historiakatsaus

Kolme komentajaa johtamassa sotatoimia kesällä 1941. Vasemmalta kenraaliluutnantti A. E. Heinrichs,
eversti R. Lagus ja kenraalimajuri P. Talvela.
ja -kulttuuri. Sotilasorganisaatiossa
uusiin ja entistä vaativampiin tehtäviin
kohotaan askel askeleelta. Komentajatehtäviin määrätyksi tullessaan upseeri
on sisäistänyt sotilaskulttuurin joko tietoisesti tai tiedostamattaan.
Kokemuksella on puolensa, mutta pahimmillaan sotilasorganisaation organi
saatiokulttuuri saattaa liikaakin suosia
virkaikää. Kesäkuussa 1941 kenraali
Talvela määrättiin III Armeijakunnan
komentajaksi, vaikka hän ei ollut virka
iältään vanhin kenraali. Valinta aiheutti
napinaa Pääesikunnan upseeristossa. Ylipäällikkö Mannerheim halusi kuitenkin
suosia kyvykkyyttä mieluummin kuin
muodollista virkaikää.

Yksilöllinen komentajuus
Komentajan persoona muodostuu muun
muassa arvoista, taidoista, henkilö
kohtaisista ominaisuuksista ja toimintatavoista. Jokaisella komentajalla on omat
luonteenpiirteensä, jotka tekevät hänestä
yksilöllisen ja vaikuttavat siihen, miten
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hän käytännössä toteuttaa komenta
juuttaan.
Kenraali Siilasvuon luonteelle tyypillistä oli itsepäisyys. Suomussalmen
taisteluissa Siilasvuon itsepäisyys näkyi
esimerkiksi siinä, ettei hän tukenut omaa
esimiestään kenraali Viljo Tuompoa, joka
toimi Pohjois-Suomen ryhmän komentaja. Jos Siilasvuon toiminta olisi tukenut
ylemmän komentajan tavoitetta, olisivat
Suomussalmen ja Kuhmon taisteluiden
tulokset voineet olla vielä parempia.
Komentajuutta tarkasteltaessa on
otettava esille myös karisman merkitys.
Karisma tarkoittaa yksilön voimakasta
kykyä viehättää ihmisiä tai vaikuttaa
ihmisiin. Komentajan vahva karisma helpottaa alaisten ja organisaation ”mukaan
tempaamista”, mutta toisaalta sen puuttuminen ei välttämättä ole este komentajana menestymiselle. Karismaattisella
komentajalla on hiukan etumatkaa, verrattuna ei-karismaattiseen komentajaan,
mutta etumatka maratonin alkuvaiheessa
ei vielä ratkaise juoksun lopputulosta.
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Komentajuuden
syvin olemus?
Komentajuus ole tekniikkaa eikä tiedettä.
Se on ehkä lähempänä luovaa taidetta,
johon vain ihminen pystyy. Komentajuus
ei ole pelkästään tehtävälistojen ja ohjesääntöjen mukaista toimintaa, vaan se on
varsin monimutkainen kokonaisuus, joka
koostuu monista osatekijöistä.
Tarkastelun lopputuloksena komentajuuden määritelmän voisi muotoilla
vaikkapa seuraavasti: ”Komentajuus on
kykyä suoraan ja epäsuoraan vaikuttamiseen, jolla luodaan olosuhteet saavuttaa
haluttu tulos. Ennen kaikkea se on kuitenkin taitoa luoda visio tavoitteesta, kykyä
jakaa visio yksiselitteisen ymmärrettävästi sekä kykyä olla peräänantamaton,
kova ja toimeenpanokykyinen asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi.”
Majuri, diplomi-insinööri Ilkka
Ikonen palvelee Karjalan prikaatissa.

mielipide

J

Alivoimainen ei voi olla passiivinen

uha Hollanti ja Timo Hassi kirjoittivat viime Kylkirautaan (1/2016)
nasevan artikkelin ”Ajatuksia alivoimaisen taktiikasta”. Siinä kuvattiin
pähkinänkuoressa suomalaisen taktiikan kehitystä itsenäisyyden alkuajoista
nykypäivään. On hyvä, että taktiikasta
kirjoitetaan.
Kirjoituksen keskeinen väittämä oli se, että nykyisessä taktiikassa
aktiivinen ja yllätyksellinen toiminta
toteutuu lähinnä taisteluosastotasolla,
mutta ylemmällä tasolla toiminta on
edeltäneitä vuosia defensiivisempää ja
passiivisempaa. Väittämä on mielestäni
väärä. Perustan mielipiteeni maavoimien
joukkorakenteeseen, jossa joukot jaetaan
käyttötarkoituksensa mukaisesti operatiivisiin ja alueellisiin joukkoihin sekä
paikallisjoukkoihin.
Koko valtakunnan alueelle ryhmitettävät paikallisjoukot ovat paikallisiin
taistelutehtäviin räätälöityjä, ja ne soveltuvat lähinnä rajoitettuihin taistelu- ja
kohdepuolustustehtäviin. Niillä ei siis
voi varsinaisesti operoida, mutta niiden
merkitys alueellisten ja operatiivisten
joukkojen perustajina, tukialueen toimintojen turvaajina ja alueellisten ja
operatiivisten joukkojen taistelun mahdollistajina on keskeinen.
Pääosan maavoimien joukoista
muodostavat alueelliset joukot, joiden

G

keskeinen osa ovat tehtävän mukaisesti varustetut itsenäiseen taisteluun
kykenevät taisteluosastot ja hajautetusti
taistelevat pataljoonat. Niitä käytetään
alueellisiin taistelutehtäviin painopistealueilla. Uusi taistelutapa on kehitetty
erityisesti näille joukoille.
Osa alueellisista taisteluosastoista
on varustettu panssariajoneuvoilla, jotka
mahdollistavat nopean ja keskitetyn
yksiköiden ja tulen käytön. Näitä taisteluosastoja käytetään aktiivisesti paikallisten ratkaisujen aikaan saamiseksi.
Kolmas joukkokategoria, jota
Hollanti ja Hassi eivät lainkaan käsitelleet, on operatiiviset joukot, maavoimien suorituskyvyn terävin kärki.
Niitä valmistaudutaan käyttämään koko
valtakunnan alueella. Maavoimien operatiivisiin joukkoihin kuuluvat jääkäri
prikaatit, moottoroidut ja mekanisoidut
taisteluosastot sekä tehokkaimman
asejärjestelmät. Hyvin varusteltuina ja
tulivoimaisina ne soveltuvat liikesodankäyntiin ja vaativiin taistelutehtäviin.
Operatiivisten joukkojen yllättävälle ja
aktiiviselle käytölle luodaan edellytykset
paikallisjoukkojen ja alueellisten joukkojen taistelulla.
Liikkeellä voidaan väistää tulta ja
harhauttaa vihollista. Maastonkohtien
pitäminen tai haltuun ottaminen voi olla
operaation kannalta välttämätöntä, mutta

liikkeen ensisijainen tarkoitus taistelussa on siirtää joukot ja asejärjestelmät
sellaiseen ryhmitykseen, josta voidaan
käyttää tehokkaasti tulta, tuottaa tappioita viholliselle, rikkoa sen taistelujärjestys
ja murtaa sen taistelutahto.
Taistelun ratkaisu syntyy useimmiten
viholliselle tuotettujen tappioiden kautta.
Tulenkäyttöä ei pidä ajatella passiivisena
toimintana, joka on vaihtoehto aktiiviselle liikkeelle. Kaikessa tulenkäytössä,
myös ylemmän tason kaukovaikuttamisessa ja operatiivisessa tulenkäytössä, on
aina tavoiteltava yllätystä ja sen kautta
saavutettavaa tuliylivoimaa.
Suomalainen taktiikka on, kuten
Hollanti ja Hassi toteavat, alivoimaisen
taktiikkaa. Pitää kuitenkin muistaa, että
mitä vähemmän joukkoja on käytettävissä, sitä enemmän suhteellisesti pitää
varata reserviä. Kaikille joukoille paikallisjoukoista alkaen on annettava valmistautumistehtäviä. Keskeistä on, että
alivoimainen on aktiivinen ja v iholliselle
arvaamaton sekä osaa käyttää maastoa
ja olosuhteita tätä paremmin. Kun vielä
uskalletaan ottaa hallittuja riskejä, maavoimien joukkorakenne mahdollistaa
kaikilla tasoilla aktiivisen ja yllätyksellisen toiminnan ja ylivoiman valituissa
ratkaisukohdissa.

Veli-Pekka Parkatti

Venäjä ja Isis ohjaavat
euroatlanttista puolustuspolitiikkaa

eorgia, Krim ja Ukraina ovat
Venäjän geopoliittisen muutoksen koekenttiä. Yhdysvallat ja EU vastasivat tähän muutokseen
diplomatialla ja myöhemmin asetetuilla pakotteilla. Putinin päätös tukea
Syyrian hallitusta ja Assadia terrorismin vastaisessa sodassa yllätti. Isisin
vastainen taistelu oli pienin yhteinen
nimittäjä Venäjälle ja Yhdysvalloille.
Nyt alivoimaisena Isisin tavoitteet ovat
muotoutumassa kalifaatin rakentamisesta ja sen turvaamisesta idealistiseksi sodaksi ja eurooppalaisen avoimen
yhteiskunnan ja talouden horjuttamiseksi. Siihen tarkoitukseen uskotaan

koulutetun satoja ellei tuhansia terroristeja iskuihin Euroopassa.
Georgia ja Ukraina olivat Venäjälle oivia kohteita, koska niillä ei ollut
turvatakuita eikä elintärkeitä strategisia
intressejä lännelle. Maiden maanpuolustus oli laiminlyöty. Venäjän kohtasi
vain vähän vaikeuksia Georgian sodasta. Krimin miehitys ja Venäjän puuttuminen Ukrainan vallankumoukseen
oli jo liikaa, ja se aiheutti välittömästi
lännen vastareaktion sanktioineen.
Venäjä maksaa taloudellista ja diplomaattista laskua Ukrainan sotaan osallistumisesta.
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Sitten Putinin yllätti jälleen ilmoittaen Venäjän saavuttaneen tavoitteensa
Syyriassa. Operaatio osoitti Venäjän
kyvyn keskittää joukkoja ja tulivaikutusta kauas rajojensa ulkopuolelle. EU
ja Nato sotivat nyt kahdella rintamalla: Pariisin ja Brysselin iskujen jälkeen
halutaan taistella kokonaisturvallisuuden eli koko EU:n, Naton ja kumppanimaiden voimin terrorismia vastaan.
Samaan aikaan nostetaan Naton itäisten
liittolaisten valmiutta ja vahvennetaan
niiden puolustusta.
Viime vuoden lopulla alkoi natolaisilta tahoilta kuulua arvioita siitä, ettei
Nato kykenisi puolustamaan Baltiaa
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mielipide
nopeasti etenevässä kriisissä, vaan
Venäjä pystyisi helposti miehittämään
sen pääkaupungit. Uhkakuvien maalailusta on seurannut, ja edelleen ensi
kesän Münchenin kokouksessa seurannee, itäisten liittolaisten vaatimuksia
puolustuksen lisäpanostuksista. Obama
haluaakin nelinkertaistaa Euroopan uudelleenvarustautumisaloitteen vuoden
2017 budjetin 3,4 miljardiin dollariin,
suurin varustautumisohjelma Euroopassa kylmän sodan jälkeen. Avointa
suursotaa todellisempi arvio Natossa
on epävarmuus siitä, mihin seuraava
mahdollinen ”Ukraina” vihreine miehineen sijoittuu.
Miten Suomi asemoituu tässä
tilanteessa? Olemme mukana Isisin
vastaisessa taistelussa. Tuemme
Ranskaa ja olemme valmiit tukemaan
myös Belgiaa lisäämällä panostamme kriisinhallinnassa ja lähettämällä
pyydettäessä asiantuntijoita erilaisiin
terrorismin vastaisiin tehtäviin. Emme
ole Naton jäseniä, mutta kehitämme
kumppanuussuhdettamme edistyneiden kumppaneiden joukossa. Harjoittelemme yhteensopivuutta Naton ja
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Pohjoismaiden sekä kahdenvälisissä
harjoituksissa poliittista harkintaa
käyttäen. Ylläpidämme suhteitamme
kahdenvälisesti Venäjään raportoiden
siitä EU:lle. Kehitämme sotilaallista ja
kokonaisturvallisuuden valmiuttamme.
Maavoimien haasteena on vanheneva kalusto, reservin pienentäminen
ja uuden sodan ajan organisaation
varustaminen. Puolustushankintamme
painopiste 2030-luvulle mennessä on
selvästi ilmapuolustuksen ja meripuolustuksen kahden kauppa.
Hornetit pitää korvata, ja hintalappu on lähempänä kymmentä kuin viittä
miljardia euroa. Tavoitteena on ilmatilan hallinta ja pitkän matkan ilmasta
maahan -kyky. Meripuolustuksen
haasteena on rannikkopuolustuksen
tyhjyyden hallinta, johon vastaus on
liikkuvuus. Epäsuoraa tulta perätään
jälleen kerran maavoimien niukoista
resursseista, joista ei sitä paitsi löydy
liikkuvan maalin datan käsittelyä. Sen
sijaan ollaan kehittämässä avomeri
toimintaa ja hankkimassa kauaskantoista yli 300 kilometriä kantavaa
ohjusta uusille 1,4 miljardia euroa
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maksaville neljälle korvetille (fregatille). Tavoitteena on hallita Itämerta
aina keskiselle Itämerelle saakka. Sillä
ei kuitenkaan korvata rannikkomme
tyhjyyden ongelmaa. Hankintamme
noudattavat euroatlanttisen varustelu
ohjelman linjauksia.
Yleinen käsitys on, että Suomen
kaltaiselle pienelle maalle kansain
välinen puolustusyhteistyö on välttämätöntä. Ulkomaantehtävissä todetaan
palveltavan aina isänmaata. Isänmaata
on tämän käsityksen mukaan puolustettu 60 vuotta ulkokehällä, alkaen
vuodesta 1956 ulkomaantehtävissä
Suezilla. Niissä tehtävissä suomalaiset sotilaat ovat toimineet valojensa
ja lupaustensa viitoittamien hyveiden,
eettis-moraalisen koodiston ohjaamana. Suomalainen ihmiskäsitys ja
ammattitaito ovat saaneet tunnustusta
kansainvälisissä tehtävissä. Suomalainen sotilas seisoo valojensa ja lupaustensa takana myös ulkomaantehtävissä.

Seppo Ruohonen

pääsihteerin palsta

Kadettikunta 95 vuotta – kadettiveljeyttä,
turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustustietoutta
Kekkosen viimeiset kadetit
Kadettikurssini valmistumisesta tulee tämän vuoden elokuussa
kuluneeksi 35 vuotta. Kolmivuotisen
kadettikurssin aloitti 100 kadettia ja
upseeriksi meitä valmistui 96. Kurssin
juhlava nimittämis- ja ylentämistilaisuus Presidentinlinnan valtiosalissa on
varmasti syöpynyt jokaisen kadettiveljen mieleen. Jälkeenpäin meille selvisi,
että tilaisuus oli ylipäällikön, tasavallan
presidentti Urho Kaleva Kekkosen viimeinen upseerien nimittämis- ja ylentämistilaisuus. Tasavallan presidentin
puheen sisältö oli sotilaskäskyn n:o 11
mukaisesti seuraava: ”Kadetit! Nimitän
Teidät puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen luutnantin virkoihin. Ylennän
Teidät luutnanteiksi. Olette suorittaneet
upseerintutkintoon kuuluvat vaativat
opintonne. Onnittelen ylennyksestä ja
menestyksellisistä opiskelutuloksista.
Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on valtiollisen itsenäisyyden
säilyttäminen. Kansainvälisen tilanteen
kiristyessäkin pyrimme pysyttäytymään
ristiriitojen ulkopuolella ja välttämään
joutumista sotatoimien kohteeksi.
Yleisen rauhantilan vahvistaminen ja
kansojen välisen yhteisymmärryksen
lisääminen edistävät näitä päämääriä.
Tässä hengessä on Teidän puolustusvoimien upseereina Suomen muun
nuorison rinnalla kasvettava kantamaan
vastuu itsenäisyytemme säilyttämisestä.
Tulette olemaan varusmiehinä palvelevan nuorison kouluttajia ja kasvattajia. Menestyminen tässä vastuullisessa
tehtävässä edellyttää Teiltä ehdotonta
oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta
sekä esimerkillistä käytöstä. Vain siten
saatte alaistenne luottamuksen. Toivotan
menestystä tehtäviinne.
Kadettikoulun, Ilmasotakoulun ja
Merisotakoulun herrat johtajat ja opettajat! Kiitän upseerikoulutuksen hyväksi
tekemästänne työstä ja toivotan korkeakouluillenne menestystä.”
Puheen jälkeen tasavallan presidentti, puolustusministeri ja puolustusvoimain komentaja kättelivät jokaisen
valmistuneen upseerin.

Tietoa
turvallisuuspolitiikasta
Yhtenä Kadettikunnan tehtävänä on
kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa maamme
turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Kadettikunnan uusi Turvallisuuspolitiikan tietopankki on avattu
osoitteessa www.turpopankki.fi.
Kadettikunnan verkkosivuille ja tietopankkeihin tehtiin viime vuonna lähes
yhdeksänmiljoonaa tietohakua. Kadetti
kunnan ja kadettipiirien maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin osallistui
viime vuonna yli viisikymmentätuhatta
kansalaista. Maanpuolustusaatteellinen
kenttätyö jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa.

Suomi kylmässä sodassa
-verkkosivusto
Kadettikunta valmisti Suomi kylmässä
sodassa -multimediaoppimisympäristön vuosina 2004–2006 yhteistoiminnassa Opetushallituksen ja Historian ja
yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa.
Oppimisympäristön cd-levy ja eversti,
valtiotieteen tohtori Pekka Visurin kirja
Suomi kylmässä sodassa jaettiin hankkeen yhteydessä maamme kouluille.
Kadettikunta on käynnistänyt
hankkeen, jonka tavoitteena on Suomi
kylmässä sodassa -internetsivuston
valmistaminen maamme koulujen opetuksen tueksi ja kansalaisten avoimeen
käyttöön. Hanke on erittäin laaja, ja se
sisältää yli tuhat tieto- ja kuvasivua.
Sivusto valmistetaan mobiilikäyttöiseksi. Oppimisympäristön siirtäminen
verkkoalustalle mahdollistaa arvokkaan
tietopankin laaja-alaisen käytettävyyden.

Tulevia tapahtumia
Kadettikurssien ja kadettipiirien välinen golfmestaruus ratkaistaan Kaaderi
golfissa 4.–5. elokuuta Tuusulassa.
Kokoa kolmen hengen joukkue kurssiltasi ja tule kisaan mukaan! Kilpailukutsu on toisaalla lehdessä.
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Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen seura järjestävät yhteistoiminnassa turvallisuuspoliittisen seminaarin
22. syyskuuta Helsingissä. Seminaarissa
tarkastellaan Pohjoiskalottia osana Pohjolan turvallisuutta. Seminaariohjelma
on toisaalla lehdessä.
Perinteiset ja suositut Kaaderitanssiaiset järjestetään perjantaina
21. lokakuuta Santahaminassa. Kokoa
kadettikurssiltasi pöytäkunta ja tule
mukaan tanssiaisiin sekä juhlistamaan
95-vuotista Kadettikuntaa!

Onnittelut!
Toivotan onnea ja menestystä elokuussa valmistuville 100. kadettikurssin ja
83. merikadettikurssin kadettiveljille ja
-sisarille.
Constantem decorat honor – Kunnia
kestävän palkka

Juha Tammikivi

juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter (at)kadettikunta
facebook.com/kadettikunta
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Kadettikunta ry:n syyskokous
Kadettikunta ry:n syyskokous järjestetään Helsingissä Maanpuolustuskurssien Maneesissa
(Maneesikatu 6, Helsinki) lauantaina 22. lokakuuta 2016 kello 12.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja jäsenten Kadettikunnan hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja
kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla
valtakirjalla on sallittu.
Syyskokouspäivän ohjelma
9.30–10.00

Saapuminen tilaisuuteen

10.00–10.35

Ajankohtainen esitelmä

		Tauko
10.45–11.15

Kadettikunnan ansiolevykkeiden luovuttaminen

11.15–12.00

Tauko ja kahvitarjoilu

12.00– 		

Sääntömääräinen syyskokous

Kokouksen jälkeen kadettipiirien puheenjohtajille ja sihteereille tai heidän edustajilleen järjestetään lounas- ja neuvottelutilaisuus, joka päättyy kello 16:een mennessä.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään 12. lokakuuta
2016 ensisijaisesti Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai puhelimitse
09 490 759.
Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!
Kadettikunnan hallitus
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Kuva Ahti Kannisto.

Kadettikunta isännöi YTE-päivällisen

Kadettikunnan puheenjohtaja prikaatikenraali Kim Mattsson isännöi upseerijärjestöjen juhlapäivällisen
4. kesäkuuta 2016 Katajanokan Kasinolla. Eduskunnan puhemies Maria Lohela kunnioitti läsnäolollaan
Suomen marsalkka Mannerheimin muistoksi järjestettyä tilaisuutta.
Kuvassa vasemmalta everstiluutnantti Vesa Valtonen, puheenjohtaja Pirjo Björk, kenraaliluutnantti
Jaakko Kaukanen, eduskunnan puhemies, Kadettikunnan puheenjohtaja, kenraali Jarmo Lindberg,
vuorineuvos Kari Jordan ja kommodori Henrik Nystén.
Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen (YTE) muodostavat Kadettikunta, Jääkärisäätiö, Upseeriliitto
ja Suomen Reserviupseeriliitto.

K

Kenraali Hannes Ignatiuksen
Kadettisäätiön kirjoittajapalkinto

adettikunnan perustaman
kenraali Hannes Ignatiuksen
Kadettisäätiö jakoi 28. huhtikuuta palkintoja kirjoittaville kadettiupseereille. Päätoimittajan esityksestä
Kylkiraudan nuorena kirjoittajana palkittiin kapteeni Mikko Streng Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Säätiön kunniapalkinto myönnettiin everstiluutnantti, valtiotieteteen
maisteri Ari Rauniolle. Muut palkitut
luettavissa Kadettikunnan verkko
sivuilla.
Kylkiraudan verkkolehden bloggari kapteeni Mikko Streng.
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Kadettikunnan kevätkokous
ja 95-vuotisjuhla Kouvolassa
varuskunnan joukkojen järjestämä koululaisten itsenäisyyspäivän juhla Kouvolan jäähallissa, johon osallistui lähes
1 900 koululaista ja opettajaa.
Kadettikunnan ja kadettipiirien
turvallisuuspolitiikan seminaareihin
osallistui jäsenistön lisäksi yhteistyökumppaneita ja alan tutkijoita sekä harrastajia. Osa seminaareista oli avoimia
kansalaistilaisuuksia. Seminaareissa käsiteltiin muun muassa Natoa, Venäjää,
Ukrainan tilannetta, Pohjolan turvallisuutta ja Itämeren sotilaallista kehitystä.
Kadettikunnan kunnianosoitus Kouvolan vanhalla hautausmaalla prikaatikenraali Kim Mattssonin johdolla. Seppeleen
kantajana luutnantti Lauri Mattila.

K

adettikunnan juhlapäivä aloitettiin lauantaina 12. maaliskuuta
kello 9 kauniissa ja aurinkoisessa säässä kunnianosoituksella Kouvolan vanhalla hautausmaalla. Seppele
laskettiin Kadettikunnan puheenjohtajan,
prikaatikenraali Kim Mattssonin johdolla sodissa kaatuneiden muistomerkille.
Kunnianosoituksen jälkeen pidettiin Kadettikunnan sääntömääräinen
kevätkokous Kouvolan kaupungintalon
juhlasalissa. Kokouksessa oli läsnä 48
jäsentä. Edellisen kerran vuosikokous
on pidetty Kouvolassa vuosina 1967 ja
1990 ja Vekaranjärvellä vuonna 2005.
Kevätkokouksen alussa Pohjois-
Kymen kadettipiirin puheenjohtaja
majuri Petteri Liitola toivotti kokousedustajat tervetulleiksi Kouvolaan ja
kertoi juhlapäivän järjestelyistä.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Kadettikunnan puheenjohtaja
Kim Mattsson, joka kutsui sihteeriksi
Kadettikunnan pääsihteerin. Järjestäytymisen jälkeen vietettiin hiljainen hetki
68:n vuoden 2015 aikana kuolleen kadettiupseerin muiston kunnioittamiseksi.
Kevätkokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen
valmistelemat toimintakertomus ja
tilinpäätös sekä myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus tilivuodelta 2015.
Todettiin, että Kadettikunnan jäsenmäärä
on ollut vakaa ja Kadettikuntaan kuului
vuoden 2015 lopussa 5 377 kadettia ja
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kadettiupseeria, joista 2 326 oli evpupseereja.

Maanpuolustusaatteellinen
kenttätyö jatkuu
Kadettipiirien maanpuolustusaatteellisen toiminnan todettiin olleen edelleen
aktiivista. Piirien tai yksittäisten kadetti
upseerien järjestämiin tilaisuuksiin
osallistui viime vuonna 50 913 opettajaa, koululaista tai muuta kansalaista.
Tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 594.
Merkittävin yksittäinen tapahtuma oli
Pohjois-Kymen kadettipiirin, Kouvolan
kaupungin perusopetuksen ja Kouvolan

Tietopankkeihin yhdeksän
miljoonaa tietohakua
Kadettikunnan koululaisille ja kansalaisille valmistamiin internettietopankkeihin kohdistui viime vuonna lähes
yhdeksänmiljoonaa tietohakua. Kasvua
edelliseen vuoteen oli noin puolitoista
miljoonaa hakua, mikä johtuu tietopankkien päivittämisestä ja teknisten
alustojen muuttamisesta myös mobiili
käyttöisiksi.
Maamme itsenäistymisen historiasta
ja veteraanisukupolven perinnöstä kertovalle sivustolle kohdistui kaksi ja puoli
miljoonaa tietohakua. Viime vuoden
keväällä päivitettyyn Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin ja Kadettikunnan
verkkosivuille tehtiin lähes neljä miljoonaa tietohakua. Presidentti Ahtisaaren
ja Halosen kauden turvallisuuspolitii-

Pohjois-Kymen kadettipiirin puheenjohtaja majuri Petteri Liitola
toivotti kevätkokousedustajat tervetulleiksi Kouvolaan.
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kan kehitystä käsittelevään Maailman
muutos ja Suomi -sivustoon kohdistui
yli puoli miljoonaa tietohakua.
Kylkiraudan verkkolehti blogeineen
ja sotatieteellisine artikkeleineen osoittautui erittäin suosituksi, ja verkkolehteen kohdistui lähes kaksi miljoonaa
tietohakua. Verkkolehti on tarjonnut
uuden foorumin turvallisuuspolitiikasta
ja maanpuolustuksesta kiinnostuneille.
Verkkolehden sisällön tuottajina on ollut
ilahduttava määrä nuorempia upseereja.
Kadettikunnan kokonaisviestintää on
tuettu sosiaalisessa mediassa Kadetti
kunnan Facebook-sivulla ja Twitter-mikroblogipalvelulla. Facebook-sivulle on
kohdistunut yli kaksi tuhatta tykkäystä,
ja parhaimmat artikkelijaot ovat saavuttaneet lähes 50 000 kohdehenkilöä.
Twitterissä Kadettikunnalla on lähes
neljäsataa seuraajaa.
Kadettikunnan viestinnän kehittäminen jatkui viime vuonna järjestetyllä
viestinnän ja sosiaalisen median seminaarilla sekä jäsenistölle suunnatulla
viestintätutkimuksella. Kadettikunnan
ulkoista tiedottamista kehitettiin viime
vuonna ottamalla käyttöön sähköinen
ePressi-mediatiedotuskanava, jonka
kohteena ovat toimittajat, tiedotusvälineiden edustajat ja media.
Kadettikunnan toimintavuoden todettiin olleen täysipainoinen ja toiminnan kehittämiseen oltiin tyytyväisiä.
Hallitus saikin kannustavaa palautetta
kokousväeltä.
Kevätkokous kutsui yksimielisesti
everstiluutnantti, director cantus Matti
Orlamon (57.k) Kadettikunnan kunniajäseneksi.

Kadettikunnan puheenjohtaja Kim Mattsson toivotti juhlavieraat
tervetulleiksi Kadettikunnan 95-vuotisjuhlaan.
Kokouksen päätteeksi Kadettikunnan puheenjohtaja kiitti Pohjois-Kymen
kadettipiiriä juhlapäivän valmisteluista
ja luovutti Kadettikunnan standaarin
Pohjois-Kymen kadettipiirille.

Päiväjuhla
kaupungintalon juhlasalissa
Kokouksen jälkeen nautittiin lounas
Kouvolan kaupungintalon Ravintola
Leiviskässä ja siirryttiin kello 14 alkaneeseen päiväjuhlaan Kouvolan kaupungintalon juhlasaliin. Juhlatilaisuuteen
oli kutsuttu Kadettikunnan ja PohjoisKymen kadettipiirin jäsenistön lisäksi
valtakunnallisia ja paikallisia yhteistoimintakumppaneita. Päiväjuhlaan osallistui kolmesataa henkilöä, ja sali täyttyi
aina viimeistä penkkiriviä myöten.
Päiväjuhla aloitettiin kapellimestari, director musices Teuvo Haikosen

johtaman Kouvolan Soittokunnan esittämällä tunnelmallisella ja juhlavalla
”Adante Festivolla”. Kadettikunnan
puheenjohtaja, prikaatikenraali Kim
Mattssontoivotti juhlavieraat tervetulleiksi päiväjuhlaan, jolla haluttiin juhlistaa Kadettikunnan 95-vuotisjuhlavuotta.
Puheenjohtaja muistutti Kadettikunnan
tunnuslauseen ”Constantem decorat
honor – Kunnia kestävän palkka” kuvaavan hyvin Kadettikuntaa arvoyhteisönä,
jonka ytimessä on kadettiveljeys ja jossa
yhdistyvät isänmaallisuus, vastuullisuus
ja luotettavuus.
Pohjois-Kymen kadettipiirin
puheenjohtaja, majuri Petteri Liitola toi
piirin tervehdyksen juhlaväelle ja luovutti juhlapuhujaksi kutsutulle puolustusministerille juuri valmistuneen kadettipiirin
julkaiseman historiikin Kerhoelämää
Kasarminmäellä – Kouvolan upseerikerho ja varuskunta 1911–2014.
Kouvolan kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginhallituksen jäsen
Marjatta Nykänen. Tervehdyksessään
hän kertoi Kouvolan alueellisista ja paikallisista piirteistä sekä otti esille myös
varuskunnan tärkeän roolin alueen toimijana ja työllistäjänä.

Puolustusministeriltä
tunnustusta

Puolustusministeri Jussi Niinistö antoi tunnustusta Kadettikunnan pitkäjänteiselle työlle.
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Puolustusministeri Jussi Niinistö toi valtiovallan tervehdyksen juhlatilaisuuteen
ja piti juhlapuheen.
Puheensa aluksi puolustusministeri
totesi, että suomalaisen maanpuolustuksen peruselementit – asevelvollisuus,
koko maan puolustaminen ja maanpuo-
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Kouvolan kaupungin edustaja Marjatta Nykänen vastaanotti
Kadettikunnan standaarin.
lustustahto – kietoutuvat yhteen myös
Kadettikunnan 95-vuotisessa historiassa. Tänä päivänä Suomen upseeristo on
yhtenäinen, arvostettu ja ammattitaitoinen ammattikunta. Osa kiitoksesta lankeaa Kadettikunnalle, jonka työ on ollut
menestyksekästä, totesi Niinistö.
Puolustusministeri piti kahdestakin
syystä hyvänä sitä, että suomalainen
upseeristo rekrytoidaan asevelvollisuuden kautta. Ensiksikin ministeri piti
kansakokonaisuutta rakentavana ja yhteiskunnallista ymmärrystä kasvattavana, että jokainen upseerimme on joskus
ollut itse alokas. Toiseksi hän totesi, että
lopputuloksena saadaan upseeristo, joka
edustaa koko Suomea, niin maantieteellisesti kuin sosiaalisilta taustoiltaankin.
Lopuksi ministeri Niinistö toivotti 95-vuotiaalle Kadettikunnalle mitä
parhainta juhlavuotta ja sen jäsenistölle
menestystä nykyisissä ja tulevissa tehtävissä isänmaan puolesta.

maamme itsenäistymisestä aina nykypäivään saakka.
Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan tietopankit on valmistettu yhteistoiminnassa Puolustusvoimien,
Rajavartiolaitoksen, opetushallituksen,
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien
liiton ja veteraanijärjestöjen kanssa.
Tietopankit ovat avoimesti kansalaisten käytettävissä internetissä. Uuden
Turvallisuuspolitiikan tietopankin käsikirjoittajana toimi eversti, valtiotieteen
tohtori Pekka Visuri.

Matti Orlamosta
kunniajäsen
Päiväjuhlassa julkistettiin everstiluutnantti evp, director cantus Matti Orlamon
kutsu Kadettikunnan kunniajäseneksi.

Raikuvien suosionosoitusten jälkeen
Kadettikunnan puheenjohtaja luovutti
hänelle kunniajäsenen kunniakirjan.
Nimityksen perusteluissa mainittiin muun muassa, että everstiluutnantti
Matti Orlamo on koko upseerinuransa
ja myös sen jälkeen toiminut kadetti
lupauksensa mukaisten arvojen puolesta ja niitä itse tinkimättä noudattaen.
Hän on esimerkillisellä olemuksellaan
ja korkeat eettiset ja moraaliset vaatimukset täyttävällä toiminnallaan ollut
erinomaisena kadettiupseerin mallina
kadettiveljilleen ja -sisarilleen. Hän on
sisäistänyt toiminnan Kadettikunnassa,
kadettipiirissä ja Suomen Marsalkka
Mannerheimin Kadettisäätiössä elämäntehtäväkseen toimien lukuisissa
luottamustehtävissä kaiken kaikkiaan yli
neljänkymmenen vuoden ajan. Lisäksi
Matti Orlamo on omistautunut kadettien
ja upseerien lauluharrastuksen edistämiselle, ja hänen ansionsa ovat merkittävät Kadettikuoron, Kaaderilaulajien,
Helsingin Faktorilaulajien ja Viipurin
Lauluveikkojen parissa.
Puheenjohtaja totesi, että everstiluutnantti Matti Orlamo on Kadettikunnan
29. kunniajäsen ja hänen nimensä kirjataan Kadettikunnan Kultaiseen Kirjaan.

Risto H. Luukkasesta
Vuoden kadettiupseeri
Päiväjuhlassa palkittiin Vuoden
kadettiupseeriksi nimetty majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen (50.k)
kenraaliluutnantti Kauko Pöyhösen
rahaston stipendillä ja hänen nimensä

Uusi Turvallisuuspolitiikan
tietopankki
Päiväjuhlassa julkistettiin Kadettikunnan
uusi Turvallisuuspolitiikan tietopankki,
joka on saatavissa osoitteessa www.turpopankki.fi.
Pääsihteeri esitteli tietopankin ja
totesi, että Kadettikunnan tuottamien
historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea
maamme koulujen historian ja yhteiskuntaopin opetusta sekä antaa tietoa
kansalaisille turvallisuuspolitiikasta ja
maanpuolustuksesta. Kadettikunnan
tuottama materiaali kattaa ajanjakson
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Eversti Antti Myyryläinen, eversti Timo Pöysti, eversti Tatu Juurtti
ja majuri Risto Lehto osallistuivat Turvallisuuspolitiikan tietopankkiverkkosivuston tuottamiseen.
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kirjataan Kadettikunnan Kultaiseen
kirjaan.
Nimeämisen perusteluissa todettiin,
että Risto Luukkanen on ollut pitkäaikainen ja aktiivinen toimija Itä-Uudenmaan
ja Helsingin kadettipiireissä. Hänen
myötävaikutuksellaan Itä-Uudenmaan
kadettipiiri yhdistyi sujuvasti Helsingin
kadettipiiriin.
Risto Luukkasen laajat yhteiskunnalliset suhteet ovat edesauttaneet
kadettipiirien toimintaa ja olleet myös
suureksi hyödyksi Kadettikunnalle.
Luukkanen on kehittänyt ja järjestänyt
perheensä voimin koko Kadettikunnan
jäsenistölle ja puolisoille suunnatun Kaaderigolf-tapahtuman, joka järjestetään
kuluvana vuonna jo 18. kerran. Hän on
järjestänyt vuosittain Tuusulan upseerikerholla Helsingin kadettipiirin jäsenten
ja puolisoiden joululounastapahtuman
korkeatasoisine esitelmöitsijöineen.
Luukkanen on myös hankkinut omilla
yhteiskuntasuhteillaan piirin jäsenistölle usean vuoden ajan vapaalippuja
jääkiekko-otteluihin. Risto on omalla
toiminnallaan aktivoinut sekä nuoria
että kokeneempia kadettiveljiä ja -sisaria
yhteisiin tapahtumiin.

Ansiomitalit
miekkojen kera
Puolustusministerin myöntämät Kadetti
kunnan ansiomitalit miekkojen kera
luovutettiin juhlatilaisuudessa seuraaville henkilöille: prikaatikenraali Jari
Kallio (Helsinki), eversti Heikki Hult

Kadettikunnan ansiomitalilla palkittavat.
(Helsinki),everstiluutnantti Kimmo
Hakanen (Kouvola), everstiluutnantti
Ilkka Kouri (Espoo), everstiluutnantti
Markku Nissinen (Oulu), everstiluutnantti Aku Miettinen (Kuopio) ja eversti
luutnantti Matti Mikkonen (Valkeala).

Ansiomitalit
Puolustusministerin myöntämät Kadetti
kunnan ansiomitalit saivat kontra-
amiraali Veijo Taipalus (Helsinki),
eversti Martti Lehto (Jyväskylä), eversti
Pertti Suominen (Helsinki), everstiluutnantti Tuomas Liukko (Kouvola), eversti
luutnantti Tapani Numminen (Kuopio),
everstiluutnantti Teemu N urmela
(Kirkkonummi), everstiluutnantti EsaJussi Nuutila (Helsinki), everstiluutnantti
Kari Sainio (Helsinki),komentaja Jari

Kadettikunnan ansiomitalin miekkojen kera vastaanottamassa
Pohjois-Kymen kadettipiirin pitkäaikainen rahastonhoitaja everstiluutnantti Matti Mikkonen.
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Danielsson (Lohja), komentaja Tapio
Lineri (Turku), majuri Tuomas Arajuuri
(Klaukkala), majuri Mika Barck (Mikkeli), majuri Olli Kivimäki (Kangas
ala), majuri Antti Kuljukka(Helsinki),
majuri Tero Mäenpää (Kankaanpää),
majuri Jukka Tirkkonen ( Jyväskylä),
majuri Jyrki Vaaramo (Oulu), kapteeni
Annukka Ylivaara (Vantaa), Maanpuolustuskurssiyhdistyksen puheenjohtaja,
vuorineuvos Kari Jordan (Kauniainen),
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin
sihteeri Sirpa Lehti (Espoo), reservin
majuri, sotatieteiden tohtori Risto Sinkko
(Helsinki) ja Sotavahinkosäätiön varapuheenjohtaja Jaakko Valve (Helsinki).

Ansiomerkit
Kadettikunnan ansiomerkit myönnetään
viiden vuoden välein, ja merkki voidaan
myöntää ”tunnustuksena erityisen ansiokkaasta toiminnasta Kadettikunnan
tarkoitusperien toteuttamiseksi”.
Kadettikunnan hallituksen myöntämät Kadettikunnan ansiomerkit luovutettiin seuraaville upseereille: n:o
126 majuri Kari Olof Danielsson (72.k,
Turku), n:o 127 majuri Veikko-Olavi
Eronen (56.k, Hanko), n:o 128 eversti
Kari Frans Jääskeläinen (52.k, Helsinki), n:o 129 everstiluutnantti Pekka
Juhani Karikoski (52.k, Hämeenlinna),
n:o 130 majuri Esa Petri Koivu (73.k,
Kankaanpää), n:o 131 majuri Timo
Liene (78.k, Helsinki), n:o 132 eversti
Oiva Tapio Niitynperä (61.k, Espoo),
n:o 133 p rikaatikenraali Jukka Ojala
(67.k, Vantaa), n:o 134 everstiluutnantti
Heikki Mikael Rintanen (59.k, Lapua),
n:o 135 everstiluutnantti Seppo Juhani
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Kadettikunnan ansiomerkkiä vastaanottamassa Pohjois-Satakunnan kadettipiirin puheenjohtaja majuri Esa Koivu.
Ruohonen(52.k, Turku), n:o 136 eversti Esa Kalevi Salminen (67.k, Kerava),
everstiluutnantti Tarmo Tapani Saurus
(41.k, Riihimäki), n:o 138 everstiluutnantti Jouko Kalervo Sinisalo (58.k,
Säkylä), n:o 139 majuri Markku Juhani
Suikkanen (51.k, Hämeenlinna), n:o 140
eversti Juha Eerik Tammikivi (65.k, Helsinki) ja n:o 141 eversti Pentti Juhani
Väänänen (55.k, Tampere).

Kadettipiirin
huomionosoitukset
Pohjois-Kymen kadettipiirin puheenjohtaja luovutti kadettipiirin standaarit eversti Tarmo Kauppilalle, eversti
Hannu Paroselle ja reservin lääkintämajuri, lääkintöneuvos Kari Soiniselle
huomionosoituksena pitkäaikaisesta
maanpuolustusaatteellisesta toiminnasta.
Palkitsemisten päätteeksi Kadettikunnan puheenjohtaja Kim Mattsson
kiitti Kouvolan kaupunkia vieraanvaraisuudesta ja luovutti Kouvolan kaupungille Kadettikunnan standaarin,
jonka otti vastaan Kaupungin edustajana
Marjatta Nykänen.
Lämminhenkinen ja isänmaallinen
päiväjuhla päätettiin perinteisen ”Ateenalaisten laulun” jälkeen juhlayleisön ja
Kaaderilaulajien sekä Kouvolan Soittokunnan esittämään ”Maamme”-lauluun.
Päiväjuhlan jälkeen juhlayleisö siirtyi Kouvolan kaupungin järjestämään
kahvitilaisuuteen kaupungintalon edustavaan lämpiöön.

Olli Vuorio toi iltajuhlaan
26. Kadettikurssin
tervehdyksen
Juhlapäivän illan kruunasi Pohjois-
Kymen kadettipiirin järjestämä
Kadettikunta 95 vuotta -illallistanssiaiset Kouvolan Upseerikerholla. Iltajuhlaan osallistui lähes 140 kadettiveljeä
ja -sisarta puolisoineen edustaen lähes
jokaista kadettipiiriä. Kouvolan kaupungin edustajana iltajuhlassa oli kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Nykänen.
Iltajuhlan ikikaaderi, majuri Olli
Vuorio edusti 26. Kadettikurssia. Illan
aikana hän piti mieleenpainuvan kiitospuheen. Puheessaan hän muisteli muun
muassa kurssin nimittämistilaisuutta
4. kesäkuuta 1943 Presidentinlinnassa, jossa presidentti Ryti ja marsalkka
Mannerheim kättelivät kurssin. Vuorion
muistaman mukaan Mannerheimin kädenpuristus oli luja ja katse isällinen.
Nimittämistilaisuuden jälkeen vasta-

valmistuneet siirtyivät rintamapalvelukseen.
Iltajuhlaan osallistunutta nuorinta
kadettikurssia edustivat Kadettikunnan
hallituksen jäsen, toisen vuosikurssin kadetti Heikki Vuorinen (101.k) ja
Kadettikvartetin jäsenet.
Upseeriperinteiden mukaisesti
puheen naiselle piti tilaisuuden nuorin
upseeri, luutnantti Lauri J. Mattila (99.k).
Illan aikana esiintyi Kadettikvartetti
kadetti Jouni Nuorgamin (101.k) johdolla, ja hän johti myös perinteisen
Juuan Villen laulamisen pöytäkunnittain.
Puheenjohtajan pöytäkunta antoi oman
tulkintansa Juuan Villestä Kadettikvartetin mallisuorituksen jälkeen. Kadettikvartetissa esiintyivät kadettikersantti
Jaakko Vilander (84.mek), kadetti Heli
Salo (84.mek) ja kadetti Akseli Hirvonen
(101.k). Illan tanssimusiikista vastasi
Kouvolan Soittokunnan muodostama
orkesteri.
Kouvolan upean kokouspäivän
järjestelyistä ja vieraanvaraisuudesta saamme kiittää Pohjois-Kymen
kadettipiiriä, Kouvolan kaupunkia sekä
Kouvolan varuskunnan johtoa ja joukkoja. Päivän musiikkiesityksistä voimme
kiittää everstiluutnantti Matti Orlamon
johtamia Kaaderilaulajia ja kapellimestari Teuvo Haikosen johtamaa Kouvolan Soittokuntaa sekä kadetti Jouni
Nuorgaminjohtamaa Kadettikvartettia.
Valokuvista kiitämme majuri Jari Heikkistä.
Voimme varmaankin yhtyä päiväja iltajuhlaan osallistuneen 96-vuotiaan
majuri Olli Vuorion (26.k) iltajuhlassa
pitämään puheeseen, jossa hän totesi
olleensa onnellinen saadessaan osallistua
juhlatilaisuuteen.

Pääsihteeri Juha Tammikivi

Päiväjuhla päätettiin yhteiseen Maamme-lauluun.
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Kouvolan soittokunta esiintyi kapellimestari Teuvo
Haikosen johdolla.

Kaaderilaulajia johti everstiluutnantti Matti Orlamo.

Kahvitilaisuus Kouvolan kaupungintalon lämpiössä.

Majuri Olli Vuorio (26.k) edusti päivä- ja iltajuhlassa
vanhinta kadettikurssia.

Iltajuhlaan osallistui kadettiveljiäl ja -sisaria kumppaneineen kursseilta 26–101.

Luutnantti Lauri Mattilan (99.k) puhe naiselle.

Juuan Villen laulujen jälkeen koitti tanssin aika.

Kadettikvartetti esiintyi iltajuhlassa Kouvolan
upseerikerholla.
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Everstiluutnantti Matti Orlamosta
Kadettikunnan 29. kunniajäsen

ouvolassa 12. maaliskuuta
pidetyssä vuosikokouksessa
Kadettikunnan kunniajäseneksi kutsuttiin everstiluutnantti evp,
directorcantus Matti Lauri Orlamo. Hän
on valmistunut upseeriksi 57. Kadettikurssilta vuonna 1973 ja toiminut yli
neljänkymmenen vuoden ajan useissa
Kadettikunnan, Helsingin kadettipiirin
ja Suomen Marsalkka Mannerheimin
Kadettisäätiön luottamustehtävissä.
— Kiitän Kadettikuntaa osakseni
tulleesta merkittävästä huomionosoituksesta. Tiedostan, että kunniajäsenyys velvoittaa minua toimimaan entistä
aktiivisemmin Kadettikunnan perinteisten arvojen puolesta. Niitä ovat ennen
kaikkea isänmaanrakkaus, maanpuolustushengen vaaliminen ja kehittäminen
sekä kadettiupseeriston yhteenkuuluvuus ja veljeys, toteaa Orlamo.
— Kadettikunta ja kadettipiirit tarjoavat jäsenilleen lukuisia tilaisuuksia ja
tapahtumia, joissa sekä vanhemmat että
nuoremmat kadettiupseerit voivat tutustua toisiinsa, kokea yhteenkuuluvuutta
ja ylläpitää kadettiveljeyttä, hän sanoo.
Orlamo jatkaa, että asevelvollisten
koulutustehtävissä toimiessaan kadettiupseerilla on erinomainen tilaisuus
vaikuttaa myönteisesti maanpuolus-

tushenkeen. Nuori upseeri antaa koulutettavilleen mallin luotettavasta,
oikeudenmukaisesta ja ihmisläheisestä
esimiehestä.
— Omalla kohdallani nuoren
upseerin tehtävä alkoi joukkueenjohtajana Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa ja
jatkui Reserviupseerikoulussa yhdeksän
vuoden ajan.
— Myös vapaa-ajan harrastusten
parissa on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Omat kokemukseni alkoivat
jalkapallosta Haminan Pallo-Kissoissa ja
jatkuivat myöhemmin uinnissa. Toimin
Helsingin Uimarien luottamustehtävissä
kymmenen vuoden ajan. Isäni oli vuonna
1930 selkäuinnin Suomen mestari ja
ennätysmies. Itse edustin Kadettikoulua
pohjoismaisilla kadettipäivillä Tukholmassa ja Kööpenhaminassa, jossa
saavutimme viestihopeaa uinnissa.
Tyttäreni palkittiin vuonna 2000 Helsingin U
 imareiden parhaana tyttöuimarina. Tänä vuonna sata vuotta täyttänyt
Helsingin Uimarit on perinteikäs uimaseura, jonka merkkimiehiä ovat olleet
esimerkiksi nimekkäät kadettiupseerit
kenraalimajuri, Kadettikunnan kunniajäsen Yrjö Valkama sekä kontra-amiraali
Juha Tikka, Orlamo muistelee.

Kadettikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja onnittelevat
uutta kunniajäsentä.
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Urheilun lisäksi monet kadettiupseerit harrastavat laulua. Runsas neljännes
jokaisen kadettikurssin opiskelijoista
pääsee osallistumaan kadettikuoron
toimintaan. Orlamo toteaa ryhdikkään, reippaasti laulavan ja nuorekkaan
Kadettikuoron olevan mitä parhainta
mainosta Puolustusvoimille.
— Aloitin oman kuoroharrastukseni
musiikkineuvos Urpo Jokisen johtamassa Kadettikuorossa 1970-luvun alkuvuosina. Kipinän saatuani jatkoin harrastusta
Haminan Mieslaulajien ja myöhemmin
perinteikkään Viipurin Lauluveikkojen
riveissä. Molemmissa kuoroissa upseerit olivat hyvin edustettuina. Viipurin
Lauluveikoissa sain tutustua lähemmin
hienoon kadettiupseeriin, kenraalimajuri ja Kadettikunnan kunniajäsen Matti
Vanoseen, jolta sain monta arvokasta
neuvoa.
Upseerien yhteenkuuluvuutta vaalii
myös kadettiupseerien mieskuoro,
Kaaderilaulajat.
— Parinkymmenen vuoden aikana
kuoro on kehittynyt valtavasti ja sen
toiminta on saavuttanut jo vakiintuneen aseman. Pitkäaikaisen ja toime
liaan p uheenjohtajan, eversti evp Heikki
Hultin aikana Kaaderilaulajille hankittiin
oma lippu, laadittiin säännöt ja liityttiin
Suomen Mieskuoroliittoon. Kaaderilaulajat on ennen kaikkea kadettiupseerien
yhteinen veljespiiri, joka harrastaa laulamista. Muista mieskuoroista poiketen
sen jäsenillä on yhteinen arvomaailma
ja peruskoulutus. Lähes kaikki kuoron
jäsenet ovat aikoinaan laulaneet Kadetti
kuorossa. Kuoro tarjoaa eläköityville
kadettiupseereille virkistävän ja mielekkään ympäristön viettää vapaa-aikaa
muiden kadettiveljien kanssa. Tämän
asian soisi kiinnostavan yhä useampaa
kadettiupseeria, toivoo Orlamo.
—Toivotan Kadettikunnan hallitukselle ja kadettipiireille mitä parhainta
menestystä arvokkaassa työssä suomalaisen upseeri- ja maanpuolustushengen
vaalimisessa.
Kylkirauta onnittelee Kadettikunnan kunniajäsentä!
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Risto H. Luukkanen
vuoden 2016 kadettiupseeriksi

adettikunnan hallitus nimesi
vuoden kadettiupseeriksi
majuri evp, liikuntaneuvos
Risto Heikki Luukkasen. Hän on syntynyt vuonna 1941 Asikkalassa.
— Edu Kettusen laulun sanoja lainatakseni voisin sanoa, että ”olen lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin”.
Isäni, everstiluutnantti Eino Antero
Luukkanen oli sodanajan hävittäjä
lentäjä ja Mannerheim-ristin ritari.
Luukkanen valmistui upseeriksi 50.
Kadettikurssilta vuonna 1966, eli tasan
viisikymmentä vuotta sitten. Hänen
ensimmäinen ja samalla pitkäaikaisin
palveluspaikkansa oli Helsingin
Ilmatorjuntarykmentti, josta Luukkanen myös jäi eläkkeelle vuonna 1986.
Uransa aikana hän palveli lisäksi Puolustusvoimien atk-laitoksessa vuosina
1972–1978 sekä komppanianpäällikkönä rauhanturvatehtävissä Kyproksella vuosina 1970–1972.
— Olen luonnollisesti kiitollinen
Kadettikunnan hallitukselle nimityksestäni vuoden kadettiupseeriksi
ja haluan välittää suuret kiitokseni
myös esityksen tekijälle eli Helsingin
kadettipiirin hallitukselle. Tiedän tunnustuksen olevan arvostettu huomionosoitus sekä kadettiupseeriyhteisössä
että laajemmaltikin yhteiskunnassa.
Tästä kertovat lukuisat saamani onnittelut, jotka osoittavat myös sen, että
kadettiupseerien työtä arvostetaan,
toteaa Luukkanen.
Ensi kosketuksen Kadettikunnan
toimintaan Luukkanen sai nuorena
luutnanttina 1960-luvulla, kun hänet
valittiin silloisen Itä-Uudenmaan
kadettipiirin sihteeri-rahastonhoitajaksi.
—Toimin tehtävässä muutamia
vuosia. Itä-Uudenmaan kadettipiirin
hallituksessa olen toiminut 2000-luvun
alusta lähtien, aluksi varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana.
Olin myös myötävaikuttamassa ItäUudenmaan kadettipiirin yhdistymiseen Helsingin kadettipiiriin vuonna
2008, Luukkanen muistelee.
Urheilu on kuulunut pikkupojasta
lähtien Luukkasen lempiharrastuksiin.

— Olen toiminut eri tehtävissä
monissa valtakunnallisissa urheiluja liikuntajärjestöissä. Tämän lienee
pannut merkille myös edellinen tasavallan presidentti Tarja Halonen, sillä
hän myönsi minulle liikuntaneuvoksen
arvonimen vuonna 2004. Olen perustanut ja järjestänyt yhdessä perheeni
kanssa koko Kadettikunnan jäsenistölle
ja puolisoille suunnatun Kaaderigolftapahtuman, joka kuluvana vuonna järjestetään jo kahdeksannentoista kerran,
kertoo Luukkanen.
Luukkasen ehtymätöntä innostusta todistaa myös se, että hän
on vuosittain järjestänyt Tuusulan
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u pseerikerhon ja Helsingin kadettipiirin jäsenten ja puolisoiden yhteisen
joululounastapahtuman korkeatasoisine esitelmöitsijöineen. — Omilla
yhteiskuntasuhteilla olen jo usean
vuoden ajan myös hankkinut kadetti
piirin jäsenistölle vapaalippuja jääkiekko-otteluihin. Toiminnallani olen
pyrkinyt aktivoimaan sekä nuoria että
vähän kokeneempiakin kadettiveljiä ja
-sisaria yhteisiin tapahtumiin, summaa
Luukkanen.
Kylkirauta onnittelee vuoden
kadettiupseeria!
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Kutsu XVIII Kaaderigolfiin
Tuusulassa to–pe 4.–5.8.2016
XVIII Kaaderigolf järjestetään Tuusulassa Tuusulan Golfklubin kentällä 4.–5.8.2016. Kilpailu on
kaksipäiväinen (18 + 18)
Sarjat		Yleinen 			pb
			Seniorit 55+ 		pb		
			Veteraanit 65+ 		pb
			
Yliveteraanit 70+
pb
			Superveteraanit 75+
pb
			Naiset/puolisot 		pb
Lähdöt torstaina 4.8. klo 10.30, perjantaina 5.8. klo 8.30.
Osanottomaksu on 90,00 euroa, joka maksetaan paikan päällä ja sisältää molempien päivien greenfeen
sekä tulokahvin torstaina.
Muuta huomattavaa torstaina 4.8. illalla on illanvietto/illallinen Taistelukoulun Upseerikerholla. Hinta
on noin 35,00 euroa. Illanviettoon toivotaan myös muita kadettiveljiä ja -sisaria kuin golfin harrastajia.
Majoitusmahdollisuus Tuusulassa Taistelukoulun kampuksella. Hinta 10 eur/henkilö.
Tiedustelut majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen puh. 0400 458 565, s-posti:
luukkanen.risto@kolumbus.fi. Lähtöajat 2.8. alkaen Tuusulan Golfklubilta 020 7349 050.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään ensisijaisesti oheisella lomakkeella 29.7.2016 mennessä.
Ilmoittaudun XVIII Kaaderigolf-kisaan Tuusulassa 4.–5.8.2016
Nimi ________________________________________________________________
sähköposti/puhelin ______________________________________________________
Arvo _______________________________
Kadettipiiri ________________________________________Kadettikurssi_______
Sarja (rasti)
Yleinen ___
					Seniorit ____
					
Veteraanit ____
		
					Yliveteraanit ____
				
Superveteraanit			
					Naiset ____
Osallistun illanviettoon
					
Kyllä ____ Ei _____
Illallisvaihtoehto
					
Liha ___
Kala____
Varaan majoituksen 4.–5.8. väliseksi yöksi ______hengelle

HCP____
Kotiseura _____________

Muita toiveita _________________________________________________________
Palauta 29.7.2016 mennessä majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen, Laiduntie 9, 04300 Tuusula
sähköposti: luukkanen.risto@kolumbus.fi
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Kadettikunta 95 vuotta – Kaaderitanssiaiset

K

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasalirakennuksessa Santahaminassa perjantaina
21. lokakuuta 2016. Tilaisuus on avoin
kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa
voidaan viettää mukava hetki yhdessä ja
hyvässä seurassa sekä maittavan illallisen
ja tanssin kera.
Tilaisuus alkaa buffetillallisella kello
19.00. Tanssit alkavat noin kello 21.30
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen
rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan
ottaa noin kaksisataa henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on
60 euroa/henkilö, ja se sisältää alkujuoman, buffetillallisen, ruokajuomat,
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran
ja tanssit.
Kadeteille, luutnanteille ja yliluutnanteille sekä heidän kumppaneilleenillalliskortti tarjotaan 50 prosentin
alennuksella tänäkin vuonna, eli hinta
on 30 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään ensisijaisesti Kadettikunnan
verkkosivulla olevalla sähköisellä

i lmoittautumislomakkeeella 12.10.2016
mennessä tai puhelimitse toimistonhoitaja Sabina Krogarsille numeroon
09 490 759.
Illalliskortit pyydetään maksamaan
18.10.2016 mennessä Kadettikunnan
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44.
Maksun viestiin pyydetään merkitsemään osallistujien nimet ja kadettikurssin numero. Pöytäkunnat muodostetaan
kadettikursseittain.
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Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja,
eversti Jukka Jokinen, puh. 0299 800 tai
jukka.jokinen(at)mil.fi.
Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Lämpimästi tervetuloa!
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Helsingin kadettipiiri tutustui valkoviineihin

H

elsingin kadettipiirin järjesti 7.
huhtikuuta 2016 viininmaistelutilaisuuden Suomenlahden
merivartioston esikunnan perinnetilassa Katajanokalla. Piiriläisten oppaana
valkoviinien maailmaan toimi komentaja evp Erkki Naski, jonka johdolla
tutustuttiin viiteen eri rypäleeseen ja
niitä tyypillisesti edustaviin viineihin.
Tilaisuuteen osallistui 19 piiriläistä
virkauran eri vaiheilta. Nyt järjestetty viininmaistelu oli jatkoa edellisen
syksyn viininmaistelulle, jolloin samassa tilassa päästiin tutustumaan
punaviineihin. Syksyn viininmaistelu
oli menestys, ja tapahtumaan eivät
valitettavasti mahtuneet kaikki halukkaat, joten hallitus päätyi vastaavan
tapahtuman uudelleenjärjestämiseen.
Aikaisemmin kadettipiiri on järjestänyt
myös oluenmaistelutilaisuuden Suomenlinnassa.
Ennen viininmaistelun aloittamista Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Ismo Siikaluoma piti
alustuksena esitelmän Suomenlahden
merivartioston ajankohtaisista asioista
sekä kuulumisista. Erityisenä mielenkiinnonkohteena oli ulkovartiolaiva
Merikarhu, joka osallistui Euroopan
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rajaturvallisuusvirasto Frontexin operaatioon Schengen-alueen ulkorajalla
Kreikan ja Turkin välisellä Egeanmerellä.
Kadettipiirin viininmaistelutilaisuus oli samalla viimeisiä tapahtumia,
joita merivartioston perinnetilassa
pidettiin, sillä vartioston esikunta
muuttaa yhdessä Rajavartiolaitoksen
esikunnan kanssa toukokuun alussa
uusiin tiloihin Sörnäisiin valmistuvaan
Rajataloon.
Piiriläisten perehdyttäjänä toimiva
Erkki Naski on pitkän linjan viiniharrastaja, ja hän on toiminut jo vuosia
Vuoden Viinit -kilpailun tuomarineuvoston puheenjohtajana, joten osallistujat pystyivät luottamaan olevansa
hyvässä ohjeistuksessa.
Maisteltaviksi Naski oli valikoinut
kuusi hyvin erityyppistä valkoviiniä,
jotta myös harjaantumattomampien viininmaistelijoiden oli mahdollista löytää
selkeät erot viinien välillä sekä oppia
tunnistamaan myös jatkossa kyseisten viinityylien edustajia. Jokaisesta
viinistä saatiin sekä luonnehdinta että
vihjeitä siitä, mitä tuoksuja ja makuja
viineistä tulisi löytyä.
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Useat aikaisemmin asiaan vihkiytymättömät piiriläiset pääsivät yllättämään itsensä löytäessään aivan selkeitä
eroja ja helposti tunnistettavia makuja
viinien välillä. Kokonaisuudessaan
noin kolmetuntisen maistelun aikana
osallistujat esittivät myös monia mieltä
askarruttaneita kysymyksiä viineistä.
Tilaisuuden päätteeksi kadettipiirin puheenjohtaja eversti evp Hannu
Aikio ojensi Naskille piirin standaarin
kiitoksena kadettipiirin viininmaistelutapahtumien järjestämisestä ja piiriläisten viinitietouden laadukkaasta
lisäämisestä.
Järjestetyt tilaisuudet ovat kiinnostaneet piiriläisiä, joten hallitus
suunnittelee vastaavien tapahtumien
järjestämistä myös tulevaisuudessa.

Tuomas Tammisto
Helsingin kadettipiirin tiedottaja

ajankohtaista

Kadettikurssi 58 Pirkkalassa

K

adettikurssi 58 kokoontui 19.
toukokuuta vuositapaamiseensa Pirkkalaan ja tutustui Satakunnan lennostoon. Mielenkiintoisen ja
antoisan vierailun isäntänä toimi majuri
Kari Rusanen.
Tapaamisen yhteydessä julkistettiin
kurssikirja Te nousitte, joka on samalla
myös kurssin historiikki. Se koostuu
matrikkeliosasta ja valokuvin täydennetyistä kadettiajan muistelmista.
Teoksen nimen syvällisempi merkitys
auennee vain kurssilaisille ja kurssin
johtajana toimineelle everstiluutnantti
Martti Ericssonille. Kurssin kadetit,
kenraali Ari Puheloinen ja eversti Ensio
Mäkipelto, luovuttivat hänelle kirjan
ensimmäisen kappaleen.
Kurssilta valmistui maaliskuussa
1974 yhdeksänkymmentäyhdeksän
luutnanttia, joiden joukossa olivat
muun muassa tulevat puolustusvoimain komentaja sekä ilmavoimien
komentaja. Ilmasotalinjan vahvuus
oli viisitoista kadettia, merisotalinjaa
kurssilla ei ollut.

Esko Pihl
Kadetti 5787

Jihadistinen liike sotataidon kehittäjänä

K

ylkirauta-lehteäkin asiantuntevilla artikkeleillaan ilahduttaneen kapteeni Antti Parosen
väitöskirjatutkimus Globaali jihadistinen liike kumouksellisen sotataidon
kehittäjänä tarkastettiin Maanpuolustuskorkeakoulussa 19. toukokuuta.
Parosen tavoitteena oli selvittää
tutkimuksessaan, miten globaali jihadistinen liike on kyennyt kehittämään
kumouksellisen sodankäynnin sotataitoa ja sotataidollista ajattelua. Yhtenä
osoituksena ajattelun kehittymisestä
Paronen pitää muun muassa sitä, että
liike on kyennyt muovautumaan toimijaksi, joka on kyennyt vastatoimenpiteistä huolimatta säilymään hengissä
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ja muodostamaan jatkuvan, vakavan
haasteen moderneille turvallisuus
ympäristöille.
Teos on saatavilla Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuarkistosta, osoitteessa http://www.doria.fi.
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ajankohtaista

60. Kadettikurssin ja 44. Merikadettikurssin
40-vuotisjuhla

V

uonna 1976 valmistui 60.
Kadettikurssilta ja 44. Merikadettikurssilta 86 upseeria,
joista 62 oli maavoimiin, 14 ilmavoimiin ja 10 merivoimiin. Puheessaan
valmistuneille upseereille tasavallan
presidentti Urho Kekkonen kehotti:
”Olkoon työnne tavoitteena rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja käytännöllisyys.”
Kurssilta valmistuneita on vielä
elossa 79 upseeria. Heistä 39 kokoontui
1. huhtikuuta Maanpuolustuskorkeakoululle Santahaminaan muistelemaan
40 vuoden takaisia tapahtumia ja kuulemaan, missä Puolustusvoimissa mennään tänä päivänä.
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Tilaisuus alkoi lounaalla, jonka
jälkeen kuulimme mielenkiintoisia ja
ajankohtaisia esityksiä turvallisuus
politiikasta ja Puolustusvoimien,
Rajavartiolaitoksen sekä upseerikoulutuksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Lopuksi pidimme kurssikokouksen.
Kurssimme kiittää Kadettikoulun johtajaa, everstiluutnantti Jukka Jokista
vieraanvaraisuudesta ja asiantuntevasta
isännyydestä.
Illalla nautimme Katajanokan
Kasinon kenraalisalissa avec-juhlapäivällisen, johon osallistui yhteensä 50 henkilöä. Maukkaan illallisen
yhteydessä Kaitsu esitti daameillemme
runon ja Jussi serenadin. Yhdessäoloa
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ryyditettiin myös vilkkaalla keskustelulla ja muutamilla muistelu- ja kevennyspuheenvuorolla.
Suurkiitos onnistuneista järjestelyistä vastanneelle kurssin yhteys
upseeri Karille!

Ove Enqvist
Kadetti 5934

ajankohtaista

adettiveljemme, kenraaliluutnantti Seppo Toivosen
kutsusta kokoonnuimme
11. huhtikuuta kurssitapaamiseen Päävartioon. Lounaan jälkeen kuulimme
hänen esityksensä maavoimien ajankohtaisia asioista. Vilkasta keskustelua
ja mielipiteiden vaihtoa sisältäneessä
tilaisuudessa oli mukana kaksikymmentäkaksi osallistujaa.
Kadettiveli Martti Sahrakorpi toivotti kurssiveljet ja avecit seuraavaan
kurssitapaamiseen lauantaina 13. elokuuta 2016 Lahteen. Kokoonnumme
klo 14:ään mennessä Lahden seurahuoneelle.

Kuva Kimmo Hakanen.

K

64. Kadettikurssi ja 48. Merikadettikurssi
Helsingissä

Maavoimien komentajan kenraaliluutnantti Seppo Toivosen pitämää
esitystä seurattiin mielenkiinnolla.

Kimmo Hakanen
Kadetti 6400

Ennakkotiedote 26. Kadettikurssin tapaamisesta
Kurssitoimikunta päätti 15. maaliskuuta, että tulevan kesän lounaalle kokoonnutaan
Taliin 5. elokuuta 2016 kello 13.00.
Yksityiskohtainen tiedote asiasta lähetetään noin kuukautta ennen lounasta,
jonka kustannukset sponsoroidaan.
Kurssitoimikunta

Kadettikunnan toimisto on kesätauolla 1.7. – 12.8.2016.

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien
kuulumisia www.kadettikunta.fi
Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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kirja-arvio

Torjuntavoitosta 72 vuotta
Matti Koskimaa
Suomen kohtalon ratkaisut
Docendo 2013, sivuja 538
ISBN 978-952-291-011-0

H

istoria on täynnä paradokseja. Suomi taisteli
viime sodissa suurvaltaa vastaan ja jäi tappiolle, mutta
voitti sittenkin.
Koskimaa on kirjoittanut
useita sotahistorioita, ja hänen
viimeisin teoksensa on enemmän
kuin niiden summa. Kirjoittaja
ei takerru lillukanvarsiin, vaan
keskittyy olennaiseen. Monet
viime aikoina esille nostetut
sotaongelmat, kuten hermonsa
menettäneiden kohtelu ja kiistellyt teloitukset, jäävät sivuun. Ne
olivat tärkeitä asioita, mutta ne
eivät ratkaisseet maan ja kansan
kohtaloa.
Suomi säilyi itsenäisenä,
koska Neuvostoliiton armeija ei päässyt tavoitteisiinsa. Historia kirjoitetaan yleensä voittajan ehdoilla, mutta
Koskimaa kirjoittaa torjuntavoittajan
näkökulmasta. Sodan ja siihen johtaneiden syiden perusteellinen kartoitus
on poikkeuksellista alan historiateoksissa.
Jatkosodan taustan tarkastelussa
Koskimaan sävelet ovat ehkä liiankin
selvät: sadat Neuvostoliiton pommi
koneet hyökkäsivät Suomen siviilikohteisiin 25. kesäkuuta 1941, ja Suomi
joutui sotaan. Mauno Jokipiin tutkimusta Jatkosodan synty ei mainita
kirjallisuusluettelossa. Suoraviivaisesti todetaan, että Suomi ei ollut liitossa
Saksan kanssa, sillä mitään sopimusta
ei ollut paperilla. Turhaan Saksa vaati
yhä uudestaan Suomea sitoutumaan
liittosuhteeseen.
Ylipäällikkö Mannerheim otti
torjuntavoiton myös Saksan vaatimista operaatioista, kuten hyökkäyksestä L
 eningradiin ja Sorokkaan. Pentti
Haanpää nimitti jo sodan aikana saksalaisia ”takuumiehiksi”. Mielestäni kytköstä luonnehtisi parhaiten avoliiton ja
avioliiton välinen vissi ero. Suhteessa
on oltu, muttei sitouduttu.
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Saksan apua, kuten viljaa, panssarinyrkkejä ja lento-osasto Kuhlmeyta,
käytettiin suureen tarpeeseen. Apu
oli kuitenkin pienenpientä verrattuna
Lend-Lease-apuun, jota Neuvostoliitto sai Yhdysvalloista. Tästä avusta
voiton päivää juhliva itänaapurimme
vaikenee.
Koskimaa arvioi jatkosodan taisteluja kesästä 1941 alkaen. Suomalaisten
hyökkäyksen menestyksen hän tekee
selväksi, mutta sen kääntöpuoli, armeijan uupumus, jää pohtimatta.
Perinteistä sotahistoriaa on moitittu, koska se keskittyy strategiaan,
operaatioihin ja suurten yhtymien
johtamiseen ja toimintaan. Koskimaa
käsittelee taitavasti myös perusasioita
– kuten alistaminen, ryhmittyminen,
painopiste, syvyys, viivytys – osoittaen, että kriisitilanteissakin suomalaisia sotilaita johdettiin taisteluissa
taitavasti. Välillä patteristot ja erilliset pataljoonat vilisevät silmissä, mutta
helpompaa lukijoilla kuitenkin on kuin
silloisilla komentajilla.
Hermostua ei saanut, ja ote piti
säilyttää kaaosmaisessakin tilanteessa. Tunnustusta saavat E. Mäkisen ja
A. E. Martolan kaltaiset eleettömät joh-
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tajat, mutta myös A. Ehrnroothin
intensiivisyys ja E. Raappanan
innovaatiokyky Ilomantsissa. Suomussalmen voittaja Hj.
Siilasvuo ei Vuosalmen suurtaistelussa ollut parhaimmillaan.
Koskimaa selvittää perin
pohjin Aunuksen Ryhmän taistelut ja II Armeijakunnan tien
vaikeuksista voittoon Loimolan
ja Ilomantsin suunnilla vuonna
1944. Vahva vihollinen torjuttiin
ja kaksi neuvostodivisioonaa
motitettiin ja tyrmättiin kesän
1944 taistelujen loppuvetona.
Aina ei kaikki mennyt nappiin, mutta metsissä harhailijat ja
”ei niille mitään mahda” -huutelijat eivät ratkaisseet sotaa. ”Kannaksen halkijuoksua” on hoettu
paljon, mutta kesä-heinäkuussa
1944 Karjalankannaksen poikki
muodostui pitävä rintama, jota
Neuvostoliiton armeijat eivät
pystyneet murtamaan. Tuli- ja
ylivoimasta huolimatta naapurin
heikkoutena oli kaavamainen toiminta ja epärealistiset tavoitteet, toteaa
Koskimaa.
Tykistö on Koskimaan sydämenasia, ja hän tarkastelee sen käyttöä
myös kriittisesti. Onneksi kesän 1944
torjuntataistelujen aikaan kaikki saatiin toimimaan. Tykistökenraali V. P.
Nenosen kehittämät ampumamenetelmät olivat maailman parhaat ja korjausmuunnin suuri suomalainen keksintö.
Nyt kesän 1944 ratkaisutaisteluista on kulunut jo yli 70 vuotta. Kesän
1944 torjuntavoitto on kiistämätön tosi
asia. Neuvostoliiton sodanjohto totesi
suurhyökkäyksensä menneen pieleen
Suomen rintamilla. Koville se otti
meilläkin – helppoja torjuntavoittoja
ei ole. Suomen armeija säilytti taistelukykynsä. Kirjailija Paavo Haavikko
on todennut, että ”armeijan yrmeys”
hillitsi Neuvostoliiton halua puuttua
Suomen asioihin myös sodanjälkeisinä
vuosina.

Vesa Karonen

kirja-arvio

Suomi tukialueena terrorille Neuvostoliitossa
Aleksi Mainio
Terroristien pesä
Suomi ja taistelu Venäjästä 1918–1939
Siltala 2015, sivuja 380
ISBN 978-952-234-288-1

A

leksi Mainion väitöskirjan kansanpainos
käsittelee Suomen
alueen käyttöä tukialueena emigraattiorganisaatioille, jotka
pyrkivät vuosina 1918–1939 horjuttamaan nuorta Neuvostoliiton
p unaista mahtia. Suomalaiset
aiheeseen liittyvät arkistolähteet
on nyt todennäköisesti käyty läpi
sillä tarkkuudella, että Mainion
väitöskirja jäänee aihepiirinsä
virstanpylvääksi.
Suomen käyttöä Neuvostoliitossa tehtyjen tai tekemättä jääneiden terroritekojen tukialueena
käsitellään kahta kautta, joista
toisen muodostavat venäläisemigrantit lukuisine järjestöineen. Toisella
puolella ovat Etsivä Keskuspoliisi sekä
Yleisesikunnan tiedustelu. Taustalla
toimivat länsimaiset ulkomaiset tiedustelupalvelut ja Neuvostoliiton turvallisuuspalvelut. Salaiseen toimintaan
liittyviä ilmiöitä ovat vainoharhaisuus,
soluttautumiset, petokset, kidnappaukset ja kiinnijääneiden kovat kohtalot.
Tutkimus osoittaa kiistattomasti
Etsivän Keskuspoliisin ja Yleisesikunnan lain toiselle puolelle ulottuneen
yhteistoiminnan emigranttiorganisaatioiden kanssa. Yleisesikunta näyttää toimineen vielä ronskimmin kuin Etsivä
Keskuspoliisi. Taustalla oli keskinäinen
kilpailu ja pyrkimys suojata Suomen
etuja. Tarkoitus pyhittää keinot -hengessä ulkomaalaisten toimijoiden laitonta toimintaa Suomessa katsottiin
läpi sormien ja sitä jopa tuettiin. Näin
päästiin osallisiksi emigranttiverkostojen hankkimista tilanne- ja tiedustelutiedoista. Tietojen saamiseksi Suomen
rajojen annettiin vuotaa ja emigranttijärjestöjen suunnitella sekä valmistella
Neuvostoliitossa toteutettavia murhia
ja muita terroritekoja. Yleisesikunta
jopa järjesti pääsyn Suomeen eräille

ulkoasiainministeriön karkottamille
maaemigranteille.
Kirja esittelee erinomaisesti monimutkaisiakin operaatioita ja tuo esille
uusia tietoja. Se valaisee oivallisesti
emigranttijärjestöjen hyödyntämiseen
liittynyttä kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Britannian ulkomaantiedustelun kanssa. Emigranttien
lukuisten organisaatioiden ja niiden
johtohenkilöiden keskinäinen riitely,
amatöörimäisyys ja rahapula ovat tuttuja ilmiöitä aihepiiristä kiinnostuneille.
Suomalaisviranomaisten merkillisistä
toimintatavoista voidaan mainita Yleisesikunnan tapa käyttää selvännäkijää
arvioimaan kuulusteltavan luotettavuutta.
Kaikkea ei toki laitettu paperille, joten kattavuudestaan huolimatta
tämäkään tutkimus ei kaikkea pysty
selvittämään. Avoimeksi kysymykseksi jää muun muassa se, oliko Yleisesikunnan ja Etsivän keskuspoliisin lain
tuolle puolen ulottuneelle toiminnalle
korkeimman valtiojohdon hiljainen
hyväksyntä. Kirjassa asiaa sivutaan
kahdessa tapauksessa, joista toisessa
viitataan presidentti Relanderiin ja toisessa Mannerheimiin.
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Stalin suurenteli emigranttien aiheuttamaa vaaraa oikeuttaakseen kommunistien vallan
lujittamiseen liittyvät kovat
otteet väestön keskuudessa.
Kirjassa analysoidaan oivaltavasti emigranttien toteuttaman terrorin syitä ja luonnetta.
Kuvaus neuvostoliittolaisten
menestyksellisestä soluttautumisesta emigranttiorganisaatioihin on hyytävää luettavaa,
samoin punakoneen toiminnan
suoraviivaisuus sen murhatessa
ja kidnapatessaan vastustajiaan
eri puolilla Eurooppaa.
Jostain syystä lähdemate
riaalina ei juuri ole käytetty
Neuvostoliiton sanomalehdistöä.
Kreml käytti sitä yhtenä keinona painostaa Suomen hallitusta
suitsimaan emigranttijärjestöjen
toimintaa. Lehdistön ruotiminen
olisi myös syventänyt neuvostoliittolaista käsitystä Suomesta
terroritekojen suunnittelu- ja valmistelualueena.
Muutama organisaatiokaavio olisi
ollut paikallaan. Samojen keskeisten
emigranttien esiintyminen monen eri
organisaation yhteydessä edellyttää
lukijalta tarkkaavaisuutta. Omassa käytössäni olleessa kirjassa on harmillinen
taittovirhe, jonka johdosta teksti loppuu
kesken sivulla 177.
Kauneusvirheistään huolimatta
Aleksi Mainion kirjaa voi suositella
lämpimästi kaikille Suomen ja Neuvostoliiton ensimmäisistä vuosikymmenistä kiinnostuneille lukijoille.

Timo Liene
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kirja-arvio

Emeritus ei lepää laakereillaan
Jouko Vahtola
Tankit tulee
Docendo 2015, sivuja 383
ISBN 978-952-291-169-8

P

rofessori Jouko Vahtola
ei ole jäänyt lepäämään
laakereilleen päätettyään
pitkän uransa Oulun yliopiston
historian professorina. Hänen
menneenä vuonna ilmestynyt
kirjansa Tankit tulee! Taistelu
hyökkäysvaunuja vastaan talvisodassa 1939–1940 on laadukas osoitus professorin kyvystä
tuottaa edelleen käyttökelpoista
tutkimusta.
Vahtola on oikeassa todetessaan kirjansa alussa, että
aiemmissa talvisotaan liittyvissä kirjoissa ja tutkimuksissa
puna-armeijan panssarivaunujen toimintaa ja suomalaisten
panssarintorjuntaa on käsitelty
melko pintapuolisesti. Kokonaistarkastelu eräällä tavalla taistelukentän
”pinnan” tasalta on puuttunut. Vahtola
ottaakin kirjassaan näkökulmaksi suomalaisten etulinjan taistelijoiden käytännön toimenpiteet punapanssarien
tuhoamiseksi.
Kirjan aloittava ensimmäinen osa
tarkastelee talvisotaa edeltävää kehitystä. Vahtola kokoaa yhdeksi hyvin
kirjoitetuksi luvuksi jo olemassa olevan
tiedon. On kuitenkin myönnettävä, että
niin tässä luvussa kuin kirjan eräissä
muissakin analyyseissä on eräs piirre,
joka ainakin minulle näyttäytyy hivenen kiusallisena.
Vahtola pyrkii monessa kohtaa
osoittamaan, että talvisotaa edeltävinä vuosina Suomen kansantaloudessa
olisi ollut käytössä runsaasti voimavaroja maanpuolustukseen liittyvien
materiaalisten puutteiden poistamiseksi. Näin varmasti olikin. On kuitenkin kohtuutonta näin jälkiviisaasti
– tuleva tapahtumaketju tuntien – syyllistää 1930-luvun päättäjiä, jotka eivät
osanneet nähdä tulevaa talvisotaa sen
enempää kuin pian syttyvää maailmansotaakaan. Tulevaisuudesta kertovaa
kristallipalloa ei vain ollut saatavilla
sen enempää Yleisesikunnan neuvot-
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teluhuoneissa kuin päättävien poliitikkojen pöydälläkään.
Vahtolan esiin nostamaa kysymystä
maanpuolustuksen tasosta voisi pohtia
tarkemminkin. Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella on kuitenkin
selvää, että Suomi oli varustautunut
vähintään keskimääräisesti, ellei jopa
paremmin kuin muut eurooppalaiset
pikkuvaltiot. Koko kenttäarmeija oli
myös kertausharjoitettu ennen talvi
sotaa. Tosiasia tietysti on se, että panssarintorjunnan materiaalinen valmius
oli talvisodan alkaessa surkea.
Vahtola tarkastelee pikkutarkasti
venäläisten panssarivaunujen toimintaa ja suomalaisten etulinjan taistelijoiden improvisoituja toimenpiteitä niiden
tuhoamiseksi. Teksti tuoksuu ruudin
ja mullan makuiselle taistelukentälle.
Tarkastelu etenee talvisodan taistelusta toiseen piirtäen kuvaa panssarintorjunnan vaikeuksista ja hämmentävästä
menestyksestä.
Kirjoittaja ei pitäydy pelkästään
panssarintorjuntatykkien taistelun
kuvaamisessa. Kokonaisvaltainen
tarkastelu paneutuu monipuolisesti
myös erilaisten esteiden panssarivaunut pysäyttävään tai hidastavaa tehoon
sekä hyökkäysvaunumiinojen, poltto54

pullojen ja kasapanosten käyttöön. Jossain vaiheessa lukijasta
saattaa tuntua, että asiat alkavat
toistaa itseään siirryttäessä talvisodan eri vaiheiden myötä rintamanosalta toiselle.
Vahtolan teos on talvisodan
panssarintorjunnasta enemmänkin tietävälle lukijalle uusia
näköaloja avaava lukuelämys.
Kirjan parissa ei aika mene
hukkaan.
Voidaan kysyä, jäikö jokin
asia kirjassa askarruttamaan?
Itse asiassa jäi: Kirjoittaja toteaa
kirjan alussa, että ”teos perustuu
kauttaaltaan alkuperäisiin lähteisiin, erityisesti sotapäiväkirjoihin
sekä taistelijoiden muisteluksiin
ja kokemuksiin”. Lähdeluettelossa ei kuitenkaan ole mainittu
yhtään sotapäiväkirjaa eikä alku
peräistä asiakirjaa. Onkohan kysymys sittenkin siitä, että tekijä
on ottanut sotapäiväkirjamerkinnät suoraan olemassa olevasta
kirjallisuudesta?
Kirjoittajan mainitsemat muistelukset ja kokemukset viitannevat suurelta osin lähdeluettelossa mainittuihin
Kansa taisteli – miehet kertovat -lehden
artikkeleihin. Pidän tutkimuksellisesti
hienona ratkaisuna yhdistää sotapäiväkirjoissa kuvatut tapahtumat rintamalla olleiden taistelijoiden kertomuksiin
tämän tyyppisessä tutkimuksessa.
Vahtolan kirja on talvisodan panssarintorjuntaa käsittelevä perusteos. On
harmillista, että sitä ei ole varustettu
lähdeviitteillä. Toisaalta professorin
tunnettu ammattitaito tutkijana poistanee osan lähdekritiikin terävimmistä
hampaista.
Voin vain toivoa, että kirjoittaja ei
ole tämän teoksen jälkeenkään jäänyt
lepäämään laakereilleen, vaan on jo
aloittanut tutkimuksen jatkosodan
panssarintorjunnasta etulinjan taistelijan näkökulmasta.

Vesa Tynkkynen
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Pietari Suuren merilinnoitus
Ove Engvist ja Johanna
Pakola (toim.)
Suomenlahti Pietarin
suojana
Docendo 2016, sivuja 323
ISBN: 978-952-291-236-7

R

annikkotykistöaiheisia
kirjoja näyttää ilmestyvän tasaiseen tahtiin.
Ainakaan julkaisujen määrän
näkökulmasta katsottuna rannikkotykistön ei uskoisi olevan
alas ajettu aselaji. Suomenlahti
Pietarin suojana on virkistävä
lisä linnakesaarien ja tykistötekniikan kehitystä kuvaavien
kirjojen joukossa.
Suomenlahden puolustusjärjestelmän rakentamisen taustalla
oli tarve suojata Venäjän pääkaupunki Pietari lännestä suuntautuvilta hyökkäyksiltä. Kapea mutta
samalla itä-länsisuunnassa pitkä
Suomenlahti rikkonaisine ja suojaa
vine saaristoineen mahdollisti aikansa
vahvimman merilinnoitusketjun rakentamisen.
Itsenäistymisen ja vapaussodan
jälkeen Pietari Suuren merilinnoituksen pohjoinen osa – osa aikansa
moderneinta rannikkopuolustusjärjestelmää – muodosti nuoren Suomen
rannikkopuolustuksen perustan. Yksinkertaisin teknisin ratkaisuin sekä
uusin mittaus- ja laskentamenetelmin
etevät suomalaiset insinöörit ja tarmokkaat rannikkotykistön upseerit kehittivät kirjavasta kalustosta maailman
moderneimman rannikkotykistöjärjestelmän. – Tällaista perimätietoa ainakin
kerrottiin viime vuosituhannen lopulla
Rannikkotykistökoulun kadeteille.
Komentaja, sotatieteiden tohtori
Ove Enqvistin ja tutkija, tietokirjailija
Johanna Pakolan toimittama artikkeli
kokoelma Pietari Suuren merilinnoituksesta oikoo perimätietona kulkevia
myyttejä. Yleisiä uskomuksia ovat
olleet esimerkiksi linnoitusketjun
nimi ja merilinnoituksen suunnittelun
eheys. Nimellä ”Pietari Suuren merilinnoitus” on alun perin tarkoitettu vain
osaa kokonaisjärjestelmästä. Todellisuudessa merilinnoituksen syntyminen

oli monivaiheinen ja useille vuosikymmenille venähtänyt prosessi.
Linnoitusalueita kehitettiin aluksi
itsenäisesti ja omilla nimillään, kunnes
epävirallinen nimi ”Keisari Pietari
Suuren merilinnoitus” vakiintui ja
annettiin viralliseksi nimeksi osalle
nykyisen Suomen, Viron ja Venäjän
rannikolle ulottuvaa puolustusjärjestelmää. Merilinnoitus ei siis syntynyt
yhdellä kertaa, vaan se rakennettiin
alue, puolustusasema tai patteri kerrallaan täydentämään Krimin sodan
aikaan ja jopa sitäkin aiemmin rakennettuja järjestelmän osia. Kirjassa on
järkevä operatiivinen peruste linnoitusjärjestelmän jokaisen osan rakentamiselle.
Rannikkopuolustusta on perinteisesti käsitelty lähinnä rannikkopattereiden ja paikallishistorian näkökulmasta.
Enqvistin ja Pakolan toimittama artikkelikokoelma poikkeaa selkeästi tästä
valtavirrasta. Rannikkolinnakkeet ovat
olleet vain yksi osa kokonaisuutta.
Pietari Suuren merilinnoitusjärjestelmä
perustui kolmeen pääkomponenttiin,
joita olivat rannikkolinnakkeet, merimiinoitteet ja laivastovoimat. Lisäksi
meripuolustuksen kokonaisuuteen kuuluivat rannikon maalinnoitukset sekä
vuosisadan alussa syntynyt ilma-ase.
55

Suomenlahti Pietarin suojana -kirjan kuusitoista kirjoittajaa
ovat eri alojen parhaita asiantuntijoita, ja he tuovat raikkaita
näkökulmia meripuolustuksen
kokonaisuuteen. Esimerkiksi
komentaja, sotatieteiden tohtori Jukka Anteroisen artikkeli
Itämeren merimiinoitteista ensimmäisessä maailmansodassa
tuo uutta tietoa miina-asejärjestelmän kehityksestä. Filosofian maisteri Mikko Merosen
ensimmäisen maailmansodan
meris otatoimien kuvaus sekä
filosofian tohtori Kenneth Gustavssonin artikkeli vähemmän
tunnetuista Ahvenanmaan linnoitteista ovat poikkeuksellisen
mielenkiintoisia. Kirjoittajiin
kuuluvat myös merilinnoitusketjun muiden maantieteellisten
osien, kuten Viron ja Venäjän,
edustajat, tosin merilinnoituksen
tykkiaseistusta ja kasarmeja on
säilynyt pääosin vain Suomessa.
Kirja on mielenkiintoinen, enkä
muista aiemmin nähneeni vastaavan laajuista kokonaisesitystä Pietari
suuren merilinnoituksesta. Kirjan erityisansio on jo aiemminkin mainittu
eheys, jossa yli satavuotiaan linnoitusketjun tänä päivänä näkyvintä osaa,
rannikkotykistöä ja sen linnakkeita, ei
ole keinotekoisesti erotettu meripuolustusjärjestelmän kokonaisuudesta.
Ilmeisesti aiemmin julkaisematon aikalaiskuvitus sekä väljä taitto tekevät kirjasta näyttävän ja luettavan, vaikka osa
artikkeleista on osin jopa puuduttavaa
detaljitietojen ilotulitusta. Venäläisen
asiantuntijan käännösteksti olisi kaivannut voimakkaampaa toimittamista.
Suomenlahti Pietarin suojana -kirja
on suositeltavaa luettavaa kaikille sotahistoriasta kiinnostuneille.

Ville Vänskä
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Paasikiven muotokuva
Raija Oranen
Hirmuinen mies
Kustannusosakeyhtiö Teos
2015, sivuja 747
ISBN 978-951-851-624-1

E

räs elämäni laiminlyönneistä on ollut kaunokirjallisuuden vähättely.
Poikavuosina luin sitä yökaudetkin, mutta myöhemmin aikaa ei
mielestäni riittänyt ”romaaneihin”. Lisäksi olen arvellut, että
suurin osa niistä on kuitenkin
joutavaa turhuutta kuten on
enimmäkseen kaikki se, mikä
jollain tavoin liittyy niin sanottuun viihteeseen.
Onneksi otin kirjakaupassa
kuitenkin käteeni Raija Orasen
teoksen Juho Kusti Paasikivestä, vaikka se takakannen tekstin
mukaan on ”romaani”. Jo muutaman minuutin selailu osoitti, että
kirjan ostaminen ei varmaankaan
olisi hukkaostos. Nyt kirjan luettuani
tiedän, että minulla ei aikoihin ole ollut
sellaista lukunautintoa kuin oli uppoutuminen Orasen tekstiin.
Teosta lukiessa ei oikeastaan tule
edes mieleen, että kirja on ”vain”
romaani. Ennemminkin se tuntuu normaalilta elämäkertateokselta, tosin
poikkeuksellisen vetävästi kirjoitetulta. Lähdeviitteet kylläkin puuttuvat,
mikä on biografioissa varsin yleistä.
Sen sijaan luettelon lähdeaineistosta
tulisi kuulua takasivuille, jos varsinaisesta tietokirjasta olisi kysymys.
Kaunokirjallisuudessahan ei näin ole
laita. Harva on kai odottanut, että esimerkiksi Väinö Linnan Tuntematon
sotilas olisi varustettu lähdeluettelolla.
Lukija ei voi silti olla huomaamatta,
että Oranen on perehtynyt perusteellisesti alan tietokirjallisuuteen ja varsinkin Paasikiven omiin teksteihin, joista
ei todellakaan ole pulaa. Merkittävä
osa Paasikiven tai kirjassa esiintyvien
muiden henkilöiden suuhun pistetyistä
sitaateista on suoraa tai vain hieman
muokattua lainaa alkuperäislähteistä,
minkä aihetta tunteva huomaa nopeasti. Asiavirheitä ei teoksessa juuri ole,
tai ne ovat toisarvoisia, kuten Stalinin
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kutsuminen generalissimukseksi jo
vuonna 1939. Mieshän omaksui tuon
arvon itselleen vasta toisen maailmansodan loppuvaiheessa.
Suuri ja turha työ olisi ollut yritys
erottaa aidot lähdelainat niistä, jotka
ovat syntyneet Orasen omassa mielikuvituksessa. Osan niistä lukija voi
tosin päätellä itsekin. Onhan selvää,
että Orasen on täytynyt käyttää omaa
päätään kuvatessaan vaikkapa Paasikiven tai hänen vaimonsa ajatuksia ja
vuoropuheluita tai muuta vastaavaa.
Tällainen oikeus romaanin kirjoittajalla
luonnollisesti on. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että kirjaa ei pidä siteerata
siten kuin alkuperäislähteitä yleensä
siteerataan. Tai jos siteerataan, on mainittava, että tässä siteerataan Orasta
eikä esimerkiksi Paasikiveä, Tanneria
tai Mannerheimia tai jotakuta muuta
kirjassa esiintyvää hahmoa.
Todettakoon vielä, että kaikki
kirjan henkilöt ovat todellisia historiallisia henkilöitä. Näinhän ei historiallisissa romaaneissa monestikaan
ole laita. Esimerkkinä käyköön kuuluisa Monte Criston kreivi, joka on
erinomainen ajankuvaus, mutta jonka
henkilöt päähenkilö mukaan luettuna
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ovat kirjailijan mielikuvituksen
tuotetta.
Muotokuvia veistävät tai
maalaavat taiteilijat, mutta he
voivat kirjoittaa niitä myös
kynällä. Orasen tekemä muotokuva Paasikivestä kuuluu jälkimmäiseen lajiin. Muotokuvat
voivat olla hyviä, keskinkertaisia tai huonoja. Orasen aikaansaama muotokuva on loistava.
P elottavan koleerisen mutta
myös hyvin inhimillisen Paasi
kiven hahmo johdonmukaisine
ajatustapoineen ja erehdyksineenkin vaikuttaa erittäin uskottavalta ja näköiseltä sen valossa,
mitä miehestä tiedetään. Kirjan
lukijaan se jättänee pysyvän
mielikuvan ärjystä mutta alituisesti oman maansa hyvää ajatelleesta presidentistämme – tai
ainakin se jätti minuun.
”Paasikivi on kuollut” iloittiin viime vuonna ilmestyneessä
kirjassa infosodasta. Tarkoituksena oli tietysti pistää niin sanottu
Paasikiven linja historian roskakoriin.
Nykyisten ”tutkijoiden” mielestä Paasikivi oli kaiketi pahimman lajin ”trolli”,
Kekkosesta nyt puhumattakaan.
Paasikiven ajatusmaailma on ilman
Orastakin tuttu sille, joka on lukenut
hänen päiväkirjansa. Suomen suurta
itänaapuria hän piti pysyvänä uhkana jo
sen suuren koon vuoksi, mutta realistina ja jopa inhorealistina hän käsitti, että
jollain ilveellä sen kanssa oli tultava
toimeen. Erityisen vaaralliseksi naapuri
muuttui, kun bolševikit olivat kaapanneet vallan. Vuonna 1941 Paasikivi ennätti hetken iloitakin, kun näytti siltä,
että Saksa kukistaisi Neuvostoliiton.
Kun niin ei käynyt, Paasikivi pakotti
itsensä ja Suomen sopeutumaan ikävään tilanteeseen, ja taidolla hän sen
tekikin. Helppoa se ei ollut, kuten
Oranen osoittaa, ja lähes ylivoimaisia
vaikeuksia aiheutti se, että Suomesta
löytyi väkeä, joka ideologisista syistä
tai moraalisen rappionsa vuoksi tai pelkästään typeryyttään asettui tukemaan
Stalinin pyrkimyksiä.
Nykyään on murheellista katsoa
sivusta, miten Suomessa on tietoisesti
pyritty unohtamaan Paasikiven koke-
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mukset ja hänen niistä tekemät johtopäätökset. Siinä sivussa ovat menneet
myös Paasikivelle tärkeät tiennäyttäjät, kuten von Bismarck, Snellman
ja M
 achiavelli. Uusiksi opastajiksi
on löydetty läntisiä guruja, joiden
tausta on usein angloamerikkalaisessa
finanssimaailmassa. Seurauksena on
tuulentupien rakentaminen hiekkaiselle
maaperälle.

Jos historian tietyt lainmukaisuudet ja maantieteestä aiheutuvat seuraamukset eivät tulevaisuudessa kerta
kaikkiaan muutu, nykyisille haihatteluille tulee aikanaan maksun hetki.
Sääliksi käy Orasen kuvaamaa Paasikiven jättimäistä elämäntyötä, kun on
pakko katsella, miten vallan ja huomion tikapuille kiivenneet pintaliitäjät

sitä tietämättömyyttään, tyhmyyttään
tai opportunistisuuttaan romuttavat.
Orasen kirjan lukeminen auttaisi ehkä
tietämättömyyden kohdalla, mutta mitä
tehdä tyhmyydelle?

Sampo Ahto

Kadettikunnan ja Suomen sotatieteellisen
seuran turvallisuuspoliittinen seminaari
Torstai 22. syyskuuta 2016 kello 17.00–20.00
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
POHJOISKALOTTI OSANA POHJOLAN TURVALLISUUTTA
17.00–17.30		
17.30–17.40		
17.40–18.00 		
18.00–18.20		
Tauko, virvokkeita
18.40–19.00 		
19.00–19.20 		
19.20–20.00		

Kahvitarjoilu
Avaus, puheenjohtaja ministeri Jaakko Iloniemi
Pohjoiskalotti historian valossa, VTT Pekka Visuri
Suomi, Ruotsi ja Norja sekä suhteet Venäjään, suurlähettiläs René Nyberg
Venäjän luoteiset intressit, suurlähettiläs Heikki Talvitie
Yhdysvaltojen ja Naton tavoitteet pohjoisessa, suurlähettiläs Jukka Valtasaari
Yhteenveto ja keskustelu, puheenjohtaja

Ilmoittautuminen seminaariin 16. syyskuuta mennessä: kadettikunta(at)kadettikunta.fi tai Kadetti
kunnan verkkosivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Tilaisuuteen on paikkoja rajoitetusti, ja
paikat jaetaan varausjärjestyksessä.
Lisätietoja: Kadettikunnan Maanpuolustusjaoston puheenjohtaja, eversti Kai Vainio,
puhelin 040 709 3486 ja sähköposti kpvainio(at)gmail.com
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Kirjalöytöjä hyllystäni
Kaarlo Kurko
Saharan legioonat
K. J. Gummerus, sivuja 160
”Majuri luki sitoumuskaavakkeen: Palvelussitoumus. Minä
allekirjoittanut sitoutuessani
vapaaehtoisesti palvelemaan
Ranskan Muukalaislegioonassa
viisi vuotta, vannon kunniani ja
omantuntoni kautta palvelevani
tämän ajan kunnollisesti, noudattavani kaikkia päällikköjeni
käskyjä ja puolustavani Ranskan lippujen kunniaa sillä paikalla joka minulle on määrätty.”
Epäröimättä otin tarjotun kynän
ja kirjoitin nimeni. ”Nyt olette
legioonalainen ja huomenna
matkustatte Sidi-Bel-Abbèsiin”,
sanoi majuri.
Ranskan muukalaislegioonassa on palvellut aikojen
saatossa noin puolen tuhatta
suomalaista. Yksi varhaisimmista suomalaislegioonalaisen
muistelmista on Kaarlo Kurkon
(1899–1989) teos Saharan legioonat.
Kurko oli seikkailijana vailla vertaa.
16-vuotiaana hän yritti lähteä jääkäriksi Saksaan, mutta joutui santarmien
pidättämäksi Viipurissa. Vapaussodassa
Kurko taisteli valkoisessa armeijassa
Hämeen rintamalla ja osallistui Tampereen valtaukseen.
Kurko liittyi vuonna 1919 Pohjan
Poikain rykmenttiin ja osallistui vapaaehtoisena Viron ja Latvian vapaussotiin. Vapaaehtoisjoukon hajottamisen
jälkeen hän jäi vänrikiksi Viroon.
Sieltä matka jatkui edelleen kenraali
Judenitšin valkoisen armeijan mukana
Venäjän sisällissotaan. Vuoden 1920
alussa Kurko siirtyi Puolaan, jossa
hän oli puolalaisten mukana Puolan ja
Neuvosto-Venäjän sodassa. Puolassa
hän kävi ratsuväen koulun ylentyen
luutnantiksi, mutta ei pettymyksekseen
saanut haluamaansa luutnantin virkaa
Suomen nuoresta armeijasta.
Sotimisen päätyttyä Kurko päätyi
ranskalaisen geologisen retkikunnan
mukana Pohjois-Afrikkaan vuonna
1921. Retkikunta yöpyi aika ajoin
muukalaislegioonan linnakkeissa.
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Retkikunnan työn keskeydyttyä Kurko
värväytyi liikoja empimättä muukalaislegioonaan.
”Kahden viikon kuluttua lähetettiin sadan viidenkymmenen miehen
vahvuinen osasto 3. pataljoonaan täydentämään sen harvaksi huvenneita
rivejä. Kolmensadankahdeksankymmen kilometrin taival oli suoritettava
marssimalla. …Kahdeksannen päivän
iltana laahusti kurjannäköinen joukko
1. pataljoonan esikuntateltan eteen.
Miehet olivat pölyn ja hien peitossa.
Neljä miestä oli kuollut matkalla.”
Ruoka oli huonoa, majoitus karua,
koulutus kovaa ja kuri ankaraa.
Kaikki eivät sopeutuneet, karkaamiset olivat yleisiä, mutta Kurko sen
sijaan oli legioonassa kuin kotonaan.
Vankan sotakokemuksensa ansiosta
hänet ohjattiin pian korpraalikurssille.
Ensimmäistä viiden vuoden sitoumusta
seurasi toinen. Kurko ehti ottaa legioonan riveissä osaa Ranskan ja Espanjan
käymään toiseen Marokon sotaan vuosina 1921–1926, palvella Indokiinassa
vuosina 1928–1929 ja viimeiset vuodet
1930–1931 Ranskassa.

Marokon sodassa Kurko
palkittiin korkealla Médaille
coloniale -kunniamerkillä ja
ylennettiin kersantiksi. Sodan
viimeiset vuodet Kurko palveli
méhariste-j oukoissa PohjoisAfrikan kameliratsupoliisissa.
Sinä aikana hän myös haavoittui
pahoin. Suomeen Kurko palasi
toisen viisivuotissitoumuksensa
päätyttyä vuonna 1931, kolmentoista sotavuoden jälkeen.
Vuonna 1933 julkaistu
Kaarlo Kurkon muistelmateos Saharan legioonat on elämänmakuinen kuvaus Ranskan
muukalaislegioonasta. Siitä
puuttuu nykypäivän legioonakirjoille tyypillinen kerskailu ja
raakuuksilla mässäily. Kirja on
runollinen ja jopa kaunis kuvaus
sekä karusta Pohjois-Afrikasta
että toveruudesta. Muukalais
legioonassa erilaiset ihmistyypit ja entiset maailmansodan
viholliskansallisuudet hitsautuvat erämaasodan ankaruudessa
kiinteäksi joukoksi. Kertomusta
siivittää musta huumori, jota Kurko viljelee kertomuksen lomaan ujutetuilla
anekdooteilla ja tuokiokuvilla.
Saharan legioonat ei jäänyt Kurkon
ainoaksi teokseksi, vaan entisestä legioonalaisesta kuoriutui tuottelias kirjailija. Myöhemmin ilmestyneet teokset
käsittelivät Latvian vapaustaistelua,
Puolan ja Neuvosto-Venäjän sotaa sekä
Venäjän sisällissotaa. Muukalaislegioonasta Kurko kirjoitti vielä toisenkin
varsin lennokkaan teoksen nimellä
Tropiikin yössä – Legioonalaisjuttuja
(Säilä, 1933).
”Nousin kannelle nähdäkseni vielä
seikkailujeni maanosan ruskeitten
rantavuorien tummenevan ja hitaasti
häipyvän. Muistin niitä lukemattomia
tovereitani, joiden osa oli ollut jäädä
Afrikan hiekkaan, kauaksi kotimaastaan. Sahara on niellyt kokonaisia legioonia, hurjia, kovia ja pelkäämättömiä
miehiä, pinnalta karkeita, mutta syvimmältään sittenkin vaarojen uhatessa
rehtejä, sydämellisiä poikia, aseveljiä
kuolemassa.”

Ville Vänskä
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Sotatieteellinen seura uudistuu

uomen sotatieteellisen seuran
vuosi 2017 on täynnä merkki
tapahtumia ja uusitusta strategiasta johdettuja tapahtumia.
Satavuotiaassa Suomessa tulee seuralle
täyteen yhdeksän vuosikymmentä ja
sen pääjulkaisulle, Tiede ja Ase -kirjalle 75 ajastaikaa. Seuran vuosipäivää
juhlitaan helmikuun seitsemäntenä,
kirjaa puolestaan uudistuneena näillä
näkymin marraskuussa. Mittavat vuositavoitteet strategian jalkauttamisineen
vaativat toimenpiteitä jo tämän kesän
aikana.
Seuran näkyvyys monipuolistuu
lähikuukausina. Strategia edellyttää
sotatieteellisen keskustelun aktivoimista ja alustan tarjoamista mielipiteiden vaihdolle. Seuran kotisivujen
viilauksen ohella etsitään ratkaisua
facebookista. Näkyvyyttä koetetaan
kohentaa myös ainakin sotilasaikakauslehdistössä.
Perustoimintoimintoina jatkavat
julkaisufoorumin tarjoaminen alan tutkijoille, Studia Militaria -seminaarien
järjestäminen, osallistuminen Sotatieteiden päivien järjestämiseen yhdessä

Maanpuolustuskorkeakoulun ja alan
yhdistysten kanssa sekä tutkimustöiden
palkitseminen.
Yhä edelleen vähäisen jäsenmaksunsa maksaneet saavat vastikkeeksi
vuosikirjan, joka tarjoaa uusinta tutkimustietoa sotatieteiden aloilta. Kirjan
toimittajaksi on valittu everstiluutnantti
evp, hallintotieteiden tohtori Markus
Silvasti. Ennen ensi vuoden juhlajulkaisua hän toimittaa vielä tämän
vuoden loppuun ajoittuvan teoksen,
jonka artikkelit alkavat olla koossa,
mutta mukaan mahtuisi vielä joitakin
tekstejä teeman ”Tiede asepalveluksessa” tiimoilta. Juhlajulkaisu polkaistaan liikkeelle kesän aikana. Siinä
yhtenä ideana on kuvata seuran ja vuosijulkaisun, mutta myös sotatieteiden
olemusta historiasta nykypäivään ja
miksei tulevaisuuteenkin. Kaiken kaikkiaan kokeiltavana on vuosijulkaisun
teemoittaminen ja sähköisen julkaisemisen eri muotojen käyttö teemaa sivuamattoman tutkimuksen julkipanoon.
Tulevaisuudessa kannattaakin seurata
verkkosivujen kehittymistä.
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Lähtökohtaisesti vuosikirjan teema
yhtyy seuran kuloiseenkin vuositeemaan, joka kannattelee myös seminaarisisältöjen aiheistamista. Huomattavaa
on, että seura tullee olemaan aiempaa enemmän mukana myös muiden
maanpuolustus- ja turvallisuusalan
järjestöjen kumppanina seminaarien
järjestämisessä, keskeisimpänä tieteellisten seurojen lisäksi Kadettikunta.
Toiminnan aktivoiminen edellyttää aktiivista jäsenkuntaa, erityisesti
tutkimuksessa, mutta myös muussa
osallistumisessa. Uusien jäsenten rekrytointitavat ovat mietintämyssyssä,
jotta alan julkaisuihinkin saataisiin
tuoreita näkökulmia. Toki tänäänkin
poikkeuksellisen pientä jäsenmaksua
vastaan saatava alan vuosikirja innostaa mukanaoloon.
Suomen sotatieteellisen seuran
verkkosivun osoite on http://www.pro.
tsv.fi/sotatiedeseura ja Facebook-osoite
on http://www.facebook.com/sotatieteellinenseura

Pertti Salminen
Puheenjohtaja
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Constantem Decorat Honor
Kenraaliluutnantiksi
Timo Pekka KIVINEN		

66.k

4.6.2016

kontra-amiraaliksi
Timo Tapio JUNTTILA		

65.k

4.6.2016

prikaatikenraaliksi
Vesa Juhani VIRTANEN		

73.k

4.6.2016

everstiksi
Tommi Marko HAAPALA
Timo Olavi HERRANEN		
Jukka Erkki Paavali JOKINEN
Reima Sakari KUUTSA 		
Rainer Mikael PELTONIEMI
Jaakko Johannes RITOLA		
Harri Juhana SUNI		
Sami-Antti TAKAMAA		
Esapekka J VEHKAOJA		

75.k
78.k
76.k
73.k
75.k
75.k
74.k
75.k
75.k

4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
21.3.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016

kommodoriksi
Tuomas Antero TIILIKAINEN

57.mek 4.6.2016

everstiluutnantiksi
Petri Antero AHO		
74.k
Aku Pekka ANTIKAINEN
81.k
Tuukka Yrjänä ELONHEIMO
83.k
Teemu Ensio HOKKANEN
81.k
Tapio Mauri J HUHTAMELLA
81.k
Mikko Juhani ILLI		
81.k
Sami Petteri JAAKKOLA		
81.k
Pekka Tapani KESKITALO
71.k
Jarkko Tapani KOLEHMAINEN 78.k
Janne Mika Antero KURVINEN 82.k
Risto Matti LEINONEN		
81.k
Petri Olavi MAJURI 		
81.k
Pasi Petri MARTTINEN		
77.k
Mikko Tapani MÖNKKÖNEN
81.k
Marko Erkki J PALOKANGAS
81.k
Tero Jouni Tapani PALOKANGAS 81.k
Esa Arvid SAARISTO		
74.k
Antti Juhana TERÄVÄINEN
73.k
Ilkka Valdemar VAARA		
81.k
Jarkko Kalevi VAHVASELKÄ
73.k
Jussi Kustaa VIINAMÄKI		
81.k
Vesa Matti Petteri VOLANEN
81.k
Jukka Petteri VUORISALMI
81.k

4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
21.3.2016
21.3.2016
4.6.2016
4.6.2016
21.3.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016

komentajaksi
Jarkko Juhani KÄLLI		
Juha Markus LEHTINEN		
Mika Antero MÄKILEVO		

81.k
4.6.2016
57.mek 4.6.2016
64.mek 4.6.2016

majuriksi
Jukka Tapio AHOKAS		
Pasi Pentti Ossian von BECKER
Lauri Jalmari BERLIN		

89.k
86.k
86.k
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Markku Juhani HAPULAHTI
Ville Tuomas HIRVONEN		
Jukka Markku Tapio HOPPANIA
Hannu Matti Antero HYTÖNEN
Mikko Henrikki JUVANI		
Markus Olavi KALLIO		
Jari-Petteri KARPOFF		
Jussi KESKITALO		
Oskar Fabian KOUKKU		
Anssi Mikael KUKKONEN
Kalle Juhana LAAKSONEN
Heikki Matias LANTTO		
Teemu Matti Volter LINDQVIST
Martti Ville Juhani MERIOJA
Erkki Akseli PAALU		
Kimmo Veli Kristian PAPINAHO
Tuure Markus PAUKKERI
Jukka Antero PÄÄKKÖNEN
Arto Mikael RANTAHALVARI
Mikko Olavi RUONALA		
Eero Petri SEPPÄLÄ		
Lauri Tapio SUOMINEN		
Rami Antero TAKAMAA		
Timo Antero VESTAMA		
Markku Tapio VIHERSALO

84.k
86.k
89.k
90.k
86.k
86.k
86.k
84.k
86.k
77.k
81.k
84.k
84.k
79.k
84.k
84.k
86.k
81.k
83.k
86.k
89.k
86.k
84.k
84.k
86.k

4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016

lääkintämajuriksi
Jukka Antero Huumonen		

78.k

4.6.2016

komentajakapteeniksi
Jari-Pekka KETTULA 		

67.mek 4.6.2016

kapteeniksi
Risto Mikko J HAKKARAINEN
Jyri Petteri MALMSTRÖM
Jukka Petteri MARTIKAINEN
Antti Jalmari OLLIKAINEN

91.k
86.k
91.k
90.k

kapteeniluutnantiksi
Markus Johan AALTO		
Juha Tapio Ilmari MATTILA
Kalle Oskari SANTAHARJU

92.k
4.6.2016
72.mek 4.6.2016
73.mek 4.6.2016

yliluutnantiksi
Misha Mihail AALTO		
Vesa Sakari ARFFMAN		
Hans-Michael GROS		
Niko Ville Hermanni GRÖNFORS
Jani Kalevi HEISKA		
Petri Juho Armas JANTUNEN
Juho Tuomas B KANGASNIEMI
Kari Ensio KETO-TOKOI		
Antti Petri Mikael KUKKONEN
Jim Ossian KVARNSTRÖM
Petteri MATTILA		
Teemu Olavi MÄNTYNIEMI
Heikki Matti Juhani ROSSINEN

96.k
90.k
96.k
79.mek
96.k
90.k
90.k
90.k
95.k
73.mek
79.mek
90.k
89.k

4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016
4.6.2016

21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
4.6.2016

ajankohtaista
Mikko Juhani SAARINEN
73.mek
Lasse Esko Johannes TARVAINEN 96.k
Ville Mikael TERVAKANGAS
79.mek
Ville Oskari Johannes VENHO
73.mek
Vili Joonas Ilmari VIRTANEN
95.k

4.6.2016
21.3.2016
21.3.2016
21.3.2016
4.6.2016

reserviin
Komdri Raimo Juhani Pyysalo
Ylil Tomas Valdemar Nyman
Ltn Eero Juhani Pikkukangas
Kapt Sauli Olavi Jylhä		
Ylil Juri Tapio Pakarinen		
Evl Pekka Tapani Penttilä		

1.2.2016
23.3.2016
1.4.2016
4.4.2016
18.4.2016
1.5.2016

54.mek
93.k
93.k
90.k
88.k
69.k

Evl Jari Juhani Rantapelkonen
Evl Heikki Petteri Mansikka
Ev Topi Akseli Paloharju		
Kom Juha Matti Pallaspuro
Kenrl Heimo T Sakari Honkamaa
Ev Risto Olavi Kolstela		
Ev Jukka Matti Valkeajärvi
Kenrl Markku Ilmari Nikkilä
Ev Pasi Juhani Kesseli		
Evl Juha Alpo Koskinen		
Maj Väinö Seppo Matti Kaalimaa
Maj Rauno Tero Tapani Nurmi
Maj Arto Juhani Rissala		

71.k
79.k
68.k
69.k
65.k
71.k
69.k
64.k
66.k
71.k
71.k
79.k
86.k

1.5.2016
1.5.2016
1.6.2016
1.6.2016
1.7.2016
1.7.2016
1.8.2016
1.9.2016
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017
1.1.2017

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä ja toivottavat reserviin siirtyneille menestystä!
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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
45 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin

myyjäyrityksessä 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

H

elsingin 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.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa.
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä)
www.asianajotoimistolindell.fi
sähköposti: toimisto@asianajotoimistolindell.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin
Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen.

		

Testamenttilahjoitus

Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.
Kylkirauta 2/2016
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Matkoilla kuultua

n ole osaani valitellut, vaikka joskus
tulee mieleeni, että ymmärrykseni ei
taida olla oikein hyvä. Luulen nimittäin, että näin eläkeläisenä viihtyisin aivan
mainiosti lintujen lentoa katsellen ja muissa
vastaavissa puuhissa. Sellaiseen en ole kuitenkaan ymmärtänyt käyttää minulle suotua
aikaa, vaan puuhastelen edelleen sellaisten
töiden parissa, jotka huolestuttavalla tavalla
muistuttavat entisiä virkatöitäni. Esimerkiksi erilaisten sotahistoriallisten matkojen
johtamiseen on kulunut vuosittain kymmeniä viikkoja.
Mutta kyllä tällaiset matkat antavat
paljon myös niiden vetäjälle. En tarkoita
tällä niinkään sitä, mitä kohteet ja niiden
esittämiseen valmistautuminen opettavat matkan johtajalle itselleen, vaan mielessäni on se, mitä saan matkalaisten
puolelta. Hehän ovat monesti arvokkaan elämänkokemuksen
omaavia ihmisiä, joilla on paljon annettavaa. Mutta myös
koululaisryhmät ovat mielenkiintoinen kokemus. Ensi tutustuminen saattaa olla hieman hämmentävä, mutta ei aikaakaan
kun vierauden tuntu on hävinnyt. Aivan samankaltainen
tuli itsekin oltua varttuneessa teini-iässä; temput olivat
samoja, ajatuksenkulku samantapainen ja jopa protestointi
tuntuu kovin tutulta. Olisivatkohan nuo nykynuoret silti
armeliaampia kuin monet meistä aikoinaan, kun toivoimme
useita opastajiamme jo hoitolaitoksiin?
Niin kai ajattelivat nekin kaksi keski-ikäistä rouvaa,
joiden kuulin kuiskuttelevan: ”Mitähän tästäkin matkasta
tulee, kun opas on noin vanha.” Mitäpä tuohon sanoa, sillä
minähän olen vanha. Kuulemani auttoi minua pitämään
kuitenkin jalat maassa. Tosiasioihin on suhtauduttava tosiasioina. Koomista tai pikemminkin säälittävää on, kun jotkut
ikäihmiset yrittävät ottaa itselleen parikymppisten roolia.
Käsitykseni mukaan rouvat olivat tyytyväisiä matkaan,
koska he seuraavana vuonna ilmestyivät jälleen mukaan
siitä huolimatta, että olin tuolloin vieläkin vanhempi.
Eräällä matkalla kuulin selkäni takaa seuraavan mieli
piteen: ”Kuinka tuo mies voi olla upseeri, vaikka on tuollainen pasifisti?” Olin juuri yrittänyt mahdollisimman
todenmukaisesti kuvata oikean sodan armotonta kovuutta
ja taistelukentän hirveyksiä. Muualta luettujahan tietoni
luonnollisesti olivat, mutta kun vuosikymmeniä on näitä
ikäviä asioita tutkiskellut, on syntynyt mielikuva, teoreettinen tosin vain, joka todellakaan ei kannusta kaipuuseen
päästä mukaan sodan sankaritekoihin.
Tähän pasifisti-hämmästelyyn otin kantaa yrittäen olla
loukkaamatta sen esittäjärouvaa. Samalla koristin sitä, että
en voi tietää, miten yleistä ajatteluni on upseerikunnassa.
Katsoin kuitenkin välttämättömäksi sanoa jotain, sillä muutenkin olen törmännyt joskus esitettyyn uskomukseen, jonka
mukaan upseerit ovat jonkun lajin sotahulluja. Sodat tuovat
mukanaan ylennyksiä ja kunniamerkkejä, ja täytyyhän olla
turhauttavaa valmistautua koko työuran ajan johonkin pääsemättä silti koskaan oikeasti tositoimiin.
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Myönsin pasifismiani päivittelevälle
rouvalle, että omalla tavalla olenkin pasifisti. Omia sotakokemuksia minulla ei ole,
mutta alan ammattilaisena luulen tietäväni,
millaisia ne voisivat olla. Päässäni pitäisi
heittää pahasti, jos ehdoin tahdoin kaipaisin sellaisia itselleni. En olisi halunnut olla
taisteluhaudassa Summassa tai Taipaleessa,
en myöskään palelemassa Stalingradissa, ja
yhtä vähän mielisin tietää nahoissani, miltä
tuntui istua huterassa pommisuojassa vaikkapa Berliinin suurpommitusten aikana.
Virkaveljissänikään en ole tavannut tuollaista kaipuuta.
Leikkisotilaita me rauhan ajan sotilaat
olemme verrattuina yhä harvalukuisammiksi käyviin veteraaneihin, joilla oli tai on vankka tieto sodan
olemuksesta. Mutta kuka heistä on halunnut kokea saman
uudelleen? Aidompia rauhan miehiä ja naisia kuin ovat sodan
kauhuissa itse mukana olleet tuskin voi ollakaan.
Pasifismi-käsitteeseen liitetään kuitenkin tavallisesti
näkemys, että väkivaltaan ei pidä vastata väkivallalla. Se on
utopistinen käsitys lampaiden maailmasta. Yksikään lammas
ei ole koskaan hillinnyt suden hyökkäyshalua hampaattomuudellaan, vaan se on päinvastoin suorastaan yllyttänyt
hyökkääjää. Kun luetellaan sotaa aiheuttavia tekijöitä, niihin
on ehdottomasti laskettava mukaan jonkun mahdollisen osapuolen puolustuskyvyttömyys.
Perustelujeni tässä vaiheessa minusta alkoi näyttää siltä,
että upseeripasifismiani päivitellyt rouva alkoi ymmärtää
minua. Jatkoin silti. Sanoin, että leikkisotilaan vaikutelmaa
emme saa antaa itsestämme, vaikka emme kuuna päivänä haistelisi ruutia oikealla taistelukentällä. Armeijamme
olemuksen pitää osoittaa, että meillä on hampaat, vieläpä
raateluhampaat. Välineidemme tulee olla sellaisia, että niillä
kelpaa taistella, ja koulutuksen on oltava motivoivaa ja silti
kivenkovaa. Jos pehmoillaan, lampaan puolustuskyky ei
juurikaan ylity.
Uskottavat puolustusvoimat ovat paras rauhansäilyttämislaitos, minkä pieni maa voi omistaa. En näe syytä
kerskailla saavutuksillani, mutta eräs asia minua kuitenkin
tyydyttää. Olen sentään ainakin yrittänyt tehdä rauhantyötä
läpi koko elämäni. Sellaistahan toiminta suomalaisen maanpuolustuksen hyväksi on.

Sampo Ahto
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IN MEMORIAM
Tuomainen
Martti Olavi
Eversti
s. 14.11.1949
k. 27.2.2016
Kad.nro 5816
58. Kurssi

Kare
Juha Kustaa
Majuri
s. 19.10.1937
k. 17.3.2016
Kad.nro 4012
46. Kurssi

Kotilainen
Kimmo Kari Kullervo
Kommodori
s. 18.12.1955
k. 18.2.2016
Kad.nro 869me
47. Merikadettikurssi

Jolula
Paavo Antero
Majuri
s. 13.7.1943
k. 30.3.2016
Kad.nro 5285
53. Kurssi

Taskinen
Aarte Olavi
Everstiluutnantti
s. 7.7.1929
k. 17.3.2016
Kad.nro 3326
37. Kurssi

Vesterinen
Hannes
Everstiluutnantti
s. 1.7.1916
k. 10.4.2016
Kad.nro 2348
26. Kurssi

Korhonen
Pentti Antero
Everstiluutnantti
s. 23.7.1932
k. 22.3.2016
Kad.nro 3437
39. Kurssi

Leinonen
Antti Juhani
Everstiluutnantti
s. 4.11.1924
k. 21.3.2016
Kad.nro 3046
29. Kurssi

Sarelius
Seppo Kalevi
Kommodori
s. 22.3.1943
k. 17.3.2016
Kad.nro 702me
35. Merikadettikurssi

Falin
Leo
Everstiluutnantti
s. 23.1.1926
k. 7.4.2016
Kad.nro 3113
31. Kurssi

Salovaara
Jorma Tapani
Everstiluutnantti
s. 20.7.1944
k. 24.3.2016
Kad.nro 5567
55. Kurssi

Ojanen
Risto Erik Jalmari
Majuri
s. 20.7.1939
k. xx.4.2016
Kad.nro 4554
49. Kurssi

Paju
Jouko Väinö
s. 6.10.1937
k. 22.4.2016
Kad.nro 4073
46. Kurssi
Kemppainen
Pekka Matti
Majuri
s. 24.4.1957
k. 26.5.2016
Kad.nro 6532
65. Kurssi
Roiha
Martti Juhani
Majuri
s. 2.2.1937
k. 15.5.2016
Kad.nro 4231
48. Kurssi

Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

