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pääkirjoitus

Tiedustelun salat?

Tiedusteluväestä käytetään toi-
sinaan humoristista nimitystä 
”viitta ja tikari” -joukot. Sym-

bolien yhteiskäytöllä viitataan yleisesti 
tilanteisiin, joissa on vakoilua ja väki-
valtaa, salajuonia ja salaperäisyyttä. Ei 
siis ihme, että tiedustelu ja siihen liitetyt 
mielikuvat kiinnostavat ja herättävät 
tunteita. 

Mitä tiedustelu oikeastaan on ja 
mihin sillä pyritään? Tämä tiedustelun 
erikoisnumero tekee siitä selkoa valta-
kunnan parhaiden asiantuntijoiden kir-
joituksin.

Syy tiedustelun valikoitumiseksi ke-
sänumeromme teemaksi juontuu viime 
kesästä ja tiedustelulakien hyväksymi-
sestä eduskunnassa sekä niiden asteit-
taisesta käyttöönotosta, josta on saatu jo 
kokemuksia. Tiedustelun laillisuus on 
Suomen kaltaiselle oikeusvaltiolle välttämätöntä. 

Tiedustelulainsäädäntökokonaisuuteen liittyy luonteva-
na osana valvonta ja yksilöiden oikeuksista huolehtiminen. 
Vaikka lainvalmisteluprosessi kestikin yli puoli vuosikym-
mentä, lopputuloksen kannalta on erinomaista, että tiedus-
telumme perustuu uusimpaan lainsäädäntöön. Ajantasainen 
tiedustelujärjestelmä parantaa olennaisesti ennakointi- ja 
seurantakykyämme riskeihin varautumiseksi.

Sotilas- ja siviilitiedustelulainsäädäntöjen valmistelu-
prosessin kuluessa voitiin todeta, että tiedustelulla on vahva 
kansallinen tuki. Konkreettisena esimerkkinä ja tunnustuk-
sena on se, että tiedustelulakien laatimisessa tehty yhteistyö 
palkittiin vuotuisella Timanttitekopalkinnolla tänä keväänä. 

Timanttitekopalkinto luovutetaan vuosittain merkittävälle 
kokonaisturvallisuutta edistävälle toiminnalle. Valintaan vai-
kutti erityisesti se, että ministeriöt ja virastot saivat keskinäisen 
yhteistyönsä ohella aikaan toimivan vuoropuhelun eduskunnan 
valiokuntien kanssa, mikä oli aiheeseen liittyvien herkkyyksien 
näkökulmasta ainutlaatuista. 

Kevään kuluessa maailmanlaajuiseksi levinnyt pandemia 
ja tilanteen kehittyminen Suomessa johtivat poikkeusolojen 
toteamiseen sekä valmiuslain eräiden toimivaltuuksien käyt-
töönottoon. Tehdyt toimenpiteet ovat herättäneet perustellusti 
kysymyksen, miksei koronaviruksen nopeaa leviämistä ja 
vaikuttavuutta nähty edeltä käsin? Pettikö tiedustelu, epäon-
nistuiko ennakointi?

Juurisyitä haettaessa voidaan tunnistaa, että valtioiden 
omien tiedustelutarpeiden määrittämisessä ja valtioiden 
 välisessä tiedonjakamisessa on eroja ja intressiristiriitoja. Ne 
voivat johtaa konkreettisiin ongelmiin, kun kansallisia ja val-
tioiden yhteisiä varautumistarpeita ei osata ennalta kuvantaa. 
Koronapandemian edetessä poikkeusoloiksi kansalliset intres-
sit ovat nousseet useissa valtioissa yhteisen eurooppalaisen 

yhteistyön edelle. Kirjaimellisesti elin-
tärkeän tiedon saamiseksi monet valtiot 
ovat valmiita käyttämään kaikkia käytet-
tävissään olevia keinoja, jopa pidemmän 
aikavälin seurauksista välittämättä.

Tiedon jakamisessa yhtenä ongel-
mana tuntuu olevan se, etteivät kan-
sainväliset terveysjärjestöt tunnu saavan 
maailman johtavien suurvaltojen tukea 
osakseen. Eri alojen viranomaisten ja 
asiantuntijaverkostojen laaja-alainen 
hyödyntäminen tiedustelutiedon analy-
soinnissa on tärkeää. Kansainvälinen 
yhteistyö on avain pandemian kal-
taisten kriisien ratkaisemiseen niiden 
synty lähteillä, ja tämä edellyttää terveys-
toimialan tiedon jakamisen toimintakult-
tuurin kehittämistä. 

Lisäksi olemme kaikki tänä päivänä 
tiedon tuottajia, joiden vapaaehtoisesti 

tai tiedostamatta luovuttama data palvelee kokonaiskuvan 
muodostamista esimerkiksi väestön käyttäytymistottumuk-
sista ja informaatiovaikuttamisen mahdollisista somekuplista. 
Niiden seuranta ja johtopäätösten tekeminen onnistuvat myös 
muilta kuin varsinaiselta tiedusteluväeltä.

Tiedusteluväkeen, tiedustelijoihin, jotka työkseen hank-
kivat ja analysoivat tietoa, kohdistuu haastavia odotuksia. 
Tiedustelutoimintaa ja kaikkea siihen liittyvää, ihmisistä 
menet elmiin, saatetaan usein pitää salamyhkäisinä. Eräs alalla 
toimiva kollega pitää ennakkoasenteen perimmäisenä syynä 
tarvetta tietoa tuottavien lähteiden salaamiseen. Se on käytän-
nössä usein välttämätöntä, jotta tietoa saataisiin vastedeskin. 

Vaikka tiedon jakamisessa on viime vuosina avauduttu 
merkittävästi ja tiedonhankintamenetelmien tunnettuutta sekä 
valvontaa on lisätty, tuntuu siltä, että lähteiden suojaaminen 
koetaan jopa tiedon käyttäjään itseensä kohdistuvana epäluot-
tamuksena. Tiedusteluun liittyvien erityispiirteiden ymmärtä-
minen osana kaikkea muuta tiedon hankkimisen kokonaisuutta 
rakentaa kuitenkin vahvempaa luottamusta järjestelmään. 

Tiedustelun lakisääteisenä tehtävänä on tukea kansalaisia 
ja valtiota koko yhteiskunnan turvallisuutta ylläpitäen sekä 
kehittäen. On hienoa, että Suomessa toimii ajanmukaiseen 
lakiin perustuva tiedustelukoneisto, joka palvelee kansalaisia ja 
valtiota turvallisuus edellä. Tiedustelijamme ovat virkavastuul-
la toimivia ammattilaisia. Suokaamme heille työrauha, jotta 
saamme tarpeellisen tiedon parantaaksemme häiriötilanteisiin 
ja poikkeusoloihin varautumistamme.

 Toivotan lukijoillemme lämmintä kesää!

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

Maanpuolustustoimintaa  
poikkeusoloissa

Me upseerit olemme lu-
kuisissa harjoituksissa 
pohtineet valmiuslain toi-

mivaltuuksien käyttöönottoa. Nyt 
se on sitten koettu oikeastikin, kun  
16. maaliskuuta 2020 tasavallan pre-
sidentti yhteistoiminnassa valtioneu-
voston kanssa totesi nopeasti leviävän 
 COVID19-viruksen takia, että Suo-
messa vallitsevat poikkeusolot. 

Päätöstä seurasi lukuisia erilaisia 
rajoituksia niin yksilön kuin yhteis-
kunnankin toimintoihin. Oli selvää, 
että jokaisen kansalaisen terveyden 
ja turvallisuuden tulee mennä kaiken 
muun toiminnan edelle.

Rajoituksilla on ollut vaikutuk-
sia kaikkialle. Ne ovat rikkoneet tai 
muuttaneet ihmisten normaalin arjen. 
Monet työpaikat, liikkeet, opiskelu- 
tai harrastustilat ovat suljettuina. Ne 
ovat rajoittaneet ihmisten liikkumista 
ja mahdollisuuksia tavata muita ih-
misiä. Kaikkien näiden osaltaan ihmisten perusoikeusiin 
kajoavien rajoituksen tavoitteena on ollut estää vaarallisen 
tartuntataudin leviämistä Suomessa. 

Nyt juhannuksen alla voidaan todeta, että rajoitukset 
ovat toimineet ja ainakin nyt taudin leviämistä on saatu 
merkittävästi hillittyä. Sitä myöden on jo alettu purkaa tai 
ainakin helpottaa useita rajoituksia.

Koronarajoitukset ovat haitanneet myös Kadettikunnan 
toimintaa. Olemme joutuneet peruuttamaan lukuisia tilai-
suuksia. Etelä-Satakunnan kadettipiiri oli jo ehtinyt pitkälle 
kevätkokouksemme valmisteluissa, mutta tilaisuutta ei voitu 
kokoontumisrajoitusten takia pitää. Samoin monia muita 
perinteisiä tapahtumia jäi keväällä pitämättä. 

Toisaalta rajoitukset ovat myös pakottaneet ottamaan 
käyttöön uusia toimintatapoja. Kokouksia, opetustapahtumia 
ja seminaareja on pidetty verkossa. Erilaisista tapahtumista 
on tehostetusti välitetty tietoja ja kuvia laajalla jakelulla, 
jolloin on mahdollisesti tavoitettu ehkä myös uusia jäseniä. 

On ollut hienoa nähdä, että vaikeuksista huolimatta on 
haluttu järjestää tapahtumia korvaavilla tavoilla. Kokous-
ten pitäminen tai asioiden opettaminen verkossa on ollut 
helppoa ja toimivaa, ja se tulee varmasti jäämään laajaan 
käyttöön poikkeusolojen jälkeenkin. Samalla on kuitenkin 
todettava, että päätehtävämme veljestoiminnan ja yhteisöl-
lisyyden ylläpitäminen vain verkkoyhteyksin on tuskin sitä, 
miten toimintaamme haluamme kehittää. 

Kun rajoitusten takia useat paikat ovat olleet suljettuina, 
ovat ihmiset etsineet uusia harrastuksia. Retkeilyvälineiden 
myynnissä tehdään ennätyksiä, kun ihmiset ovat löytäneet 
luonnon uudestaan. Useat liikunta- ja eräseurat ovat jo al-
kaneet tarjota palveluita luonnossa liikkumisen tukemiseen. 

Tässä kokonaisuudessa näen myös 
kadettipiireille hyvän mahdollisuu-
den kehittää jäsenistölle perheineen 
yhteisiä tapahtumia. 

Kadettikunnan tämän vuoden yksi 
päätavoitteita on uuden strategia- 
asiakirjan laatiminen. Se tulee oh-
jaamaan toimintaamme alkaneella 
vuosikymmenellä. Työn tukemi-
seksi eri piirit ovat jo tehneet omia 
analyyseja. Keväällä tehtiin myös 
jäsenistölle suunnatut järjestö- ja 
viestintätutkimukset. 

Järjestötutkimuksen mukaan 
 Kadettikunnan keskeisimpinä tehtä-
vinä nähdään aatteellinen veljestoi-
minta, yhteisöllisyyden edistäminen 
sekä maanpuolustustahdon ja -tietou-
den edistäminen. Toiminnassa toivot-
tiin enemmän yhteisiä tapahtumia, 
jotka kaikkien eri ikäisten ja taustais-
ten kadettiupseerien on helppo tuntea 
kiinnostaviksi. Nuoria tulisi saada 

 paremmin mukaan toimintaan. Samoin toivottiin enemmän 
tapahtumia, joihin jäsenistö voisi osallistua läheisineen. 
 Kokonaisuutena vastaajat olivat kuitenkin sangen tyyty-
väinen Kadettikunnan ja kadettipiirien nykyiseen toimintaan. 

Viestintätutkimus vahvisti, että viestinnässä tulee hyö-
dyntää useita eri menetelmiä. Parhaiten jäsenistö tavoitetaan 
Kylkirauta-lehden ja henkilökohtaisesti jaettujen sähköpos-
tien välityksellä. Eri somekanavien käyttö vaihtelee selkeästi 
eri ikäryhmien välillä. Säännöllisesti lähetettyjä sähköposti-
tiedotteita toivottiin lisää niin Kadettikunnan kuin kadettipii-
rienkin johdoilta. Muutamat toivoivat Kadettikunnalta lisää 
näkyvyyttä ja voimakkaampaa osallistumista ajankohtaisiin 
keskusteluihin.

Tehdyt tutkimukset antavat Kadettikunnan hallitukselle 
hyvät perusteet strategia-asiakirjan laatimiselle. Kadettipii-
rien tuki työlle on keskeistä, sillä haluan, että tuleva stra-
tegiamme on yhteisen työmme tulos. Asiakirja esitellään 
jäsenistölle syyskokouksen yhteydessä. 

Syksyn kokouksesta on tavoitteena tehdä tavallista 
juhlavampi, koska sen yhteyteen liitetään myös keväältä 
peruuntuneet palkitsemistilaisuudet. Toivottavasti tilanne 
syksyllä mahdollistaa kokouksen pitämisen suunnitellusti. 

Toivotan koko Kadettikunnan jäsenistölle, kaikille 
 Kadettikunnan työtä tukeneille tahoille sekä Kylkirauta-
lehden lukijoille hyvää ja lämpöistä Kesää. Toivottavasti 
jokainen ehtii kunnolla rentoutua ja nauttia kesästä näistä 
poikkeuksellisista oloistakin huolimatta.

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio
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artikkelit

Teksti: Pekka Toveri ja Antti Pelttari

Pekka Toveri

Sotilaallisten uhkien ja terrorismin 
ohella keskusteluun nousivat 
myös ilmastonmuutoksen suuret 

vaikutukset ympäri maailmaa. Uuden 
vuosikymmenen alkaessa havahduttiin 
puolestaan uuteen vakavaan uhkaan, 
kun Kiinasta liikkeelle lähtenyt ja 
pandemiaksi laajentunut koronavirus-
epidemia järisytti yhteiskuntia kautta 
maailman.

Sekä sotilaallisiin uhkiin ja terro-
rismiin että pandemioihin ja ilmaston-
muutokseen liittyy vahva kansallisen 
turvallisuuden ulottuvuus. Korona-
viruksen aiheuttama poikkeustila avaa 
suomalaisen yhteiskunnan kylkeä vie-
raiden valtioiden vihamieliselle vaikut-
tamiselle. 

Resurssit varmistettava

Poikkeuksellinen tilanne, on se sitten 
pandemia tai jokin muu, luo aina uusia 
mahdollisuuksia käyttää olosuhteita 
hyväksi. Samaan aikaan tällaisessa 
tilanteessa ulkovaltojen tiedustelupal-
velut ovat kärkkäitä hankkimaan tietoa 
pandemian vaikutuksista suomalaiseen 
yhteiskuntaan, viranomaisten suoritus-
kykyyn, yritysten toimintaan tai huol-
tovarmuuteen. 

Ilmastonmuutos puolestaan tuo 
tullessaan muun muassa kuivuutta, 
aavikoitumista, hirmumyrskyjä ja 
nousevia merenpintoja. Näiden suori-
en vaikutusten lisäksi ilmiö vahvistaa 
väistämättä muuttoliikettä ja kansain-
vaelluksia, joilla on oma vaikutuksensa 
geo politiikkaan ja valtioiden turvalli-
suuteen. Alueelliset jännitteet ja kon-
fliktien riski kasvavat, etenkin kun 
suurvaltakilpailu kiristyy, sotilaallinen 
varustautuminen kiihtyy ja epävarmuus 
lisääntyy.

Tällaisessa tilanteessa ei ole ke-
nenkään kannalta hedelmällistä aset-
taa vastakkain niin sanottua perinteistä 
kovaa turvallisuutta, kuten sotilaallisia 
uhkia sekä terrorismia, ja uusia vai-
keasti ennakoitavia kehityskulkuja, 
kuten ilmastonmuutosta ja kulkutau-
teja. 

Kun edessä on taloudellisesti vai-
keita vuosia, saattaa helposti nousta 
esiin ajatus tinkiä kansallisen turvalli-
suuden viranomaisten resursoinnista. 
Kansallinen turvallisuus ei kuitenkaan 
tunne pikavoittoja. Toiminnan on 
oltava pitkäjänteistä, ja sen on perus-
tuttava huolelliseen suunnitteluun ja 
harkittuun päätöksentekoon. 

 Viime vuosikymmenellä herättiin kiristyneeseen 
turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen Euroopassa ja 

merkittävästi kasvaneeseen sotilaalliseen toimintaan 
Itämeren piirissä, osin aivan Suomen lähialueilla. Radikaali-
islamistinen terrorismi kosketti myös ensimmäistä kertaa 

konkreettisesti Suomea.  

Sotilas- ja siviilitiedustelu
– kehittämistä ajan hengessä

Antti Pelttari
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Tiedustelulainsäädäntö 
osoittautunut toimivaksi

Kansallinen turvallisuus kietoutuu 
vahvasti maailmanlaajuiseen muutok-
seen ja megatrendeihin. Tällaisessa 
maailmassa ajantasaisen ja ennakoi-
van tiedon merkitys strategisen pää-
töksenteon tukena korostuu. Toimiva 
ja tehokkaasti järjestetty tiedustelu on 
usein paras ja joskus ainoakin keino 
ennakoida uusia kehityskulkuja.

Suomeen saatiin kesän 2019 alussa 
uusi moderni tiedustelulainsäädäntö, 
jossa otetaan parhaalla mahdollisella 
tavalla huomioon kansalaisten keskei-
set perusoikeudet, kuten yksityisyys ja 
turvallisuus. Samalla se antaa Suomel-
le huomattavasti aiempaa paremmat 
mahdollisuudet vastata yhä monimut-
kaisempiin kansallisen turvallisuuden 
uhkiin. Jo tähän mennessä sotilas- ja 
siviilitiedustelulainsäädännön uusista 
toimivaltuuksista on ollut niitä käyt-
täville viranomaisille selvää lisäarvoa.

Toimivaltuuksien kasvaessa on ke-
hitetty myös tiedusteluviranomaisten 
laillisuusvalvontaa sekä parlamentaa-
rista valvontaa. Suomessa on yhteisen 
hallintokulttuurimme pohjalta selkeä 
ja kaikkien toimijoiden kunnioittama 
valvonnan perinne. Sen päälle on ollut 
helppoa rakentaa uusia toimintamal-
leja. Merkittävin uudistus oli uuden 
tiedusteluvalvontavaltuutetun viran pe-
rustaminen laillisuusvalvontaa varten. 

Virkaa nimitettiin ensimmäisenä 
hoitamaan Kimmo Hakonen, jolla on 
yli kolmenkymmenen vuoden koke-
mus poliisin operatiivisesta toiminnasta 
ja salaisesta tiedonhankinnasta, näitä 
koskevan lainsäädännön valmistelusta 
sekä myös laillisuusvalvonnasta, vii-
meksi valtioneuvoston oikeuskansle-
rinviraston kansliapäällikkönä.

Eduskuntaan puolestaan perustet-
tiin tiedustelun parlamentaarista val-
vontaa hoitamaan yksitoistajäseninen 
tiedusteluvalvontavaliokunta, joka 
huolehtii kokonaisvaltaisesti sekä si-
viili- että sotilastiedustelun parlamen-
taarisesta valvonnasta.

Yhteistyö  
onnistumisen avain

Pienessä maassa olennaisen tärkeää on 
se, että tiedustelun kaksi toimijaa – Puo-
lustusvoimat ja Suojelupoliisi – teke-

vät saumatonta yhteistyötä. On tärkeää 
huolehtia siitä, että kummankin eri-
tyisosaamista päästään hyödyntämään 
täysimääräisesti ja mahdolliset päällek-
käisyydet karsitaan. On sanomattakin 
selvää, että yhteistyö on aina sujunut ja 
sujuu myös uudessa ajassa luontevasti 
ja tehokkaasti.

Yhteistyön perustana on vuo-
tuinen prosessi, jossa asetetaan tie-
dustelun painopisteet. Jo kierroksen 
alkuvaiheessa Puolustusvoimien ja 
Suojelupoliisin asiantuntijat käyvät 
yhdessä läpi mahdollisia päällekkäi-
syyksiä ja yhteistyön muotoja. Sen 

jälkeen vuorossa olevalla keskuste-
lu- ja palautekierroksella asiakkaiden 
ja sidosryhmien kanssa hahmottuvat 
vielä konkreettisemmin ne tietotarpeet, 
joita valtiojohdolla ja muilla keskeisil-
lä toimijoilla on ulko- ja turvallisuus-
poliittisen päätöksenteon tueksi. 

Prosessiin kuuluu olennaisena 
osana ohjaus, josta huolehtivat vas-
tuuministeriöt yhdessä valtioneuvos-
ton kanslian valtiosihteerin johtaman 
tiedustelun ja tilannekuvan koordinaa-
tioryhmän kanssa. Valtakunnan korkein 
johto osallistuu myös prosessiin, sillä 
hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliitti-



Kylkirauta 2/20207

artikkelit

nen valiokunta käsittelee painopisteitä 
yhteisistunnossaan tasavallan presiden-
tin kanssa. 

Tällä varmistetaan tiedonhankin-
nan suuri linja ja se, että sekä sotilas- 
että siviilitiedustelu kykenevät omilla 
vastuualueillaan palvelemaan parhaalla 
mahdollisella tavalla kokonaisturval-
lisuuden koko ketjua. Kokonaisuus 
synnyttää uskoaksemme Suomeen 
ajan oloon asiakaskuntaankin ulottu-
van vahvan tiedustelukulttuurin, jossa 
asiakkaamme osaavat kysyä meiltä re-
levantteja kysymyksiä ja me osaamme 
antaa niihin ennakoivia, merkityksel-

lisiä ja ennen kaikkea käyttökelpoisia 
vastauksia. 

Molemmille tiedustelutoimijoil-
le on tiedustelulainsäädännössä sää-
detty tyhjentävä uhkaluettelo, johon 
sisältyvistä uhkista saamme tieduste-
lumenetelmin hankkia tietoa. Tiedus-
telumenetelmiä käytetään harkiten ja 
laillisuutta vahvasti kunnioittaen. 

Tiedusteluviranomaiset 
luovat uutta

Sekä Suojelupoliisi että sotilastieduste-
lu uudistuvat parhaillaan voimakkaasti. 
Suojelupoliisi on kesäkuun 2019 alusta 

alkaen ollut sekä turvallisuus- että 
tiedustelupalvelu. Asiakkaiden tieto-
tarpeet ja tiedustelun painopisteet oh-
jaavat keskeisellä tavalla koko viraston 
toimintaa. 

Muuntautuminen tiedustelupal-
veluksi on yhä käynnissä – kulunutta 
sanontaa mukaillen se ehkä on pieni 
askel ihmiskunnalle mutta suuri askel 
Suojelupoliisille ja uskoaksemme myös 
koko Suomelle. Viraston sisällä uusien 
toimintatapojen omaksuminen edellyt-
tää uudenlaista johtamista, mihin Suo-
jelupoliisissa on pyritty uudistamalla 
muun muassa johtorakenteita ja niiden 
työtä. 

Suojelupoliisissa on panostettu 
alkuvaiheessa erityisesti kybersuori-
tuskyvyn parantamiseen, ulkomaantie-
dustelun mahdollistamiseen ja siihen, 
että uusilla toimivaltuuksilla hankittu 
tiedustelutieto kyetään hyödyntämään 
mahdollisimman hyvin viraston ana-
lyysissa ja raportoinnissa. Uutta tie-
dusteluroolia kehitettäessä on voitu 
tukeutua Suojelupoliisin seitsemän-
kymmenvuotiseen historiaan Suomen 
turvallisuuspoliisina ja -palveluna.

Sotilastiedustelulla on puolestaan 
takanaan jo yli sata vuotta pitkä historia 
ja kokemus tiedustelusta sekä merkittä-
vää valtakunnallista osaamista monilla 
aloilla, kuten signaali- ja geotieduste-
lussa. Uusi laki antoi sotilastiedustelul-
le merkittävän määrän toimivaltuuksia 
ja samalla mahdollisuuden kehittää jo 
olemassa olevia suorituskykyjä. Samal-
la lainsäädäntö antaa mahdollisuuden 
luoda myös uusia suorituskykyjä, kuten 
tietoliikenne- ja tietoverkkotiedustelun. 

Uusien suorituskykyjen käyt-
töönotto, henkilöstön kouluttaminen 
sotilastiedustelulain toimivaltuuksien 
lain mukaiseen käyttöön sekä koko 
tiedustelujärjestelmän tiiviimpi inte-
groiminen vastaamaan paremmin 
uusiin haasteisiin on merkittävä pon-
nistus. Tiedustelujärjestelmää kehi-
tetään siten, että se kykenee entistä 
joustavammin ja nopeammin suun-
taamaan kaikkia tiedustelukeinoja ja 
-resursseja tarvittavaan tiedonhankin-
taan, analysoimaan kerättyä tietoa ja 
jakamaan tuotteet tarvitsijoille. 

Tiedustelujärjestelmän tärkein 
resurssi on henkilöstö. Tulos tulee 
motivoituneiden ja osaavien ihmisten 
kautta. Osaavien ihmisten rekrytointi 
korostuu varsinkin, kun luodaan uutta. 
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Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, 
mutta onneksi tiedustelun maailma 
kiehtoo suomalaisia huippuasiantun-
tijoita. Vaikka rekrytointitarve on viime 
vuosina ensin toimintaympäristön 
muutoksen ja sitten uuden lainsäädän-
nön seurauksena kasvanut molemmilla 
tiedusteluviranomaisilla selvästi, vir-
koihin on ollut kiinnostuneita ja päteviä 
hakijoita. 

Turvallisuusympäristö 
jatkuvassa muutoksessa

Uudet toimivaltuudet antavat mah-
dollisuuksia uudenlaiseen, entistä te-
hokkaampaan tiedonhankintaan, myös 
ulkomailla. Se on olennaisen tärkeää 
ajassa, jossa kaikki keskeiset kansal-
lisen turvallisuuden uhkat ovat luon-
teeltaan rajat ylittäviä. 

Yhtä tärkeää kuin Puolustusvoi-
mien ja Suojelupoliisin yhteistyö 
Suomen rajojen sisällä on myös mo-
lempien toimijoiden aktiivinen osallis-
tuminen kansainväliseen yhteistyöhön. 
Tietojenvaihto ja yhteiset operaatiot 
auttavat meitä ja sitä kautta ennen 
kaikkea suomalaisia päättäjiä saamaan 
entistä paremman kokonaiskuvan kan-
sallisen turvallisuuden ulottuvuuksista 
ja niistä uhkista, joita vastaan Suomes-
sa tulee varautua. 

Suomen turvallisuusympäristö 
on jatkuvassa muutoksessa. Yhtenä 
esimerkkinä haluamme nostaa esiin 
arktisen alueen. Siitä on muodostunut 
geopoliittisen kilpailun areena, jossa 
suurvaltojen poliittiset, taloudelliset ja 
sotilaalliset intressit risteävät.

Arktinen alue ei ole enää poik-
keuksellisen epäpoliittisen rauhan ja 
yhteistyön alue, vaan se on poliittisten 
ja strategisten toimien suorasukainen 
kohde. Tantereella tömistelevät etu-
nenässä Venäjä ja Kiina eli juuri ne 
valtiot, jotka ovat tiedustelun näkö-
kulmasta erityisen kiinnostuneita myös 
Suomesta. 

Valtioiden välisten konfliktien riski 
on arktisella alueella edelleen suhteel-
lisen matala, mutta jyrkkä retoriikka on 
lisääntynyt samaa tahtia sotilaallisen 
varustautumisen kanssa. Alueen ke-
hitystä määrittäviä keskeisiä ajureita 
ovat ilmastonmuutos, hiili vetyvarojen 
lisääntyvä hyödyntäminen sekä Kiinan 
arktisessa strategiassaan vuonna 
2018 lanseeraama Near Arctic State 

 -konsepti, joka on niin sanotun arkti-
sen silkkitien kehittämisen taustalla. 

Suomi on mukana monilla eri sek-
toreilla arktisessa tutkimus- ja liiketoi-
minnassa. Jäänmurtajien rakentaminen 
on näkyvimpiä esimerkkejä. Suoma-
laisia yrityksiä on mukana esimerkiksi 
Koillisväylän merikaapelihankkeessa, 
arktisessa matkailuteollisuudessa sekä 
pohjoisiin olosuhteisiin tähtäävässä 
ajoneuvoteollisuudessa. 

Tutkimustoiminnan sektorit ulot-
tuvat laaja-alaisesti alkuperäiskan-
sakysymyksistä lääketieteelliseen 
ja geofysikaaliseen tutkimukseen. 
Muodostamme tilannekuvaa arkti-

sesta turvallisuusympäristöstä sekä 
analysoimme ja torjumme muutoksis-
ta mahdollisesti koituvia kansallisen 
turvallisuuden sotilas- ja siviiliuhkia 
turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen 
näkökulmasta. 

Turvallisuusympäristö muuttuu 
paitsi maantieteellisesti myös muissa 
ulottuvuuksissa. Uhkat, ilmiöt ja kehi-
tyskulut realisoituvat aiempaa useam-
min digitaalisessa ympäristössä. Se 
mikä oli vielä jokin aika sitten mah-
dollista havaita omin silmin, löytää 
nyt uusia, yhä vaikeammin havaittavia 
 digitaalisia muotoja. 
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Digitalisaatio – 
mahdollisuuksia ja uhkia

Digitalisaatio on mahdollistanut meille 
ennennäkemättömät kehitysaskeleet. 
Samalla se kuitenkin tekee yhteiskun-
nistamme haavoittuvia ja avaa ovet 
myös kybervakoilulle ja -vaikuttami-
selle. 

Puutteellisesti suojattuun tieto-
järjestelmään voi tunkeutua suoraan 
ulkomailta verkon yli tarvitsematta 
astua lainkaan maamme maaperälle. 
Uhka on osin asymmetrinen, eli enää 
ei välttämättä tarvita suurta armeijaa 
vaikuttamaan vihamielisesti toisen 
valtion toimintaan. Meidän pitää va-

rautua aiempaa useammalla rintamalla: 
maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa 
ja kyberulottuvuudessa.

Laajamittainen siirtyminen etätyö-
hön koronavirukselta suojautumiseksi 
korostaa puolestaan digitalisaation 
mahdollisuuksia ja uhkia tavallisen 
ihmisen arjessa. Suomalainen yhteis-
kunta ottaa viruksen takia nyt yhdellä 
rysäyksellä digiloikkaa, jonka harp-
paaminen olisi muuten voinut kestää 
vuosia. Etätyö sinänsä ei tietenkään ole 
uhka, kunhan tietoturvasta huolehdi-
taan. Tietoturvaan saattaa kuitenkin 
tulla aukkoja aina kun työtä tehdään 
eri tavalla kuin yleensä. 

Kohti tulevaisuutta

Yksittäinen tavallinen suomalainen 
tuskin joutuu valtiollisen tiedonhankin-
nan kohteeksi. Nämä esimerkit kuiten-
kin valottavat sitä, kuinka kansallinen 
turvallisuus ulottuu kansalaisten arjesta 
aina suurvaltapolitiikkaan ja maailman-
laajuisiin kehityskulkuihin asti. Näinä 
poikkeuksellisina aikoina moni kysyy 
itseltään, milloin normaaliin palataan 
vai palataanko enää koskaan. Se on 
varsin oikeutettu kysymys. 

Tiedustelun näkökulmasta olisi 
kuitenkin vaarallista missään vaihees-
sa tuudittautua siihen, että asiat oli-
sivat hyvin tai erityisen normaalisti. 
Pienetkin värähdykset kansallisen tur-
vallisuuden kentässä pitää pystyä tun-
nistamaan, arvioimaan ja asettamaan 
laajempiin yhteyksiin. Se ei tarkoita 
alarmismia vaan ennen kaikkea viileän 
analyyttista ajattelua. Epävarmuuden 
ja vajaan, ehkä ristiriitaisenkin, tiedon 
keskellä on kyettävä arviomaan, mikä 
on olennaista ja millaisia vaikutuksia 
tapahtumilla on. 

Koronaviruksen leviäminen on 
kuitenkin osoittanut, että hyväkään 
ennakointi ei aina onnistu etukäteen 
riittävästi varoittamaan edes kaikkein 
dramaattisimmista uhkista. Samaan 
aikaan kun teemme parhaamme, 
meidän on myös tunnustettava oma 
haavoittuvaisuutemme. Yhteinen 
kirkas tavoitteemme on kuitenkin se, 
että me tietäisimme yhä enemmän ja 
katveeseen taivaanrannan taakse jäisi 
yhä vähemmän. 

Sekä sotilas- että siviilitiedustelun 
kivijalka on kansalaisten luottamus. 
Suomalaiset luottavat Puolustusvoi-
miin ja Suojelupoliisin. Tehtävänämme 
on toimia päivittäin niin, että luotta-
mus säilyy vahvana ja voimme omasta 
puolestamme tehdä vastapalveluksen 
kansalaisille turvaamalla parhaamme 
mukaan Suomen ja suomalaisten tur-
vallisuuden. 

Kenraalimajuri Pekka Toveri pal
velee tiedustelupäällikkönä Puolustus
voimissa.

Poliisineuvos Antti Pelttari on Suo
jelupoliisin päällikkö.
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Ulkopoliittisen instituutin joh-
taja Mika Aaltola kirjoitti 
toukokuisessa kolumnissaan 

(Ilta-Sanomat 2.5.2020), että on oltava 
hereillä sen suhteen, miten korona 
lietsoo olemassa olevia jännitteitä ja 
laukaisee muutenkin virittyneitä kan-
sainvälispoliittisia tapahtumasarjoja. 
Valtiollisille päätöksentekijöille yksi 
keskeisimmistä kysymyksistä lienee-
kin, miten turvallisuusympäristö kehit-
tyy pandemian ja sen oheisvaikutusten 
seurauksena. 

Parhaimpia vastauksia tähän an-
tanevat valtiolliset tiedustelupalvelut. 
Mutta johtaako vallitseva tilanne myös 
tiedustelun paradigman muutokseen?

Tiedustelu on määritettyihin pai-
nopistealueisiin kohdistuvaa salaista 
tiedonhankintaa ja siitä tehtyä analyy-
sia yhdistettynä julkisesti saatavilla 
oleviin tietoihin. Sanan paradigma 
yleisin merkitys on peräisin Thomas 
Kuhnin tieteenfilosofiasta. Kuhn käytti 
sitä teoksessaan Tieteellisten vallan
kumousten rakenne kuvaamassa tiettyjä 
vakiintuneita tieteen toiminnan tapoja:

Mitä tulee tarkkailla ja tutkia? 
Minkälaisia kysymyksiä tulee kysyä 
tutkimustilanteessa tai tutkia aiheeseen 
liittyen? Kuinka nämä kysymykset esi-
tetään? Kuinka tieteellisiä tutkimustu-
loksia tulkitaan?

Tällä tulkinnalla on suora kontakti-
pinta sivun 10 kuvassa esitettyyn tie-
dustelusykliin.

Kerättävät  
ja analysoitavat tiedot

Tiedustelua ei ole luotu itseään vaan 
asiakkaitaan varten. Halutun tiedon 
tarpeen lisäksi muutokset kohteen 
toiminnassa sekä tiedonhankinnan 
mahdollisuudet määrittävät tieduste-
lun tehtäviä. Laajemmin kulloinenkin 
tiedustelun paradigma on sidoksissa 
muutoksiin turvallisuusympäristössä. 

Asiakkaiden tulee määritellä tie-
dustelun kansalliset painopistealueet 
(National Intelligence Priorities Fra
mework, NIPF; Priority Intelligence 
Requirements, PIR). Parhaiten se sujuu 
dialogilla tiedustelutoimijoiden kanssa. 
Suomessa tämä on määritelty laissa. 

Strategiset tiedustelun painopis-
tealueet hyväksytään valmistelevasti 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitte-
levän ministerivaliokunnan ja tasaval-
lan presidentin yhteisessä kokouksessa 
(TP-UTVA). Käytäntö vahvistaa stra-
tegisen tiedustelun kulttuuria valtion-
hallinnossa ja lisää vastavuoroista 
ymmärrystä eri toimijoiden kesken.

Berliinin muuri murtui 9. marras-
kuuta 1989, minkä seurauksena kylmän 

sodan kaksinapainen maailmanjärjes-
tys alkoi murentua Neuvostoliiton 
johtaman blokin kadottua. Filosofi 
Francis Fukuyama julistikin tuolloin: 
”We may be witnessing not just the end 
of the Cold War, but the end of his
tory as such: that is, the end point of 
mankind’s ideological evolution and 
the universalization of Western liberal 
democracy as the final form of human 
government.” 

Tapahtumaketjulla oli keskeinen 
vaikutus lännen tiedustelun paino-
pisteiden määrittelyyn ja tätä kautta 
salaisen tiedonhankintatarpeiden vä-
hentymiseen aikaisemmasta arkkivi-
hollisesta.

Suuntausta vahvistivat ja kiihdyt-
tivät terroristihyökkäykset WTC-tor-
neihin New Yorkissa ja Pentagoniin 

Teksti: Harri Ohra-aho

Tiedustelu on salaista tiedonhankintaa ja siitä tehtyä 
analyysia yhdistettynä julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. 

Tiedustelun seurantakenttää ovat laajentaneet sotaa 
alemman asteiset operaatiot. Turvallisuusympäristön 

muuttuessa on mietittävä, miten tiedustelua voi parhaiten 
hyödyntää tulevan kehityksen hahmottamisessa.

Harri Ohra-aho

Tiedustelun paradigman 
muutoksesta
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Washingtonissa 11. syyskuuta 2001. 
Niiden seurauksena presidentti George 
W. Bush julisti maailmanlaajuisen 
sodan terrorismia vastaan. Venäjästä 
tuli hetkellisesti lännen kumppani luo-
vuttaessaan maalittamistietoja Afganis-
tanista ja mahdollistaessaan ilmatilansa 
käytön Naton sotilaskoneille. 

Yhdysvallat veti mukaansa melkein 
koko läntisen tiedusteluyhteisön tuke-
maan terrorismin vastaista taistelua. 
Perinteisten sotilaallisten uhkakuvien 
sijaan Natossa painotettiin kriisinhal-
lintaa Euroopan rajojen ulkopuolella. 
Tämän seurauksena Venäjään ei koh-
distettu aktiivista tiedustelua viiteen-
toista vuoteen.

 Tilannetta ei juurikaan muuttanut 
edes vuonna 2008 käyty Georgian 
sota, jolloin Venäjä valloitti Georgialta 
 Abhasian ja Etelä-Ossetian. 

Kehityskulku johti siihen, että 
 Venäjän sotatoimet Ukrainassa tulivat 
yllätyksenä. Painopisteiksi oli yleen-
sä määritetty yksittäisten terroristien, 
terroristiryhmien ja roistovaltioiden 
seuranta. Salaisessa tiedonhankinnas-
sa nämä kohteet eroavat joiltakin osin 
myös tekniikoiltaan valtioihin kohdis-
tuvasta tiedustelusta.

Painopiste  
valtiolliseen tiedusteluun

Krimin valtaus ja Venäjän Itä-Ukrainas-
sa vuonna 2014 aloittamat sotatoimet 
sekä Kiinan kommunistisen puolueen 
globaali ambitiotason kasvu muutti-
vat tilannetta vastakkaiseen suuntaan. 
Suurvaltojen välinen geopoliittinen 
kilpailu nousi uudelleen turvallisuus-
poliittisen päätöksenteon ytimeen. 

Lännen keskeisiksi tiedonhankin-
nan kohdemaiksi tulivat Kiina, Venäjä, 
Iran ja Pohjois-Korea. Nato keskittyi 
uudelleen ydintehtäväänsä, kollektiivi-
seen puolustukseen, jonka seurauksena 
Venäjä kohosi uudelleen keskiöön tie-
dustelun painopisteitä määritettäessä.

Viimeisen parinkymmenen vuoden 
aikana tiedustelun seurantakenttää 
ovat laajentaneet sotaa alemman as-
teiset operaatiot. Näistä käytetään 
useita eri termejä: hybridioperaatiot, 
epäsuora vaikuttaminen, toiminta har-
maalla alueella (grey zone) ja aktiiviset 
toimet. Viimeksi mainittu oli käytössä 
jo Neuvostoliitossa. Venäjän infor-
maatiovaikuttaminen Yhdysvaltain 

presidentinvaaleihin vuonna 2016 on 
malliesimerkki tällaisesta operaatiosta.

Hybridi on kuvaus nykyaikaisesta 
konfliktista verkottuneessa ja komplek-
sissa maailmassa. Kyber on uhkamallin 
uusi keskeinen kyvykkyys, mutta myös 
asevoimien käyttö on mukana työkalu-
pakissa. Hybridioperaatiolla halutaan 
aiheuttaa yleistä hämmennystä kohde-
maassa tai liittoumassa pyrkimyksenä 
yhtenäisyyden rikkominen ja päätök-
senteon vaikeuttaminen.

Epätavanomaisella keinovalikoi-
malla teknologiaa hyödyntäen vai-
kutetaan vastapuolen yhteiskunnan 
haavoittuvuuksiin. Toisekseen hybridi-
operaatio voi liittyä ennen sotatoimia 
tapahtuvaan taistelukentän muokkaa-
miseen. Tällöin ennakkovaroituksen 
antaminen, joka on tiedustelun keskei-
nen tehtävä, vaikeutuu. 

Onkin tullut entistä tärkeämmäksi 
muodostaa kokonaisvaltainen käsitys 
potentiaalisen vastustajan tavoitteista ja 
keinoista. Tiedon keräystä ja analyysia 
kehitetään sellaisten indikaattoreiden 
seurantaan, jotka mahdollistavat pa-
remmin ennakkovaroituksen antamisen 
(Indications and Warnings, I&W).

Monipuolinen  
tiedustelun työkalupakki 

Yhdysvaltalainen informaatiosodan-
käynnin professori Thomas J. Czer-
winski on kuvannut kirjoituksissaan 
teknologian, kulttuurin ja paradigman 
vuorovaikutussuhteita. 

Mielenkiintoista on pohtia etenkin 
sitä, miten voimakkaasti teknologinen 
murros, disruptio, vaikuttaa suoraan 
paradigmatason muutoksiin. Eettistä 
pohdintaa käydään laajemminkin siitä, 
miten paljon valtaa annamme algo-
ritmeille, Rule of Algorithm. Tekno-
logisella disruptiolla on vaikutuksensa 
tiedustelusyklin kaikkiin osiin, mutta 
etenkin salaisen tiedon keräykseen ja 
analyysiin. 

Kun rautatieverkosto 1800-luvulla 
kehittyi, tiedon kerääminen vastustajan 
joukkojen keskityksistä toteutui parhai-
ten olemalla fyysisesti läsnä vihollisen 
maaperällä. Kerätty informaatio välittyi 
entistä nopeammin analyytikoille, kun 
lennätin otettiin käyttöön. Yhdysval-
lat värväsi toisen maailmansodan jäl-
keen Norjan välityksellä suomalaisia 
kaukopartiomiehiä valokuvaamaan 

Muurmanskin alueen kehitystä, koska 
satelliittien tuottama informaatio ei 
ollut riittävän tarkkaa. 

Nykyisin jopa kaupallisilla satel-
liiteilla on kymmenien senttien erot-
telukyky. 

Suurvallat ovat kuvaustieduste-
lun (IMINT ja GEOINT) teknologian 
hyödyntämisessä suunnannäyttäjiä. 
Tiedustelun maailman moninaisuutta 
jäsentävät monet termit, joista käyte-
tään yleensä englanninkielisiä lyhen-
teitä. Niitä on selitetty aukeamalla  
olevassa kuvassa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain kansal-
linen geotiedusteluvirasto (National 
GeospatialIntelligence Agency, NGA) 
keskittyy kehittämishankkeissaan vii-
teen teknologian osa-alueeseen: edis-
tyksellinen analytiikka ja mallinnus, 
datan hallinnointi, nykyaikainen oh-
jelmistosuunnittelu, tekoäly ja tulevai-
suuden työskentelytavat. 
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”Matalalla roikkuva hedelmä” ku-
vaustiedustelussa on tekoälyyn perus-
tuva koneoppiminen satelliittikuvien 
tulkinnassa. Hieman korkeammalla 
roikkuu tiedustelun tuki sotatoimille 
avaruudessa.

Isolla-Britannialla oli ensimmäi-
sessä maailmansodassa informaatioyli-
voima, koska se hallinnoi suurta osaa 
maailmanlaajuista lennätin- ja kaapeli-
verkkoa nimeltään AllRed Line. Tämä 
mahdollisti muun muassa Euroopan ja 
Amerikan välisen viestiliikenteen seu-
raamisen. 

Nykyisin tämän verkon tilalla ovat 
internet ja satelliittiyhteydet, ja infor-
maatioylivoimaa havitellaan tietoverk-
ko- ja signaalitiedustelun (SIGINT) 
keinoin. 

Signaalitiedustelussa Suomi on 
ollut jo kauan kansainvälisesti arvos-
tettu toimija. Uuden tiedustelulain-
säädäntömme myötä olemme myös 
tietoverkkotiedustelussa samalla viival-

la muiden maiden tiedustelupalvelui-
den kanssa. Se koostuu tietoliikenne- ja 
tietojärjestelmätiedustelusta. 

Tietoliikennetiedustelulla ymmär-
retään valtion rajan tietoliikennekaa-
peleissa ylittävään tietoliikenteeseen 
kohdistuvaa tiedustelua tietoliiken-
neoperaattoreiden osoittamissa liityntä-
pisteissä. Tietojärjestelmätiedustelussa 
tiedonhankinta kohdistuu kohteen in-
formaatiojärjestelmiin tiedonhankinta-
sovellusten avulla.

 Suomen F-18-Hornet-kaluston 
korvaava uusien monitoimihävittäjien 
HX-hanke on merkittävä myös tie-
dustelun ja valvonnan (Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance, ISR) 
kannalta. Uuden sukupolven koneiden 
sensorit mahdollistavat tiedon keräyk-
sen tarkasti ja tehokkaasti sekä taktisten 
tehtävien tueksi että mahdollistamaan 
syötteet strategiseen analyysiin. 

Teknologinen disruptio tuo tiedus-
telutoimintaan myös haasteita, jolloin 

toiminta pitää järjestää uudella tavalla. 
Näin on salaisessa henkilötiedustelussa 
(HUMINT). Meillä on kaikilla digi-
taalinen jalanjälkemme. Peitehenkilöl-
lisyyksien luominen ja ylläpitäminen 
ilman paljastumista on entistä haasta-
vampaa. Toisaalta henkilötiedustelu 
fuusioidaan entistä tiiviimmin muiden 
tiedustelumenetelmien kanssa. 

Eräs keskustelluimmista aiheista 
tiedusteluyhteisössä on, miten järjes-
tää paremmin yhteistoiminta muiden 
viranomaisten, elinkeinoelämän ja 
tutkimuslaitosten kanssa. Avointa 
tietoa (OSINF tai OSINT) on paljon 
ja analysoimatonta dataa vielä enem-
män. Tekoälyn hyödyntäminen on tässä 
osaratkaisu ja yhteistyön tiivistäminen 
eri sidosryhmien kanssa toinen. 

Tiedustelu  
jatkossakin keskiössä

Aloitin kirjoitukseni kysymyksellä 
pandemian mahdollisista vaikutuk-
sista tiedustelutoimintaan. Turvalli-
suusympäristön muuttuessa on hyvä 
miettiä, miten tiedustelua voi parhaiten 
hyödyntää tulevan kehityksen hahmot-
tamisessa. Pandemiakriisi tuskin muut-
taa itse seurattavia kohteita, mutta sillä 
on vaikutuksensa suurvaltojen välisen 
kilpailun muotoihin ja käytettäviin 
keinoihin. 

Lääkintätiedustelun (MEDINT) 
merkitys tiedonhankintamenetelmänä 
kasvanee. Sillä tarkoitetaan vieraan 
valtion sellaisen lääke-, bio-, kemian- 
ja ympäristötieteellisen informaation 
keräystä ja analyysia, jolla on merki-
tystä oman valtion strategiselle suun-
nittelulle ja operatiiviselle toiminnalle. 
Onko kyseessä tiedustelun paradigman, 
muutos jää nähtäväksi.

 Kenraalimajuri evp Harri Ohra
aho toimii neuvottelevana virkamie
henä puolustusministeriössä.
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Teksti:  Kosti Honkanen

Kosti Honkanen

Suomalaisessa yhteiskunnassa tie-
dustelua aihealueena on saatettu 
kutsua omaehtoiseksi pidätty-

vyydeksi. Tilanne muuttui merkittävästi 
vuoden 2013 Kyberturvallisuusstrategi
an myötä, josta alkoi 1. kesäkuuta 2019 
voimaan tulleisiin tiedustelulakeihin 
johtanut laaja poikkihallinnollinen työ. 

Yhteiskunnallinen kehitys on näky-
nyt viimeisen vuosikymmenen aikana 
tiedustelutoimialan avoimuuden vaa-
timuksena. Enää tiedustelua ei toteu-
teta julkisuudelta piilossa pidettävissä 
organisaatioissa ja menetelmin, joista 
ulkopuolisilla ei ole mitään käsitystä. 

Tiedustelulainsäädännön keskeisiä 
osa-alueita ovat ohjaus, kohteet, tiedus-
telumenetelmät ja valvonta.

Keskeiset toimijat ja roolit

Tiedustelulainsäädännössä keskeisiä 
toimijoita ovat operatiiviset toimijat: 
Suojelupoliisi ja sotilastiedusteluviran-
omainen. Sotilastiedusteluviranomai-
sella tarkoitetaan sotilastiedustelusta 
annetun lain mukaan Pääesikuntaa ja 
Puolustusvoimien tiedustelulaitosta. 

Lisäksi keskeitä toimijoita ovat oh-
jaavat tahot: tasavallan presidentin ja 
valtioneuvoston ulko- ja turvallisuus-
poliittisen ministerivaliokunnan 
yhteinen kokous (TP-UTVA) sekä tie-
dustelun koordinaatioryhmä ja tiedus-
telun asiakkaat. 

TP-UTVA käsittelee vuosittain tie-
dusteluviranomaisten vuosittaiset pai-
nopisteet. Ne ovat pitkiä kehityslinjoja, 

joilla on merkitystä Suomen kansalli-
selle turvallisuudelle tai maanpuolus-
tukselle. 

Turvallisuusympäristön muutos 
on hälventänyt rajaa sotilaallisten ja 
muiden uhkien välillä. Tästä johtuen 
painopisteiden tiedustelun kohteiden 
koordinointiin on perustettu tiedustelun 
koordinaatioryhmä. Ryhmä käsittelee 
myös ulko- ja turvallisuuspoliittisia 
vaikutuksia sisältävät tiedusteluviran-
omaisen suunnitelmat. Näihin sisältyy 
muun muassa tiedustelumenetelmien 
käyttö ulkomailla. 

Tiedustelun asiakkaita ovat tahot, 
jotka tarvitsevat tiedusteluviranomaisten 
hankkimia tietoja sekä niiden tuottamia 
analyysejä ja raportteja. Keskeisimmät 
asiakkaat ovat Suomen ulko- ja turval-
lisuuspoliittiset päättäjät. Nämä voivat 
esittää tiedusteluviranomaiselle myös 
tietopyyntöjä tietyn asian selvittämi-
seksi. 

Tiedustelun asiakaskuntaan voi-
daan lisäksi lukea kaikki viranomaiset 
ja yritykset, jotka liittyvät maanpuolus-
tukseen tai kansallisen turvallisuuden 
suojaamiseen sekä yhteiskunnan koko-
naisturvallisuuteen. 

Kohteet

Kohteiden määrittelyssä on kyse toi-
minnan ja ilmiön tasolla määriteltävistä 
asioista. Näihin liittyvä konkreettinen 
toiminta muuttuu ajassa yhteiskunnan 
ja esimerkiksi teknologisen kehityksen 
myötä. Kohteet ovat osittain tiedustelu-

viranomaiselle yksinomaisia ja osittain 
päällekkäisiä. 

Seuraavassa tarkastellaan esimer-
kinomaisesti muutamaa tiedustelun 
kohdetta.

Vieraan valtion asevoimien ja 
niihin rinnastuvien järjestäytyneiden 
joukkojen toimintaan ja toiminnan val-
misteluun kohdistuvassa tiedustelutoi-
minnassa pyritään hankkimaan tietoa 
turvallisuusympäristön epävarmuus-
tekijöistä. Tietojen perusteella epävar-
muustekijöitä pyritään jäsentämään, 
vähentämään ja myös hyödyntämään 
maanpuolustuksessa ja kriisiin varau-
tumisessa. 

Sotilastiedustelun keskeisenä ta-
voitteena on antaa tarvittaessa sotilaal-
linen ennakkovaroitus. Sotilaallinen 
ennakkovaroitus edellyttää erilaisten 
tapahtumien ja kehityskaarien seuran-
taa kokonaisvaltaisesti. Oikea-aikainen 
tieto sotilaallisesta uhkasta antaa val-
tiojohdolle enemmän liikkumatilaa eri-
laisten painostuskeinojen kohdistuessa 
Suomeen. 

Terrorismi on toinen keskeinen 
tiedustelun kohde. Tiedustelun kon-

 Tiedustelutoiminta kohteineen ja 
tiedustelumenetelmineen on osa yhteiskunnallista 

kehitystä. Suomen tiedustelulainsäädäntö on 
tasapainoinen ja moderni.  Artikkelissa kuvataan 

tiedustelulainsäädännön keskeisiä osa-alueita. 

Tiedustelulainsäädäntö
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tekstissa terrorismia ei pidä ymmärtää 
kapea-alaisesti terrorismirikoksena, 
siten kuin se ymmärretään rikoslaissa. 
Siviilitiedustelussa terrorismi ymmär-
retään ilmiötason toiminnaksi, jonka 
tarkoituksena on usein aiheuttaa väes-
tössä pelkoa. Tätä kautta voidaan pyrkiä 
vaikuttamaan hallituksiin tai kansain-
välisiin järjestöihin. Ilmiö kattaa myös 
väkivaltaisen radikalisoitumisen sekä 
vierastaistelijailmiön. 

Terrorismi vaarantaa kansallista tur-
vallisuutta monin tavoin. Toimintatavat 
muodostavat usein suuren ja sattuman-
varaisesti määräytyvän ihmisjoukon 
henkeen tai terveyteen kohdistuvan 
uhan. Iskuilla on usein pitkäaikaisia vai-
kutuksia, kuten pelkoa ja levottomuutta 
väestössä. Iskut vaikuttavat myös tur-
vallisuustoimiin ja siten hankaloittavat 
ihmisten arkea ja kaventavat demokraat-
tisen, liberaalin yhteiskunnan toimintaa. 

Tiedustelukohdan nojalla pyritään 
hankkimaan tietoa suunnitelmista, ta-
voitteista ja organisoitumisesta sekä 
siitä, millainen iskun toteuttamiskyky 
terroristijärjestöllä, pienryhmällä tai yk-
sittäisellä toimijalla Suomea kohtaan on. 

Kolmas tärkeä tiedustelun kohde on 
yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uh-
kaava toiminta. Elintärkeät toiminnot 
ovat kokonaisturvallisuuden ytimessä, 
sillä niissä on kyse koko yhteiskunnan 
toimivuuden kannalta välttämättömistä, 
kaikissa tilanteissa ylläpidettävistä toi-
mintakokonaisuuksista. Yhteiskunnan 
elintärkeisiin toimintoihin kohdistuva 
uhka on jo itsessään vakava, sillä ilman 
toimintoa yhteiskunta voi vain vaivoin 
toimia täysipainoisesti. Tosin tieduste-
lun kohteena ei voi olla mikä tahansa 
pieniin tietomurtoihin pystyvä, löyhästi 
organisoitunut ryhmittymä. 

Yhteiskunnan elintärkeät toimin-
not on pyritty suojaamaan vahvasti, ja 
niiden tulee periaatteessa toimia kai-
kissa valmiuden tiloissa. Mahdollisen 
uhkan taustalla olevalla toimijalla pitää 
olla merkittäviä resursseja, niin rahal-
lisia kuin teknologisiakin, jotta uhkaa 
voidaan pitää todellisena.

Tiedustelumenetelmät

Tiedustelumenetelmissä on kyse tiedus-
teluviranomaisen työkalupakista. Ne 
tarjoavat erilaisia keinoja tiedon saami-
seksi tiedustelun kohteesta. Usein niitä 
käytetäänkin samanaikaisesti tiettyyn 
kohteeseen. 

Laissa säädettyjen tiedustelumene-
telmien lisäksi tiedusteluviranomaiset 
käyttävät sääntelemättömiä tiedustelu-
menetelmiä. Ne ovat usein keskeisessä 
osassa ennakollista tiedonhankintaa, 
jossa keskeisimpänä on avointen läh-
teiden tiedustelu. 

Tiedustelulainsäädäntö sisältää lu-
kuisia tiedustelumenetelmiä, joista seu-
raavassa esitellään muutamia.

Tietoliikennetiedustelu oli aiemmin 
tuntematon toimivaltuus. Tietoliikenne-
tiedustelu on säädetty viimesijaiseksi 
tiedustelumenetelmäksi, jolloin tietoa 
ei voida hankkia muilla tiedustelu-
menetelmillä esimerkiksi viestinnän 
ulkomaisesta luonteesta johtuen. Tieto-
liikennetiedustelua voi käyttää kumpi-
kin tiedusteluviranomainen, mutta sen 
käytännön toteuttamisesta vastaa aina 
sotilastiedusteluviranomainen.

Tiedustelumenetelmän kohteena on 

tietoliikennekaapeleissa ja -kuiduissa 
liikkuva tietoliikenne. Tiedustelumene-
telmän kohdentaminen aloitetaan va-
litsemalla tietty valokuitu tai kuidussa 
liikkuva aallonpituus. Tietoliikennetie-
dustelua voidaan kohdistaa ainoastaan 
Suomen rajan ylittävään tietoliikentee-
seen. 

Kohdistamista jatketaan kuidussa tai 
aallonpituudessa liikkuvaan tietoliiken-
teeseen kohdistettavilla hakuehdoilla. 
Hakuehdot eivät voi kohdistua viestin 
sisältöön, joten hakuehtona voidaan 
käyttää tietoliikenteen teknisiä tietoja, 
kuten sähköpostiosoitteita ja IP-osoit-
teita.

Tietoliikennetiedustelu poikkeaa 
muista tiedustelumenetelmistä siinä, 
ettei se varsinaisesti kohdistu esimerkik-
si yhteen tiettyyn henkilöön. Kohteena 
voi olla esimerkiksi se, keiden kanssa 
tietyllä alueella olevat henkilöt viestivät 
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tai ketkä Suomen alueella olevat henki-
löt viestivät tietyllä internetin keskuste-
lupalstalla.

Tietolähdetoiminnassa tietty henkilö 
kertoo vapaaehtoisesti ja luottamuksel-
lisesti tiedusteluviranomaiselle tietoja, 
joiden hän tietää tai olettaa olevan vi-
ranomaisen kannalta hyödyllisiä. 

Tietolähteen ohjatussa käytössä tie-
dusteluviranomainen ei enää ainoastaan 
ota vastaan tietoja, vaan johtaa tietojen 
hankkimista käyttäen tietolähdettä vä-
likappaleena. Jo tietolähdetoiminnan 
luottamuksellisesta luonteesta seuraa 
se, että tiedusteluviranomaisella on 
erityinen vastuu tietolähteen hengestä 
ja terveydestä. Tietolähdettä voidaan 
turvata esimerkiksi antamalla hänelle 
käyttöön väärennettyjä asiakirjoja.

Ulkomaan tietojärjestelmätiedus-
telulle ei ole vastinetta siviilitiedus-
telulainsäädännössä tai aiemmassa 

lainsäädännössä. Siinä on kyse tietotek-
nisin menetelmin suoritettavasta tieto-
jen hankkimisesta Suomen ulkopuolella 
olevasta tietojärjestelmästä. Toimival-
tuus antaa sotilastiedusteluviranomai-
selle mahdollisuuden pitkäkestoisesti 
hankkia tietoja Suomen ulkopuolella 
olevaan tietojärjestelmään Suomesta 
käsin.

Valvonta

Valvonnalla lisätään yhteiskunnan luot-
tamusta tiedustelutoimintaan, tuodaan 
toimintaa demokraattisen kontrollin 
piiriin sekä suojellaan kansanvaltaa ja 
vahvistetaan tiedustelutoiminnan legi-
timiteettiä.

Tiedustelutoiminnan ensisijainen 
valvonta tapahtuu tiedusteluviranomai-
sessa. Tiedusteluviranomaisen sisäinen 
koulutus ja esimerkiksi tiedustelumene-

telmien käytön edellyttämien päätösten 
asianmukainen valmistelu takaavat sen, 
että toiminta on myös lainmukaista. 

Tiedusteluviranomaisten hallin-
nonalaoilla ministeriöt suorittavat tie-
dusteluviranomaisen valvontaa. Sillä 
varmistetaan se, että toiminta ja toimin-
nan valvonta on tiedusteluviranomaises-
sa järjestetty lainmukaisesti.

Tiedustelutoiminnan erityisluonteen 
vuoksi toimintaa valvoo reaaliaikai-
sesti ulkopuolinen valvoja, tiedustelu-
valvontavaltuutettu. Valtuutetulla on 
vapaa pääsy tiedusteluviranomaiseen 
tarkastustoiminnassaan, ja hän saa tiedot 
tehdyistä päätöksistä. Lisäksi valtuutettu 
voi keskeyttää tai lopettaa tiedustelu-
menetelmän käytön, jos hän havaitsee 
lainvastaista toimintaa. 

Parlamentaarista valvontaa suorit-
taa eduskunnan tiedusteluvalvontava-
liokunta. Parlamentaarinen valvonta 
painottuu jälkikäteiseen valvontaan, ja 
sen kohteena on tiedustelutoiminnan 
kokonaisuus sekä tiedustelutoiminnan 
sisäisen valvonnan ja laillisuusvalvon-
nan toimivuus. 

Tiedustelutoiminnan jälkikäteistä 
valvontaa suorittaa myös eduskunnan 
oikeusasiamies. Henkilötietojen käyt-
töä ja siihen liittyviä järjestelyitä valvoo 
tietosuojavaltuutettu.

Lisäksi omaksi valvonnan osa- 
alueekseen voidaan lukea julkisuus, 
jossa keskeisiä toimijoita ovat media 
ja julkiseen keskusteluun osallistuvat 
tahot.

Täytäntöönpano onnistunut

Tiedustelulakien voimaantulon jälkeen 
toiminnan käynnistymisen ja lakien täy-
täntöönpanon voidaan arvioida alkaneen 
hyvin. 

Tiedusteluviranomaisen voidaan 
oikeudellisista näkökohdista arvioida 
onnistuneen tehtävänsä suorittamisessa 
hyvin, jos tiedusteluviranomainen saa 
hankittua tehtävänsä suorittamiseksi 
tärkeitä tietoja eikä tiedusteluviran-
omaisen toimintaan kiinnitetä huomiota 
valvonnan yhteydessä, toiminta ei päädy 
esitutkintaa eikä mediassa ole otsikoita 
tiedusteluviranomaisen toiminnasta.

Oikeustieteiden maisteri Kosti 
Honka nen toimii vanhempana halli
tussihteerinä puolustusministeriössä.
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Ulkoasiainhallinto ja tiedustelu
– yhteistyötä yhteisen asian eteen

Kun uusi tiedustelulainsäädäntö 
päätettiin käsitellä eduskun-
nassa kiireellisenä, sen hyväk-

syminen edellytti viiden kuudesosan 
määräenemmistöä. Tämä merkitsi 
samalla sitä, että uusi lainsäädäntö sai 
erittäin laajan poliittisen tuen. 

Prosessi osoittikin, että Suomi 
pystyy edelleen toimimaan varsin 
yksimielisesti poliittisesti ja oikeu-
dellisesti vaikeissakin turvallisuutta 
koskevissa kysymyksissä. Jos meillä 
on kyky toimia yksituumaisesti myös 
tiukan paikan tullen, yhteiskuntamme 
on resilientimpi, eli se selviää ja kestää 
paremmin paineen alla. 

Samalla lainsäädäntötyö osoitti sen, 
että eduskunnassa on selkeä ymmär-
rys kansainvälisestä ja kotimaisesta 
toimintaympäristöstämme ja niistä 
uhkakuvista, joihin vastaamiseksi uusi 
tiedustelulainsäädäntö on tarpeen. 

Ulkoministeriöllä ja tiedustelu-
viranomaisilla on tärkeä rooli po-
liittisen johdon oikean tilannekuvan 
ylläpitämisessä. Jos tilannekuva on 
sama, myös johtopäätökset ovat usein 
samat.

Uuden opettelua

Ulkoministeriön näkökulmasta on 
hyvä, että Suomella on nyt ajantasai-

nen, riittävillä toimivaltuuksilla varus-
tettu tiedustelulainsäädäntö. Meidän 
näkökulmastamme on tärkeää, että 
Puolustusvoimien ja Suojelupoliisin 
työkalupakki on kunnossa – nyt ja eri-
tyisesti pahan päivän varalle.

Tiedostamme, että työskentelemme 
uuden asian parissa. Uusi lainsäädäntö 
tuo viranomaisille uusia toimivaltuuksia. 
Tämä edellyttää sitä, että harjoittelemme 
ja kehitämme uusia toimintatapoja. 

Ulkoasiainhallinto on pitkään tehnyt 
yhteistyötä Puolustusvoimien ja Suo-
jelupoliisin kanssa, mutta uusi lainsää-
däntö edellyttää yhteistyön muotojen 
kehittämistä edelleen. Parhaiden käy-
täntöjen muodostumiseen menee aikaa. 
Esimerkiksi Ruotsissa vastaavaa toimin-
taa on harjoitettu viime vuosi sadalta 
alkaen.

Heikentynyt 
turvallisuusympäristö

Mikään kansainvälisessä tilanteessa ei 
viittaa siihen, että voisimme laimin-
lyödä kansallisen kykymme seurata 
ja ymmärtää toimintaympäristöämme 
ja vaikuttaa siihen. Lähialueidemme 
turvallisuus on heikentynyt ja turval-
lisuusympäristömme on muuttunut 
epävakaammaksi etenkin vuoden 2014 
jälkeen.

Laajemmin koko sääntöpohjaiseen 
kansainväliseen järjestelmään kohdis-
tuu kasvava paine. Suurvaltojen väliset 
jännitteet voimistuvat. Kehitys vaikut-
taa myös Suomen toimintaympäristöön 
ja kiristää kansainvälistä turvallisuus-
tilannetta. 

Nopea teknologinen kehitys luo 
valtavia uusia mahdollisuuksia laa-
jasti koko yhteiskunnassa. Samalla 
se mahdollistaa myös yhä pahemmat 
väärinkäytökset, jotka voivat kohdistua 
yksittäisiin kansalaisiin tai valtioihin. 

Koronavirusepidemia ja sen tor-
jumiseksi eri maissa käyttöön otetut 
keinot näyttävät kiihdyttävän joitain 
kehityskulkuja, jotka olivat olemassa 
jo ennen viruksen leviämistä. Kansa-
laisten liikkeiden valvonnassa koronan 
takia on otettu digiloikka, joka sisältää 
mahdollisuuden myös väärinkäytöksiin 
varsinkin autoritaarisissa maissa.

Hybridivaikuttaminen on arkipäi-
vää ja yhä suurempi turvallisuusuhka. 
Kyse on pahantahtoisesta vaikuttami-
sesta, jossa laajalla keinovalikoimalla 

Teksti:  Matti Anttonen

Ulkoministeriö ja edustustoverkkomme tuottavat 
runsaasti tietoa ja analyysia. Ulkoasiainhallinnon työssä 

on synergiaa sotilastiedustelun ja Suojelupoliisin 
kanssa. Heikentynyt turvallisuusympäristö ja 

hybridivaikuttaminen korostavat tarvetta tiiviille 
viranomaisyhteistyölle ja luotettavan tilannekuvan 

tuottamiselle poliittisen johdon käyttöön. 

Matti Anttonen
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pyritään vaikuttamaan systemaattisesti 
tiettyyn kohdevaltioon. Hybridivaikut-
tamisen keinovalikoina laajenee tekno-
logian mahdollistamana vain ihmisen 
kekseliäisyyden asettamissa rajoissa. 

Meihin kohdistuu yllättäviä hyb-
ridioperaatioita, joissa toiminnan 
takana olevan tahon tavoite on hämär-
tää ymmärrystämme siitä, mitä todella 
tapahtuu, ja joissa tilannekuva on väis-
tämättä puutteellinen. Tällaiset operaa-
tiot korostavat tarvetta uudenlaiselle 
yhteistyölle tiedusteluviranomaisten 
kanssa ja laajemmin koko valtionhal-
linnossa. 

Riittävän selkeä, jaettu tilannekuva 
toimii pohjana poliittisen johdon pää-
töksille ja strategiselle viestinnälle. 

Vaikka teemme jo nyt hyvää yh-
teistyötä, sitä on lisättävä entisestään 
– emme voi olla omissa siiloissamme. 
Ei ole sattumaa, että eri valtiossa tai 
kansainvälissä toimijoissa yleistyy 
pyrkimys yhdistää tai sulauttaa yhteen 
aiempaa useamman viranomaisen tuot-
tamaa tietoa, niin sanottu Fusion Cell. 

Ulkoministeriö ja tiedustelu

Suomea koskevan oleellisen tiedon 
hankkiminen, sen analysointi ja ja-
kaminen kansallisesti on yksi ulko-
asiainhallinnon tärkeimmistä tehtävistä. 
Ulkoasiainhallinnolla on ainutlaatuinen 
läsnäolo maailmalla: edustustoverk-
komme. 

Tietyiltä osin ulkoministeriön ko-
neisto tekee saman sisältöistä työtä 
kuin sotilastiedustelu ja Suojelupoliisi. 
Meidän työssämme on paljon synergiaa.  
Esimerkiksi ulkoministeriön laaja rapor-
tointiaineisto on myös tiedusteluviran-
omaistemme hyödynnettävissä.

Ulkoministeriön käytettävissä on 
puolestaan sotilastiedustelulain 14 §:n 
mukainen tietopyyntö. Pääesikunnalle 
tietopyynnön voivat lain mukaan tehdä 
tasavallan presidentti, valtioneuvoston 
kanslia, ulkoministeriö ja puolustusmi-
nisteriö.

On tärkeää, että käymme jatkossakin 
hyviä keskusteluja ulkoministeriön ja 
tiedusteluviranomaisten kanssa – sekä 
yhteistyön kehittämisestä että tarpeet-
toman päällekkäisyyden välttämisestä.

Tiedustelutoiminnan yhteensovitta-
miselle on toimivat kansalliset puitteet. 
Ylätasolla toimintaa ohjaa tasavallan 
presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen ministerivalio-
kunnan (TP-UTVAn) yhteiskokous. 
TP-UTVAn roolista on sisällytetty soti-
lastiedustelulakiin nimenomaiset mää-
räyksensä (13 §, 16 §). 

Lisäksi yhteensovittamisen fooru-
mina on tiedustelun ja tilannekuvan 
koordinaatioryhmä. Siihen kuuluvat 
tasavallan presidentin kanslian, valtio-
neuvoston kanslian, ulkoministeriön, 
puolustusministeriön ja sisäminis teriön 
kansliapäälliköt sekä Pääesikunnan 
tiedustelupäällikkö ja Suojelupoliisin 
päällikkö. 

Edellä mainittujen kanavien lisäk-
si jokapäiväinen vuoropuhelu ja hyvät 
yhteistyösuhteet käytännön tasolla ovat 
erittäin tärkeitä. Tämä on yksi Suomen 
vahvuuksista: Ensinnäkin meillä on ver-
rattain matalan hierarkian organisaatiot. 
Toiseksi yhteydenpito myös yli organi-
saatiorajojen on luontevaa.

Suomen vahvuudet  
ja yhteinen intressi

Kun pidämme tiiviisti yhteyttä ja tun-
nemme toistemme organisaatiot, kyke-
nemme tuottamaan paremmin sellaista 
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tietoa, joka vastaa tarpeisiin, ja jaka-
maan sen nopeasti oikeille ihmisille. 
Esimerkiksi mitä parempi käsitys ul-
koministeriöllä on Puolustusvoimien 
tiedustelutoiminnasta ja osaamisesta, 
sitä paremmin ministeriö kykenee hyö-
dyntämään sotilastiedustelulain 14 §:n 
mukaista tietopyyntöä.

Vaikka yhteensovittaminen on 
tärkeää, on myös välttämätöntä, että 
ulkoministeriöllä ja tiedusteluviran-
omaisilla on omat tiedonhankinta-
kanavansa ja raportointiputkensa. 

Kaikki tietoa tuottavat organisaatiot 
painivat sellaisten haasteiden kanssa 

kuin raportoinnin oikea-aikaisuus, 
jakelujen kohdentaminen ja tuotetun 
tiedon vaikuttavuus. Kun kukin viran-
omainen hoitaa oman tonttinsa hyvin, 
kyetään tuottamaan kokonaisuutena 
luotettavampaa ja vaikuttavampaa ti-
lannekuvaa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitii-
kan päämääränä on vahvistaa Suomen 
kansainvälistä asemaa, turvata itsenäi-
syys ja alueellinen koskemattomuus, 
parantaa Suomen ja suomalaisten tur-
vallisuutta ja hyvinvointia sekä yllä-
pitää yhteiskunnan toimivuutta.

Tiedusteluviranomaiset voivat 
löytää edellä mainitusta ulkoministe-
riön toiminnan päämäärästä myös oman 
toimintansa päätavoitteet. Teemme 
toisin sanoen työtä saman tavoitteen 
eteen – Suomen ja suomalaisten edun 
ja turvallisuuden edistämiseksi. 

Yhteistyömme onkin luontevaa ja 
lähtökohdat ovat erinomaiset, mutta 
toimiva yhteistyö vaatii toimintamuo-
tojen kehittämistä ja aktiivista panos-
tamme joka päivä.

Valtiosihteeri Matti Anttonen toimii 
ulkoministeriön kansliapäällikkönä.
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Suurlähetystöjen ja puolustusasia-
miestoimistojen toimintaedelly-
tykset vaihtelevat asemamaittain 

merkittävästi. Asemamaana voi olla 
monialaista ja syvää yhteistyötä tekevä 
Suomen kumppani, suomalaisille mer-
kityksellinen ja tärkeä maa, jonka 
kanssa on asialliset yhteistyösuhteet, 
tai maa, jossa yhteistyö ja tiedonsaanti 
ovat voimakkaasti rajoitettua.

Norjan kanssa satavuotista diplo-
maattista yhteistyötä leimaavat hyvät 
naapurisuhteet, pohjoismaisen yhteis-
työn perinne ja viime vuosina usein 
myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
kumppanuus. Suomella ja Norjalla on 
Pohjoismaina erinomaiset ja tiiviit kah-
denväliset suhteet. 

Näkemykset ja intressit useimmissa 
Suomelle tärkeissä ulko- ja turvallisuus-
poliittisissa kysymyksissä ovat yhtene-
vät. Geopoliittisesta asemasta on toki 
otettava huomioon se, ettei Norja kuulu 
Euroopan unioniin ja että toisaalta se on 
Naton sitoutunut perustajajäsen.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisissa ky-
symyksissä suurlähetystö ja puolustus-
asiamiestoimisto tuottavat kotimaahan 
ajantasaista tietoa ja analyysiä, jonka 
käyttäjinä ovat valtion johto, ulko-
ministeriö, puolustusministeriö ja Pää-
esikunta.

Suurlähetystön tehtävät

Suurlähetystö eli diplomaattinen 
edustusto edustaa Norjassa Suomen 
valtionhallintoa ja palvelee koko suoma-
laista yhteiskuntaa. Edustusto toteuttaa 
 ulkoasiainhallinnon toiminta-ajatusta 
ja siinä mainittuja ulkoasiainhallinnon 
perusarvoja. Edustusto palvelee ulko-
asiainhallinnon lisäksi luonnollisesti 
myös muita hallinnonaloja, kuten puo-
lustusministeriötä, sisäministeriötä ja 
tasavallan presidentin kansliaa. 

Erityispiirteenä Oslon suurlähetys-
tön toiminnassa on Suomen ja Norjan 
hyvin tiivis vierailuvaihto. Ministerien 
ja korkean virkamiestason konsultaa-
tioihin laaditaan paljon ajankohtaista 
taustamateriaalia.

Edustusto osallistuu laajasti Suomen 
ja Norjan välisen yhteistyön valmiste-
luun ja toteuttamiseen sekä raportoi 
Norjassa käytävästä yhteiskunnallises-
ta keskustelusta ja Norjan hallituksen 
harjoittamasta politiikasta. Lähetys-
tö myös seuraa ja edistää Suomen ja 
Norjan välisiä taloudellis-kaupallisia 
suhteita, syventää Suomen ja suoma-
laisten kulttuurielämän tuntemusta ja 
tarjoaa konsulipalveluita. 

Oslossa keskitytään erityisesti ulko- 
ja turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä 
suurlähetystö ja puolustusasiamiestoimisto tuottavat 
kotimaahan ajantasaista tietoa ja analyysiä. Suomella ja 
Norjalla on erinomaisen tiiviit kahdenväliset suhteet.

Teksti: Mikael Antell ja Juha Tuominen

Mikael Antell

Juha Tuominen

Suomen kasvot, silmät  
ja korvat maailmalla 
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ja siitä raportoimiseen sekä toisaalta 
viennin edistämiseen ja Suomen brändin 
rakentamiseen maakuvatyöllä. Viimeksi 
mainitut liittyvät tiiviisti toisiinsa. 

Yhteistyöverkosto luotava

Suurlähetystön kannalta on ensiarvoi-
sen tärkeää hankkia kattava kontakti-
verkosto kaikkiin keskeisiin tahoihin ja 
toimijoihin Norjassa. Siten suomalaisil-
le päätöksentekijöille voidaan välittää 
tarpeellinen tilannekuva asemamaan 
valinnoista ja vaihtoehdoista.

Oslossa nykyiset suurlähettiläs ja 
puolustusasiamies aloittivat kontakti-
verkoston rakentamisen liki samanai-
kaisesti syksyllä 2018. Ensimmäisten 
kuukausien aikana saatiin sovittua puo-
lustushallinnon yhteistapaamiset Norjan 
puolustusministerin, puolustusvoimien  
komentajan ja operaatioesikunnan 
komentajan sekä teollisuuden alan ta-
paamiset muun muassa Kongsbergin 
johtoryhmän kanssa. 

Norjan puolustusvoimien operaa-
tioesikunnassa Reitanissa työskentelevät 
rinta rinnan suomalainen ja ruotsalainen 
yhteysupseeri. Siksi olikin luontevaa, 
että sinne tehty vierailu toteutettiin 
yhdessä Ruotsin suurlähettiläs- ja asia-
mieskollegoiden kanssa. 

Suurlähettilään ja asiamiehen yh-
teiset käynnit avainhenkilöiden luona 
antavat vierailuille sopivan muodollisen 
luonteen. Tapaamiset ”kulmahuoneissa” 
jäävät tietysti organisaatioiden muis-
tiin, ja sen jälkeen käytännön asioiden 
hoito asiantuntijoiden ja valmistelijoi-
den kanssa on mutkatonta. Verkostoi-
tuminen on edustautumisessa aivan 
keskeistä, jotta kotimaahan pystytään 
välittämään ennakoivan päätöksenteon 
mahdollistavaa tilannetietoa myös kes-
keneräisistä tai valmistelussa olevista 
luottamuksellisista asioista. 

Suurlähetystöjen tiedonhankinnan 
ja raportoinnin keskeinen tavoite on yh-
teistyömahdollisuuksien kartoittaminen 
ja tapahtumien ennakointi epämiellyttä-
vien yllätysten välttämiseksi, eikä niin-
kään niiden selvittäminen jälkikäteen. 
Norjassa yhteistyön ytimenä ovat tiiviit 
ja luottamukselliset henkilösuhteet yh-
teisten intressien kannalta relevantteihin 
tahoihin. 

Tuottaakseen tuloksia suhteiden 
täytyy pohjautua vastavuoroisuuteen, 
jossa molemmat osapuolet kokevat hyö-

tyvänsä kanssakäymisestä. Hedelmällis-
ten suhteiden ylläpitäminen edellyttää 
riittävien sosiaalisten ominaisuuksien 
lisäksi sitä, että osaa asiansa ja osaa 
muodostaa kokonaisnäkemyksen, jotta 
osaa esittää oikeita kysymyksiä ja yh-
distää oikeita tahoja. 

Parhaimmillaan keskustelut tuotta-
vat molempia osapuolia hyödyntävää 
uutta tietoa, molemminpuolista ymmär-
rystä ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. 
Jotta tiedonhankinta olisi mahdollisim-
man hyödyllistä, ajoitus on kaikki kai-
kessa. Tämä edellyttää perehtyneisyyttä 
sekä asemamaan että oman maan kes-
kusteluun ja päätöksentekoprosesseihin. 

Laadukas ja oikea-aikainen tie-
donhankinta ei ainoastaan tue omien 
isäntäorganisaatioiden päätöksentekoa 
vaan nostaa parhaimmillaan esille uusia 
relevantteja toimintavaihtoehtoja.

Puolustusasiamiestoimiston 
tehtävät

Suurlähettiläät ylläpitävät valtionpää-
miesten ja ulkoministeriöiden välisiä 
suhteita, ja puolustusasiamiehet puo-

lestaan toimivat puolustusministeriö 
ja Pääesikunta -akselilla. Siinä missä 
suurlähettiläät ympäri maailmaa edus-
tavat tasavallan presidenttiä, puolustus-
asiamiehet edustavat puolustusvoimain 
komentajaa. Puolustusasiamiehen teh-
tävänä on myös toimia suurlähettilään 
puolustuspoliittisena neuvonantajana. 

Suomella on yhteensä seitsemän-
toista puolustusasiamiestä tai apu-
laispuolustusasiamiestä neljässätoista 
puolustusasiamiestoimistossa. Pääosalla 
asiamiehistä on lisäksi sivuakkreditointi 
yhteen tai useampaan maahan, ja puo-
lustusasiamiehet edustautuvat kaikkiaan 
37:ssä eri maassa. 

Suomen Oslon suurlähetystöä 
asemapaikkanaan pitävä asiamies on 
Norjan lisäksi akkreditoitu Tanskaan 
ja Islantiin. Suomen ja asemamaiden 
yhteistyön laajuus huomioiden selvästi 
yli puolet työajasta käytetään Norjas-
sa, vajaa kolmannes Tanskassa ja vain 
murto-osa Islannissa. 

Norjan ja Tanskan puolustus-
ministeriöiden ja pääesikuntien 
protokollasektorit laativat akkreditoi-
duille asiamiehille vuosittaisen katta-
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van ohjelman varuskuntavierailuineen 
ja infopäivineen.  Islannissa vastaavasta 
asiamiesvierailusta ja perehdytyksestä 
vastaa ulkoministeriön turvallisuus- ja 
puolustusasioiden osasto sekä rannik-
kovartiosto.

Tavanomainen puolustusasiamiehen 
työviikko on yhdistelmä protokollaa, 
sotilaallista yhteistyötä sekä päätehtä-
vänä tiedonhankintaa, toimintaympäris-
tön analysointia ja raportointia. Yhden 
asiamiehen toimistoissa viikoittaisen 
työajan suunnittelu on tasapainoilua 
raportointiin käytettävissä olevan ajan 
ja tiedonhankinnan sekä hallintoon ja 
protokollatilaisuuksien käytettävän ajan 
välillä. 

Puolustusasiamiehet ovat osa Pääesi-
kunnan tiedustelupäällikön johtamaan 
tiedustelujärjestelmää. Pääesikunnan 
tiedusteluosasto vastaa sotilastieduste-
lun kokonaisuudesta, sen johtamisesta 
sekä suorituskykyjen käytöstä. 

Puolustusasiamiesten avaintehtävä-
nä on seurata asemamaidensa turvalli-
suusympäristön kehitystä sekä tuottaa 
tilannetietoa ja arvioita kehityksestä 
ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon 

ja sotilaallisen päätöksenteon ja suun-
nittelun tueksi.

Sotilastiedustelun tiedonhankinta-
menetelmissä puolustusasiamiesten työ 
voidaan luokitella osaksi henkilötiedus-
telua ja avointen lähteiden tiedustelua. 
Kumppanimaiden välillä asiamiehen 
työ on kuitenkin aina hyvin avointa 
ja yhteistyöhakuista. Asiamiehet osal-
listuvat puolustushallinnon eri tasojen 
tapaamisiin ja moniin käytännön yhteis-
työhankkeisiin. 

Tiedon jakamisen foorumit vaihtele-
vat yhteistyöalueittain. Oslon puolustus-
asiamiestoimiston tapauksessa yhteistyö 
voi olla kahdenvälistä, Pohjoismaiden 
yhteisen puolustusyhteistyöhankkeen 
NORDEFCOn puitteissa tapahtuvaa, 
JEF-maiden (Joint Expeditionary 
Force) välistä tai esimerkiksi Nato +2 
-formaatissa tapahtuvaa tiedonvaihtoa, 
jolloin osallistujina ovat Nato-maiden 
lisäksi Suomen ja Ruotsin edustajat. 

Sotilastiedustelujärjestelmän ana-
lyysissä asiamiesten tuottama tieto 
yhdistetään muiden tiedustelulajien 
tuottamaan tietoon, ja lopullinen tuote 
toimitetaan tiedontarvitsijalle tarkoituk-

senmukaisella tavalla. Ymmärrettävistä 
syistä analyysi esimerkiksi valtioiden 
keskinäisistä suhteista tai Puolustus-
voimien yhteistyömahdollisuuksista on 
usein arkaluontoista ja siten julkisuus-
lain tarkoittamalla tavalla suojattavaa. 

Puolustusasiamiehen tehtävänä on 
yhdessä suurlähettilään kanssa tukea 
myös suomalaisen puolustusväline-
teollisuuden vientiponnisteluja ja yh-
teistyömahdollisuuksia asemamaissaan. 
Suomen ja Norjan välillä yhteistyö puo-
lustusteollisuudessa on viime vuosina 
kasvanut nopeasti. Maiden suurimpien 
puolustusteollisuuden yritysten, kuten 
Kongsbergin, Patrian ja Nammon, yh-
teisomistusta pidetään molemmissa 
maissa strategisena ja huoltovarmuutta 
lisäävänä tekijänä. 

Toimintaympäristö 
muutoksessa

Norjan ja Suomen kahdenvälinen puo-
lustusyhteistyö tiivistyy koko ajan. 
Merkittävä Suomea ja Norjaa yhdistä-
vä tekijä on luonnollisesti raja naapuri 
Venäjä. Norjassa sekä uhkakuviin liit-
tyvä keskustelu että debatti puolustus-
järjestelmän kehittämisen mahdollisista 
vaihtoehdoista on erittäin avointa ja 
mielenkiintoista seurattavaa.

Ensimmäistä kertaa on Suomen 
nykyisessä hallitusohjelmassa erikseen 
mainittu tiivistyvä puolustusyhteistyö 
Norjan kanssa. Aktiviteetti etenkin ark-
tisella alueella on lisääntynyt huomatta-
vasti viime vuosina, ja sitä tulee myös 
Suomen tarkasti seurata. Norjalaiset 
ovat huolissaan valtavien merialuei-
densa turvallisuudesta. Norjan vauraus 
tulee merestä: se on merenkulkua, öljyä, 
kaasua ja kalaa. 

Norja on tehnyt strategisen päätök-
sen tiivistää kahdenvälisiä suhteitaan 
lähialueiden maihin. Suuntaus on viime 
vuosina ollut selvä, mikä nostaa turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikan merkitystä 
Suomen ja Norjan kahdenvälisissä suh-
teissa, mutta myös Suomen, Ruotsin ja 
Norjan kolmenvälisessä yhteistyössä. 
Hyvän kumppanimaan kehitystä on 
seurattava avoimin silmin ja tarkalla 
korvalla.

Mikael Antell toimii Suomen suur
lähettiläänä Norjassa.

Kommodori Juha Tuominen palve
lee puolustusasiamiehenä Norjassa.
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Suurelle yleisölle ovat elokuvien-
kin kautta tuttuja esimerkiksi 
toisen maailmansodan aikai-

set brittien koodinpurkamispyrinnöt 
Bletchley Parkissa. Tiedustelupalve-
lujen on aina pitänyt pysytellä tekno-
logisen ja kryptologisen tutkimuksen 
kärjessä kilvoitellessaan tiedonhan-
kinnassa ja toisaalta salaamisen me-
netelmissä. Tiedustelun kontekstissa 
ase–vasta-ase kamppailua käydään 
korostetusti tutkimuksen keinoin. 

Tutkimus tiedustelun yhteydessä 
on paljon muutakin kuin teknisiä väli-
neitä. Menetelmiä voidaan tutkia ja ke-
hittää tekniikkaa laajemmin, kun taas 
tiedustelun mielenkiinnon kohteiden 
tieteellisen tutkimuksen voi olettaa 
tuottavan tiedusteluorganisaatioitakin 
kiinnostavaa tietoa. Tiedustelu itses-
sään tarjoaa myös mielenkiintoisen 
tutkimuskohteen.

Tiedusteluorganisaatioiden ja tie-
dustelun historian tutkimus on väline 
ymmärtää tiedustelun maailmaa. Eri-
tyisen merkittävää se on siksi, että 
toiminnan luonteesta johtuen tiedus-
telutoimijoita on hyvin vaikea lähestyä 
suoraan julkisen tutkimuksen keinoin. 
Myös yhteiskuntatieteissä tutkitaan tie-
dustelua ja sen merkitystä. 

Historian anti 

Tiedustelu itsessään on historioitsijalle 
epäkiitollinen tutkimuskohde, ennen 
muuta lähdeongelmien vuoksi. Siitä 
huolimatta on sitäkin tutkittu suoma-
laiselta kannalta. 

Tiedustelu on luonteensa vuoksi 
erittäin arkaluontoista, ja tämän seu-
rauksena sen lähdemateriaali on usein 
köyhää. Erityisesti sodissa siipeensä 
saaneiden maiden tiedusteluorganisaa-
tiot eivät ole tavanneet jättää itsestään 
kummoista virallista asiakirjajälkeä. 

Esimerkiksi vuonna 1944 sodan 
lopun häämöttäessä suomalaiset hä-
vittivät tiedustelun ja valvonnan pa-
pereita, niin virallisia kuin henkilöiden 
omia arkistojakin, pelätessään maan 
miehittämistä. Myöhemminkin arka-
luonteista ja ei-virallista materiaalia 
tuhottiin varmuuden vuoksi, jos jolla-
kulla sellaista oli hallussaan. 

Erityisesti sotien ajan ja sen jälkeis-
ten vaaran vuosien sotilastiedustelun 
lähdeaineistot Suomessa ovat niukko-
ja, ja tiedustelutoiminnan merkitystä ja 
laajuutta on vaikea arvioida. Lähempä-
nä tätä päivää olevat arkistoaineistot 
ovat taas enimmäkseen edelleen tur-
valuokiteltuja.

Vaikeuksista huolimatta tieduste-
lun historiaa on Suomessakin tutkit-
tu. Esimerkiksi Marko Palokangas on 
teoksessaan Hankitun tiedon varassa 
ansiokkaasti ja monipuolisesti valot-
tanut Suomen puolustusvoimien yh-
tymätason tiedustelun historiaa koko 
itsenäisyyden ajalta. Raimo Heiskasen 
sotien ajan Päämajan tiedustelutoimin-
taa käsittelevä Saadun tiedon mukaan 
on puolestaan lajissaan klassikko. 

Siviilitiedustelusta Kimmo Ren-
tolan toimittama Ratakatu 12 tarjoaa 
mielenkiintoista tietoa Suojelupoliisista 
ja vastavakoilusta koherentissa muo-
dossa. Artikkelin kirjoittajan ja Tapio 
Koskimiehen toimittama kirja Sata 
vuotta suomalaista sotilastiedustelua 
tarjoaa puolestaan tietokirjamaisia vä-
lähdyksiä sotilastiedustelun historian 
taipaleelta. 

Heidi Ruotsalaisen tuore väitöstut-
kimus ruotii tiedustelua palvelevan so-
tilasasiamiesjärjestelmän ensi  askeleita 

Tutkimuksella on tehtävänsä tiedustelussa ja sen 
kehittämisessä. Tekniikka ja teknologia ovat tärkeitä, 

mutta myös tiedustelun historia, onnistumiset ja 
epäonnistumiset ovat täyttäneet kirjoja ja tiedejulkaisuja. 
Julkinen tutkimus tarjoaa sekä kehittämissyötteitä että 

kiihkottoman yhteiskunnallisen keskustelun.

Teksti: Joonas Sipilä

Tiedustelu, tutkimus ja 
tiedustelun tutkimus

Joonas Sipilä
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itsenäisessä Suomessa. Lasse Lehto-
sen, Ohto Mannisen ja Timo Lieneen 
tutkimukset radiotiedustelun synnystä 
Suomessa taas kertovat osaltaan myös 
ennakkoluulottoman kokeilutoiminnan 
merkityksestä tiedustelun kehittämisek-
si, vain joitain esimerkkejä mainitak-
seni.

Tiedustelua ja vakoilua esiintyy 
myös muissa kuin valtiollisissa yhteyk-
sissä. Siinä missä jotkin yritykset tarjoa-
vat tiedustelupalveluja, ovat useammat 
yritykset vakoilun kohteena. Tällaiseen 
toimintaan liittyvät esimerkiksi yritys-
vakoilun, talousvakoilun ja teollisuus-
vakoilun käsitteet. Niistä ei juurikaan 
ole tehty tutkimusta, vaikka ilmiöillä 
voi olla suuriakin vaikutuksia yrityksille 
itselleen ja laajemmin yhteiskuntaan. 

Lähdeaineisto-ongelmat ja teol-
lisuusvakoilun huono näkyvyys vai-
kuttanevat tutkimuksen vähäisyyteen. 
Suurhyökkäyksen ennakkovaroituk-
sen epäonnistuminen tai niin sanotun 
Cambridgen viisikon hiuksia nostattavat 
käänteet Neuvostoliiton kaksoisagent-
teina ovat mielenkiintoisempia tutki-
muskohteita kuin yrityssalaisuuksien 
vuotaminen ulkopuolisille. 

Tutkimuksella ja tutkimusyhtei-
söissä syntyy pohjaa myös yksityisille 
analyysiyrityksille, kuten strategisen 
tason analyysia tarjoava STRATFOR. 
Samoin muodostuu valmiuksia ja vä-
lineitä yritysten harjoittamaan tiedus-
teluun (business intelligence), joka voi 
kohdistua vaikkapa markkina-alueiden 
kartoittamiseen ennen liiketoiminnan 
rakentamista tai laajentamista tai jopa 
suoranaiseen yritysvakoiluun.

Tekniikka ja menetelmät

Systemaattinen uuden tutkimus on aina 
tärkeää, ja tiedustelussa se sisältää vah-
vasti teknisen puolen. Tiedustelupalve-
luiden tiedonhankintalaitteet toimivat 
samojen fysiikan lakien alaisuudessa 
kuin kaikkien muidenkin. Välineiden 
ja toiminnan kehittäminen edellyttää tut-
kimuksen seuraamista ja sen tekemistä. 

Suomessa voimaan tulleet uudet 
tiedustelulait tuovat tiedusteluviran-
omaisille uusia toimivaltuuksia ja suori-
tuskykyjä. Näiden operatiivisen käytön 
ja kehittämisen takana voi varmastikin 
uskoa olevan myös tutkimusta.

Maailmalla tiedustelua palvele-
vaan tutkimukseen keskittyy myös 

omia  orgaanejaan, kuten Yhdysval-
tain asevoimien tutkimusorganisaation 
DARPAn (Defense Advanced Research 
Projects Agencyn) mallin mukaan ra-
kennettu tiedustelututkimuksen pik-
kuveli, IARPA (Intelligence Advanced 
 Research Projects Activity). IARPA 
rahoittaa eri tavoin erittäin kunnianhi-
moisia tutkimushankkeita, joiden avulla 
haetaan tiedustelullista etulyöntiasemaa 
ja ylivoimaa. 

Tutkimuksesta opetukseen

Tekniikka ja tekninen tutkimus ovat 
varmastikin tiedusteluorganisaatioille 
tärkeitä, mutta ne eivät ole ainoa tapa, 
jolla tiedustelu linkittyy tutkimukseen. 
Tiedustelun tutkimus on maailmalla 

vakiintunut kansainvälisten suhteiden 
tutkimussuuntaus. 

Suomessa sen kaltaista varsinaista 
tiedustelun tutkimusta on ollut hyvin 
vähän, eikä tutkimussuuntauksella ole 
Suomessa vielä omaa ääntä tai julkaisu-
kanavaa. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
on perinteisesti tutkittu jonkin verran tie-
dustelua sivuavia aiheita ja tiedustelua 
itseään. Tällä hetkellä tiedustelututki-
musta onkin Suomen yliopistokentässä 
viriämässä etenkin juuri siellä.

Tiedustelututkimuksen kentässä 
erityisesti niin sanotut tiedustelun epä-
onnistumiskeskustelut (intelligence 
failure) ovat olleet näkyvässä osassa. 
Tällainen tutkimus on ollut hyvin 
näkyvää aina Roberta Wohlstetterin 
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klassisesta Pearl Harborin yllätystä kä-
sittelevästä tutkimuksesta alkaen, ja se 
on saanut uutta tuulta purjeisiinsa nä-
kyvien tiedustelun epäonnistumisten tai 
sellaiseksi tulkittujen kohdalla. 

Esimerkiksi syyskuun 11. päivän 
2001 iskujen ja Irakin sotaan 2003 joh-
taneiden vaiheiden jälkimainingeissa on 
tutkittu myös valtiollisesti tiedustelun 
roolia ja merkitystä näissä maailmaa 
muokanneissa tapahtumissa.

Tiedustelutematiikka on jossain 
määrin vakiintunut osaksi erilaisiin 
yliopistojen maisteriohjelmiin tiedus-
telupalvelujen omien koulujen opetus-
ohjelmien lisäksi. Tällaista tiedusteluun 
liittyviä sisältöjä sisäänsä sulkevaa 
suuntausta Suomessa edustaa esimer-

kiksi Jyväskylän yliopistossa perustet-
tu turvallisuus ja strateginen analyysi 
-maisteriohjelma. Maanpuolustuskor-
keakoulussa puolestaan tiedustelua pe-
rinteisesti käsitellään eri tutkintotasojen 
opetuksessa.

Opetussuuntauksella on myös kan-
sainvälinen ulottuvuus, jota esimerkik-
si Euroopan tiedusteluakatemia, The 
European Intelligence Academy (EIA) 
edustaa. EIA on Euroopan unionin vi-
rasto, ja se pyrkii eri tavoin edistämään 
tiedustelun tutkimusta ja tiedustelukult-
tuuria sekä tarjoamaan mahdollisuuksia 
nuorille tiedustelututkimukseen suun-
tautuville tutkijoille. 

Maaliskuussa 2020 perustettu Intel
ligence College in Europe (ICE) linkit-

tyy myös tiedustelututkimukseen. Tosin 
ICE on verkkosivujensa mukaan enem-
mänkin eurooppalainen yhteiskunnan 
ylimpiin kerroksiin kohdistuva valistus-
organisaatio ja keskustelufoorumi kuin 
varsinainen oppilaitos. 

Tiedustelun tutkimus hakee jos-
sain määrin uomiaan, ja akateemiselle 
tutkimukselle on tarjolla moninaisia 
lähestymiskulmia: tiedustelutiedon 
hyödyntäminen päätöksenteossa, tiedus-
telun suhde mediaan, tiedusteluproses-
si tai vaikkapa tiedustelu elementtinä 
kylmän sodan valtataisteluissa – aihe-
alueita ja teemoja riittää. Suomessa on 
jopa tiedustelututkimusta rahoittavia 
säätiöitä, kuten Suomalainen strategi-
sen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö. 

Opetuksen näkökulmasta keskus-
telua on herättänyt kysymys siitä, mikä 
tulisi olla yliopistojen tiedusteluun liit-
tyvien opetusohjelmien fokus. Tulisiko 
niiden keskittyä tutkimaan tiedustelua 
ilmiönä, tiedustelun menetelmiä ja tie-
dusteluorganisaatioita itseään sekä opet-
tamaan niistä vai kenties perinteisesti 
painottaa alueen tai teeman tuntemusta 
ja niitä yleisiä ajatteluvalmiuksia, jotka 
korkeakoulutus parhaimmillaan tuo tul-
lessaan. Painotuksen mielekkyys riip-
puu siitä, keneltä kysytään.

Julkisesti salaisesta 
yhteiskunnan vuoksi

Tiedustelu tarvitsee tutkimusta toimiak-
seen ja kehittyäkseen. Tiedusteluorga-
nisaatioiden oma tutkimus on yleensä 
salattua. Tiedustelua voidaan kuitenkin 
tutkia julkistenkin lähteiden pohjalta. 

Yhteiskunta tarvitsee yliopistollista 
tiedustelun tutkimusta ymmärtääkseen 
ilmiötä ja organisaatioita, jotka ovat 
tiedustelua varten rakennettuja. Se on 
myös välttämätöntä, jotta voidaan käydä 
mielekästä yhteiskunnallista keskus-
telua tiedustelusta. Keskustelua, joka 
parhaimmillaan perustuisi julkiseen 
yliopistolliseen tutkimukseen salaliit-
toteorioiden tai agenttielokuvien sijaan. 
Siinä on suomalaisellekin tiedeyhteisöl-
le uutta sarkaa kynnettäväksi.

Filosofian tohtori Joonas Sipilä on 
Maanpuolustuskorkeakoulun sotahis
torian dosentti.
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Yhdysvaltalaisten sotateo-
reetikoiden John Arquil-
lan ja David Ronfeltin 

mukaan informaatioaikakaudel-
la tieto voidaan mieltää aseeksi. 
Informaatioteknologisen vallan-
kumouksen ensiaskeleiden aikaan 
nämä ajattelijat ideoivat tiedosta, 
tiedonhankkimisesta ja -käsitte-
lystä tulevan keskeinen osa mo-
dernin asevoiman vaikuttavuutta 
taistelukentällä. Perusluonteel-
taan intressipohjaisessa valtioi-
den välisessä järjestelmässä tämä 
elementti on niin ikään läsnä. 

On selvää, että keskinäistä 
riippuvuutta korostava läntisten 
maiden yhteisö pyrkii rakentu-
maan luottamuksen ja jaettujen 
intressien varaan. Vastaavasti 
realistisen tarkastelijan on muistettava se, että jos historia 
jotakin voi ihmiskunnalle opettaa, on se arvaamattomuus. 
Ihmisyhteisöjen kollektiivinen muisti on kovin lyhyt, eikä 
hyvinä hetkinä haluta keskittyä huonoihin aikoihin. Tällai-
sessa tilanteessa huonojen aikojen ennustaminen edustaa 
alarmismia. 

Esimerkki tällaisesta huomiosta löytyy eurooppalaisesta 
lähihistoriasta. ”Ystävät eivät vakoile toisiaan” ja ”kylmä 
sota oli ohi”, lausui Saksan liittokansleri Angela Merkel, 
kun hänen henkilökohtaiseen puhelimeensa kohdistunut 
yhdysvaltalainen seuranta paljastui. 

Vaikka tapaus käsiteltiin myöhemmin valtioiden pää-
miesten tasalla asti ja Yhdysvaltain presidentti Barack 
Obama vakuutti Angela Merkelin olevan hänen henkilö-
kohtainen ystävänsä, lienee selvää, että valtioiden välinen 
todellinen luonne osoitti siinä olemassaoloaan. Vaikka olisi 
niin, että vuonna 2015 paljastunut vakoilujupakka olisi ollut 
nykypäivän termeillä vain valeuutinen, on Merkelin lausah-
dus osoitus liberalistisesta hyvästä uskosta. 

Totta kai valtiot vakoilevat ja tiedustelevat toinen toi-
siaan riippumatta niiden näennäisen luottamuksen tasosta. 
Valtioiden välisessä järjestelmässä luottamus ei ole samalla 
tavoin hahmotettavissa kuin ihmisten välillä. Jaetut intressit 
ovat hyvä asia, mutta luonnollisesti valtioiden omat intressit 
tulevat niiden prioriteettilistalla kärjessä. 

Tiedustelu on suunnattava potentiaalisten vihollisten 
lisäksi myös ystäviin. Miten muuten voitaisiin vakuuttua 
ystävyyden yltämisestä tilanteisiin, joissa omien intressien 
ajaminen ajautuu vaikeuksiin ja liittolaisen tuessa on odo-
tettavissa turbulenssia? Ennakointi on anarkkisessa järjes-
telmässä selviämisen elinehto.   

Onkin selvää, että kansain-
välisessä politiikassa ystävät 
pettävät. Tästä syystä myös liit-
tolaiset tiedustelevat toistensa 
toimia ja yleistä mielipideilmastoa 
ja ennakoivat mahdollisia odot-
tamattomia muutoksia  valitussa 
ulkopoliittisessa linjassa. Tämä 
on valtioiden välisessä todelli-
suudessa väistämätöntä, eikä sen 
suhteen kannata kokea moraalista 
paniikkia tai edes hämmennystä. 

Kohteliaisuussäädökset, jotka 
toimivat ihmisten välisessä kans-
sakäymisessä sovinnaisuuden 
suuntaviivoina ja hyvien tapojen 
perustana, sopivat erittäin huonos-
ti valtioiden välisen todellisuuden 
arviointiin. Ratio naalinen intressi-
pohja on vain vähän riippuvainen 

kulloisestakin maailmankatsomuksesta. 

Luottamus ja liittoumien vakaus ovat lopulta parhaimmil-
laankin intressien ohjaamia seikkoja, ja niiden muuttumiseen 
varautuminen vaatii ennakointia ja ennakoinnin pohjaksi 
kerättävää tietoa. Näin tiedosta tulee myös valtioiden väli-
sessä liittolaisuussuhteessa paitsi hyväksikäytettävä tekijä  
myös arvokasta pääomaa. 

Asevoimissa yksi vanhimmista ja arvovaltaisimmista 
varautumisesimerkeistä ja molemminpuolisen epäluotta-
muksen osoituksista on sotilasasiamiesjärjestelmä. Sitä voi 
pitää laillistettujen sotilastiedustelijoiden systeeminä, jonka 
olemassaolo on kaikkien tiedossa ja jonka luonne on dip-
lomaattisten kohteliaisuuksien ulkopuolista todellisuutta. 

Kokonaan eri asia onkin se, mihin kaikkeen tällainen 
kaikkien tiedostama tiedustelujärjestelmä tiedonhankin-
nassaan kykenee. Varmastikaan akkredointimaa ei näytä 
varjelluimpia salaisuuksiaan tällaiselle toimijalle. Näiden 
asioiden selvittämiseksi tarvitaan luonnollisesti myös eri-
laisia tiedustelukeinoja, joiden merkitystä esimerkiksi soti-
laallisen suorituskyvyn kehittämiseen ja liittolaisuussuhteen 
luottamuksellisuuden arviointiin ei sovi väheksyä. 

Maassamme uudistettu tiedustelulainsäädäntö on ollut 
omiaan lisäämään kykyämme paitsi vielä tunnistamattomien 
uhkien myös mahdollisten liittolaissuhteiden rakoilun tunnis-
tamiselle. Vain varomaton ei varaudu, ja vain sinisilmäinen 
luottaa ilman epäluuloa. 

Antti Paronen

Luottamus hyvä – tiedustelu parempi
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Valtioneuvoston turvallisuus-
poliittisissa selonteoissa 
mää ritetään turvallisuusym-

päristöstämme tehdyt johtopäätökset 
sekä uhkakuvista että niiden vaatimis-
ta toimenpiteistä. Sipilän hallituksen 
selonteoissa mainittiin uusi uhkakuva, 
joka on vakiinnuttanut asemansa niin 
suomalaisessa kuin yleisemminkin län-
tisessä uhkaymmärryksessä. Aiheesta on 
kirjoitettu vuoden 2014 jälkeen paljon, 
ja päähuomio on keskittynyt keinovali-
koiman erittelyyn. 

Selontekojen merkitys 

Valtioneuvoston turvallisuuspoliittiset 
selonteot ovat linjapapereita, joilla voi-
daan katsoa olevan useita merkityksiä. 
Ministeri Jaakko Iloniemi on todennut 
edellisestä valtioneuvoston ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesta selonteosta 
osuvasti:

 ”Selonteko on hallituksemme jul-
kinen kannanotto ja osin ohjelmakin, 
joka kattaa kaikkein keskeisimmät ulko- 
ja turvallisuuspoliittiset teemat. Se on 
osoitettu eduskunnalle, mutta samalla 
myös laajemmalle yleisölle ja ulkoval-
loille. Näin ollen se on samalla myös 
tärkeä diplomaattinen asiakirja. Tämä 
ominaisuus vaikuttaa luonnollisesti sen 
sisältöön ja esitystapaan.” 

Iloniemi jatkaa: ”Tällainen asiakirja 
on laadittava tavalla, joka tavoitelles-
saan tinkimätöntä realismia ei heiken-
nä maamme suhteita ulkovaltoihin eikä 
liioin aiheuta levottomuutta kotimaas-
sa, olipa tilanne sitten miten hankala 
tahansa. Se on erittäin vaikea tehtävä. 
Tasapaino todellisuuden ja poliittisen 
tarkoituksenmukaisuuden välillä on 
politiikan osaamista vaativimmillaan.”

Iloniemen toteamusta voidaan 
arvioi da Graham Allisonin byrokraat-
tisen politiikan mallin avulla. Allison 
esittelee kolme eri selitysmallia Kuuban 
ohjuskriisin ratkaisulle vuonna 1969 jul-
kaisemassaan artikkelissa Conceptual 
models and the Cuban missile crisis. 
Kolmannen mallin logiikan mukaan 
poliittiset päätökset ovat konsensuksen 
tulosta, eli ne perustuvat kompromis-
seihin. 

Hallituksen ulko- ja turvallisuus-
poliittinen selonteko on esimerkki 
tällaisesta. Sen on edustettava jatku-
vuutta, sen on oltava linjassa usean eri 
puolueen ohjelman kanssa, ja lisäksi 
siinä on otettava huomioon useampia 
hallinnonaloja koskevat linjaukset, jotka 
vaikuttavat myös resursointiin. Selon-
teko on kompromissi, jonka tehtävä on 
Iloniemen osuvan analyysin mukaises-
ti sisäpoliittisesti instrumentaalinen ja 
ulkopoliittisesti kommunikatiivinen. 

Artikkelissa arvioidaan hybridiuhkien merkitystä. 
Kirjoituksen tavoitteena on monipuolistaa uhkakuvaan 

liittyvää keskustelua, erityisesti kansallisista 
näkökulmista.  Artikkeli perustuu kirjoittajien 

yleisesikuntaupseerikurssilla 59 laatimiin diplomitöihin.

Teksti: Antti Alahonko ja Simon Källman

Kansallisia näkökulmia 

 hybridiuhkiin

Antti Alahonko

Simon Källman
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Muodostettaessa uutta uhkakuvaa täl-
laiseen asiakirjaan väärinymmärtämisen 
riskit ovat ilmeiset.

Edellisellä hallituskaudella se-
lontekomenettely muuttui siten, että 
turvallisuus- ja puolustuspoliittisista 
selonteoista siirryttiin ulko- ja turvalli-
suuspoliittiseen selontekoon sekä eril-
liseen puolustusselontekoon. Lisäksi 
laadittiin sisäisen turvallisuuden selon-
teko. Aiemmin kyseiset asiat oli linjattu 
sisäisen turvallisuuden strategioissa. 

Nykymuotoisten turvallisuus-
selontekojen kivijalkana voidaan pitää 
ulko- ja turvallisuuspoliittista selon-
tekoa. Muiden turvallisuusselonteko-
jen tavoitteet, arviot tai uhkakuvat eivät 
voi olla ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
selonteon kanssa ristiriidassa. 

Vuosina 2016 ja 2017 laadituissa 
selonteoissa hybridiuhkat nostettiin 
keskeiseen asemaan. Todettakoon, 
että puolustusselonteossa laaja-alaisen 
vaikuttamisen aiheuttamaa uhkaa ei 
varsinaisesti nimetty hybridiuhkaksi, 
vaikka toimintaympäristön kuvailu ja 
siitä tehdyt johtopäätökset noudattivat 
ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon 
linjaa. 

Uhkaan vastaaminen

Turvallisuutta ja siihen kiinteästi liit-
tyviä uhkakuvia voidaan arvioida eri 
keinoin. Eräs tapa tarkastella asiaa 
loogisesti on miettiä asiaa kolmen 
kysymyksen kautta. Ensinnäkin mitä 
suojataan? Toiseksi miltä suojataan? 
Näiden johtopäätöksenä saadaan vas-
taukset myös kolmanteen kysymykseen: 
miten suojataan? 

Näkökulman ollessa kansallinen 
ensimmäisen kysymyksen viitekehyk-
seksi sopivat yhteiskunnan turvalli-
suusstrategiassa määritetyt elintärkeät 
toiminnot: valtion johtaminen, henkinen 
kriisinkestävyys, väestön toimintakyky 
ja palvelut, sisäinen turvallisuus, puolus-
tuskyky, kansainvälinen toiminta sekä 
talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus. 

Miltä sitten suojataan, kun 
suojataan hybridiuhkilta? 

Uhkakirjo on tulkintatavasta riippuen 
lähes hallitsematon. Hybridiin liittyvää 
uhkakuvaa onkin kritisoitu määrittelyn 
hankaluudesta. Missä on valtiomiestai-
don ja hybridivaikuttamisen raja? Voi-

daanko perinteistä sotilaallisen voiman 
käyttöä laskea kuuluvaksi hybridiin? 

Hybridiuhkat kohdistuvat hyvin laa-
jasti yhteiskunnan eri aloihin. Viimei-
seen kysymykseen voidaan siis vastata, 
että myös varautumisen hybridiuhkiin 
on oltava laaja-alaista. 

Suomen kokonaisturvallisuuden yh-
teistoimintamalli on toimiva ratkaisu, 
joka on viime vuosina herättänyt laajaa 
kiinnostusta muissa valtioissa sekä tur-
vallisuusjärjestöissä. Eräänlaisena tun-
nustuksena osaamisestamme voitaneen 
pitää hybridiuhkien torjunnan osaamis-
keskuksen sijoittumista Suomeen.

Strategisen  
kulttuurin vaikutukset 

 Suomessa on pitkä viranomaisyhteis-
työn perinne, on sitten kysymys luon-
nonilmiöiden aiheuttamien häiriötilojen 
torjunnasta tai yhteiskunnan voimavaro-
jen kokoamisesta maanpuolustukseen. 
Kun yhteiskuntaan kohdistuu yllättävä 
ja ennakoimaton häiriö, viranomaisilla 
on harjoiteltu kaava viestinnälle ja toi-
minnan aloittamiselle, vaikka korjaus-
toimenpiteelle ei olisikaan valmiiksi 
harjoiteltua ratkaisua. Sille on nähtä-
vissä myös yhteiskuntajärjestykseen 
kulttuurisesti sementoitunut ja looginen 
perusta.

Strateginen kulttuuri selittää valtion 
asevoimien käytön logiikkaa pitkäaikai-
sen kulttuurin kautta. Tapa, jolla valtio 
käyttää asevoimiaan, on strategisen 
kulttuurin teorian mukaan historialli-
sesti muodostunut. Suomessa on his-
toriallisten kokemusten kautta opittu 
yhdistämään yhteiskunnan voimavaroja 
painostuksen torjuntaan.

Isonvihan jälkeen Suomessa to-
dettiin, ettei vastaavanlaista venäläistä 
hirmuhallinnon painostusta ja alista-
mista haluttu enää ikinä kokea. Avointa 
konfrontaatiota Venäjän kanssa ei olisi 
kyetty torjumaan, koska Suomella ei 
ollut omia asevoimia. Siksi venäläis-
tämistä väisteltiin diplomatialla ja yh-
teiskunnan siviilirakenteiden kautta. 
Suuriruhtinaskunta-aikana Suomen 
strategisen kulttuurin perusta muodostui 
näille lähtökohdille. 

Kylmän sodan päätyttyä suomalai-
nen turvallisuuskäsitys laajeni länsi-
maisten vaikutteiden kautta kattamaan 
maahanmuuton, luonnonkatastrofit ja 
kansainvälisen rikollisuuden. Tästä 

huolimatta laajamittaiseen sotilaalliseen 
voimaankäyttöön varautuminen säilyi.

 Esimerkiksi vuosien 1995 ja 2008 
julkisissa Kenttäohjesäännön yleisissä 
osissa kriisin arvioidaan alkavan in-
formaatiosodankäynnillä, vastustajan 
tunnustamattomalla erikoisjoukkojen 
käytöllä sabotaasiin ja häirintään sekä 
poliittisella ja taloudellisella painos-
tuksella.

Vuoden 2016 selonteossa hybridi-
uhkamalliin yhdistyy toteamus Venä-
jän taipumuksesta rikkoa kansainvälisiä 
sääntöjä ja normeja. Tässä kohtaa on 
tärkeää muistaa Suomen strategisen 
kulttuurin formatiivinen vaihe.

 Venäjän ekspansiivinen ja aggressii-
vinen ulkopolitiikka on Suomelle tuttua 
jo niiltä ajoilta, jolloin kansainvälistä 
sääntöpohjaa ei juuri ollut. Tällainen 
suurvaltanaapurin itseohjautuvuus ja 
omavaltainen toiminta kansainvälisessä 
järjestelmässä on iskostunut suomalai-
seen strategiseen eliittiin jo niiltä ajoilta, 
jolloin Suomea ei kansainvälisoikeudel-
lisesti ollut olemassa.

Venäjän nykyisen toiminnan 
hybridi uhkissa on kyse perinteisten 
oppien ja päämäärien yhdistämisestä 
uusiin, kustannustehokkaisiin vaikut-
tamiskeinoihin. Niihin on katsottu kuu-
luvan esimerkiksi sosiaalisen median 
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hyödyntäminen informaatiovaikutta-
misen välineenä. Asevoimien käyttö 
aluevaltauksiin, oppositioiden kautta 
vaikuttaminen, rikollisjengien käyttö 
proxy-toimijoina ja maahanmuuttajien 
tai tarvittaessa keinotekoisesti luotujen 
venäläisvähemmistöjen käyttö painosta-
miseen ovat kylmän sodan ajoilta tuttuja 
ja perinteisiä venäläisiä keinoja. 

Suomalainen varautuminen hybridi-
uhkiin näyttäisi vakiintuneen strategi-
seen kulttuuriin viimeistään vuoden 
2000 perustuslakiuudistuksen myötä, 
vaikka termiä ei siihen aikaan vielä 
ollut olemassa. Laaja turvallisuuskäsitys 
muodostui osaksi strategisia käytäntö-
jä ja rakenteita. Se, että varautuminen 
laaja-alaiseen keinovalikoimaan on 
kylmän sodan jälkeen jatkuvasti ollut 
läsnä Suomen maanpuolustuksen järjes-
telyissä, johtuukin ennen kaikkea strate-
gisesta kulttuurista ja sen jäh meästä 
muuntautumiskyvystä.

Suomalaisen valmiuskehityksen yh-
distäminen kokonaisturvallisuuteen on 
saanut maailmalla huomiota esimerk-
kinä onnistuneesta hybridipuolustus-
konseptista. Kokonaisturvallisuuden 
malli kuvailee, miten poikkihallinnol-
linen varautuminen on ikään kuin luon-
nostaan toimivaa.

 Suomen historiallinen kokemus on 
kuitenkin ollut täysin ratkaiseva koko-
naisturvallisuusmallin syntymiselle. 
Siksi kokonaisturvallisuuden malli ei 
voi olla ”plug ’n play” -vientituote, sillä 
sen toimivuus on mahdollinen uniikin 
strategisen kulttuurin ansiosta.

 Hybridiuhkakuvan 
poliittinen ulottuvuus

Mielenkiintoinen kysymys on, miksi 
ylläpidämme ja jopa korostamme moni-
tulkintaista uhkakuvaa, johon meillä 
on monien arvioiden mukaan parem-
mat kyvyt vastata kuin muilla. Kuten 
artikkelin alussa todettiin, selonteoissa 
esitettävät uhkakuvat ovat valintoja. Ne 
ovat kirjallisessa muodossa esitettyjä 
poliittisia puheakteja. 

Suomi on hyvin vahvasti sitoutunut 
läntiseen turvallisuusyhteisöön, jossa 
hybridiuhkakuva on vuoden 2014 
 tapahtumien jälkeen otettu käyttöön. 
Poliittisesta näkökulmasta on luonnol-
lista ja suotavaa, että meillä on yhteinen 
uhkaymmärrys.

 Mikäli kokonaisturvallisuuden 
malli nähdään uutena vientituotteena, 
on ymmärrettävää brändäystä koros-
taa uhkakuvaa, johon mallilla kyetään 
vastaamaan. Keinot, joilla pieni maa 

voi saada kokoaan suuremman paino-
arvon monikansallisessa yhteistyössä, 
ovat rajalliset, ja ne kannattaa käyttää 
hyödyksi. 

Viimeisimmissä turvallisuusselon-
teoissa hybridiuhkat vakiinnutettiin 
kansalliseen uhkaymmärrykseen. Uhka-
kuvaa on sen jälkeen käytetty laajasti 
perusteena esimerkiksi lainsäädäntö-
työssä. Varsinaisiin turvallisuuden ra-
kenteisiin uhkakuvalla ei ole kuitenkaan 
ollut merkittäviä vaikutuksia. 

Uutuuksien näkeminen sodankäyn-
nin muodoissa muuttuu poliittiseksi 
toiminnaksi. Tämä saattaa luoda tur-
vallisuudesta vastaavien viranomais-
ten ja poliitikkojen väliin ymmärryksen 
kuilun, jolloin strategia ei ohjaa esimer-
kiksi asevoimien käyttöä. Kuilu johtuu 
siitä, että asevoimat toimii strategisen 
kulttuurin mukaisesti. 

Uusien ja epäselvien termien tuonti 
uhkakuviksi saattaa sumentaa näköken-
tän. Pahimmillaan syntyy epäselvyyttä 
siitä, mitä uhkalla tarkoitetaan ja miten 
poliittisen ohjauksen perusteella uhkaan 
tulisi vastata.

 Puolustusvoimien, Rajavartiolai-
toksen ja poliisin toimintaa on kehitetty 
hybridiuhkissa monella tapaa, ja siihen 
liittyvää lainsäädäntöä on muokattu 
muutokset mahdollistavaksi perustak-
si. Perusteena esimerkiksi puolustus-
haarojen valmiuden kehittämiselle on 
kuitenkin ollut nopeasti kehittyvään 
soti laalliseen uhkaan vastaaminen ei-
vätkä hybridiuhkat. 

Hybridiuhkiin varautumista hel-
pottaa, mikäli tuntee turvallisuusra-
kenteiden vahvuudet, heikkoudet ja 
haavoittuvuudet. Uhkaan vastaamisen 
täytyy tapahtua niillä periaatteilla, joita 
strateginen kulttuuri ja uhkadiskurssit 
ovat omalta osaltaan muokkaamassa. 
Näiden tiedostaminen ja tunnistaminen 
ei vähättele uhkan olemassa oloa, vaan 
se antaa entistä kokonaisvaltaisemman 
näkemyksen uhkakuvan käsittelyyn.

Majuri Antti Alahonko palvelee 
operatiivisella osastolla Kaartin jää
kärirykmentissä.

Komentajakapteeni Simon Källman 
opiskelee Norjan sotakorkeakoulussa 
(Försvarets Høgskole) Oslossa. 
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Yleinen käsitys on, että jatko-
sodan aikana radiotiedustelu 
oli yksin Päämajan Radio-

pataljoonan varassa ja että yhtymien tie-
dustelu perustui vain partiotiedusteluun 
ja sotavankien kuulusteluihin. Merkille 
pantavaa on se, että myös yhtymillä oli 
käytössään teknisempiä tiedustelulajeja, 
kuten kuuntelulähitiedustelu ja tykistön 
mittaustiedustelu.

Puhelinkuuntelua ja 
radiotiedustelua 

Puhelinkuuntelusta ja radiotiedustelus-
ta käytettiin jatkosodan aikana yleis-
nimitystä viestitiedustelu, ja yhtymien 
suorittamana ne nimettiin kuuntelu-
lähitiedusteluksi. Jalkaväessä käy-
tettiin toisinaan vihollisen toiminnan 
kuuntelemisesta nimitystä kuuntelu tai 
kuuntelutiedustelu.

Viestijoukkojen erikoistiedustelu 
jakautui kuunteluun ja suuntimiseen. 
Kuuntelua toteutettiin maa- ja silmuk-
kakuuntelulla, liittymällä vihollisen 
johdinyhteyksiin sekä radiotiedustelul-
la. Maakuuntelussa vahvistimilla kuun-
neltiin maahan vuotanutta puhevirtaa. 
Silmukkakuuntelussa hyödynnettiin 
johtimien induktiovaikutusta. 

Maa- ja silmukkakuuntelu olivat 
mahdollisia pääasiassa asemasodan 

olosuhteissa, jolloin vihollisen kiinteä 
viestiverkko oli helpommin selvitettä-
vissä. Erityisesti silmukkakuuntelussa 
omat johtimet oli kuitenkin levitettävä 
asemien välimaastoon riittävän kuulu-
vuuden saavuttamiseksi. Kuuntelun to-
teutuksen kannalta parempi vaihtoehto 
oli liittyä vihollisen johtimiin, mutta se 
edellytti liikkumista vihollisen halussa 
olevalla alueella. 

Radiotiedustelulla pyrittiin kuunte-
lemaan vihollisen radioliikennettä, joka 
edellytti salakielen tai koodin selvittä-
mistä. Suuntavastaanottimien käytöllä 
eli suuntimisella selvitettiin vihollisen 
radioasemien sijainnit, joiden perus-
teella voitiin tehdä päätelmiä esimer-
kiksi joukkojen liikkeistä.

Kuuntelulähitiedustelu pyrki 
kuuntelemaan rintamajoukkojen ja 
tykistön viestiliikennettä sekä pans-
sarijoukkojen ja ilmavoimien yhteis-
toimintaliikennettä. Näillä pyrittiin 
todennäköisesti selvittämään vihollisen 
toiminnan painopiste. Lisäksi kuunte-
lulähitiedustelulla pyrittiin saamaan en-
nakkovaroituksia esimerkiksi tulevista 
hyökkäyksistä ja vanginsieppausyri-
tyksistä. 

Päämaja käski joukkueiden tark-
kailla myös oman viestiverkon kuntoa 
ja viestikuria.

Hyökkäysvaihe 
radiotiedustelun varassa

Talvisodassa armeijakuntien alaisuudes-
sa toiminut radiotiedustelu oli todettu 
tehottomaksi, sillä neuvostoliittolai-
nen sähkötysnopeus oli liian korkea 
suurimmalle osalle suomalaisista vas-
taanottajista. Lisäksi resurssit olivat 
olemattomat. Armeijakuntajohtoinen 
radiotiedustelu koettiin tarpeelliseksi, 
mutta jatkosotaan mennessä yhtymien 
organisaatioista kuitenkin poistettiin 
kuuntelujoukot.

Hyökkäysvaiheessa vuonna 1941 
Päämaja tuki painopistesuuntien ar-
meijakuntia kahdella moottoroidulla 
kuuntelujoukkueella. Kuuntelutulokset 
vaihtelivat huomattavasti armeijakun-
tien välillä. II Armeijakunnalle alistet-
tu moottoroitu kuuntelujoukkue välitti 

Radiotiedustelu oli jatkosodassa paitsi Päämajan 
tiedustelumenetelmä myös yhtymätasolla käytössä. 

Armeijakuntien, divisioonien ja prikaatien 
kuuntelutiedustelua kehitettiin aktiivisesti 

jatkosodan aikana. Artikkeli perustuu kirjoittajan 
tohtorikoulutusohjelman tutkimukseen. 

Teksti: Jaakko Timo

Yhtymän radiotiedustelu 
jatkosodassa

Jaakko Timo
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hankkimansa tiedot armeijakunnan tie-
dustelutoimiston lisäksi Päämajaan ja 
sen divisioonan tiedustelutoimistolle, 
jota tieto koski. 

Joukkue sai aikaan hyviä tuloksia, 
mutta niiden merkitys II Armeijakunnan 
tiedustelulle oli lähinnä muita lähteitä 
täydentävää. Sen sijaan VII Armeijakun-
nalle alistettu moottoroitu kuuntelujouk-
kue oli yhtymälle hyödytön.

Elokuun lopulla 1941 moottoroidut 
kuuntelujoukkueet yhdistettiin Pää-
majan Radiopataljoonan 3. komppani-
aksi. Asemasodan aikana moottoroidut 
kuuntelujoukkueet olivat tukemassa 
Laatokan pohjoispuoleisen alueen 
joukkoja. Neuvostoliiton vuoden 1944 
suurhyökkäyksen alettua 3. komppania 
vetäytyi divisioonien mukana. Komp-
pania tuki yhtymien taistelua muun 
muassa Ilomantsissa.

Tarve yhtymien 
kuuntelukyvylle 

Marraskuussa 1941 aloitettiin rinta-
malla kokeilut puhelinkuuntelun toi-
mintamahdollisuuksien selvittämiseksi. 
Kokeiluja tehtiin ainakin Karjalankan-
naksella IV Armeijakunnan alaisissa 
yhtymissä. I Armeijakunnassa puoles-
taan pyrittiin kuuntelemaan vihollisen 
radioilla tapahtuvaa puhe- ja sähkötys-
liikennettä. 

Asemasotavaiheessa, jolloin yhty-
mien tiedustelun ulottaminen viholli-
sen syvyyteen oli vaikeaa, kokeilujen 
perusteella katsottiin tarpeelliseksi 
perustaa divisiooniin ja prikaateihin 
puhelinkuuntelujoukkueet. Erityisesti 
maakuuntelulle oli melko hyvät mah-
dollisuudet, koska neuvostojoukot 
käyttivät ohuesti päällystettyjä ja pääl-
lystämättömiä johtimia. Lisäksi muilla 
tiedustelumenetelmillä oli neuvosto-
joukkojen puhelinlinjat saatu tarkasti 
selville.

Päämaja antoi marraskuussa 1943 
käskyn perustaa puhelinkuuntelu-
joukkueet divisiooniin ja prikaateihin. 
Vuotta aiemmin oli Uhtuan suunnalla 
III Armeijakunnassa joukkueiden pe-
rustaminen käsketty omatoimisesti, ja 
joissain joukoissa ne toimivat erillisinä 
asemina viestikomentajan ja tiedustelu-
toimiston alaisuudessa ennen Pää majan 
antamaa käskyä. Useissa yhtymissä 
puhelinkuuntelu oli toimintavalmiina 
viimeistään vuoden 1943 lopulla.

Puhelinkuuntelujoukot 
yhtymiin

Puhelinkuuntelujoukkueet perustettiin 
divisioonien viestipataljoonien alaisuu-
teen. Viestipataljoona vastasi kaluston 
hankinnasta ja huollosta sekä henkilös-
tön teknisestä koulutuksesta. Operatiivi-
sen toiminnan ohjaus kuului divisioonan 
tiedustelutoimistolle, mutta joukkueet 
raportoivat tiedustelutoimiston lisäksi 
divisioonan viestikomentajalle. Jako 
ei kuitenkaan aina ollut selkeä, vaan 
toisinaan viestikomentajat vaikuttivat 
joukkueen hallintoon ja käyttöön.

Joukkueiden perustamista ja toimin-
nan aloittamista hidastivat kaluston ja 
osaavan henkilöstön puute. Perustamis-
aikataulussa oli eroja, sillä Karjalan-
kannaksella joukkueiden operatiivinen 
toiminta alkoi vasta keväällä 1944, ja 
joissain tapauksissa perustamiskäskyt-
kin annettiin vasta silloin. Kalustoa 
kuitenkin hankittiin ja päivitettiin vä-
hitellen. 

Henkilöstön sijoittamisessa venä-
jän kielen taito oli keskeinen valinta-
kriteeri, ja henkilöstön nimiluetteloiden 
perusteella joukkueissa toimi paljon 
emigranttitaustaisia henkilöitä. Koulu-
tukseen käytettiin asemasodan aikana 
merkittävästi aikaa, ja sen painopiste oli 
venäjän kielen opettelussa.

Joukkueiden organisaatioissa oli 
Päämajan käskyn mukaisesti erovai-
suuksia. Suurimmissa joukkueissa oli 
yhteensä viisi erilaista kuunteluryhmää 
ja pienimmissä vain kaksi. Joissain 
 yhtymissä radiokuunteluryhmä puuttui 
alkuperäisestä kokoonpanosta, mutta ne 
lisättiin joukkueisiin viimeistään kesällä 
1944. 

Kuuntelujoukkueen ryhmiä ei yleen-
sä alistettu eteenpäin rykmenttien tai 
pataljoonien käyttöön, vaan joukkue 
toimi kokonaisuudessaan divisioonan 
alaisuudessa. Mikäli rykmentin kent-
täviestiasemalla kuultiin vihollisen 
puhe- tai sähkötysviestitystä, oli kui-
tenkin mahdollista, että puhelinkuun-
telujoukkueen henkilöstö meni ottamaan 
viestejä vastaan. 

Tällaisen toiminnan tarve väheni 
kesäkuussa 1944, kun Kannaksen 
joukkojen komentajan esikunta käski 
rykmenttejä perustamaan kuuntelu-
elimet rykmenttien komentopaikkojen 
läheisyyteen. Syynä oli se, että sotavan-
kitiedon mukaan neuvostojoukkojen 

radioviestintä oli pääosin salaamatonta 
ja kuuntelulle katsottiin olevan edelly-
tykset. 

Hyvin salattujen viestien avaaminen 
olisi vaatinut systemaattista toimintaa, 
johon puhelinkuuntelujoukkueilla ei 
ollut mahdollisuuksia. Salatut viestit 
lähetettiin virkatietä eteenpäin avatta-
vaksi, tarvittaessa Päämajaan asti. Tästä 
johtuen ainakin osa armeijakunnista ja 
ryhmistä halusi divisioonien kuuntelu-
tulokset käyttöönsä laajempaa analyysia 
varten.

Kuuntelutoimintaa 
etulinjassa

Kuuntelujoukkueen johtamispaikka 
oli yhtymän tiedustelutoimiston yhtey-
dessä. Kerätyt tiedot lähetettiin asemil-
ta rintamavastuussa olevan pataljoonan 
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komentajalle, joka välitti tiedot rykmen-
tin komentajalle ja tiedustelu-upseerille. 
Rykmentin tiedustelu-upseeri kirjoitti 
raporttiin omat havaintonsa ja lähetti 
raportin yhtymän tiedustelutoimistoon. 

Tämä järjestely johtui siitä, että 
asemat toimivat rintamajoukkojen alu-
eella ja niiden saamat tiedot palvelivat 
eniten pataljoona- ja rykmenttitasoa. 
Kiireelliset tiedot toimitettiin puheli-
mella.

Kuunteluasemat perustettiin rin-
tamavastuussa olevien joukkojen 
alueelle, koska maa- ja silmukkakuun-
telulaitteiden kantama oli vain 70– 500 
metriä. Yksijohdinyhteyksiä oli tosin 
mahdollista kuunnella kauempaakin. 
Jos puhelinyhteyksiä haluttiin kuun-
nella kauempaa, oli lähetettävä partio 
liittymään vihollisen johtimiin. Edellä 
mainittuihin käyttötarkoituksiin oli eri 

painoiset ja tehoiset vahvistimet.
Maa- ja silmukkakuuntelun kuulu-

vuuteen vaikutti erityisesti sää. Kos-
tealla säällä kuuluvuus oli parempi kuin 
kuivalla, mutta toisaalta liika pintavesi 
aiheutti häiriöitä ukkosen ja auringon 
lisäksi. Kesän katsottiin olevan talvea 
soveltuvampi vuodenaika puhelinkuun-
teluun.

Puhelinkuuntelulaitteiden kuulu-
vuus oli heikko. Syitä heikkoon kuu-
luvuuteen olivat paristojen kestävyys, 
neuvostoliittolaisten lähetysten epäta-
saisuus ja omien laitteiden heikko teho. 
Sähköhäiriöt tekivät kuuntelusta usein 
lähes mahdotonta. 

Ongelmia yritettiin korjata viemällä 
200 metrin mittaiset kuuntelujohtimet 
välimaastoon lähemmäs vihollista. 
Tällöin toiminta oli alttiimpi paljastu-
maan, ja johtimet rikkoutuivat jatku-

vasti kranaatinsirpaleista. Kuuluvuuden 
saavuttaminen vaati pitkällistä kokei-
lutoimintaa, jossa kuuntelupaikkoja 
vaihdeltiin sopivan löytämiseksi. Hyvän 
paikan löydyttyä kuuntelua saatettiin 
jatkaa viikkoja. Sähkötyksen kuuntelu 
onnistui puheen kuuntelua paremmin.

Onnistumisia vaihtelevasti

Yhtymien puhelinkuuntelulla ei aluksi 
saavutettu erityisen hyviä tuloksia, 
mutta ne paranivat sodan loppua kohti. 
Syitä tulosten paranemiseen olivat jouk-
kueisiin lisätyt radiokuunteluryhmät, 
neuvostojoukkojen siirtyminen suur-
hyökkäyksen alkamisen jälkeen radioi-
den suurempaan ja toisinaan heikosti 
salattuun käyttöön sekä kuunteluhen-
kilöstön ammattitaidon kehittyminen.

Heikosta kuuluvuudesta johtuen 
joukkueet saivat selville vain rintaman 
läheistä liikennettä, kuten tulikomento-
liikennettä ja tilanneilmoituksia, minkä 
arvo yhtymien toiminnalle oli toden-
näköisesti vähäistä. Vihollisen viestien 
sisältöä tärkeämpää oli vihollisen aktii-
visuuden seuranta, jonka perusteella oli 
mahdollista tehdä päätelmiä tulevasta 
toiminnasta. Neuvostojoukkojen viesti-
en salaamiskuri oli pääosin hyvä, mikä 
vaikeutti lähiviestitiedustelua.

Karjalankannaksella III Armeija-
kunta antoi heinäkuussa 1944 käskyn 
koota divisioonien kuuntelujoukkueet 
armeijakunnan viestipataljoonan alai-
seksi viestitiedustelukomppaniaksi. 
Komppaniassa oli kaksi joukkuetta ja 
yhteensä ainakin kuusi asemaa. Toi-
minta sovitettiin yhteen divisioonien 
tiedustelutoimistojen kanssa. 

Lähikuuntelutiedustelun kehitykses-
tä huolimatta tärkein viestitiedustelun 
tuki yhtymille tuli Päämajan Radio-
pataljoonan tiedonhankinnalla. Sen tie-
dustelu ulottui riittävän syvälle, ja sillä 
oli riittävät resurssit salattujen viestien 
avaamiseen. 

Vaikka lähikuuntelutiedustelu oli 
suhteellisen pienimuotoista ja tehotonta, 
pyrkimykset sen kehittämiseen osoitta-
vat kuitenkin tiedustelu- ja operatiivisen 
johdon ymmärrystä monipuolisen tie-
donhankinnan merkityksestä.

Kapteeni Jaakko Timo opiskelee 
sota tieteiden tohtorikoulutusohjel
massa Maanpuolustuskorkeakoulussa.
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Teksti:  Pekka Turunen

Pekka Turunen

Puolustusvoimien tiedustelujoh-
to, everstit Aladar Paasonen ja 
Reino Hallamaa, arvioivat, että 

Neuvostoliitto miehittäisi Suomen 
jatko sodan jälkeen. Isänmaan uskottiin 
olevan vaarassa, ja Salaisen toimiston 
(S-toimiston) tiedustelu-upseerit polt-
tivat Iso Roobertinkatu 33:ssa niin te-
hokkaasti papereitaan, että yli-innokas 
talonmies sakotti heitä lämmityskiellon 
rikkomisesta ja paperituhkan siivoa-
misesta. 

Viholliskuvien murtuessa itsenäi-
seen ajatteluun tottuneet tiedustelu- 
upseerit toimittivat tietoja kuka 
millekin ulkovallalle. Radiokoodeja 
ja materiaalia realisoitiin rahaksi, eikä 
vieläkään pystytä kokonaan arvioi-
maan, miten rahat käytettiin. 

Tuhannen ja yhden yön satuja

Sekasortoisiin aikoihin liittyy monia 
anekdootteja. Liittoutuneiden valvonta-
komissio – käytännössä Neuvostoliiton 
valvontakomissio – tuli tarkastuskäyn-
nille Puolustusvoimain Pääesikunnan 
ulkomaaosastoon, joka toimi tieduste-
luosaston rauhanajan vastineena. 

Sodanajan tiedusteluosaston ydintä, 
Tiedustelutoimisto 1:tä johtanut evers-
tiluutnantti Uljas ”Kuku, Kukushka” 
Käkönen kuvailee tapahtumia kirjas-
saan Miehityksen varalta – Päämajan 
tiedustelua 1943–45 seuraavasti: 

Kun valvontakomission tarkastus-
matkalaiset kysyivät tiedusteluarkis-
toista, niiden todettiin viedyn Stella 
Polaris -operaation yhteydessä Ruot-
siin. Tosiasiallisesti valvontakomission 
upseerit seisoivat korokkeella, jonka 
alle Suomeen jätetty tiedustelun käsi-
arkisto oli kätkettynä. 

Venäläiset kuulustelivat asiamies-
tiedustelun johtajaa, majuri Yrjö Palkoa 
tulkin välityksellä. Jokaisen kysymyk-
sen jälkeen Palko katsoi eversti Paa-
sosta. Paasosen nyökättyä hän vastasi 
kysymykseen suomeksi. 

Valvontakomission lopettaes-
sa toimintansa vuonna 1947 eversti 
 Feodorov kävi jäähyväiskäynnillä 
ulko maaosastossa ja tiedusteli samalla, 
missä majuri Palko oli.
— Kadettikoulussa opettajana, Feodo-
roville vastattiin.
— Opettajana? Mitä hän pystyy opet-
tamaan?
— Venäjän kieltä.
— VENÄJÄÄ? Mutta eihän hän osaa 
sitä sanakaan!
— Totta kai osaa, koska se on hänen 
äidinkielensä, vastasi aiemmasta tapaa-
misesta tietämätön kapteeni.

Majuri Palko, alkuperäiseltä nimel-
tään Poljakov, oli syntynyt Pietarissa, 
ja hän osasi paremmin venäjää kuin 
suomea.

Merivoimajaoksen komentajakap-
teeni Antti Leino puolestaan oli huma-

lassa ja näytteli tyhmää. Tuskastunut 
eversti Feodorov kysyi häneltä, mistä 
hyvästä Leinolle maksetaan palkkaa. 
Käännöskukkasen myötä ajatus palkan-
maksun syystä katosi, ja Leino tokai-
si, että tietysti Pääesikunnan kassasta. 
Tämän jälkeen hän ilmoitti poistuvansa 
ruokailemaan, koska ei halunnut myö-
hästyä siitä.

Tilastotoimistossa, joka oli rauhan 
ajan tiedustelutoimisto, valvonta-
komission tarkastajat vaativat avaa-
maan kassakaapin. Kaappi oli muutoin 
tyhjä, mutta yhdellä hyllyllä oli kirja 
Tuhannen ja yhden yön sadut. Venäläi-
set ällistyivät ja tivasivat, missä sota-
vankien kuulustelupöytäkirjat olivat. 
Annettu selitys oli se, etteihän tiedus-
telu tarvitse tietoja Neuvostoliitosta, 
kun olemme tulleet ikuisiksi ystäviksi.

Näistä tarinoista voidaan havainnoi-
da seuraavaa: suomalaisilla tsuhnilla on 
usein ollut tapana olla typeryyteen asti 
rehellisiä, mikä taas harhauttamiseen 
tottuneissa venäläisissä on herättänyt 

Sotilastiedustelu oli jatkosodan jälkeen sekasortoisissa 
oloissa. Tiedustelumateriaalia vietiin Ruotsiin Stella 
Polaris operaatiossa, arkistoja hävitettiin ja tavaraa 

hajasijoitettiin.  Artikkelissa kerrotaan anekdootteja ja 
uutisia tiedustelun historiasta. 

Tiedustelupäällikkö Käkönen  
ja uljas uusi maailma
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epäilyjä siitä itsestään eli maskirov
kasta. Sanotaan, että rehellisyys perii 
maan, mutta tässä tapauksessa asia oli 
pikemminkin päinvastoin. 

Vaikka voi olla vaikeaa uskoa, 
edellä kerrotuissa tarinoissa on ilmei-
sesti jotain perää. Samansuuntaisia 
tarinoita on eri lähteissä. Tosin eversti-
luutnantti Käkönen, joka on useimpien 
edellä mainittujen tarinoiden kuvaaja, 
ei itse ollut tuolloin Pääesikunnassa, 
vaan komennuksella Tukholmassa.

Tuhannestoinen satu

Kirjassaan Uljas Käkönen toteaa: 
”Historian tutkijoille, jotka etsivät 
vain arkistoista totuutta tuon ajan ta-
pahtumista, haluaisin sanoa, että se on 
täysin toivoton yritys. Papereista ei 
kaikki selviä.” 

Niin osuvasti kuin Käkönen ku-
vaakin tiedusteluhistorian tutkimusta, 
itse asiassa hän petaa etukäteen sitä, 
mitä hänestä tultaisiin löytämään sisä-
asianministeriön tutkintaelimen arkis-
tosta. Käkönen jatkaa, että pieni joukko 
kantoi vastuunsa virkansa menetetty-
ään vankilastakin käsin auttaen kul-
loinkin vastuussa olevia neuvoillaan. 
Samalla hän esitti halveksuntansa ja 
inhonsa tuulenhaistajia kohtaan.

Paasosen ja Hallamaan poistuttua 
lopullisesti maasta everstiluutnant-
ti Uljas Käkösestä tuli kesällä 1945 
puolustusvoimien tiedustelupäällikkö. 
Punainen Valtiollinen poliisi (Valpo) 
pidätti hänet syksyllä 1945. 

Käkösen väittämän mukaan Valpo 
oli tehnyt pidätyksen jälkeen hänelle 
avunpyynnön Suomeen rakennetun 
tiedustelun valvontaverkoston hyö-
dyntämisestä. Valpo vetosi Käkösen 
isänmaallisuuteen ja valvontakomis-
sion uhkavaatimukseen. 

Verkoston käytön ehdoksi Käkö-
nen kertoo asettaneensa sen, ettei häntä 
seurata. Tällöin eivät tietolähteetkään 
olisi selvinneet Valpolle. Ehdon tultua 
hyväksytyksi Käkönen keräili tietoja 
Valpoa varten, jotta tämä selviäisi val-
vontakomission vaateista.

Ei niin uljas Käkönen

Sisäasianministeriön tutkintaelimen 
arkistojen perusteella asia on hyvin 
erilainen. Tehdessäni kirjaa Salaisen 
sodan asiamies – Mannerheimristin 

ritari Paavo Suoranta löysin arkistosta 
Käkösen pidätyksensä alussa, 24. syys-
kuuta 1945, Valpolle tekemän ehdotuk-
sen. Siinä hän tarjosi tiedustelumiesten 
valvontaverkostoa Valpon käyttöön:

 ”Maan nykyisen tilanteen huo-
mioon ottaen olen tarvittaessa valmis 
organisoimaan verkoston uudelleen ja 
tällöin niin, että tiedot tulevat suoraan 
ValPo:lle esim. postilokeron välityksel-
lä. Tehtävät olen valmis välittämään, 
mutta on niiden antaminen ilman mi-
nuakin järjestettävissä. Tällaisessa ta-
pauksessa on luonnollista, että tulen 
jättämään tiedottajista ja tarvittaessa 
heidän lähteistään yksityiskohtaiset 
tiedot ja osoitteet.”

Ei liene tavatonta, etteivät kentäl-
lä työskentelevät tiedä, mihin heidän 
hankkimiaan tietoja käytetään. Kä-
kösen ehdotus Valpolle oli lajissaan 
poikkeuksellinen ja pöyristyttävä: 
”Tiedottajani eivät saisi tietää todellista 
työnantajaansa.” Isänmaan etua ajaneet 
tiedustelumiehet olisivat tietämättään 
tiedottaneet punaiselle Valpolle, joka 
vuoti tietoja Neuvostoliittoon kuin 
seula.

Valvontakomissioon ja uhanalai-
seen tilanteeseen hän ei tarjouksessaan 
viittaa, vaan perustelee sitä aikomuk-
sellaan erota Puolustusvoimien pal-
veluksesta ja aloittaakseen opiskelun. 
Lisäksi hän kertoi olevansa valmis 
toimimaan maan laillisen yhteiskun-
tajärjestyksen puolesta. 

Mistään disinformaation syötöstä 
ei voi olla kyse, koska Käkönen tarjosi 
verkostoa myös ilman omaa rooliaan. 
Uhanalaiseen tilanteeseen viittasi ai-
noastaan myöhempi, 17. kesäkuuta 
1946 päivätty, muistio, jossa Käkönen 
vakuuttelee uusille vallanpitäjille omaa 
ja eversti Paasosen luottamusta Neu-
vostoliittoa kohtaan.

Vaikka asiakirja tuli esille vasta 
tutkimuksessani, oli Käkösen toimista 
ja muistakin puheista tihkunut tietoa 
useille tiedustelumiehille. Nämä eivät 
luottaneet Käköseen tämän toimiessa 
1950-luvun alussa tutkintatoimiston 
päällikkönä. 

Esimerkiksi sodan ajan tieduste-
lussa palvellut reservin upseeri Nils-
Erik Stenbäck kertoo sota-analyytikon 
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muistelmissaan Käkösen sanoneen ase-
levon jälkeen: 

”Suomen kansaa käy sääliksi. Se on 
ollut etupäässä tekemisissä germaani-
sen eikä slaavilaisen maailman kanssa. 
Olemme olleet alempiarvoisia kuin 
germaanit. Siksi emme kelpaa lännelle. 
Jos saamme aikaan rauhan Neuvostolii-
ton kanssa, meidän pitää kääntyä kohti 
itää. Koska olemme voimakkaampia ja 
ylempiarvoisia kuin slaavit, saamme 
idässä johtavan aseman.” 

Käkösen toimintaa saattaa selittää 
laillisuusnäkökohdista lähtenyt ajatte-
lu, jokseenkin naiivi isänmaallisuus, 
kyky tehdä toistuvasti epäonnistuneita 
analyysejä Suomen kohtalonhetkinä ja 
opportunismi. Näistä on sotien ajalta 
ja niiden jälkeen saatu näyttöä. Kir-
jassaan hän kuvaa tapahtumia usein 
väärin, omalta kannaltaan edullisesti 
ja itseään korostaen. 

Toki aika kultaa muistoja, mutta 
Käkösen upseeriarvostelussa hänen 
esimiehensä olivat erikseen kehuneet 
Käkösen erinomaista muistia.

Opiksi otettavaa

Tiedustelun historiassa lähteiden kriit-
tinen tarkastelu on yhtä tärkeää kuin 
niiden arvioinnin kerrotaan olevan 
merkityksellistä nykypäivän tiedus-
telussa. Tiedon luotettavuuden luo-
kittelemiseksi on tehty useita erilaisia 
malleja. 

Internetistä löytyvän Yhdysvaltain 
armeijan kenttäoppaan mukaan tiedus-
telutietoja voidaan arvioida kahdessa 
kategoriassa. 

Ensinnäkin arvioidaan, onko ky-
seinen lähde, esimerkiksi julkaisu, 
yleensä luotettava. Edelleen tieto on 
A: luotettava, B: yleensä luotettava, 
C: jokseenkin luotettava, D: ei yleen-
sä luotettava tai E: epäluotettava tai  
F: tiedon luotettavuutta ei voida 
 arvioida. 

Toiseksi arvioidaan, onko ky-
seinen tieto, esimerkiksi yksittäinen 
uutinen, totta. Sen mukaan tieto on  
1: varmistettu, 2: todennäköisesti totta, 
3: mahdollisesti totta, 4: epävarma,  
5: epätodennäköinen tai 6: tietoa ei 
voida arvioida.

Ensinnäkin me tiedusteluhisto-
rioitsijat voisimme ottaa mallia siitä 
tiedustelumaailmasta, jota tutkimme. 
Meidän tulisi olla systemaattisem-
pia, kun punnitsemme mielessämme 
lähteitä. Toiseksi Uljas Käkösen kirja 
on ainoa seikkaperäisesti sodan ajan 
tiedustelun loppuvaiheita kuvannut 
muistelma, ja se vetää tutkijoita puo-
leensa kuin vastakkaisen sukupuolen 
”hunaja-ansa” vakoojaa. 

Voimme kuitenkin havaita, ettei 
Käkönen ole kovin luotettava lähde. 
Opetusesimerkkinä annan hänelle ame-
rikkalaisarvosanan D. Käkösen kuvaa-
mat tiedot pitäisi pystyä varmentamaan 
ainakin kahdesta muusta lähteestä. 
Kolmanneksi jossain vaiheessa olisi 
hyödyllistä tarkastella, mitä erilaisista 
käkösistä olisi opittavissa erityisesti 
tiedusteluhenkilöstön rekrytoinnissa 
ja henkilöstöhallinnossa.

Historialla on itseisarvoa sivistyk-
sen ja kansallisen itseymmärryksen 
antajana. Pragmaatikkona kuitenkin 
ajattelen, että historiasta – jopa anek-
dooteista – pitäisi pystyä ottamaan 
jotain opiksi.

Kauppatieteiden tohtori Pekka 
Turunen toimii tutkijana Maavoimien 
esikunnassa.
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Hannu Luotola

Vapaussodan jälkeen ensimmäi-
nen kadettikurssi (25.1.1919–
31.3.1920) sai koulutuksensa 

Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä 
vallinneen sotatilan aikana. Toinen 
 kadettikurssi 1. lokakuuta 1919 alkaen, 
kolmas kadettikurssi 5. lokakuuta 
1920 alkaen ja ensimmäinen merika-
dettikurssi 10. lokakuuta 1920 alkaen 
aloittivat koulutuksensa sotatilan tai 
aselevon aikana.

  Kadetit saattoivat seurata lehdistä 
Pariisin rauhankonferenssin etenemis-
tä ympärys- ja keskusvaltojen välillä 
ja ehkä kursseillakin keskusteltiin ai-
heesta. 

Sotatilasta aselepoon

Suomi ei ollut rauhankonferenssin 
osapuoli, vaan se neuvotteli Venäjän 
kanssa Viron ja Puolan tapaan. Viro 

solmi Neuvosto-Venäjän kanssa rau-
hansopimuksen 2. helmikuuta 1920. 
Tämä sopimus vauhditti suomalaisia.

Neuvosto-Venäjän ja Suomen vä-
linen sotatila oli alkanut viimeistään 
Venäjän federatiivisen neuvostotasa-
vallan kansankomissaarien neuvoston 
ja Suomen sosialistisen työväentasaval-
lan kansanvaltuuskunnan, punaisten, 
solmittua 1. maaliskuuta 1918 ”ystä-
vyyden ja veljeyden lujittamiseksi” 
sopimuksen Suomen ja Neuvosto-
Venäjän välillä. Tosin Suomessa ollut 
neuvostovenäläinen 42. Armeijakunta 
oli todennut päiväkäskyssään saman 
vuoden tammikuun 29. päivänä sotati-
lan Suomen valkoisia vastaan ja käske-
nyt 31. tammikuuta punakaartia apuna 
käyttäen vallata Suomen takaisin. 

Ensimmäisen tunnustelun rauhan-
neuvotteluista Suomi teki helmikuussa 
1920 ja aloitteen aseleponeuvotteluik-

si huhtikuun alussa. Neuvosto-Venäjä 
hyväksyi aselevon 8. huhtikuuta. Neu-
vottelut kuitenkin kariutuivat näkemys-
eroihin valtioiden välisestä rajasta. 

Rauhanneuvottelut käyntiin

Puolan menestys sotatoimissa sai 
Neuvosto-Venäjän tarjoamaan rauhan-
neuvotteluja Suomelle 11. toukokuuta 
1920. Neuvotteluja jatkettiin kesän ja 
syksyn aikana, ja lopputuloksena oli 
Tarton rauha.

Rauhanneuvottelut alkoivat Tartos-
sa 12. kesäkuuta 1920. Suomen neu-
votteluvaltuuskuntaa johti Juho Kusti 
Paasikivi. Neuvotteluissa oli Suomesta 
mukana edustus kaikista eduskunta-
puolueista. Paasikivi piti kaukokirjoit-
timella yhteyttä presidentti Kaarlo Juho 
Ståhlbergiin. 

Suomalaisilla neuvottelijoilla ei 
ollut ulkopoliittista kokemusta. Val-
tuuskunnan jäsenen Väinö Tannerin 
välityksellä venäläiset tiesivät suo-

Teksti:  Hannu Luotola

Tarton rauhasta  
100 vuotta
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malaisten sisäisistä ristiriidoista ja 
tavoitteista, joten venäiset osasivat 
määrittää omat tavoitteensa. Paasikivi 
salli Tannerin toiminnan. Neuvotteluja 
leimasi Neuvosto-Venäjän ja Puolan 
sota. Neuvotteluhalukkuus oli verran-
nollinen sotamenestykseen. 

Rajakysymys oli suomalaisten tär-
kein asia neuvotteluissa. Siinä sosiali-
demokraateille riittivät autonomian 
aikaiset rajat. Porvarilliset puolueet 
halusivat helpommin puolustettavat 
rajat, eli Itä-Karjalan ja Kuolan nie-
mimaan liittämistä Suomeen. Puolus-
tettava maaraja olisi lyhentynyt noin 
350 kilometriin. Inkerinsuomalaisille 
suositeltiin kulttuuriautonomiaa.

Ahvenenmaan ajankohtainen ky-
symys vaikutti siten, että presidentti 
Ståhlbergille valtion alue oli jakama-
ton. Neuvotteluissa oli esitetty Petsa-
mon vastikkeeksi Suomenlahden saaria 
sekä Repolaa ja Porajärveä.

Tartossa kysymys oli tasavertaisista 
neuvotteluista, toisin kuin itsenäisyy-
den varmistaneissa talvi- ja jatkosotien 
sanelurauhoissa. Tosin puhuttiin myös 
Tarton ”häpeärauhasta”, joka liittyi 
rajojen koettuun epäoikeudenmukai-
suuteen. 

Repola ja Porajärvi oli luovutettava 
Neuvosto-Venäjälle. Petsamo avoimine 
Jäämeren satamineen katsottiin näitä 
pitäjiä tärkeämmäksi. Presidentti Ståhl-
bergin ja sosialidemokraattien kanta 
ratkaisi asian Petsamon hyväksi. Neu-
vosto-Venäjä sai lähes kaiken, mitä se 
neuvotteluista oli tavoitellut. 

Rauhansopimus syntyy

Suomen ja Neuvosto-Venäjän väli-
nen aselepo solmittiin 13. syyskuu-
ta, rauhansopimus allekirjoitettiin  
14. lokakuuta ja se ratifioitiin 11. jou-
lukuuta. Sopimus tuli voimaan 31. jou-
lukuuta 1920. Sopimuksella saatettiin 
vapaussota päätökseen ja varmistettiin 
Suomen itsenäisyys. 

Sopimuksen johdannossa todettiin: 
”Ottaen huomioon, että Suomi vuonna 
1917 on julistautunut itsenäiseksi ja 
että Venäjä on tunnustanut Suomen 
valtakunnan, Suomen Suuriruhtinaan-
maan rajoissa, riippumattomaksi ja 
täysivaltaiseksi, ja haluten lopettaa 
molempien valtioiden välillä sittem-
min syntyneen sodan, luoda pysyväiset 
rauhalliset suhteet niiden kesken sekä 

lopullisesti selvittää Suomen ja Venä-
jän aikaisemmasta valtioyhteydestä 
johtuneet suhteet, ovat päättäneet tehdä 
tätä tarkoittavan sopimuksen.”

Sopimus sitoi kumpaakin osa-
puolta: ”…lakkaa sotatila sopimus-
valtioiden välillä ja molemmat valtiot 
sitoutuvat vastedes ylläpitämään kes-
kinäistä rauhantilaa ja hyvää naapu-
ruutta.”

Rauhan jälkeen Suomi vastaan otti 
ensimmäiset pakolaisensa tuhansi-
en itäkarjalaisten paetessa Suomeen. 
Karjalan kansannousussa Repolan ja 
Porajärven asukkaat vastustivat vuonna 
1921 pitäjien liittämistä Neuvosto-
Venäjään. Kansannousu tukahdutettiin 
vuoden 1922 alkuun mennessä.

Tarton rauha antoi suomalaisille 
mahdollisuuden ryhtyä kehittämään 
maataan, johon kuului Petsamo ja 
jossa Ahvenanmaalla oli itsehallinto. 
Sen keskeytti Josif Stalinin johta-
ma Neuvostoliitto rikkomalla Tarton 
rauhan ja hyökkäämällä Suomeen  
30. marraskuuta 1939.

Sopimuksen merkittävyys

Vuonna 2010 järjestetyssä yleisöäänes-
tyksessä Kansallisarkiston verkkonäyt-
telyn merkittävimmäksi asiakirjaksi 
valittiin 14. lokakuuta 1920 allekirjoi-
tettu Tarton rauhansopimus. Siinä mää-
riteltiin ensimmäistä kertaa itsenäisen 
Suomen rajat. Rauhansopimuksen alle-
kirjoituspaikka Eesti Üliõpilaste Seltsin 
talo on Tartossa edelleen jäljellä.

Sopimusta ei juuri julkisuudessa 
pidetä esillä. Siksi onkin huomion ar-
voista, että Suomen kansa tuntee mer-
kittävimmän valtiosopimuksensa – tai 
ainakin tunsi vielä kymmenen vuotta 
sitten. 

Siksi on syytä kysyä, miten Suomi 
aikoo juhlistaa itsenäisyytemme vah-
vistanutta Tarton rauhansopimusta?

Hannu Luotola on prikaatikenraali 
evp.
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historiakatsaus

Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Puolustusvoimien liput

Puolustusvoimissa on käytössä 
kymmeniä vahvistettuja ja vihit-
tyä joukko-osastolippuja. Lisäksi 

käytössä on useita joukkoyksikkö- ja 
perinnelippuja. 

Joukko-osastolippuperinteet ulottuvat 
Ruotsin vallan ajalle. Näiltä ajoilta ovat 
peräisin ennen kaikkea lippujen muodot 
ja koot. Suomessa joukko-osastolippuja 
alettiin suunnitella enimmäkseen vasta 
vapaussodan jälkeen. Sotaministeriö pe-
rusti 1. maaliskuuta 1919 lippukomitean, 
jota johtamaan määrättiin Carl Gaston 
Ahrenberg.

Komitea julkaisi lippujen kokoa, 
tangon kärkeä ja muotoa koskevat mää-
räykset 14. kesäkuuta 1919. Määräykset 
loivat perustan lippujen suunnittelulle 
Suomessa. Tämän jälkeen lippujen suun-
nittelu oli aina toiseen maailmansotaan 
saakka komitean jäsenen Carolus Lind-
bergin käsialaa.

Sota-aika toi lippusuunnitteluun 
katkon, sillä rintamalle ei lippuja otettu 
mukaan eikä uusille lipuille ollut tarvetta. 
Lippuja varastoitiin Sotamuseoon. Sodan 
jälkeen osa joukko-osastoista sai lippunsa 
takaisin ja muut käyttivät kielekkeistä 
valtiolippua. 

Lippuja alettiin uudelleen suunnitella 
1950-luvulla, jolloin Puolustusvoimien 
uudelleenorganisoinnin yhteydessä jouk-
ko-osastojen perinteet nousivat uudel-
leen esiin. Lippuoikeuden saivat tuolloin 
myös tykistö, Ilmavoimien lennostot ja 
laivasto. 

Suunnittelutyötä ryhtyi ohjaamaan 
Sotahistoriallinen Tutkimuslaitos apu-
naan Sotamuseo ja Valtion Heraldinen 

toimikunta. Suunnittelijoina toimivat 
Gustav von Numers ja Olof Eriksson 
sekä 1960-luvulta lähtien myös B. O. 
Heinonen. Kiinnostus lippujen suunnit-
teluun heräsi myös joukko-osastoissa ja 
yksityisissä harrastajissa. Niinpä monet 
liput ovat syntyneet yhteistyönä, joskin 
varsinainen taiteellinen toteuttaminen 
säilyi heraldikoilla.

Suunnittelutyö on hajautunut 
2000-luvulle tultaessa joukko-osastoihin 
ja laitoksiin. Lippujen hyväksymisestä 
ja heraldisesta oikeellisuudesta päättä-
vät kuitenkin Pääesikunta ja Sotamuseo 
apunaan heraldinen lautakunta. Puolus-
tusvoimain komentaja vahvistaa liput, ja 
ne vihitään Presidentinlinnassa. 

Lippuja on neljää eri kokoa. Niin sa-
nottu rykmenttilippu on kooltaan 120 x 
142 cm, neliölippu on 120 x 120 cm ja 
pataljoonalippu on 80 x 95 cm. Erillisten 

komppanioiden liput ovat pienempiä, ja 
ne ovat kooltaan 45 x 55 cm. Rakuunoi-
den, jääkärijoukkojen, viestikomppani-
oiden, kenttä- ja ilmatorjuntatykistön 
lipuissa on hapsut. Rakuunajoukkojen 
lipuissa on myös tupsut.

Kielekkeinen valtiolippu

Itsenäisen Suomen ensimmäinen sota-
lippu, punainen leijonalippu, oli jo 
 vapaussodan aikana valkoisen armei-
jan käytössä. Sodan jälkeen voittajat 
eivät halunneet lippuun punaista väriä, 
ja Eero Snellman ja Bruno Tuukkanen 
saivat tehtäväkseen suunnitella Suomelle 
siniristilipun. 

Lippu oli valmis toukokuussa 1918, 
jolloin eduskunta vahvisti sen lailla. Kol-
mikielekkeinen sotalippu vahvistettiin 
samalla kertaa. Aluksi lipussa olevan 
vaakunan päällä oli suuriruhtinaskunnan 
kruunu, mutta vuonna 1920 se poistettiin. 
Uuden vaakunan piirsi O. W. Ehrström. 
Nykyinen Olof Erikssonin suunnittelema 
vaakuna on vuodelta 1970. 

Uusin lippulaki on vuodelta 1978, 
jolloin lipun virallinen nimi vaihtui kie-
lekkeiseksi valtiolipuksi. Sitä käyttävät 
Puolustusvoimissa Pääesikunta ja sen 
alaiset laitokset joukkoineen, puolus-
tushaarojen esikunnat, aluetoimistot ja 
sotilassoittokunnat. 

Joukko-osastolippuun on oikeus 
sotilaskoulutusta antavilla joukoilla ja 
sekä varusmiehiä kouluttavilla joukko-
osastoilla että sotilasopetuslaitoksilla.

Marko Palokangas
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Tietoa on, riittääkö saldo?

Äiti oli vanhaa suomalaista Stan-
dertskjöldien aatelissukua, ja 
hän oli seurannut upseeripoi-

kaansa Mantšurian kaukaiseen sota-
satamaan. Vuosisadan vaihtuessa äiti 
kuoli 83 vuoden korkeassa iässä. Ikävä 
kyllä, hän ei ehtinyt nähdä poikansa 
Oskar Starckin nopeaa nousua vara-
amiraaliksi ja Venäjän Tyynenmeren 
eskaaderin johtoon.

Äiti Marian kuolemasta oli yli 
kolme vuotta, kun tanssittiin vaimo 
Marian viisikymppisten kunniaksi. Hil-
peissä tunnelmissa pyörähteli koko Port 
Arthurin kaupungin kerma ja laivaston 
ylin upseeristo. Vara-amiraali Oskar 
Starck oli kuitenkin kääntänyt selkänsä 
tanssisalille ja tuijotti otsa rypyssä sata-
malahdelle. ”Aivan loistava ilotulitus”, kuului vierestä, kun 
kauppiasyhdistyksen vanhin kumarteli itseään tykö: ”Parhaat 
ja kunnioittavat onnittelut…” Aivan loppuun lause ei ehtinyt, 
sillä amiraali ärjähti kummallisella kielellään ”Ei perkele!” 
ja ryntäsi kohti ulko-ovea.

Amiraalin ei tarvinnut pitkään katsella ymmärtääkseen, 
ettei ilotulitus ollut alkanut, vaan satamaa ja sinne ankkuroi-
tua seitsemää taistelulaivaa sekä viittä risteilijää ammuttiin 
tykeillä ja torpedoilla. Helmikuisella merellä, ilman sodan-
julistusta, japanilainen amiraali Heihachiro Togo oli laskenut 
saarrostavat miinoitteet Port Arthurin sataman eteen. Venäjän 
keisarikunta oli ärsyttänyt Japanin ottamalla Mantšurian hal-
tuunsa ja antoi maailman totutella miehitykseen. Venäläistä 
de factoa oli katseltu tarpeeksi, ja nyt keisarillisen Japanin 
laivasto antoi ruudin palaa sydämensä kyllyydestä. 

Alas lasketut sukellusveneverkot pelastivat venäläislaivat 
torpedoilta ja Oskar Starckin sotaoikeudelta. Hänet kuitenkin 
erotettiin, koska suojaavien alusten lähettäminen Keltaiselle 
merelle oli laiminlyöty rauhantilaan luottaen. Niinpä nöy-
ryyttävä matka vei johtamaan inventaariota Sevastopolin 
laivastoasemalle. 

Oskarille se oli onneksi, sillä seuraaja vara-amiraali Stepan 
Makarov höyrysi kuukautta myöhemmin Port Arthurin sata-
masta taistelulaiva Petropavlovskilla. Lippulaiva osui miinaan 
ja muuttui amiraalin sekä 678 muun merimiehen vetiseksi 
haudaksi. Sen jälkeen japanilaiset saattoivatkin rauhassa odo-
tella Venäjän Itämeren laivaston ehtimistä Tsushiman salmeen. 

Loppuelämänsä Helsingissä Oskar ja Maria miettivät, 
kuka oli kutsunut amiraali Togon heidän tanssiaisiinsa vuonna 
1904. Jostain tieto tansseista oli Japaniin kulkeutunut. Jossain 
oli myös ollut tieto Togon laivasto-osaston liikkeistä, mutta 
sitä tietoa Oskar ei koskaan saanut. 

Miksi Oskarin tarina kannattaa kertoa? Koska se on esi-
merkki pienen ja kaukaisen tiedon yllättävästä tärkeydestä 
sekä Suomeen asti ulottuvista heijastusvaikutuksista. Sa-
mantapainen kertomus voisi olla anekdootti everstiluutnantti 
Reino Hallamaasta ja saattueesta PQ-18, mutta vaihteeksi on 
mukava muistella ryssänupseereja, muitakin kuin Carl Gustaf 
Emil Mannerheimia ja Wilho Petter Nenosta. Kaiken lisäksi 

Oskar Starckin kohtalo, mieltä paina-
va mutta tavallaan onnellinen, opettaa 
 upseerin nöyryyttä kohtalon edessä.

Kun selittämään on alkanut, voi 
myös kertoa, mihin otsikossa mainittu 
saldo viittaa: tiedustelutieto on valuut-
taa, jota voi käyttää vaihdon välineenä. 
Tiedustelutieto sitoo liittoutumia yhteen, 
ja sillä voi käydä kauppaa liittojen tai 
yksittäisten valtioiden välillä. Tieduste-
lutiedon vaihtoa säätelemällä voi myös 
manipuloida ja ohjailla toista osapuolta. 
Tiedustelutieto voi toimia hyvän tahdon 
osoituksena kuin kukkapuska vieraisil-
le mennessä, mutta se voi johtaa myös 
syvälliseen liikesuhteeseen. Siksi tie-
dustelutietoa on hyvä olla takataskussa. 

Tiedustelutietoja voi siis käyt-
tää vaihdantataloudessa, kunhan ymmärtää, miten tiedon 
 todellinen arvo muodostuu: Maailmassa on varmasti satoja-
tuhansia ellei miljoonia ihmisiä, jotka tuntuvat tietävän, että 
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hullu. Tieto on 
jokseenkin arvoton, koska sellaisenaan se lähinnä kertoo 
tiedon kertojan mielipiteestä tai asenteesta. Jos sen sijaan 
joku tietäjistä kykenisi osoittamaan tietonsa olevan totta, sen 
arvo nousisi suunnattomaksi ja laskisi vasta tiedon levitessä 
ja tietoinflaation syödessä sen merkitystä.

Saldo ei taloudessakaan tarkoita vain sitä, onko velkaa 
tai saatavia. Saldo on talouden positiivisten ja negatiivisten 
tekijöiden summa. Tiedustelussa saldoon sisältyvät myös 
seuraukset, joita tiedon paljastamisella voi olla. 

Moni muistaa vuoden 2003 Irak-vuodon, joka lopulta 
johti pääministeri Anneli Jäätteenmäen eroon. Tietovuo-
don aikana Suomen saldoa ravisteltiin pahemman kerran. 
Edellisen vuoden lopulla pääministeri Paavo Lipponen kävi 
luottamuksellisia keskusteluja Yhdysvaltain presidentin ja 
varapresidentin kanssa. Ne vuodettiin suomalaisen iltapäi-
välehden sivuille. On syytä olettaa saldon tyhjenneen sen 
verran, että seuraavissa tapaamisissa Yhdysvallat sovitti 
luottamuksen valmiiksi etusivun mittoihin. ”Valitettavasti”, 
sanoisi Martti Ahtisaari.

Irak-vuoto vaikutti Suomen sisäpolitiikkaan, niin kuin oli 
kai suunniteltukin. Mutta se jatkoi myös kulkuaan pyytämättä 
ja yllättäen. Viime vuosinakin olemme nähneet samantapai-
sia ilmiöitä vasaralla tuhottuine kovalevyineen. Tiedustelun 
maailma on hyödyllinen kuin ydinvoimalan sydän. Hyvin 
suojattuna se tuo yhteiskunnalle voimaa ja kestävyyttä, mutta 
irti päässeenä ja väärään ympäristöön tuotuna se sulaa ja 
aiheuttaa suurta vahinkoa. Avoimuus on toki yksi demokra-
tian ihanteista, mutta sen ei ole tarkoitus olla itsetuhoista tai 
lapsellista.

Emme taida koskaan saada tietoomme, lukiko amiraali 
Togo tanssiaisista Port Arthurin sanomista vai agenttinsa 
sähkösanomasta. Saldoa Venäjä olisi kuitenkin tarvinnut niin 
paljon, että joku olisi Oskar-parkaa varoittanut.

Kalle Liesinen
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Kadettikunnan strategiatyö jatkuu

Etelä-Satakunnan kadettipiirin 
hyvin valmistelema Kadettikun-
nan kevätkokous Säkylässä jou-

duttiin perumaan koronavirusepidemian 
takia. Kokous toteutetaan Kadettikunnan 
syyskokouksen yhteydessä Helsingissä. 
Kadettikunnan ansiomitalit luovutetaan 
24. lokakuuta vuosikokouksen yhteydes-
sä Katajanokan Kasinolla.

Koronavirusepidemian takia joudut-
tiin perumaan myös Kadettikunnan, Kyl
kiraudan toimituksen ja kadettipiirien 
strategiaseminaari Tallinnassa. Strate-
giasuunnittelu ei ole kuitenkaan tähän 
pysähtynyt, vaan kevättalven aikana 
 toteutettiin Kadettikunnan järjestökysely 
ja viestintäkysely sähköisellä Webropol-
järjestelmällä. Kyselyn tuloksista voi 
lukea toisaalla lehdessä. 

Kadettipiirit ovat osallistuneet stra-
tegiatyöhön laatimalla piirikohtaiset 
strategia-analyysit ja saaneet käyttöönsä 
myös kyselyjen piirikohtaiset tulokset. 
Kadettikunnan hallitus perehtyy kadetti-
piirien analyyseihin ja toteutettuihin 
kyselytutkimusten tuloksiin ja laatii 
Kadettikunnan strategia 2030 -suunni-
telman kesän aikana. 

Koronavirusepidemian aikana on 
toteutettu useita kokouksia käyttäen 
muun muassa Skype-, Zoom- ja Teams-
videokokousohjelmia. Kadettikunnan 
ja kadettipiirien toiminnan tukemiseksi 
on otettu käyttöön Supercloud-pilvipal-
velu, josta on saatavissa Kadettikunnan 
ja kadettipiirien perusasiakirjat ja pöy-
täkirjat sekä valokuvat. Kadettipiirien 
rahastonhoitajille on hankittu Nordean 
FirstCard-maksukortit käytännön mak-
sutapahtumia helpottamaan.

Joukkosi eessä -kirja  
ja -verkkosivu 

Kadettikunta ja Suomen Marsalkka 
Mannerheimin Kadettisäätiö julkai-
sivat 25. huhtikuuta yleisesikuntako-
mentaja Kari Huhtalan pitkäaikaisen ja 
harrastetyönä toteutetun tutkimuksen 
Joukkosi eessä – 19391945 menehty
neet kadettiupseerit ja kadetit. Huhtalan 
tutkimustyö on arvokas kunnianosoitus 
aikaisemmille upseerisukupolville, jotka 
ovat täyttäneet Kadettilupauksensa ja 
antaneet henkensä Isänmaan puolesta. 

Tutkimus julkaistiin kirjana ja nä-
köiskirjana, joka on luettavissa Kadetti-

kunnan verkkosivulla. Lisäksi kirjan 
perusteella on valmistettu internetiin 
tietopankki www.joukkosieessa.fi. Verk-
kosivuston toteutti AD Nikolai Ylirotu 
Sarvikuono Design -yrityksestä. 

Kadettikunta ry esittää kunnioittavat 
kiitokset hanketta tukeneille säätiöille ja 
rahastoille.

Kadettikunnan verkkosivut 
uudistettu

Kylkiraudan verkkosivut www.kylki
rauta.fi uudistettiin tammikuussa, ja nyt 
lehden ilmestyessä ovat Kadettikunnan 
verkkosivut saaneet uuden ilmeen ja 
uuden teknisen alustan. Uudistustyössä 
otettiin huomioon järjestö- ja viestintä-
kyselyssä saatu palaute.  

Verkkosivujen teknisen uudistamisen 
toteutti AD Nikolai Ylirotu Sarvikuono 
Design -yrityksestä ja käytännön pää-
toimittajana toimi Kylkiraudan verkko-
toimittaja, everstiluutnantti Kari Sainio. 
Verkkosivut on valmistettu WordPress-
alustalle, ja se toimii sekä älypuhelimella 
että pöytätietokoneella. 

Tervetuloa tutustumaan uudistet-
tuihin Kadettikunnan verkkosivuihin 
osoitteessa www.kadettikunta.fi. Kadetti-
kunnan verkkosivuille ja tietopank-
keihin kohdistui viime vuonna lähes  
12 miljoonaa tietohakua.

Turpotietäjä 2020

Reserviläisliitto ja Suomen Reservi-
upseeriliitto toteuttavat lukiolaisille 
suunnatun valtakunnallisen Turpotie-
täjä-kilpailun tulevana syksynä. Histo-
rian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ja 
Kadettikunta ovat mukana hankkeessa. 
Kadettikunnan Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki toimii kilpailun keskeisenä 
lähde- ja oppimateriaalina. 

Lisätietoja kilpailusta on saatavilla 
osoitteessa https://turpotietaja.fi.

Juhlavuoden 2021  
valmistelut käynnissä

Kadettikunnan 100-vuotisjuhlavuo-
den ohjelman valmistelut ovat käyn-
nissä. Kadettikunnan vuosipäivän 
seppeleenlasku järjestetään keskiviikkona  
27. tammikuuta kello 9 Helsingin Hieta-
niemessä ja päiväjuhla Helsingin Savoy-
teatterissa kello 13. 

Kevätkokoustapahtuma järjeste-
tään veljespäivällisineen, päivä- ja ilta-
juhlineen Turussa 23.–25. huhtikuuta. 
Juhlavuoden kesäkuussa toteutetaan 
Kaaderipäivä Santahaminassa ja syk-
syllä on perinteiset Kaaderitanssiaiset 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalis-
sa.  Juhlavuoden tapahtumat ovat avec-
tilaisuuksia.

Syksyn tulevia tapahtumia

Kadettikurssien ja kadettipiirien välinen 
golfmestaruus ratkaistaan Kaaderigol-
fissa tiistaina 11. elokuuta Tuusulassa. 
Kokoa kolmen hengen joukkue kadetti-
kurssiltasi tai tule mukaan yksilökisaan. 
Kilpailukutsu julkaistaan Kadettikunnan 
verkkosivulla.

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteel-
linen Seura järjestävät yhteistoiminnassa 
turvallisuuspolitiikan seminaarin torstai-
na 17. syyskuuta Helsingissä Tieteiden 
talossa.

Perinteiset ja suositut Kaaderitans-
siaiset järjestetään perjantaina 23. loka-
kuuta Santahaminassa.

Kadettikunnan vuosikokous järjes-
tetään lauantaina 24. lokakuuta Kataja-
nokan Kasinolla Helsingissä.

Toivotan onnea ja menestystä elo-
kuussa valmistuville 104. Kadettikurssin 
ja 87. Merikadettikurssin kadettisisarille 
ja -veljille. Valmistumisen myötä siir-
rytte Kadettitoverikunnasta alueellisiin 
kadettipiireihin, jotka ottavat teidät läm-
pimästi vastaan.

Constantem decorat honor  
– Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
twitter(at)kadettikunta
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
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toiminta

Kadettikunnan ja kadetti-
pi ir ien järjestötutkimus 
toteutettiin Webropol-kyse-

lynä 28.2–18.3.2020. Kysely liittyy 
 Kadettikunnan vuoden 2020 strate-
giatyöhön. Edellinen vastaava kysely 
tehtiin vuonna 2013, ja sen tuloksia 
käsiteltiin Kylkiraudan numerossa 
4/2013.

Vuoden 2020 kysely lähetettiin 
sähköpostiosoitteeseen 3 978 Kadetti-
kunnan jäsenelle. Vastaukset saatiin 
844 henkilöltä, mikä edustaa 21 pro-
senttia kyselyn saaneista. Kysymyksiä 
oli 40, joista ensimmäiset seitsemän 
kartoittivat taustatietoja. Vapaa sana 
-tyyppisiin kysymyksiin saatiin satoja 
vastauksia. 

Vastaajien taustatiedot

Suurimman vastaajien ryhmän 
muodostivat everstiluutnantit ja 
komentajat, joita oli 34 prosenttia 
vastaajista. Vastaajien suurin ikäluok-
ka oli 56–65-vuotiaat, joiden osuus 
oli 21 prosenttia. Vastaajista 43 pro-
senttia oli evp-upseereja. Vastaajista 
346, eli 37 prosenttia, oli aktiivipalve-
luksessa ja näistä 32, eli 9 prosenttia, 
Rajavartiolaitoksessa. Puolustusvoi-
missa pääosan urastaan palvelleita oli 
94 prosenttia ja Rajavartiolaitoksessa 
palvelleita 6 prosenttia. 

Vastaajista 10 prosentilla oli tut-
kinto myös ammattikorkeakoulusta, 
korkeakoulusta tai yliopistosta. 

Vuoden 2013 järjestötutkimuksen 
laatija Risto Sinkko arvioi tuloksia 
seuraavasti: 

”Upseerikunnassa on viime vuosi-
na ollut kaksi muutosta, jotka mahdol-
lisesti heijastuvat tämän tutkimuksen 
vastaajajoukossa. Uuden koulutusjär-

jestelmän mukaisesti alle 35-vuotiaat 
upseerit ovat sotatieteiden kandidaat-
teja ja maistereita. Upseerien eläke-
ikämuutoksen jälkeen esiupseeri- ja 
yleisesikuntakurssien suorittaminen 
on siirtynyt myöhemmäksi. Vastausten 
perusteella näyttää siltä, että siviilikor-
keakoulujen tutkintojen suorittaminen 
nuoremmissa ikäryhmissä on vähen-
tynyt.”

Helsingin kadettipiirin vastaajia 
oli tutkimuksessa eniten, 32 prosent-
tia. Seuraavaksi eniten vastaajia oli 
Pirkanmaalta ja Turusta, molemmista 
seitsemän prosenttia. Pienimmän vas-
tausjoukon muodosti Pohjois-Lappi, 
josta saatiin viisi vastausta. 

Yksi järjestötutkimuksen kysymys 
liittyikin kadettipiirijaon kehittämi-
seen. Selvä 68 prosentin enemmistö 
ilmaisi kantanaan, että ”kadettipiirien 
tulee harkita itse, miten yhdistyvät kes-
kenään”. 

Kadettipiirijako on täsmälleen sama 
kuin vuoden 2013 tutkimuksen aikaan, 
ja kadettipiirijaon nykymuodolle riittää 
edelleen kannatusta. Huomattavaa on 
kuitenkin se, että tutkimusten välillä 
toteutettiin laaja puolustusvoimauudis-
tus, jossa Puolustusvoimien toiminta 
lakkautettiin useilla paikkakunnilla. 
Yhä useammassa piirissä kadettipiirit 
toimivat paikallisina kadettiupseerien 
ja kadettien aatteellisena yhdistys- ja 
veljesjärjestönä ilman paikallisen 
 sotilasorganisaation tukea.

Jäsenet tyytyväisiä

Kadettikunta saa jäsenistöltään 
arvo sanan 3,6 arvioituna yhdestä 
viiteen -asteikolla, jossa yksi on vält-
tävä ja viisi erinomainen. Jäsenistöstä  
54 prosenttia antaa vähintään kii-

tettävän arvosanan Kadettikunnan 
toiminnalle. Toimintaa piti hyvänä  
43 prosenttia, tyydyttävänä kolme 
prosenttia ja välttävänä yksi prosentti 
vastaajista. Kun vertaillaan Kadettikun-
nalle vähintään kiitettävän arvosanan 
antaneita, kriittisimmät ikäluokat ovat 
25–35-vuotiaita ja 35-46-vuotiaita. 
Heistä vähintään kiitettävän arvosanan 
antoi 43 ja 41 prosenttia vastaajista. 

Kadettipiirien toiminta sai arvo-
sanan 3,4. Toiminnalle antoi vähintään 
kiitettävän arvosanan 45 prosenttia 
vastaajista. Kadettikunnan toiminta 
sai hieman paremman arvion kuin 
keskimäärin kadettipiirien toiminta. 
Toisaalta yksitoista kadettipiiriä sai 
jäsenistöltään paremman arvion kuin 
Kadettikunta. 

Kadettiveljeys ja kadettiupsee-
riston yhteenkuuluvuus merkitsevät 
suurimmalle osalle jäsenistöstä melko 
paljon – tätä mieltä oli 53 prosenttia 
vastaajista – tai erittäin paljon – näin 
kertoi 27 prosenttia vastaajista. Sivulla 
51 olevaan taulukkoon  on koottu vas-
taukset samaan kysymykseen vuosilta 
2013 ja 2005. Vastausten perusteella 
kadettiveljeyden ja yhteenkuuluvuuden 
merkitys on hieman kasvanut.

Kadettikunnan kolme tärkeintä 
tehtävää tutkimukseen vastanneiden 
mielestä 

Kadettikunnan järjestötutkimuksessa selvitettiin jäsenistön 
mielipiteitä Kadettikunnan ja kadettipiirien toiminnasta. 

Kadettiveljeys ja kadettiupseeriston yhteenkuuluvuus ovat 
vankalla pohjalla jäsenistön keskuudessa.

Kadettikunnan järjestötutkimus 2020
Teksti:  Pertti Immonen

Pertti Immonen
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— Kadettikunta on Kadettikoulun 
käyneiden kadettiupseerien ja kadettien 
aatteellinen yhdistys ja veljesjärjestö, 
58 prosenttia.

— Kadettikunnan toiminnalla vah-
vistetaan kadettiupseeriston yhtenäi-
syyttä, kadettiveljeyttä ja aatteellista 
lujuutta, 55 prosenttia.

— Kadettikunta tukee maamme 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
sekä sen opetusta maamme kouluissa ja 
jatkaa omalta osaltaan veteraanisuku-
polven aatteellisen perinnön siirtämistä 
nuorisolle, 51 prosenttia.

 Toiminnassa 
kehittämismahdollisuuksia

Väittämään ”Kadettikunta on mielestä-
ni toiminut ammattikunnan arvostuksen 
ylläpitämiseksi”, annettiin vastaukseksi 
3,7. Kriittisimmin tätä kohtaa kommen-
toinut jäsenistö vaatii Kadettikunnal-
ta lisää näkyvyyttä ja aktiivisempaa 
ulostuloa esimerkiksi ”osallistumal-
la enemmän turvallisuuspoliittiseen 
ja kokonaismaanpuolustukselliseen 
keskusteluun” tai oli sitä mieltä, että 
 Kadettikunnan pitäisi ”näkyä enemmän 
yhteiskunnassa”. 

Kysymykseen ”Miten Kadettikun-
nan ja kadettipiirien toimintaa voisi ke-
hittää eri järjestöjen kanssa?” vastasi 
264 henkilöä. Suurin osa oli ”näin on 
hyvä” ja ”nykytila vaikuttaa toimival-
ta” -tyyppisiä vastauksia. 

Myös kehittämisajatuksia esitet-
tiin. Tutkimuksen ja tulevaisuuteen 
pitkälle katsovien hankkeiden laadun, 
objektiivisuuden ja ajantasaisuuden 
kehittämistä pidettiin tärkeänä. Osa 
vastaajista koki, että Kadettikunnan 
ja kadettipiirien pitää pyrkiä tuomaan 
omaa näkemystään esille tulevaisuuden 
maanpuolustajille entistä enemmän. 

Toimintaa esitettiin suunnattavaksi 
vielä enemmän nuoriin ja nuorisoon. 
Vastaajien mielestä nuoria upseereja 
pitää saada enemmän mukaan toimin-
taan ja kadettipiirien yhteistoimintaa 
alueellisten maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa voidaan syventää.

Lähes puolet jäsenistöstä, 48 pro-
senttia, osallistuu Kadettikunnan tai 
kadettipiirien toimintaan yhdestä kah-
teen kertaa vuodessa. Niitä, jotka eivät 
osallistu, ei kiinnosta Kadettikunnan tai 
kadettipiirien järjestämä toiminta. Näin 
koki 23 prosenttia vastaajista. Vuonna 

2005 vastaava luku oli 34 prosenttia, 
eli tässäkin on tapahtunut myönteistä 
kehitystä. 

Syiksi passiivisuuteen mainittiin 
muutamissa vastauksissa korkea ikä 
ja terveys. Toisaalta taas nuoremmat 
kokivat, etteivät oikein kuulu jouk-
koon, kun pääosa tilaisuuksiin osallis-
tuvista on iältään vanhempia upseereja: 
 ”Kadettipiirini toimintaan ja tilaisuuk-
siin osallistuu lähinnä korkeaan ikään 
päässeitä evp-upseereita, joten koen, 
ettei tilaisuuksissa oikein ole minulle 
luontevaa seuraa.” 

Vastausten perusteella neljä pro-
senttia kadettipiireistä ei järjestä toi-
mintaa. Vuonna 2005 vastaava osuus 
oli kaksi prosenttia.

Jäsenistöstä 45 prosenttia odottaa 
Kadettikunnalta ja kadettipiireiltä so-
tahistoriallisten retkien järjestämistä. 
Vastaajista 42 prosenttia haluaa osal-
listua turvallisuuspolitiikan esitelmäti-
laisuuksiin. Erityisesti evp-upseereille 
tarkoitettuja tapahtuma esittää 37 pro-
senttia vastaajista.

Tutustumiskäynnit yrityksiin sekä 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolai-
toksen kohteisiin saivat myös laajan  
32 prosentin kannatuksen. Vapaassa 
sanassa esille tuotujen kehittämisehdo-
tuksien perusteella nuoremmatkin voisi 
saada tyytyväisemmäksi tiedottamalla 
entistä paremmin eri tapahtumista.

Jäsenedut tunnetaan

Kadettikunnan jäsenedut tunne-
taan hyvin, ja arvosanaksi tuli 2,5. 
Jäseneduista parhaiten tunnetaan 
Kylkirauta-lehti, jonka 90 prosenttia 
jäsenistöstä tuntee vähintään kiitet-
tävästi. Vastaavasti oikeus osallistua 
Kadettikunnan ja kadettipiirien toimin-
taan, kadettiupseerien hautakivitunnus 
ja tunnus kuolinilmoitukseen tunnettiin 
hyvin. 

Perintöoikeuteen sekä hautaukseen 
ja perheavustukseen liittyvät palvelut 
tunnettiin tyydyttävästi. Etelä-Sata-
kunnan kadettipiipiin kuuluva upseeri 
totesi: ”En tunne koko toimiston pal-
veluita, muuta kuin edellä mainitut 
kuolevien ihmisten palvelut.” Yksi 
25–35-vuotias kiteytti tuntemuksensa 
seuraavasti: ”Miksi Kadettikunnan pal-
veluista yli puolet liittyy hautauspalve-
luihin? Tuotetaanko palvelua kuolemaa 
odottaville vai pitäisikö miettiä enem-
män tapahtumia nuorille. Kylkirauta 
on ihan jees.”

Kadettipiirien toiminta tunnetaan 
keskimäärin hyvin, arvosanan olles-
sa 2,8. Kiitettävästi tai erinomaisesti 
 kadettipiirien toiminnan tuntee jäse-
nistä ainoastaan 23 prosenttia. Kadet-
tipiireittäin on eroja, sillä esimerkiksi 
Oulussa puolet vastanneista tuntee 
kiitettävästi tai erinomaisesti oman 
kadettipiirinsä toiminnan.

Vapaassa sanassa mainittiin useaan 
kertaan tarve lisätä kiinnostavia tapah-
tumia ja niihin liittyvää tiedottamis-
ta. ”Ei oikein muita tapahtumia kuin 
vuosikokoukset, eli jokainen askel jo-
honkin toimintaan on kehitystä.” Ke-
hitysehdotuksena tuli myös Brysselin 
kadettipiirin perustaminen, ja kadet-
tipiirien tapahtumista tiedottaminen 
alueella palveleville upseereille.

Valtaosa vastaajista, 66 prosenttia, 
haluaa upseerimatrikkelin julkaista-
vaksi samanlaisena kuin nykyinen ma-
trikkeli. Sitä vastoin 18 prosenttia oli 
matrikkelin julkaisua vastaan. Upsee-
rimatrikkeli koetaan nykymuodossaan 
turvallisuusriskiksi. Mikäli matrikkeli 
päädytään julkaisemaan, siitä saattaa 
tulla sisällöltään entistä vajaampi.

Kadettikunnan jäsenistöön liitty-
vässä kysymyksessä tiedusteltiin ”Pi-
täisikö kadettikunnan sääntöjä muuttaa, 
niin että jäseneksi voitaisiin hyväksyä 

Taulukko Kadettiveljeys ja kadettiupseeriston yhteenkuuluvuus 
merkitsevät minulle.
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myös ulkomailla upseerin tutkinnon 
suorittaneita Suomen kansalaisia?” 
Kyselyyn vastanneiden enemmistö,   
75 prosenttia, haluaa pitää Kadettikun-
nan jäsenkriteerit ennallaan. Tähän saa-
tiin kyselyyn vastanneelta jäsenistöltä 
selkeä kanta.

Kadettikunnan nykyinen jäsen-
maksu on sopiva selvän 92,5 prosentin 
enemmistön mielestä. Kadettikunnan 
tai kadettipiirin hallitustyöskentelyyn 
ilmoitti halukkuutensa 12 prosenttia 
vastaajista. Jaosto- ja toimikuntatyö 
kiinnosti lähes yhtä paljon. Jäsenkun-
nassa on myös halukkuutta toimia 
esimerkiksi projektiluonteisissa tehtä-
vissä, esitelmöijänä ja kunniavartios-
tossa.

Kyselyn lopussa oli mahdollisuus 
lähettää terveiset Kadettikunnalle. Vas-
tauksia saatiin noin kaksisataa, tässä 
poimintoja niistä:

”Hyvää työtä, jatkakaa valitulla 
linjalla. Nuorten upseerien osalta pitää 

olla tuntosarvet joukossa, jotta he py-
syvät mukana.”

”Toiminta on vankalla perustalla, 
tästä on hyvä jatkaa!” 

”Voimia, intoa ja jaksamista yhä 
haasteellisemmaksi käyvässä yh-
teiskunnassa, jossa arvomaailma on 
pirstaloitumassa, erityisesti nuorten 
vastoinkäymisten sietokyky nollautu-
massa ja tavallisten asioiden omatoimi-
sen hoitamisen kyky romahtamassa.” 

”Toimivaa konetta ei tarvitse ryhtyä 
korjaamaan, mutta ajan mukana pitää 
elää ja kehittyä.”

”Toiminta on omistautunutta ja ak-
tiivista. Silti vanhanaikaiseksi jääminen 
voi olla uhka, ellei siihen varauduta.”

”Nuorten upseerien toimintaan 
mukaan saaminen on avainasemassa 
kadettikunnan tulevaisuudesta päät-
täessä. Ellei Kadettikunta elä mukana 
ajassa ja saa nuoria jäseniä mukaan 
toimintaansa, voidaan se muuttaa pe-
rinneyhdistykseksi.”

Tutkijan kynästä

Kyselyn laatijan näkökulmasta kysely 
ja siihen saadut vastaukset tukevat 
Kadettikunnan strategian laatimistyö-
tä. Kysely lähetettiin Kadettikunnan 
jäsenille sähköpostitse, ja aika moni 
viesti meni työnantajan sähköpostiin. 
Kyselyyn vastaaminen oli mahdollis-
ta älypuhelimella, tabletilla ja tietoko-
neella. Herääkin kysymys siitä, mikä 
olisi ollut varsinkin nuorten upseerien 
vastausaktiivisuus, jos kysely olisi 
tullut henkilökohtaiseen sähköpostiin 
tai tekstiviestinä omaan älypuhelimeen.

Suomen demografinen kehitys 
näkyy myös kadettipiirien koossa. Hel-
singin kadettipiiri on jäsenmäärältään 
suurin ja seuraavina tulevat ainakin 
vastaajien määrän perustella Pirkan-
maa ja Turku. 

Käynnissä oleva koronapandemia 
on saattanut merkitä erään aikakau-
den loppua tavassa kokoontua yhteen. 
Lähes kaikki yhdistykset ovat lykän-
neet tapahtumiaan tai siirtäneet ne 
verkkoon. Kadettikunnan kannattaa 
olla tässä edelläkävijä ja ottaa käyttöön 
ennakkoluulottomasti uusia toiminta-
tapoja. 

Paikalla ja etäisyyksillä ei ole mer-
kitystä, jos kokouksiin ja seminaareihin 
voi osallistua verkossa. Näin saadaan 
jäsenistöä mukaan tapahtumiin yli ka-
dettipiirirajojen. 

Kirjoittaja on järjestötutkimuksen 
tekijä, eversti evp Pertti Immonen.

 
 Sanapilvi terveisistä Kadettikunnalle.

Vastaukset kysymykseen Kadettikunnan kolme tärkeintä tehtävää ovat
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Tutkimuksella kartoitettiin jäsenis-
tön tyytyväisyyttä Kadettikunnan 
viestintään. Edelliset viestintä- ja 

lukijatutkimukset on tehty vuosina 2013 
ja 2015. 

Webropol-kysely lähetettiin huh-
tikuun alussa 3 975 jäsenelle. Reilun 
kahden viikon aikana vastauksia kertyi 
kaikkiaan 693, mikä edustaa 17,4 pro-
senttia kyselyn saaneista. Mainittakoon, 
että vastaajamäärä oli lähes täsmälleen 
sama kuin vuoden 2015 kyselyssä, jolloin 
tavoitettiin 695 vastaajaa. 

Enemmistönä 
varttuneemmat vastaajat 

Taustatietietojen kartoitus osoitti sen, ett-
eivät vastaajat tälläkään kertaa edustaneet 
kaikkein nuorinta osaa  Kadettikunnan 
jäsenistä. Reilu kaksi kolmannesta 
vastaajista oli yli 55-vuotiaita, ja ak-
tiivipalveluksessa heistä oli vain noin 
kolmannes. Kaikista vastanneista  
94 prosenttia edusti Puolustusvoimia ja 
muut Rajavartiolaitosta. 

Uuden upseerikoulutusjärjestelmän 
mukaisen sotatieteiden kandidaatin tai 
maisterin tutkinnon suorittaneita oli  
18 prosenttia vastaajista. Kolme neljäs-
tä vastaajasta oli käynyt esiupseeri- tai 
yleisesikuntaupseerikurssin, ja heidän 
sotilasarvonsa oli vähintään majuri. Yksi 
kymmenestä vastaajasta oli suorittanut 
upseeritutkinnon lisäksi ammattikorkea-
koulu- tai yliopistotutkinnon. 

Vastaajia oli kaikista kadettipiireistä 
sekä Kadettitoverikunnasta. Kolmannes 
heistä edusti Helsingin kadettipiiriä. 
Muun muassa Pirkanmaan, Turun, Keski-
Suomen ja Pohjois-Kymin kadettipiireis-
tä saatiin myös runsaasti vastauksia.

Taustatiedoista voidaan hahmot-
taa kaksikin Kadettikunnan viestinnän 
kehittämisessä huomioon otettavaa nä-
kökulmaa. Ensinnäkin viestinnästä kiin-
nostuneimpia näyttävät olevan jo hieman 
varttuneemmat ja urallaan johto- ja asian-
tuntijatehtävissä palvelleet tai edelleen 
palvelevat upseerit. Kadettikunnan on 
jatkossakin tarjottava heille laadukasta 
viestintää. Samalla on kuitenkin pohditta-
va sitä, miten toiminnasta saataisiin kiin-
nostumaan myös nuoremmat ikäluokat, 
joita kyselyllä ei onnistuttu tavoittamaan.

Kadettikunnan viestintätutkimus 2020
Teksti:  Hannu Liimatta

Kulmakivenä 
sähköpostitiedotteet 

Kadettikunnan sähköpostitiedotteita piti 
tärkeänä viestintäkanavana 81 prosent-
tia vastaajista, ja lähes jokainen heistä 
kertoi seuraavansa tiedotteita jokseenkin 
säännöllisesti. Hyvin monien mielestä 
pääsihteerin lähettämät tiedotteet ovat 
hyödyllisiä, koska niitä ”on helppo selata 
ja syventyä kiinnostavimpiin tarkemmin 
linkin kautta”. Etuna pidettiin myös sitä, 
että tiedotteita voi lukea tietokoneella, 
tabletilla tai puhelimella omasta sähkö-
postista. 

Kadettikunnan verkkosivustoa kertoi 
seuraavansa vähintäänkin satunnaisesti 
kuusi kymmenestä vastaajasta. Verk-
kosivuston turvallisuuspolitiikan tieto-
pankkeja oli vähintäänkin satunnaisesti 
työssään tai harrastuksissaan käyttänyt 
45 prosenttia vastaajista. 

Verkkosivustolle annettiin varsin 
yksi mielisesti hyvä tai kiitettävä arvosana, 
vaikka sen yleisilmettä pidettiin hieman 
vanhahtavana. ”Yleisilme on hieman 
sekava, mutta onneksi sisältö on kuitenkin 
ihan asiaa”, totesivat monetkin vastaa-
jat. Mainittakoon, että Kadettikunta on jo 
aloittanut verkkosivuston uudistamistyön, 
joka valmistuu kesällä 2020.

Sosiaalisesta mediasta viestintää 
kertoi seuraavansa 17 prosenttia vastaa-
jista. Osuutta voi pitää vaatimattomana, 

vaikka se on lähes kolminkertaistunut 
verrattuna vuoden 2015 kyselyn kuuden 
prosentin seuraajamäärään. Suosituin so-
siaalisen median kanava oli Facebook, 
jota seurasi kolmannes vastaajista. Twit-
teriä kertoi seuraavansa kahdeksan ja 
Instagramia neljä prosenttia vastaajista. 

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että 
Kadettikunta tavoittaa oman jäsenistön-
sä edelleenkin parhaiten jäsenlehden ja 
sähköpostin kautta. Sosiaalisen median 
seuraaminen on lisääntynyt, mutta perin-
teisiä sisäisen viestinnän kanavia se ei ole 
vielä syrjäyttänyt. 

Sosiaalisen median käyttäjien alhai-
seen prosenttiosuuteen vaikuttanee osal-
taan kyselyyn vastanneiden ikärakenne. 
Tätä osoittaa jo sekin, että yli puolet 
vastaajista ilmoitti, etteivät he lainkaan 
seuraa sosiaalista mediaa. ”En kommen-
toi, koska en käytä somea”, oli yleinen 
vastaus tämän osa-alueen kysymyksiin.

Sosiaalisen median käytön kehittä-
misehdotuksissa esitettiin muun muassa 
lyhyet videostriimaukset jäsenkunnan 
tilaisuuksista. Lisäksi someen toivottiin 
napakoita nostoja kadettiupseerien työhön 
ja arkeen vaikuttavista ajankohtaisista 
 asioista. Paikalleen ei voi jäädä polke-
maan, sillä: ”nykyinen viestintä toimii 
hyvin, mutta koko ajan on seurattava, 
missä somessa eri ikäryhmät toimivat, 
jotta tavoittavuus on riittävä”.

Kadettipiireissä eroavuuksia

Kadettipiireissä pidetään yhteyttä jäsenis-
töön ensisijaisesti sähköpostitiedotteilla. 
Vastanneista 85 prosenttia piti kadettipii-
rien sisäistä viestintää riittävänä, vaikka 
aktiivisuudessa näyttää piirien välillä 
olevan suuria eroja. Palautteen joukosta 
löytyi valitettavasti myös ”ei viestitä juuri 
mitenkään” -tyyppisiä vastauksia.

Muutamat vastaajat – etenkin evp- 
upseerit – murehtivat sitä, ettei oma 
kadettipiiri pidä heihin juuri lainkaan 
yhteyttä. Joissakin tapauksissa tämän 
tosin epäiltiin saattavan johtua siitä, ettei 
jäsenistö ole pitänyt omia yhteystietojaan 
ajan tasalla.

Kehittämisehdotuksissa esitettiin, 
että kadettipiirin johto pitää yhteyttä jä-
senistöön säännöllisesti vaikkapa neljä 
kertaa vuodessa lähetettävillä sähköposti-

Hannu Liimatta
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tiedotteilla. Lisäksi toivottiin, että ainakin 
kerran vuodessa järjestetään kadettipii-
rin yhteinen tapahtuma, kuten esitelmä-, 
lounas- tai seppeleenlaskutilaisuus. Tilai-
suuksia ehdotettiin myös striimattavan, 
jotta niihin voisi osallistua etäyhteydellä 
verkon kautta. 

Kadettikurssien sisäiseen yhteyden-
pitoon käytettiin eniten sähköpostia sekä 
Facebookin ja WhatsAppin pikaviestipal-
veluja. Kasvotusten kadettiveljet ja sisaret 
kertoivat tapaavansa toisiaan opinnois-
sa, työssä ja harrastuksissa sekä lounas-, 
vuosi- ja kurssitapaamisissa. 

Kadettikunnan mahdollisuuksia 
edesauttaa kurssien sisäistä yhteyden-
pitoa pidettiin suhteellisen vähäisinä, 
sillä viestinnän aktiivisuus riippuu hyvin 
paljon kurssien omien vastuuhenkilöiden 
toiminnasta. Ongelmia ei ole niin kauan 
kuin on yksikin ”aktiivinen kadettiveli 
viestijänä”, kuten eräässä kommenteissa 
todettiin. 

Kadettikunnalta toivottiin viestin-
nällistä tukea sekä helppokäyttöistä yh-
teydenpitoalustaa. Yhtenä konkreettisena 
tuen muotona ehdotettiin myös kurssien 
yhteysupseerien keskitettyä perehdyttä-
mistä tehtäviinsä.

Kylkirautaa arvostetaan

 Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi 
lukevansa säännöllisesti paperille paine-
tun Kylkiraudan ja kolmannes heistä 
kertoi lukevansa lehden kannesta kanteen. 
Sähköisen näköislehteen turvautuvia oli 
noin yksi prosentti ja tilanteesta riippu-
en jompaakumpaa lukevia 13 prosenttia 
vastaajista. Kylkiraudan verkkosivuston 
muuta sisältöä, kuten kolumneja, luki 
vähintään satunnaisesti noin puolet vas-
taajista.

Vastaajista 98 prosenttia antoi Kylki
raudalle kokonaisarvosanan hyvä, kiitet-
tävä tai erinomainen. Vuosikymmenten 
saatossa lehden yleisilme ja rakenne ovat 
löytäneet muotonsa, johon ei välttämättä 
kaivata äkillisiä muutoksia. ”Toimivaa 
kokonaisuutta on kaiketi turha lähteä 
muuttamaan muutoksen ilosta”, kuten 
eräs vastaaja tilannetta kuvaili.

Vastausten perusteella lehden kaikki 
osiot ovat omalla tavallaan mielenkiintoi-
sia, mutta erityisen kiinnostavina pidet-
tiin teema-artikkeleja, ajankohtaissivuja, 
pääkirjoituksia, historia- ja perinnekat-
sauksia sekä kirja-arvosteluja. Jatkossa-
kin halutaan lukea artikkeleja erityisesti 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
ajankohtaisista asioista, yhteiskunnan ko-
konaisturvallisuudesta, strategiasta ja tur-
vallisuuspolitiikasta sekä sotahistoriasta.

Kirjoittajina ja haastateltavina halut-
tiin nähdä ylintä valtio- ja sotilasjohtoa, 
asiantuntijoita sekä merkittävissä teh-
tävissä palvelleita upseereja. Korkeaa 
asemaa ei kuitenkaan pidetty ainoana 
valintakriteerinä, sillä eräänkin vastaajan 
mielestä ”se, että on everstiluutnantti ei 
vielä tee kenestäkään absoluuttista asian-
tuntijaa”.

Monet suhtautuivat omiin kirjoittaja-
taitoihinsa kriittisesti, sillä vain alle puolet 
vastaajista ilmoitti olevansa itse halukas 
kirjoittamaan lehteen. Noin seitsemän 
prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa 
käytettävissä Kadettikunnan tai oman 
kadettipiirinsä viestinnän kehittämisteh-
täviin. 

Ruusujen ohella risuja

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta antoi 
Kadettikunnan viestinnälle kiittävän 
yleisarvosanan. Tärkeimpien kysymysten 
yhteydessä oli mahdollista antaa myös 
sanallista palautetta. Vastaajat käytti-
vätkin mahdollisuutta varsin runsaasti. 
Kyselytulosten uskottavuutta lisää sekin, 
ettei kaikki palaute ollut kiittävää, vaan 
joukossa oli myös kriittisiä näkemyksiä 
Kadettikunnan viestinnästä.

Mielipiteitä jakoi muun muassa ky-
symys siitä, millä tulokulmalla Kadetti-
kunnan tulee osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Eräät totesivat: ”Jos on 

aihetta, voitaisiin pikkuisen lisätä hyvä-
henkistä kritiikkiä ylimmän valtiojohdon 
ja Puolustusvoimien johdon sotilaallista 
maanpuolustusta jossain määrin heiken-
tävästi sivuaviin päätöksiin.” Toisten 
mielestä taas osallistuminen on ollut 
”riittävää, ei pidä provosoida. Kaikenlai-
siin vähäpätöisiin keskusteluihin mukaan 
lähteminen julkisessa mediassa voi olla 
vahingonteko maanpuolustuksen asialle.”

Lyhyessä lehtiartikkelissa palaut-
teen esittely on pakko rajata muutamaan 
 siteeraukseen. Palaute kuitenkin analysoi-
daan ja otetaan huomioon Kadettikunnan, 
 kadettipiirien ja Kylkiraudan strategia- ja 
kehittämistyössä. 

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan 
todeta, että jäsenet olivat varsin tyytyväi-
siä järjestönsä viestintään. Asioita voidaan 
toki aina tehdä paremmin, mutta kuten 
eräässä vastauksessa todettiin: ”Kaikessa 
ei Kadettikunnan tarvitse olla mukana.”

Myös kadettipiirien jäsenkunnan 
osallistumisella toimintaan on omat 
reunaehtonsa, joita eräs kadettiupseeri 
kommentoi osuvasti toteamalla: ”Lehti 
ja paikallisosaston sähköpostit riittävät 
tällä hetkellä. Ehkä oma elämäntilanne 
pienine lapsineen sekä perusyksikön pääl-
likön tehtävä vievät jaksamista ja aikaa 
olla enempää mukana toiminnassa tällä 
hetkellä.”

Kirjoittaja on viestintätutkimuksen 
tekijä, eversti evp, sotatieteiden tohtori 
Hannu Liimatta.
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Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja, yliluutnantti res Aaro Mäkelä ja Jääkärisäätiön varapu-
heenjohtaja, majuri res Peter Fagernäs laskivat seppeleen Suomen marsakka Mannerheimin haudalle.

Upseerijärjestöjen 4.6. kunnianosoitus suoritettiin Kadettikunnan puheenjohtajan, kenraali majuri 
Jari Kallion johdolla Helsingin Hietaniemessä. Kadettikunnan puheenjohtaja ja Upseeriliiton 
 puheenjohtaja everstiluutnantti Ville Viita laskivat seppeleen Sankariristille.

 Upseerijärjestöjen kunnianosoitus Hietaniemessä
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Reserviupseerikoulutus 100 vuotta -juhlateos
upseerikoulutuksen järjestämisestä kai-
kissa puolustushaaroissa. Koulutusta 
on annettu noin kolmessakymmenessä 
joukossa ainakin kahdeksallatoista paik-
kakunnalla. Yksi mielenkiintoisista kou-
lutuspaikoista on ollut purjelaiva Suomen 
Joutsen pitkillä koulutuspurjehduksillaan. 
Oma merkittävä vaiheensa oli uudelleen 
nimetyllä Upseerikoululla sotien aikaan 
Niinisalossa. 

Kirja esittelee upseerioppilaan 
elämää, koulutusta, aseita ja varustei-
ta vuosien varrelta. Opiskelua tukevan 
 oppilaskuntatyön rooli tulee myös hyvin 
esille. 

Juhlakirjan voi tilata RUK-museon 
verkkosivujen kautta osoitteesta http://
www.rukmuseo.fi/reserviupseerikoulutus-
100vuotta. Juhlakirjan voi ostaa myös 
RUK-museosta ja Haminan sotilaskodis-
ta. Kirjan hinta on 49 euroa, numeroitu 
kappale 69 euroa. Postitettaessa hintaan 
lisätään postituskulut.

Reserviupseerikoulun ja reservi-
upseerikoulutusta antavien 
joukkojen historiaa kokonaisval-

taisesti käsittelevä juhlateos julkaistiin 
jälleen 4. kesäkuuta. Kymmenen vuoden 
välein julkaistavassa juhlakirjassa käsitel-
lään tällä kertaa reserviupseerikurssien to-
teutusta eri puolustushaaroissa. Juhlakirja 
on omistettu Suomen nuorisolle.

Reserviupseerikoulun Oppilaskun-
nan Kannatusyhdistys ry:n kustantaman 
juhlakirjan on toimittanut Jaakko Puu-
perä. Kirjan myynti toteutetaan yhteis-
toiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton 
Reserviupseerikoulun oppilaskunnan 
kanssa.

Juhlakirjassa on 562 sivua, ja se on 
ranskalaisella sidonnalla toteutettu A4-
kokoinen, nelivärinen kuvateos. Kirjan 
aineisto perustuu ensisijaisesti sotakou-
lujen arkistoihin, historiikkeihin ja RUK-
museon aineistoihin.

Juhlakirjasta saa kuvan reservi-

 Kaaderitanssiaiset

Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantaina 
23. lokakuuta 2020. Tilaisuus on avoin 
kaikille Kadettikunnan jäsenille puoli-
soineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti-
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa 
voidaan viettää mukava hetki yhdessä ja 
hyvässä seurassa sekä maittavan illallisen 
ja tanssin kera.

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

Kadeteille, luutnanteille ja yliluut-
nanteille sekä heidän kumppaneillee-
nillalliskortti tarjotaan 50 prosentin 
alennuksella tänäkin vuonna, eli hinta 
on 30 euroa/henkilö.

Ilmoittautumiset pyydetään te-
kemään ensisijaisesti Kadettikunnan 

verkkosivulla olevalla sähköisellä 
 ilmoittautumislomakkeeella 12.10.2020 
mennessä tai  puhelimitse toimiston-
hoitaja Sabina Krogarsille numeroon   
050 470 7291. 

Illalliskortit pyydetään maksamaan 
18.10.2020 mennessä Kadettikunnan 
tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44. 
Maksun viestiin pyydetään merkitse-
mään osallistujien nimet ja kadettikurssin 
numero. Pöytäkunnat pyritään muodos-
tetaan kadettikursseittain. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti-
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja, 
eversti Juha Helle puh. 0299 800 tai juha.
helle(at)mil.fi.

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki.

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

Lämpimästi tervetuloa!
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Stellistien perintö
Ohto Manninen  
ja Lauri Lehtonen
Stella Polariksen perintö, 
tiedusteluhistoriaa  
1944–1950
Docendo 2019
Sivuja 238
ISBN 978-952-291-692-1

Syyskesällä 1944 Suomi 
oli vaivoin onnistunut 
torjumaan Neuvostoliiton 

suurhyökkäyksen, joka tähtäsi 
ennen kaikkea Suomen irrotta-
miseen sodasta ja ehdottomaan 
antautumiseen. Sodan jälkeen 
sotilastiedustelu pidettiin visusti 
salaisena toimintana. Liittoutu-
neiden valvontakomission olo 
maassa ei ollut omiaan helpotta-
maan tiedustelun kehittämistä tai 
jatkamista entisillä tavoilla. 

Asiaa ovat perusteellisesti 
tutkineet insinöörieversti evp 
Lauri Lehtonen sekä ansioitunut 
professori ja sotahistorian tutkija Ohto 
Manninen. Näistä sotienjälkeisestä 
sotilastiedustelun salatuista vaiheista 
kertoo nyt käsillä oleva kirja. 

Teoksessa pureudutaan Stella 
 Polaris -operaatioon ja sen seurauksiin. 
Kirjoittajat selvittävät yleistajuisesti ja 
ymmärrettävällä tavalla monimutkai-
sen operaation suunnitelmat, järjeste-
lyt, toteutuksen sekä jälkipyykin. 

Stella Polariksen tavoitteena oli 
siirtää Ruotsiin suomalaisen radio-
tiedustelun henkilöstöä ja kalustoa. 
Operaation tarkoituksena oli jatkaa 
tiedustelutoimintaa Ruotsista sen hil-
jaisella suostumuksella, mikäli Suomen 
mahdollinen miehitys olisi toteutunut. 
Suunnitelma jäi sellaisenaan kuitenkin 
keskeneräiseksi ja suurelta osin toteu-
tumatta. 

Ruotsi eväsi suomalaisen radiotie-
dustelun toiminnan maaperällään. Vain 
osa keskeisistä ”stellisteistä” sai jäädä 
Ruotsiin muiden palatessa vähin äänin 
takaisin Suomeen. Tämä tapahtumasar-
ja halvaannutti Suomen sotilastiedus-
telun käytännössä vuosiksi eteenpäin, 
aina 1950-luvun alkuun saakka.

Kirjassa esitellään useita todella 
kiehtovia sivujuonteita, lukuisten hen-
kilöiden osuuksia tapahtumien kirjoon 
sekä monia mielenkiintoisia ja uusia-
kin tutkimustuloksia Stella Polariksen 
varjelluimpien salaisuuksien varjoista. 
Suomalaisten tiedusteluosaamista ei 
kirjassa peitellä. 

Teos valottaa myös sitä, miten Pää-
majan radiotiedustelun tehokkuudella 
puna-armeijan toimista saaduista tie-
dustelutiedoista käytiin Tukholmassa 
uhkarohkeaa tietojenvaihtokauppaa 
toisen maailmansodan lopulla. 

Kirjan mukaan esimerkiksi Pää-
majan tiedusteluosaston päällikkö, 
eversti Aladár Paasonen myi materi-
aalia  Japanin Tukholman sotilasasia-
miehelle, kenraalimajuri Onodera 
Makotolle. Tiedustelutietoja päätyi 
myös amerikkalaisten kautta takaisin 
Neuvostoliittoon.

Yksi Stella Polarikseen liittyvä kes-
keinen tutkimuksellinen ongelma on 
jäljellä olevan aineiston sijainti ja laa-
juus. Jo vuonna 1947 oltiin lähes var-
moja siitä, että Ruotsiin salakuljetettu 
ja tallennettu radiotiedusteluaineisto 
oli suurilta osin tuhottu polttamalla. 

Myöhemmin on kuitenkin saatu 
viitteitä ja tietoja siitä, että arkis-
tosta pääosa olisi yhä ruotsalais-
ten sotilasviranomaisten hallussa. 

Manninen ja Lehtonen poh-
tivat ja tarkastelevat tätä dilem-
maa ja päätyvät johtopäätökseen, 
jonka mukaan aineistoa oli tuhot-
tu kylmän sodan kuumimpina 
vuosina ja suomettumisen pa-
himpina aikoina.

 On kuitenkin ilmeistä, että 
useiden valtioiden tiedustelupal-
velujen arkistoissa on edelleen 
Stella Polarista koskevaa mik-
rofilmattua aineistoa. Suomen 
sotahistorian ja sotatieteelli-
sen tutkimuksen kannalta olisi 
 ensiarvoisen tärkeää saada tätä 
alkuperäisaineistoa vähintään-
kin kopioituna takaisin Suomeen 
sekä kenties jo Suomessa olevaa 
aineistoa laajemmin tutkijoiden 
käyttöön.

Historiantutkimukselle har-
millista on se, ettei kirjassa ole 
käytetty tarkkoja lähdeviitteitä, 

sillä se olisi lisännyt huomattavasti 
kirjan lähde- ja jatkotutkimusarvoa. 
Luettavuutta viitteistämättömyys toki 
helpottaa, mutta kyllä tämänkaltaiseen 
tutkimukseen on aina syytä lisätä läh-
deluettelon lisäksi myös tarkat lähde-
viitteet. 

Suosittelen kirjaa lämpimästi kai-
kille sotilastiedustelusta ja sotahisto-
riasta kiinnostuneille lukijoille.

Marko Palokangas
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Siviilirohkeutta vai petturuutta?
Edward Snowden
Pysyvästi merkitty
WSOY 2019
Sivuja 397
ISBN 978-951-0-44759-8

”Nimeni on Edward Joseph Snow-
den. Olin ennen hallituksen palve-
luksessa, mutta nykyisin teen töitä 
kansalle. Minulta meni melkein 
kolmekymmentä vuotta ymmär-
tää, että siinä on selvä ero, ja kun 
ymmärsin, jouduin töissä vaikeuk-
siin. Siksi yritän suojella kansaa 
sellaisilta henkilöiltä kuin ennen 
olin: Yhdysvaltain keskustiedus-
telupalvelun (CIA) ja Kansallisen 
turvallisuusviraston (NSA) vakoo-
ja, vain yksi nuori tekniikan taita-
ja muiden joukossa rakentamassa 
maailmaa, jonka uskoin vakaasti 
olevan entistä parempi.”

Edward Snowden nousi vuonna 
2013 otsikoihin kaikkialla maail-
massa. Hän paljasti, että Yhdys-
valtain hallitus oli rakentanut salaa 
järjestelmän, joka pystyi poimimaan ja 
tallentamaan joka ikisen puhelun, teks-
tiviestin ja sähköpostin – missä tahansa. 
Snowden toimitti tiedotusvälineille tu-
hansia salaisia asiakirjoja, jotka todistavat 
tämän jättimäisen joukkovalvontajärjes-
telmän olemassaolon. Paljastuksensa jäl-
keen Snowden joutui maanpakolaiseksi, 
ja hän asuu tätä nykyä vaimonsa kanssa 
Venäjällä.

Edward Snowdenin omaelämäkerral-
linen Pysyvästi merkitty ilmestyi syksyllä 
2019. Tartuin kirjaan melko vastentah-
toisesti, koska virkamiehenä suhtaudun 
salassapitovelvollisuuteen ja operaa-
tioturvallisuuteen ehdottomasti. Kirjan 
luettuani olen kuitenkin tyytyväinen. On 
hyvä tuntea myös kolikon toinen puoli: 
mikä sai huippulahjakkaan ja nousujoh-
teista uraa tehneen asiantuntijan paljas-
tamaan tarkoin varjeltuja salaisuuksia? 

Vuonna 1983 syntynyt Edward 
Snowden aloitti tietokoneiden harras-
tamisen jo 1980-luvulla. Teininä hän 
kehittyi ainakin oman kertomuksensa 
mukaan eteväksi hakkeriksi, ja vuoden 
2001 terrori-iskujen jälkeisessä yltiöisän-
maallisessa huumassa hän halusi antaa 
asiantuntemuksensa Yhdysvaltain tur-

vallisuusviranomaisten käyttöön. Ilman 
minkäänlaista varsinaista loppututkintoa 
Snowden eteni osoittamansa pätevyyden 
perusteella NSA:n ja CIA:n virkaportail-
la nopeasti ja toimi viimeksi NSA:n ali-
hankkijan palveluksessa.

Snowdenin kirjassa on omaelämä-
kerrallisen kerronnan lisäksi kattava ja 
helppotajuinen kuvaus nykyaikaisesta 
verkkovakoilusta ja signaalitiedustelusta. 
Esimerkit siitä, kuinka tiedustelu pääsee 
yksittäisten ihmisten ihon alle seuraa-
malla heidän tekemisiään, menemisiään 
ja mieltymyksiään ovat välillä hiuksia 
nostattavia. 

Snowdenin kuvailema joukkoval-
vontajärjestelmä pystyisi poimimaan 
mittaamattomasta muististaan kaiken 
tekemänne vuosien jälkeenkin: ”Kuvi-
telkaa kaikki suuret ja pienet salaisuudet, 
jotka voisivat tuhota avioliittonne, päät-
tää uranne ja myrkyttää läheisimmätkin 
ihmissuhteenne, minkä jälkeen olisit-
te pennitön, vailla ystäviä ja istuisitte 
vankilassa. Taulukko saattaisi sisältää 
marisätkän, jonka poltitte viime viikon-
loppuna ystävänne luona, tai kokaiini-
viivan, jonka vetäisitte opiskeluaikana 
nenään kännykän näytöltä baarissa. Tai 

humalaisen yhden yön jutun, joka 
teillä oli ystävänne tyttöystävän 
kanssa, sen saman, joka on nyt ys-
tävänne vaimo, jutun, jota kumpi-
kin kadutte ja josta olette sopineet, 
ettette koskaan kerro siitä kenelle-
kään. Tai teille teini-iässä tehdyn 
abortin, jonka olette salanneet van-
hemmiltanne ja jonka haluaisitte 
pitää salassa myös puolisoltanne. 
Tai ehkä kyse on allekirjoitta-
mastanne kansalaisadressista tai 
mielenosoituksesta, johon olette 
osallistuneet. Jokaisella on bittien-
sä joukkoon hautautuneena jotain 
huonoon valoon saattavaa tietoa. 
Ja nyt sitä tietoa tallentaa Yhdys-
valtain hallinto.” 

Kieltämättä edellisen kappa-
leen luettuaan pysähtyy muistele-
maan aika tarkasti omaa netti- ja 
puhelinkäyttäytymistään. Samoin 
taannoin Suomessa käyty keskus-
telu tiedustelulakien puolesta ja 
niitä vastaan saa aivan uudenlaista 
merkitystä. Toisaalta miksi Suomen 
viranomaiset eivät voisi valvoa 

verkkoliikennettä, kun joku sitä kuitenkin 
tekee? Toisaalta on kansalaisten pelko 
yksityisyyden suojan katoamisesta. Si-
vumennen sanoen yksityisyyden suoja 
informaatioulottuvuudessa on lukemani 
valossa aika itsepetoksellinen harha.

Enemmän kuin elämänkerta Snow-
denin teos on selvitys hänen omasta 
moraalisesta perustastaan ja maailman-
katsomuksestaan. Kertomansa mukaan 
hän ei voinut elää liian suuren salaisuu-
den kanssa, vaan koki velvollisuudekseen 
sen paljastamisen kaikelle kansalle. Se, 
kuinka voimakkaasti Yhdysvaltain viran-
omaiset suhtautuivat paljastukseen, taisi 
yllättää Snowdenin pahemman kerran. 
Hän uhraa kirjastaan polveileville seli-
tyksille ja uhrautumiselle kohtuuttomasti 
sivuja.

Pysyvästi merkitty -kirjaa voi suo-
sitella luettavaksi ennen kaikkea oman 
operaatioturvallisuuden kehittämisek-
si. Kirjassa on hyvä ja kansantajuinen 
kuvaus länsimaisen tiedustelun menetel-
mistä. Ehkä Snowdenin tekemät paljas-
tuksetkin tulevat kirjan lukemisen myötä 
edes piirun verran ymmärrettävämmiksi.

Ville Vänskä
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Vakaa nero testaa Amerikkaa
Philip Rucker  
ja Carol Leonnig
Minä yksin, Donald Trump 
ja Valkoisen talon hullut 
päivät
Otava 2020
Sivuja 525
ISBN 978-951-1-36469-6

Pulitzer-palkittu The Wash
ington Postin toimittajakak-
sikko on koostanut lähes 

kahden sadan Donald Trumpin 
hallinnon virkamiehen, ystävän 
ja neuvonantajan haastatteluista 
kuvauksen, joka esimerkiksi elo-
kuvakäsikirjoituksena olisi tullut 
taatusti torjutuksi. Syynä olisi ollut 
tolkuton epärealistisuus. 

Trumpin hallinnossa tosi on to-
della tarua ihmeellisempää. Kirjan 
alkuperäinen nimi A Very Stable 
Genius, Donald Trump’s Testing 
of America on kyllä huomattavas-
ti sattuvampi nimi kuin käännöksensä, 
mikä käy ilmi kirjan kertomasta. Vali-
tettavasti testauksen kohde on maailman 
supervalta numero 1.

Trumpin itsensä tunnusmerkkejä 
ovat valheellisuus, petos ja epäluotet-
tavuus. Tämän hän myöntää itsekin 
halveksuen niitä, joita hämää. ”Vedän 
roolia”, Trump toteaa lyhytaikaiseksi 
jääneelle lehdistöpäällikölle Anthony 
Scaramuccille ja lisää: ”Enkä tajua, ettei-
vät ne tajua sitä.” Hyvä kiteytys. Nimit-
täin vanhan koulukunnan virkamiehet 
eivät takuulla tajunneet, eivätkä tajua.

Ruckerin ja Leonnigin kirja on 
usko maton tarina epämoraalisuudesta, 
joka lähestyy kauhukertomusta. Se on 
samalla tarina siitä, kuinka moraalinen 
kompassi tulee sitä epäluotettavammak-
si, mitä lähempänä ollaan ehdottoman 
vallan keskiötä. 

Rucker ja Leonnig pudottelevat esi-
merkkejä esimerkkien perään Trumpin 
levottomuutta herättävästä käyttäytymi-
sestä niin avustajien kesken kuin julki-
suudessakin. Vuoden 2017 ulkoministeri 
Rex Tillerson luuli kuulleensa väärin, 
kun presidentti valitteli, etteivät amerik-
kalaiset yritykset voi maksaa lahjuksia 
ulkomaankaupassaan: ”Se on epäreilua!” 

Pearl Harbor -vierailun aikana silloi-
nen Trumpin Valkoisen talon esikunta-
päällikkö John Kelly joutui selvittämään 
esimiehelleen, mitä paikalla olikaan 
tapahtunut 7. joulukuuta vuonna 1941. 
Sama peli jatkui myös kansainvälisis-
sä kanssakäymisissä. Neuvotellessaan 
Intian pääministeri Narendra Modin 
kanssa Trump veti lonkalta: ”Kiina ei 
sentään ole teidän rajanaapurinne.” 
Tämän kuultuaan Modi oli luonut pitkän 
ja hitaan katseen ulkoministeri Tiller-
soniin, ja tuon tapaamisen jälkeen Intia 
perääntyi askeleen verran diplomaatti-
suhteissaan Yhdysvaltoihin. 

Trump ei myöskään ole piitan-
nut asiantuntijoiden selonteoista. Hän 
on kuitannut useimmiten ehdotukset 
asiantuntijoiden kuulemisesta sanoen: 
”Tiedän enemmän kuin hän. Minä tiedän 
enemmän kuin kukaan.” Tämän kannan-
oton sai tuta hyvin konkreettisesti H. R. 
MacMaster, kenraalimajuri ja Trumpin 
kansallinen turvallisuusneuvonantaja. 

Aikaa myöten Trump ei enää sietänyt 
edes MacMasterin läsnäoloa, koska koki 
tämän esitystyylin liian opettavaiseksi 
ja neuvovaksi. Taisi MacMaster saada 
lyhyeksi jääneenä kautenaan lisä- tai 
jatko-osamateriaalia vuonna 1998 jul-
kaisemalleen teokselle Dereliction of 

Duty, jossa hän käsitteli John-
sonin, MacNamaran ja silloisen 
Joint Chiefsien muunneltuja to-
tuuksia Vietnamin sodasta. Tosin 
nuo muunnellut totuudet olivat 
sangen lievän makuisia Trumpin 
avoimeen valehteluun verrattuna.

Suorastaan legendaariseksi – 
negatiivisessa mielessä – on muo-
dostunut Trumpin tapa antaa niin 
kutsutut ”twiittipotkut”: korkea 
virkamies tai ministeri saa lukea 
presidentin julkisesta twiitistä 
saaneensa potkut ennen edellä 
käypää ilmoitusta. Tämän kohte-
lun sai muun muassa ulkoministeri 
Tillerson, joka luki uuden ulkomi-
nisterin nimittämisestä presidentin 
twiitistä ja tajusi tulleensa erote-
tuksi. Paljon puhuva on Trumpin 
julistus henkilöstöpolitiikasta: ”Ei 
ole ollenkaan okei olla eri mieltä 
minun kanssani. Minä voin erottaa 
sinut työstäsi ja päättää urasi.”

Kuvaannollista on, että Alexan-
der Hamilton kirjoitti vuonna 1777 
esseet virkasyytteen ideasta. Hamilton 
oli yhdysvaltalainen lakimies, upseeri ja 
valtiomies, ja hän oli yksi Yhdysvaltain 
perustajaisistä. Hän toimi myös Yhdys-
valtain ensimmäisenä valtiovarainmi-
nisterinä. On ajateltu, että Hamiltonilla 
oli mielessään juuri Trumpin tapainen 
presidentti: populistinen kansankiihot-
taja, joka lietsoo vihaa, vetoaa ennakko-
luuloihin, käyttää ravinnokseen kaaosta 
ja salaa pettää amerikkalaisia vain kah-
miakseen lisää valtaa.

Takakantensa mukaan kirja on pa-
kollista luettavaa kaikille, jotka haluavat 
tietää, mistä vuoden 2020 merkittä-
vimmässä ratkaisussa, Yhdysvaltojen 
presidentinvaaleissa, on kyse. Pitää 
paikkansa.

Kirja on sujuvasti kirjoitettu, kuin-
kas muuten, ja käännöskin on ansiokas. 
Yhteen sitkeään käännösvirheeseen soisi 
puututtavan: Marine ei todellakaan tar-
koita merivoimia, vaan itsenäistä puo-
lustushaaraa, merijalkaväkeä. Samaa 
virhettä näkee muuten elokuvien teks-
tityksissäkin.

Pekka Holopainen
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Pioneeritaktiikan tuhatsivuinen suurteos
Janne Mäkitalo
Räjähtävää voimaa, suo-
malaisen pioneeritaktiikan 
kehittyminen itsenäisyyden 
aikana, osat 1 ja 2   
Edita 2019,  sivuja 607 + 462
ISBN 978-951-37-7496-7 
(koko teos)

Puolustusvoimien satavuo-
tistaipaleen historiaa on 
täydennetty eri aselajien ja 

toimialojen tutkimuksilla. Sotilas-
professori, everstiluutnantti Janne 
Mäkitalon pioneeritaktiikan tut-
kimus on järjestyksessään neljäs 
kaikkiaan yhdestätoista teoksesta. 

Teoksen ensimmäinen osa sy-
ventyy pioneeriaselajin ja sen tak-
tiikan kehitykseen itsenäisyyden 
alusta Lapin sodan päättymiseen. 
Jääkärien saama pioneerikoulutus 
muodosti kehittämisen perustan, 
jota jatkettiin varsinaisesti vasta 
vapaussodan jälkeen. Tervetullee-
na lisänä Mäkitalo on koonnut aiemmista 
aselajihistorioista puuttuneen yhtenäisen 
katsauksen myös vapaussodan pioneeri-
toimintaan.

Sotakoulujen opetuksen merkitys var-
sinaisen pioneeritaktiikan muokkaajana 
nousee keskiöön jo varhaisina kehittä-
misen vuosikymmeninä. Tässä suhteessa 
pioneeritaktiikan historia on myös henki-
löhistoriaa, erityisesti pioneeriopettajien 
rooli oli taktiikan luomisessa ratkaiseva. 
Mäkitalo omistaakin teoksensa soti-
lasopetuslaitoksissa pioneeritaktiikkaa 
opettaneille ja kehittäneille kymmenille 
pioneeriupseereille. ”He eivät ole tehneet 
itsestään numeroa, vaan heidän hakkunsa 
on iskenyt pyyteettömästi isänmaan puo-
lesta jo sadan vuoden ajan.” 

”Aseita tarvitaan toisinaan – työaseita 
aina”, lainasi Matti Oinonen 1930-luvun 
puolivälissä alkujaan ranskalaista sitaat-
tia. Eversti Oinosen tarina on mielenkiin-
toinen kuriositeetti pioneeritaktiikkaan 
voimakkaasti vaikuttaneista henkilöistä. 
Hän voisi olla pioneeritaktiikan isä ke-
hittämishakuisilla julkaisuillaan ja käy-
tännön konseptoinnillaan, mutta hänen 
toimintansa sotasyyllisyysoikeudenkäyn-
nin käänteissä johti Mäkitalon arvion 

mukaan maineen menetykseen, minkä 
seurauksena hänen aikaansaannoksensa 
enimmäkseen unohdettiin. 

Pioneeritoiminnan roolin kehittymi-
nen taistelukentän aputöistä taistelun tu-
kemiseen ja suluttamisen nouseminen yhä 
tärkeämmäksi pioneeritoiminnan lajiksi 
tapahtui juuri ennen talvisotaa, siis kan-
sakunnan olemassaolon kannalta aivan 
viime hetkellä. Käytännössä se oli pari 
vuotta myöhässä, jotta puna-armeijalle 
olisi voitu tuottaa sellainen aito miina-
kauhu, jolloin Mäkitaloa lainaten ”tal-
visodan ihme olisi saanut vielä yhden 
voimanlähteen lisäkseen”.

Talvisodan oppien kerääminen tehtiin 
nopeasti ja jatkosotaan lähdettiin uusin 
joukkokokoonpanoin ja määrällisesti 
vahvemmin pioneerijoukoin. Koulutus 
sen sijaan laahasi jäljessä. Tästä huo-
limatta kenttäarmeija toteutti mittavia 
liikkeenedistämisoperaatiota ja ylimeno-
operaatiota. Syvän suluttamisen alustavat 
suuntaviivat testattiin kesän 1944 suur-
hyökkäyksen yhteydessä. Lapin sota 
päättää järkälemäisen ensimmäisen osan. 
Hävitetyn Lapin valtavasta pioneeriteh-
tävien määrästä kielii aselajissa elämään 
jäänyt sanonta: ”Tehdään lujaa, rumaa ja 
nopeasti.”

Räjähtävää voimaa 2 kuvaa 
pioneeritaktiikan kehittymistä 
sotien jälkeen. Syvän suluttamisen 
opin kehittyminen osana alueellis-
ta taistelua on kuvattu seikkape-
räisesti. Mäkitalo käyttää useassa 
yhteydessä termiä ”alivoimaisen 
taktiikka”, joka kytkeytyy Juha 
Hollannin alkuvuodesta valmistu-
neeseen samannimiseen väitöskir-
jaan. 

Sotatekninen kehitys muok-
kasi sotien jälkeisinä vuosikym-
meninäkin voimakkaasti paitsi 
kokoon panoja myös käytettävää 
taktiikkaa. Pioneeritoiminnan lajien 
kehittyminen vertautui käytettyyn 
operaatiotaitoon ja taktiikkaan sekä 
joukkojen kokoonpanoihin. Liik-
keenedistäminen nousi merkityk-
seltään lähes suluttamisen rinnalle 
1990-luvun joukkokokoonpanojen 
ja taktiikan kehittyessä. Viimeisim-
pinä kehitysaskelina tälle vuositu-
hannelle tultaessa olivat suojan 
edistäminen linnoittamista laajem-
pana kokonaisuutena ja suojelun 

kytkeminen pioneeriaselajin osaksi. 
Pioneerijoukkojen kokoonpanojen 

esittely Mäkitalon pedanttiin tapaan voi 
tuottaa informaatioähkyä jopa asiaan vih-
kiytyneelle. Esitystapaa puoltaa tiedon 
tarkkuus, joka palvelee erityisesti tutki-
joita.

Mäkitalon pioneeritaktiikan historia-
teos on merkittävä lisä Puolustusvoimien 
ja erityisesti aselajin historiankirjoituk-
seen. Mikäli jotain pitää parantaa tuleviin 
painoksiin, toiseen osaan toivoisi moder-
nimpaa kansikuvaa ja lukemiskokemuk-
sen helpottamiseksi viitteet voisivat olla 
alaviitteinä. Henkilökeskeisyys tuottaa 
jossain määrin toistoa eri luvuissa, mutta 
niiden selkeä nimeäminen helpottaa luke-
mista. Pieniä täydennyksiä sotien pionee-
ritoimintaan olisi toivonut, kuten Viipurin 
ympäristön radiomiinojen käyttö, mutta 
ymmärtäen teoksen kokonaislaajuuden 
ja taktiikkakeskeisyyden kaikki ei mahdu 
tuhanteenkaan sivuun.

Kaksiosainen teos on julkaistu 
Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisu - 
sar jas sa 1,  ja se on ladattavissa myös pdf-
muodossa osoitteesta www.doria.fi. 

Vesa Valtonen
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Itsenäisen Suomen kärkijoukko
Jääkärisäätiö
Suomen jääkärit, itsenäi-
syytemme kärkijoukko
Docendo 2019
Sivuja 588
ISBN 978-952-291-465-1 

Jääkärisäätiön kirjahankkeena 
on valmistunut teos jääkä-
reiden perinnöstä itsenäisel-

le Suomelle. Kirja on suunnattu 
kaikille maamme historiasta kiin-
nostuneille. 

Suomalaisista jääkäreistä on 
kirjoitettu useita teoksia, mutta 
tämä uusi kirja tuo merkittävää 
lisäarvoa aikaisemmin kirjoi-
tettuihin teoksiin. Kirjoittajat 
ovat historiaamme ja jääkärei-
hin perehtyneitä tutkijoita ja 
jääkäri perinnetyössä pitkään vai-
kuttaneita henkilöitä.

Teos kuvaa jääkäriliikkeeseen, jää-
käreiden koulutukseen ja vapaussotaan 
osallistumisen lisäksi onnistuneesti ko-
konaisuuden jääkäreiden elämäntyös-
tä itsenäisen Suomen hyväksi vuoden 
1918 jälkeen ja heidän vaikutuksestaan 
Suomen puolustusjärjestelmän kehittä-
miseen ennen talvisotaa. 

Suunnitteluvaiheessa teoksen ta-
voitteeksi asetettiin tuoda esille sel-
laisia asioita, joista ei aikaisemmissa 
tutkimuksissa ole juurikaan kerrottu. 
Tästä esimerkkeinä voidaan mainita 
jääkäreiden pääjoukon lähtö Libausta, 
Saksaan eri syistä jääneet jääkärit sekä 
jääkäreiden osallistuminen heimosotiin. 
Kirjassa on pyritty kuvailemaan myös 
jääkäreiden vaikutusta sotien jälkeise-
nä aikana hyvinvointiyhteiskuntamme 
rakentamisessa. 

Teos etenee kronologisessa järjes-
tyksessä. Eri vaiheiden ja tapahtumien 
kuvauksia on havainnollistettu henki-
löiden ja heidän toimintansa kautta. 
Tämä henkilösidonnaisuus jää lukijalle 
erityisesti mieleen sotiemme vaiheiden 
kuvauksissa eri rintamalohkoilla, koska 
jääkärit olivat useilla taistelualueilla 
keskeisissä komentajatehtävissä. 

Kirjan alussa taustoitetaan Suomen 
poliittista tilannetta itsenäisyyttä edel-
tävän vuosisadan vaihteessa. Se osa 

sisältää tiedot jääkäriliikkeen taustois-
ta ja synnystä. Suomesta lähti vuosina 
1915–1917 salaa 2 000 vapaaehtoista 
Saksaan saamaan sotilaskoulutusta. Kir-
jassa kuvataan myös värväystoimintaa 
sekä jääkäreiden matkareittejä ja niihin 
liittyviä haasteita.

Seuraavaksi kerrotaan jääkärei-
den koulutuksesta, Jääkäripataljoona 
27:n perustamisesta ja sotaan lähdöstä. 
Koulutusvaiheen jälkeen jääkäreistä 
muodostettiin jääkäripataljoona, joka 
osallistui ensimmäisen maailmansodan 
taisteluihin Saksan itärintamalla.

Jääkärit palasivat suomeen helmi-
kuussa 1918 ja osallistuivat vapaus-
sotaan osana Suomeen muodostuvia 
hallituksen joukkoja. Jääkärit koulut-
tivat ja johtivat valkoisten joukkoja 
riisuttaessa venäläisiä joukkoja aseista 
ja he johtivat punakaartin kukistamista. 
Jääkäreiden joukossa oli myös työväes-
töä, mikä aiheutti lojaalisuusongelmia 
muttei kuitenkaan vaikuttanut sotatoi-
miin. 

Vapaussodan jälkeen jääkäreiden 
pääosa palasi vuoden sitoutumisajan 
jälkeen kotiseuduilleen entisiin am-
matteihinsa. Puolustusvoimien, Raja-
vartiolaitoksen ja suojeluskuntajärjestön 
palvelukseen päällystön ja alipäällystön 
tehtävissä heistä jäi yli kuusisataa jää-
käriä. 

Teoksessa kuvataan jääkärei-
den koulutuksen ja kokemusten 
vaikutuksia Suomen maanpuo-
lustuksen rakentamiseen. Useita 
jääkäreitä oli kehittämässä suoma-
laista alueorganisaatiojärjestelmää 
1920-luvulta alkaen. Yleisesikun-
taupseerikoulutuksen käynnistä-
minen Suomessa oli myös pitkälti 
jääkäreiden ansiota.

Sodissamme 1939–1945 jää-
käriupseerit olivat keskeisissä 
komentaja- ja johtajatehtävissä. 
He olivat myös ylipäällikkömme, 
marsalkka Mannerheimin Pää-
majan avaintehtävissä. Manner-
heimin on sanottu suhtautuneen 
ristiriitaisesti jääkäreihin. Tätä 
suhdetta tarkastellaankin mones-
sa kohtaa, ja teoksessa on lisäksi 
erillinen artikkeli Mannerheimin 
ja jääkäreiden suhteesta.

Puolustusvoimien kehittämistä 
käsittelevään kohtaan on koottu Meri-
voimien ja Ilmavoimien sekä aselajien 
historiakatsaukset, joihin on sisällytet-
ty maininnat niiden tärkeissä tehtävissä 
palvelleista jääkäreistä. Heidän vaiku-
tustaan Rajavartiolaitoksen tai suoje-
luskuntajärjestelmän kehittämiseen ei 
myöskään ole unohdettu.

Kirjaan on liitetty katsaukset jää-
käriperinnetyöstä sekä perinnejoukko-
yksiköiden historiasta ja tämän päivän 
toiminnasta. Professori Henrik Meinan-
der puolestaan arvioi kirjoituksessaan 
jääkäreiden merkitystä ja vaikutusta 
Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan 
lähihistoriaan.

Tekstiä on sopivasti elävöitetty 
kuvin ja kainalotekstein. Tiiviit katsauk-
set sisältävät sekä henkilöhistoriaa että 
muuta jääkäreihin liittyvää tietoa. Esi-
merkkeinä voidaan mainita Schmar-
denin taistelu vuonna 1916, Jääkärien 
marssi sekä henkilökuva jääkärieversti 
Heikki Nurmiosta, joka tunnetaan Jää
kärien marssin sanoittajana. 

Teos sisältää joistakin jääkäreistä 
myös laajempia henkilöhistoria-artik-
keleita. Teoksen viimeisenä artikkelina 
on kunniapaikalla kirjoitus Väinö Val-
veesta – viimeisestä jääkäristä. 

Heikki Pohja
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Jääkärin muistelmat arkistojen kätköistä
Erik Jernström  
toim. Magnus Lindholm
Jägarbataljonen 27  
och Finlands frihetskamp
Opus Liberum 2019
Sivuja 346
ISBN 978-952-68248-1-9

Jääkärieversti Erik Jernström 
(1886–1971) kuului ensim-
mäisten Pfadfinder-kurssille 

lähteneiden joukkoon helmikuus-
sa 1915. Hän eteni sittemmin 
suomalaisista jääkäreistä kor-
keimpaan sotilasarvoon Haupt
zugführer ja toimi suomalaisten 
jääkäreiden vanhimpana joukon 
palatessa Suomeen 25. helmikuuta 
1918. 

Syksyllä 1939 Erik Jernström 
viimeisteli muistelmansa jääkäri-
liikkeen ajoilta. Ruotsinkielinen 
käsikirjoitus oli valmiina, niin 
ikään suomenkielinen käännös 
ja sopimukset kustantamoiden 
kanssa viimeistelyä vaille valmiit, 
kun YH eli ylimääräiset harjoitukset 
ja talvisota ilmeisesti sotkivat julkai-
susuunnitelmat. 

Näin käsikirjoitusten kohtaloksi tuli 
lopulta hautautuminen Kansallisarkis-
toon, kunnes Jernströmin lapsenlap-
set 80 vuotta myöhemmin saattoivat 
projektin loppuun saatekirjoituksin ja 
lyhyellä katsauksella Erik Jernströ-
min jääkäriliikkeen jälkeisestä ajasta. 
Siitäkin huolimatta, että muistelmien 
kirjoittamisesta on kulunut 80 vuotta, 
on kirjoittajan ruotsin kieli edelleen 
helposti omaksuttavaa, kunhan tottuu 
vanhahtavaan verbien monikkomuo-
toon. 

Erik Jernström kuvailee kirjan 
alkuun hyvin 1900-luvun alun tun-
nelmat Suomessa ja sen, miten venä-
läistämistoimet supistivat suomalaista 
autonomiaa ja loivat molemminpuo-
lista epäluuloa suomalaisten ja ve-
näläisten kesken, mikä lopulta johti 
päätökseen lähteä Saksaan hakemaan 
sotilaskoulutusta. Ensimmäisinä Sak-
saan Pfadfinder-koulutukseen lähteneet 
suomalaiset pystyivät vielä lähtemään 
suhteellisen avoimesti junalla Tornion 

kautta, verukkeenaan opiskelu Ruot-
sissa. 

Pfadfinder-kurssia Erik Jernström 
kuvailee innostuneesti. Koulutuksessa 
keskityttiin paitsi perusasioiden, kuten 
kurin ja järjestyksen sekä sotilaan pe-
rustaitojen, opetukseen myös johtamis-
taitoon ja taktiikkaan. Tämä loi pohjan 
seuraavalle vaiheelle, jolloin Pfadfin
der-koulutuksen saaneet nimitettiin 
aliupseerin arvoihin ja alijohtajiksi 
myöhemmin saapuneille jääkäreille. 

Pfadfinder-koulutuksen jälkeistä 
jääkärikoulutusta Jernström kuvai-
lee niin ikään hyvin nostaen esille 
monet Suomen sotahistoriasta tun-
netut nimet, kuten Heinrichs, Sihvo, 
Oesch, Öhqvist, Österman, Hägglund, 
Heiskanen ja Lagus. Kirjassa kuvail-
laan myös ongelmia ja haasteita, joita 
jääkärit kokivat epävarmuuden valli-
tessa. Saksalaiset vaatimukset kurista 
ja järjestyksestä eivät aina sopineet 
suomalaiseen oikeustajuun, jolloin 
suomalaiset, aliupseeriarvossa olleet 
jääkärijohtajat joutuivat käyttämään 
pelisilmää saadakseen vastahakoisim-
matkin jääkärit mukaan.

Rintamakomennus vuonna 1916 toi 
ainakin useimmille vaihtelua arkeen. 

Esimerkkinä voidaan mainita 
suomalaisen pioneerikomppanian 
yöllinen menestynyt isku venäläi-
seen tukikohtaan Schmardenissa. 
Se oli taistelu, johon myös Jern-
ström osallistui vapaaehtoisena, 
ja hän sai ansiostaan rautaristin. 

Muistelmissa kuvataan myös 
hyvin toivon ja epätoivon vaihte-
lua, jonka jääkärit kokivat useaan 
otteeseen vuosien mittaan. Eri-
laiset huhut olivat yleisiä. Välillä 
pelättiin suomalaisten jäävän vä-
likäteen mahdollisessa Saksan ja 
Venäjän erillisrauhassa, ja välillä 
pelättiin pataljoonan purkamista ja 
liittämistä saksalaisiin yksiköihin 
tykinruoaksi. 

Jernströmin johdolla jääkä-
rit tekivät omasta aloitteestaan 
suunnitelman Suomen asevoi-
mien tulevasta järjestäytymisestä 
Suomen paluun jälkeen. Yllätys 
tai pikemmin järkytys olikin 
suuri, kun Mannerheim 26. hel-
mikuuta 1918 ensitapaamisessa 

jääkärieverstiluutnantiksi ylennetyn 
Jernströmin ja jääkärimajuri Hein-
richsin kanssa ilmoitti suunnittelevansa 
jääkärien hajottamista juuri perustetun 
kenttäarmeijan johtajiksi ja kouluttajik-
si. Jernström toteaakin vuonna 1939, 
parikymmentä vuotta tapahtuneen jäl-
keen, että jääkäreiden ehdotus perustui 
vaillinaiseen tilannekuvaan ja että oli 
onni, kun jääkärit lopulta suostuivat 
Mannerheimin ehdotukseen.

Kokonaisuutena Erik Jernströmin 
muistelmat täydentävät hyvin aiempaa 
historiankirjoitusta jääkäreistä, ja teos 
on tiivis ja helppolukuinen. Kirjassa 
on runsaasti valokuvia Jernströmin 
omista kokoelmista. Kirjassa on muu-
tama kartta, joskin useampi kartta olisi 
helpottanut lukemista.

Kirjaa voi tiedustella suoraan kus-
tantajalta Opus Liberum. Vinkkinä 
kiinnostuneille mainittakoon, että käsi-
kirjoituksen suomenkielinen käännös 
on hyvässä tallessa Kansallisarkistossa, 
mikäli tarmoa ja kiinnostusta niiden 
julkaisemiseen vielä löytyy. 

Anders Gardberg
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Suomalaista panssaritaktiikkaa
Petteri Jouko
Ylijohdon reservi. Suo-
malaisen panssaritaktiikan 
vuosisata
Edita 2019
Sivuja 325
ISBN 978-951-25-3110-3

Vuonna 2019 suomalai-
set panssarivaunujoukot 
täyttivät 100 vuotta ja 

Maanpuolustuskorkeakoulu jul-
kaisi sotataidon historiantutkimuk-
seen kuuluvan professori, eversti 
evp Petteri Joukon tutkimuksen. 
Ylijohdon reservi, suomalaisen 
panssaritaktiikan vuosisata kertoo 
panssariyhtymätason organisaa-
tion kehityskaaren 1940-luvulta 
tähän päivään asti. 

Nykyisiä joukkoja ei lähde-
materiaalin suojaustasosta johtuen 
käsitellä kuin julkisten lähteiden 
perusteella. Sen sijaan aiempia 
organisaatioita tarkastellessaan 
Jouko on paneutunut tarkoin tutkimus-
luvan mukaisesti myös aikoinaan salai-
seksi luokiteltuun materiaaliin.

Jouko on perehtynyt huolellisesti 
tutkittavaan aiheeseen, ja hän keskit-
tyy panssariyhtymän organisaation ja 
käyttöperiaatteiden sekä kalustollisen 
kehityksen tutkimukseen. Teksti on 
helppolukuista ja erinomaisesti viit-
teistettyä. Lähdeviitteissä on lisäksi 
monin paikoin yksityiskohtaista lisä-
tietoa. Lähdeluettelo on kattava, ja hen-
kilöluettelo nostaa teoksen käyttöarvoa.

Ennen sotia panssarijoukot olivat 
hyvin pienet, ja käytännössä vasta jat-
kosodan alettua voidaan puhua pans-
sarijoukkojen kehittämisestä. Jouko 
kuvaa hyvin, miten hyökkäysvaihees-
sa ja asemasodan aikaan kokemukset 
jäivät vähäisiksi vaunukaluston pienestä 
määrästä johtuen. 

Pohjaa kehittämiselle loi kuitenkin 
esimerkiksi Laguksen opintomatka Sak-
saan juuri ennen jatkosodan alkamista. 
Sodan aikana vahvistui käsitys pans-
sarijoukkojen kootusta käytöstä, pans-
sareiden ja jalkaväen yhteistoiminnan 
välttämättömyydestä sekä epäsuoran 
tulen merkityksestä tappioiden tuotta-

misessa, unohtamatta pioneereja liik-
keen mahdollistajina. 

Sotakokemusten perusteella luotiin 
ensimmäiset luonnokset siitä, millainen 
sodanajan panssariprikaatin tulisi olla. 
Suorituskyvyn kehittämisessä näkyvät 
koko tarkasteltavana ajanjaksona samat 
lainalaisuudet kuin nykyäänkin. Aina 
kokoonpanoa kehitettäessä on noussut 
tarve uusia vaunukalustoa. 1990-lukua 
lukuun ottamatta varat eivät ole riittä-
neet varustamiseen sellaisella kalustolla, 
jota olisi haluttu. 

Organisaatiota on jouduttu muok-
kaamaan käytettävissä olevan va-
rustuksen mukaan. Panssariyhtymän 
sekä pataljoonien, komppanioiden ja 
joukkueiden rakentumisesta kolmi- 
tai nelijakoisiksi on käyty kiivastakin 
keskustelua vuosikymmenten aikana. 
Joukon tutkimus osoittaa, että kentällä 
on yleensä odotettu nelijakoisia organi-
saatioita toiminnan vapauden mahdollis-
tamiseksi, mutta resurssit eivät ole tätä 
mahdollistaneet.

Vuodelta 1944 olevan Panssari-
poikien aapisessa todetaan: ”Panssa-
rivaunusi on pystyttävä toimimaan 
aina ja kaikissa tilanteissa kuin yhden 

ajatuksen ohjaama kokonaisuus.” 
Tämän ohjeen noudattaminen oli 
sangen hankalaa vielä 1960-luvul-
la, sillä joukon koulutuskalustona 
saattoi olla eri vaunu kuin sodan 
ajan tilanteessa olisi ollut. Tämä 
johtui siitä, että kalusto ja sen 
heikko kunnossapitokyky eivät 
mahdollistaneet oikean kaluston 
kuluttamista. 

Toisaalta kaluston kirjavuus, 
eli kuusi eri taisteluvaunutyyppiä, 
vaikeutti entisestään kunnossapi-
toa. Vasta 1960-luvulla päästiin 
Neuvostoliitosta tehtyjen hankin-
tojen ansiosta eroon sotien aikai-
sesta kalustosta. 

Joukon tutkimus nostaa esille 
monia mielenkiintoisia yksityis-
kohtia panssariyhtymän kehittä-
misestä. Vielä 1950-luvun alussa 
käytiin keskustelua siitä, pitäisi-
kö vaunujoukot nimetä ratsuväen 
tapaan ja pitäisikö polkupyörillä 
liikkuvista jääkäreistä käyttää ni-
mitystä rakuuna. Välillä on poh-
dittu kotimaisen keskiraskaan 

panssarivaunun valmistamista, ja vä-
lillä on esitetty helikopterien liittämistä 
panssariprikaatin tiedustelukomppanian 
kokoonpanoon. Jälkimmäinen esitys-
hän on tavallaan nykyään toteutunut, 
kun mekanisoituihin joukkoihin kuuluu 
tiedustelutehtäviin käytettäviä minilen-
nokkeja. 

Kirjansa lopuksi Jouko toteaa, että 
yhtymätaktiikka saavutti huipennuksen-
sa 1990-luvun alussa. Kylmän sodan 
päättyminen, uhkakuvamuutokset ja 
ylläpitokustannusten kasvaminen joh-
tivat mekanisoitujen taisteluosastojen 
muodostamiseen. 

Tutkimuksen mukaan taisteluosasto-
taktiikka oli ollut vallalla 1940–1970-lu-
vuilla. Joukon sanoin: ”Ympyrä 
sulkeutuu – avautuakseen jossain vai-
heessa uudelleen?” Kirja tarjoaakin 
historiasta kiinnostuneille paljon uutta 
tietoa, mutta se lienee myös oiva opas 
tulevaisuuden organisaatioita ja taktiik-
kaa suunnitteleville.

Teos on saatavilla myös sähköisessä 
muodossa osoitteesta www.doria.fi.

Riku Rantakari
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Kirjalöytöjä  hyllystäni
Politruk Oreshinin päivä-
kirja, talvisodassa kaatu-
neen neuvostoupseerin 
päiväkirja
Juttuapaja 2013  
(lordi Carlow 1941)
Sivuja 80
ISBN 978-952-931-849-0 

Viime ta lven a ikana 
muisteltiin talvisodan 
taisteluiden kahdeksatta-

kymmenettä vuosipäivää. Talvi-
sodasta on varovaisten arvioiden 
mukaan julkaistu vuosien saatossa 
tuhansia teoksia. 

Yksi mielenkiintoisimmista 
talvisotakirjallisuuden alalajeista 
ovat talvisotaan osallistuneiden 
venäläisten kertomukset. Yksi 
näistä venäläisnäkemyksistä on 
Politruk Oreshinin päiväkirja, 
joka kuvaa yhden ihmisen rehelli-
sen avoimia ajatuksia kesästä 1939 
tammikuuhun 1940.

Talvisota ja Suomen urhea 
taistelu monin verroin suurem-
paa Neuvostoliittoa vastaan herätti 
läntisen maailman myötätunnon. Yksi 
myötätuntoisimmista Suomen tukijoista 
oli Iso-Britannia, joka vain toista vuotta 
myöhemmin julisti sodan Suomelle. 

Talvisodan aikainen Ison-Britannian 
Helsingin-sotilasasiamies, lordi Carlow, 
sai käsiinsä Loimolassa kaatuneen neu-
vostopolitrukki Orešinin päiväkirjan, 
jonka hän käännätti venäjästä englan-
niksi ja suomeksi. Lordi Carlow jul-
kaisi teoksen omalla kustannuksellaan 
vuonna 1941 kolmikielisenä korupai-
noksena, jota hän jakoi muistoksi lä-
himmille ystävilleen. 

Poliittinen ohjaaja Orešinin päivä-
kirja on kaikessa avoimuudessaan ja 
 autenttisuudessaan voimallinen talvi-
sodan todistuskappale.

Päiväkirja alkaa kesäkuussa 1939, 
kun Orešin on suorittamassa asevelvol-
lisuuttaan lääkintäaliupseerina. Kesän 
1939 päiväkirjamerkintöjä hallitsevat 
arkiset palvelukseen liittyvät sattumuk-
set sekä nuoren miehen palava ja vaikea 
rakkaus tummasilmäiseen Šuraan. Parin 
alkumetreillä olevassa suhteessa on 

 intohimoiseen venäläiseen tyyliin voi-
makkaita ylä- ja alamäkiä. 

Orešin uskoo vilpittömästi neu-
vostojärjestelmään ja haaveilee urasta 
poliittisena ohjaajana. Syksy 1939 vie 
Orešinin joukko-osaston – 56. jalka-
väkidivisioonan 37. jalkaväkirykmen-
tin – miehitettyyn Viroon, jossa hän 
toimittaa joukko-osaston lehteä ja len-
tolehtisiä. Päiväkirjamerkinnöistä ei käy 
ilmi muuta kuin vilpitön halu vapauttaa 
virolaisten sorrettu työväestö: ”Eläköön 
työläistalonpoikainen puna-armeija, 
joka vapauttaa sorretut!”

Lokakuun alussa joukko-osasto 
siirretään Virosta Suomen rajalle. Neu-
vostojoukkojen mielialaa muokataan 
tulevan sodan varalle. Marraskuun päi-
väkirjamerkinnät kuvaavat neuvosto-
propagandan onnistuneen erinomaisesti: 
”Suomalaiset pöyhistelevät, kalistelevat 
aseitaan ja sanovat uhitellen – yksi suo-
malainen vastaa kymmentä ryssää!”

Talvisodan alkupäivinä päiväkirjan 
kirjoittaminen on jäänyt. Ensimmäi-
set sodan aikaiset merkinnät on tehty  
7. joulukuuta, jolloin puna-armeijan 

hyökkäys oli edennyt vain muuta-
mia kymmeniä kilometrejä rajasta 
ja pysähtynyt suomalaisten sitke-
ään puolustukseen. Päiväkirjas-
saan Orešin haaveilee rintamalle 
pääsystä ja suomalaisen puukon 
saamisesta sotasaaliiksi. 

Neuvostojoukoissa kierte-
lee huhuja, kuten missä tahansa 
sotilasjoukossa. Yksi sitkeimpiä 
uskomuksia tuntuu olevan suo-
malaisten sijoittuminen puihin: 
”Suomalaiset upseerit sijoittavat 
konekivääripesäkkeitä puihin 
käyttäen tähän teiden syrjässä 
erillään kasvavia puita. Näin, 
kuinka eräs tällainen korppikotka 
otettiin puusta alas. Hän ei ehti-
nyt ampua yhtään laukausta, kun 
meidän tarkka-ampujat pudottivat 
hänet sieltä alas.” Suomalaisten 
pistohyökkäyk siä metsän siimek-
sestä ja pimeyttä hyväksikäyttäen 
Orešin pitää pelkurimaisena tais-
telutapana.

Vuoden vaihteessa neuvosto-
joukkojen hyökkäys on pysähty-
nyt Loimolaan. Puna-armeija on 
kärsinyt tuntuvia tappioita paitsi 
tuloksettomissa hyökkäyksissä 

myös purevissa pakkasissa. 
Orešinin hartain toive päästä poliitti-

seksi ohjaajaksi eli politrukiksi toteutuu. 
Hän pääsee viimein rintamalle perustet-
tavaan hiihtävään tiedusteluosastoon. 

Viimeisessä päiväkirjamerkinnäs-
sään 18. tammikuuta 1940 politrukki 
Orešin iloitsee kommunistisen puo-
lueen jäseneksi hyväksymisestä ja tu-
levan päivän hyökkäyksestä: ”Tähän 
taisteluun lähden Puolueen jäsenenä. 
Luulen, etten menetä huomennakaan 
rohkeuttani.”

Mielenkiintoisesta kirjasta otettiin 
aikoinaan ainoastaan 150 kirjan painos, 
ja siitä on tullut keräilijöiden tavoitte-
lema bibliografinen harvinaisuus. Tästä 
varsin vaikeasti löydettävästä alkupe-
räisteoksesta julkaistiin vuonna 2013 
Pekka Tuomikosken toimittama Wan-
hain kirjain kirjakerhon uusintapainos. 
Päiväkirjan lisäksi siinä on talvisodan 
Loimolan taisteluita taustoittava joh-
danto.

Ville Vänskä
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Constantem Decorat Honor
Yelnnetty Rajavartiolaitoksessa 21.3.2020

prikaatikenraaliksi
Jari Heikki TOLPPANEN  74.k RVLE

everstiksi
Jukka Tuomas LAOSMAA 78.k RVLE
Marko Petteri SAAREKS  78.k RVLE

kommodoriksi
Ari Kalevi LAAKSONEN  74.k RVLE

everstiluutnantiksi
Kaarlo Tapani SUONIEMI 78.k RVLE
Tommi Johannes TIITTANEN 86.k RVLE
Tomi Antti TIRKKONEN  86.k RVLE

komentajaksi
Petri Juhana Roland HÄRMÄ 63.mek RVLE

majuriksi
Markku Johannes Paavali RÄTY     88.k RMVK
Antti Ilmari SAARINEN  88.k LR

komentajakapteeniksi
Jani Juhani ISOMETSÄ  69.mek LSMV
Timo Kalevi TUOMI  71.mek LSMV

yliluutnantiksi
Markku Tapio ARVILOMMI 77.mek SLMV
Matti Jaakko DAAVITTILA 94.k KR
Samu Valtteri HALMETNIEMI 82.mek LSMV
Laura Maarit HORTO  82.mek LSMV
Johannes Tapio KALLIONPÄÄ 99.k P-KR
Joona Pentti Mikael KOKKONEN  99.k K-SR
Jussi Valtteri KORHONEN 99.k P-KR
Oskari Matias KORHONEN 82.mek SLMV
Juho Pekka LEPPÄKORPI 77.mek LSMV
Tuomas Olavi MANSIKKAOJA 82.mek LSMV
Timo Matias MARQUIS  99.k K-SR
Joonas Sakarias MIETTINEN 85.k K-SR
Eetu Artturi MULTANEN  99.k P-KR
Joona Aleksi NURMINEN  77.mek LSMV
Juho Ilmari PELTOLA  99.k K-SR
Benjam Kalle Elias PUUSTINEN  99.k KR
Aleksi Johannes PÄÄKKÖ 99.k LR
Axel Johan Christian RAMBERG  82.mek LSMV
Juho Matti SILLANPÄÄ  77.mek SLMV
Jaakko Juhani TAANILA  94.k VLLV
Arvi Kalevi TYNI  94.k K-SR
Juho Pekka Sakari TÄHTINEN 94.k VLLV

Ylennetty Puolustusvoimissa 4.6.2020

everstiksi
Vesa Matti LAITONEN   76.k MAASK
Mikko Juhani MÄNTYNEN 77.k MAAVE
Markku Juhani PAJUNIEMI  77.k PE
Mika Antero SEPPÄ   75.k KAIPR
Jari Juhani SEPPÄLÄ   76.k JÄRJK
Jari Petri Kalevi VIROLAINEN  77.k PVLOGLE

kommodoriksi
Kaj Patrik LILLQVIST   59.mek MERIVE

everstiluutnantiksi
Jussi Tapani ANSAMAA   87.k ILMASK
Matti Aleksi ANTTILA   85.k MAAVE
Jan Erik BJURSTRÖM   87.k ILMAVE
Ari Juhani HELENIUS   85.k PE
Jyrki Kalevi KELLMAN   85.k MAAVE
Juha Heikki KONTTINEN  75.k KAARTJR
Jan Erik KULKKI    78.k MERIVE
Tommi Sakari LAARI   85.k MPKK
Juha-Eero Olavi LEHTO   77.k PVJJK
Kimmo Olavi LEVANDER  74.k PORPR
Tom Antero MALMSTRÖM  85.k PE
Juha Masi Petteri MONTONEN  85.k MAAVE
Sami Petteri NENONEN   91.k ILMAVE
Lauri Johannes OKSA   85.k PE
Olli-Pekka PAJU    85.k KAIPR
Antti-Tuomas PULKKA   79.k MPKK
Timo Aleksi PUNNALA   91.k PE
Mikko Petteri RASIMUS   85.k PVJJK
Juha Martti Tapani RATINEN 92.k 1LOGR
Janne Olavi RAUTAKORPI  77.k SATLSTO
Eetu Oskari RIKKINEN   87.k MPKK
Asko Tapio Ensio TOIVANEN  91.k PE
Jukka Tapani TUURI   75.k PE
Jarno Markus TYYSKÄ   91.k PVJJK

komentajaksi
Klaus Juhani FROMHOLZ  68.mek MERIVE
Jyrki Ilari HALME   77.k PVLOGLE
Jukka Matti LEIKOS   77.k PE
Jaakko Viljami PLATHAN  68.mek MPKK

majuriksi
Ari-Pekka Tapani BURMOI  88.k PVLOGLE
Jussi Martti Ilmari ERONEN  88.k MAAVE
Anssi Lauri KATAJAMÄKI  88.k MAAVE
Jussi Petteri KOMULAINEN  88.k PVJJK
Aki Matti KUKKONEN   88.k MPKK
Marko Antero LINDQVIST  89.k MAASK
Karl Marcus LÖNNQVIST  88.k SATLSTO
Janne Antero MAKKONEN  88.k KAARTJR
Jaakko Tapani MUSSAARI  87.k 2LOGR
Jaakko Juho Ilmari MUSTONEN  88.k LAPLSTO
Jukka Tapani NIIRANEN   88.k MAAVE
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Hannu Markus PIETILÄ   88.k PSPR
Ville Evald RAUTIAINEN  88.k MAAVE
Niko Sebastian SAVOLAINEN  88.k PE
Jussi Akusti TAMMELIN   88.k MAAVE
Antti Viljo Antero VESTERINEN  88.k MAASK

komentajakapteeniksi
Janne Antero VIHERVAARA  71.mek MERIVE
Juha Kristian LÄHTEENMÄKI 71.mek PE
Timo Juhani JÄÄSÄRÖ   71.mek PE

yliluutnantiksi
Jan Pentti Samuel ALKIOMAA  100.k MAASK
Ville Samuli ASP   100.k KARPR
Emil August EKBLAD   100.k KARPR
Erkki-Pekka Petteri EKMAN  83.mek RLAIV
Joona Akseli HAATAJA   83.mek RLAIV
Tapio Veikko Kalevi HAKAOJA  100.k PORPR
Mikko Juhanpoika HONKALAMPI 100.k KARLSTO
Henri Matti Ensio HÄNNIKÄINEN 100.k PORPR
Juho Matias IKONEN   100.k PVLOGLE
Matti Aarre Antero JÄRVINEN  100.k KARLSTO
Jukka Kalervo KAISAMATTI  100.k LAPLSTO
Jaakko Kaj Olavi KALLIO  100.k UTJR
Yrjö Miikka KARJULA   100.k ILMASK
Joona Markus Tapani KARPPINEN 100.k PSPR
Niko Tapio Johannes KAUKKILA  100.k MAASK
Joonas Reino Hermanni KILPONEN 100.k PSPR
Jussi Petteri KOIVURANTA  100.k UTJR
Aleksi Ilmari KORHONEN  100.k UTJR
Juho Matias KURTTI   100.k KAARTJR
Mikko Matias KYTÖ   100.k LAPLSTO
Joni Jalmari LAAKSO   83.mek RLAIV
Jussi Tuomas LAUKKANEN  100.k KAIPR
Leo Tapani LEHMUSVUORI  100.k LAPLSTO
Anton Miika Matias LEHTO  100.k PORPR
Joona Christian LINDQVIST  100.k PORPR
Antti Ilmari LINTALA   100.k KARLSTO
Jonne Juhani LINTUNEN   100.k KARPR
Markus Mikael LUNDMARK  83.mek RLAIV
Mikko Enok LÄHTEENKORVA  100.k UTJR
Markus Santeri LÄHTEENMÄKI  100.k LAPLSTO
Jere Aleksanteri MALMSTRÖM  100.k KAARTJR
Ville Jussi Antero MERILÄINEN  100.k KAIPR
Micael Albert Antero MÄENPÄÄ 100.k KARLSTO
Samuli Lauri Juhani MÄKINEN  100.k UTJR
Mikael Johannes NENONEN  100.k MAASK
Tuisku Johannes NIEMINEN  100.k UTJR
Timo Johannes NUUTINEN  100.k KAIPR
Antti Juho PALOKANGAS  100.k JPR
Simo-Pekka Johannes PARKATTI  100.k KAARTJR
Eero Viljami PENTIKÄINEN  100.k KARLSTO
Niko Ari Kristian PYYKKÖ  100.k KAIPR
Tuomas Juhana RAUANHEIMO  100.k PSPR
Lauri Matias ROUKALA   100.k SATLSTO
Rami Petteri ROVANEN   100.k PSPR

Marko Kalervo RUOKOLAINEN  100.k PSPR
Otso Artturi SAARINEN   100.k RPR
Samuel Benjamin SEPPÄLÄ  100.k KAARTJR
Arttu Oskari SIEKKINEN  100.k JPR
Max Fabian SKOG   100.k KARPR
Santeri Ville Aleksi SOHLMAN  100.k PORPR
Joonas Jaakko Erkki STARK  100.k JPR
Samuel Markus SVEGIN   100.k KARLSTO
Jyrki Ensio TAHVANAINEN  100.k KARPR
Juuso Johannes Olavi TAIMIO  100.k KARLSTO
Jonne Petteri TIMOSKAINEN 100.k KARLSTO
Joni Mikael TOIKKANEN  100.k MAASK
Nicklas Juhani TURUNEN  100.k MAASK
Lasse Vihtori VAHOS   100.k KAARTJR
Jouko Valtteri VOUTILAINEN  100.k KAARTJR
Anssi Juhani VÄYRYNEN  100.k LAPLSTO
Juho Valtteri ÄIJÄLÄ   100.k SATLSTO

Ylennetty reservissä 4.6.2020

everstiluutnantiksi 
Kai Henrik NYMAN  72.k 

komentajaksi
Tarmo Reino KORHONEN 88.mek

majuriksi
Tomi Markus K LUOMANPÄÄ 81.k
Sami Markus MELANDER 84.k

komentajakapteeniksi
Toni Juhani KOSKINEN  67.mek

Rajavartiolaitoksesta reserviin
Kapt Kalevi Tapio Mononen 75.k 30.11.2019
Ylil Henri Antero Takkinen 92.k 30.11.2019
Ylil Timo Sakari Häkkinen 92.k 9.12.2019
Kaptl Mikko Johannes Kettunen 73.mek 31.12.2019
Maj Esa Matti Tonteri  76.k 9.1.2020
Maj Jussi-Pekka Tanninen  83.k 29.2.2020
Evl Veli-Matti Tapio Valli  74.k 29.2.2020

Puolustusvoimista reserviin
Maj  Teemu Lindqvist   84. k 1.2.2019
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jäsenille

Yhteisomistuksesta, yhteis-
omistajien oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä yhteis-

omistuksen purkamisesta säädetään 
laissa eräistä yhteisomistussuhteista. 
Yhteisomistukseen voidaan päätyä tar-
koituksella, kun esimerkiksi avo- tai 
aviopuolisot hankkivat yhteisen kodin, 
auton tai vapaa-ajankiinteistön. Yhteis-
omistukseen voidaan kuitenkin päätyä 
myös esimerkiksi siten, että vanhem-
mat lahjoittavat lapsilleen määräosin 
vapaa-ajankiinteistön.  Yhteisomis-
tussuhde voi syntyä myös perinnön-
jaossa. Tämä perustuu siihen, että 
perinnön jaossa osakkailla on oikeus 
saada osansa kaikenlaatuisesta omai-
suudesta. Mikäli siis jaosta muulla 
tavoin ei saada sovittua, johtaa perin-
nönjako usein yhteisomistussuhteisiin. 
Läheskään aina yhteisomistussuhde 
ei kuitenkaan ole mielekäs käytännön 
järjestelyjen tai taloudellisten seikko-
jen näkökulmastakaan. Myöhemmin 
yhteisomistus saatetaan viimekädessä 
joutua purkamaan yhteisomistuslain 
mukaisessa menettelyssä.

Tässä artikkelissa käsittelen 
muiden, kuin aviopuolisoiden yhteis-
omistusta ja aviopuolisoiden yhteis-
omistussuhteen purkamista avioeron 
yhteydessä toimitettavassa osituksessa. 
Osituksen toimittamista avioerotilan-
teessa olen käsitellyt artikkelissa, joka 
löytyy Kylkiraudan numerosta 1/2019 
sekä Kylkiraudan verkkolehden sivuil-
ta. 

Laissa avopuolisoiden yhteistalou-
den purkamisesta säädetään menette-
lystä, jossa suoritetaan omaisuuden 
erottelu eli selvitetään kumpi omis-
taa minkäkin yhteistalouden esineen. 
Omistaja pitää omistamansa esineet. 
Ellei yhteisomistuksen jakamisesta 
saada sovittua, niin yhteisomistus pu-
retaan. Näihin tilanteisiin soveltuu laki 
yhteisomistuksen purkamisesta, mutta 
tässä artikkelissa ei ole mahdollisuutta 
käsitellä erikseen tai tarkemmin avolii-
ton päättymiseen liittyvän yhteisomis-
tuksen purkamisen erityispiirteitä. 

Yhteisomistuksesta ja  
yhteisomistuksen purkamisesta

Oikeudet ja velvollisuudet

Yhteisomistajat voivat vapaasti sopia 
yhteisesti omistetun esineen käytöstä 
ja myynnistä niin kuin kaikista muista-
kin yhteisomistussuhteeseen liittyvistä 
asioista. Toisaalta kullakin yhteisomis-
tajalla on oikeus käyttää yhteistä esi-
nettä sellaisella tavalla, joka ei loukkaa 
muiden yhteisomistajien vastaavia 
etuja ja oikeuksia. Jos yhteisomistaja 
omalla käytöllään estää toista omista-
jaa käyttämästä yhteistä omaisuutta 
osuuttaan vastaavalla tavalla, voi tämä 
joutua maksamaan toimintansa johdos-
ta korvausta. Huomattava kuitenkin on, 
että yhteisomistajalla, joka vapaaeh-
toisesti käyttää omaisuutta vähemmän 
kuin mihin hän olisi oikeutettu, ei ole 
oikeutta saada korvausta omaisuutta 
enemmän käyttävältä yhteisomistajalta.

Lähtökohtaisesti kaikkiin toimen-
piteisiin, jotka koskevat yhteisesti 
omistettua esinettä, tarvitaan kaikki-
en yhteisomistajien suostumus. Yh-
teisomistuksen kohteen mahdollinen 
tuotto sekä kulut ja velvollisuudet mää-
räytyvät omistussuhteen mukaisesti. 
Lähtökohtana on, että yhteisomistajien 
osuudet ovat samansuuruiset ja heidän 
katsotaan omistavan määräosuuden esi-
neestä, ellei esimerkiksi kauppakirjas-
ta, lahjakirjasta tai perinnönjakokirjasta 
muuta ilmene. 

Usein ristiriitoja aiheuttaakin eri-
tyisesti se, kuinka paljon yhteisomis-
tajat ovat halukkaita yhteisomistuksen 
kohteeseen taloudellisia panostuksia 
laittamaan. Mikäli esimerkiksi kol-
mesta sisaruksesta vain yksi tosiasiassa 
käyttää yhteistä vapaa-ajankiinteistöä, 
ei muilla osaomistajille ole useinkaan 
halukkuutta osallistua rakennuksen 
parannustöihin taloudellisella panok-
sella, työpanoksesta puhumattakaan. 
Tosiasia kuitenkin on, että rakennukset 
vaativat kunnostusta ja uudistamista, 
jotka voivat olla välttämättömiä koh-
teen arvon sekä käyttökunnon säilyt-
tämiseksi. Tällaisena voidaan pitää 
esimerkiksi katon uusimista. Vaati-
muksesta osaomistajien suostumuksen 
saamisesta voidaan poiketa ja yksikin 
yhteisomistaja on oikeutettu ryhtymään 

toimenpiteeseen, joka on tarpeen esi-
neen säilyttämistä, turvaamista tai sen 
tavanmukaista käyttämistä varten. 
Selvää kuitenkin on, että riidan siemen 
on kylvetty, mikäli joku osakkaista 
tekee mittavia taloudellisia päätöksiä 
esimerkiksi katon uusimisen suhteen 
sopimatta asiasta muiden osaomistajien 
kanssa.  

Vuokrattaessa yhteisesti omistet-
tua vapaa-ajankiinteistöä, jakaantuvat 
kulut sekä tuotto saman periaatteen 
mukaan eli omistussuhteen mukaisesti. 
Mikäli yhteisomistuksen kohde myy-
dään, kuuluu kullekin osaomistajalle 
hänen omistusosuuttaan vastaava osa 
luovutushinnasta.  

Yhteisomistuksen purkaminen

Helpoin ja suositeltavin vaihtoehto yh-
teisomistussuhteen päättämiseksi on 
tarjota osuuttaan toiselle yhteisomis-
tajalle ostettavaksi. Haasteelliseksi 
saattaa kuitenkin muodostua kohteen 
arvon määrittäminen. Erimielisyyttä 
aiheuttaa usein se, että joku osaomista-
jista on kunnostanut yhteisomistuksen 
kohdetta ja käyttänyt siihen varoja ja 
työpanosta enemmän kuin muut yhteis-
omistajat, mutta toisaalta taas käyttänyt 
yhteisomistuksen kohdetta enemmän 
kuin muut yhteisomistajat. Tulisiko 
tämä huomioida kauppahinnan jaossa 
ja miten?  Koska osakkailla on usein 
täysin erilaiset ja osittain epärealistiset 
näkemykset yhteisomistuksen kohteen 
arvosta, suosittelen, että käyvän arvon 
määrittämiseksi pyydetään esim. lail-
listetun kiinteistövälittäjän arvio koh-
teesta. Tämän jälkeen edellytykset 
päästä sopimukseen kauppahinnasta 
ovat paremmat ja kauppa saadaan 
mahdollisesti toteutettua ja varat jaet-
tua sovinnollisesti. 

Jokaisella yhteisomistajalla on 
kuitenkin oikeus, toisia yhteisomis-
tajia kuulematta, luovuttaa oma osuu-
tensa yhteisomistuksen kohteesta. 
Suosittelen, että esimerkiksi vapaa-
ajankiinteistön yhteisomistajat sopi-
sivat, että osaomistajien tulee tarjota 
omaa osuuttaan ensisijaisesti muiden 
yhteisomistajien ostettavaksi ennen 
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osuuden tarjoamista muiden tahojen 
ostettavaksi. Selvää kuitenkin on, että 
osuuden myyminen täysin ulkopuoli-
selle taholle käypään hintaan esimer-
kiksi vapaa-ajankiinteistöstä on varsin 
haasteellista, ellei peräti mahdotonta.  

Mikäli yhteisomistaja ei halua 
jatkaa yhteisomistusta, hänellä on 
oikeus saada osuutensa yhteisomis-
tuksen kohteesta jakamalla erotetuksi. 
Kohteen jakaminen on yleensä mahdol-
lista esimerkiksi yhteisesti omistetun 
metsän osalta tai isosta vapaa-ajan-
kiinteistöstä voidaan halkomistoimi-
tuksessa muodostaa omat kiinteistöt 
(rakennuspaikkoineen) kullekin yhteis-
omistajalle. Läheskään aina kohteen ja-
kaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. 
Esimerkiksi asunto-osakkeet eivät ole 
jaettavissa ja aika harvoin vapaa-ajan-
kiinteistöllä mielekäs halkomistoimitus 
on mahdollinen. Tällöin tulevat pohdit-
tavaksi muut vaihtoehdot yhteisomis-
tuksen suhteen. Näistä ensimmäinen on 
uskotun miehen määrääminen.

Uskotun miehen 
määrääminen

Mikäli yhteisomistuksen kohdetta 

koskevassa päätöksenteossa, kohteen 
käytössä tai esimerkiksi myymisessä 
osapuolet eivät pääse yhteisymmärryk-
seen, voi kuka tahansa yhteisomistajis-
ta tehdä tuomioistuimelle hakemuksen 
uskotun miehen määräämiseksi. Ennen 
uskotun miehen määräämistä tuomi-
oistuin varaa muille yhteisomistajil-
le tilaisuuden tulla kuulluksi. Mikäli 
tuomioistuin katsoo, että on olemassa 
päteviä perusteita suostua hakemuksen, 
tuomioistuin määrää uskotun miehen 
määräajaksi tai toistaiseksi hoitamaan 
yhteistä esinettä kaikkien osaomistajien 
yhteiseksi hyväksi. Lähtökohtaisesti 
uskotulle miehelle siirtyy päätösvalta 
yhteisomistuksen kohdetta koskevissa 
asioissa. Uskotun miehen tulee antaa 
yhteisomistajille selvitys tekemistään 
toimenpiteistä. 

Oikeuden määräämän uskotun 
miehen pyrkimyksenä on löytää so-
vinnollinen ratkaisu yhteisomistaji-
en kesken. Vasta viimeisenä keinona 
purkaa yhteisomistus on myyntiluvan 
hakeminen käräjäoikeudelta. Uskotulla 
miehellä on viime kädessä oikeus luvan 
saatuaan myydä yhteisesti omistettu 
kohde.

Tuomioistuimen  
määräys myynnistä 

Toisena menettelytapana yhteisomis-
tussuhteen purkamiseksi on tehdä 
tuomioistuimelle hakemus, jossa vaa-
ditaan, että yhteisesti omistettu esine 
määrätään myytäväksi. Yhteisomista-
jan tulee haastaa muut yhteisomistajat 
kuultavaksi.

Edellytyksen myyntiluvan an-
tamiselle on, että yhteisomistuksen 
kohteen jakaminen ei ole mahdollista 
tai se aiheuttaisi suhteettoman kalliita 
kustannuksia tai alentaisi huomattavas-
ti esineen arvoa. Näiltä osin viittaan 
edellä lausuttuun vapaa-ajankiinteis-
tön halkomismahdollisuudesta. Tuo-
mioistuin määrää päätöksessä, miten 
myyminen on toimitettava. Esine on 
määrättävä myytäväksi huutokaupal-
la, elleivät yhteisomistajat ole toisin 
sopineet ja ellei voida osoittaa, että 
kohde saataisiin ilmeisesti muulla 
tavoin myydyksi edullisemmin. Tuo-
mioistuin voi yhteisomistajan vaa-
timuksesta myös vahvistaa alimman 
hinnan, jolla yhteisomistuksen kohde 
voidaan myydä. Kohteen myymiseen 
ja kauppahinnan jakamiseen voidaan 
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tarvittaessa määrätä uskottu mies. 
Näin pääsääntöisesti menetellään-
kin - ovathan osapuolet jo pääty-
neet tilanteeseen, jossa yhdessä ei 
kohteen realisoinnista ole päästy 
yksimielisyyteen.

Hallinnanjakosopimus 

Määräosin omistetun kiinteistön 
omistajat voivat tehdä keski-
näisen sopimuksen – hallinnan-
jakosopimuksen – kiinteistön 
käytöstä ja hallinnasta. Hallin-
nanjakosopimus ei vaadi mää-
rämuotoisuutta kuten kiinteistön 
kauppakirja. Edellytyksenä on 
sopimuksen päivääminen sekä 
kaikkien yhteisomistajien alle-
kirjoitus. Osapuolet voivat sopia 
varsin vapaasti esimerkiksi siitä, 
miten alueita tai rakennuksia hal-
litaan ja käytetään, rakentamises-
ta, jätehuollosta, kulkureiteistä, 
autopaikoista, leikkipaikoista, 
kasvimaista, alueiden hoidosta ja 
kustannusten jaosta. Sopimukses-
sa voidaan sopia, että osa alueista 
tai rakennuksen osista on yhteiskäytös-
sä ja osa yksityiskäytössä. Kiinteistöllä 
on tavallisesti useita rakennuksia, jotka 
kukin omistaja on rakentanut itselleen 
vain omaa käyttöä varten. Hallinnan-
jakosopimuksessa voidaan sopia myös 
esim. kiinteistön ajallisesta käytöstä. 
Tärkeää on kirjata, mikäli hallinnon-
jakosopimus on siirrettävissä muita 
osapuolia kuulematta kolmannelle.  

Hallinnanjakosopimus ei siis ole 
pakollinen, mutta varsin suositeltava. 
Hallinnanjakosopimuksella voitaisiin 
välttää monta riitaa. Kun sopimuk-
sen yksityiskohdat on sovittu, se on 
syytä kirjata kiinteistöön kohdistuva-
na erityisenä oikeutena lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin. Kirjausta haetaan 
Maanmittauslaitokselta. Näin se sitoo 
myös uusia yhteisomistajia omista-
janvaihdostilanteissa, sekä ehkäisee 
riitaisuuksia. Voidaankin sanoa, että 
hallinnanjakosopimus vastaa asunto-
osakeyhtiöiden tai kiinteistöosake-
yhtiöiden yhtiöjärjestystä.

Sopimusta voidaan muuttaa va-
paasti. Sopimukseen voidaan kirjata 
voimassaoloaika. Jos sitä ei ole kirjattu, 
se on voimassa toistaiseksi. Mutta jos 
se on voimassa toistaiseksi, sen muut-
tamiseen tarvitaan kaikkien suostumus.

Metsätilan myynnistä

Tässä yhteydessä en malta olla tuo-
matta esiin sisarusten yhteisesti 
omistaman metsätilan verotuksellista 
erityispiirrettä, vaikka yksityiskohtai-
seen tarkasteluun ei olekaan mahdol-
lisuutta. Metsätilan omistus on usein 
perinnönjaossa jakautunut useammalle 
sisarukselle. Mikäli joku sisaruksista 
myy osuutensa toiselle yhteisomistajal-
le (sisarelle), ei mahdollisesta myynti-
voitosta tietyin lisäedellytyksin synny 
luovutusvoittoveroseuraamusta. Tämä 
veroetu on rajattu siten, ettei se ole käy-
tettävissä, mikäli esimerkiksi serkukset 
(saamiensa perintöjen johdosta) ovat 
yhteisomistajia. Luovutusvoiton vero-
vapauden edellytyksenä on muitakin 
seikkoja, mutta niihin ei ole tässä yh-
teydessä mahdollista paneutua. Kan-
nustan kuitenkin kaikkia yhteismetsän 
omistajia pohtimaan, olisiko joku yh-
teisomistajasisaruksista mahdollisesti 
halukas ostamaan muiden osaomis-
tajien osuudet ja huolehtimaan sen 
jälkeen metsänhoidosta ja hakkuista 
yksin. Arvion metsän arvosta saa mm. 
paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä.   

Lopuksi

Usein yhteisomistussuhteeseen 
jäädän yksinomaan siitä syystä, 
ettei tohdita ottaa yhteisomis-
tuksen mielekkyyttä tai purkua 
puheenaiheeksi muiden yhteis-
omistajien kanssa, vaan kuvitel-
laan esimerkiksi sisarussuhteiden 
huononevan, mikäli asia otetaan 
esille. Lähes yhtä usein kuitenkin 
ilmenee, että muutkin yhteisomis-
tajat ovat miettineet järjestelyn 
mielekkyyttä ja ovat helpottu-
neita, kun asiasta ryhdytään kes-
kustelemaan. Asian siirtäminen 
tulevaisuuteen, mahdollisesti 
omien lasten ja näiden serkkujen 
välillä ratkottavaksi ei selkeytä 
tilannetta tai ainakaan tee asioi-
den selvittämisestä ja ratkomises-
ta edullisempaa. Usein nimittäin 
joudutaan hankkimaan kovinkin 
vanhoja perukirjoja, osituskirjoja, 
perinnönjakokirjoja ja tahot, joilla 
olisi asioiden kannalta ehkä mer-
kityksellistäkin tietoa eivät enää 
ole niitä kertomassa. 

Kannustankin kaikkia (ja var-
sinkin jo ikääntyneitä) yhteisomistajia 
keskustelemaan keskenään sekä omien 
perillistensä kanssa, minkälaisia toivei-
ta ja ajatuksia kullakin on esimerkiksi 
yhteisesti omistetun vapaa-ajankiinteis-
tön suhteen. Henkilökohtaisesti olen 
sitä mieltä, ettei vanhempien tulisi 
ehdoin tahdoin lahjoittaa tai määrätä 
testamentillaan esimerkiksi vapaa-ajan-
kiinteistöä lasten yhteisomistukseen. 
Tosiasia kun on, että kaikki haluavat 
viettää heinäkuun tai vähintäänkin 
juhannuksen mökillä, mutta harvassa 
ovat vapaaehtoiset mökkitalkoisiin 
syyssateilla. Kuten edellä kuitenkin 
on kerrottu, pääsee ongelmallisesta 
yhteiselosta toki eroon, mikäli se käy 
epätyydyttäväksi, mutta ihmissuhtei-
den katkeamiselta ja kustannuksilta ei 
riitaisessa tilanteessa useinkaan vältytä. 

Kaisa Mähkä, 
oikeustieteen maisteri
Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy
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Testamenttilahjoitus
   Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerhei-

min Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

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

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadetti-
kunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien 

joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta. Merkki on saata-
vissa muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmis-
tuttanut hautakivitunnuksen 

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

Hautakivitunnuksen hinta  on  
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiin-
nitys hautakiveen maksaa merkin 

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

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