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pääkirjoitus

Koulutetun kansan osaavat sotilaat

Puolustusvoimat on 100-vuoti-
sen historiansa ajan kouluttanut 
asevelvollisilleen sotilaan tai-

tojen lisäksi myös monenlaisia muita 
yleishyödyllisiä taitoja. Koulutustar-
jontaa on ollut uimataidosta eettis-
ten kysymysten pohdintaan. Syksyn 
Kylkiraudan koulutusnumero valottaa 
eri näkökulmista sitä, miten Puolus-
tusvoimien koulutus on elänyt ajassa. 
Keskiössä on Koulutus 2020 -ohjelma, 
joka päivittää koulutusjärjestelmän di-
gitaalisuutta hyödyntäen tämän päivän 
vaatimusten mukaiseksi. 

Kansankielellä sotaväen eli ”intin” 
koulutusmenetelmiä on pidetty stereo-
tyyppisesti vanhanaikaisina. Varusmies-
veteraanien tarinat ainaisesta kiireestä jonottamaan, jatkuvasta 
huutamisesta tai pitkistä maastoharjoituksista ovat toistuneet 
ikäpolvelta toiselle. Samoin kertomukset hurjista kouluttajista, 
joiden innokkuuden pontimena on ”äksiisi” päämottonaan 
”puhekoulutus maksetaan kuolemalla”. Äkseeraus tarkoitti 
vanhastaan toistokoulutusta.

Toisaalta reserviläiset muistavat myös kehua järjestel-
mällisyyttä ja asioiden tinkimätöntä tekemistä. Useimmiten 
joukon kouluttajan sitoutuminen ja esimerkillä johtaminen 
muistetaan. Huolimatta koulutusvälineiden alkeellisuudesta, 
kuten laukausten huutamisesta paukkupatruunoiden puuttu-
essa, kouluttajat ovat kasvattaneet sotien jälkeisinä rauhan 
vuosikymmeninä osaavia maanpuolustajia, joita arvostetaan 
myös kansainvälisesti. Tätä tukevat kokemukset kriisinhal-
lintaoperaatioista, joissa on havaittu, että suomalainen reser-
viläinen pärjää muiden valtioiden ammattisotilaalle hyvin. 
Suomalainen kansainvälisesti arvostettu koulutusjärjestelmä 
toimii siis hyvin myös Puolustusvoimissa. 

Tätä havaintoa puoltavat myös viimeaikaiset kotiutuvien 
varusmiesten palautteet. Huolimatta koronatilanteen aikaisesta 
varusmieskoulutuksen rytmittämisestä, käytännössä pitkiin 
yhtäjaksoisiin koulutusjaksoihin maastoruokailuineen, kotiu-
tuneet varusmiehet tuntuvat arvostavan saamaansa koulutusta 
jopa aiempia ikäluokkia enemmän. Puolustusvoimien kou-
lutusjärjestelmän mukauttaminen koronaepidemiatilanteen 
edellyttämällä tavalla on onnistunut erinomaisesti myös kou-
luttajien ja Puolustusvoimien johdon mielestä.

Eräs motivaatiotekijä sekä henkilökunnalle että ase-
velvollisille lienee se, että Puolustusvoimat on panostanut 
valmiuden kehittämiseksi erityisesti Maavoimissa. Koulu-
tusorganisaatiot ovat mukana valmiuden ylläpidossa, mikä 
motivoi kehittämään osaamista ja tehokkaita toimintamalleja. 
Paikallispuolustuksen kehittäminen puolestaan lisää reservi-
läisten mahdollisuuksia osallistua, ja maanpuolustuksesta on 
tullut yhä useamman harrastus. Vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus tarjoaa kursseillaan koulutusta myös muille kuin 
asevelvollisille.

Huolimatta viime aikojen myön-
teisestä kehityksestä ja monista on-
nistumisista varusmieskoulutuksen 
järjestelyissä aika ajoin viriää kriittistä-
kin keskustelua varusmiespalvelusajan 
pituudesta ja Puolustusvoimien tehtä-
västä kansallisena kasvattajana. Mie-
histön palvelusajan lyhentäminen on jo 
johtanut siihen, että Puolustusvoimille 
ei voida enää sysätä tehtävää yleisten 
kansalaistaitojen varmistajana.

Siksi onkin hyvä, että hiljattain 
perustetussa yleistä asevelvollisuutta 
kehittävässä parlamentaarisessa ko-
miteassa on ryhdytty pohtimaan ase-
velvollisuuden kehittämistä nykyajan 
tarpeiden mukaiseksi. Viime vuosina 

käyty keskustelu koko ikäluokkaa koskevasta kansalaispal-
veluksesta tuntuu jääneen taka-alalle, vaikka Suomessa val-
linneiden pandemiasta johtuneiden poikkeusolojen johdosta 
tarpeen voisi nähdä toisinkin. 

Myös varusmiespalvelusta suorittamattomien resiliens-
sin kehittäminen pitäisi nähdä ratkaistavana kysymyksenä. 
Tämä ei toki ole Puolustusvoimien tehtävä tai ongelma, mutta 
yhteiskunnan kriisinkestokyvyn kannalta sillä on merkitys-
tä – ja sikäli välillisesti myös maanpuolustuksen kannalta. 
Varusmiespalveluksen opettamat sotilaan perustaidot tukevat 
luonnollisesti myös yleistä kriisinsietoisuutta.

Suomessa on onneksemme edelleen maailman mitta-
kaavassakin hyvä koulutusjärjestelmä, jonka tuottama yksi-
löiden osaaminen muodostaa kansakuntamme menestyksen 
kivijalan. Oppimisen onnistumisen kannalta ratkaisevaa on 
kuitenkin halu oppia, kuten Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n 
puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa artik kelissaan. Oppi-
mismotivaation kannalta koulutusjärjestelmiemme on oltava 
laadukkaita, jotta kipinä oppimiseen syttyy. Kouluttajien ja 
opettajien osaaminen on yksi avaintekijä välineiden ja muiden 
koulutusedellytysten ohella. Tässä Puolustusvoimat on oi-
kealla tiellä. 

Uusi kadettikurssi valmistui juuri, ja joukko tarmokkaita 
luutnantteja ryntäsi joukko-osastoihin. Kylkirauta toivottaa 
vastavalmistuneille sotilaspedagogeilleen menestystä ja intoa 
koulutuskentille. 

Kaunista syksyä kaikille lukijoillemme!

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

Uusia kadettiupseereja  
poikkeusjärjestelyin

Perjantaina 28. elokuuta 2020 
valmistuivat 104. Kadettikurs-
si ja 87. Merikadettikurssi. 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolai-
toksen palvelukseen astui yhteensä 
150 uutta kadettiupseeria. 

Valmistumiseen liittyvät juhlal-
lisuudet olivat tälläkin kertaa hienot 
ja mieleenpainuvat. Maassamme 
vallitsevan koronatilanteen takia 
juhlallisuudet kuitenkin poikkesivat 
huomattavasti siitä, mihin on totut-
tu. Kun 1. Kadettikurssi valmistui 
31. maaliskuuta 1920 presidentti  
K. J. Ståhlberg nimitti ja ylensi kade-
tit luutnanteiksi Presidentinlinnassa 
pidetyssä tilaisuudessa, syntyi perin-
ne, joka on jatkunut lähes katkeamat-
tomana sadan vuoden ajan. 

Tänä vuonna kaikki tilaisuudet 
järjestettiin Maanpuolustuskorkea-
koululla Santahaminassa. Aamulla 
valmistuva kurssi laski seppeleen so-
dissa kaatuneiden kadettiupseerien muistolle Sankariaulassa. 

Nimittämis- ja ylentämistilaisuus pidettiin Päärakennuk-
sen edessä. Tilaisuuden kaava noudatti perinteistä: tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö piti valmistuville puheen ja ylensi 
heidät luutnanteiksi sekä nimitti heidät upseerin tai mää-
räaikaisen nuoremman upseerin virkoihin. Lippulaulu sai 
tälläkin kertaa paikalla olleiden tunteet pintaan. Perinteisen 
kättelyn sijasta jokainen luutnantti ilmoittautui sotilaallisesti 
tasavallan presidentille. 

Valmistujaisjuhla järjestettiin Maanpuolustuskorkea-
koulun Juhlasalirakennuksen viereen rakennetuissa tel-
toissa. Näin kyettiin varmistamaan riittävien turvavälien 
toteutuminen ja tilaisuuden turvallinen toteutus. Tämänkin 
tilaisuuden kaava noudatti perinteistä. Koska tilaisuuksiin 
ei voitu kutsua läheisiä paikan päälle, molemmat tilaisuudet 
lähettiin suorana internetissä. Tilaisuuksille saatiin samalla 
poikkeuksellisen suuri näkyvyys. 

Valmistuva kurssi oli toki hieman pettynyt, kun heidän 
tärkeän päivänsä tapahtumia jouduttiin muuttamaan pe-
rinteisestä. Tämä ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, 
kun kadettikurssi valmistui muualla kuin Presidentinlin-
nassa. Aikamoinen sattuma oli se, että näin kävi myös nyt 
valmistuneiden kadettien vanhemmalle kummikurssille  
50 vuotta sitten. 

54. Kadettikurssin ja 39. Merikadettikurssin valmistu-
jaisjuhlallisuudet pidettiin Santahaminassa Kadettikoulun 
Juhlasalissa 25. maaliskuuta 1970. Silloin syynä oli Presi-
dentinlinnan remontti. Silloin presidentti Urho Kekkosen 
ollessa estynyt pääministeri Mauno Koivisto nimitti ja ylensi 
kadetit. 

Koronatilanne vaikutti luonnol-
lisesti myös valmistuneiden opintoi-
hin. Sellaisia muutoksia ei kuitenkaan 
ollut tarve tehdä, että uusien luutnant-
tien työssään tarvitsemiin keskeisiin 
tietoihin tai taitoihin olisi jäänyt 
aukkoja. Koronatilanne on osaltaan 
jopa saattanut vahvistaa heidän osaa-
mistaan muun muassa nopeassa pää-
töksenteossa, uusien toimintatapojen 
omaksumisessa sekä vastuunkan-
nossa. Näitä asioita myös tasavallan 
presidentti korosti valmistuneille 
upseereille: 

”Erityisesti tällaisina aikoina 
esimiehen vastuu alaistensa hyvin-
voinnista korostuu. Johtajina teiltä 
odotetaan hyvää huolenpitoa alaisis-
tanne, niin osaamisesta ja oppimisesta 
kuin terveydestä ja hyvinvoinnista-
kin. Varusmiesten ja reserviläisten 
kouluttajina ja johtajina teillä on 
keskeinen merkitys joukkojemme 

osaamisessa ja kyvyssä toimia kaikissa tilanteisessa. Te 
kyllä paikkanne täytätte.”

Upseerin uralla me emme koskaan ole valmiita. Meidän 
jokaisen tulee koko ajan pitää huolta siitä, että osaamisemme 
vastaa sen hetkistä tehtävää. Nyt valmistuneilla upseereilla 
on hyvät valmiudet ensimmäisiin tehtäviin, mutta kokemus 
karttuu vasta vuosien kuluessa. Meidän kaikkien kadetti-
upseerien velvollisuus on ohjata uusia luutnantteja heidän 
ensimmäisissä tehtävissään. 

Kadettikunnan puolesta onnittelen kaikkia uusia 
 kadettiupseereja virkaan nimittämisestä sekä luutnantin 
sotilasarvoon ylentämisestä. Samalla toivotan teidät kaikki 
lämpimästi tervetulleeksi mukaan Kadettikunnan toimintaan. 

Viime talvena teimme järjestötutkimuksen, jossa kar-
toitettiin jäsenistön näkemyksiä Kadettikunnan toimin-
nasta. Tutkimuksen mukaan erityisesti nuoret upseerit 
ovat joskus kokeneet vaikeaksi löytää heitä kiinnostavaa 
tarjontaa  kadettipiirien toiminnasta. Kannustankin nuoria 
olemaan aktiivisia ja innovatiivisia. Tuokaa rohkeasti omia 
toiveitanne paikallisen kadettipiirin tietoon. Kadettikunta 
toteuttaa tehtäväänsä kadettipiirien kautta, ja niissä kyllä 
otetaan huomioon jäsenistön toiveet. 

Toivotan koko Kadettikunnan jäsenistölle, kaikille 
 Kadettikunnan työtä tukeneille tahoille sekä Kylkirauta-
lehden lukijoille hyvää ja turvallista syksyn jatkoa. 

Puheenjohtaja
Kenraalimajuri Jari Kallio
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artikkelit

Teksti: Jukka Sonninen

Jukka Sonninen

Sotilaskoulutus  
2020-luvulle

Koulutus 2020 -ohjelman 
pohjaksi laadittiin konsepti, 
jonka toimivuutta testattiin 

vuodesta 2018 alkaen ensin suppeilla 
ja vuonna 2020 laajoilla kokeiluilla. 
Kokemukset antoivat arvokasta tietoa 
toiminnoista ja palautetta kehittäjille. 

Jokaisen kuuden kuukauden saa-
pumiserän kotiutumisen jälkeen on 
tehty korjausliikkeitä ja säädetty myös 
tavoitteenasettelua. Vain siten syntyy 
parempaa vaikutusta ja lopulta suori-
tuskykyä. Se on merkittävästi haasta-
vampaa, koska se edellyttää totuttujen 
toimintatapojen muutosta.

Koulutusratkaisujen 
monimuotoisuus

Sotilaskoulutusta on kehitettävä peda-
gogiikka edellä. Tavoitteenasettelu 
voidaan johtaa operatiivisesta toimin-
nasta, ja työkalut voi ostaa kaupasta, 
mutta oleellista on se, miten koulutus-
tapahtuma toteutuu. 

Koulutusratkaisuja harkittaessa 
on ajateltava pedagogisesti, siis poh-
dittava, miten koulutettavat oppivat. 
Oppimisen ja oppijan näkökulman 
tulee näkyä koulutuksen rakenteissa, 
sisällöissä, ajankäytössä, oppimista-
voissa ja harjaantumismenetelmissä. 
Keskeisiä pedagogisia valintojamme 

ovat käänteisen luokan malli, moni-
muoto-opetus, kouluttajan valmentava 
ote ja taitojen kehittäminen toistokou-
lutuksella.

Käänteinen luokka ja muutkaan 
uusvanhat menetelmät eivät ole sinän-
sä käänteentekeviä, mutta ne edusta-
vat modernia oppimiskäsitystä. Niissä 
toimitaan oppijan ehdoilla, ei niinkään 
koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. 

Monimuoto-opetus sisältää element-
tejä useista menetelmistä. Ensin varsin 
nopeasti orientoidutaan ja perehdy-
tään asiaan, muttei luento-opetuksella. 
Tämän jälkeen päästään itse tekemään ja 
oppimaan. Kouluttaja on enemmänkin 
valmentaja kuin tiedon ja taidon jakaja.

Sivun 6 taulukossa on esitetty tyy-
pillisen kahden tunnin harjoitteen ajan-
käyttö. Vastaavalla tavalla rakentuu 
päivänkin mittainen harjoite tai koko-
nainen viikko. Ei luentoja, vaan oma-
ehtoista oppimista ja mahdollisimman 
paljon aikaa harjaantumiseen. 

Oppimisympäristöt 
kehittyvät

Teknologia on hyvä renki, joka mahdol-
listaa yhä paremman tuloksen tekemisen 
ja tehokkuuden. Sotilaskoulutus vaatii 
realistiset oppimisympäristöt ja tehok-
kaat oppimisvälineet. Toisaalta kaikkea 

ei voi tehdä aivan todenmukaisesti, ja 
toisaalta ainoastaan yrittämällä toistaa 
lopullista suoritusta ei välttämättä opi 
paremmaksi. Aito suoritus voi olla myös 
niin kallis, ettei sitä voi toistaa monta 
kertaa. 

Kaikkiin edellä mainittuihin tilan-
teisiin modernit simulaatiot antavat 
monimuotoisen vaihtoehdon. Simulaa-
tiot eivät täysin korvaa aitoa tekemistä, 
mutta ne täydentävät ja tehostavat sitä. 
Sen lisäksi, että simulaatiot rikastavat ja 
laajentavat oppimistapahtumaa, niiden 
avulla voidaan lisätä laadukkaita tois-
toja. Taidot opitaan vain toistamalla 
suorituksia ja saamalla niistä palaute. 

Muun muassa varusmiesten ampu-
makoulutuksessa simulaattorit mahdol-
listavat laadukkaiden laukausten määrän 
lisäämisen 3 000 laukaukseen, jota voi 

 Vuonna 2017 Puolustusvoimissa käynnistettiin ohjelma 
koulutuksen kehittämiseksi 2020-luvulle. Uusilla 

työkaluilla eli teknologioilla on huomattava merkitys 
uudistuksissa, mutta keskeistä on pedagoginen muutos 
ja rakenteiden kehittäminen. Uusien toimintamallien 

tehokas käyttöönotto edellyttää henkistä joustavuutta 
ja kykyä omaksua uutta. 
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pitää riittävänä vähimmäistasona etu-
linjan taistelijalle. Simulaattoreiden 
avulla olemme jo aiemmin parantaneet 
osaamisen tasoa muun muassa lento- ja 
vaunukoulutuksessa. Nyt laajennamme 
niiden käyttöä niin paljon kuin mah-
dollista muistaen hyvin, että lopulta on 
harjoiteltava hyvinkin todentuntuisesti 
aidoilla välineillä ja aidossa toimin-
taympäristössä.

Toimintakyky keskeistä

On helppo sanoa, että vahvempi tahto 
ratkaisee taistelun tai että taistelusta 
selviäminen edellyttää hyvää kuntoa. 
Haastavampaa on kehittää taisteli-
jan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja 
eettistä toimintakykyä. Nyt olemme 
inte groineet toimintakykykoulutuksen 
entistä paremmin muuhun tietoja ja tai-
toja kehittävään koulutukseen. 

Taistelijan keho ja taistelijan mieli 
kehittävät toimintakykyä. Erityisen tär-
keitä ovat ryhmäkiinteyttä ja psyykkis-
tä resilienssiä tunnistavat ja kehittävät 
harjoitteet. Me kaikki pystymme muis-
tamaan kokemastamme, mikä synnytti 
kokemuksen yhteishengestä tai uskosta 
omiin voimiin. 

Kyse on sinällään tutuista asioista, 
kuten stressin voittamisesta tai selviyty-
misestä voittamattomalta vaikuttaneesta 
haasteesta. Keskeistä on niiden suunni-
telmallisuus ja nivoutuminen muuhun 
koulutukseen. Alokaskaudella kyse on 
sopeutumisesta sotilaselämään, mutta 
myöhemmin harjoitteet valmentavat 
taistelutilanteisiin. Yhdessä tekeminen 
on aina ensisijaista. 

Myös fyysisessä koulutuksessa 
on uutta. Voimaharjoittelua on lisät-
ty kestävyysharjoitteiden rinnalle, ja 
harjoitteiden määrää ja laatua on sää-
delty liittämällä ne tiettyihin koulutus-
jaksoihin ja kurssiviikkoihin. Viikko 
muodostaa harjoittelussa loogisen 
koko naisuuden, joten viikon rakenne 
ja järjestelyt mahdollistavat fyysiset 
harjoitteet ja palautumisen. 

Tyypillisesti viikko sisältää kaksi 
lihaskuntoharjoitetta ja yhdestä kah-
teen kestävyysharjoitetta. Ne eivät ole 
täyteohjelmaa, vaan ne ovat oleellinen 
osa kurssiviikon sisältöä. Jos ohjelman 
toteuttaa suunnitellusti – siis laaduk-
kaasti – on nyt myös näyttöä siitä, että 
20-vuotiaan kunto kehittyy vuodessa 
huimasti.

Toimintatapojen 
kehittäminen

Uusien työkalujen ja metodien tehokas 
käyttö vaatii onnistuakseen ehdottomasti 
myös työtapojen kehittämistä. Vanhoilla 
rakenteilla työkaluista ei saada tehoja 
irti, vaan niiden käyttö jää vajaaksi. 
Simu laattoreiden ja kaikkien muidenkin 
usein ainutlaatuisten resurssien – opetus-
välineiden, harjoitustilojen ja -paikkojen 
sekä käytettävissä olevan ajan – todel-
linen hyödyntäminen onkin keskeinen 
tekijä koulutuksen suunnittelussa. 

Oppijan näkökulmasta esimerkik-
si simulaattorin hyödyntämättä jättä-
minen tarkoittaa sitä, ettei hän pääse 
käyttämään kyseistä välinettä. Kaik-
kien koulutusresurssien tehokas käyttö 

onnistuu ainoastaan sitomalla ne kou-
lutusohjelmiin. Sisällöt on nivottava 
koulutuskausien lisäksi varsin tarkasti 
koulutusjaksoihin, kursseihin ja jopa 
kurssiviikkoihin ja harjoitteisiin, jotta 
ne ovat tasapainossa koulutusresurssien 
ja -tuotosten kanssa. 

Tämä edellyttää vakiointia ja kes-
kitettyä suunnittelua. Suunnittelu on 
toteutettava joukko-osastokeskeisesti, 
muuten resursseja ei hyödynnetä tarkoi-
tuksenmukaisesti ja resurssit loppuvat 
kesken. Kokeilujen perusteella resurs-
sit riittävät, mutta ne on hallinnoitava 
keskitetysti.

Perusyksiköiden tehtävänä on jär-
jestää koulutus. Kouluttajien tueksi on 
PVMoodle-verkko-oppimisympäristöön 
laadittu valtakunnalliset harjoitekortit 
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kaikista varusmieskoulutuksen harjoit-
teista. Ne sisältävät perustietojen lisäk-
si linkit kaikkeen oppimismateriaaliin, 
muun muassa mikroelokuviin. Toinen 
keskeinen koulutusta tukeva tekijä on 
ollut koulutuksen muuttaminen kurssi-
muotoiseksi. 

Varusmiehen koulutus muodostuu 
kurssiputkesta, joka alkaa kuuden viikon 
alokasjakson alkeiskursseista, jatkuu 
kuuden viikon koulutushaarajakson pe-
ruskursseina ja päättyy kuuden viikon 
tehtäväkohtaisiin jatko-, täydennys- ja 
erikoiskursseihin erikoiskoulutusjak-
solla. Kursseihin, varsinkin niiden 
loppupuolella, sisältyy yhtäjaksoisia so-
tilaallisia harjoituksia, joissa sovelletaan 
opittua ja jo harjoiteltua mahdollisim-
man vaativassa toimintaympäristössä. 

Reservin  
osaaminen varmistetaan

Reservin harjoitusmuotona korostu-
vat tehtäväkohtaiset harjoitukset joko 
vapaaehtoisina (PVVEH) tai kertaus-
harjoituksina (KHT), jotka valmistavat 
joukon kertausharjoitukseen (KHJ). 
Näiden lisäksi on laaja kirjo Maanpuo-
lustuskoulutuksen (MPK) sotilaallisia 
valmiuksia (SOTVA) kehittäviä koulu-
tusohjelmia, jotka tukevat tehtäväkoh-
taista osaamista. Reserviläiskoulutus 
on ymmärrettävä varusmieskoulutuk-
sen jatkona, jossa ylläpidetään tai jopa 
kehitetään osaamista sekä tarvittaessa 
luodaan uutta osaamista. Tärkeää on 
toteuttaa myös reserviläisille tavoitteel-
liset ja suunnitelmalliset tehtäväpolut. 

Kertausharjoitusten ohella on ke-
hitetty vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta vuodenvaihteessa voimaan 
tulleen lain pohjalta. Kaikkiaan reser-
ville on luotu yhdessä MPK:n kanssa 
kurssiputkia, jotka muodostavat nousu-
johteisia ja haastavia koulutusohjelmia. 
MPK:n kurssit toteutetaan ensisijaisesti 
viikonloppuisin, jolloin tila- ja välinere-
surssia vapautuu varusmieskoulutuk-
sesta. 

Valintoja  
osaamisen perusteella 

Asevelvollisten koulutuksessa on jatku-
vaa valintaa. Valinnat alkavat jo kutsun-
noissa ja jatkuvat varusmiespalveluksen 
ajan. Myös reservissä tehdään valintoja. 
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Valinnoissa on kyse niin sijoittamisesta 
poikkeusolojen tehtävään kuin koulutus-
putken valinnastakin. 

Vaikka ratkaiseva päättäjä onkin 
sotilasviranomainen, on koulutettavan 
saamalla informaatiolla, osaamisella ja 
halukuudella siinä suuri merkitys. Tär-
keää on löytää oikea henkilö hänelle 
sopivaan tehtävään. 

Henkilön profiilin on sovittava 
tehtävän profiiliin. Tämä edellyttää 
kehittynyttä valintajärjestelmää, jossa 
tehtäväprofiilit on luokiteltu ja koulu-
tettavien ominaisuudet, osaamiset ja ha-
lukkuus on luokiteltu vastaavasti. Työ 
on hyvin käynnissä, ja osaamisemme 
kasvaa erityistehtävien ja viime vuonna 
myös erikoisjoukkokoulutuksen sähköi-

sen valinnan avulla. Profilointi ja tieto-
järjestelmätyö vaativat kuitenkin vielä 
vuosien kehittämistä. 

Kokeiluista  
varmuutta kehittämiseen 

Laajojen ja monitahoisten muutosten 
vaikutusten arviointi kokeilemalla on 
lähes päätöksessä. Paljon on matkan 
varrella tarkentunut, ja korjausliikkei-
tä on tarvittu käytännöllisten esteiden 
ylittämisessä, mutta myös tavoitetasoa 
on jonkin verran madallettu. Voidaan 
kuitenkin sanoa, että nyt pilottivaihee-
seen siirryttäessä on varsin suuri var-
muus siitä, että uudistaminen onnistuu 
ja tuottaa entistä parempaa tulosta. 

Havainnot todistavat paitsi myöntei-
sestä muutoksesta myös sitä, ettei aina 
ole pystytty toimimaan ohjeistuksen mu-
kaisesti. Tällöin uudistuksen  arviointi on 
vaikeutunut. Erityisesti koronaepidemia 
on aiheuttanut lisähaasteita, minkä joh-
dosta pilotointia jatketaan vuoden 2021 
puolelle.

Heti alussa tehtiin myös sellai-
nen havainto, että ammattisotilaiden 
 uudelleenkoulutukselle syntyi lisätar-
vetta. Täydennyskoulutustarjonnassa 
onkin nykyisin simulaattoriosaamis-
ta ja verkko-opetuksen suunnittelua. 
 Upseerikoulutus puolestaan tarjoaa 
varsin hyvät pedagogiset tiedot ja taidot.

Muutos edellyttää myös uutta lähes-
tymistapaa. Tämä on ratkaistu nimeä-

 K
uv

at
 P

uo
lu

st
us

vo
im

at
, k

uv
an

m
uo

kk
au

s 
Pa

si
 V

ää
tä

in
en

.
 K

uv
at

 P
uo

lu
st

us
vo

im
at

, k
uv

an
m

uo
kk

au
s 

Pa
si

 V
ää

tä
in

en
.



Kylkirauta 3/20209

artikkelit

mällä valtakunnalliset osaamisvastuut ja 
joukkoihin kärkiosaajat, jotka vastaavat 
uusien menetelmien ja tekniikoiden jal-
kauttamisesta. 

Kouluttajanäkökulman lisäksi am-
mattisotilaiden koulutusta on tehos-
tettu korvaamalla aiemmat kunto- ja 
kenttäkelpoisuustestit uusimuotoisel-
la kuntotestillä ja tilanteenmukaisella 
taso ammunnalla. Ne kohottavat hieman 
vaatimustasoa ja vastaavat paremmin 
nykyiseen käsitykseemme sotilaallises-
ta valmiudesta. Testit ovat lähes samat 
varusmiehillä ja reserviläisillä iästä ja 
sukupuolesta riippumatta. Tehtävä rat-
kaisee.

Kohti uutta normaalia

Kaikkiaan kyse on jatkuvasta parantami-
sesta, joka syntyy säännöllisen palaut-
teen ja raportoinnin kautta kehittyvinä 
toimintatapoina. Raportointimekanis-
mit ja selkeiden tunnuslukujen käyttö 
toiminnan arvioimisessa on rakennettu 
osaksi arkitoimia verkkoympäristössä. 
Tavoitteena on saada kehittämishakui-
suudesta normaali tila ja edetä jatkossa 
pienin jatkuvin askelin jatkuvan paran-
tamisen hengessä.

Kehittyminen edellyttää kykyä muu-
tokselle. Koulutustoimialalla on nyt ra-
kennettu aivan kelpo järjestelmän päälle 
uutta toimintamallia ja uusia työkalua, 
joiden tehokas käyttöönotto edellyttää 

vielä henkistä joustavuutta ja kykyä 
omaksua uutta. 

Tehottomista käytänteistä on luovut-
tava, ja muutoksen perustelut on syytä 
tuntea. On vain uskallettava tarttua ja 
opittava uutta. Kaikella on perustelunsa, 
ja ne on laajalti kokeiltu ja todettu to-
teuttamiskelpoisiksi. Mikään ei ole niin 
pysyvää kuin muutos ja pyrkiminen aina 
vain parempaan.

Kenraalimajuri Jukka Sonninen 
palvelee koulutusosaston päällikkönä 
Pääesikunnassa.
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Teksti: Timo Hänninen

Timo Hänninen

Maavoimien koulutus on laa-
dukasta ja nousujohteista. 
Nousujohteisuudesta kerto-

vat muun muassa varusmiesten saamas-
taan koulutuksesta antamat palautteet, 
ja laadukkuuden osoittavat joukkojen 
suoritustason arvioinnit. Laadukkaal-
la koulutuksella taataan Maavoimien 
tulevaisuuden suorituskyky. 

Koulutus  
suorituskykyjen rakentajana

Maavoimien koulutusjärjestelmä nojaa 
vahvaan ja toimivaan asevelvollisuu-
teen. Suuresta joukkokoosta johtuen 
Maavoimat on erityisen riippuvainen 
toimivasta yleisestä asevelvollisuudes-
ta. Ilman sitä Maavoimien tarvitsemaa 
joukkomäärää on mahdotonta tuottaa. 
Tästä syystä reserviläisillä, varusmie-
hillä ja vapaaehtoista asepalvelusta 
suorittavilla naisilla on Maavoimissa 
keskeinen merkitys.

Maavoimien koulutuksessa ja 
erityisesti harjoituksissa korostuu 
valmius. Siten kyetään varautumaan 
muuttuneeseen turvallisuusympäris-
töön ja reagoimaan nopeasti erilaisiin 
uhkiin.

Koulutus 2020 -ohjelma 

Koulutus 2020 -ohjelmassa Maavoi-
mien koulutukseen on integroitu vah-
vasti digitalisoinnin, verkko-opetuksen, 
simuloinnin ja kokonaisvaltaisen toi-
mintakykykoulutuksen mahdollisuudet. 
Kurssimuotoisuus tekee koulutuksesta 
selkeän, johdonmukaisen ja nousujoh-
teisen kokonaisuuden. 

Koulutuksen modernisointi tarjoaa 
erinomaisen alustan tehokkaammalle 
oppimiselle, ja malli on saanut koulutet-
tavilta myönteisen vastaanoton Maavoi-
missa. Matka on kuitenkin vasta alussa, 
ja opimme koko ajan lisää. 

Käynnissä olevalla Koulutus 2020 
-ohjelman laajennetun kokeilun jaksolla 
tuomme eri elementit jokapäiväiseen 
koulutukseen ja kehitämme oppimate-
riaaleja. Vaikka koulutukseen tuodaan 
vahvasti digitalisointi ja verkkoympä-
ristöt, ei tekemällä oppimista vähennetä 
– päinvastoin. 

Tavoitetilassa oppituntien määrä 
vähenee ja vapautuva aika siirtyy te-
kemällä oppimiseen. Digitalisoinnilla 
kehitetään oppimateriaalit entistä pa-
remmin oppimista tukeviksi, ja yhtei-
sellä oppimateriaalituotannolla voidaan 

kouluttajat vapauttaa PowerPoint-
esitysten laatimisesta koulutuskentil-
le. Matkaa vielä on, mutta tavoite on 
kirkas.

Kouluttajat ovat Maavoimien kou-
lutuksen tärkein voimavara. Oppiminen 
tapahtuu aina kouluttajan ja koulutetta-
van rajapinnassa, vaikka heidän fyysi-
nen etäisyytensä olisikin pidempi. Siksi 
kouluttajien osaaminen on Maavoi-
missa avainasemassa. Nyt tapahtuvas-
sa muutoksessa korostuvat erityisesti 
kouluttajien pedagoginen valmius ja 
avarakatseisuus – aselajiosaaminen on 
Maavoimissa aina ollut vahvaa.

Koulutuksella luodaan paitsi osaamista myös 
suorituskykyisiä joukkoja. Harjoituksia valmistellessa 
operatiiviset vaatimukset määrittävät, mitä yksilön 
tai joukon tulee osata ja millaisessa operatiivisessa 

ympäristössä. Valmius luo kykyä mukautua 
turvallisuusympäristön muutoksiin.

Maavoimien koulutus
– joustava valmiuden ja  
suorituskykyjen tuottaja
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 Kouluttajien sitouttamisella uudis-
tukseen torjutaan mahdollinen muu-
tosvastarinta. Joukko-osastot kantavat 
päävastuun kouluttajien sitouttamises-
ta. Joukko-osastojen sisäisäisillä ope-
tustapahtumilla taataan se, että uudet 
koulutusmenetelmät jalkautuvat. Ope-
tussuunnitelmilla ja yhteisillä harjoite-
korteilla osoitetaan muutoksen suunta, 
mutta itse muutos tapahtuu kentällä 
käytännön koulutuksessa. Maavoimissa 
ymmärretään Koulutus 2020 -ohjelma 
ja koetaan sotilaskoulutuksen moderni-
sointi tärkeäksi.

Maavoimissa simuloinnilla on kas-
vava merkitys suorituskykyjen luojana. 
Simuloinnilla kyetään kustannustehok-
kaasti havainnollistamaan taistelukent-
tää. Virtuaalinen koulutusympäristö 
(VKY), kaksipuolisen taistelun simu-
laattori (KASI) ja sisäampumasimulaat-
tori (SAS) ovat kiinteä osa varusmiehen 
jokapäiväistä arkea. Simulaattorit eivät 
kuitenkaan korvaa arvokkaita kokemuk-
sia käytännön maastoharjoitteissa, mutta 
ne tulevat päivittäisen arjen tekemiseen 
rinnalle ja antavat kouluttajille arvok-
kaan lisän parempien oppimistulosten 
saavuttamiseksi.

Nykyaikainen maataistelun kuva 
haastaa jokaisen Maavoimien taiste-
lijan. Nopeasti muuttuvat tilanteet, 
taistelustressi ja taistelukentän komp-
leksisuus vaikuttavat nykytaistelijaan, 
ja toimintakyvystä on pidettävä huolta. 
Fyysisen toimintakyvyn ja sen merki-
tyksen taistelukentällä olemme Maa-
voimissa tunteneet pitkään. Sosiaalisen, 
eettisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
kouluttamisessa varusmiehille olemme 
vasta alkumetreillä, mutta kehitymme 
jatkuvasti. Taistelukentällä menestyy 
vain fyysisesti, psyykkisesti, eettisesti 
ja sosiaalisesti vahva taistelija.

Miksi Koulutus 2020 -ohjelmalla 
on ollut merkitystä koronaan varau-
tumisessa? Koulutus 2020 -ohjelma 
muuttaa koulutuksen rakenteita ja vie 
koulutuksen kurssimuotoiseksi. Varus-
miespalvelus muodostuu yleisesti noin 
viikon kestävistä kursseista, joista osa 
on vaihdettavissa aikajanalla keskenään. 

Vaikka Koulutus 2020 -ohjelma oli 
vasta kokeilussa, se osoitti jo nyt toi-
mivuutensa. Napakat kurssit ja niihin 
luodut yhteiset oppimateriaalit ovat mitä 
toimivin ratkaisu silloin, kun koulutus-
ta ei kyetä järjestämään suunnitellulla 
tavalla. Niin ikään verkkosisältöjen 

monimuotoinen käyttö avaa varusmies-
koulutukseen poikkeusoloissa uusia 
mahdollisuuksia. 

Koulutus 2020 -ohjelmalla kyetään 
modernisoimaan koulutusta ja samalla 
luomaan joustava koulutuksen perus-
ratkaisu erilaisiin yhteiskunnan häiriö-
tilanteisiin.

Valmius korostuu 

Maavoimien koulutuksessa näkyy vah-
vasti valmiusperusteisuus. Koulutus ei 
ole vain osaamisen kehittämistä, vaan 
se on suorituskykyisten joukkojen 
tuottamista. Valmiusnäkökulma ei ole 
Maavoimissa ristiriidassa edellä esitetyn 
Koulutus 2020 -ohjelman kanssa. Päin-
vastoin nämä teemat kulkevat arjessa 
käsi kädessä.

Maavoimien valmius näkyy eri-
tyisesti harjoituksissa. Harjoitusta val-
misteltaessa samassa pöydässä istuvat 
sekä koulutustoimialan että operatiivi-
sen toimialan edustajat. Koulutuksen 
suunnittelija vastaa kysymykseen, miten 

harjoitellaan. Hän hallitsee menetel-
mät ja tehokkaan oppimisen työkalut. 
Operatiivinen asiantuntija kertoo, mitä 
yksilön tai joukon tulee osata ja mil-
laisessa operatiivisessa ympäristössä. 
Näiden päätekijöiden myötävaikutuk-
sella syntyy tehokas ja nousujohteinen 
harjoituskokonaisuus, jossa opitaan ja 
joka kehittää oikeita suorituskykyjä. 

Valmius luo myös kykyä mukau-
tua erilaisiin turvallisuusympäristön 
muutoksiin. Koronaan varautumisessa 
koulutusjärjestelmän joustavuus syntyi 
operatiivisen ja koulutustoimialan jat-
kuvalla yhteistyöllä. Valmiuden näky-
minen koulutuksessa takaa jatkuvuuden 
ja koulutusjärjestelmän joustavuuden 
myös jatkossa.

Koulutus covid19-tilanteessa

Koronatilanne on osoittanut, että Maa-
voimien – kuten koko Puolustusvoimi-
en – koulutusjärjestelmä  on joustava. 
 Lyhyessä ajassa kyettiin tekemään hal-
litusti mittavia koulutuksen mukaut-
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tamisen toimenpiteitä. Virusta ei ole 
vielä voitettu, joten olemme vasta väli-
tavoitteessa. Kevään rajoittamistoimien 
toteutusta voidaan kuitenkin pitää tässä 
yhteydessä onnistuneena.

Koulutusjärjestelmän mukautta-
minen tehtiin haastavassa tilanteessa 
tarkoituksenmukaisesti. Varautumista 
vaikeutti se, että virus oli Suomes-
sa vielä keväällä ”suuri tuntematon”. 
Oikeaa vastausta koronaan suojautu-
miselta ei ollut, teimme vain mittavan 
määrän rajoittamisen toimia peräkkäin 
ja onnistuimme siinä niin Maavoimina 
kuin Puolustusvoiminakin. Sotilasjoh-
tamisen keskeiset periaatteet ja soti-
lasorganisaation toimivuus osoittivat 
toimivuutensa muissakin kuin sotilaal-
lisissa kriiseissä.

 Maavoimien koulutuksen mu-
kauttaminen perustui onnistuneeseen 
rinnakkaiseen suunnitteluun ja enna-
koivan johtamiseen. Päivittäisillä ko-
ronakokouksilla tilannekuva muodostui 
kattavaksi, ja samalla luotiin joukoille 
mahdollisuus ennakoivaan johtamiseen.

Kokonaisvarautumisella ja erityises-
ti koulutuksen mukauttamisella oli koko 
kevään ajan vahva lääketieteellinen tuki. 
Kaikissa koulutusratkaisuissa tarkastel-
tiin ennakoiden lääketieteellinen arvio. 
Maavoimien ylilääkäri tuotti tapauskoh-
taisesti arviot päätöksenteon perustaksi 
Maavoimien paikallisiin ratkaisuihin.

Varautumisen takasivat onnistuneet 
paikalliset ratkaisut joukko-osastoissa. 
Konkreettinen varautuminen tapahtuu 
aina paikallisella tasolla, ja ylemmän 
esikunnan on mahdollistettava erilaiset 
ratkaisut päämäärien saavuttamiseksi. 
Tässä onnistuttiin hyvin.

 Koronalta suojautumisessa kes-
keistä oli koulutusosastoihin siirtymi-
nen. Koulutusosastot rotatoitiin siten, 
että kaksi osastoa olivat palveluksessa 
ja yksi niin sanotulla ”vapaa muusta 
palveluksesta” -jaksolla. Osastot eivät 
kohdanneet, ja jokaisella osastolla oli 
omat kouluttajansa. Toiminta aloitettiin 
viikon jaksotuksella, mutta melko pian 
siirryttiin kahden viikon jaksoihin, jol-
loin varusmiehillä oli perusratkaisuna 

neljä viikkoa palvelusta ja kaksi viikkoa 
vapaata.

Rotatoinnin rinnalla korostettiin 
myös arjen ratkaisuja. Käsiä pestiin ja 
desinfioitiin useasti päivässä valvotusti, 
sairaat eristettiin, lomakyyteihin ei pääs-
tetty sairaita, ja yhteisten tilojen pinnat 
desinfioitiin koulutusosastojen välissä. 
Näillä ratkaisuilla kyettiin yksilötasolla 
kitkemään mahdollinen tartunta ennen 
kuin se ehti levitä ihmisten välillä. 

Kevään aikana palveluksessa olleet 
varusmiehet ja vapaaehtoista palvelus-
ta suorittavat naiset saivat kokea aivan 
uudenlaisen palvelusarjen. Pitkät yhtä-
mittaiset vapaa- ja palvelusjaksot haas-
toivat, mutta samalla ne myös avasivat 
uusia mahdollisuuksia. Kyky antaa 
laajamittaisesti virka-apua Uudenmaan 
maakunnan eristämiseen osoitti järjes-
telmämme olevan toimiva, samalla kun 
se osoitti jokaiselle tehtävään osallistu-
neelle varusmiehelle palveluksen mer-
kityksellisyyden. 

Vaikka koulutuksen mukauttamisen 
toimet olivat voimakkaita, olivat tulok-
set onnistuneita. Varusmiespalveluksen 
suorittaneet varusmiehet antoivat kotiu-
tuessaan mittaushistorian parhaimman 
loppupalautteen niin Maavoimien kuin 
Puolustusvoimienkin mittakaavassa. 

Korona-aika oli muutenkin yh-
teiskunnassa poikkeuksellista. Yh-
teiskunnassa torjuttiin ja rajoitettiin 
näkymätöntä uhkaa. Palveluksessa 
olevat varusmiehet kokivat ehkä aikai-
sempaa voimakkaammin turvallisuutta 
ollessaan kasarmeilla. Osana Puolus-
tusvoimia he ehkä kokivat aiempaa 
kor keampaa merkityksellisyyttä yh-
teiskunnan turvallisuuden tuottajina. 
Kovaa koulutustulosta toki tuki keväällä 
kokeilussa ollut Koulutus 2020 -ohjelma 
uudistettuine opetusmenetelmineen.

Luottamus tulevaan

Yhteiskunnista on tullut häiriöherk-
kiä. Toimivalla, jatkuvaan valmiuteen 
perustuvalla ja joustavalla koulutus-
järjestelmällä pystymme takaamaan 
Maavoimien suorituskyvyt myös eri-
laisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa 
tulevaisuudessakin.

Everstiluutnantti Timo Hänninen 
palvelee koulutuspäällikkönä Maavoi
mien esikunnassa. 
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Teksti:  Jukka Nurmi

Jukka Nurmi

Kokonaisturvallisuuteen liitty-
vistä tavoitteista huolimatta 
vapaaehtoisen maanpuolus-

tuksen kehittämisen lähtökohtana on 
Puolustusvoimien tarve. Puolustusvoi-
missa arvioidaan, kyetäänkö vapaaeh-
toista maanpuolustusta hyödyntämään 
täysimääräisesti sotilaallisessa maan-
puolustuksessa ja muiden viranomaisten 
tukemisessa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
merkityksen keihään kärkinä ovat sen 
kehittäminen erityisesti paikallispuo-
lustuksen tarpeisiin sekä reserviläisten 
osaamisen nousujohteinen kehittäminen. 
Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
osallistuu suuri joukko maanpuolustus-
tahtoisia ihmisiä, ja koko organisaatio-
ta ja toimintatapoja on kehitetty tämän 
vuoden alussa tapahtuneiden lakiuudis-
tusten perusteella.

Vapaaehtoinen maanpuolustus voi-
daan nähdä osana koko asevelvollisen 
elämänkaarta. Tästä on esimerkkinä  
5. maaliskuuta 2020 asetetun yleistä 
asevelvollisuutta kehittävän parlamen-
taarisen komitean tehtävänanto. Ko-
mitean yhtenä keskeisenä tehtävänä on 
”selvittää asevelvollisuuden (varusmies-
palvelus, reserviaika ja vapaaehtoinen 
maanpuolustus) ja naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen kehittämistarpeita maan-
puolustusvelvollisuuden täyttämisen 

sekä maanpuolustustahdon ylläpitämi-
sen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden 
vahvistamisen kannalta”. 

Tarkastelen tässä artikkelissa vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen nykytilaa ja 
samalla pohdin sitä, miten vapaaehtoi-
nen maanpuolustus voisi tulevaisuudessa 
olla entistä merkittävämpi osa Puolustus-
voimien reservin kehittämistä ja paikal-
lispuolustusta.

Nykytila

Vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
kuuluvat muun muassa reserviupseeri- ja 
reserviläistoiminta sekä niiden naisjär-
jestöjen toiminta, maanpuolustuskiltatoi-
minta sekä perinneyhteisöjen toiminta. 
Reserviläisjärjestöistä merkittävimmät 
ovat Reserviupseeriliitto ja Reserviläis-
liitto, joissa on yhteensä noin 66 000 jä-
sentä. Naisten Valmiusliitto puolestaan 
yhdistää jäsenjärjestöjensä kautta yli  
100 000 naista. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
toimii vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen yhteistyöjärjestönä. Kou-
lutusjärjestelmässä reservin koulutuksen 
ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tar-
peet yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka 
mahdollistaa joustavan, nousujohteisen 
ja yksilöllisen osaamisen kehittämisen 
sekä tukee joukon suorituskyvyn kehit-
tämistä. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
(MPK) perustettiin vuonna 1993 valta-
kunnalliseksi koulutusorganisaatioksi, 
joka kouluttaa kansalaisia selviytymään 
paremmin arjen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Vuonna 2008 MPK 
sai julkisoikeudellisen aseman, ja sen 
tehtävät määritellään vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta annetussa laissa. 
Puolustusministeriö ohjaa ja valvoo 
MPK:n toimintaa.

MPK:n koulutus tukee Puolustus-
voimien, muiden viranomaisten ja kan-
salaisten valmiutta toimia normaali- ja 
poikkeusoloissa. Koulutusta järjestetään 
yhteistyössä MPK:n 14 jäsenjärjestön, 
muun muassa maan suurimpien reser-
viläis- ja maanpuolustusjärjestöjen, 
kanssa. 

Lisäksi MPK tekee tiivistä yhteis-
työtä turvallisuuskoulutus, -kasvatus ja 
-tiedotustyötä tekevien viranomaisten ja 
vapaaehtoisjärjestöjen sekä toisen asteen 

 Vapaaehtoinen maanpuolustus on vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa kansalaistoimintaa, joka tukee sotilaallista 

maanpuolustusta sekä yhteiskunnan toimintaa vakavissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen merkitys lisääntyy koko reservin 
toiminnan kehittämisessä.

Vapaaehtoinen maanpuolustus
– lisää tehoa paikallispuolustukseen
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koulujen kanssa. MPK:n koulutuksen 
tavoitteena on tältä osin lisätä yleistä 
valmiutta ja toimintakykyä yhteiskun-
nan häiriötilanteissa. Osa koulutuksesta 
onkin kuntien ja viranomaisten tilaamaa.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta muuttui 1. tammikuuta 2020. 
Puolustusvoimille lain merkittävin 
muutos oli sotilaallisen koulutuksen 
siirtyminen Puolustusvoimien ja Raja-
vartiolaitoksen tehtäväksi. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen tehtävänä on 
järjestää sotilaallisia valmiuksia palvele-
vaa (SOTVA) koulutusta, joka tähtää yk-
silöiden osaamisen ja kokonaisvaltaisen 
toimintakyvyn kehittämiseen. SOTVA-
koulutukseen voivat osallistua 18 vuotta 
täyttäneet henkilöt. 

MPK tukee myös naisten mahdolli-
suuksia osallistua vapaaehtoiseen maan-
puolustukseen, järjestää siihen liittyvää 
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa kou-
lutusta ja tutustumistoimintaa sekä ohjaa, 
tukee ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen 
maanpuolustuskoulutusta. Tutustumis-
toiminnan kautta MPK kehittää myös 
16 vuotta täyttäneiden nuorten mahdol-
lisuuksia tutustua maanpuolustukseen. 

Monipuolinen 
koulutustarjonta

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
järjestämästä koulutuksesta ja kurssi-
tarjonnasta saa hyvän kuvan järjestön 
verkkosivuilta osoitteesta https://mpk.fi. 

Sotilaallisia valmiuksia palvelevan 
koulutuksen keskeisenä kohderyhmänä 
ovat paikallisjoukot. Reserviläinen voi 
eri kursseilla ja tapahtumissa ylläpitää 
omaa osaamistaan ja toimintakykyään. 
Koulutuksessa voi myös edetä tavoit-
teellisesti omalla reserviläispolulla kohti 
vaativampia tehtäviä ja uutta sodan ajan 
sijoitusta. 

Kouluttajakoulutus on yksi tär-
keimmistä koulutusohjelmista, joka 
on tuottanut tähän mennessä noin  
900 Puolustusvoimien hyväksymää re-
serviläiskouluttajaa. He voivat toimia 
kouluttajina MPK:n harjoitusten lisäksi 
kertausharjoituksissa ja Puolustusvoi-
mien vapaaehtoisissa harjoituksissa. 
Reserviläiskouluttajien valmius omaan 
sodan ajan tehtävään kehittyy, ja siten 
vapautetaan Puolustusvoimien palkattua 
henkilöstöä varusmieskoulutukseen.

Kevään ja kesän pahimpana korona-
aikana MPK:n maastossa ja eri koulutus-

paikoilla tapahtuva koulutustoiminta oli 
keskeytettynä. MPK käytti ajan opetus- 
ja kurssitoiminnan kehittämisen PV-
Moodle-verkko-oppimisympäristössä, 
jossa keväällä oli parhaimmillaan noin 
3 000 opiskelijaa. 

MPK:n toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen. Palkattua henkilöstöä on 
vain noin 80 henkilöä, joista puolet saa 
kuukausipalkkaa, ja loput ovat suori-
tepalkkaisia. Vuosittain MPK:n noin  
3 000 vapaaehtoista ovat toteuttaneet 
noin 2 000 kurssia ja koulutustilaisuut-
ta. Uudistetun lain seurauksena kurssi-
en määrät vähentyneet vuodesta 2020 
alkaen, koska Puolustusvoimat ei enää 
tilaa MPK:lta sotilaallisia kursseja. 

MPK:n julkisena hallintotehtävänä 
toteuttamaan vapaaehtoiseen maanpuo-
lustuskoulutukseen osallistuu vuosittain 
noin 30 000 henkilöä, ja koulutusvuoro-
kausia on kaikkiaan noin 50 000. Naisia 
koulutettavista on noin kolmasosa. 

MPK:ssä tehtävän työn lisäksi jäsenjär-
jestöillä on runsaasti omaa vapaaehtoista 
maanpuolustustoimintaa. 

Toimintaan lisäresursseja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on Puo-
lustusvoimien strateginen kumppani. 
Yhteistyötä on kehitetty muun muassa 
rakentamalla MPK:lle valmiuspäällik-
köjärjestelmä, mikä tarkoittaa valtakun-
nallisesti 14:ta uutta tehtävää. 

Valmiuspäälliköt ovat MPK:n 
työntekijöitä, ja he työskentelevät 
Puolustusvoimien aluetoimistoissa ja 
joukko-osastoissa, joissa he toimivat 
tiiviissä yhteistyössä ”taistelijapareina” 
vapaa ehtoisen maanpuolustuksen suun-
nitteluun ja johtamiseen keskittyvien 
upseereiden (VMP-upseerien) kanssa. 

Valmiuspäälliköt toteuttavat alueel-
lisia reserviläisten rekrytointi tilaisuuksia 
sekä vastaavat MPK:n reserviläis kou-
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luttajien osaamisen kehittämisestä ja 
käytön suunnittelusta Puolustusvoi-
mien antaman sotilaallisen koulutuk-
sen tukena. Lisäksi valmius päälliköt 
osallistuvat vapaaehtoisen koulutuksen 
järjestämiseen. 

Puolustusvoimissa kohdennettiin 
vuoden 2020 alusta myös henkilöstö-
resursseja vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen tarpeisiin. Puolustusvoimiin 
perustettiin yhteensä 42 uutta tehtävää, 
joista kaksi Pääesikuntaan, 30 Maavoi-
miin, viisi Merivoimiin ja viisi Ilmavoi-
miin. Tehtävät ovat edellä mainittuja 
VMP-upseerin tehtäviä. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
suunnitteluun, toimeenpanoon ja ke-
hittämiseen on kohdennettu yhteensä 
56 uutta tehtävää Puolustusvoimissa ja 
MPK:ssä. Kun tähän yhdistetään vapaa-
ehtoisten vahva maanpuolustustahto ja 
halu kehittyä, voidaan todeta vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen täysimääräi-

sen hyödyntämisen edellytysten olevan 
kunnossa. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
uudistettu konsepti parantaa reservin 
koulutuksen järjestelmällistä suunnit-
telua, valmistelua ja toteutusta. MPK:n 
järjestämästä koulutuksesta kehitetään 
nousujohteinen kokonaisuus, joka tukee 
Puolustusvoimien sotilaallista koulutusta 
ja sen tarpeita. 

Uudistus mahdollistaa MPK:n ja 
Puolustusvoimien yhteistoiminnan ke-
hittämisen sekä kertausharjoitusten ja 
Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoi-
tusten yhteensovittamisen nykyistä pa-
remmin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
vapaaehtoinen maanpuolustus rakentuu 
osaksi Puolustusvoimien valmiutta.

Kysymys on myös resursseista ja 
lisäarvosta. Oikein toteutettuna vapaa-
ehtoinen maanpuolustus mahdollistaa 
esimerkiksi reserviläisjohtoisen ja re-
serviläisten itse kouluttaman yksikön 
liittämisen varusmiesten joukkokou-
lutuskauden suurimpiin harjoituksiin 
vaikkapa paikallispuolustusosastoksi, 
viranomaisjoukoksi, vastustajaksi tai 
johonkin muuhun tehtävään. 

Tulevaisuuden 
mahdollisuuksia

Sodan kuvan muuttuessa Suomen 
puolustamisessa varaudutaan tulevai-
suudessa toimimaan entistä useammin 
asutuskeskuksissa. Kaupungeissa tai 
kaupunkimaisissa kunnissa asui vuoden 
2018 lopussa 72 prosenttia suomalai-
sista. Alueiden puolustamisen sijaan 
puolustetaan kaupunkeja, taajamia ja 
erityiskohteita. 

Tämä edellyttää kaupungin infra-
struktuurin, väestön ja elinkeinoraken-
teen perinpohjaista tuntemusta ja kykyä 
hyvään yhteistoimintaan eri viranomais-
ten ja vapaaehtoisten maanpuolustajien 
kesken. Tarvittava osaaminen ja suori-
tuskyvyt eroavat paikallisesti kaupun-
gista tai kohteesta riippuen. Tampereella 
tarvitaan vahvaa yhteistyökykyä teolli-
suuden ja logistiikan toimijoiden kesken, 
kun taas vaikkapa Raumalla korostuu 
satamaviranomaisten kanssa tehtävä 
yhteistyö. 

Uudistuvan paikallispuolustuksen 
on vastattava edellä kuvattuun haastee-
seen. Paikallispuolustuksessa on tehtä-
viä kaikille toimijoille. Osaamisen tarve 
moni muotoistuu, ja se on tulevaisuudes-

sa niin laajaa, ettei kaikkia tehtäviä ole 
mielekästä kouluttaa Puolustusvoimissa. 
MPK voi kouluttaa paikalliseen tarpee-
seen räätälöidyillä kursseilla reserviläi-
sistä paikallispuolustuksen ammattilaisia 
oman kotipaikkakunnan puolustamiseen. 

Osaavien reserviläisten tunnistami-
nen ja kouluttaminen paikallispuolus-
tuksen tehtäviin on yksi keskeisimmistä 
reservin käytön tehostamisen tarpeista. 
Osa sodan ajan tehtävistä voidaan muut-
taa sellaisiksi, että siviiliosaamisella ja 
omaehtoisella täydennyskoulutuksella 
reserviläisten olisi mahdollista hakeutua 
näihin tehtäviin. Tehtävien kasvavassa 
kirjossa kyetään hyödyntämään suurta 
reservin johtajien määrää. Uudistuva 
paikallispuolustus tarjoaa uudenlaisia 
haastavampia tehtäviä myös naisille 
sekä kokeneemmillekin reserviläisille. 

Reserviläisen kannalta on hyvin 
merkityksellistä, että häneen pidetään 
yhteyttä ja että hänelle voidaan kertoa 
sodan ajan sijoitus. Muutama vuosi 
sitten lähetetty reserviläiskirje ja sen 
myötä käyty monipuolinen keskustelu 
oli osoitus siitä. Yhteydenpitoa reservi-
läisiin tulee lisätä, erityisesti sodan ajan 
sijoituksen muuttuessa tai purkautuessa. 

Tämä voitaisiin toteuttaa jatkossa 
uusilla sovelluksilla, kuten reserviläis-
portaalilla. Lisäksi voitaisiin järjestää 
esimerkiksi päivän kestävät paikka-
kuntakohtaiset ”reserviläiskutsunnat”, 
joissa voitaisiin tarkastaa reserviläisen 
nykyosaaminen ja fyysinen kunto sekä 
selvittää reserviläisen omat halukkuudet 
ja kertoa vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen koulutusmahdollisuuksista ja uudis-
tuvan paikallispuolustuksen tehtävistä. 

Käynnissä olevan vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen uudistuksen onnis-
tumista on arvioitava jatkuvasti mutta 
maltilla. Vapaaehtoisessa toiminnas-
sa vuosi on lyhyt aika. Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ja paikallispuolus-
tuksen kehittäminen on sovitettava 
yhteen. Sen onnistumisella on merkit-
täviä myönteisiä vaikutuksia puolustus-
kykyyn ja maanpuolustustahtoon sekä 
reserviläisten sitouttamiseen ja osaami-
sen hyödyntämiseen. 

Eversti Jukka Nurmi palvelee vapaa
ehtoisen maanpuolustuksen tarkastajana 
Pääesikunnan koulutusosastossa.
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Teksti:  Olli Luukkainen

Olli Luukkainen

Osaamisen rakentuminen ja ra-
kentaminen ovat varsin moni-
syisiä ja -ulotteisia. Kaikkein 

ratkaisevinta on henkilön oma halu 
kehittyä ja oppia uutta. Halu liitetty-
nä kykyyn oppia ja omaksua uutta on 
välttämätön perusta työelämässä me-
nestymiselle. Yhteiskunnan tehtävänä 
on tarjota opiskelun mahdollisuudet 
kaikille lapsille ja nuorille perhetaus-
tasta, varallisuudesta, sukupuolesta tai 
kotipaikkakunnasta riippumatta.

Suomalainen peruskoulu on ollut 
menestystarina, vaikka sitäkin aika-
naan vastustettiin voimakkaasti. His-
toria on osoittanut, että nimenomaan 
koko ikäluokalle suunnattu, maksuton 
ja julkisvaroin kustannettu, yhtenäis-
kouluajattelulle rakennettu peruskoulu 
on ollut ratkaisevassa asemassa siihen, 
että kaikilla suomalaisilla on perusta 
edetä opinnoissaan niin pitkälle kuin 
omat kyvyt ja halu riittävät.

Oppivelvollisuutta 
pidennettävä

Työelämän jatkuvasta muutoksesta 
johtuva osaamisvaatimusten kasvu 
näkyy suoraan siinä, että vailla toisen 
asteen tutkintoa olevien työllisyys on 
heikentynyt voimakkaasti viime vuo-
sikymmenen aikana. Nyt työllisyysaste 
on nipin napin 40 prosenttia. Se siis 

tarkoittaa sitä, että 60 prosenttia niistä, 
joilla ei ole ammatillista tutkintoa tai 
lukiota loppuun suoritettuna, ovat työ-
elämän ulkopuolella. 

Tämä ei ole inhimillisesti hyvä 
tilanne, muttei se ole yhteiskunnan-
kaan kannalta oikein. Nyt työikäisistä 
18–64-vuotiaista noin 580 000 hen-
kilöllä on vain peruskoulun päättöto-
distus. Tällä hetkellä lähes viidennes 
nuoristamme ei suorita toisen asteen 
tutkintoa. Suuri ongelma on opintojen 
keskeyttäminen.

Toisen asteen tutkinnon suoritta-
neiden työllisyysaste on 75 prosenttia. 
Tulevaisuudessa jopa 80 prosenttia työ-
paikoista vaatii korkeakoulututkinnon. 
Sitä ei saa, ellei ensin suorita toista 
asetta. Yritysten ei kannata perustaa 
maahamme työpaikkoja, ellei täällä 
ole osaavaa työvoimaa. 

Sen lisäksi, että toisen asteen tut-
kinnon suorittamisella on suora yhteys 
työllistymiseen, työllisyyteen ja työ-
urien pituuteen, sillä on työuran vuoksi 
heijastus eläkkeitten tasoon. Tämäkään 
ei riitä. Toisen asteen tutkinnon suorit-
tamisella on yhteys myös muun muassa 
sosiaaliturvan tarpeeseen, terveyteen ja 
elinikään, jopa rikollisuuteen, mutta 
myös varusmiespalveluksen suoritta-
miseen. Muun muassa näistä syistä on 
oikein, että oppivelvollisuutta laajen-
netaan toisen asteen tutkintoon. 

Maan hallituksen oppivelvollisuus-
malli jääkin tässä suhteessa vajaaksi. 
Oppivelvollisuus tulee jatkossa ulot-
taa velvoittamaan koko toisen asteen 
tutkinnon suorittaminen. Oppivelvol-
lisuuden tulee siis päättyä vasta kun 
vähintään ammatillinen tutkinto tai yli-
oppilastutkinto on suoritettu. Sinällään 
ylioppilastutkinto itsessään on vasta 
välitutkinto matkalla seuraavaan tut-
kintoon.

Lisäksi tarvitaan koko ikäluokalle 
velvoittava kaksivuotinen esiopetus 
viisivuotiaasta alkaen. Laadukkaan var-
haiskasvatuksen merkitys oppimispo-
lulle on todennettu lukuisin kotimaisin 
ja kansainvälisin tutkimuksin.

Osaamisella on aina kysyntää työelämässä. Tunnetusti 
työelämän muutokset nostavat ajantasaisen osaamisen 

merkitystä työmarkkinoilla. Suomalaisessa yhteiskunnassa 
tarvitaan nykyistä enemmän keskustelua koulutuksesta. 

Koulutus  
kantaa elämässä
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On siis perusteltua velvoittaa kan-
salainen suorittamaan vähintään toisen 
asteen tutkinto siksikin, että sosiaali-
turvasta laskun maksaa yhteiskunta, 
eli veronmaksajat. Yhteiskunnalla 
on oikeus asettaa kansalaiselle myös 
velvoitteita oikeuksien vastineeksi. 
Uskon, että omalla opiskeluaktiivi-
suudella on jatkossa suuri painoarvo 
sosiaaliturvan tasoa määritettäessä.

Peruskoulua kehitettävä

Vaikka suomalainen peruskoulu onkin 
ollut menestystarina, se uhkaa rapistua. 
Ei voi olla niin, että yli 10 prosentilla 
peruskoulunsa päättäneistä, siis joka 
kahdeksannella nuorella, ei ole riit-
tävää luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa 
selviytyäkseen toisen asteen opin-
noista. Lukujen lisäksi kehityssuunta 
on karmaiseva. Vuosikymmen sitten 
samankaltaisten nuorten osuus oli noin 
5 prosenttia ikäluokasta, eli maailman 
pienin. 

Kaikilla peruskoulunsa päättävillä 
onkin oltava sellainen osaamistaso, että 
opiskelu ammatillisessa koulutuksessa 
tai lukiossa onnistuu ja nuori pystyy 
tutkinnon suorittamaan.

Koulutus on myös merkittävä osal-
lisuuden näkökulmasta. PISA-tulokset 
osoittavat, että olemme ajautuneet 
osaamistason laskuun ja osaamisero-
jen kasvuun. Tämä tarkoittaa yhä suu-
rempaa joukkoa nuoria, joilla ei ole 
osaamista, jota osallisuus yhteiskunnan 
aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä 
edellyttäisi. PIAAC-tulokset osoittavat, 
että tämä on karu totuus myös monelle 
aikuiselle. 

Koko ajan kasvava joukko perus-
koulun oppilaista tarvitsee opintoihinsa 
lisätukea. Useampi kuin joka viides pe-
ruskoulun oppilas sai erityisopettajalta 
osa-aikaista erityisopetusta lukuvuon-
na 2018–2019. Puolet heistä osallistui 
erityisopetukseen yleensä luontevasti 
muun opetuksen lomassa. Selvityksen 
mukaan tarve osa-aikaiselle opetuk-
selle olisi selvästi tätäkin suurempi. 
Syitä tuen tarpeeseen on monia, mutta 
vaatimustason kasvaminen ei sellainen 
ole. Joiltain osin voisi perustellusti jopa 
vaatia peruskoulussa vaatimustason 
nostamista.

Oppivelvollisuuskeskustelussa on 
nostettu esiin se, että pakollisuutta 

parempi keino olisi panostaa lisää tu-
kitoimia peruskouluun. Vaatimusten 
esittäjiltä on kysyttävä, mitä ne toimet 
olisivat. Samat tahot, jotka lisätukea 
vaativat, olisivat vallassa ollessaan voi-
neet tehdä tarvittavat päätökset.

Peruskoulun tukitoimiakin on pa-
rannettava. Erityisopetusta ja opinto-
ohjausta on lisättävä. Myös erillisiä 
erityisopetusryhmiä tarvitaan turvaa-
maan jokaiselle lapselle ja nuorelle 
todellinen mahdollisuus henkilökoh-
taiseen opiskeluun. Oppilasryhmät 
on pidettävä samasta syystä riittävän 
pieninä.

Yhteys myös 
varusmiespalvelukseen

Puolustusvoimien koulutus on kovilla 
pyrkiessään kouluttamaan palveluskel-
poisen osan ikäluokasta. Liian monelle 
nuorelle miehelle vastuun ottaminen 
itsestään iskee voimakkaasti vasta 
 varusmiespalveluksen aikana. Vapaa-
ehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneet 

naiset ovat jo periaatteessa motivoi-
tuneita.

Puolustusvoimien koko ikäluo-
kalle suunnattu koulutus ei kriisiajan 
tehtäviin valmistavien tavoitteidensa 
vuoksi voi rakentua suostutteluun ja 
kokoaikaiseen tukeen. Silti omaan vas-
tuuseen kasvaminen on yksi varusmies-
koulutuksen oheistavoite, sinällään 
erittäin tärkeä tavoite jo perusopetuk-
sessa ja toisen asteen koulutuksessa. 
Säntillisyyteen ja itseohjautuvuuteen 
kasvaminen ja kasvattaminen varus-
miespalveluksen aikana palvelee koko 
elämää, työurasta riippumatta.

Erikseen haluan tuoda esiin yhden 
ikiaikaisen erinomaisen merkityk-
sen, joka Puolustusvoimien koulu-
tuksella on. Suuri joukko erilaisiin 
esimiestehtäviin päätyneistä suoma-
laisista on saanut tärkeän pohjan joh-
tamisosaamiseensa varusmiesaikana. 
Varusmiespalveluksen aikaisella joh-
tajakoulutuksella on sekä siviilielämän 
esimiestehtäviin kannustava että niihin 
valmiuksia antava iso merkitys.
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Jatkuva  
oppiminen välttämätöntä

Työelämä edellyttää vankan ja laajan 
peruskoulutuksen lisäksi jatkuvaa 
osaamisen kehittämistä myös työuran 
aikana. Osaamistasomme on laskenut 
jo alle OECD-maiden keskiarvon. Kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden suh-
teellinen osuus ikäluokasta vähenee.

Vaikka peruskoulu olisi onnistunut 
tehtävissään kuinka hyvin tahansa ja 
vaikka henkilö olisi suorittanut minkä 
tutkinnon tahansa peruskoulun jälkeen, 
on osaamista jatkuvasti vahvistettava 
myös työelämän aikana. Digitalisaatio 
ja muut työelämän osaamisvaatimusten 
muutokset edellyttävät jatkuvaa uuden 
oppimista. Kyse on siis kaikista työ-
ikäisistä, myös niistä, jotka ovat työ-
elämän ulkopuolella.

Aikuisten osaamistason jatkuva ke-
hittäminen on henkilön itsensä, työnan-
tajien ja yhteiskunnan yhteinen tehtävä. 
Siihen on kiireesti luotava rakenteet ja 
toimivat mallit sekä varattava rahoitus.

Osaamisen  
vaikutukset laaja-alaisia

Olen edellä tarkastellut osaamisen mer-
kitystä kapeasti lähinnä koulutus- ja 
työvoimapoliittisena kysymyksenä ja 
työelämän kannalta. Osaamisella on 
merkitystä myös osallisuuden, yhteis-
kunnassa aktiivisena mukana olemisen 
ja yhteiskuntaan vaikuttamisen, yhteis-
kunnallisen aktiivisuuden kannalta. 
Erityisesti digitaidoilla on vahva yhteys 
mahdollisuuteen osallistua aktiivises-
ti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja 
vaikuttamiseen.

Oppimiseksi ei enää pitkään aikaan 
ole riittänyt kyky toistaa kuulemiaan 
tai lukemiaan faktoja tai tehdä mallin 
mukaan. Peruslähtökohta on se, että 
oppija ymmärtää myös teoreettises-
ti opittavan sisällön rakentumisen ja 
pystyy teoreettisen ymmärryksen poh-
jalta tarkastelemaan opittavaa sisältöä 
kriittisesti arvioiden ja ennen kaikkea 
soveltamaan oppimaansa.

Kaikilla koulutusasteilla osaamis-
vaatimuksiin ja oppimiskyvyn kehittä-
miseen liittyvät niin sanotut geneeriset 
taidot. Ne ovat taitoja, jotka karttuvat 
ja kehittyvät korkeakouluopinnoissa, 
työelämässä ja muilla elämän alueil-
la. Geneerisiksi taidoiksi luetaan esi-
merkiksi ryhmätyö-, kommunikaatio-, 
ongelmanratkaisu- ja ajankäyttötaidot. 
Geneerisiä taitoja eli siirrettäviä taitoja 
käytetään usein synonyymeinä.

Kun tarkastellaan tärkeimpien 
osaamisalueiden listaa, päädytään 
esimerkiksi Opetushallituksen enna-
kointifoorumin https://www.oph.fi/
sites/default/files/documents/osaami
nen_2035.pdf kaltaiseen luetteloon, 
jonka sisältö on esitetty viereisessä 
kuvassa. 

Työelämäosaamisista selvästi tär-
keimmäksi nousi edellä mainitussa 
ennakointihankkeessa asiakaslähtöi-
nen palveluiden kehittämisosaaminen. 
Sitä seurasivat digitaalisten ratkaisujen 
ja alustojen hyödyntämisosaamiset, 
innovaatio-osaaminen sekä henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittäminen ja 
johtaminen.

Kun listaukset kootaan yhteen, 
saadaan kokonaisnäkymä kaikkein 
tärkeimmistä osaamisista tulevaisuu-
dessa. Tällöin kärjen muodostavat 
asiakaslähtöinen palveluiden kehittä-
misosaaminen sekä kestävän kehityk-
sen periaatteiden tuntemus. Edellinen 
on työelämäosaaminen ja jälkimmäi-
nen geneerinen osaaminen, joka kuiten-
kin liittyy tiettyyn substanssiin. Tulos 
heijastelee hyvin muuttunutta osaamis-
kuvaa. Vuosikymmen sitten listan kärki 
oli varsin erilainen.

Edellä mainitut osaamisalueet edel-
lyttävät laajaa ymmärrystä ja kykyä 
sekä halua omakohtaisesti ajatella. 
Toistaminen ja mallien jäljittely ei riitä. 
Tämä kaikki muodostaa erittäin merkit-
tävän haasteen sekä koulutukselle että 
oppimis- ja opetusprosesseille. Yksilöl-
linen oppiminen, opetus ja oppimisen 
tuki on välttämätön kantava periaate. 
Opettaja ei ole tiedon tai taidon jakaja, 
vaan vahvalle pedagogiselle osaamisel-
le työnsä perustava sparraaja ja tuutori.

Onko sivistys katoamassa?

Vuosikymmenten ajan Suomessa pu-
huttiin osaamisen ja koulutuksen yh-
teydessä varsin usein sivistyksestä. 
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Koulutusta koskeva lainsäädäntömme 
on rakennettu tietoisesti laajan yleis-
sivistyksen tavoitteelle. Se on ollut 
mitä viisain päätös, ja periaatteesta 
on pidettävä tiukasti kiinni erityisesti 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen 
ja toisen asteen koulutuksen kaikessa 
tavoitteistossa.

Laaja-alainen sivistys antaa ih-
miselle perustaa ymmärtää elämää 
ja maailmaa. Se antaa myös perustaa 
asemoida itsensä yhteisöön ja yhteis-
kuntaan. Sivistyminen ja sivistyneisyys 
ovat ennen kaikkea ihmisenä kasvua, 
uteliaisuutta, avarakatseisuutta sekä 
taitoa ja halua vastuulliseen yhdessä 
elämiseen. Sivistykseen kuuluu olen-
naisena osana myös kriittinen ajattelu 
ja totuuden etsintä. Kasvatus- ja koulu-
tusjärjestelmämme tehtävänä on tuottaa 
juuri näitä ominaisuuksia. Niinpä sivis-
tys onkin yllättävän arkista.

On väärin ajatella, että sivistys 
olisi pelkkää kirjanoppineisuutta, 
asioiden ulkoa opettelua ja traditio-
naalisuutta. Sivistys ei elä tai synny 
vain toisistaan irrallisten yksilöiden 
pään sisällä. Sivistyksellä on laajempi 
kollektiivisluontoinen ja kulttuurinen 
merkityksensä. 

Sivistykseen on perinteisesti liitty-
nyt halu ja kyky elää, ajatella ja kohda-
ta ihmisiä niin, että kaikkien on hyvä 
olla. Nykypäivänä ihmisiä kohdataan 
yhä enemmän muutoin kuin kasvotus-
ten. Nykyisin on tärkeää kysyä muun 
muassa sitä, miten esimerkiksi sosiaa-
lisessa mediassa toteutuu kunnioittava 
kohtaaminen?

Sivistyksen rakentaminen on 
koulutuksen kaikkein tärkein yhteis-
kunnallinen tehtävä. Käsittääkseni 
sivistyksen näkymisen väheneminen 
koulutusta koskevassa keskustelussa 
on vaarallista. Sivistys ja sivistynei-
syys eivät saa unohtua, vaikka niiden 
sisältö, merkityskin, saattavat vaihdella 
eri aikakausina. Sivistys on itseisarvo. 
Sivistys on perusta, jonka varaan koko 
tulevaisuus rakentuu. 

Koulutus kannattaa aina

Suomalaisessa  yhteiskunnassa 
tarvitaan kin nykyistä enemmän kou-
lutuspuhetta. Sekä näkyvissä yhteis-
kunnallisissa tehtävissä ja rooleissa että 
tavallisissa perheissä tarvitaan puhetta 
koulutuksen merkityksellisyydestä. 

Tarvitaan kannustusta oppimiseen, 
tarvitaan kannustusta ja tukea omakoh-
taiseen ponnisteluun oman ihmisenä 
kasvun eteen. Sitä kautta henkilökoh-
taiseen elämään tulee lisää sisältöä, ja 
sitä kautta henkilökohtaiset mahdolli-
suudet yhteiskunnassa laajenevat. Sitä 
kautta myös yhteiskuntamme kehittyy.

Joka tapauksessa kouluttautumi-
nen ja opiskelu kannattaa aina. Aina 
voi oppia enemmän.

Kasvatustieteiden tohtori Olli 
Luukkainen toimii Opetusalan Am
mattijärjestö OAJ:n puheenjohtajana.
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Teksti: Eero Svanberg

Eero Svanberg

Maisterintutkinnon tarkistuspro-
sessi liittyi jo päättyneeseen 
sotatieteiden kandidaatin, 

yleisesikuntaupseerin ja tohtorin tut-
kintojen tarkistamiseen. Sotatieteiden 
maisterin tutkinnon tarkistuksen lähtö-
kohtana olivat Puolustusvoimien ja Raja-
vartiolaitoksen tarpeet sekä muutokset 
toimintaympäristössä ja työelämän vaa-
timuksissa. 

Tarkistustyön johti Maanpuolustus-
korkeakoulun maisteriosaston johtaja, ja 
se toteutettiin Pääesikunnan, puolustus-
haarojen, Maanpuolustuskorkeakoulun, 
Rajavartiolaitoksen ja Logistiikkalaitok-
sen yhteistyönä. Opetussuunnitelma hy-
väksyttiin 4. kesäkuuta 2020. 

Monimuotoinen tutkinto

Sotatieteiden maisterin tutkinto on 
Maanpuolustuskorkeakoulussa suo-
ritettava 120 opintopisteen laajuinen 
ylempi sotatieteellinen korkeakoulutut-
kinto. Sota tieteiden maisterin tutkinto 
sijoittuu sotatieteiden kandidaatin sekä 
yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden 
tohtorin tutkintojen väliin. 

Sotatieteiden maisterilta edellytet-
tävät vaatimukset saavutetaan kokonai-
suudella, joka muodostuu sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnosta, vähintään viisi 
vuotta kestävästä työelämävaiheesta 
sekä sotatieteiden maisterin tutkintoon 
johtavista opinnoista. Sotatieteiden 

maisterin tutkinnon rinnalla suoritetaan 
enintään 13 opintopisteen sotilasamma-
tilliset opinnot, jotka täydentävät tutkin-
toa, ja ne ovat edellytyksenä upseerin 
virkaan nimittämiselle.

Sotatieteiden maisterin tutkintoa 
suorittamaan voidaan hyväksyä myös 
Puolustusvoimien ulkopuolinen siviili-
opiskelija viranomaisyhteistyön koulu-
tusohjelmaan. Tähän koulutusohjelmaan 
voivat hakeutua opiskelemaan soveltu-
van ammattikorkeakoulututkinnon tai 
alemman korkeakoulututkinnon suoritta-
neet henkilöt. Tutkinto ei johda upseerin 
virkaan eikä virkaan Puolustusvoimissa 
eikä Rajavartiolaitoksessa.

Upseerin virkaan johtavassa koulu-
tusohjelmassa sotatieteiden maisterin 
tutkinto suoritetaan yleensä sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon ja viisi vuotta 
kestävän työelämäjakson jälkeen kah-
dessa vuodessa. Kuitenkin lentoupseerin 
koulutusohjelman opiskelijat jatkavat 
kandidaatin tutkinnon jälkeen suoraan 
maisteriopintoihin, ja he suorittavat 
maisterin tutkinnon seitsemässä vuodes-
sa. Viranomaisyhteistyön koulutusohjel-
massa opiskelevat suorittavat opintonsa 
yleensä kahdessa vuodessa.

Opintojen aikana Puolustusvoimien 
opiskelijat ovat pääosin määräaikaises-
sa virkasuhteessa joukko-osastoissaan 
mutta komennettuina maisteriopin-
toihin. Rajavartiolaitoksen opiskelijat 
opiskelevat Rajavartiolaitoksen upseerin 

virassa komennettuina maisteriopintoi-
hin. Lentoupseerin koulutusohjelmassa 
opiskelijat on nimetty upseerin virkaan 
sotatieteiden kandidaatiksi valmistumi-
sen yhteydessä.

Teoriaa ja käytäntöä

Sotatieteiden maisterin tutkinnon perus-
tehtävänä on tuottaa Puolustusvoimille 
ja Rajavartiolaitokselle niiden normaali 
ja poikkeusolojen tehtävien edellyttä-
miä korkeakoulutettuja upseereja, jotka 
kykenevät laaja-alaiseen teorian ja 
käytännön yhteensovittamiseen ja so-
veltamiseen sekä jatkuvaan osaamisen 
kehittämiseen. 

Upseerien virkaan johtaviin kou-
lutusohjelmiin kuuluvien sotatieteel-
listen ja sotilasammatillisten opintojen 

Maanpuolustuskorkeakoulussa toteutettiin vuosina 
2016–2020 sotatieteiden maisterintutkinnon tarkistus. 

Laadittu ja hyväksytty opetussuunnitelma takaa 
sen, että sotatieteellisistä tutkinnoista muodostuu 

johdonmukainen selkeä kokonaisuus. 

Sotatieteiden maisterit
– johtajia asiantuntijavalmiuksin
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tavoitteina on luoda valmiuksia toimia 
normaaliolojen perusyksikön päällik-
kötehtävissä ja perusyksikköpäällystön 
kansainvälisissä tehtävissä sekä poik-
keusolojen joukkojen joukkoyksikön 
päällystötehtävissä. Koulutus tuottaa 
tiedoiltaan, taidoiltaan ja asenteiltaan 
ammattitaitoista ja toimintakykyistä 
upseeristoa vastaamaan jatkuvasti muut-
tuvan kansallisen ja kansainvälisen toi-
mintaympäristön vaatimuksiin.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjel-
man tehtävänä on tuottaa kansallisen tur-
vallisuuden, normaali- ja poikkeusolojen 
edellyttämiä, korkeakoulutettuja asian-
tuntijoita kokonaismaanpuolustuksen ja 
viranomaisyhteistyön tarpeisiin Puolus-
tusvoimien näkökulmasta.

Osaamisperustainen 
monitieteinen kokonaisuus

Sotatieteiden maisterin tutkinnossa 
korostuvat osaamisperustainen ajattelu 
sekä opintojen muodostamien moni-
tieteisten ilmiöiden kokonaisuus. Ope-
tussuunnitelmaa ja oppimista ohjaavina 
tekijöinä ovat tavoitteellinen ja nousu-
johteinen osaamisen kehittäminen sekä 
laajojen työelämälähtöisten opintokoko-
naisuuksien rakentaminen. 

Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
osaamisalueet ovat johtaminen, suoritus-
kyvyn suunnittelu, rakentaminen ja yllä-
pito, valmiuden säätely ja suorituskyvyn 
käyttö, toimintakyky sekä asiantuntijan 
tutkimus- ja työelämävalmiudet. Ne on 
johdettu suoraan Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen ydintehtävistä.

Osaamisalueittain tutkintoon on laa-
dittu kaikkiaan 33 osaamisvaatimusta, 
jotka kuvaavat tutkinnon tuottamaa ko-
konaisosaamista ja määrittävät opiske-
lijalta vaadittavan osaamisen. 

Osaamisvaatimuksiin vastataan 
opintojaksojen konkreettisilla, yksi-
tyiskohtaisilla osaamistavoitteilla. 
Osaamisvaatimukset vahvistanut Pää-
esikunta ohjaa niiden sekä tutkinnon 
sisältöä normiasiakirjoilla, jotka laadi-
taan yhteistyössä Maanpuolustuskorkea-
koulun, Rajavartiolaitoksen esikunnan, 
puolustushaarojen ja Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa.

Upseerien koulutukseen kuuluu joh-
tajana kehittymisen analysointi. Maiste-
rin tutkinnossa johtajuuden kehittymistä 
analysoidaan työelämävaiheesta opin-
tojen loppuun saakka tiettyjen tarkas-

tuspisteiden kautta, ja lopputuloksena 
on vertaisarviointina toteutettava hen-
kilöarviointi. 

Toimintakykykoulutuksen tavoittee-
na on, että upseeristo toimii esimerkkinä 
alaisilleen ja kannustaa heitä kokonais-
valtaisen toimintakyvyn kehittämiseen. 
Lisäksi tavoitteena on, että upseeristo 
osaa huomioida toimintakyvyn asettamat 
rajoitteet ja vaatimukset eri tehtävissä ja 
toimintaympäristöissä. 

Opetussuunnitelma ja 
koulutusohjelmat

Sotatieteiden maisterin tutkinto oli 
aikaisemmin rakenteeltaan oppiaine-
pohjainen, ja se rakentui yksittäisistä 
opintojaksoista. Uusi opetussuunnitelma 
on rakenteeltaan koulutusohjelmapoh-
jainen ja osaamisperustainen. Kou-
lutusohjelmapohjaisuuden myötä 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
toimintaympäristöjen ja henkilöstöstrate-
gioiden linjausten huomioon ottaminen 
on entistä selkeämpää. Koulutusohjel-
missa korostetaan monitieteisiä ilmiöitä 
ja niihin liittyviä osaamistavoitteita Puo-
lustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja vi-
ranomaiskentän toimintaympäristöissä.

Uusi opetussuunnitelma perustuu 
moduulipohjaiseen malliin, jossa tutkin-
non kokonaisuus muodostuu etukäteen 
suunnitelluista ja aikataulutetuista opin-
tojen vaiheista. Moduulien tuottamalla 
kokonaisosaamisella vastataan tutkinnon 
osaamisvaatimuksiin. Moduulit muodos-
tuvat opintojaksoista, joiden opintojak-
sojen osaamistavoitteet kuvaavat, mitä 
opiskelija osaa opintojakson jälkeen. 
Moduuli- ja opintojaksokuvauksia täy-
dentävät pedagogiset käsikirjoitukset, 
jotka laaditaan vuosittain jokaisesta 
tutkintoon kuuluvasta opintojaksosta 
tai tarvittaessa opintojakson eri osista.

Sotatieteiden maisterin tutkinto sisäl-
tää Maavoimien, Ilmavoimien, Merivoi-
mien, Rajavartiolaitoksen, lentoupseerin 
ja viranomaisyhteistyön koulutusohjel-
mat.

Pääesikunta nimeää opiskelijat 
Maanpuolustuskorkeakoulun esityk-
sestä upseerin virkaan johtaviin kou-
lutusohjelmiin. Sotatieteiden maisterin 
tutkinnon opiskelijaksi ottamisen val-
mistelee Maanpuolustuskorkeakoulu 
yhteistoiminnassa puolustushaarojen, 
Pääesikunnan alaisten laitosten ja Raja-
vartiolaitoksen kanssa. Opinnot alka-
vat orientoivalla vaiheella noin vuotta 

ennen varsinaisten opintojen alkamista. 
Orientoivan vaiheen aikana opiskelija 
valitsee esimerkiksi pro gradu -tutkiel-
mansa aiheen.

Lentoupseerin koulutusohjelman 
opiskelijat aloittavat maisteriopinnot 
suoraan sotatieteiden kandidaatin tutkin-
non jälkeen. Opiskelijat suorittavat mais-
teriopintojen rinnalla lento palvelusta, 
mukaan luettuna lentokoulutuksen sekä 
sotilasammatilliset opinnot ja muut vir-
katehtävät. Lentokoulutuksesta määri-
tetyt sotatieteelliset opinnot sisältyvät 
tutkintokoulutukseen.

Viranomaisyhteistyön koulutusoh-
jelmaan valittavan tulee osoittaa aikai-
semmalla tutkinnolla riittävää osaamista, 
oppimiskykyä ja opitun soveltamis-
kykyä. Valinnoissa katsotaan eduksi 
kokemus kokonaismaanpuolustuksen 
eri osa-alueista ja viranomaisyhteis-
työstä. Vuonna 2021 alkavalle kurssille 
on  viranomaisyhteistyön koulutusohjel-
maan valittu kuusi henkilöä.

Oppijalla päävastuu

Opintojen ohjauksella tuetaan opis-
kelijaa opintojen osaamistavoitteiden 
saavuttamisessa, oppimisprosessissa ja 
suunnitelmallisessa opiskelussa. Opis-
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kelija on päävastuussa oppimisestaan ja 
opintojensa etenemisestä. Opiskelijan on 
sitouduttava opintojen osaamistavoit-
teisiin ja seurattava oman osaamisensa 
kehittymistä. Opiskelijan osallistaminen 
ja sitouttaminen aloitetaan opintojen 
orientoivan vaiheen aikana.

Kaikille yhteinen ohjaus liittyy 
opinto sisältöjen ohjaamiseen sekä 
opintojen edistymisen seurantaan ja 
soveltuvuusharkintaan. Sen tavoittee-
na on varmistaa opiskelijan osaamisen 
kehittyminen ja opintojen eteneminen 
suunnitellussa aikataulussa. Opintojen 
alussa jokainen opiskelija tekee hen-
kilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
(HOPS) ja henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman (HOKS), joita 
hän päivittää opintojen edetessä.

HOKS on uusi työväline oppimisen 
ja opiskelun suunnitteluun sekä oman 
osaamisen tunnistamiseen ja tunnusta-
miseen. Sen avulla opiskelija tarkentaa 
itselleen asettamaan oppimis- ja osaa-
mistavoitteitaan ja arvioi osaamisensa 
kehittymistä koko opintojensa ajan. Sen 
avulla opiskelija tarkentaa asettamiaan 
oppimis- ja osaamistavoitteita. Samalla 
esille tulevat myös ne asiat, jotka ovat 
jääneet saavuttamatta ja tarvitsevat vielä 
päivittämistä tai uuden oppimista.

Maisteriosasto  
johtaa ja kehittää 

Maanpuolustuskorkeakoulun maiste-
riosasto johtaa sotatieteiden maisterin 
tutkintoa ja sen suunnittelua sekä soti-
lasammatillisten opintojen toteutuksen 
kehittämistä ja suunnittelua yhdessä 
ainelaitosten ja sotilasopetuslaitosten 
kanssa. Tutkinnon opinnot etenevät 
maisteriosaston laatiman kurssikohtaisen 
toimeenpanokäskyn sekä opetusohjel-
man mukaisesti. 

Opinnot toimeenpannaan moduu-
li- tai opintojaksokohtaisilla viikko- 
ohjelmilla sekä tarvittavilla käskyillä 
tai ohjeilla. Sotilasammatilliset opinnot 
 toteutetaan tutkinnon toimeenpanokäs-
kyn ja opetusohjelman mukaisesti 
sotilasopetuslaitoksissa. Sotilasopetus-
laitokset vastaavat sotilasammatillisten 
opintojen suunnittelusta, toteutuksesta 
ja arvioinneista.

Moduulit ja niihin sisältyvät opin-
tojaksot johtaa tieteenalaa edustavasta 
ainelaitoksesta, Kielikeskuksesta tai soti-
lasopetuslaitoksesta nimetty johtaja, joka 
suunnittelee ja sovittaa monitieteellisen 
opiskelun yhteen muiden toteutukseen 
osallistuvien tahojen kanssa. Maisteri-
osasto valvoo, että moduuleihin kirjattu 

kokonaisosaaminen täyttyy opintojak-
sojen osaamistavoitteilla. Opintojen 
arviointi toteutetaan Maanpuolustus-
korkeakoulun johtosäännön sekä ar-
viointi- ja arvosteluohjeen mukaisesti 
koulutusohjelmittain.

Tutkintoon kuuluvia opintoja ja 
niiden tuottamaa osaamista arvioidaan ja 
kehitetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
palautejärjestelmää hyödyntäen. Vuosi 
tutkinnon suorittamisen jälkeen kerättä-
vällä työelämäpalautteella varmistetaan 
se, että tutkinnon osaamisvaatimukset 
vastaavat työelämän vaatimuksiin. Tar-
kistetun tutkinnon ensimmäinen työelä-
mäpalaute on käytettävissä vuonna 2024. 

Uusi opetussuunnitelma on voimassa 
vuosina 2020−2025. Tarkistukselle ei ole 
heti tarvetta, vaan toiminnot keskitty-
vät lähivuosina tuoreiden suunnitelmien 
toimeenpanoon ja seurantaan. Opetus-
suunnitelman toimeenpano käynnistyi 
7. syyskuuta alkaneilla kursseilla.

Perinteitä kunnioittaen

Maisteriosasto vaalii ylpeänä Taistelu-
koulun perinteitä, jotka juontavat yli 
yhdeksänkymmenen vuoden takaa. 
Yhtymäkohta nykypäivään on olemas-
sa: tarkistetun sotatieteiden maisterin 
tutkinnon opintojen painopiste on ope-
raatiotaidossa ja taktiikassa joukko-
yksikkötasolla. Tutkinnon perustehtävän 
mukaisesti maisterin tutkinnossa kou-
lutetaan johtajia asiantuntijavalmiuksin 
sodan ja rauhan ajan tarpeisiin.

Opiskelu sotatieteiden maisterin tut-
kinnossa edellyttää kykyä suunnitelmal-
liseen työskentelyyn ja oman ajankäytön 
hallintaan sekä henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelman noudattamista. 

Eversti Eero Svanberg palvelee 
maisteriosaston johtajana Maanpuo
lustuskorkeakoulussa.

Lisätietoja sotatieteiden maisterin 
tutkinnosta on opinto-oppaassa, joka 
on Maanpuolustuskorkeakoulun verk-
kosivulla: https://maanpuolustuskorkea
koulu.fi/opinto-oppaat.
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Teksti: Heidi Ruotsalainen

Heidi Ruotsalainen

Suomen armeijan yleisesikunnan 
päälliköksi syyskuussa 1919 
määrätty kenraalimajuri Oscar 

Enckell  on jäänyt pääosin historian 
hämärään. Tsaarin upseerien ja jääkä-
riupseerien väliset ristiriidat heittivät 
Enckellin päälle pitkän varjon, joka ei 
väistynyt edes hänen palvellessaan maa-
taan myös talvi- ja jatkosodan aikana. 

Enckellin tausta tsaarin sotilastie-
dusteluspesialistina tarjosi asetelman, 
jossa bolševikkien punaiseksi muuttama 
Neuvosto-Venäjä rakensi tiedustelujär-
jestelmänsä tsaarin järjestelmän päälle. 
Tästä syystä Suomen sotilastiedustelun 
kannalta oli merkittävää, että keskeisis-
sä tehtävissä työskenteli juuri tsaarin 
tiedustelujärjestelmän tunteneita hen-
kilöitä.

Tsaarin sotilastiedustelussa

Oscar Enckellin ura tiedustelutehtävissä 
alkoi Nikolain yleisesikunta-akatemian 
jälkeen Venäjän ja Japanin sodassa 
vuonna 1904. Hän palveli Kaukoidäs-
sä 2. Mantšurian armeijan esikunnassa. 
Kuten aiemminkin, Venäjän tiedustelu-
järjestelmän kehitys syöksähti liikkeelle 
katastrofista. Hävitty sota oli allevii-
vannut järjestelmän heikkoudet. Uuden 
järjestelmän mukana kehittyi nuori 
tiedustelu-upseeri, jonka tehtäväkenttä 
laajeni yhä syvemmälle Eurooppaan. 

Ennen ensimmäisen maailmansodan 
syttymistä eversti Enckell johti GUGŠ:n 
eli Venäjän armeijan yleisesikunnan kes-
kushallinnon erityisosastoa, joka vastasi 
tiedustelusta ja vastatiedustelusta. Hänen 
tehtäviinsä kuului salaisen asiamiesver-
koston kokoaminen ja huolto Euroopan 
valtioissa, erityisesti Itävalta-Unkarissa. 

Ennen sodan puhkeamista Enckell  
akkreditoitiin sotilasasiamieheksi 
Roomaan. Hänen tehtäviinsä kuului 
normaalin sotilasasiamiehen toimen 
lisäksi agenttien värväys, verkoston 
rakentaminen ja sen huolto. Verkoston 
pyörittäminen ei ollut sodan aiheuttaman 
sekasorron keskellä helppoa. Ajoittain 
taloudellinen tilanne oli niin heikko, 
että hän joutui lainaamaan varoja omilta 
agenteiltaan. Tämä kuvaa hyvin Venäjän 
sodanjohdon sekasortoista tilannetta.

Tiedusteluverkosto rakentuu

Maailmansodan päätyttyä tsaarin Venäjä 
oli riekaleina ja upseerikunta levällään. 
Eversti Enckell työskenteli ympärys-
valtojen erityistehtävissä Turkissa ja 
Balkanilla. Valtionhoitaja C. G. E. Man-
nerheimin kutsusta hän irtautui tehtävis-
tään ja matkusti Suomeen keväällä 1919.

Kenraalimajuriksi ylennetyn Enckel-
lin aloitettua yleisesikunnan päällikkönä 
syyskuussa 1919 käynnistettiin seka vien 
työskentelykäytänteiden uudelleen or-

ganisointi. Yleisesikunnan upseerit 
joutuivat tottumaan tiukempiin työs-
kentelykäytänteisiin. 

Sopivaa henkilökuntaa rekrytoitiin ja 
virkoja täytettiin, mutta resurssit olivat 
sangen niukat, ja henkilöstö etenkin tie-
dustelun toimialalta oli kokematonta. 
Henkilöstön täydennyskoulutusta jär-
jestettiin pääosin tiistai-iltojen luentoina. 
Yleisesikunnasta lähtevät tiedot ohjattiin 
kulkemaan Enckellin työpöydän kautta, 
ja samalla loppui tietojen epämääräinen 
käsittely ja luovuttaminen ulkopuolisille.

Sotilasasiamiesten virat oli perustet-
tu jo helmikuussa 1919, mutta niitä ei 
ollut täytetty. Virkojen täyttö organisoi-
tiin lopulta hyvin nopeassa aikataulus-
sa Enckellin johdolla. Samaan aikaan 
tiedustelutietoa vastaanottava taho or-
ganisoitiin vähäisistä resursseista huo-
limatta mahdollisimman tehokkaaksi. 
Tiedonhankinnan verkosto luotiin myös 
asteittain siten, että lähettävä ja vastaan-
ottava pää pysyivät toimintakuntoisina. 

Kenraalimajuri Oscar Enckell toimi 1920-luvulla 
Suomen armeijan yleisesikunnan päällikkönä. Hänen 

katsotaan myös organisoineen Suomen armeijan 
sotilasasiamiesjärjestelmän ja kehittäneen salaista 

tiedustelua. Tsaarin tiedusteluorganisaatiosta saatuja 
oppeja sovellettiin kansallisista lähtökohdista. 

Sotilastiedustelun spesialisti
yleisesikunnan päällikkönä
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Sotilasasiamiehiä ei kannattanut 
akkreditoida maailmalle liian nopeasti. 
Tietoa vastaanottava taho ei olisi pysty-
nyt vallinneissa oloissa ja käytettävissä 
olleella henkilöstöllä käymään läpi ja 
tarkastamaan sotilasasiamiesten lähet-
tämiä tietoja. 

Ensimmäinen sotilasasiamies, pää-
majoitusmestari, eversti Nils Procopé 
akkreditoitiin Pariisiin loppuvuodesta 
1919. Riikaan akkreditoitiin alkuvuo-
desta 1920 everstiluutnantti Karl Birger 
Helsingius ja Varsovaan toukokuussa 
1920 eversti Gaston Ahrenberg. Lisäk-
si yhteysupseerit J. W. Snellman ja Erik 
Malmberg sijoitettiin sotilasasiamiesten 
virkoihin ilman akkreditointia. 

Snellman asetettiin yhteistyöhön 
valkoisten venäläisten sekä brittien 
kanssa Murmanskiin ja Malmberg seu-
raamaan tilannetta Virossa. Moskovan-
sotilasasiamieheksi akkreditoitiin kesän 
kynnyksellä 1921 eversti Oscar Wesan-
der. Ilmeisesti juuri eversti Wesander 
loi Moskovaan agenttiverkoston, jonka 
organisoinnin mallissa oli oppeja tsaarin 
järjestelmästä. 

Strukturoidusti organisoitu sotilas-
asiamiesten verkosto saatiin järjestettyä 
suhteellinen nopeasti Suomen kannalta 
keskeisiin valtioihin hoitamaan osaltaan 
paitsi diplomaattista ulottuvuutta mutta 
myös hankkimaan tietoja.

Nuoria upseereja 
tiedustelutehtäviin 

Yleisesikunnan päällikkö Enckell pyrki 
kokoamaan tiedusteluorganisaatioon 
nuoria osaavia upseereja, joista useilla 
oli jääkäritausta. Heistä kasvoi Suomen 
sotilastiedustelun keskeisiä osaajia. 
Enckellin näkemys sotilastiedustelun 
tehtäviin valikoiduista upseereista ei 
näytä perustuneen ikään, sotilasarvoon 
tai koulutustaustaan vaan painottuneen 
nimenomaan yksilön kykyihin. 

Kuten Enckell totesi, kaikki upsee-
rit eivät olleet soveltuvia sotilasasia-
miehen tehtäviin. Sama koski myös 
yleisesikunnan muuta tiedusteluorgani-
saatiota. Enckell näyttääkin koonneen 
ennakkoluulottomasti yleisesikuntaan 
ja alaisuudessaan olleeseen sotilasasia-
miesverkostoon kyvykkäitä upseereja. 
Kieltämättä hänen kokemuspohjansa 
ihmisten vahvuuksien ja heikkouksien 
tulkinnasta on ollut omaa luokkaansa. 

Tämä ohjasi osaltaan myös yleisesikun-
nan kehitystyötä. 

Enckell edesauttoi henkilökohtaisesti 
uralla eteenpäin nuoria kyvykkäiksi kat-
somiaan upseereja, jopa järjestelemällä 
heidän raha-asioitaan. Erityisesti Enckell 
näyttää tukeneen Axel Erik Heinrich-
siä, Erik Malmbergiä, Ragnar Heikeliä 
ja Bertel Mårtensonia. Enckell teki sitä 
ajoittain jopa niin itsepäisesti, että sota-
väen päällikkö, jalkaväenkenraali Karl 
Wilkama jäi virkanimityksissä jalkoihin.

Kun Pariisin tarvittiin teknistä älyä 
ilmailuasiamiehen tehtävään keväällä 
1924 eikä sopivaa teknisesti taitavaa 
 upseeria tahtonut löytyä, Enckell runnoi 
jääräpäisesti tehtävään majuri Bertel 
Mårtensonin. Perusteena oli ilmeisesti 
Mårtensonin monipuolinen tekninen 
osaaminen. Sotaväen päällikkö Wilkama  
vastusti nimitystä loppuun saakka, mutta 
sopivan kielitaidon hankkineita ja len-
tokoneiden tekniikkaa ymmärtäneitä 
upseereja ei yksinkertaisesti juurikaan 
ollut 1920-luvun alussa. 

Yleisesikunnassa oli muutama 
nuori upseeri, jotka saavuttivat verrat-

tain nuorina urallaan paljon. Erityises-
ti kapteenit Erik Malmberg ja Ragnar 
Heikel näyttäytyvät tiedustelutoimiston 
(myöhemmin tilastotoimiston) johtoteh-
tävissä vuorotellen. Molemmilla oli tie-
dustelukoulutusta ja jonkin verran myös 
kokemusta jääkärivuosilta. Molemmat 
olivat toimineet Baltiassa yhteysupsee-
rina vuonna 1919. 

Toimialan tehtäväkenttä oli kuiten-
kin laaja ja vaativa, sillä tilastotoimisto 
vastasi Neuvosto-Venäjän ja myöhem-
min Neuvostoliiton tiedonhankinnasta. 
Toimistopäällikkö vastasi muun muassa 
henkilötiedustelusta eli agenttien käytös-
tä sekä salaisen tiedustelun järjestelyistä. 
Hänen vastuullaan olivat pitkät tieduste-
lulinjat, joilla tarkoitettiin maantieteelli-
sesti etäällä olleiden vakoiluverkostojen 
järjestelyä sekä yhteydenpitoa asiamie-
hiin. Mahdollisesti niillä tarkoitettiin esi-
merkiksi tiedonhankintaa Moskovasta 
tai Neuvostoliiton vaikutusvallan alla 
olleista valtioista. 

Malmberg vuorotteli tilastotoi-
miston päällikön tehtävässä ystä-
vänsä Heikelin kanssa aina syksyyn 
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1927 saakka. Tuolloin yleisesikun-
nan päällikkö Kurt Wallenius nimitti 
Malmbergin jälleen tilastotoimiston pääl-
liköksi majuri Ragnar Heikelin kadottua  
16. marraskuuta 1927. Heikel katosi 
yhdessä toisen tilastotoimiston upsee-
rin kanssa heidän ollessaan palaamassa 
puolivuosittaisesta sotilastiedustelun ta-
paamisesta Viron yleisesikunnasta. 

Heikelin menetys oli kova takaisku, 
koska toimialan osaajia oli hyvin vähän. 
Kun reilu kuusi vuotta myöhemmin 
Malmberg menehtyi, oli tilanne erit-
täin vaikea. Hän toimi tilastotoimis-
ton päällikön tehtävässä kuolemaansa  
13. huhtikuuta 1934 saakka.

Yleisesikunnan päällikkö Enckell 
vaikutti vahvasti myös everstiluutnantti 
Heinrichsin uraan. Heinrichs anoi eroa 
3. Divisioonan vt. esikuntapäällikön teh-
tävästä 1920-luvun alussa taloudellisesti 
vaikeassa tilanteessa. Enckell komensi 
hänet yleisesikuntaan neuvottelemaan 
ehdoista, joilla hän voisi jatkaa armeijan 
palveluksessa. Yleisesikunnan päällik-
kö kuitenkin katsoi, ettei Heinrichsin 
potentiaalia voinut hukata, vaan hänet 

piti saada tutustumaan kansainväliseen 
toimintakenttään, jotta hänen ammatti-
taitoaan voitiin hyödyntää esimerkiksi 
sotilasasiamiehen tehtävässä.

Heinrichs siirtyikin osasto 2:n vt. 
päälliköksi kevättalvella 1922. Enckell 
tuki alaistaan uuteen tehtävään perehty-
misessä käskien Heinrichsin syventyä 
erityisesti salaisten varojen käyttöön ja 
kirjanpitoon. Salaisilla varoilla toteutet-
tiin kirjanpidon ulkopuoliset operaatiot 
ja agenttien käyttö. 

Vuonna 1924 varoja oli budjetoi-
tu 2 350 000 markkaa, mikä vastaa 
nyky rahassa vajaata 800 000:ta euroa. 
Summa sisälsi agenttitoiminnan lisäksi 
mahdollisesti sotilasasiamiesten salaiset 
hankinnat sekä tiedon ostamiseen käytet-
tävät varat. Toiminnan erittäin salaisen 
luonteen ja puuttuvien lähteiden vuoksi 
on vaikea arvioida varojen riittävyyttä.

Enckell unholaan

Tsaarin upseerien ja jääkäriupseerien 
välit kiristyivät äärimmilleen syksyl-
lä 1924, jolloin myös yleisesikunnan 

päällikkö Enckell erosi jääkäriupsee-
rien vaatimuksesta virastaan. Hän oli 
tuolloin 46-vuotias, kaksi sotaa tiedus-
telutehtävissä kokenut upseeri, jolla oli 
erittäin laaja kansainvälinen kokemus 
tiedustelutoiminnasta. Hänen paikalleen 
yleisesikunnan päällikön sijaiseksi nousi 
everstiluutnantti Heinrichs, jonka am-
mattitaitoa Enckell arvosti. 

Jääkäritaustaisena upseerina Hein-
richsin valinta tehtävään rauhoitti ti-
lannetta. Diplomaattiselle Heinrichsille 
tilanteen on täytynyt olla hyvin vaikea, 
sillä myös hän vaikuttaa suuresti kunni-
oittaneen Enckelliä. Jääkärien yleinen 
mielipide oli kuitenkin Enckelliä vas-
taan, ja se pyrki leimaamaan väistyneen 
yleisesikunnan päällikön ikälopuksi 
jäänteeksi ja työssään osaamattomak-
si. Erityisesti Enckellin organisoimaa 
sotilasasiamiesjärjestelmää arvosteltiin 
jyrkin sanakääntein.

Enckell ei kuitenkaan jäänyt täysin 
syrjään. Hän työskenteli teollisuuden 
palveluksessa niin Suomessa kuin 
kansainvälisissäkin tehtävissä. Syksyl-
lä 1939 ennen talvisodan syttymistä 
Enckell lähetettiin Italiaan yrittämään 
saada Mussolinilta ja kuninkaalta tukea 
käynnissä olleille neuvotteluille Neuvos-
toliiton kanssa. Hänellä oli Italiassa vielä 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
suhteita. 

Talvi- ja jatkosodan aikana Enckell 
toimi ylipäällikön erityistehtävissä, jotka 
koskivat muun muassa Suomen armei-
jaan taistelemaan pyrkiviä vapaaehtoi-
sia ja materiaaliapua. Enckell osallistui 
myös Suomen valtuuskunnan jäsenenä 
välirauhan neuvotteluihin Moskovassa 
vuonna 1944. 

Enckellin opit arvossaan

Suomalainen sotilastiedustelun osaami-
nen kehittyi niukoista resursseista huoli-
matta varsin tehokkaaksi ja olosuhteisiin 
mukautuvaksi. Huolimatta Enckellin 
syrjään joutumisesta hänen osaamisen-
sa ja oppinsa jäivät elämään tiedustelu-
upseerien osaamisessa ja yleisesikunnan 
tiedusteluorganisaation järjestelyissä. 

Sotatieteiden tohtori Heidi Ruot
salainen opiskeli Maanpuolustuskor
keakoulun tohtoriohjelmassa. Hänen 
keväällä 2020 hyväksytty väitöskirjansa 
käsitteli Suomen sotilasasiamiesjärjes
telmän kehitystä vuosina 1918–1939.
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Varusmiesten liikuntakoulutus 
on perinteisesti ollut kestävyys-
liikuntaa. Sen järjestäminen 

on suhteellisen helppoa, sillä tilojen ja 
välineiden tarve on pienempi kuin voi-
maharjoittelussa. Monet kestävyyslii-
kuntamuodot ovat myös suurimmalle 
osalle ennestään tuttuja. Turvallisen ja 
tehokkaan voimaharjoittelun toteutta-
minen vaatii enemmän osaamista sekä 
varusmiehiltä että kouluttajilta. 

Liikuntakoulutusta 
kehitettävä

Tarve kehittää sotilaiden fyysistä toimin-
takykyä entistä monipuolisemmaksi on 
selvä. Tiedetään, että runsas kestävyys-
liikunta yhdistettynä kuormittavaan 
sotilaskoulutukseen on yhteydessä suu-
rempaan vammautumisriskiin. 

Kestävyysliikunnan lisääminen voi 
myös heikentää voimaominaisuuksien 
kehittymistä varusmiespalveluksessa. 
Lisäksi koulutuksessa tapahtuva pitkä-
kestoinen ja matalatehoinen kuormitus 
on jo itsessään riittävä harjoitusärsyke 
etenkin heikkokuntoisimmille, joiden 
kestävyyskunto yleensä paranee varus-
miespalveluksen aikana. 

Voimaharjoittelua ja korkeain-
tensiteettistä liikuntaa siis tarvitaan. 
Varusmiesten uusimuotoista liikun-
takoulutusta tutkittiin vuonna 2019 
Kainuun prikaatissa osana Puolustus-

voimien Koulutus 2020 -ohjelmaa. 
Tutkimukseen osallistui kaksi perusyk-
sikköä saapumiserästä 2/19. Tutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää, kehittääkö 
uusi voimaharjoittelua ja korkeaintensi-
teettistä liikuntaa painottava harjoittelu 
paremmin varusmiesten kuntoa kuin 
perinteinen kestävyyspainotteinen lii-
kuntakoulutus.

Muutostarpeen perusteet 

Nykyaikaisessa sodankäynnissä taiste-
luvarustuksen paino on kasvanut ja tais-
telun luonne muuttunut. Se on lisännyt 
erityisesti voimaominaisuuksien tärkeyt-
tä. Sotilaan on tehtävässään pystyttävä 
tekemään kriittisimmät voimaa vaativat 
suoritukset, joiden epäonnistuminen vaa-
rantaa joukolle annetun tehtävän toteu-
tumisen ja oman tai muiden sotilaiden 
hengen.

Esimerkki tällaisesta suorituksesta 
on haavoittuneen evakuointi. Voimaa tar-
vitaan, koska taisteluvarustus päällään 
sotilas voi painaa lähes sata kiloa. Monia 
arveluttaisi lähteä taisteluun sellaisen so-
tilaan kanssa, joka ei pysty raahaamaan 
tai kantamaan haavoittunutta kiven tai 
kulman taakse suojaan. 

Anaerobista suorituskykyä tarvitaan 
lyhyissä ja kovatehoisissa suorituksis-
sa, kuten ryömimisessä, sprinteissä ja 
syöksymisessä, – mitä nopeammin, sitä 
parempi. Suorituksen keston ylittäes-

sä noin kahden minuutin rajan tärkein 
suorituskykyä määrittävä ominaisuus 
on maksimaalinen hapenottokyky eli 
aerobinen kestävyys. 

Hyvän hapenottokyvyn tiedetään 
olevan yhteydessä myös nopeampaan 
palautumiseen. Ei riitä, että sotilaalla on 
runsaasti voimaa ja anaerobista suoritus-
kykyä, sillä lyhytkestoisia ja kovatehoi-
sia suorituksia on pystyttävä tekemään 
toistuvasti pidemmällä aikavälillä. 

Liikuntakoulutuksen 
toteutuksessa rajoitteita

Huippu-urheilijan harjoittelu tähtää kil-
pailusuoritukseen, jossa panoksena on 
voitto tai tappio. Urheilijan suoritusvaa-
timukset ovat tiedossa, ja harjoittelussa 
voidaan keskittyä täsmällisesti haluttujen 
ominaisuuksien kehittämiseen. Olosuh-
teet valmistautumiseen luodaan optimaa-

Sotilaan fyysisen toimintakyvyn vaatimukset edellyttävät 
monipuolisia ominaisuuksia – maksimi- ja nopeusvoimaa, 

lihaskestävyyttä sekä aerobista ja anaerobista 
suorituskykyä. Kirjoittaja pohtii, miten Puolustusvoimien 
liikuntakoulutuksen tavoitteisiin ja niiden vaatimuksiin 

voidaan vastata kuormittavan sotilaskoulutuksen ohessa.

Joonas Helén

Teksti: Joonas Helén

Voimaa ja kestävyyttä 
varusmiehille
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lisiksi. Syödään ja nukutaan riittävästi, 
vältetään psyykkistä stressiä, huolletaan 
kehoa ja harjoitellaan juuri sopiva määrä 
sitä hetkeä varten, jolloin suorituskyky 
mitataan.

Sotilaiden tilanne on lähes päinvas-
tainen. Suorituskykyä on ylläpidettävä 
jatkuvasti, ei vain yhtä tilannetta varten. 
Suoritusvaatimukset eivät ole tarkasti 
tiedossa, joten on valmistauduttava 
kaikkeen. Kriisitilanteiden olosuhteet 
vähentävät usein unen ja ravitsemuksen 
määrää sekä laatua. Psyykkinen stressi-
tila voi olla erittäin korkea. 

Varusmiespalveluksessa on useita 
häiriötekijöitä tehokkaaseen, turvalliseen 
ja monipuoliseen harjoitteluun. Varus-
miesten fyysisen kunnon lähtötasossa 
on suuria eroja, joten harjoittelun on 
oltava heikkokuntoisimmillekin sopivaa, 
mutta sen on mahdollistettava riittävä 
kuormitus myös paremmassa kunnos-
sa olevien kehittymiseen. Kouluttajilla 
ei yleensä ole resursseja suunnitella ja 
johtaa  yksilöllistä liikuntakoulutusta. 
Tasoryhmien käyttö toimii joissain har-
joituksissa, kuten juoksulenkillä. 

Harjoittelun nousujohteisuutta vai-
keuttavat myös raskaat maastoharjoituk-
set, joiden aikana kunto saattaa heiketä. 
Tehokkaan harjoittelun jatkamista voi 
pitkittää maastoharjoituksen vaatima pa-
lautumisaika. Etenkin palveluksen lop-
pupuolella kunnon kehittäminen voi olla 
vaikeaa, kun liikuntaharjoitusten koko-
naismäärä jää helposti liian vähäiseksi. 

Suurin haaste voimaharjoittelun to-
teuttamiseen on kuitenkin sopivien tilo-
jen ja välineiden puute. Maksimivoiman 
kehittäminen edellyttää riittävän suurten 
painojen ja vastusten käyttöä, joita on 
usein vain varuskuntien kuntosaleilla. 
Niissä liikuntakoulutuksen järjestäminen 
suurelle joukolle on vaikeaa. 

Ratkaisua etsimässä

Mitkä välineet ja menetelmät olisivat 
sopivia suurten varusmiesjoukkojen 
voimaharjoitteluun ja korkeaintensi-
teettiseen liikuntaan? Välineiden vaa-
timuksena on riittävä paino tai vastus, 
helppokäyttöisyys, turvallisuus, koh-
tuullinen hinta ja kestävyys. Ratkaisu-
na voisivat olla esimerkiksi hiekkasäkit, 
kahvakuulat ja kehonpaino. 

Tutkimukseen hankittiin harjoitte-
luun suunniteltuja hiekkasäkkejä, joiden 
paino on muutettavissa lisäämällä tai 

poistamalla hiekan määrää. Raskaamman 
säkin suurin mahdollinen paino on lähes  
60 kiloa, joka osoittautui riittäväksi suu-
rimmalle osalle varusmiehistä. Kahva-
kuulien paino oli 12 kilosta 32 kiloon. 

Menetelmänä käytettiin crosstrai-
ning-tyypistä ohjelmaa, jossa kehitetään 
suorituskyvyn eri ominaisuuksia moni-
puolisesti samaan aikaan. Yksittäisen 
harjoituksen rakenne oli tyypillisesti 
seuraava: alkulämmittely ja dynaami-
set liikkuvuusharjoitteet, tekniikoiden 
harjoittelu, voimaharjoitus ja lopuksi sy-
kettä nostava kuntoharjoitus. Sen kesto 
vaihteli vain muutamasta minuutista pi-
dempiin yli kolmenkymmenen minuutin 
harjoituksiin. Usein tehtiin myös lyhyt 
keskivartalon lihasten voimaharjoitus. 

Noin viisikuukautinen harjoitteluoh-
jelma suunniteltiin yksinkertaiseksi ja 
mahdollisimman helposti toteutettavak-
si. Alkulämmittely oli vakioitu. Voima- 
ja kuntoharjoituksien liikevalikoima 
koostui yksinkertaisista liikkeistä, kuten 

kyykky, etunojapunnerrus, kulmasoutu 
ja yleisliike eli burpee. Hiekkasäkillä on-
nistui moni sykettä nostava liike, kuten 
toistuva säkin olalle nostaminen tai säkin 
kanto.

Kaikki harjoittelu tapahtui kellon 
avulla. Yhtä harjoitteluvälinettä käytti 
useampi kuin yksi varusmies samaan 
aikaan. Esimerkiksi voimaharjoituksessa 
voitiin tehdä kahdesta neljään henkilön 
ryhmissä neljä kertaa peräkkäin neljän 
minuutin jakso, jonka aikana varusmie-
het tekivät vuorollaan kymmenen toiston 
sarjan. Näin jokainen suoritti kuuden-
toista minuutin aikana yhteensä neljä 
sarjaa ja palautumisaika oli yhtä pitkä, ja 
toiset kannustivat vieressä omaa vuoroa 
odottaessaan.

Kuntoharjoituksessa liikkeitä yh-
distettiin kiertoharjoitteluksi, jota 
suoritettiin mahdollisimman kovalla 
teholla ennalta määrätty aika. Harjoi-
tuksessa tehdään esimerkiksi 20 bur-
peeta, 20 hiekkasäkin olalle nostoa ja  
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20  maastavetoa niin monta kierrosta 
kuin mahdollista viidessätoista mi-
nuutissa. Menetelmän etuna on se, että 
jokainen varusmies voi suorittaa harjoi-
tuksen omaan kuntotasoonsa sopivalla 
intensiteetillä. 

Muutaman viikon harjoittelun jäl-
keen liikkeet tulevat tutuiksi ja suoritus-
tekniikat kehittyvät, mikä on edellytys 
harjoittelun tehon turvalliseen lisäämi-
seen. Siitä eteenpäin liikuntakoulutuksen 
johtaminen onnistuu helposti: Ohjeiste-
taan päivän treeni, tehdään vakioitu alku-
lämmittely ja valmistellaan käytettävät 
välineet. Kello käyntiin ja hiki pintaan. 
Valmista. 

Ratkaisuehdotus 
harjoittelumenetelmäksi 

Tutkimusjakson alussa, puolivälissä 
ja lopussa varusmiesten fysiologisia 
ominaisuuksia ja niiden muutoksia 
mitattiin useilla menetelmillä. Tutkit-

tavat suorittivat erilaisia voimatestejä, 
Puolustusvoimien lihaskuntotestin ja  
12 minuutin juoksutestin, ja heille tehtiin 
kehon koostumuksen mittaus. Koulutuk-
sen ja harjoittelun kuormittavuutta sekä 
terveyteen liittyviä tekijöitä seurattiin 
analysoimalla verinäytteistä hormoneja, 
tulehdustekijöitä sekä sydän- ja verisuo-
nitautien riskitekijöitä. 

Alustavat tulokset osoittavat, että voi-
maominaisuudet paranivat hieman enem-
män uusimuotoista harjoittelua tehneellä 
ryhmällä verrattuna ryhmään, joka suo-
ritti perinteistä liikuntakoulutusta. Myös  
12 minuutin juoksutestissä tapahtui 
muutos uusimuotoisen harjoittelun 
eduksi. Hapenottokyvyn paraneminen 
voi selittyä korkeaintensiteettisen kes-
tävyysliikunnan määrällä sekä mahdol-
lisesti liikuntakoulutuksissa saavutetun 
myönteisen ilmapiirin ansiosta, mikä 
kannusti varusmiehiä ottamaan itses-
tään enemmän irti. Kerättyä aineistoa 

analysoidaan edelleen tarkempia johto-
päätöksiä varten.

Harjoittelumenetelmän heikkouksia 
on myös pohdittava. Sotilaiden fyysisen 
toimintakyvyn kehittämisen suurimpaan 
haasteeseen, maksimi- ja nopeusvoi-
man merkittävään kasvattamiseen, ei 
tämäkään harjoittelumenetelmä täysin 
vastaa. Hiekkasäkkien ja kahvakuulien 
käytettävyys on parhaimmillaan lihas-
kestävyyden harjoittamisessa. Kuntosa-
lilla tapahtuvaa levytangoilla ja laitteilla 
tapahtuvaa maksimivoimaharjoittelua on 
vaikea toteuttaa suurille joukoille vaih-
toehtoisilla välineillä. 

Harjoittelumenetelmä välineineen 
osoittautui kuitenkin käytännössä varsin 
helpoksi toteuttaa. Sen kehittämiseen 
ja laajaan käyttöönottoon on hyvät 
edellytykset. Ajatus siitä, että kaikilla 
varusmiehillä olisi käytössään samat 
välineet ja menetelmät liikuntakoulu-
tuksen toteuttamiseen, mahdollistaisi 
harjoittelun ohjaamisen Puolustusvoi-
mien MarsMars-mobiilisovelluksen 
avulla. Puhelimesta voisi katsoa päivän 
treenin ja videot suoritustekniikoista, 
ja harjoituksen jälkeen on mahdollista 
kirjata omat tulokset muistiin. 

Kohti tulevaisuutta

Tutkimus, kehittäminen ja uusien inno-
vaatioiden synnyttäminen kuuluvat 
jokaisen menestyvän organisaation pe-
rustehtäviin. Varusmiesten liikuntakou-
lutuksen kehittäminenkin jatkuu nyt ja 
tulevaisuudessa. 

Tästä tutkimuksesta saatuja tulok-
sia ja niiden yksityiskohtia tarkastellaan 
vielä vuosia, mutta viesti jokaiselle on 
jo selvä: älä tee fyysisen toimintakykysi 
kehittämisestä liian vaikeaa!

Kunnon kehittämisessä tärkeintä 
ei ole viimeisen päälle viilattu harjoit-
teluohjelma ja edistyneimmät välineet 
tai uusin trendiruokavalio ja kalliit lisä-
ravinteet. Tärkeintä on panna verkkarit 
jalkaan ja lähteä liikkeelle. Kello käyn-
tiin ja hiki pintaan – mielekkäällä tavalla, 
turvallisesti ja säännöllisesti!

Kapteeni Joonas Helén palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtami
sen ja sotilaspedagogiikan laitoksessa. 
Hän opiskelee sotatieteiden tohtorikou
lutusohjelmassa Maanpuolustuskorkea
koulussa.



 K
uv

a 
Pu

ol
us

tu
sv

oi
m

at
, V

el
i-P

ek
ka

 T
ik

ka
ne

n,
  k

uv
an

m
uo

kk
au

s 
Pa

si
 V

ää
tä

in
en

.
 K

uv
a 

Pu
ol

us
tu

sv
oi

m
at

, V
el

i-P
ek

ka
 T

ik
ka

ne
n,

  k
uv

an
m

uo
kk

au
s 

Pa
si

 V
ää

tä
in

en
.



37 Kylkirauta 3/2020

sotatieteiden kentältä

Fyysisen toimintakyvyn kehittämi-
nen on selkeä osa sotilaskoulutus-
ta, mutta miten taistelijan mieltä 

voidaan kehittää? Puolustusvoimien 
Koulutus 2020 -ohjelman yhteydessä 
käynnistetty Taistelijan mieli -koulutus-
ohjelma hyödyntää tutkittua tietoa, jonka 
perusteella esimerkiksi Yhdysvalloissa 
ja Alankomaissa on edistetty sotilaiden 
toimintakykyä ja erityisesti sen psyyk-
kistä osa-aluetta. 

Resilienssi mahdollistajana

Sotilaita on koulutettu jo tuhansien vuo-
sien ajan, mutta psykologia on nykymuo-
dossaan suhteellisen nuori tieteenala. 
Uutta tutkimustietoa ihmisen mielen 
toiminnasta syntyy koko ajan enemmän. 
Tuoreiden psykologian alalla syntynei-
den tutkimustulosten valossa näyttääkin 
siltä että, sotilaskoulutukseen on kautta 
aikain sisältynyt paljon ”oikeita element-
tejä”, mutta niiden vaikutusprosesseja 
ei ole juurikaan tutkittu tai täysin ym-
märretty. 

Perinteisen sotilaskoulutuksen tar-
kastelu uuden tutkimustiedon valossa 
voi tehdä koulutuksesta entistä tehok-
kaampaa ja mielekkäämpää. Yksi näistä 
merkittävän määrän hyödynnettävissä 
olevaa tutkimustietoa tuottaneista ilmi-
öistä on resilienssi.

Psykologiassa resilienssillä ymmär-
retään muun muassa ihmisen sopeutu-
misen prosessia muuttuviin, haastaviin 
tilanteisiin. Esimerkkinä tästä toimii 
sotilaan sopeutuminen sodan ajan tilan-
teeseen, jossa taistelukentän olosuhteet 
haastavat sotilaan toimintakyvyn monella 
eri tasolla. Psykologinen resilienssi viit-
taa siihen, että sopeutumista tarkastellaan 
psyykkisellä tasolla. Ongelmat sopeu-
tumisessa näkyvät etenkin psyykkisenä 
oireiluna.

Ihmisen sopeutumiskyky 

Meillä kaikilla on ikään kuin yksilöllinen 
puskuri, jolla vastaamme stressitekijöi-
den muodostamaan haasteeseen. Puskuri 
rakentuu lapsuudesta alkaen ympäristön 
ja yksilön perimän yhteisvaikutuksena. 
Käytämme sekä perimään sidoksissa 
olevia sisäsyntyisiä tapoja että oppi-
miamme taitoja stressin käsittelyssä. 

Omat käsityksemme siitä, pystym-
mekö vastaamaan tietyn stressitekijän 
aiheuttamaan haasteeseen vaikuttavat 
myös kokonaisstressin määrään. Lisäksi 
ihmisen fyysisellä kunnolla on vaikutus 
hänen kokemansa stressin sietokykyyn. 

Vaikka suuri osa stressinsieto- ja so-
peutumiskyvystä rakentuukin ihmisen 
sisäisten resurssien, kuten ominaisuuk-
sien ja taitojen kautta, on ympäristöllä-

kin merkittävä vaikutus. Organisaatio, 
tässä tarkastelussa Puolustusvoimat, luo 
pohjan sille, että sotilailla on tarvittavat 
resurssit ja välineet sen hetkisen tehtävän 
suorittamiseen. Tämä luo uskoa omiin 
mahdollisuuksiin. 

Myös sosiaalisella ympäristöllä voi 
olla hyvin ratkaiseva merkitys. Mikäli 
ihminen kokee, että hän voi luottaa 
samassa pienryhmässä olevien alais-
ten, vertaisten ja esimiesten taitoihin ja 
tukeen, on sillä keskeinen vaikutus hänen 
stressinsietokykyynsä. Jos ryhmässä val-
litsee luottamuspula ja yhteishenki puut-
tuu, voi sosiaalinen ympäristö muuttua 
stressiltä suojaavasta tekijästä ylimääräi-
seksi stressitekijäksi. Loppujen lopuksi 

Pystytäänkö taistelijan mieltä kehittämään? Artikkelin 
kirjoittajan pro gradu -tutkielman tulosten perusteella 

varusmiespalvelus sisältää merkittävän määrän 
resilienssin edistämiseen soveltuvia elementtejä ja 

koulutuskäytänteitä. 

Veli-Pekka Tikkanen

Teksti: Veli-Pekka Tikkanen

Resilienssillä
sopeutumiskykyinen sotilas
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kyse on siitä, riittävätkö omat sisäiset ja 
ulkoiset resurssimme vastaamaan stres-
sitekijöiden aiheuttamaan haasteeseen. 

Taistelijan mieli 
-koulutusohjelma 

Taistelijan mieli -koulutuskokonaisuu-
della pyritään kehittämään koulutusta, 
jotta se edistäisi myös toimintakyvyn 
psyykkistä ulottuvuutta. Pro gradu -tut-
kielmassani hyödynsin Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitoksen tutkimusaineistoa, 
jonka pohjalta koulutusohjelma on raken-
nettu. Taustatutkimuksen merkitys koros-
tuu siinä, että tutkimuksissa tarkasteltiin 
sen hetkistä koulutusta ennen Koulutus 
2020 -ohjelman muutoksia. 

Johtavana ajatuksena oli se, että va-
rusmiespalveluksessa olevia toimivia 
käytänteitä ja elementtejä ei hukata tai 
korvata jollain toisella, joka ei välttämät-
tä ole yhtä tehokas. Kysymys ei ole siis 
siitä, että sotilaskoulutuksessa olisi tehty 
tähän asti jotain väärin tai sotilaiden kou-
lutus tulisi muuttaa täysin. 

Sotilaan resilienssi näyttää muodos-
tuvan kolmen pääteeman kautta, jotka 
ovat tottuminen epämukavuusalueeseen, 
pystyvyys ja yksilö ryhmän osana. Teki-
jät ja niiden riippuvuussuhteet on esitetty 
viereisessä kuvassa. Kuvan eri element-
tien väliset nuolet havainnollistavat sitä, 
ettei resilienssi kehity aikajanalla line-
aarisesti, vaan se muodostuu toimin-
nallisten  kokonaisuuksien jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa. 

Epämukavuusalue

Palvelukseen astuessaan joukko nuoria 
aikuisia astuu epämukavuusalueelle. 
Epämukavuusalueen muodostaa uusi 
toimintaympäristö. Onnistunut sopeu-
tuminen, taitojen kehittyminen ja yhteiset 
kokemukset tuottavat varusmiehille sekä 
pystyvyyden tunnetta että konkreettista 
osaamista. Tämä vahvistaa myös joukon 
yhteenkuuluvuutta.

On havaittu, että stressitasot ovat 
yhteydessä paitsi ihmisen vireys- ja val-
miustilaan myös kykyyn oppia. Kuvan 
2 mukaan liian alhainen stressin määrä 
ei saa ihmistä virittymään optimaalisesti 
oppimiseen, kasvuun tai kehitykseen, ja 
ihminen pysyy silloin mukavuusalueel-
laan. 

Jos stressin määrä on yksilön kan-
nalta optimaalinen, hänen motivaationsa 

ja vireystilansa ovat oppimisen kannalta 
tasapainossa. Tällöin ihminen on kasvun 
vyöhykkeellä. Jos stressi kasvaa liian 
suureksi, se vaikuttaa keskittymisky-
kyyn, oppimisvalmiuksiin ja sitä kautta 
myös motivaatioon, ja ihminen siirtyy 
kasvun vyöhykkeeltä paniikkivyöhyk-
keelle. 

Sotilaita koulutetaan toimimaan 
sodan ajan olosuhteissa taistelukentällä, 
ja heidän on totuttava toimimaan myös 
paniikkivyöhykkeellä. Paniikkivyöhyk-
keellä toimitun ajan tulisi olla suunnitel-
tu ja rajattu, ettei stressin määrä kasva 
liian suureksi. Näiden harjoitusten jäl-
keen on myös varattava riittävästi aikaa 
 palautumiseen, jotta stressitasot pääsevät 
laskemaan. 

Yksilöjen väliset erot stressin sietä-
misessä voivat olla merkittäviä. Käytän-
nön esimerkin kautta tarkasteltuna muun 
muassa partiota harrastanut varusmies 
voi kokea ensimmäisinä maastoöinä 
olevansa lähes mukavuusalueellaan, 
kun taas varusmies, jolla ei ole aiempaa 
kokemusta maastossa yöpymisestä, voi 
olla lähes paniikkivyöhykkeellä. 

Onkin tärkeää, että varusmiespal-
veluksen alkuvaiheessa asevelvolliset 
saatetaan lähemmäs samaa tasoa, jotta 
toimintakykyä kyetään myöhemmin pal-
veluksen aikana kehittämään samoissa 
harjoituksissa. Liian suuri stressin määrä, 
josta varusmies ei kykene palautumaan, 
saattaa pitkittyessään aiheuttaa merkit-
täviä haasteita.

Yksilöllinen  
osaaminen keskiössä 

Osaamisen tuottaminen on yksi avain-
tekijä vahvempaan resilienssiin. Sotilas-
koulutuksessa opitaan merkittävä määrä 
taistelukentällä selviytymiseen liittyviä 
taitoja. Niiden osaaminen jo itsessään pa-
rantaa sotilaan mahdollisuuksia selviytyä 
toimintakykyisenä. 

Taitojen hallitseminen puolestaan 
laskee ihmisen stressikuormaa, koska 
automaatiotasolle opitut toiminnot 
eivät rasita aivojen kognitiivista kykyä. 
Taitojen soveltaminen haastavissa olo-
suhteissa vaatii kuitenkin edelleen so-
tilaskoulutukseen perinteisesti liittyvää 
äksiisi- eli toistokoulutusta. 
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Toistojen kautta oppiminen puolustaa 
vahvasti paikkaansa osana taitojen oppi-
mista. Osaamiseen liittyy myös kehittyvä 
pystyvyyden tunne, joka on keskeinen 
osa ihmisen resilienssiä. Sillä luodaan 
luottamusta omiin taitoihin selviytyä sen 
hetkisestä haasteesta.

Yksilö ryhmän osana 

Varusmiespalvelus osana asevelvollisuut-
ta tarjoaa jo rakenteellisesti erinomaisen 
alustan ryhmähengelle ja koheesiolle. 
Yhteiset kokemukset alkavat karttua jo 
kutsuntavaiheessa. Merkille pantavaa 
onkin se, että vaikkei kaikkea koeta yh-
dessä samaan aikaan samassa tilanteessa, 
saman tilanteen kokeminen on silti usein 
yhdistävä tekijä. 

Myöhemmillä koulutuskausilla sa-
moissa olosuhteissa ja harjoituksissa 
koetut yhteiset myönteiset ja etenkin 
varusmiehiä henkisesti ja fyysisesti haas-
tavat tilanteet tuottavat ryhmäkiinteyttä. 
Ryhmäkiinteys onkin yksi keskeisimmis-
tä stressitekijöiden vaikutukselta suojaa-
vista elementeistä. 

Haasteita

Resilienssin edistämiseen varusmiespal-
veluksen aikana liittyy myös haasteita. 
Ennen Taistelijan mieli -ohjelmaa va-
rusmieskoulutuksessa ei juurikaan tar-
kasteltu stressiä ilmiönä, sen vaikutuksia 
eikä keinoja käsitellä stressiä. Tämä on 
saattanut johtaa jopa siihen, että varus-
mies on kehittänyt itselleen esimerkiksi 
oppimisen kannalta ongelmallisia tai 
haitallisia välttelyyn perustuvia stres-
sinhallintakeinoja. 

Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ke-
hittämiselle ei myöskään ollut asetettu 
selkeitä tavoitteita. Tämä näyttäytyi tutki-
muksessani siten, että useat haastatteluun 
vastanneet olivat havainneet toimintaky-
vyn psyykkisen osa-alueen kehittyneen 
varusmieskoulutuksen aikana, mutta 
siihen johtaneita tekijöitä oli haastavaa 
eritellä tai nimetä. 

Psyykkisen toimintakyvyn kehittä-
misestä ilmiönä ei siis ehkä ole riittävän 
kokonaisvaltaista yhteistä ymmärrystä. 
Jos riittävä ymmärrys ja tavoitteellisuus 
puuttuvat, saattaa tuloksena olla se, että 
resilienssin edistämisen kannalta tärkeät 

koulutustapahtumat ovat satunnaisia ja 
irrallisia. 

Tilanne on erityisen haastava, jos 
kouluttaja kokee, että hän käsittääkseen 
kasvattaa henkisesti vahvoja sotilaita 
mutta varusmiehen kokemus onkin päin-
vastainen. Tällöin varusmiehen stressi-
kuorma saattaa kasvaa liian suureksi, 
mikä puolestaan vaikuttaa oppimiseen 
ja motivaatioon.

Mahdollisuus kehittämiseen

Sotilaskoulutuksen päämääränä on toi-
mintakykyisten sotilaiden kasvattami-
nen. Tämä pätee niin varusmiehiin kuin 
palkattuunkin henkilöstöön. Samalla jo-
kaisen suomalaisen asevelvollisen tulisi 
olla myös toimintakykyinen kansalainen. 

Näiden kahden identiteetin tulee 
olla tasapainossa. Emme voi kasvattaa 
vain sodan ajan olosuhteisiin tarkoitet-
tuja ”täydellisiä sotilaita”, sillä muuten 
näiden kahden identiteetin välille saattaa 
muodostua jännite, joka aiheuttaa yli-
määräistä kuormitusta toisessa toimin-
taympäristöistä. 

Pro gradu -tutkielmani tulosten va-
lossa varusmiespalvelus sisältää merkit-
tävän määrän resilienssin edistämiseen 
soveltuvia elementtejä ja koulutuskäy-
tänteitä. Jotta niitä hyödynnetään täy-
simääräisesti, myös taistelijan mielen 
kehittäminen täytyy sisällyttää tavoit-
teelliseksi ja suunnitelmalliseksi osaksi 
varusmiespalvelusta. Taistelijan mieli 
-ohjelma on rakennettu vastaamaan tähän 
haasteeseen. 

Jotta ohjelmalla saavutetaan suun-
nitellut tavoitteet, perusyksikkötasolla 
koulututtavalla henkilöstöllä tulee olla 
laajaa osaamista. Suuri osa varusmie-
histä on kasvu- ja kehitysvaiheensa ja 
varusmiespalveluksen tuoman muutok-
sen vuoksi ainakin jossain määrin alttiita 
muutokselle. Jos varusmieskoulutuksen 
aikainen toimintakyvyn kehittäminen 
rakennetaan luontevaksi osaksi yksilön 
laajempaa kasvua ja kehitystä, Puolustus-
voimat voi tarjota asevelvollisille eväitä 
tuleviin haasteisiin niin reservissä kuin 
mahdollista kriisinaikaakin varten.

Kapteeni VeliPekka Tikkanen pal
velee Maanpuolustuskorkeakoulussa 
sotilaspedagogiikan opettajana.
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Asevelvollisuus ja siihen sisäl-
tyvä varusmiespalvelus ovat 
olleet koko Suomen itsenäi-

syyden ajan merkittävä tekijä puo-
lustusjärjestelmässä, jolla turvataan 
valtion itsenäisyys ja koskemattomuus. 
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä 
nauttii laajaa kansalaisten luottamusta 
ja tukea huolimatta siitä, että monilla 
foorumeilla käydään yhteiskunnallista 
keskustelua yleisen asevelvollisuuden 
muuttamisesta tai siitä luopumisesta. 

Tutkittua tietoa 
palvelusmotiiveista

Pakko suorittaa varusmiespalvelus 
liitetään usein suomalaisuuden his-
toriallisiin konteksteihin, joista ehkä 
merkittävimpinä voidaan pitää talvi- ja 
jatkosodan perintöä, kansalaisvelvoi-
tetta sekä aikuisuuteen kasvua. Nyky-
päivän nuorison motiivit suorittaa 
palvelus eivät kuitenkaan välttämättä 
ole samat kuin esimerkiksi heidän van-
hempiensa sukupolven. 

Kainuun prikaatissa vuonna 2019 
yhden saapumiserän varusmiehille 
järjestettiin tutkimus, jossa pyrittiin 
selvittämään, millä motiiveilla ase-
velvolliset varusmiehet suorittavat 
varusmiespalveluksen. Viiden pe-
rusyksikön varusmiehille toteutettiin 

heidän palveluksensa alussa ja lopussa 
mielipidekyselyt, joilla mitattiin heidän 
henkilökohtaisia motiivejaan. Kyselyi-
den tulosten perusteella muodostettiin 
motiivit suorittaa palvelus sekä profii-
lit kuvaamaan motiiveiltaan erilaisia 
varusmiehiä.

Tutkimuksen tulosten perusteella 
saatiin muodostettua kuusi motiivia 
suorittaa varusmiespalvelus, jotka 
keskiarvojen perusteella järjestyksessä 
voimakkaimmasta heikoimpaan ovat 
seuraavat: maanpuolustustahto, oppi-
mis- ja suoriutumisorientaatio, koettu 
hyödyllisyys, aiempien sukupolvien 
velvoittavuus, lakivelvoite ja halu soti-
lasuralle. Tutkimuksen tulokset motii-
vien voimakkuuksista on esitetty sivun 
42 kuvassa.

Suurin osa asevelvollisista suorit-
taa palveluksen, koska heillä on korkea 
maanpuolustustahto, halu oppia uusia 
asioita ja suoriutua tekemisissään. He 
kokevat varusmiespalveluksen myös 
hyödyllisenä itselle. Aiempien suku-
polvien velvoittavuudesta koettiin, 
että niin sanottua veteraanien perintöä 
velvoittavampana koettiin esimerkiksi 
omien vanhempien tai vanhempien si-
sarusten suorittama varusmiespalvelus.

Kyselyssä mitattiin myös mielipi-
dettä siitä, miten läheisten odotukset 
asevelvollisten varusmiespalveluksen 

suorittamisesta koettiin. Odotusten 
täyttäminen ei kuitenkaan ollut kes-
keinen motiivi. Tulosten perusteella 
valtaosa vastaajista, 81,9 prosenttia 
vähintään ”jonkin verran samaa mieltä” 
vastanneista, kuitenkin halusi täyttää 
läheistensä odotukset ja 68 prosenttia 
vastaajista koki myös, että ikätoverien 
osallistuminen palvelukseen vaikutti 
omaan haluun suorittaa sen.

Sosiaalisilla normeilla ja paineella 
on vaikutusta siihen, haluaako nuori 
suorittaa varusmiespalveluksen vai 
ei. Sosiaalisten normien ja arvojen 
noudattaminen on yksi tapa selittää 
sosiaalista käyttäytymistä, ja nuorelle 
varusmiespalveluksen suorittamisen 
voidaan olettaa olevan eräänlainen 
sosiaalinen normi.

Motiivit eivät joukkoa ja sen 
keskiarvoja tarkasteltaessa muutu 

Suomalaiset tukevat nykymuotoisen yleisen 
asevelvollisuuden säilyttämistä. Varusmiehistä 

noin kolme neljästä suorittaa palveluksen hyvän 
maanpuolustustahdon tai velvollisuudentunnon vuoksi. 

Artikkelin kirjoittajan pro gradu -tutkielmassa käsitellään 
asevelvollisten motiiveja suorittaa varusmiespalvelus. 

Teksti: Lauri Kemppainen

Lauri Kemppainen

Varusmiespalveluksen  
motiivit
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 varusmiespalveluksen aikana. Tämä 
tarkoittaa sitä, että motiiveihin ja niiden 
muodostumiseen vaikuttavat palvelusta 
edeltävä lapsuus ja nuoruus. Vaikutta-
via tekijöitä voivat olla perheen sisäiset 
asenteet ja kasvatus, sosiaalinen ympä-
ristö, läheisten kokemuksien perusteel-
la luodut omat asenteet tai sosialisaatio 
ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset 
arvot ja asenteet. Henkilökohtaisella 
maanpuolustustahdolla, joka muodos-
tuu pääasiassa kasvatuksen ja opitun 
sosiaalisen käyttäytymisen perusteella, 
on ratkaiseva merkitys suhtautumisessa 
varusmiespalveluksen suorittamiseen.

Motiivien voimakkuuksien perus-
teella varusmiehet voidaan jakaa nel-
jään erilaiseen ryhmään: velvollisuuden 
suorittajat, palvelusta tärkeänä pitävät, 
palvelukseen kielteisesti suhtautuvat ja 
sotilasurasta kiinnostuneet. Jakauma on 
esitetty viereisessä kuvassa.

Suurin näistä ryhmistä on velvol-
lisuuden suorittajat, johon profiloituu 
noin joka kolmas varusmies. Sotilasu-
rasta kiinnostuneilla ja palvelusta tär-
keänä pitävillä varusmiehillä on korkea 
motivaatio suorittaa palvelus, mutta 
ammatillinen kiinnostus voi myös olla 
eri asia kuin maanpuolustustahto. 

Velvollisuuden suorittajat ovat 
melko neutraaleja, ja he kokevat suo-
rittavansa lain velvoittamaa palvelusta 
ilman sen merkittävämpää myönteistä 
tai kielteistä suhtautumista. Palve-
lukseen kielteisesti suhtautuvat ovat 
selvästi palveluksessa vain lain velvoit-
tamana, ja he suhtautuvat siihen varsin 
kielteisesti.

Asevelvollisuuden  
kannatus arvossaan

Voimakkaimpia motiiveja suorittaa 
palvelus on se, että pääosa nuorista 
kannattaa nykymuotoista yleistä ase-
velvollisuutta ja siihen kuuluvaa va-
rusmiespalvelusta. Tämä myös korreloi 
Maanpuolustustiedotuksen suunnitte-
lukunnan (MTS) 2019 tekemän kyse-
lytutkimuksen kanssa. Tutkimuksen 
mukaan alle 25 vuotiaista 80 prosenttia 
ja koko väestöstä 77 prosenttia kannatti 
nykyisen järjestelmän säilyttämistä. 

Yleisen asevelvollisuuden on to-
dettu olevan kustannustehokkain tapa 
tuottaa sodan ajan joukkoja Suomen 
sotilaalliseen puolustamiseen. Edellä 
esitetyt luvut sen kannatuksesta osoitta-

vat, että suomalaiset eivät halua luopua 
siitä lähitulevaisuudessakaan. Myös 
aiempia vastaavia kyselytutkimuksia 
tarkasteltaessa yleisen asevelvollisuu-
den kannatus on ollut korkealla.

MTS:n kyselytutkimuksen henkilö-
kohtaista maanpuolustustahtoa mittaa-
vissa kysymyksissä alle 25 vuotiaista 
84 prosenttia ja koko väestöstä 85 pro-
senttia on valmis osallistumaan maan-
puolustuksen eri tehtäviin kykyjensä 
ja taitojensa mukaan. Sen sijaan alle  
25 vuotiaista vain 56 prosenttia ja koko 
väestöstä 68 prosenttia on sitä mieltä, 
että suomalaisten on puolustauduttava 
aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka 
tulos näyttäisi epävarmalta. 

Suomi koetaan puolustamisen 
arvoiseksi maaksi, mutta nuorempi 

sukupolvi suhtautuu selvästi eri ta-
valla aseelliseen maanpuolustukseen 
kaikissa tilanteissa kuin vanhemmat 
sukupolvet. Kuitenkin Puolustusvoi-
mien antama sotilaskoulutus koetaan 
tärkeäksi, koska valtaosa kansalaisis-
ta kannattaa yleisen asevelvollisuuden 
säilyttämistä.

Vaikka suurin osa varusmiehistä 
kokee palveluksen olevan lakivelvoit-
teen suorittamista, vain noin joka neljäs 
varusmiehistä suhtautuu varusmiespal-
veluksen suorittamiseen jokseenkin 
kielteisesti. Valtaosa varusmiehistä 
profiloituu henkilöiksi, jotka ovat joko 
suorittamassa velvollisuuttaan suhtau-
tumatta mitenkään erityisen kielteisesti 
palvelukseen tai pitävät palveluksen 
suorittamista tärkeänä asiana. 

 K
uv

at
 P

uo
lu

st
us

vo
im

at
,  

La
ur

i K
em

pp
ai

ne
n,

 k
uv

an
m

uo
kk

au
s 

Pa
si

 V
ää

tä
in

en
.

 K
uv

at
 P

uo
lu

st
us

vo
im

at
,  

La
ur

i K
em

pp
ai

ne
n,

 k
uv

an
m

uo
kk

au
s 

Pa
si

 V
ää

tä
in

en
.



43 Kylkirauta 3/2020

sotatieteiden kentältä

Se, että suurin osa varusmiehistä 
suhtautuu palvelukseen neutraalisti tai 
myönteisesti, kertoo myös yleisestä 
asennoitumisesta Puolustusvoimia ja 
yleistä asevelvollisuutta kohtaan. Asen-
teet kumpuavat sosialisaation kautta 
yhteiskunnan tuesta ja asenteista.

Varusmieskoulutusta antavissa pe-
rusyksiköissä työskentelevien henki-
löiden on tiedostettava se, että valtaosa 
varusmiehistä on saapunut palveluk-
seen myönteisellä asenteella. Hyvät ja 
huonot kokemukset varusmiespalve-
luksesta kantautuvat asevelvollisten 
perheenjäsenien ja ystävien tietoon, 
ja ne omalta osaltaan vaikuttavat tu-
levien varusmiesten asennoitumiseen. 
On helppo leimata ihmisryhmä – tässä 
tapauksessa varusmiehet – muutaman 

henkilön huonon käytöksen tai kieltei-
sen asenteen takia, vaikka todellisuus 
onkin toinen. 

Motiiveihin vaikuttaminen 

Puolustusvoimissa on ymmärrettä-
vä, että varusmiesten suhtautuminen 
palvelukseen ja maanpuolustukseen 
jakaantuu tiettyjen profiilien mukaan. 
Sillä, miten varusmiehen lähimmät 
palkattuun henkilöstöön kuuluvat esi-
miehet häntä kohtelevat, on epäilemättä 
merkittävä vaikutus henkilökohtaiseen 
asennoitumiseen. 

Vaikka motiivit eivät palveluksen 
aikana muuttuisi, voi velvollisuuden 
suorittaja yksilönä muuttua palvelusta 
kohtaan kielteiseksi epätasa-arvoisen 

tai asiattoman kohtelun vuoksi. Toisaal-
ta muutos voi myös tapahtua toisinkin 
päin. Vuorovaikutus ihmisten kanssa 
on helpompaa, jos lähtökohdaksi ottaa 
sen, että toinen osapuoli ei ole saapunut 
palvelukseen vastentahtoisesti.

Varusmiehet kokevat ja uskovat, 
että palveluksen suorittaminen hyö-
dyttää heitä tulevaisuudessa. Koetun 
hyötyarvon ilmenemistä ei kyselys-
sä tarkennettu, vaan se voi olla mitä 
 tahansa tärkeäksi koettujen taitojen 
oppimisen, palveluksen suorittami-
sesta ansaitun statuksen tai kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämiseen osallis-
tumisen tunteen väliltä. Palveluksen 
kokeminen hyödylliseksi on asevel-
vollisten palvelusmotivaation kannalta 
hyvä asia. 

Motiiveihin suorittaa varusmies-
palvelus vaikuttaa moni asia, joista 
kuitenkin suurin osa liittyy yksilön 
kasvatukseen, sosialisaatioon, joilta-
kin osin geeniperimään sekä asevel-
vollisuusaikaa edeltäneeseen elämään. 
Puolustusvoimissa pystytään hyvin 
rajallisesti vaikuttamaan näihin motii-
veihin. Puolustusvoimien oman toimin-
nan näkyvyydellä ja tiedottamisella on 
vaikutusta erityisesti nuorten ihmisten 
asenoitumiseen varusmiespalvelusta ja 
Puolustusvoimia kohtaan. 

Aktiivinen viestintä toimii erään-
laisena informaatiokanavana nuorille 
siitä, mitä varusmiespalvelus on nyky-
ään. Epätietoisuus ja väärät uskomuk-
set voivat lisätä kielteistä suhtautumista 
palvelusta kohtaan. Tietoa onkin jo vä-
litetty monin toimin, kuten Intti tutuksi 
-hankkeella sekä sotilasvalatilaisuuk-
sissa pidettävillä esittelyillä ja Puolus-
tusvoimien näkyvyydellä sosiaalisissa 
medioissa.

Kapteeni Lauri Kemppainen pal
velee Pohjan pioneeripataljoonassa 
Kainuun Prikaatissa.
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Puolustusministeriön verk-
kosivuilla kenraalimajuri 
evp Lauri Puranen esitti 

blogissaan 15. toukokuuta 2020 
Hornet-hävittäjät korvaavaa HX-
hanketta edistetyn tasapuolisesti. 
Purasen kommentti oli tarpeelli-
nen tilanteessa, jossa hankkeen 
ympärillä alkoi velloa syytöksiä 
eriasteisesta väärän ja puutteelli-
sen tiedon tietoisesta levittämi-
sestä. 

Puranen toivotti myös han-
keen parissa käytävän keskus-
telun tervetulleeksi. Näinpä 
kolumnisti uskaltaakin lukijoi-
densa kannustamana ottaa esille 
näkökulman, jota näkee kytkettä-
vän hävittäjähankkeeseen varsin 
harvoin. Aspekti on luonnollisesti 
turvallisuuspoliittinen.

Eri hävittäjävalmistajat ovat 
kansakuntiensa puolustusväli-
neteollisuuden edustajia, joten 
on selvää, että hävittäjäkaupois-
samme on merkittävä poliittinen 
vaikutin. Niin ikään on selvää, että globaalin pandemian 
koetellessa eri kansantalouksia Suomenkin tekemä miljar-
diluokan hankinta, edes kauempana tulevaisuudessa, on 
jokaiselle toimittajamaalle piristysruiske, jota ei voi jättää 
hyödyntämättä. 

On siis kyse varsin raadollisista kansallisista intresseistä, 
joista kilpailtaessa valtioiden välisen järjestelmän luonne to-
distaa olemassaoloaan myös suomalaisen lehdistön sivuilla. 
Purasta lainaten: ”On selvää, että peli kovenee.” Kenraali-
majuri esittää asian herrasmiehen tavoin diplomaattisesti. 

Se, mitä hävittäjähankintoihin päätöksentekopisteiden 
lähestyessä on odotettavissa, on yhä henkilöön käyvempi 
ja luurankoja kaapeista esiin kaivava vaikuttaminen. Raha 
on motiivina niin raadollinen, että se tuo sitä tavoittelevan 
toimijan perusluonteen esiin varsin nopeasti.

Mitä varsinaisiin vaikuttimiin tulee, Suomen kannalta 
hankinnassa on otettava huomioon ruotsalaiset, yhdysval-
talaiset ja miksei yleiseurooppalaisetkin intressit. Koska 
nyt hankitaan konetyyppiä, jonka on määrä palvella aina 
2060-luvulle asti, ollaan tilanteessa, jossa hankinnalla on 
taloudellisten vaikuttimien lisäksi merkittäviä ulko- ja tur-
vallisuuspoliittisia seuraamuksia. 

Juuri pitkä sitoutuminen tiettyyn valmistajaan ja sen 
takaamaan huoltovarmuuteen sekä toimittajamaan myötä-
mielisyyteen jatkaa toimivaa puolustusyhteistyötä Suomen 
kanssa pakottaa meidät liittoutumaan yhä tiiviimmin valit-
semamme hävittäjätoimittajan kotimaan kanssa. 

Luonnollisesti tärkeä ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
kumppanimme Ruotsi on tällaisessa tilanteessa helppo va-
linta, onhan maidemme välinen puolustusyhteistyö syve-

nemässä yhä konkreettisemmalle 
tasolle. Mutta onko valinta yksi-
selitteinen? Vaikka ruotsalaiset 
eittämättä tarjoaisivatkin kelvolli-
sen koneen asejärjestelmineen, ei 
Ruotsille ole mitenkään ongelma-
tonta, että Itämeren alueen maat, 
joilla on keskinäisiä intressejä, 
olisivat molemmat ilmakompo-
nentiltaan ruotsalaisen puolustus-
teollisuuden varustamat.

Ruotsalaiset eivät välttämättä 
pidä huonona sitä, että Suomen il-
mapuolustuksen runkona olisivat 
vaikkapa yhdysvaltalaiset koneet. 
Miksikö? No tällainen vaihtoehto 
olisi Tukholmalle vain yksi tapa 
sitouttaa Yhdysvallat Itämeren 
alueen – ja siten oman kuningas-
kuntansa – puolustamiseen. 

Entäpä amerikkalaiset sitten? 
Suomelle hävittäjiä Yhdysval-
loista tarjoavat kaksi eri yritystä. 
Mikäli Suomi ei valitsisi kum-
paakaan, olisi se luonnollisesti 
pettymys Washingtonille. Se 

tarkoittaisi yhden pohjoisen ilmakomponentin siirtymistä 
jonkin muun maan kuin Yhdysvaltojen varustamaksi. 

Kun vielä huomioidaan se, että tämä tapahtuisi sellai-
sessa maassa, jolla on yli tuhat kilometriä rajaa Venäjän 
kanssa ja joka suhtautuu myötämielisesti Yhdysvaltoihin 
aikana, jota sävyttää kiihtyvä suurvaltapoliittinen kilpailu 
ja arktisen alueen merkityksen lisääntyminen, oltaisiin, ei 
suinkaan winwin, vaan loseloselose-tilanteessa. Tällä olisi 
luonnollisesti myös edellä kuvatulla tavalla seuraamuksensa 
liittolaissuhteen kannalta – ilmaisia lounaita tai ilmataiste-
luohjuksia kun ei ole.

Mikäli Suomen ilmavoimat varustaisi esimerkiksi 
 Euroopan unionissa ydinaseidensa olemassaolosta ajoittain 
muistuttavan Ranskan isännöimä yritys, oltaisiin kenties 
tilanteessa, jossa pohjoisen Euroopan kansakunnat ottaisivat 
vastuuta omasta puolustuksestaan tavalla, joka kiinnostanee 
niin Berliinissä, Lontoossa kuin Washingtonissakin. Suurval-
loilla, entisillä tai nykyisillä, kun tuppaa olemaa aina tarve 
huolestua toinen toisensa vaikutusvallan kasvattamisesta. 

Hävittäjähankintakeskustelussa, jonka pelin kovenemi-
sesta voimme olla varmoja, on realistin syytä ottaa huomioon 
myös ilmiselvät turvallisuuspoliittiset vaikuttimet. Samalla 
on huomattava, että vastuullisinkaan keskustelija ei turval-
lisuuspoliittisia vaikuttimia pohtiessaan voi valitettavasti 
vastata kenraalimajuri Purasen pyyntöön faktapohjaisuu-
desta, kansainvälinen järjestelmä kun on perusluonteeltaan 
kaoottinen. Lyhyesti voitaneen kuitenkin arvioida, että par-
haat koneet saadaan parhaalta kumppanilta.

Antti Paronen

Hävittäjäkaupoilla
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Suomi oli jäänyt ilman kansal-
lista sotaväkeä, kun viimeinen 
autonomian ajan joukko-osasto 

lakkautettiin vuonna 1905. Itsenäisty-
vään maahan oli tarve saada koulutettua 
sotaväkeä.

Jääkäriliike oli yksi keino havaitun 
puutteen korjaamiseksi. Toinen kou-
lutuspolku oli suojeluskunnissa an-
nettu koulutus. Kolmas toimintalinja 
oli syyskuussa 1917 Porvoon lähelle 
perustettu Järjestyslipusto, joka muuttui 
poliisiluonteisesta lipustosta sotilasope-
tuslaitokseksi, kun se siirtyi vapaus-
sodan aikana Lappajärvelle. 

Sotilasopetuslaitoksia 
perustetaan

Varsin nopeasti huomattiin, ettei sota-
väessä ollut riittävästi upseeristoa. Puu-
tetta poistettiin järjestämällä Helsingin 
ylioppilassuojeluskunnan jäsenille soti-
lasohjaajakurssi Vimpelissä. Kurssi oli 
kestoltaan runsaat kaksi viikkoa, ja siltä 
valmistuneiden 200 miehen on todettu 
käyneen Suomen ensimmäinen upsee-
rikurssi. Olennaisimpana hyötynä kurs-
sista oli se, että suojeluskunnat saivat 
kurssilaisista osaavia sotilasohjaajia.

Vöyrin sotakoulu aloitti toimintansa 
26. tammikuuta 1918. Jo parin päivän 
päästä kurssin oppilaat osallistuivat 
vapaussodan taisteluihin, ja kurssi 
keskeytettiin vapaussodan johdos-
ta useammankin kerran. Varsinainen 
koulutusaika kesti kuusi viikkoa, ja sen 
suoritti runsaat 1 200 miestä. Yhdessä 
palvelukseen jääneiden jääkärialiupsee-
rien kanssa Vöyrin kurssit kouluttivat 
itsenäisen Suomen armeijan alipäällys-

tön runko-osan. Vöyrin kurssien ansi-
osta Puolustusvoimien alipäällystöstä 
muodostui yhtenäisesti koulutettu.

Helmikuun 5. päivänä Mannerheim 
määräsi everstiluutnantti Nenosen pe-
rustamaan tykistökoulun Pietarsaa-
reen. Tykistökoulun tehtävä erosi niin 
Vimpelin kuin Vöyrinkin kurssien 
tavoitteista sikäli, että sen tehtävänä 
oli tuottaa valkoiselle armeijalle tykis-
töyksikköjä aluksi tykeittäin ja lopulta 
patteristoittain. Helmikuussa 2018 pe-
rustettiin myös Päämajan Sotavänrik-
kikoulu. Koulu seurasi vapaussodan 
aikana Päämajan siirtoja, joten Sei-
näjoella alkanut kurssi päättyi huhti-
kuun lopussa Mikkelissä. Tykistökoulu 
oli ainoa sotilasopetuslaitos, joka jäi 
vapaus sodan jälkeen toimimaan, ja se 
siirtyi siinä vaiheessa Lappeenrantaan.

Miehistön koulutus jäi ennen 
vapaussotaa ja sen aikana kaikkein 
puutteellisimmaksi, vaikka sotilas-
ohjaajakurssien päämääränä oli kou-
luttaa miehistön kouluttajia. Miehistön 
koulutuksen epäyhtenäisyyttä lisäsi se, 
ettei kaikkiin suojeluskuntiin riittänyt 
osaavia kouluttajia. Koulutustilanne 
parani sitä mukaa, kun Saksasta kotiu-
tui jääkäreitä ja sotilasohjaajakursseja 
valmistui. 

Mannerheimin hajauttaessa jääkä-
rit valkoisen armeijan eri yksiköihin 
mahdollistettiin asevelvollisuuslain 

perusteella palvelukseen määrätyil-
le jääkäripataljoonille ja värvätyille 
joukoille vähintään kahden viikon 
koulutus ennen taisteluita. Joukkojen 
pikakoulutukseen sisältyi sulkeisjär-
jestystä, ase- ja ampumakoulutusta, 
ketjuun menoa, syöksymistä ja ryn-
näköintiä. Koulutuksen painopiste oli 
hyökkäyksessä, jolla sota katsottiin 
voitettavan.

Koulutus  
vapaussodan jälkeen

Vapaussodan päätyttyä Suomessa oli 
sekalaisen koulutuksen saanut armeija. 
Rauhan ajan kokoonpanoon siirtyvän 
armeijan tehtäväksi tuli poistaa kou-
lutuksessa ilmenneet puutteet ja yhte-
näistää asevoimien koulutus.

Ensimmäiseksi tehtäväksi miel-
lettiin rauhan ajan Puolustusvoimien 
järjestelyt. Organisaation oli palveltava 
paitsi valtakunnan puolustamista myös 
niiden varusmiesten kouluttamista, 
jotka helmikuussa 1918 oli määrätty 
kolmeksi vuodeksi palvelukseen. Jouk-
koja kotiutettaessa vuosina 1892–1896 
syntyneet määrättiin jäämään palve-
lukseen, joten varusmieskoulutukseen 
osallistuvilla oli jo sotakokemustakin.

Koulutus perustui aluksi pääosin 
jääkäreiden Saksasta hankkimaan ko-
kemukseen, sotakokemuksiin, Suomen 

 Vapaussodan päätyttyä rauhan ajan armeijan tehtävänä 
oli yhtenäistää asevoimien koulutus. Koulutuksella luotiin 
sotakelpoinen joukko, johon kuuluvilla oli taistelutahto, 

joka altistui kuriin ja joka täytti tehtävänsä. 

Teksti: Heikki Pohja

Puolustusvoimien
varusmieskoulutuksen ensiaskeleet
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armeijan päällikön koulutuskäskyihin 
ja Suomalaiseen sotilaskäsikirjaan. 
Suomessa oli myös yhteensä 146 sak-
salaista neuvonantajaa. 

Koulutusta johti aluksi yleisesikun-
nan päällikkö apunaan koulutusosasto. 
Syksyn 1918 uudelleenjärjestelyissä 
johtovastuu siirtyi Suomen armeijan 
päällikölle, joka johti koulutusta käs-
kyillä ja koulutustarkastuksilla. Tar-
kastuksien perusteella annettiin muun 
muassa Armeijapäällikön käsky kou-
luutusta varten, niin kuin tuohon aikaan 
kirjoitettiin. Käskyllä siirrettiin ryk-
mentin komentajien päähuomio sisä-
palveluksesta joukkojen harjoituksiin.

Myös divisioonien komentajien 
edellytettiin tarkastavan alaistensa 
joukko-osastojen sotilaskoulutusta. 
Tarkastuskohteet Suomen armeijan 
päällikkö määritti tarkasti. Käskyjen 
tarkoituksena oli yhtenäistää koulutusta 
ja koulutusedellytyksiä. Yksityiskoh-
taiseen ohjeistukseen vaikutti myös se, 
ettei käytössä ollut riittävästi ohjesään-
nöstöä ja että kouluttajien osaamistaso 
oli kirjavaa. 

Vuoden 1918 syksyllä määritettiin 
tavoitteita myös miehistökoulutukselle. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi oli käy-
tettävissä tietty koulutusviikkomäärä. 
Ensimmäinen määräaika oli kahdeksan 
viikon päässä alokasajan alkamisesta. 
Siihen mennessä piti hallita tietyt yksi-
lökohtaiset taidot sekä toiminta ryhmän 
ja joukkueen jäsenenä. Sen jälkeen kes-
kityttiin toimintaan komppaniassa. Kun 
kaksitoista viikkoa palveluksen aloit-
tamisesta oli kulunut, toimeenpantiin 
taisteluharjoituksia pataljoonittain ja 
mikäli mahdollista yhteistoiminnassa 
eri aselajien kanssa.

Varusmiehille annettiin myös kan-
salaisopetusta. Se sisälsi vähiten kou-
luja käyneille opetusta lukemisessa ja 
kirjoittamisessa. Kaikille varusmiehille 
opetettiin isänmaan historiaa ja yhteis-
kuntaoppia sekä annettiin siveellisyys- 
ja raittiusvalistusta.

Koulutuksen järjestelyissä oli 
itse näisyyden alussa lukuisia haastei-
ta. Kaikista vaikeuksista huolimatta 
muutos oli kuitenkin alkanut armeijan 
koulutusjärjestelmän tehtävien mää-
rittelyllä ja koulutuksen yhtenäistämi-
sellä.

Koulutusjärjestelmä 
muotoutuu

Tammikuussa 1919 säädettiin väli-
aikainen asevelvollisuuslaki, jossa 
määritettiin varusmiesten palvelus-
ajaksi puolitoista vuotta. Vuotta myö-
hemmin palvelusaika vakiinnutettiin 
yhdeksi vuodeksi. 

Uusi asevelvollisuuslaki hyväk-
syttiin lokakuussa 1922, ja siinä ylei-
seksi palvelusajaksi säädettiin yksi 
vuosi. Kuitenkin varusmiehet, jotka 
määrättiin muun muassa ratsuväkeen, 
teknillisiin joukkoihin tai tykistöön tai 
jotka koulutettiin reservin aliupseereik-
si tai upseereiksi, palvelivat viisitois-
ta kuukautta. Sotaväen esikunta piti 
 varusmieskoulutuksen vuoden palve-
lusta liian lyhyenä, koska vuoden pal-
veluksen katsottiin johtavan heikosti 
kasvatettuun ja sotilaallisesti ala-arvoi-
seen armeijaan.

Asevelvollisuuslailla vahvis-
tettiin myös se, että koulutus an-
nettaisiin jokaiselle asekuntoiselle 
miehelle. Lisäksi laki sisälsi vaati-
muksia reservi upseereiksi tai -ali-
upseereiksi koulutettaville. Ylioppilaat 
olivat etusijalla Reserviupseerikouluun 
valittaessa.

Suomen armeijan ylimmän johdon 
uudelleen järjestelyiden jälkeen vuonna 
1919 koulutuksen johtamisesta vasta-
si sotaväen päällikkö, jonka asema 
koulutuksen ylimpänä johtajana säilyi 
muuttumattomana koko sotaa edel-
täneen ajan. Koulutusjärjestelmään 
kuului myös tarkastusinstituutio. Ase-
lajitarkastajien tehtävänä oli aselajinsa 
koulutuksen ohjaaminen, valvonta ja 
tarkastus sekä kehittäminen.

Varusmieskoulutus 
1920-luvulla

Vuonna 1919 varusmiesten kasvatuk-
sen päämääränä oli muodostaa taistelu-
kuntoinen joukko, joka olisi kykenevä 
kaikkiin niihin tehtäviin, joita sille an-
netaan, sekä aina valmis täyttämään 
ne, vaikka ne vaatisivat paljon uhreja. 
Tavoitteeseen arvioitiin päästävän an-
karalla kurilla, hyvällä koulutuksella, 
henkisten ominaisuuksien ja luotta-
muksen kasvatuksella, väsymättömällä 
huolenpidolla jokaisesta yksilöstä sekä 
isänmaanrakkauden ja velvollisuuden-
tunnon kasvatuksella. 

Pääosassa joukko-osastoja alok-
kaita aloitti palveluksensa kaksi kertaa 
vuodessa, huhti- ja lokakuussa. Suo-
jajoukoissa saapumiseriä oli vuodessa 
neljä, jotta kaiken aikaa olisi käytet-
tävissä mahdollisimman hyvin koulu-
tettuja joukkoja. Koulutusjärjestelmä 
mukautettiin liikekannallepanoval-
miuden edellyttämäksi. Neljän saapu-
miserän järjestelmässä oli haasteena 
kouluttajien riittävyys joukko-osas-
toissa, ja koulutettujen saapumiserien 
koulutustaso vaihtelikin paljon. 

Vuonna 1919 laadittiin varus-
miespalveluksen aikajaksottelu, joka 
jakoi palvelusajan koulutusjaksoihin. 
Vuoden palvelusaika muodostui alo-
kasajasta, nuorempien sotamiesten 
koulutuskaudesta ja vanhempien so-
tamiesten koulutuskaudesta. Nuorem-
mista sotamiehistä tuli vanhempia 
seuraavan saapumiserän astuessa pal-
velukseen. Aliupseerikoulutus alkoi 
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noin kahden kuukauden kuluttua palve-
luksen alkamisesta ja päättyi seuraavan 
saapumiserän aloittaessa palveluksen-
sa. Tämän jälkeen alkoi aliupseereilla 
ryhmänjohtajakausi. 

Palvelusaikajaksottelua muutet-
tiin vuoden 1922 asevelvollisuuslain 
seurannaismuutoksena, jossa olen-
naisimpana oli reserviupseerikoulu-
tuksen ottaminen ensimmäistä kertaa 
huomioon varusmiespalveluksessa. 
Toinen muutos oli korpraalikurssin 
perustaminen. Korpraalikurssin suo-
ritettuaan oppilaat joko jatkoivat ali-
upseerikoulussa tai heidät siirrettiin 
Reservi upseerikouluun. 

Ryhmänjohtajakausi kesti kuusi 
kuukautta ja kokelaskausi noin neljä 
kuukautta. Tämä 1920-luvun alussa 
käyttöön otettu jaksottelumalli säilyi 
aina 1940-luvun alkuun saakka.

Miehistökoulutus

Alokaskoulutuksessa korostettiin käs-
kyjen ehdotonta noudattamista, var-
tiopalveluksen tärkeyttä, tähtäämisen 
huolellista opettamista ja maaston 
käyttöä avoimessa järjestyksessä. Jal-
kaväen miehistön koulutukselle oli 
luonteenomaista kertaaminen. Opetuk-
sen painopiste oli ketjuharjoituksissa 
ja avoimessa järjestyksessä. Huomiota 
kiinnitettiin myös siihen, ettei ”liialli-
nen avoimen järjestyksen opettaminen” 
veisi pohjaa joukon kurilta, koska avoi-
messa järjestyksessä johtaja ei voisi 
koko aikaa valvoa jokaista yksittäistä 
sotilasta. 

Koulutuksessa oli leimallista se, 
että harjoittelu joukkuekokoonpanos-
sa alkoi jo toisen alokaskuukauden 
aikana. Joukkueharjoituksista puoles-
taan edellytettiin siirryttävän varsin 
nopeasti komppanian ja pataljoonan 

harjoituksiin. Samalla siirrettiin pai-
nopiste taistelukoulutukseen. 

Koulutusohjelma oli laaja, eikä sitä 
pystytty juurikaan toteuttamaan sellai-
senaan. Varsinkin palvelusajan loppuai-
ka jäi puutteelliseksi, koska vanhempi 
ikäluokka sitoutui vartiopalvelukseen 
ja komennustehtäviin. 

Johtajakoulutus

Reservin aliupseerikoulutuksessa 
1920-luvulla oppilaista koulutettiin 
ryhmän ja joukkueen johtajia sekä 
miehistön kouluttajia. Koulutuksen 
tavoitteita määritettiin muun muassa 
vuonna 1922 julkaistussa kirjassa Kou
lutusohjeita jalkaväelle. 

Reserviupseerikoulutuksen kehittä-
misen perustana oli luoda kyky johtaa 
joukkuetta taistelussa. Itsenäisyyden 
alussa joukkueen johtajia koulutettiin 
tilapäisillä kursseilla vuoteen 1920 asti, 
jolloin Reserviupseerikoulu perustet-
tiin. Reserviupseerikoulutuksen suun-
nittelua leimasivat erilaiset näkemykset 
siitä, mikä pitää olla teoreettisen ja käy-
tännön opetuksen keskinäinen suhde. 
Opetusaineiden tuntimäärät vaihteli-
vatkin alinomaa vuosina 1920–1927. 

Toinen reserviupseerikoulutuk-
seen käynnistämiseen liittyvä haaste 
oli upseerioppilaiden oikean lähtötason 
määrittäminen. Ensimmäisillä kursseil-
la lähtötaso vaihteli paljon, koska ei 
ollut määritetty selkeitä vaatimuksia re-
serviupseereiksi koulutettaville. Oppi-
laiden erilaisista lähtötasoista johtuvia 
haittoja pyrittiin vähentämään piden-
tämällä reserviupseerikurssin kestoa.

Reserviupseerikurssilla annettiin 
perusteet sodan ajan joukkueen joh-
tajan tehtäviin. Opetusta täydennettiin 
joukko-osastoissa käytännön johta-
misharjoitteluna. Kokelaiden harjoit-
telumahdollisuudet joukko-osastojen 
taisteluharjoituksissa jäivät kuitenkin 
vähäisiksi, koska myös kantahenkilö-
kuntaan kuuluvia nuoria upseereja ja 
aliupseereja oli harjoitettava samoihin 
tehtäviin. 

Eversti evp Heikki Pohja on Kylki
rautalehden artikkeli ja kirjallisuus
toimittaja. Artikkeli perustuu teokseen 
Suomen puolustuslaitos 1918–1939 
(ISBN 9510147990).  
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Puolustusvoimien joukko-osastotunnukset ja -ristit

Joukko-osastotunnus on joukko-
osastossa palvelevien käyttämä 
merkki, jossa on heraldisesti yhdis-

tettyä tietoa joukko-osaston sijaintipai-
kasta, aselajista ja perinteistä. Tunnukset 
ovat metallia tai ommeltuja merkkejä. 

Varusmiesten palvelusasuissa 
tunnus kiinnitetään maastokuvioisen 
takin vasemmassa hihassa olevaan 
aselajin väriseen tarraan koulutushaara-
merkin yläpuolelle. Sotilaspuvussa käy-
tetään vain yhtä joukko-osastotunnusta. 
Joukko-osastoissa esikunta ja sen alaiset 
perusyksiköt ja laitokset sekä joukkoyk-
siköt käyttävät joukko-osastolle vahvis-
tettua joukko-osastotunnusta.

Itsenäisen Suomen ensimmäiset 
joukko-osastotunnukset valmistettiin jo 
vapaussodan aikana, mutta ne eivät vielä 
olleet vahvistettuja merkkejä. Uudet 
periaatteet joukko-osastotunnuksille 
vahvistettiin senaatin sota-asiaintoimi-
tuskunnassa vuonna 1918. Ensimmäiset 
viralliset joukko-osastotunnukset olivat 
olkaimissa pidettäviä merkkejä. 

Merkkejä suunnitteli Akseli Gallen-
Kallelan johtama sotilaspukukomitea. 
Ne olivat metallisia, pääosin kullanvä-
risiä. Merkki saatettiin myös maalata eli 
painaa olkaimiin. Osa joukoista sai omat 
erilliset tunnukset, mutta suurimmalle 
osalle joukoista tunnukset muodostet-
tiin aselajitunnuksesta ja siihen liitetystä 
numerosta tai kirjaimesta. 

Joukko-osastoperinteitä uudistettiin 
vuonna 1957. Joukko-osastoista vain 

muutamalla oli sotien jälkeen oma tun-
nuksensa, muut käyttivät aselajitun-
nusta. Muutos tuli vasta 20. lokakuuta 
1967, kun tasavallan presidentti vah-
visti ensimmäiset uudet tunnuskuvat. 
Ne olivat Sakari Salokankaan ja Juhani 
Vepsäläisen suunnittelemia. 2000-lu-
vulla joukko-osastotunnuksia on suun-
niteltu ja vahvistettu tarpeen vaatiessa.

Joukko-osastoristi

Joukko-osastoristi kuuluu virallisek-
si joukon perinteisiin liittyväksi yh-
teenkuuluvuuden tunnukseksi. Ristin 
suunnittelussa pyritään heraldisesti ar-
vokkaaseen ja perinteitä kunnioittavaan 
kokonaisuuteen, ja ristejä on vain varus-
miehiä kouluttavilla joukko-osastoilla. 

Joukko-osastoristejä voidaan myön-
tää näissä joukko-osastoissa Puolustus-

voimien kantahenkilökuntaan kuuluville 
ja asevelvollisille sekä yhteistoiminta-
kumppaneille määräaikaisesta ja moit-
teettomasta joukko-osastopalvelusta tai 
erityisistä ansioista sekä muille joukko-
osaston hyväksi erityisen ansiokkaasti 
toimineille henkilöille.

Ristin vahvistaa ja sen myöntämis-
perusteet hyväksyy puolustusvoimain 
komentaja. Itsenäisen joukko-osaston 
muututtua joukkoyksiköksi voidaan 
puolustusvoimain komentajan vahvis-
tamaa perinneristiä kantaa sotilaspuvus-
sa perinnerististä annettujen sääntöjen 
edellyttämällä tavalla. 

Ristit jaetaan virallisissa tai perin-
teisiin liittyvissä juhlatilaisuuksissa. 
Ne ovat numeroituja, ja niiden saajista 
sekä myöntämisperusteista pidetään 
luetteloa. 

Mikäli henkilölle on myönnetty 
useampia joukko-osastoristejä tai pe-
rinneristejä, kannetaan risteistä hen-
kilölle ominta ja arvokkainta ristiä. 
Hyvän käytännön mukaista on käyttää 
sen joukon ristiä, jonka järjestämä tilai-
suus on kyseessä. 

Joukko-osastoristiä tai perinneris-
tiä voidaan käyttää Puolustusvoimien 
järjestämissä tilaisuuksissa myös si-
viilipuvussa vastaavalla paikalla kuin 
kantahenkilökunnan sotilaspuvussa.

Marko Palokangas
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Puuttuva resurssi
”Kalle, ainoa resurssi, joka meiltä puut-
tuu, on aika”, sanoi eversti Matti Närhi. 
Sitä seurasi hetken hiljaisuus, koska 
samanaikaisesti tajusimme lausuman 
sopivan myös Matin, Pääesikunnan 
suunnitteluosaston päällikön vakavaan 
sairauteen. Siitä emme tuolloin kuiten-
kaan puhuneet, vaan Puolustusvoimien 
kehittämisestä lähestyvällä 1990-luvulla.

Suomessa pystyy yleensä toteutta-
maan perusteltavissa olevat hankkeet. 
Rahaa niihin on harvoin toivottua määrää, 
mutta rahakin kumuloituu, kun aikajän-
nettä jatkaa. Kehittäminen on siis mah-
dollista, mutta se vaatii aikaa, jatkuvuutta 
ja määrätietoisuutta. Loputtomiin aika ei 
kuitenkaan riitä, sillä muuttuva maailma 
ei sitä Puolustusvoimille salli. Tuota asiaa 
Matti yritti minulle, kärsimättömälle kapteenille, opettaa.

Matti Närhi oli monipuolisissa tehtävissä palvellut upseeri, 
jonka nouseva ura katkesi ennenaikaiseen kuolemaan. Hän oli 
myös vuoden kadettiupseeri vuodelta 1987. Kaikkien Pääesi-
kunnan everstien virkahuoneeseen kapteeneilla ei olisi ollut 
menemistä juttutuokiolle, mutta hänen aikaansa riitti myös 
meille nuorimmille.

Suunnitteluosaston kannalta aikatekijä liittyi tuolloin eri-
tyisesti hankintaohjelmiin, mutta aikaa oli syytä pohtia myös 
koulutuksen kannalta. Milloin on aloitettava hankittavien 
järjestelmien koulutus, miten varmistetaan riittävän mutta ei 
liiallisen väen kouluttaminen sekä miten ja milloin koulutus 
on aika lopettaa? 

Eikä tässä suinkaan kaikki: Ovatko koulutusmahdollisuu-
temme oikeassa suhteessa materiaaliin ja toimintatapoihin, riit-
tääkö aika asevelvollisten kouluttamiseen, vai onko järjestelmä 
vain ammattisotilaille sopiva? Mikä on järjestelmän todellinen 
hinta, kun elinkaarikustannukseen lasketaan mukaan koko si-
toutuva henkilöstöresurssi koulutuskustannuksineen?

Yhdeksänkymmentä vuotta sitten puolustuslaitoksen kou-
lutuksesta vastannut jääkärieversti Viljo Tuompo kuvasi suo-
malaisen sotilaskoulutuksen ihannetta seuraavasti: ”Sota vaatii 
jokaiselta mieheltä – ei vain äärimmilleen kehitettyjä ruumiil-
lisia ominaisuuksia ja puhtaasti sotilaallista harjoitusta – vaan 
ennen kaikkea jokaisen yksilön ajattelevia aivoja ja henkisen 
kypsyyden etevämmyyttä vihollisen suhteen.” 

Varusmiesten palvelusaika kesti tuolloin vähintään vuoden. 
Palvelukseen oli sijoitettu ”välttämättömän alkeisopetuksen” 
nimellä lasku-, luku- ja kirjoitustaidon täydennysopetusta sekä 
valistustyötä, jonka puitteissa opetettiin historiaa, luonnontie-
teitä ja yhteiskuntaoppia. Ajatteleville aivoille tarvittiin muu-
takin purtavaa kuin puhdas sotilaskoulutus. Silti koulutuksen 
tahti voitiin pitää ihmisten omaksumiskyvyn rajoissa. Tulokset 
nähtiin talvisodassa.

Sittemmin varusmiespalvelukseen käytettävä aika on ly-
hentynyt, vaikka Puolustusvoimissa on tiedetty sen heikentävän 
koulutustulosta. Mahdollisuuksia koulutusajan pidentämiseen 
selvitettiin 1970-luvulla, mutta se ei ollut poliittisesti hyväk-
syttävää. Vielä 1980-luvun alussa eduskunnan puolustusva-

liokunnalle esitettiin pitkän palvelusajan 
suhteellista lisäämistä tai 330 vuorokau-
den palvelusajan määräämistä kaikille 
yhtäläiseksi. Kaikessa hiljaisuudessa 
ensin mainittua vaihtoehtoa on voitu 
jossain määrin toteuttaa.

Yhä useammassa asiassa tukeudu-
taan yleisen koulutusjärjestelmän ope-
tukseen. Vuonna 1998 lyhin palvelusaika 
lyheni kahdeksasta kuuteen kuukau-
teen. Tuolloin puhuttiin keskittymises-
tä ydintehtävien hoitamiseen, joka on 
samalla kiertoilmaus välttämättömälle 
minimitasolle. Muutoksella suljettiin  
7 000 vuodepaikkaa ja niitä vastaava 
määrä varuskuntia. Opetukseen sisäl-
lytettäviä asioita karsittiin, ja valintojen 
merkitys nousi suhteessa koulutukseen.

Koulutettavia asioita ei voida kuitenkaan loputtomiin karsia, 
vaikka koulutettavien lähtötaso joissain asioissa onkin hyvä. 
Keskiverto suomalainen nuori on kuitenkin avuton metsän 
eläjä ja yllättävän tottumaton toimimaan yhteisön hyödylli-
senä jäsenenä. Monenlaiset laumailmiöt ovat hänelle tuttuja, 
mutta kontaktit oman kuplan ulkopuolelle sekä ohjautuminen 
enemmän sanoman sisällön kuin volyymin mukaan voivat olla 
outoja. Sodan oikeussääntöjen opettaminen on jo maamme 
kansainvälisten sitoumustenkin vaatimaa. Pelkkä taistelukou-
lutus ilman henkisen kypsyyden kasvua on aseen antamista 
lapsen käsiin.

Vuosituhannen vaihtuessa sotilaan toimintakykyä alettiin 
tarkastella kokonaisuutena, joka jakautuu fyysiseen, psyykki-
seen, sosiaaliseen ja eettiseen ulottuvuuteen. Koulutus 2020 
-ohjelma uusine taistelutapoineen nostaa taistelijan koulutuksen 
vaativuustasoa. Samalla se lisää sosiaalisten, psyykkisten ja 
eettisten kysymysten käsittelyn jo alokaskoulutuksen osaksi. 
Aika ei ole vienyt pohjaa Viljo Tuompon ajatuksilta.

Kadettikunta julkaisi 1980-luvun alussa kirjasen nimeltään 
Väitteitä ja vastaväitteitä. Matti Närhi johti toimituskuntaa, 
jonka viesteistä yksi oli se, että Suomen kansalainen maksaa 
vuosittain veroina korvauksen turvallisuuspalveluistaan ja 
asekoulutuksesta. Niinpä asevelvollinen on ostanut itselleen 
koulutuksen sotapalvelukseen ja on oikeutettu saamaan täyden 
vastineen rahoilleen sekä käyttämälleen ajalle. 

Itse mietin kirjaan tekemässäni artikkelissa, miten aika oli jo 
tuolloin siirtänyt sodan kokeneet kouluttajat pois työelämästä: 
”On pelättävissä, että yksittäisen sotilaan koulutuksessa sisältö 
unohtuu, mutta muoto säilyy. Enemmän kuin kertaakaan aikai-
semmin tarvitaan kysymystä miksi. Vasta kun vastaus löytyy 
aina viimeiseen sulkeiskomentoon, ollaan pitävällä pohjalla.” 

Nykyisen sodan sisällön läheltä nähneitä löytyy enää vain 
rauhanturvaajista, mutta toisaalta upseerien valmius selvittää 
asioita on parempi kuin koskaan, kiitos Maanpuolustuskor-
keakoulussa tehdyn työn. Myös varusmiehille koulutettavaa 
taistelutekniikkaa voidaan siis tutkia tieteellisin menetelmin 
nyt, kun vielä on aikaa. 

Kalle Liesinen
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Kadettikunnan strategiatyö 2030 etenee

Kadettikunnan turvallisuus-
poliittinen seminaari ja suo-
situt Kaaderitanssiaiset on 

jouduttu perumaan koronavirusepide-
mian takia. 

Kadettikunnan strategiatyö 2030 
on jatkunut hallituksen toimenpitein ja 
kiitos kadettipiirien laatimien strategia-
analyysien ja järjestötutkimuksen sekä 
viestintätutkimuksen tulosten analysoin-
nin. Strategia 2030 käsitellään Kadetti-
kunnan vuosikokouksessa lauantaina 
 24. lokakuuta Katajanokan Kasinolla 
Helsingissä. Samassa yhteydessä anne-
taan myös selkeät suuntalinjat seuraa-
valle kolmelle vuodelle.

Kadettikunta 100 vuotta 
-juhlakirja

Kadettikunnan 100-vuotisjuhlakir-
jan valmistaminen on jatkunut toimi-
kunnan puheenjohtajan, kenraalimajuri 
Juha-Pekka Liikolan johdolla. Kirjan 
päätoimittajana on toiminut eversti, 
 sotatieteiden tohtori Markku Iskanius. 

Kirjatoimikunnassa ovat olleet 
mukana allekirjoittanen lisäksi Kadetti-
kunnan perinnejaoston puheenjohtajina 
toimineet prikaatikenraali Jukka Joki-
nen ja eversti Juha Helle. Uutena jä-
senenä kirjatoimikuntaan tuli mukaan 
uusi  Kadettikoulun johtaja, everstiluut-
nantti Teemu Nurmela. Toimikunnassa 
on myös Kadettikunnan perinnejaoston 
jäsen everstiluutnantti, sotatieteiden toh-
tori Marko Palokangas. Kuvatoimitta-
jana on everstiluutnantti Jukka Haltia. 
Kielenhuollon on toteuttanut Pekka 
Saloranta. Kirjan taitosta vastaa Simo 
Nummi Mainos Nummi Oy:stä.

Kirjahanke on edennyt projektisuun-
nitelman mukaisesti, josta suuri kiitos 
kuuluu hanketta tukeneille tahoille. 
Hankkeen toteuttaminen Kadettikunnan 
omin taloudellisin resurssein olisi ollut 
lähes mahdotonta. 

Syksyn aikana saatetaan loppuun 
kirjan taitto sekä kuvittaminen. Painotyö 
toteutetaan ensi talvena ja kirja julkis-
tetaan Kadettikunnan kevätkokouksen 
yhteydessä 24. huhtikuuta 2021 Turussa. 
Kirja luovutetaan muun muassa kaikille 
Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskele-
vien kadettikurssien opiskelijoille.   

Tietopankkeja ja 
verkkosivustoja uudistetaan

Kadettikunta on koronaepidemian 
aikana panostanut erityisesti viestinnän 
kehittämiseen ja tietopankkien uudista-
miseen. Kylkiraudan uudet verkkosivut 
osoitteessa www.kylkirauta.fi avattiin 
tammikuussa ja Kadettikunnan uudet 
kotisivut ositteessa www.kadettikunta.
fi julkaistiin kesäkuussa. 

Syksyn aikana uudistetaan Vete
raanien Perintö – Itsenäinen Isänmaa 
-tietopankki osoitteessa www.veteraa
nienperinto.fi. Oppimisympäristön 
tekninen alusta uudistetaan ja sivuston 
ulkoasua ja käytettävyyttä paranne-
taan. Tietopankin laajuus on yli 1 200 
tietosivua. Suomenkielisen tietopankin 
uudistustyön valmistuttua uudistetaan 
ruotsinkielinen tietopankki Arvet efter 
Veteranerna – Ett Självständigt Foster
land osoitteessa www.veteraanienperin
to.fi. 

Tietopankki tukee maamme koulujen 
historianopetusta, ja se on myös avoin 
tietolähde kansalaisille. Tietopankkiin 
on kohdistunut vuosittain 2–3 miljoonaa 
tietohakua. 

Kuluvan vuoden loppuun mennessä 
uudistetaan myös Turvallisuuspolitiikan 
tietopankki osoitteessa www.turpopank
ki.fi  ja sen sisältö päivitetään sekä tie-
tosisältöä laajennetaan lisäämällä uusia 
maakansioita. Tavoitteena on uuden 
Turvallisuuspolitiikan tietopankin jul-
kistaminen Kadettikunnan 100-vuotis-
juhlapäivänä 27. tammikuuta 2021.

Kadettikunta uudistaa syksyn aikana 
myös Suomen marsalkka Mannerheimin 
metsästysmajan verkkosivuston osoit-
teessa www.marskinmaja.net. Sivusto 
sisältää runsaasti tietoa Mannerheimin 
metsästysmajasta ja Mannerheimin 
 sotilasurasta ja elämästä. 

Juhlavuoden 2021  
valmistelut jatkuvat

Kadettikunnan 100-vuotisjuhlavuoden 
ohjelman valmistelut ovat jatkuneet. 
Kadettikunnan vuosipäivän seppeleen-
lasku järjestetään keskiviikkona 27.1. 
kello 9 Helsingin Hietaniemessä 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.

Kadettikurssien 
kurssihistoriikit

Kadettikurssien historiikkikirjat ovat 
tärkeä osa kadettiupseerikoulutuk-
sen ja kadettiupseerien elämäntaipa-
leen taltiointia aikalaiskuvauksineen. 
 Kadettikunta kannustaa ja tukee talou-
dellisesti kadettikursseja kurssikirjojen 
julkaisemiseksi. 

Oli ilo tavata syyskuussa opinton-
sa aloittaneet 107. Kadettikurssin ja  
90. Merikadettikurssin kadetit ja toivot-
taa heidät tervetulleiksi Kadettikuntaan. 

Constantem decorat honor  
– Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi, kadetti 6584
juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
twitter(at)kadettikunta
facebook.com/kadettikunta
instagram.com/kadettikunta1921
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  Kadettikunta r.y:n kevät- ja syyskokous 
Kadettikunta ry:n vuosikokous (kevät- ja syyskokous) järjestetään Helsingissä Katajanokan 
Kasinon Kenraalisalissa (Laivastokatu 1, 00160 Helsinki) lauantaina 24. lokakuuta 2020 
kello 13.00 alkaen. Kokous toteutetaan viranomaisten antamia koronavirusepidemiaa  koskevia 
suosituksia ja rajoituksia noudattaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan halli-
tukselle kirjallisesti sääntöjen mukaisesti ennen kokousta lähettämät kokousaloitteet. Ääni-
oikeutettuja kokouksessa ovat kaikki Kadettikunnan jäsenet.  Äänestäminen nimetylle jäsenelle 
annetulla valtakirjalla on sallittu.

Kokouspäivän ohjelma

09.30–10.00  Saapuminen tilaisuuteen.

10.00–10.30  Esitelmä: Joukkosi eessä – 1939–1945 menehtyneet kadettiupseerit ja kadetit.  
  Komentaja Kari Huhtala. 

10.30–11.00  Kadettikunnan ansiomitalien ja muiden huomionosoitusten luovuttaminen. 
  Puheenjohtaja, kenraalimajuri Jari Kallio.

11.00–12.00  Lounastarjoilu.

12.00–13.00  Kadettikunnan järjestötutkimus ja viestintätutkimus,  piirianalyysit,  Kadettikunnan  
  strategia 2030. 
  Kadettikunnan pääsihteeri, eversti Pertti Immonen ja eversti, ST Hannu Liimatta.

13.00–15.00  Sääntömääräinen vuosikokous (kevät- ja syyskokous).

15.00–15.30  Kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen vuosikokouspäivään pyydetään tekemään viimeistään 16. lokakuuta 2020 
ensisijaisesti Kadettikunnan toimistonhoitaja Sabina Krogarsille sähköpostiin sabina.krogars(at)
kadettikunta.fi tai puhelimitse 050 470 7291.

Kokouspaikalla on saatavilla hengityssuojaimia ja käsidesiä.

Tervetuloa joukolla päättämään yhteisistä Kadettikunnan asioista!

Kadettikunnan hallitus 

Kadettikunnan vyö tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
Kadettikunnan tunnuksella 
varustetun krokotiilikuvioisen 

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

Hinta on 35 euroa + postituskulut. 
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 
050 470 7291.
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Kahdeskymmenestoinen Kaa-
derigolf järjestettiin Tuu-
sulan Golfklubin kentällä  

11. elokuuta 2020. Kilpailu järjestet-
tiin yksipäiväisenä ottaen huomioon 
koronavirusepidemian aiheuttamat 
rajoitukset. Muun muassa palkintojen 
jako toteutettiin turvavälit muistaen 
ulkosalla.

Kilpailun johtajana toimi perintei-
seen tapaan majuri evp, liikuntaneuvos 
Risto Luukkanen, jota avusti puoliso ja 
lapset. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 
66 pelaajaa kahdeltakymmeneltäviidel-
tä eri kadettikurssilta. Kadettikunta tuki 
yhteisöllistä tapahtumaa tarjoamalla 
kilpailijoille mm. salaattilounaan.

Kilpailu sujui hyvin kauniissa 
kesä säässä ja tulostaso muodostui 
korkeaksi. Kisan paras pelaaja oli ylei-
sessä sarjassa pelannut 53. Merikadet-
tikurssin Markku Halonen, jonka nimi 
kaiverretaan Ripen pyttyyn.  Halosen 
tulos oli 41 pb. Naisten sarjan paras 
pelaaja oli Tuula Ulander ja kadetti-
kurssien välisen mestaruuden voitti  
58. Kadettikurssi, joka sai jo kolman-
nen kiinnityksen kiertopalkintoon.

XXII Kaaderigolf oli jälleen onnis-
tunut tapahtuma, jossa saattoi tavata 
tuttuja mukavan yhdessäolon ja reilun 
kisan merkeissä. Kadettikunta esittää 
Ristolle ja hänen perheelleen lämpimät 
kiitokset tapahtuman järjestämisestä.

XXII Kaaderigolfin 2020 tulokset.

Yleinen ja seniorit
1. Halonen Markku
2. Halonen Kalevi
3. Tunturi Jari

Naiset
1. Ulander Tuula
2. Saulamo Helena
3. von Bonsdorff Camilla

Veteraanit ja yliveteraanit
1. Ilveskoski Ahti
2. Wäänänen Jukka
3. Ulander Ilkka

Superveteraanit
1. Torstila Jukka
2. Engström Juha
3. Wennström Finn-Göran

Kadettikurssit
1. 58.k
2. 55.k
3. 72.k

Lähimmäs lippua toisella lyönnillä 
väylällä 3 voitti Juhani Sulkio (72. k).

Lähimmäs lippua väylällä 12 voitti 
Juhani Kaskeala (38. mek).

Pisimmän draivin löi Ahti Ilveskos-
ki (55. k).

Parhaan scratch-tuloksen (76 lyön-
tiä) teki Sören Isaksson ja toiseksi tuli 
kutsuvierassarjassa pelannut Petri Ko-
valainen (79 lyöntiä) ja kolmanneksi 
Jukka-Pekka Kolehmainen (83 lyön-
tiä.).

XXII Kaaderigolf pelattiin Tuusulassa 11.8.2020

Kilpailun tulokset ovat luettavis-
sa Tuusulan golfklubin verkkosivulla 
ww.tgk.fi

Ensi vuonna XXIII Kaaderigolf pe-
lataan yksipäiväisenä ja yhteislähtönä 
Tuusulassa tiistaina 10. elokuuta 2021.

XXII Kaaderigolfin naisten sarjan voittaja Tuula Ulander (oikealla) ja 
kolmanneksi sijoittunut Camilla von Bonsdorff (keskellä). Kuvasta 
puuttuu toiseksi sijoittunut Helena Saulamo.
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Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Merkkipäiväluettelo 2021

Kylkiraudassa 4/2020 julkaistaan luettelo Kadettikunnan jäsenistä, jotka 
vuonna 2021 täyttävät 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60 tai 50 vuotta. Niitä, jotka 
eivät halua syntymäpäivätietojaan julkaistavan, pyydetään siitä ilmoittamaan 

Kadettikunnan toimistoon 24.11.2020 mennessä. Sähköposti: sabina.krogars(at)
kadettikunta.fi, puhelin 050 470 7291tai postitse: Kadettikunta ry,  

Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Joulukortit

Nyt on aika tilata joulukortit. Mallit ja hinnat ovat sivulla 56 sekä Kadetti-
kunnan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Jäsentuotteet

Jäsentuotteet ovat nähtävissä Kadettikunnan verkkosivuilla www.kadetti
kunta.fi kohdassa jäsenistölle. Tilaukset sähköpostilla.

Jäsenmaksun maksumuistutus

Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille.
Varsainen jäsenmaksu lähetettiin helmikuussa sähköpostilla niille jäsenille, 

joiden  sähköpostiosoite on jäsenrekisterissä. Valitettavasti kyseinen sähköposti 
saattoi mennä vastaanottajan roskapostilaatikkoon, minkä johdosta jouduimme 

lähettämään maksumuistuksen postitse. 

Kadettikunnan solmioneula ja  
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut 
ainutlaatuiset Kadettikun-
nan tunnuksella varustetut 

solmioneulan ja kalvosinnapit. 

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

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

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

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

painettu Kadettikunnan merkki ja  
takakannessa on teksti Kadettikunta ry. 
Tumman sinisen kortin Lumikoristel
lut kuuset teksti on ”Rauhallista Joulua 
ja  Onnellista Uutta Vuotta”. Valkoisen 
kortin Kultainen poro teksti on ”Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta”.

Lumikoristellut kuuset on upea 
kortti, jossa kiiltävät kultafolioidut ja 
kohopainetut kuuset ovat saaneet kau-
niit lumikoristeet oksilleen. Kadetti-
kunnan merkki tulee hillityn loistavasti 
esiin. 

Kultainen poro -joulukortti on 
taide paperikortti, jossa kannen vii-
meistelevät kohopainetut ja kiiltäväl-
lä kullalla folioidut yksityiskohdat. 
Kadettikunnan merkki on painettu 
kultafoliolla.

Tilaukset sähköpostilla osoittee-
seen sabina.krogars(at)kadetti kunta.
fi tai puhelimitse 050 470 7291.

Kadettiupseerin isännänviiri isänpäivälahjaksi

Kadettiupseerin isännänviiri 
on tilattavissa Kadet tikunnan 
toimistosta. Viirin hinta on 45 

euroa (4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) tai 95 
euroa (5,5 metrinen viiri) + postimak-
su.

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

Tilaa itsellesi tai lahjaksi perin-
teiset harmaat villasukat. Sukat 
on valmistettu Helsingin villa-

sukkatehtaalla 1950-luvun neulonta-
koneita käyttäen. 

Sukkien materiaali on 70 % puh-
dasta lampaanvillaa ja 30 % kestävyyt-
tä lisäävää polyamidia. Sukkia on kahta  
kokoa: 38–41 ja 42–45.

Villasukkien ympärillä on vyöte, 
johon on painettu Kadettikunnan 
merkki. Lisäksi toisen sukan ylärenaan 
on ommeltu kangasmerkki, jossa Ka-
dettikunnan merkki.

Hinta sukkaparille on 26 euroa 
+ postitus 5 euroa. Tilaukset Sabina 
Krogarsille: sabina.krogars(at)kadetti
kunta.fi tai puh. 050 470 7291.

  

MANNERHEIM-SÄÄTIÖ
 

  Mannerheim-säätiö myöntää stipendejä opintoihin, jotka kartuttavat Suomen 
etua edistävää kokemusta ja osaamista. Stipendejä jaetaan etupäässä upseerien 

ulkomaan jatko-opintoja varten. Säätiö huomioi stipendipäätöksissään Puolustusvoimien 
toimintatavoitteet.

Vapaamuotoiset stipendihakemukset toimitetaan viimeistään 31.10.2020 alla olevaan  
osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Stipendien myöntämisestä ilmoitetaan saajille  

vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mannerheim-stiftelsen sr.
Mannerheim-säätiö sr.

Klaus Ilmonen
Mannerheim-säätiön toimitusjohtaja

 Mannerheim-säätiö sr., c/o Asianajotsto Hannes Snellman Oy, PL 333, 00131 Helsinki 
mannerheimstiftelsen(at)hannessnellman.com
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Mitä opimme tästä?
Keir Giles
Moskovan opit – Mikä saa 
Venäjän vastustamaan länttä
Docendo 2020
Sivuja 301
ISBN 978-952-291-728-7

”Jäätävää luettavaa kaikille 
 Venäjästä ja Suomen turvallisuu-
desta kiinnostuneille”, todetaan 
kirjan kannessa. Puhkikuluneen 
adjektiivin sijasta käyttäisin mie-
luummin termejä masentavaa tai 
lohdutonta. 

Tämä siksi, että ymmärrettäi-
siin sen katastrofin laajuus, jonka 
synnytti lokakuun vallankumous 
ja sitä seurannut yli seitsemän-
kymmenvuotinen neuvostodikta-
tuuri: kuinka vanhasta kulttuurin 
ja sivistyksen kehdosta – puutteis-
taan huolimatta – tuli epäinhimil-
lisyyden absoluuttinen keskipiste. 
Tämä on se geeniperimä, tsaari-
en perinnön ohella, joka eniten 
asemoi nyky-Venäjän toimintaa maa-
ilmanpolitiikassa. 

Muun muassa Venäjän sotilaspoli-
tiikkaan perehtynyt Giles allekirjoittaa 
tulkinnan, jonka mukaan Neuvostoliiton 
romahdusta seuranneessa toiveikkuuden 
ajassa oli kyse länsimaissa syntyneestä 
illuusiosta. Venäjän ulkopolitiikan ta-
voitteet eivät kuitenkaan olleet muut-
tuneet. – Arvioitsijan huomiona totean, 
etteivät myöskään Kiinan tavoitteet ole 
muuttuneet.

Winston Churchillin sanonta 
”Venäjä on arvoituksen sisällä oleva 
salaisuuteen kääritty ongelma” lienee 
perua asianomaisen ja venäläisen maail-
mankäsityksen eroista. Jos ei ymmärretä 
venäläisen ja länsimaisen maailmanku-
van peruseroja, ollaan tuomittuja pet-
tymään kerta toisensa jälkeen. Gilesin 
mukaan ”väistämättä”, ja hän jatkaa: 
”Siitä hetkestä lähtien, kun Putin nousi 
valtaan, lännessä eläteltiin Venäjä-
kuvaa, jolla ei ollut mitään tekemistä 
todellisuuden kanssa.”

Kerta toisensa jälkeen länsimaiden 
johtajat eivät ole ymmärtäneet, että 
venäläisen katsannon mukaan sovin-
nonhalu ja kompromissin haku ovat 
vain heikkouden merkkejä – eivät val-

tiomiestason otteita. Samanaikaisesti 
ylenpalttinen yritys ymmärtää Venäjää 
kääntyy myönnyttelyksi. Voisi ajatel-
la, että sanonta ”tehdään kompromissi, 
tehdään niin kuin minä sanon” nivoo 
yhteen venäläisen käsityksen molem-
minpuolisesta ottamisesta ja antami-
sesta.

Aikoinaan jo George Kennan totesi 
kylmän sodan aikana, että neuvostoliit-
tolainen käsitys jatkuvasta piiritystilasta 
leppymättömien vihollisten keskellä on 
ehdoton elinehto vallitsevan hallinnon 
legitimoinnille. Onko nyt kysymyksessä 
Venäjän johdon aito ajattelu vai sisä-
politiikan välineeksi keksitty sepittely, 
jää arvoitukseksi. 

Kansainvälinen politiikkakin on 
vain vihamielisten voimien välistä 
kamppailua, jossa ulkopuolisten voimi-
en tavoitteena on kaapata Venäjän kolos-
saaliset luonnonvarat. Tässä ajattelussa 
on voimakkaita kaikuja kolmannen val-
takunnan operaatio Barbarossan tavoit-
teista: Venäjän muisti on pitkä. Venäjän 
kansallisen turvallisuuden johtoajatuk-
sena näyttää olevan ideaalitilanne, jossa 
molemmin puolin rajaa seisoo vartiossa 
venäläinen sotilas. Eipä paljon naurata 
naapurimaita…

Gilesin teoksessa on jäänyt häm-

mentävän vähälle huomiolle 
Maanpuolustuskorkeakoulun jul-
kaisu, jo vuodelta 2011. Forssin, 
Kiianlinnan, Inkisen ja Hultin teos 
Venäjän sotilaspoliittinen kehitys 
ja Suomi korosti heti alkuun geo- 
ja voimapolitiikan paluuta. Ilmes-
tyessään tutkimus vaiettiin sangen 
huolellisesti, joten esitetyt teesit 
Venäjän kehityslinjoista jäivät suu-
relta osin huomaamatta. 

Lähes kymmenen vuotta ei ole 
mitenkään vähentänyt tutkimuk-
sen relevanssia. Siten kannattaa 
myös ymmärtää, että länsimainen 
ajatus laajasta turvallisuuskäsityk-
sestä ja -uhkista ei saa suosiota 
Venäjällä. Sijoitus sotavoimaan 
ja -kalustoon ei ole suinkaan van-
hentunut ajatus Venäjällä – päin-
vastoin. Pariteetti tavanomaisten 
sotavoimien vahvuuksissa tulisi 
olla myös länsimaisen turvalli-
suusajattelun ytimessä. Muu on 
Venäjällä haihattelua.

Venäjän varoittelemasta Nato-
jäsenyydestä ei taas Gilesin mukaan olisi 
Suomelle välttämättä juuri nyt merkittä-
vää lisäarvoa. EU-jäsenyys sekä lukui-
sat kahdenväliset puolustussopimukset 
muodostavat turvallisuussuhteiden ver-
koston, jonka voisi jopa väittää antavan 
Suomelle luotettavammat turvatakuut 
kuin vetoaminen sekavassa tilanteessa 
Naton viidenteen artiklaan, Giles pohtii. 

Jos Suomi liittyisi Natoon sen nyky-
tilassa, on aivan selvää, että Suomi olisi 
turvallisuuden tuottaja – ei sen kuluttaja, 
Giles sanoo. Hänen mukaansa pelkäs-
tään Suomen ja Venäjän välinen soti-
laallinen konflikti on epätodennäköinen. 
Venäjän ja Naton konfliktissa Suomi ja 
sen meri- ja ilmatila taas olisivat kriitti-
sessä roolissa, kuuluipa maa Natoon tai 
ei. Tämä olisi syytä suomalaisten rivi-
poliitikkojenkin jo vähitellen tunnustaa.

Keijo Korhonen on sanonut lait-
tamattomasti suunnilleen näin: ”Niin 
kauan, kun jalopeura ja lammas eivät 
voi levätä yhdessä – ilman että toinen 
korvataan joka päivä uudella – on syytä 
pitää ruuti kuivana.”

Hyvä kiteytys kauan ennen tämän 
kirjan julkaisemista.

Pekka Holopainen
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Itämeren lukko
Jukka Tarkka
Ahvenanmaa, Itämeren 
voimapolitiikan pelinappula
Docendo 2020
Sivuja 224 
ISBN 978-952-291-747-8

”Suomalaisiin on kylmän sodan 
vuosina piintynyt sellainen pakko-
mielle, että 1 300 kilometriä itäistä 
maarajaa on Suomelle aivan erityi-
nen turvallisuusongelma. – – 1 300 
kilometrin mittainen läntinen me-
riraja on Suomen varsinainen tur-
vallisuusriski, sillä sen yli kulkee 
95 prosenttia Suomen viennistä ja 
99,9 prosenttia datayhteyksistä, 
ja nämä molemmat elämänlangat 
kietoutuvat umpisolmuksi Ahve-
nanmaalla.”

Tohtori Jukka Tarkka on uu-
simmassa teoksessaan – Ahvenan
maa, Itämeren voimapolitiikan 
pelinappula – paneutunut Ahve-
nanmaan demilitarisointia koskevaan 
pitkään ja sekavaan sopimushistoriaan 
sekä Ahvenanmaan historiaan erilaisissa 
Itämeren kriiseissä. Tarkka pohtii kirjas-
saan kansainvälisten sopimusten rajoi-
tuksia, niiden sallimia toimia ja niiden 
edellyttämiä velvoitteita, sopimusten 
sitovuutta ja erilaisia tulkintoja.

Ahvenanmaa on kummajainen 
Itämeren turvallisuuspoliittisessa pe-
likentässä. Maantieteellisesti sillä on 
samanlaista strategista vaikuttavuutta 
kuin Bornholmilla ja Gotlannilla. Kuka 
hallitsee Ahvenanmaata, hallitsee myös 
liikennettä Suomenlahdelle ja Pohjan-
lahdelle. 

Saariryhmästä tekee kummajaisen 
sen liki kahdensadan vuoden päähän 
ulottuva kansainvälinen sopimushis-
toria. Saarten ensimmäinen kansain-
välinen sopimus syntyi Krimin sodan 
rauhanneuvotteluissa vuonna 1856. 
Tuolloin Venäjän keisari Aleksanteri II 
lupasi olla rakentamatta Ahvenanmaalle 
laivastotukikohtia ja tykistölinnakkeita. 
Krimin sodan voittajat halusivat työntää 
Venäjän merellistä voimaa idemmäksi 
ja näin vähentää Venäjän vaikutusta Itä-
meren piirissä. 

Ensimmäisessä maailmansodassa ja 
Suomen vapaussodassa Ahvenanmaalla 

toimivat niin Venäjän, Ruotsin kuin Sak-
sankin asevoimat sekä Suomen punai-
set ja valkoiset. Sotien jälkeen saarten 
hallinnasta käytiin tiukkaa kamppailua 
Ruotsin ja Suomen välillä. Vuonna 
1921 Kansainliitto ratkaisi kysymyksen 
Suomen eduksi, mutta samalla laadittu 
Geneven sopimus julisti Ahvenanmaan 
puolueettomaksi ja aseettomaksi. 

Kolmas kansainväliseksi Ahvenan-
maan sopimukseksi luokiteltava doku-
mentti on Neuvostoliiton ja Suomen 
talvisodan jälkeen solmima sopimus, 
jonka mukaan Ahvenanmaan status on 
aseeton mutta ei puolueeton. Sopimus 
antoi Neuvostoliitolle oikeuden perustaa 
konsulaatin Maarianhaminaan ja päästä 
varmistamaan näin Ahvenanmaan pysy-
minen aseettomana.

Tarkka päätyy pohdinnoissaan 
siihen, että ainoastaan talvisodan jäl-
keen Neuvostoliiton kanssa solmittu 
Ahvenanmaan sopimus olisi lainvoi-
mainen. Tämä sopimus siirtyi Neuvos-
toliiton hajottua vuonna 1992 laaditulla 
sopimusten siirtopöytäkirjalla Suomen 
ja Venäjän federaation väliseksi sopi-
mukseksi. 

Tarkka pohtii myös sitä, että maa-
ilma ja olosuhteet ovat muuttuneet 
alkuperäisten sopimusten solmimis-
ajankohdasta niin paljon, että muutokset 

olisivat aiheuttaneet sopimusten 
raukeamisen kansainvälisessä oi-
keudessa hyväksytyn Rebus Sic 
Stantibus -periaatteen mukaises-
ti. Tulkinta on maanpuolustuksen 
näkökulmasta mielenkiintoinen. 

Kun huomioidaan, että kriisin 
sattuessa Suomi on joka tapauk-
sessa velvoitettu saaria puolusta-
maan, sopimusten raukeaminen 
loisi uuden tilanteen vain sellai-
sille maille, jotka suunnittelevat 
Ahvenanmaan sotilaallista käyt-
töä omiin tarkoituksiinsa. Aika ja 
ilma piiri vain eivät taida olla kovin 
otollisia piintyneiden kansainvä-
listen sopimusten purkamiselle.

Jukka Tarkka kirjoittaa terä-
vällä kynällä niin mannersuoma-
laisten kuin ahvenanmaalaistenkin 
hieman naiivista suhtautumisesta 
Ahvenanmaata koskeviin kan-
sainvälisiin sopimuksiin. Histo-
rian valossa ne eivät ole koskaan 
suojanneet maakuntaa, vaan ne 

ovat pelkästään heikentäneet saarten 
koskemattomuuden turvaamista: 

”Nykyisestä täysin poikkeavissa 
tilanteissa eri sopimuksiin kirjoitetut 
sanat aseettomuus ja puolueettomuus 
ovat ilmeisesti melko monen suoma-
laisen ajatuksissa edelleen suojakilpiä, 
jotka muuttavat nämä saaret valkoiseksi 
alueeksi sotilaiden kartoilla ja pelasta-
vat ne kaikelta pahalta. Strategisesti 
kriittisen alueen aseettomuus ja puo-
lueettomuus eivät kuitenkaan vaikeuta 
vaan helpottavat sotilaallista hyökkäystä 
sinne ja vaikeuttavat puolueettomuuden 
suojaamista. Nopein kaappaa sen hal-
tuunsa. Aina kun 1900-luvulla Itämerel-
lä oli aseellista toimintaa tai jännitystä, 
demilitarisoitu Ahvenanmaa on milita-
risoitunut ja joutunut sotatoimien piiriin. 
Se ei ollut aseeton eikä puolueeton.”

Ahvenanmaa, Itämeren voimapoli
tiikan pelinappula on mielenkiintoinen 
kokonaisesitys Ahvenanmaan sopimus-
historiasta ja saarten merkityksestä Itä-
meren turvallisuuden viitekehyksessä. 
Kirja on suositeltavaa luettavaa ihan 
jokaiselle maanpuolustajalle.

Ville Vänskä
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Reserviupseerikoulutuksen 100-vuotinen kunnian tie 
Reserviupseerikoulun 
Oppilaskunnan  
Kannatusyhdistys 
toim. Jaakko Puuperä
Reserviupseerikoulutus 
maalla, merellä ja ilmassa 
1920–2020 
Bookwell 2020 
Sivuja 555 
ISBN 978-952-94-2852-6

Re s e r v i u p s e e r i k o u l u 
(RUK) on instituution 
aseman saavuttanut soti-

lasopetuslaitos, joka on aikojen 
saatossa pitänyt huolen histo-
riansa taltioinnista ja sen julki-
tuonnista. Tämän todistaa se, että 
RUK:n juhlakirjoja on toimitettu 
10 vuoden välein vuodesta 1960 
lähtien. 

Sa tavuot i sen  ta ipa leen 
kun niaksi julkaistussa ja jär-
jestykseltään seitsemännessä juh-
lakirjassa tarkastellaan koulutusta 
 Reserviupseerikoulussa, Maa-
sotakoulun alaisissa aselajikouluissa, 
Merisotakoulussa ja Ilmasotakoulussa. 
Esipuheen mukaisesti juhlakirja on an-
saitusti omistettu Suomen nuorisolle.

Reservinupseereiden keskuudessa 
on vahva institutionaalinen yhteenkuu-
luvuus ja sitoutuminen reserviupsee-
rikuntaan ja sen perintöön sellaisessa 
muodossa, joka voisi nostattaa moraa-
lisia velvoitteita. Yksi tällainen institu-
tionaalisen yhteenkuuluvuuden lähde 
on joukkohenki, Esprit de Corps, joka 
on joukko innolla jaettuja joukon jäse-
nyyden tunteita, uskomuksia ja arvoja 
ja joka voi ilmetä vahvana haluna saa-
vuttaa yhteinen päämäärä jopa kriisin 
kohdatessa. 

 Suomalaisen reserviupseerikoulu-
tuksen voimanlähteenä ja vahvuutena 
ovat aina olleet ihmiset. Erilaisista 
lähtökohdista, kodeista, ammateista ja 
eri paikkakunnilta reserviupseerikou-
lutukseen hakeutuneet ihmiset, jotka 
ovat kohdanneet opinnoissaan jotakin 
yhteistä. Yhteinen nimittäjä on varmas-
ti vahva maanpuolustustahto, mutta ai-
nakin Haminassa sen jalointa muotoa 

kutsutaan ”Rukin hengeksi” – RUK 
kouluttaa, RUK kasvattaa.

Juhlateos avaa ymmärrettävästi 
suomalaisen reserviupseerikoulutuksen 
monipolvisen tarinan. Reserviupsee-
rikoulutusta on annettu sadan vuoden 
aikana noin 30 joukko-osastossa ai-
nakin 18 paikkakunnalla. Sadassa 
vuodessa eri upseeri- ja reserviupsee-
rikursseilta on kirjan mukaan valmis-
tunut noin 210 000 miestä ja naista. 

On todettava, ettei kirja ole tavan-
omainen joukko-osastohistoriikki, 
sillä kerrontatapa poikkeaa teemoi-
tustavaltaan aiemmista vastaavista 
juhlakirjoista – ja puhtaasti edukseen. 
Lukija johdatetaan oivallisesti Suomen 
itsenäisyyden alkuvuosista ja Vimpe-
lin sotakouluajoista nopeasti kohti 
nykyaikaa, sortumatta sotahistorian 
lukuisiin jo esitettyihin ja tunnettuihin 
yksityiskohtiin. Sen sijaan kerronnan 
keskiössä ovat suomalaisen reservi-
upseerikoulutuksen erityispiirteet 
kaikissa puolustushaaroissa, ihmisten 
opiskelukokemukset ja vähemmän tun-
netut asiat, kuten erilaiset koulutuspai-
kat ja -tavat. 

Yhtäältä Hamina nousee 
RUK:n vuoksi ansaitusti esille, 
mutta toisaalta yksi erikoisim-
mista koulutuspaikoista on var-
muudella ollut purjekoululaiva 
Suomen Joutsen pitkillä purjeh-
duksillaan. Niinisalo puolestaan 
oli merkittävä koulutuskeskus 
sotien aikana. 

Juhlakirjaan on saatu koot-
tua poikkeuksellisen laaja his-
toriallinen kokonaisuus reservin 
upseerikoulutuksesta. Teoksessa 
kerrotaan myös opiskeluja tu-
kevasta ja oleellisen tärkeästä 
oppilaskuntatoiminnasta. Kirjan 
informatiivista arvoa lisäävät 
myös liitteet kursseista ja kou-
lutuspaikoista sekä erityisesti eri 
kouluista laaditut erinomaiset 
tietokortit.

Kirja on helppolukuinen, ja 
se kiinnostaa takuuvarmasti koko 
Suomen kansaa, mutta erityisesti 
reservin upseereita, jotka kirjaa 
lukiessaan palaavat oman reser-
viupseerikurssinsa muistoihin ja 
kokemuksiin haikein mielin. Näin 
kävi ainakin minulle, kun ahmin 

kirjan antia. Muistoihin palautuivat 
opettavat yhteistoimintaharjoitukset 
Haminan lähimaastoissa, hikinen Kirk-
kojärven marssi, ikimuistoinen kurssi-
juhla ja monet muut unohtumattomat 
kokemukset omasta oppilasajasta. 

Juhlateoksen ulkoasussa korostuvat 
upea visuaalinen ilme, taiton viimeiste-
ly sekä ennen kaikkea korkeatasoinen 
ja monipuolinen kuvatoimitus. Laa-
dukkaasta ulkoasusta ansio lankeaa 
yhdelle Suomen ammattitaitoisim-
mista kirjantaittajista, graafikko Matti 
 Vartialalle. Toimituskunta ja kirjoittajat 
ovat tehneet mittavalla työllään kult-
tuuriteon, joka ansaitsee tulla luetuksi 
suomalaisissa kodeissa tietosanakirjan 
tai Wikipedian tavoin. 

Marko Palokangas
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Jääkäripataljoona 3:n komentajan tarina
Lauri Hietaniemi
Mannerheim-ristin ritari 
Jouko Hynninen
Omakustanne 2020
Sivuja 288
ISBN 978-952-94-3001-7

Lohjalainen filosofian toh-
tori Lauri Hietaniemi on 
ahkeroinut eläkepäivil-

lään sotahistorian parissa. Ensin 
ilmestyi kirja Jääkäripataljoona 
1:n veteraaneista ja sen jälkeen 
kahdesta pataljoonan komenta-
jasta, Auno Kuirista ja Heikki 
Mikkolasta. Maaliskuussa sarja 
sai jatkoa, kun kirjoittajalta ilmes-
tyi Jääkäripataljoona 3:n komen-
tajan, Mannerheim-ristin ritarin 
Jouko Hynnisen elämäkerta.

Jouko Hynninen oli sotien 
ajan Jääkäripataljoona 3:n miehiä, 
ja hän sai lyhyessä ajassa lisää vas-
tuuta. Talvisodassa hän palveli ensin 
komppanianpäällikkönä ja lopulta 
pataljoonankomentajana. Kirjoittaja 
päätteleekin, että 16. Kadettikurssilta 
valmistunut luutnantti alkoi talvisodan 
haastavissa tehtävissä nopeasti erottua 
joukosta verrattuna hänen rauhan ajan 
keskinkertaisiin saavutuksiinsa. 

Rauhallisesta kouluttajasta kasvoi 
sotataidon mestari, jonka rohkeus ja 
hermot pitivät kovissa paikoissa. Yli-
päällikkö Mannerheim nimitti 14. tam-
mikuuta 1942 majuri Jouko Untamo 
Hynnisen Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim-ristin ritariksi numero 47. 

Hynninen toimi Jääkäripataljoona 
3:n komentajana myös Lapin sodassa, 
ja hän lienee eräs pisimpään samaa 
pataljoonaa johtaneista vuosina 1939–
1945. Hietaniemi arvioi, että vain eri-
tyiset johtamistaidot ja pitkäaikainen 
komentajuus mahdollistivat sen luot-
tamuksen, joka jääkäripataljoonassa 
vallitsi miehistön ja johtajan välillä. 
Pataljoona kunnostautui monilla tun-
netuilla taistelupaikoilla, kuten Syvä-
rillä, Karhumäessä, Kuuterselässä ja 
Portinhoikassa.

Syvärin operaatiossa majuri Hyn-
ninen kunnostautui Mäkriän kylän 
taistelussa, jossa hän nopealla ja tar-

mokkaasti johdetulla hyökkäyksellä löi 
yhden vihollispataljoonan täydellisesti 
hajalle. Syvärin–Äänislinnan operaati-
ossa hän joukkoineen toimi etuosasto-
na useita kymmeniä kilometrejä omien 
päävoimien edessä tunkeutuen päättä-
väisesti ja rohkeasti kauas vihollisen 
selustaan ja sivustaan.

Jouko Hynninen osoitti sotien 
aikana erittäin suurta henkilökohtais-
ta urhoollisuutta. Joukkojaan hän johti 
etulinjasta osallistuen usein henkilö-
kohtaisesti kivääri kädessä taisteluun ja 
siten kannustaen joukkojaan eteenpäin.

Sotien jälkeen Hynninen jatkoi 
upseerin uraansa Puolustusvoimissa ja 
toimi muun muassa Savon prikaatin 
sekä Kymen ja Sisä-Suomen sotilas-
läänien komentajana. Hän jäi kenraali-
majurina eläkkeelle vuonna 1967; hän 
oli harvoja, jotka ylennettiin kenraali-
kuntaan ilman yleisesikuntaupseerin-
tutkintoa.

Lauri Hietaniemi luo Hynnisen 
elämäkerrassa asiantuntevan kuvan 
upseerin elämästä niin sotien kuin rau-
hankin ajalta, joskin sotavuodet ovat 
ymmärrettävästi näkyvämmin esillä. 
Kirjoittaja ei ole jäänyt kuitenkaan so-
tapäiväkirjojen tai muiden virallisten 
dokumenttien varaan. 

Kirja sisältää kymmenittäin elossa 
olevien pataljoonan miesten, Hynnisen 

työtovereiden ja hänen läheisten-
sä haastatteluja sekä katkelmia 
erilaisista toimitetuista kirjoi-
tuksista ja muisteluista. Yhtenä 
mielenkiintoisista kertomuksista 
voi mainita Hynnisen adjutanttina 
toimineen, sittemmin vuorineu-
voksena tunnetun Stig Hästön 
perusteellinen luonnehdinta esi-
miehestään.

Koska Hynninen oli ”La-
guksen miehiä”, esille tuodaan 
paljon suomalaisen panssariken-
raali Ruben Laguksen toimia. 
Esimerkkinä näistä on selostus 
Laguksen salamasodan taktii-
kasta. 

Kirjoittaja on tavoitellut 
helppolukuisuutta, ja siinä hän 
on onnistunut hyvin. Teos on 
enemmän tarinaa kuin tarkkoja 
yksityiskohtia, vaikka niitäkin 
on paljon. Ansiokasta on kirjan 

alussa selitetyt sotahistoriaan liittyvät 
lyhenteet ja termit kuin myös kaksi-
kymmentä värikästä karttaa ja lähes 
sata valokuvaakin. 

Kirja on lähes yhtä paljon Jääkäri-
pataljoona 3:n kuin Jouko Hynnisen 
elämäkerta. Kirja on ostettavissa verk-
kokauppa booky.fi:stä ja Jalkaväki-
museosta. 

Jaakko Puomila
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Salaista kylmää sotaa
Pekka Turunen
Salaisen sodan asiamies, 
Mannerheim-ristin ritari 
Paavo Suoranta
Atena 2020
Sivuja 319
ISBN 978-952-300-674-4

Mannerheim-ristin ritari 
Paavo  Suorannan 
(1917–2002) saavu-

tukset sotien aikaisena sissi- ja 
kaukopartiojohtajana on doku-
mentoitu lukuisissa sotakirjoissa. 

Yhtenä esimerkkinä mainit-
takoon kesältä 1943 – Suorannan 
ollessa jo ritari – hänen kylmäher-
moisuuttaan ja johtajankykyjään 
tarvittiin Mauri Kärpäsen (myöh. 
Ahtosalon) johtaman partion jou-
duttua vihollisen takaa-ajamaksi 
kaukana Äänisen takana. Partion 
johtajan haavoituttua ja kahden miehen 
lähdettyä omin päin omia linjoja kohti 
radistina toiminut Suoranta onnistui 
pelastamaan tuhon partaalla olleen 
partion lentokyydillä kotiin. Täpärälle 
se kuitenkin veti vihollisen motitettua 
kaikki sopivat noutojärvet. 

Käsillä oleva kirja kertoo sotien 
jälkeisistä noin kymmenestä vuodes-
ta Suorannan elämässä. Tuona aikana 
ritari toimi vähintäänkin harmaalla alu-
eella, mutta kuitenkin isänmaan etu sil-
mämääränään – kuten koko elämänsä. 

Tiedossa on ollut se, että heti sotien 
jälkeisinä vaaran vuosina kaukopartio-
miehet perustivat useita peiteyrityksiä, 
joiden suojissa valmistauduttiin jatka-
maan sissitoimintaa. Valtaosa yrityksis-
tä hiipui pian, mutta esimerkiksi ritari 
Arvo Mörön perustama yritys jatkaa 
tänäkin päivänä bussiliikennettä. 

Teos dokumentoi tällaista liike-
toimintaa aikaisempaa laajemmin ja 
osoittaa toiminnan, jossa Suoranta 
hääräili keskeisenä puuhamiehenä, ja 
se oli jopa aiemmin tiedettyä organi-
soidumpaa. Lisäksi se kietoutui yhteen 
asekätkennän ja Stella Polaris -ope-
raation kanssa. On huomattava, ettei 

peiteyritysten kautta hoidettu salaista 
tiedustelua, vaan lännen aktivoitumi-
nen entisten kaukopartiomiesten käyt-
tämiseksi tapahtui 1940-luvun lopulla 
peiteyritysten jo kaaduttua. Suoranta 
sattui olemaan tähänkin toimintaan 
mitä sopivin organisaattori, joka ei 
aaveita pelännyt. 

Kuumimmat salaisen tiedustelun 
vuodet olivat 1950–1954. Suomen 
 sotilasviranomaiset eivät jääneet salai-
sen tiedustelun hedelmistä osattomiksi. 
Vaikuttaa siltä, että Puolustusvoimissa 
ja Rajavartiolaitoksessa oltiin toimin-
nasta tietoisia ja sitä kaikessa hiljaisuu-
dessa tuettiin. 

Poleeminen aihe Suorannan sotien 
jälkeisessä salaisessa toiminnassa on 
ollut se, tekikö hän itse tiedustelumat-
koja itärajan taakse vai toimiko hän 
pelkästään tehokkaana organisaattorina 
ja yhteysmiehenä. Kirjan ilmestymisen 
jälkeen tekijän mukaan on tullut ilmi 
vahvoja viitteitä tällaisesta, mutta itse 
teoksessa niistä ei kerrota.

Entisten kaukopartiomiesten te-
kemät salaiset tiedustelumatkat Neu-
vostoliittoon loppuivat 1950-luvun 
puolessavälissä. Tiedustelukoneiden 
kehitys, muun muassa U-2, teki jalka-

patikassa kulkemisen tehottomak-
si tiedonhankintamenetelmäksi, 
ja ”korkealta taholta” – jota tahoa 
itsekukin voi arvailla – suoma-
laisten käskettiin lopettaa diplo-
maattisesti tulenarka toiminta. 
Yksi kirjan teeseistä onkin se, 
ettei entisten kaukopartiomies-
ten toiminta ”lännen laskuun” 
täyttänyt maanpetoksen tunnus-
merkistöä.

Ritari Suorannan elämässä 
jännittäviä vaiheita riitti myö-
hemminkin. Vuonna 1957 Suo-
ranta lähti Suezille ensimmäisen 
suomalaiskomppanian, YK:n 
Suomen Komppanian (YKSK 
1:n), mukana. Pääesikunnan 
tutkintatoimisto oli samalla 
 soluttanut Suorannan tiedottajaksi 
komppaniaan, mistä komppanian 
johto oli tietoinen. Komppanian 
miehistöaineksesta ei ilmeisesti 
menty takuuseen, ja tutkinnan 

tarkkailulistalle joutui jo siitä, että 
sattui unohtamaan nipun Pravdoja 
lähtötohinoissa Merikasarmille. 

Suezin jälkeen ritarin reissaaminen 
alkoi rauhoittua. Sotien jälkeen metsä-
teknikon koulutuksen hankkinut Suo-
ranta asettui perheineen länsirajalle 
Pelloon ja työskenteli  Kemi-yhtiössä 
edelleen ulkotöissä vuoteen 1977 
saakka. 

Paavo Suoranta kuoli 85-vuotiaana 
syksyllä 2002, ja hänet haudattiin soti-
laallisin kunnianosoituksin.

Kirjan erityisenä ansiona vahvan 
dokumentoinnin lisäksi on käsittelyn 
laajentaminen nimihenkilön ulkopuo-
lelle kokonaisuuden pysyessä kuitenkin 
varsin koherenttina. 

Jussi Ylimartimo
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Sakari Simelius 
toim. Mikko Karjalainen ja 
Hannu Ahtinen 
Venäläinen taktiikka so-
vellettuna suomalaiseen 
maastoon ja olosuhteisiin 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
2020
Sivuja 110 
ISBN 978-951-25-3117-2 

”Avomaastoon tottunut, raskaas-
ti aseistettu venäläinen väline on 
vähemmän soveliasta meikäläi-
seen vaikeakulkuiseen maastoon 
ja olosuhteisiin kykenemättä aina 
täysin määrin hyötymään run-
saasta aseistuksestaan. Suomalai-
set sitä vastoin, omaten nopeisiin 
iskuihin soveliaan organisaation 
ja maastotottumuksen, voivat 
tuottaa runsaasti yllätyksiä.”

Lauseet voisivat olla peräisin 
jonkin talvisodassa Tolvajärveä 
tai Suomussalmea puolustaneen yksi-
kön taistelukertomuksesta tai sotakoke-
muksista. Sitä ne eivät kuitenkaan ole, 
sillä Sotakorkeakoulun oppilasupseeri, 
majuri Sakari Simelius kirjoitti tekstin 
vuoden verran ennen talvisodan syt-
tymistä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun Suo
malaisen sotataidon klassikot -jul-
kaisusarja on edennyt kahdeksanteen 
osaansa. Uusimmaksi helmeksi on 
arkistojen kätköistä kaivettu Sime-
liuksen helmikuussa 1939 valmistu-
nut diplomityö Venäläinen taktiikka 
 sovellettuna suomalaiseen maastoon 
ja olosuhteisiin. Arvosteleva tarkastelu 
sovellutusesimerkein valaistuna. 

Vakiintuneeseen tapaan teoksen 
aihetta on taustoitettu paitsi sotatai-
don laitoksen johtajan, eversti Riku 
Suikkasen esipuheella myös kol-
mella laadukkaalla erillisartikkelilla. 
Apulaisprofessori Mikko Karjalainen 
valottaa hyvin valitun lähdeaineiston 
avulla Kuopiossa 13. marraskuuta 
1900 syntyneen Jaakko Sakari Sime-
liuksen sotilasuran alkuvaiheita. Taival 
alkoi vapaussodasta ja jatkui Viipurin 
 upseerikokelaskurssin, Taistelukoulun 

ja Sotakorkeakoulun kautta talvisodan 
4. Divisioonan esikuntapäälliköksi ja 
lopulta jatkosodan Jalkaväkirykmentti 
4:n komentajaksi. 

Kapteeni, sotatieteiden tohtori 
Jussi Pajunen pohdiskelee ansiokkaasti 
 puna-armeijan syvään taisteluun perus-
tuvan hyökkäystaktiikan lähtökohtia 
ja kehittämistä. Hän arvioi myös sitä, 
miten kestäviksi Simeliuksen diplomi-
työssään esittämät tulkinnat talvisodan 
tulikasteessa osoittautuivat. 

Kolmas kirsikka kakun päällä on 
eversti evp, professori Petteri Joukon 
kuvaus Simeliuksen urasta sotien jäl-
keen. Johdonmukaisemmin upseerin 
ura tuskin voisi edetä. Sotakorkeakou-
lun ja Taistelukoulun johtotehtävät an-
toivat Simeliukselle mahdollisuuden 
hyödyntää rintamakokemuksiaan tak-
tiikan kehittämisessä. 

Jalkaväen tarkastajana ja puolus-
tusvoimain komentajana Simeliukselle 
taas avautui tilaisuus soveltaa taktiik-
kaa käytäntöön ja vaikuttaa vahvalla 
otteella jalkaväen ja koko Puolustus-
voimien materiaaliseen kehittämiseen. 
Kuten Joukon eloisasta kuvauksesta 
käy ilmi, kylmän sodan myllerrykses-
sä varsinkaan jälkimmäinen tehtävä ei 
ollut helppo.

Sotakorkeakoulun diplomi-
työtä laatiessaan Simeliuksella ei 
luonnollisesti ollut aavistustakaan 
uransa tulevista tähtihetkistä. 

Vuonna 1983 julkaistussa 
elämäkertateoksessa Puolustus
voimien puolesta hän käsittelee 
opiskeluaikojaan varsin lyhyesti 
todeten, että Sotakorkeakoulu oli 
kova koulu. Yleisesikuntaupsee-
rin opintiellä oli vain kaksi ilon-
päivää: päivä, jolloin päästiin 
kouluun sisään ja päivä, jolloin 
päästiin sieltä pois. Siemenet me-
nestyksekkäälle sotilasuralle tuli-
vat kuitenkin hyvin kylvetyiksi, 
sillä kuten koko kurssista myös 
diplomityöstään tuleva jalkaväen-
kenraali sai arvosanan kiitettävä. 

Simelius oli sijoittanut tut-
kimuksensa taktiset sovellusesi-
merkit Viipurin pohjoispuolelle, 
jota hän piti suomalaisena tyyp-
pimaastona. Hän totesi johtopää-
töksenään, etteivät venäläisen 
taktiikan kulmakivet – tekninen 

ylivoima ja avomaastossa käytävään 
taisteluun kehitetty kaavamainen tak-
tiikka – päässeet siellä oikeuksiinsa. 
Peitteisessä metsämaastossa syvää 
hyökkäystä hankaloittivat muun 
muassa hyökkäysvaunujen massakäy-
tön vaikeus, tykistön ja ilmavoimien 
tulen vaikutuksen heikentyminen, 
sivustojen arkuus sekä etukäteen 
päätetyn hyökkäyssuunnitelman jous-
tamattomuus ja toiminnan kankeus. 

Diplomityön arvostelleet majuri 
Valter Nordgren ja everstiluutnantti 
Martin Stewen pitivät Simeliuksen 
johtopäätöksiä hyvin ”harkittuina ja 
asiallisina”. Jälkeenpäin tiedämme, 
että Simeliuksen arviot puna-armeijan 
taktiikan soveltumattomuudesta tais-
teluun suomalaisessa metsämaastossa 
osoittautuivat oikeiksi myös talvisodan 
lumisilla erämaarintamilla. 

Lukija jääkin miettimään samaa 
asiaa, jota myös Nordgren ja Stewen 
näyttävät kesäkuussa 1939 pohtineen: 
miten käy siinä tapauksessa, kun tu-
levan hyökkäyksen painopiste onkin 
Karjalankannaksella?

Hannu Liimatta

Kirjalöytöjä  hyllystäni
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Uolevi Paavolainen
Kun sinitaivas salamoi, 
lentäjän sotapäiväkirja
Tietoteos 1995
Sivua 175

Kauhavan kaupunginkir-
jaston historiahyllyköstä 
löysin sotakirjan, joka ei 

ollut aikaisemmin silmiini osunut. 
Teos oli Uolevi Paavolaisen sota-
päiväkirja, Kun sinitaivas salamoi. 

Uolevi Paavolainen kertoo 
olleensa vuoden 1939 helmikuun 
lopulla noutamassa Viipurista 
erään johtoportaan käytössä ol-
lutta henkilöautoa. Polttoainetta 
oli ollut tankissa vähänlaisesti, 
eikä Uolevilla ollut ollut tietoa, 
mistä bensiiniä talvisodan aikana 
kaupungissa saisi.

Kun nälkäkin oli alkanut vai-
vata, oli Uolevi istahtanut erään 
ruokapaikan pöytään ikäisensä 
Veijo Salmisen viereen. Salminen oli 
aikeissa lähteä Kauhavalle lentokurssin 
pääsykokeeseen. Veijon matkakohde ei 
ollut Uolevia kiinnostanut, mutta kun 
Veijo oli kertonut olevansa kaupungin 
ainoan toiminnassa olevan huolto-
aseman palveluksessa, oli asia saanut 
uuden käänteen. ”Ja kun minulla oli 
auto ja Veijolla tiedossa polttoainet-
ta, niin päätimmekin ajella Kauhavan 
suuntaan ja ainakin niin pitkälle, kuin 
bensiiniä riittäisi”, Paavolainen kuvai-
lee.

”Kun oli ollut tilaisuus nähdä useita 
konetyyppejä”, oli Kauhavalla käynti 
alkanut Uoleviakin kiinnostaa. Koepäi-
vän aamuna oli Uolevikin saapastellut 
testitalon pihamaalle, kunnes kylmä oli 
ajanut hänet sisälle lämmittelemään. 
”Pitkään ei ollut tarvinnut penkinpäässä 
istua, kun jo oli tultu minultakin kyse-
lemään kutsukirjettä ja purjelentoto-
distuksia ynnä muita dokumentteja”, 
muistelee Uolevi.

Uolevin oli pitänyt sanoa olevansa 
ainoastaan kyytimiehenä, mutta olikin 
viime hetkellä muuttanut mielensä ja al-
kanut kaivaa taskustaan autonajokorttia. 
Se oli ainoa dokumentti, jonka kanssa 
kyselijä oli kadonnut lääkintäeversti 
Roschierin tutkimushuoneeseen. ”Kun 

ajokorttiani ei kuulunut takaisin, siir-
ryin minäkin testihuoneisiin ja kokeesta 
toiseen”, kirjoittaa Uolevi. ”Kun minut 
kutsuttiin uudestaan tutkijan puheille ja 
sain häneltä kuulla erinomaisista suo-
rituksistani, aloin tosissani innostua.”

Paavolainen kirjoittaa tulleensa 
lähetetyksi Ilmasotakoulun johtajan, 
eversti Wariksen puheille, joka oli il-
moittanut sijoittavansa Paavolaisen 
Sotaohjaajakurssi 3:lle. Paavolaisen 
sotaohjaajakurssi alkoi Kauhavalla 
21. maaliskuuta 1940, ja kurssi päättyi  
31. toukokuuta 1940. Kurssin suoritta-
neista 20 siirrettiin jatkokoulutukseen 
Karvialla toimivaan Täydennyslento-
laivue 17:ään. Heidän joukossaan oli 
myös Paavolainen.

Karvialta Paavolainen oli siirret-
ty Rissalassa toimivaan Lentolaivue 
16:een, jossa hän oli saanut koulu-
tuksen Fokker C 10:lle ja Westland 
 Lysanderille. Hänelle oli tullut elokuun 
1941 kuluessa 150 lentotuntia täyteen, 
jolloin hänelle oli myönnetty Suomen 
lentomerkki numero 732.

Myöhemmin oli matkassa myös 
epäonnea, sillä ollessaan 9. elokuu-
ta 1942 pimeää yötä vasten Westland 
 Lysanderilla lentolehtisten pudotus-
lennolla oli koneen moottori pysähty-

nyt ja kone romahtanut metsään. 
Paavolainen oli loukkaantunut niin 
pahasti jaloistaan, että oli joutunut 
viettämään useita kuukausia sai-
raalahoidoissa.

Toivuttuaan lentokuntoon 
Paavolainen oli saanut tehtäväk-
seen selvittää, onko Äänislinnan 
suunnalla sijaitsevan Viitanan 
lentokentällä vihollistoimintaa. 
Lähestyessään Gloster Gladiatoril-
laan Solomannin lentokenttää oli 
hän huomannut vihollisen kolmen 
kaksitasoisen Tsaikan lentävän 
hänestä ampumamatkan päässä. 
Paavolaisen oli onnistunut koukata 
lähinnä olleen punakoneen alitse 
samalla kun valojuovasuihku jo 
oli pyyhkinyt hänen konettaan. 
Lentäminen pilveen oli koitunut 
pelastukseksi, mutta Paavolainen 
kertoo tapahtuman olleen hänen 
tulikasteensa.

Syksyllä 1943 oli Paavolainen 
saanut siirron Äänislinnasta toimi-

vaan Lentolaivue 28:aan, jossa lentueen 
päällikkönä oli toiminut kapteeni Reino 
Turkki ja Paavolaisen lentokoneena oli 
ranskalaishävittäjä Morane Saulnier. 

Välirauhansopimuksen tultua voi-
maan 19. syyskuuta 1944 sai Suomi 
tehtäväkseen riisua aseista Pohjois-Suo-
messa toimivat saksalaisjoukot, joiden 
tiedusteluun kapteeni Turkinkin lentue 
oli osallistunut. Turkin loppuarvoste-
lu Paavolaisesta kuuluu: ”Suorittanut  
109 pommitus-, tiedustelu-  ja hälytys-
lentoa ja on oppivainen, kehityskykyi-
nen sekä päättäväinen ohjaaja.”

Omilla sotalennoillaan oli Uole-
vinkin ”sinitaivas salamoinut”, mutta 
sellaiset olosuhteet olivat olleet useasti 
ja pahimmillaan hänen useilla lentäjä-
kavereillaan, joiden lennoista ja koh-
taloista Paavolainen erittäin sujuvasti 
kirjassaan kertoo.

Kirja on ostettavissa antikvariaateis-
ta. Helpoiten se on löydettävissä verkko-
kaupasta osoitteesta www.antikvaari.fi. 

Seppo Takamaa

Kirjalöytöjä  hyllystäni
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104. Kadettikurssi ja 87. Merikadettikurssi  
valmistuivat 28.8.2020

104. Kadettikurssi ja 87. Merikadettikurssi valmistuivat 28. elokuuta 2020 sotatieteiden kandidaateiksi ja 
tasavallan presidentti, puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistö ylensi heidät luutnanteiksi ja nimitti 
heidät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin määräaikaisiin virkoihin.
Perinteisesti ylentämis- ja nimittämistilaisuustilaisuus on pidetty Presidentinlinnassa, mutta korona-
virustilanteesta johtuen tilaisuus sekä päätösjuhla pidettiin poikkeuksellisesti Santahaminassa.
Kadettikunta onnittelee valmistuneita ja toivottaa heille menestystä tulevissa tehtävissään!
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ajankohtaista

Sotatieteiden maisterikurssi (SM 9)  
valmistui 7.8.2020

Sotatieteiden maisterikurssi 9 ja lentoupseerien SMOHJ18-kurssi valmistuivat 7. elokuuta 2020.  
SM 9-kurssi on viimeinen vanhan opetussuunnitelman muotoinen kurssi, ja 7. syyskuuta 2020 alkanut 
kurssi toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.
Opiskelijat saapuivat Maanpuolustuskorkeakouluun kaksi vuotta sitten työskenneltyään joukko-osas-
toissa neljä vuotta. Poikkeuksena lentoupseerin koulutusohjelman opiskelijat, jotka ovat aloittaneet 
maisterikoulutusohjelman opinnot heti valmistuttuaan sotatieteiden kandidaateiksi kuusi vuotta sitten. 
Lentoupseerien kahden vuoden opinnot on hajautettu kuudelle vuodelle sopeuttaen ne työelämän rinnalle.
Sotatieteiden maisterin tutkinto (SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 
120 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa upseerien (SM), lentoupseerien (SMOHJ) ja viranomais-
yhteistyön (SMVIR) koulutusohjelmassa.

Tarjous
Kadettiupseerit 1920–2010 matrikkeli

Kadettikunta ry ja Upseeriliitto ry ovat tuottaneet yhdessä  Kadettiupseerit 
1920–2010 -matrikkelin. Matrikkeli on korkeatasoisin ja laajin upseerima-
trikkeli, joka on koskaan Suomessa valmistettu. 

Kadettiupseereja on valmistunut itsenäisyyden aikana lähes 11 000 henkilöä.  
Matrikkelin normaali myyntihinta on 80 euroa + postimaksu (10 euroa).  Matrikke-
lin hinta marraskuun loppuun 2020 on 60 euroa sisältäen postikulut. Noudettuna 
Kadettikunnan toimistosta 50 euroa.

Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostilla Kadetti kunnan toimiston-
hoitaja Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi,  puhelin 050 470 7291.
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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.

 

 
 

                                          antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista 
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa 
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. 

 
                                    Puhelin 02 251 1004, www.asianajotoimistolindell.fi       
                                         Olli-Pekka Lindell, asianajaja, varatuomari 
              Elisa Nordling, asianajaja, varatuomari, sähköposti: elisa.nordling@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
 
 
 
 

 



IN MEMORIAM
Mäkeläinen
Reijo Topias
Everstiluutnantti
s. 28.8.1939
k. 2.6.2020
Kad.nro 4546
49. Kurssi

Pauhakari
Kimmo Into Kalervo
Kapteeniluutnantti
s. 11.2.1944
k. 23.6.2020
Kad.nro 772me
39. Merikadettikurssi

Vallas
Veikko Kalle Kalevi
Eversti
s. 31.5.1929
k. 25.6.2020
Kad.nro 3204
33. Kurssi

Jokinen
Hannu Tapio
Majuri
s. 5.10.1939
k. 29.6.2020
Kad.nro 4483
49. Kurssi

Karusto (ent. Grönlund)
Aarno Juhani
Majuri
s. 23.1.1926
k. 4.7.2020
Kad.nro 2944
28. Kurssi

Viitanen
Kimmo Kullervo
Majuri
s. 30.6.1973
k. 12.7.2020
Kad.nro 8794
82. Kurssi

Porkka
Jaakko
Komentajakapteeni
s. 3.4.1935
k. 5.7.2020
Kad.nro 642me
31. Merikadettikurssi

Yli-Ketelä
Pentti Juhani
Majuri
s. 12.2.1943
k. 2.7.2020
Kad.nro 4657
49. Kurssi

Käkelä
Erkki Johannes
Everstiluutnantti
s. 18.2.1935
k. 17.7.2020
Kad.nro 3756
43. Kurssi

Kettunen
Paavo Antero
Majuri
s. 8.5.1938
k. 9.8.2020
Kad.nro 4162
47. Kurssi

Talamo
Leo Juhani
Everstiluutnantti
s. 10.8.1935
k. 9.8.2020
Kad.nro 3775
43. Kurssi

Pystynen
Jouni Lauri Antero
Kenraaliluutnantti
s. 26.11.1951
k. 13.8.2020
Kad.nro 5791
58. Kurssi

Mäkinen
Erkki Olavi
Everstiluutnantti
s. 14.1.1940
k. 21.8.2020
Kad.nro 4769
50. Kurssi

Honkanen
Yrjö Artturi
Eversti
s. 31.3.1935
k. 28.8.2020
Kad.nro 3579
41. Kurssi

Rikkonen
Erkki Olavi
Everstiluutnantti
s. 12.6.1926
k. 24.8.2020
Kad.nro 3059
29. Kurssi

Klenberg
Jan Gottfrid
Amiraali
s. 22.10.1931
k. 28.8.2020
Kad.nro 535me
23. Merikadettikurssi

Löytynoja
Antti Kalevi
Majuri
s. 11.1.1944
k. 8.9.2020
Kad.nro 5181
52. Kurssi

Tuomainen
Mika Juhani
Kapteeni
s. 27.11.1971
k. 13.9.2020
Kad.nro 8433
79. Kurssi

Purjesalo
Kari Jukka
Kapteeni
s. 6.10.1943
k. 26.1.2020
Kad.nro 5024
51. Kurssi

Fredriksson
Karl-Johan
Eversti
s. 4.9.1934
k. 15.6.2020
Kad.nro 3571
41. Kurssi

Leskinen
Veikko Edvard
Komentaja
s. 25.5.1926
k. 30.6.2020
Kad.nro 531me
22. Merikadettikurssi
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