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Puolustusjärjestelmä
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Vain muutos on pysyvää

uoden ensimmäisen Kylkiraudan teemana on puolustusjärjestelmä. Lehti ilmestyy aikana, jolloin muutamassa kuukaudessa
Euroopan turvallisuuteen on muodostunut odottamattomia jännitteitä. Odottamattomia, vaan ei ennustamattomia.
Kahdessa viimeisessä Valtioneu
voston puolustusselonteossa mainitaan lähialueen turvallisuustilanteen
heikentyneen, eikä muuttunut tilanne ole aiheuttanut paniikkia tai muutostarpeita Puolustusvoimissa. Tämä
on osoitus siitä, että puolustusjärjestelmäämme on kehitetty oikeista lähtökohdista ja se kykenee vastaamaan
muuttuneeseen tilanteeseen.
Suomen puolustusjärjestelmä on
rakennettu omista lähtökohdista ja vastaamaan omia tarpeitamme. Sen kehittämistä eivät heilauttele kansainväliset muotivirtaukset ja tähdenlennon kaltaiset ismit. Toki on
järkevää, kustannustehokasta ja jopa välttämätöntä seurata
kansainvälisiä kehitystrendejä sekä sotateknistä kehitystä ja
omaksua osin valmiiksi kehitettyjä malleja muualta – tietenkin terve kriittisyys säilyttäen.
Varautuminen erilaisiin turvallisuustilanteisiin on entistä
vaikeampaa niiden ollessa aiempaa vaikeammin ennustettavia ja monimutkaisempia. Nykyaikaisessa sodankäynnissä ei ole selvää rajaa sodan ja rauhan välillä, vaan perinteinen sodankäynti on saanut rinnalleen terrorismia, sijaissotimista, informaatiovaikuttamista ja hybridisotaa. Muutoksen
tunnistaminen ja siihen mukautuminen on edellytys menestykselle. Charles Darwinia lainaten ”vahvin ei aina selviydy, mutta mukautumiskykyisin selviää”.
Punainen lanka teeman mukaisissa artikkeleissa on muutos. Suomen puolustusjärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa, ja se mukautuu yhteiskunnan, teknologian, sodankäynnin ja turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Muutosta voi
olla vaikea huomata, mutta kun aikaperspektiivi on riittävä, muutoksen kyllä huomaa.
Erityisen selvästi muutos näkyy 2020–2030-luvuilla Meri- ja Ilmavoimien keskeisten asejärjestelmien uusiutuessa.
Materiaali on tietysti vain materiaalia, mutta muutos ulottuu
osaamiseen, henkilöstörakenteeseen ja tapaamme taistella.
Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa, ja yhä haastavammaksi se muuttuu teknologian kehittämissyklin nopeutuessa entisestään. Puolustusjärjestelmää kehitettäessä pitäisi pystyä näkemään 2030-luvulle, vaikka suunnan korjaaminen on mahdollista matkan varrella.

Taaksepäin katsoen Suomessa on
onnistuttu tulevaisuuden tarpeiden määrittelyssä ja puolustusjärjestelmän kehittämisessä erinomaisesti, kuten teema-artikkeleissa todetaan.
Lehden teema-artikkelien lisäksi tämän numeron sivuilla on paljon muuta mielenkiintoista. Kadettikunnan juhlavuoden tuli päättyä 27. tammikuuta
2022 näyttävästi Helsingin yliopiston
juhlasalissa, mutta koronarajoitusten
seurauksena toisin kävi. Toteutumattomasta juhlasta jäi sentään julkaistavaksi everstiluutnantti, sotilasprofessori
Marko Palokankaan erinomainen juhlapuhe, joka julkaistaan toisaalla tässä lehdessä.
Yksi juhlavuosi päättyi ja toinen
alkoi. Kadetin juhlapuku täyttää tänä
vuonna sata vuotta, ja sen syntyhistoriaan pääsee tutustumaan tässä ja tulevissa lehdissä. Teeman ulkopuolelta nostan vielä esiin kapteeni Joni Pirisen väkevän runon ”Kapteeni ja lähetti”, joka on myös kuunneltavissa Antti-Jussi Väinölän lausumana Kylkiraudan verkkosivuilla.
Vetovastuu Kadettikunnan oman lehden toimittamisessa on vaihtunut. Tammikuun 1. päivänä aloitin päätoimittajana ja komentaja (evp) Kari Aapro ryhtyi lehden artikkeli- ja kirjallisuustoimittajaksi. Kiitän Kadettikuntaa osoitetusta luottamuksesta: pyrimme parhaamme mukaan lunastamaan ne odotukset, jotka meille on asetettu.
Kiitän myös edellistä päätoimittajaa eversti Vesa Valtosta ja Kadettikunnan pääsihteeriksi siirtynyttä artikkelija kirjallisuustoimittajaa eversti (evp) Heikki Pohjaa tekemästänne pyyteettömästä työstä yhteisen lehtemme eteen.
Jättämänne saappaat ovat valtavat.
Lopuksi kiitän kaikkia Kylkirautaan kirjoittaneita ja kirjoittavia kadettiveljiä ja -sisaria. Lehden tekeminen ei onnistuisi pelkän toimituksen voimin. Tarvitsemme jatkuvasti
ihmisiä, joilla on sanottavaa ja jotka osaavat jäsentää ajatuksensa laadukkaiksi artikkeleiksi. Ajan henki on kiire ja paine. Arvostan aivan erityisesti sitä, että olette ottaneet ajan
vastataksenne kirjoituspyyntöön.
Lehden lukijoille toivotan antoisia lukuhetkiä mielenkiintoisten ja monipuolisten artikkelien parissa.
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Aikaansa seuraava, kehittyvä ja aktiivinen

M

inulla on suuri ilo ja kunnia
palata Kadettikunnan hallitukseen muutaman vuoden tauon jälkeen. Tuoreen Kadettikunnan historiateoksen luettuani tunnen myös suurta vastuuta aloittaessani puheenjohtajana.
Yli satavuotisen järjestön toiminnan kehittäminen on ollut määrätietoista ja erinomaisesti yhteiskunnan
muutoksiin sopeutuvaa. Sotilasprofessori Marko Palokangas peräänkuuluttaa Kadettikunnan vuosipäivän juhlapuheessa järjestömme roolia eilen, tänään ja huomenna. Hän korostaa oivasti, että elinkelpoisuuden säilyminen
ei ole itsestään selvyys, vaan se vaatii jäsenistön tarpeiden tunnistamista
ja yhteiskunnan muutoksen aistimista kaiken aikaa.
Kiitän edeltäjääni kenraalimajuri
Jari Kalliota ja Kadettikunnan toimistoa perehdytyksestä ja sujuvasta siirtymästä puheenjohtajuuteen.
Viime syksyn syyskokouksessa
hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti Kadettikunnan vuoden 2022
teemana on Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa. Teema on ollut
sama jo muutaman vuoden, hyvä näin.
Yhteiskunnan palveleminen on ammattimme syvin eetos. Kadettilupauksessa
lupasimme uhrata työmme ja elämämme Isänmaalle.
Emme etukäteen tiedä, mitä yhteiskunnan palveleminen vaatii meiltä yksilönä ja yhteisönä. Yhteiskunnan muutokset ja tilanteet imevät aikalaiset mukaansa. Vain vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteisöön voimme aistia, millainen
on palvelustehtävämme tässä ajassa.
Toki kadettiupseerin perustyönä on
varmistaa sotilaallisen maanpuolustuksen tuoma turvallisuus yhteiskuntaan.
Ymmärrämme, että tässä ajassa sotilaallisen maanpuolustuksen raja muuhun turvallisuuden tekemiseen elää koko ajan muun muassa uuden selonteon
mukaisen laaja-alaisen vaikuttamisen
uhkakirjon mukaisesti. Viime syksynä
kadettien valmistumisjuhlassa tasavallan
presidentti korosti lisääntynyttä upsee-

rien yhteiskunnan turvallisuuden eteen
tarvittavaa panosta turvallisuusympäristön epävakauden vuoksi.
Vietimme juuri talvisodan päättymisen muistojuhlaa. 105 kunnian päivää
vaati sadan viiden kadettiupseerin hengen muiden sankarivainajien rinnalla.
Sotien jälkeisen ensimmäisen Kyl
kiraudan pääkirjoituksessa Kadettikunnan puheenjohtaja, eversti Kai Savonjousi korosti kadettiupseerien merkitystä
yhteiskunnan henkisessä jälleenrakennuksessa tulevaisuuden uskon luojana.
Raskaan sodan jälkeen ja kivuliaan yhteiskunnan uudelleenrakentamisen hetkellä hän korosti kadettiupseerien roolia
vakauden ja suunnan näyttäjänä. Kunnia on kestävän palkka uskossa parempaan tulevaan, hän päättää.
Sääntöjemme mukaisesti näkyvä osa
toimintaamme on maanpuolustushengen
kehittäminen kansan keskuudessa eri tavoin. Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun eri foorumeil-

la on osa tätä rooliamme. Kadettikunnan tuottamat ja ylläpitämät tietopankit sotilaallisesta maanpuolustuksesta
ja kokonaisturvallisuudesta ovat edelleen kysyttyjä.
Aktiivisesta yhteiskunnallisesta
toimeliaisuudesta huolimatta kadettikunnan toiminnan ydin on kadettiupseerien keskeisen yhteisöllisyyden, arvokeskustelun ja toveruuden vaaliminen. Tämä on ollut järjestömme keskeisin rooli jo yli sadan vuoden ajan.
Kadettikunnalla on tällä hetkellä
5 492 jäsentä. Runsas puolet meistä
on aktiivipalveluksessa, ja toinen puoli yhteiskunnan palveluksessa muulla tavoin. Meillä järjestönä ja laajemminkin yhteiskunnassa on korona-aikana kertynyttä yhteisöllisyysvelkaa.
Katkos voi katkaista lopullisesti aiemmin totuttua toimintaa. Moni tilaisuus
on siirtynyt ja jopa peruttu.
Kadettikunnan päätehtävän, kadettiupseerien yhteisöllisyyden, kannalta on tärkeää, että aktiivisuutemme ja näkyvyytemme kasvaa heti, kun
se terveysturvallisuuden näkökulmasta on mahdollista. Kadettikunnan yhteisiä tilaisuuksia on jo kevään kalenterissa, ja toivon kadettipiirien pystyvän
käynnistämään myös oman aktiivisen
toimintansa. Kadettikunnan toiminnasta valtaosa tapahtuu eri puolilla Suomea
kadettipiireissä.
Toimintamme haasteena on saada
nuoret kadettiupseerit mukaan toimintaamme ja siten liittymään osaksi kadettikurssien katkeamatonta ketjua. Tämä yhteys rakentuu luontevasti joukkoosastojen sisäisissä tilaisuuksissa. Kadettikunnan toiminnan kautta pidämme
myös evp-upseerit osana yhteisöämme.
Toivon, että toimintaamme osallistutaan
puolisoiden kanssa, koska tällöin voimme syventää yhteiskuuluvaisuutta myös
perheinä.
Hyvää ja turvallista kevättä kaikille!

Mika Kalliomaa
Prikaatikenraali
Kadettikunnan puheenjohtaja

Kuvat: Puolustusvoimat, pixabay.com, fi.wikipedia.org. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen
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PUOLUSTUSVOIMAIN
KOMENTAJAN HAASTATTELU
Vuoden ensimmäisen lehden teeman mukaisesti kysyimme puolustusvoimain
komentajalta puolustusjärjestelmän kehittämisestä ja sen mukautumisesta
sodankuvan sekä turvallisuusympäristön muutoksiin.

Herra kenraali, Suomessa puolustuspoliittiset linjaukset annetaan selontekomenettelyllä. Ensimmäinen
Valtioneuvoston puolustusselonteko
julkaistiin vuonna 2017 ja viimeisin
syyskuussa 2021. Selonteon julkaisun
jälkeen maailmanpolitiikka ja Euroopan turvallisuus ovat olleet melkoisessa myllerryksessä. Vastaavatko syksyllä 2021 julkaistu selonteko
ja sen linjaukset muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen?
— Kun historiallisesti tarkastellaan
Suomen puolustuskyvyn kehittämistä,
ei tämä kauhean huonosti ole mennyt
moneen verrokkimaahan verrattuna.
Suomessa puolustuskyvyn kehittämistä tehdään harkitusti, faktapohjaisesti
ja tietynlainen realismi säilyttäen. Tulevaisuutta on osattu arvioida niin hyvin, että ei ole jouduttu minkäänlaisiin
äkkiliikkeisiin.
— Jo edellisessä vuoden 2017 selonteossa todettiin Suomen lähialueen turvallisuustilanteen heikentyneen. Suomen
turvallisuusympäristö on analysoitu viime syksyllä valmistuneessa selonteossa
huolellisesti. Vaikka jännitteet Euroopassa ovat viimeisien kuukausien aikana kasvaneet, ei ole ilmaantunut mitään sellaista tekijää, joka olisi ristiriidassa selonteossa kuvatun toimintaympäristön kanssa.
Eivätkä myöskään selonteossa kuvatut
puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen suuntalinjat tälle vuosikymmenelle
ole viime kuukausina kasvaneiden jännitteiden vuoksi vanhentuneet.
Meri- ja Ilmavoimien keskeiset asejärjestelmät uusiutuvat lähes samanaikaisesti. Muutos on valtava, ja se

tulee varmuudella muokkaamaan
puolustusjärjestelmäämme tulevina vuosina ja jopa vuosikymmeninä. Kuinka muutos viedään hallitusti maaliin?
— Ensiksi nostaisin esiin muutoksen hallinnan aikajänteen. Puolustusselonteko antaa puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen suuntalinjat noin
vajaaksi kymmeneksi vuodeksi. Meillä on käytössämme tuore selonteko, ja
nyt lähdemme toimeenpanemaan selontekoa. Puolustusvoimien oma strateginen suunnittelu etenee neljän vuoden
sykleissä. Siinä prosessissa katsotaan
kauemmas 2030-luvulle.
— Taaksepäin tarkastellen – esimerkiksi kylmän sodan jälkeistä aikaa – ainahan meillä jokin suorituskyky on tullut elinkaarensa päähän ja niitä on uusittu. Tulee siis ajanjaksoja, jolloin samanaikaisesti on käytössä poistuvaa
suorituskykyä ja uutta rakentuvaa. Samalla tavalla tällä vuosikymmenellä tulee tapahtumaan niin Meri- kuin Ilmavoimissa.
— Puolustusjärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä ja systemaattista
suunnittelua, jossa useassa eri vaiheessa
analysoidaan seurannaisvaikutukset sekä näiden eri tekijöiden riippuvuussuhteet huolellisesti. Puolustusvoimien tavoitteena on aina rakentaa Suomen oloihin sopiva ja toimintaympäristöön vastaava kokonaisuus. Ei pelkästään valita
puolustushaaran tai aselajin optimiratkaisua, vaan tarkastellaan asiaa kokonaisuuden näkökulmasta.
— Nyt, kun HX-päätös on tehty,
meillä on perusteet tarkentaa vuosikymmenen lopun puolustusjärjestelmäkon5

septia. Tässä tarkastelussa huomioidaan
kaikkien tällä vuosikymmenellä käyttöön tulevien järjestelmien vaikutukset
Puolustusvoimiin. Työ kohdistuu uusien
järjestelmien integroimiseen puolustuksen kokonaisuuteen. Samalla pitää tietysti puolustuksen toteuttamistapaa kehittää toimintaympäristön, teknologian,
sodankäynnin ja yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Tässä viittaan muun muassa puolustusselonteossa kuvattuun kokonaisvaltaiseen aluepuolustukseen.
Julkisuudessa ja erilaisissa kahvipöytäkeskusteluissa on esitetty näkemyksiä siitä, että Ilma- ja Merivoimien strategisten hankkeiden
tuottamat uudet suorituskyvyt nostavat käyttökustannuksia Puolustusvoimissa. Millaisena näette Puolustusvoimien tulevaisuuden resurssien
näkökulmasta?
— Täytyy muistaa, että Laivue 2020
-hanke korvaa kaikkiaan seitsemän jo
poistuneen tai poistuvan aluksen suorituskyvyn ja HX-hanke poistuvan Hornet-kaluston. Näilläkin on ollut käyttöja ylläpitokustannukset. Molemmissa
hankkeissa on kiinnitetty erityistä huomiota elinkaarikustannuksiin. Lisäksi on
hyvä huomioida, että nämä tulevat järjestelmät korvaavat osin myös sellaisia
suorituskykyjä, jotka nyt ovat muualla
Puolustusvoimissa. Kehityssuunta on
kohti yhä verkottuneempaa ja yhteisoperointikykyisempää puolustusjärjestelmää. Tehtyjen tarkastelujen perusteella käyttö- ja ylläpitokustannukset mahtuvat annettuun raamiin, ja elinkaaren
aikainen kehittäminen on mahdollista
Puolustusvoimien resurssein.

Kylkirauta 3/2019

— Tasapainon säilyttäminen arjen
toimintaan ja Puolustusvoimien kehittämiseen tarvittavien resurssien välillä
on tärkeää. Kuten olemme tehneet aiemminkin, Puolustusvoimat sopeuttaa
investoinnit, toiminnan ja henkilöstömenot budjettiraameihin siten, että kokonaisuus on toimiva. Puolustusvoimat
on tässä asiassa kansainvälisesti vertailtuna onnistunut hyvin. Niillä resursseilla,
jotka meille on kohdennettu, on kyetty
tuottamaan merkittävää suorituskykyä.
Ihan tällä samalla periaatteella jatketaan
tästä eteenkin päin.
— Toki me Puolustusvoimissa ymmärrämme hyvin taloudellisen tilanteen
näkymät. On selvää, että Suomen julkisen
talouden näkymä edellyttää kaikilta julkishallinnon toimijoilta oman toiminnan
kehittämistä yhä kustannustehokkaammaksi. Digitalisaatio esimerkiksi auttaa
tässä ja antaa meille mahdollisuuksia kehittää toimintatapoja. On kuitenkin korostettava, että puolustuksen tarpeet kumpuavat toimintaympäristön asettamista vaatimuksista. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon edellyttämä vahva
ja uskottava kansallinen puolustuskyky
edellyttää myös vastaavaa resursointia.

Kuvat: Puolustusvoimat ja pixabay.com. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen
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Kylkiraudalla on lukijoita kadetista
kenraaliin. Millaiset terveiset haluaisitte lähettää näin uuden toimintavuoden alussa lehden lukijoille?
— En tuppaa pitkiä terveisiä lähettämään, ja nämäkin ovat aika lyhyet:
Puolustusvoimilla on kansalaisten tuki
ja luottamus takanaan. Tämä luottamus
ansaitaan jokapäiväisellä työllä. Toivotan kaikille aktiivipalveluksessa ja reservissä oleville kadettiupseereille menestystä maanpuolustustyössä.
Olette tunnettu urheilumies. Oletteko
ehtinyt hiihtämään viime kuukausien
kiireiden keskellä?
— Urheilu on vähän liian vahva sana
tässä vaiheessa elämänkaarta. Liikuntahenkinen on varmaankin oikeampi. Olen
kyllä ehtinyt hiihtää ja olisin mielelläni
hiihtänyt enemmänkin. Etelä-Suomen lumitilanne huomioiden olen päässyt hiihtämään ihan hyvin, ja muutakin liikuntaa on tullut harrastettua. Liikunta kun
on elämäntapa, niin sitä pitää tietty annos aina saada – muuten se alkaa vaikuttaa korvien väliin.
Kiitos haastattelusta herra kenraa
li. Kylkiraudan toimitus toivottaa Teille
mitä parhainta alkanutta vuotta!

Kylkirauta 3/2019
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PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMISEN PERUSTEITA
TEKSTI: JYRI RAITASALO

Valtioneuvoston puolustusselonteon mukaan
puolustusjärjestelmä on ”sotilaallisen puolustuksen
ja kokonaismaanpuolustuksen muiden
toimijoiden kokonaisuus. Puolustusjärjestelmä
tuottaa puolustuskyvyn osuuden yhteiskunnan
kokonaisturvallisuudesta.” Puolustusvoimat vastaa
sen sotilaallisten osien kehittämisestä.

P

uolustusjärjestelmän kehittäminen on polkuriippuvuuteen perustuvaa toimintaa. Polkuriippuvuus on ilmiö, jossa edellisillä tapahtumilla ja valinnoilla on vaikutus tuleviin valintoihin ja päätöksiin. Aiemmin
tehdyt päätökset ja niiden toimeenpano ohjaavat ja rajoittavat tämän päivän
kehitysmahdollisuuksia. Menneet päätökset estävät joidenkin kehityspolkujen valinnan tänään – samalla kun toiset muodostuvat helpoiksi, luonnollisiksi tai itsestään selviksi.
Polkuriippuvuuteen perustuvien toimintojen analysoimisessa Lasse Peltosen mukaan ”olennaista on historiallisten prosessien dynamiikan ymmärtäminen. Kyse ei ole vain siitä, että historia edeltää nykyaikaa, vaan siitä, miten
historia tekee tietyistä kehityspoluista
hallitsevia samalla, kun toisista tulee
marginaalisia tai kokonaan mahdottomia… Tiettyä polkua riittävän pitkään
edenneiden prosessien kohdalla tapahtunutta ei enää saa tapahtumattomaksi
– tai ainakin polun vaihtaminen tulee
hyvin kalliiksi.”
Puolustuksen kehittämisen alalla
mittavat investointikustannukset, kumulatiivisesti vähä vähältä tapahtuva

kehittäminen (yhden vuoden aikana on
mahdollista uudistaa vain 2–3 prosenttia puolustuskyvyn kokonaisuudesta)
ja materiaalihankkeiden vuosien kesto tuottavat inertiaa – hitausvoimaa. Jo
tehtyä ja toimeenpantua investointipäätöstä on vaikea muuttaa sotilaallisen toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Uutta sotilaallista suorituskykyä ei
synny nopeasti, eikä toimivan ja käyttökelpoisen suorituskyvyn romuttaminen
ole taloudellisesti mielekästä.
Kaikki edellä mainittu polkuriippuvuuksineen ja inertioineen tarkoittaa sitä, että tämän päivän asevoimien suorituskyvyn ymmärtämiseksi on tarkasteltava tehtyjä päätöksiä ja niiden toimeenpanoa useiden vuosikymmenten
aikana. Ilmiö on universaali: se koskee
kaikkia, ei vain meitä suomalaisia. Puolustuksen alalla ei ole nopeita ratkaisuja eikä mahdollisuuksia U-käännöksiin.
Tänään käytössä olevaa puolustuskykyä on rakennettu vähitellen – kumulatiivisesti vuosikymmenten kuluessa. Vastaavasti merkittävä osa eri
maiden vuonna 2040 käytössä olevasta sotilaallisesta suorituskyvystä, materiaali mukaan luettuna, on olemassa
jo tänään: siitä on olemassa kutakuin9
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kin puolet. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että puolustusjärjestelmänsä kehittämisen laiminlyönyt toimija ei kykene
palauttamaan menetettyä puolustuskykyä nopeasti. Tästä olemme saaneet hyviä opetuksia ympäriltämme Euroopasta viimeisen vuosikymmenen kuluessa.

Varokaa hypetystä!

Puolustuksen kehittämisen pitkän aikavälin logiikka ja siihen liittyvä välttämätön inertia eivät tarkoita staattisuutta tai reaktiivisuutta kehittämisen
suunnittelussa ja toimeenpanossa. Tosiasiat vain on hyvä tunnistaa – ja tunnustaa.
On itsestään selvää, että Puolustusvoimissa jatkuvasti käynnissä oleva nel-
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Suomalaiset olosuhteet ja uhkamallit huomioon ottava sotataito on parhaimmillaan todellinen force multiplier. Parhaillaan uudistettava paikallispuolustus on hyvä esimerkki sotataidollisesta kehittämisestä – ja tämän kehitystyön välttämättömyydestä. Sotataito tarjoaakin meille vielä runsaasti kehityspotentiaalia. Milloin itse viimeksi kirjoitit, argumentoit tai väittelit sotilasstrategiasta, operaatiotaidosta tai taktiikasta?

Uhkalähtöisyys – resurssitietoisuus

Tätä artikkelia kirjoitettaessa Venäjä on julkaissut useita ultimaatumeja eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän muuttamiseksi. Laajamittaisen sodan syttymisen mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Julkista keskustelua aiheesta on käyty paljon – myös Suomessa.

Suomen puolustusjärjestelmän sotilaallisten osien kehittämisen näkökulmasta tarvetta äkkiliikkeille ei ole.
Eivätkä ne olisi mahdollisiakaan. Olemme ottaneet negatiiviset turvallisuusskenaariot huomioon puolustusjärjestelmää kehitettäessä jo vuosikymmenten ajan.

Kun monet länsimaat purkivat oman alueensa puolustuksen järjestelyt kylmän sodan päätyttyä, Suomi ei
seurannut mukana. Emme liittyneet sopulilaumaan, mikä johtui varmasti suurelta osin siitä, ettei vaihtoehtoisia tapoja puolustaa Suomea ollut tarjolla tai kehitettävissä. Sotilaallisen puolustuksen suunnittelu perustui tuolloin – niin kuin tänäänkin – käytössä oleviin resursseihin, Puolustusvoimien tehtäviin ja arvioon mahdollisista Suomeen kohdistuvista sotilaallisista uhkista, pitkän aikavälin uhkamalleista.
Jos halutaan keskustella käynnissä olevan kriisiytyneen kansainvälisen tilanteen vaikutuksista puolustusjärjestelmämme tulevaisuudessa, tulisi katseet kiinnittää puolustuksemme ambitiotasoon. Kyse on toimivan
”koneen” virittämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa keskustelua puolustuksen oikeasta resurssitasosta.
Kylmän sodan jälkeisellä ajalla olemme kehittäneet puolustusjärjestelmäämme varsin maltillisin – jopa vähäisin – resurssein.

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme käyttäneen puolustukseen noin 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). Sotilasliitto Natoon kuuluvien maiden tavoitteena oleva minimitaso on 2 prosenttia
BKT:sta. Parhaillaan käynnissä olevat strategiset hankkeet nostavat puolustusmenomme tilapäisesti 2 prosentin tuntumaan – ja Naton puolustusbudjetteihin liittyvän laskuopin mukaisesti hieman yli 2 prosentin.
Tämä ei kuitenkaan poista menneiden vuosikymmenten aikana syntynyttä investointivelkaa tai vuosikymmen sitten tehtyjen puolustusbudjettileikkausten pitkän aikavälin vaikutuksia puolustuskykyymme.

Kuva: kirjoittajan

jän vuoden sykleissä etenevä puolustusjärjestelmän kehittämisen suunnitteluprosessi hakee tuoreita ideoita ja uusia
kehittämispolkuja tarjolla olevista vaihtoehdoista. Osittain uusia kehittämispolkuja kyetään avaamaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla – omatoimisesti ja yhdessä muiden kanssa.
Ajoittain kansainväliseen ja myös
meillä Suomessa kansalliseen julkiseen
keskusteluun nousee ajatuksia sodankäyntiä nopeasti muuttavista prosesseista tai järjestelmistä.
Persianlahden sodan (1991) jälkeen
unelmoitiin länsimaisessa strategisessa
keskustelussa reilun vuosikymmenen ajan
käsillä olevasta sodankäynnin vallankumouksesta (The Revolution in Military
Affairs). Informaatioteknologian hyödyntämisen kuviteltiin mullistava taistelukenttää. Esitettiin jopa arvioita ”sodan sumun” ja kitkan poistumisesta sekä
läpinäkyvästä taistelukentästä, jolla täsmäaseet yhdessä tehokkaiden sensorien
ja johtamisjärjestelmien kanssa takaisivat voiton informaatioaikaan siirtyneille asevoimille suhteessa teollisuusyhteiskuntien konventionaalisin asevoimiin.
Ennustettu (lue: toivottu) vallankumous ei koskaan realisoitunut – ainakaan, mikäli asiaa tarkastellaan strategisella tasolla. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana sotateknologinen
ylivoima ei ole muuntunut poliittisten
tavoitteiden helpoksi tai nopeaksi saavuttamiseksi. Ainakin länsimaiden kokemukset useista sotilasoperaatioista tällä
vuosituhannella kertovat karua tarinaa.
Mittavat ja pitkäkestoiset sotilaalliset panostukset eivät ole tuottaneet juuri lainkaan toivottuja tuloksia – pikemminkin
päinvastoin. Voidaankin hyvin kysyä,
paransivatko – vai heikensivätkö – sodat Afganistanissa, Irakissa ja Libyassa
länsimaiden turvallisuutta.
Uuden teknologian hyödyntäminen
asevoimien kehittämisessä on ollut tärkeää vuosituhansien ajan. Tämä ei ole
muuttunut. Suomen puolustusjärjestelmää kehitettäessä tarvitaan tulevinakin
vuosina laajasti parasta saatavilla olevaa
teknologiaa. On kuitenkin tärkeää, ettei
käsityksiä puolustuksesta ja sodankäynnistä redusoida näkemyksiksi teknologiasta tai puolustusmateriaalista.
Erityisesti pienen valtion kannalta on
keskeistä huomata se, että resurssiniukkuus edellyttää aina tasapainoilua kalliin
korkean teknologian ja riittävän sotilaallisen ”massan” välillä. Eikä tämä logiikka ole täysin vieras suurvalloillekaan.

Kuvat: Puolustusvoimat, pixabay.com ja fi.wikipedia.org. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen
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Kuva
1. 1.
Puolustusmenot
– osuus–bruttokansantuotteesta
2010–2022. 2010–2022.
Kuva
Puolustusmenot
osuus bruttokansantuotteesta

Lähde: Puolustusministeriö. (https://www.defmin.fi/files/5215/TAE_2022_
BKT-osuus_27.9.2021.pdf)
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On myös tärkeää, ettei puolustusta kehitettäessä kopioida muualla esillä olevia ajatuksia tai käytössä olevia
oppeja, siis doktriineja ja konsepteja,
tai järjestelmiä sellaisinaan. Rakennamme puolustusjärjestelmää omiin tarkoituksiimme – omista lähtökohdistamme.
Tämän päivän kansainvälisessä puolustuskeskustelussa muotisanat, sloganit
ja hypetykset tulevat ja menevät. RMA,
EBO ja EBAO, GWOT, A2/AD, Gerasimovin doktriini, droonivallankumous
ja MDO ovat esimerkkejä tästä. Jokaisessa on (ollut) mukana hyppysellinen
aineksia otettavaksi huomioon puolustusta kehitettäessä. Yhdenkään varaan
ei puolustusta voi rakentaa.

Immateriaaliset tekijät

Korkea maanpuolustustahto on yksi
puolustusjärjestelmämme fundamen-

teista. Tämä tunnistetaan suomalaisessa yhteiskunnassa laajasti. Maanpuolustustahto luo myös pohjaa kokonaismaanpuolustukselle osana kokonaisturvallisuuden toimintamallia
ja vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä laajemminkin. Maanpuolustustahto – ja sen vaaliminen – on koko
yhteiskunnan asia, valtiojohdosta yksittäiseen kansalaiseen. Puolustusvoimat tekee oman osansa.
Puolustusvoimien tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja kehityshakuista henkilökuntaa. Tämä vaatimus koskee myös koko Puolustusvoimien reserviä. Suomalaisen sotataidon kehittäminen kulkee puolustusjärjestelmämme
materiaalisen uudistamisen rinnalla. Innovatiivisella sotataidolla tuetaan materiaalisen suorituskyvyn kehittämistä. Sillä myös varmistetaan olemassa
11

olevien välineiden mielekkäät ja tehokkaat käyttöperiaatteet – myös muuttuneissa tilanteissa.
Suomalaiset olosuhteet ja uhkamallit
huomioon ottava sotataito on parhaimmillaan todellinen force multiplier. Parhaillaan uudistettava paikallispuolustus on hyvä esimerkki sotataidollisesta
kehittämisestä – ja tämän kehitystyön
välttämättömyydestä. Sotataito tarjoaakin meille vielä runsaasti kehityspotentiaalia. Milloin itse viimeksi kirjoitit,
argumentoit tai väittelit sotilasstrategiasta, operaatiotaidosta tai taktiikasta?

Uhkalähtöisyys –
resurssitietoisuus
Tätä artikkelia kirjoitettaessa Venäjä
on julkaissut useita ultimaatumeja eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän
muuttamiseksi. Laajamittaisen sodan
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syttymisen mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Julkista keskustelua aiheesta on käyty paljon – myös Suomessa.
Suomen puolustusjärjestelmän sotilaallisten osien kehittämisen näkökulmasta tarvetta äkkiliikkeille ei ole. Eivätkä ne olisi mahdollisiakaan. Olemme ottaneet negatiiviset turvallisuusskenaariot huomioon puolustusjärjestelmää
kehitettäessä jo vuosikymmenten ajan.
Kun monet länsimaat purkivat oman
alueensa puolustuksen järjestelyt kylmän sodan päätyttyä, Suomi ei seurannut mukana. Emme liittyneet sopulilaumaan, mikä johtui varmasti suurelta osin
siitä, ettei vaihtoehtoisia tapoja puolustaa Suomea ollut tarjolla tai kehitettävissä. Sotilaallisen puolustuksen suunnittelu perustui tuolloin – niin kuin tänäänkin – käytössä oleviin resursseihin,
Puolustusvoimien tehtäviin ja arvioon
mahdollisista Suomeen kohdistuvista
sotilaallisista uhkista, pitkän aikavälin
uhkamalleista.
Jos halutaan keskustella käynnissä
olevan kriisiytyneen kansainvälisen tilanteen vaikutuksista puolustusjärjestelmämme tulevaisuudessa, tulisi katseet
kiinnittää puolustuksemme ambitiotasoon. Kyse on toimivan ”koneen” virittämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa
keskustelua puolustuksen oikeasta resurssitasosta. Kylmän sodan jälkeisellä
ajalla olemme kehittäneet puolustusjärjestelmäämme varsin maltillisin – jopa
vähäisin – resurssein.
Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme käyttäneen puolustukseen
noin 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). Sotilasliitto Natoon kuuluvien maiden tavoitteena oleva minimitaso on 2 prosenttia BKT:sta. Parhaillaan
käynnissä olevat strategiset hankkeet
nostavat puolustusmenomme tilapäisesti 2 prosentin tuntumaan – ja Naton
puolustusbudjetteihin liittyvän laskuopin mukaisesti hieman yli 2 prosentin. Tämä ei kuitenkaan poista menneiden vuosikymmenten aikana syntynyttä
investointivelkaa tai vuosikymmen sitten tehtyjen puolustusbudjettileikkausten pitkän aikavälin vaikutuksia puolustuskykyymme.

Koolla on väliä

Suomen puolustusjärjestelmää kehitettäessä on kaikissa tilanteissa otettava huomioon kolme strategista perustekijää.
Ensimmäinen tekijä on maamme
geostrateginen sijainti sotilaallisen suur-
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vallan rajanaapurina. Venäjän ja länsimaiden väliset suhteet ovat kriisiytyneet
viimeisten vuosien aikana. Suomen turvallisuuspoliittinen peruslinjana on jo
noin kolmenkymmenen vuoden ajan tukeutunut siihen, että olemme osa länttä.
Toiseksi maamme suuri maantieteellinen koko asettaa erityisiä vaatimuksia puolustusjärjestelmälle, jotta maahamme kohdistuvat sotilaalliset uhat
kyetään ennaltaehkäisemään – ja tarvittaessa torjumaan. Kolmanneksi puolustuksen suunnittelussa ja puolustusjärjestelmän kehittämisessä on otettava huomioon maamme pieni väestön
määrä. Tällä on yhteys taloutemme kokoon ja mahdollisuuksiin osoittaa resursseja puolustuksen tarpeisiin.
Edellä mainittujen strategisten perustekijöiden vaatimukset puolustusjärjestelmämme kehittämiselle ovat varsin
pysyviä. Tältäkään osin ei pikaisia irtiottoja tai vallankumouksellista kehitystä ole odotettavissa.
Suomi tarvitsee jatkossakin suorituskykyiset operatiiviset joukot ja järjestelmät sekä mittavan sodan ajan kokoonpanon. Tarve toimivalle asevelvollisuudelle ei tule poistumaan. Myöskään
muulta yhteiskunnalta saatavan tuen tarve ei poistu – tai edes vähene. Puolustusjärjestelmän sotilaallisten osien kehittämisen lisäksi tuleekin varmistua siitä, että suomalaista kokonaisturvallisuuden mallia, kokonaismaanpuolustus sen
osana, kehitetään aikaa seuraten.
Suomalaisten positiivinen suhtautuminen asevelvollisuuteen on kansainvälisesti vertailtaessa merkillepantavaa.
Vastikään mietintönsä jättänyt parlamentaarinen asevelvollisuuskomitea
teki useita esityksiä, joilla tavoitellaan
palveluksen suorittavien määrän kasvattamista ja reservin koulutuksen kehittämistä. Nuorten maanpuolustustietämyksen vahvistaminen sekä naisten
ja miesten yhteinen kutsuntapäivä ovat
osa komitean esityksistä.
Asevelvollisuus on puolustuksen perusta ja koko suomalaisen yhteiskunnan
kriisinkestävyyden tukijalka. Kaukana
ovat ajatukset ulkomuseosta tai vanhakantaisuudesta.

levaisuusskenaarioita laaditaan ja ”ristiinpölytetään” tulevaisuuden ”tuntemattomien tuntemattomien” paikantamiseksi.
Tulevaisuuden ennakointi on puolustuksen kehittämisen onnistumisen
edellytys. Samanaikaisesti on todettava,
että seuraava sota, jota toivottavasti ei
koskaan tule, yllättää meidät varmasti.
Yllätys voi tapahtua strategisella, operatiivisella tai taktisella tasolla
– luultavasti kaikilla. Yksittäisten tapahtumien ennustaminen on monesti
mahdotonta. Vastapuolen intentiot ovat
usein epäselvät. Vanha maksiimikin toteaa kaiken sodankäynnin perustuvan
harhaanjohtamiseen. Pyrkimys yllätykseen on sodankäynnissä – ja disruptiivisessa valtiomiestaidossa – luonnonlainomainen tekijä.
Puolustuksemme kehittäminen ei ole
immuuni kansainvälisen turvallisuustilanteen volatiliteetille ja ennalta-arvaamattomuudelle. Puolustusta tulee kehittää siten, että henkilöstö kaikilla tasoilla, Puolustusvoimia laajemmin, sietää epätietoisuutta, kykenee tekemään
päätöksiä epätäydellisen tilannetietoisuuden perusteella aktiivisesti vaihtoehtoisia toimintatapoja etsien.
Toisaalta on hyvä muistaa, että puolustuksen kehittämiseen liittyvä tahmeus
rajoittaa myös muiden toimijoiden toimintavaihtoehtoja. Puolustuksen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Vuodessa tai kahdessa ei tapahdu ihmeitä – ei
vastapuolellakaan.

Joutsenlampi

Eversti Jyri Raitasalo on strategian
ja turvallisuuspolitiikan dosentti Maan
puolustuskorkeakoulussa. Hän palve
lee Pääesikunnan suunnitteluosastos
sa strategisen suunnittelusektorin joh
tajana.

Tulevaisuuden ennakoinnista on viime
vuosina kehittynyt varsinainen teollisuudenala – ainakin länsimaiden piirissä. Horisonttia skannataan, heikkoja
signaaleja mitataan ja mustia joutsenia
etsitään kissojen ja koirien kanssa. Tu12

Takaisin tulevaisuuteen

Euroopan turvallisuustilanne on tänä
päivänä erittäin heikko, jopa vaarallinen. Vastaamme nykyhetken haasteisiin menneiden vuosikymmenten aikana tehtyjen päätösten ja niiden toimeenpanon mukaisin välinein. Puolustuskykymme on varsin hyvä ja
eurooppalaisittain erittäin hyvä. Hötkyilyyn tai paniikkiin ei ole tarvetta.
Toisaalta pikavoittoja on turha odottaa.
Parasta, mitä voimme nyt tehdä, on jatkaa puolustuksemme määrätietoista ja
pitkäjänteistä kehittämistä – riittävin,
tilanteeseen suhteutetuin resurssein.
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MAASODANKÄYNTI
MUUTOKSESSA
TEKSTI: JUKKA VUORISALMI

Kylmän sodan päättymisen jälkeen levisi laajalle
uskomus siitä, että perinteinen massamainen
asevoimien käyttö on historiaa. Viimeaikaiset kriisit
ovat kuitenkin osoittaneet, että modernin teknologian
tukemana laajamittaisille maaoperaatioille on edelleen
olemassa aikansa ja paikkansa sodankäynnissä.

K

ylmän sodan päättymisen jälkeen Euroopan sotilasstrategiseen tilanteeseen vaikutti merkittävästi Neuvostoliiton romahtaminen.
Entisen suurvallan seuraajana Venäjän
sotilaallinen suorituskyky rapistui seuraavina vuosina.
Kylmän sodan päättymisen myötä
levisi laajalle uskomus siitä, että perinteinen massamainen asevoimien käyttö
jäisi historiaan ja toinen Persianlahden
sota vuonna 2003 olisi lajityyppinsä viimeinen. Tämä johti monissa länsimaissa asevoimien koon supistamiseen sekä
materiaalin ja harjoitustoiminnan suuntaamiseen enemmän kriisinhallinta-, rauhaanpakottamis- ja terrorismin vastaisiin
operaatioihin.
Länsimaissa ajatus sodankäynnistä ja asevoimien kokoonpanon kehityksen yleisestä suuntauksesta jatkui massa-armeijoista ammattiarmeijoihin teknologian, erityisesti täsmäaseiden, korvatessa laadulla määrän.
Suuntautuminen kohti pienempiä ammattiarmeijoita ei kuitenkaan johdu pelkästään arvioidusta sodan kuvan muutoksesta, vaan kysymys on myös taloudellisista resursseista. Uudella teknologialla
pyritään saavuttamaan sama tai parempi suorituskyky myös edullisemmin. Kone tekee saman asian usein halvemmalla, myös öisin ja viikonloppuisin, ja jotkin asiat jopa tarkemmin.
Myös Venäjällä on ymmärretty uuden
teknologian tuomat mahdollisuudet ja

esimerkiksi täsmäaseiden kasvanut merkitys sodankäynnissä. Venäjällä ei kuitenkaan katsota pelkästään esimerkiksi
täsmäaseiden tai ilmaylivoiman tuovan
ratkaisua sodankäynnissä. Taktisella tasolla maajoukot ovat edelleen keskeisessä roolissa ratkaisua haettaessa.
Iraqi Freedomin mittaluokan operaatioita ei 2000-luvulla olekaan nähty. Perinteisempää sodankäyntiä muistuttavia
konflikteja on kuitenkin ollut sen jälkeenkin pienemmässä mutta ei suinkaan vaatimattomassa mittakaavassa.
Esimerkkeinä voidaan mainita Libanonin sota vuonna 2006 Israelin ja
Hizbollahin välillä, Georgian sota 2008
Venäjän ja Georgian välillä sekä Vuoristo-Karabahin sota 2020 Armenian ja
Azerbaidžanin välillä. Niistä kaikista löytyy myös laaja-alaisen sodankäynnin ja/
tai hybridisodankäynnin elementtejä –
kuten edeltävien vuosikymmenten ja -satojen sodistakin.
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana käydyt sodat eivät yksinään riitä
pätevän arvion tekemiseksi tulevaisuuden sodankäynnistä, mutta ne kuvastavat osaltaan kehitystä. Niistä voi johtaa
pysyvämpiäkin muutostrendejä, ainakin
jälkikäteen. Toisaalta käytetty teknologia
tai taistelutapa saattaa jäädä vain aikansa ilmiöksi osoittaen kunkin sodan johtajien kykyä soveltaa – tai sen puutetta.
Georgian sota vuonna 2008 oli ensimmäinen merkki ainakin suurelle yleisölle siitä, että sotavoiman käyttö poli15
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tiikan jatkeena on palannut Venäjän keinovalikoimaan. Tämä varoitusvalo himmeni yllättävän nopeasti ainakin siitä
päätellen, että Venäjän vuonna 2014 toteuttamaan Krimin miehitykseen viitataan edelleen monen kirjoituksen tai asiakirjan alkuteksteissä esimerkiksi sanoin
”Euroopan turvallisuustilanne muuttui
vuonna 2014…”
Joka tapauksessa teknologian kehityksen ohella voitaneen Venäjän asevoimien kehitystä pitää merkittävimpänä sodan kuvaan vaikuttavana tekijänä nimenomaan lähialuettamme tarkasteltaessa.

Teknologian kehitys tarjoaa
uusia mahdollisuuksia
Sodankäyntiin, erityisesti maasodankäyntiin, vaikuttavat muutokset
2020-luvulla ja 2030-luvun alkupuolella ovat todennäköisesti sellaisia, jotka
ovat jossain muodossa käytössä jo tänä
päivänä tai vähintäänkin niiden käytän-
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nön toteutusperiaate on keksitty. Tässä
kuvatut tekijät eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä listaus ole kattava.
Erityisesti maasodankäyntiin tilannekuvan kautta vaikuttavana tekijänä on
ainakin avoimessa länsimaisessa yhteiskunnassa jatkuvasti lisääntyvä sensoreiden määrä ja teho. Siviiliyhteiskunnassa
kaupallisten ja siviiliviranomaisten käyttämien sensoreiden, esimerkiksi valvontakameroiden, määrä kasvaa jatkuvasti,
puhumattakaan siitä, että lähes kaikilla
ihmisillä on älypuhelin.
Vaikka kaikki sensorit eivät ole julkisesti käytettäviä, tapahtuu tiedon siirto usein kanavissa, joihin pääsy ei aina
vaadi kehittyneitä kybertaitoja. Tämä kehitystekijä lisää järjestelmän haltijan tilannekuvan muodostamisen kykyä merkittävästi, varsinkin jos tiedon analysointiin saadaan avuksi jonkinasteista automatiikkaa, jopa keinoälyä.
Vastustajan kannalta mahdollisuutena on tiedon varastaminen omaan käyttöön ja/tai järjestelmän haltijan pääsyn
epääminen siihen.
Sensoriteknologia jatkaa kehitystään.
Eri aallonpituuksia hyödyntävät laitteet
pienenevät ja halpenevat. Se mahdollistaa niiden yhdistämisen entistä pienempiin
laitteisiin ja massamaisemman käytön tiedusteluvälineissä, aseissa ja ammuksissa.
Tällaisten sensoreiden nopeasti yleistyvä alusta on drone. Esimerkiksi Suomessa on vuoden 2021 arvion mukaan
noin 50 000 dronea, joista vain viidennes on rekisteröity.
Kaupallisia, edullisia ja helppokäyttöisiä droneja on käytetty taistelukentällä
jo useiden vuosien ajan esimerkiksi Syyrian sodassa. Pienelläkin hyötykuormalla oikeassa paikassa käytettynä droneilla voidaan saada aikaan merkittävä vaikutus. Viimeaikaisista konflikteista merkittävimmässä asemassa lennokit olivat
Vuoristo-Karabahissa vuonna 2020, jolloin Azerbaidžanin käyttämät lennokit
aiheuttivat Armenian joukoille merkittäviä tappioita.
Dronejen käytön kehittäminen jatkuu kiivaana lähitulevaisuudessa. Kehityspotentiaalia tuovat ainakin niiden
hinnan halpeneminen ja siten massamaisen käytön mahdollistaminen kohtuullisilla resursseilla. Tähän kytkeytyy edellä mainittu sensoreiden pieneneminen ja
halpeneminen, viestijärjestelmien kehitys sekä tekoälyn kehitys.
Yksittäisillä droneilla kyetään jo tänä
päivänä melko monimutkaisiin autonomisiin tehtäviin. Merkittävää kehitys- ja
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siten myös uhkapotentiaalia on olemassa, kun autonomisesti tai osittain ihmisen ohjaamana tehtävää suorittaa kymmenien dronejen parvi.
Ilmassa liikkuvien miehittämättömien laitteiden lisäksi kehitetään myös
maalla tai vedessä toimivia järjestelmiä.
Useiden maiden maavoimissa dronet ja
maalla liikkuvat miehittämättömät järjestelmät ovat vakiintunut osa joukkojen
kokoonpanoja viimeistään 2030-luvulla.

Kehittyvä maasodankäynti

Maavoimien kehityksen tarkasteluun
yksi perinteinen tapa on tuli, liike ja
suoja.
Tulen konkreettisena kehityksenä
viime vuosilta maavoimissamme ovat
kenttätykistön erikoisampumatarvikkeet,
kuten panssarikuorma-ammukset ja raskaan raketinheittimen uudet ampumatarvikkeet, jotka ovat täydentäneet Puolustusvoimien vaikuttamisen kokonaisuutta. Myös panssarimiinat ovat kehittyneet
merkittävästi. Lisäksi panssarintorjuntakykymme on parantunut esimerkiksi
taistelupanssarivaunuhankintojen myötä, unohtamatta ilmatorjuntakyvyn kehitystä.
16

Peitteisessä maastossamme tyypilliset lyhyet tähystysetäisyydet antavat
paitsi suojaa myös vaikeuttavat omaa tulenkäyttöä. Dronet ovat yksi keino saada
silmiä pidemmälle, eikä Maavoimat ole
tässä kehityksessä vain sivustaseuraajana. Dronet ovat osa tiettyjä joukkojamme jo tällä vuosikymmenellä.
Liikkuvuuden merkitys ei tule vähenemään. Maavoimien liikkuvuutta ylläpidetään ajoneuvokaluston kunnossapidon ja modernisointien lisäksi hankkimalla uusia pyöräalustaisia panssariajoneuvoja.
Liikkuvuuden haasteena sekä meillä että muualla säilyy vielä ainakin lähitulevaisuudessa operatiivisen ja taktisen
liikkuvuuden järkevä yhdistäminen joukkorakenteissa. Pyöräajoneuvolla pääsee
tiestöllä nopeasti kauas. Tela-ajoneuvolla voi liikkua ja taistella myös maastossa. Liikkeeseen ei kuitenkaan kuulu pelkästään ajoneuvojen tuoma suorituskyky.
Myös joukon ja sen johtajien toimintaperiaatteiden ja harjoittelun tuoma ketteryys on keskeinen tekijä.
Miten nopeasti käskystä yhtymän ensimmäiset osat ovat liikkeellä? Mikä on
joukon kyky sopeutua muuttuneeseen ti-
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lanteeseen kesken siirron? Unohtaa ei sovi myöskään yksittäisen jalan liikkuvan
taistelijan toimintasädettä ja -aikaa, jotka muodostuvat fyysisestä kunnosta, varustuksesta ja huoltojärjestelmästä. Tulevaisuudenkin taistelukentällä on merkitystä sillä, miten pitkälle jalan liikkuvalla joukolla voidaan iskeä.
Panssaroiduilla taisteluajoneuvoilla emme kykene koskaan varustamaan
kuin osan joukoista. Liikkeen ylläpitämiseksi vanhat keinot saattavat osoittautua toimiviksi uusien rinnalla. Tiedä
vaikka polkupyörä sotilaan kulkupelinä tekisi paluun.
Suojan hankkimisen päämenetelmänä on vuosien saatossa korostettu hajauttamista, linnoittamista ja liikettä painotusten vaihdellessa eri aikoina. Oikeaa
yhdistelmää on mahdotonta määrittää.
Liikkuvaan ja ryhmitystään usein
vaihtavaan joukkoon on vastustajan vaikea suunnitella laajamittaista tulivaikutusta. Liike kuitenkin paljastaa, varsinkin kun siihen liitetään huolimaton viestivälineiden käyttö.
Hajauttamalla voidaan aina pienentää vastustajan tulivaikutusta, mutta sensoriteknologian kehittyminen kokonai-

suutena lisää joukkojen paljastumistodennäköisyyttä, vaikka naamiointijärjestelmiä kehittämällä pyritäänkin tähän
vastaamaan.
Vastustajan tiedustelukyvyn ja täsmäaseiden lisääntymisestä huolimatta
ei suojan keinoista tule unohtaa linnoittamista, silloin kun siihen on tilaisuus.
Suojan kokonaisuudesta on tunnistettava toimintaympäristössämme tapahtunut muutos. Vielä viime vuosikymmenellä opetimme venäläisestä taktiikasta, että maan asevoimien tiedustelutulenkäyttöjärjestelmä on kaavamainen
ja hidas. Esimerkkinä tästä oli se, että
tykistöpatterin päällikön pitää olla itse
etulinjassa johtamassa yksikkönsä tulta. Näin ei ole enää.
Suojan lisäksi tulevina vuosina eniten Maavoimia kokonaisuutena haastava muutostekijä on drone. Alan nopea
kehitys laittaa pohtimaan, onko meillä
enää mitään mahdollisuutta suojautua.
Alan kehitystä tutkitaan Maavoimissa ja laajemminkin Puolustusvoimissa.
Vastatoimenpiteitä ja välineitä on
olemassa. Ase–vasta-ase-kilpajuoksussa hankaluutena on päätöksenteon oikea-aikaisuus: milloin hankittava väline on siinä kehitysvaiheessa, ettei se
vanhene liian nopeasti? Erityisen hankalaa oikean arvion tekeminen on laajalla reserviläisarmeijallamme, jos haluamme varustaa normaaliolojen joukkojemme lisäksi osia kenttäarmeijasta.
Maavoimien ja maasodankäynnin
kehitystä ja tulevaisuutta on syytä tarkastella myös aikatekijän suhteen. Tilanne lähialueellamme todellakin muuttui vuonna 2014. Sotatoimien mahdollisuutta Euroopassa ei voi poissulkea.
Sotatoimien todennäköisyyden kasvu arvioitiin aiemmin kyettävän tunnistamaan kuukausia etukäteen. Siten korkeaan valmiuteen ei välttämättä katsottu
olevan tarvetta panostaa. Halvempaan
arvioon on helpompi mukautua. Tästä
johtuen valmiuden parantamiseen on panostettu merkittävästi. Valmiusosastot
ja valmiusyksiköt ovat yksi konkreettinen esimerkki tiukentuneisiin valmiusvaatimuksiin vastaamisessa. Monet normit ja ohjeistukset ovat vaatineet päivittämistä. Myös henkilöstön asenne valmiutta kohtaan on muuttunut.
Myös aikatekijä haastaa Maavoimien käyttö- ja toimintaperiaatteita monella tapaa. Taisteluun valmistautumisajan mahdollinen lyhyys vaatii toimintatapojen joustavuutta. Tilanteeseen sopivan taistelutavan valinta – hyökkäys,
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puolustus, viivytys – ei ole helppoa,
vaikka nopea tilannekehitys hyökkäyksellisyyttä helposti painottaakin.
Teknologian kehittymisen voidaan
nähdä lisäävän yllätyksen ja siten menestymisen mahdollisuutta sille, joka sitä osaa käyttää. Toisaalta omien toimien salaaminen on entistä vaikeampaa.
Omien joukkojen varustamisessa sopivan keskitien löytäminen on tärkeää,
mutta ei helppoa. Järkevä panostus huipputeknologiaan on tarpeen, mutta samalla on tärkeää tunnistaa asejärjestelmät
ja toimintaperiaatteet, jotka kestävät aikaa. Tykki, miina, sinko, rynnäkkökivääri, panssarivaunu ja potero eivät ole
käyttökelvottomia vielä pitkään aikaan.
Meidän asevelvollisuusarmeijassamme ei ole onneksi ammattiarmeijoille tyypillistä tarvetta korvata henkilöstöä koneilla, joten oikeilla välineillä
voidaan määrällä jopa korvata laatua.
Taistelijan perustaidoilla ja joukon perustaistelumenetelmillä on arvonsa tulevaisuudessakin.
Taistelutahdolla on luonnollisesti
aina keskeinen merkitys, ja tätä haastaa yhä enemmän kasvava informaatioja disinformaatiotulva. Nopeasti vaihtelevissa tilanteissa ja johtamiskyvyn
todennäköisesti häiriintyessä on perinteinen ylemmän komentajan käskemän
tehtävän ja toiminta-ajatuksen ymmärtämisen tärkeys edelleen validi tekijä.
Keskeisiä maasodankäynnin muutostekijöitä lähitulevaisuudessakin ovat
miehittämättömien järjestelmien lisääntyminen, tulen kantaman ja tarkkuuden
kehittyminen sekä tulenkäytön nopeuden kasvaminen, joka näkyy erityisesti havainnosta vaikutukseen (sensor to
shooter/effector) liittyvän toiminnallisen
tiedonsiirto-, analysointi- ja johtamisprosessin nopeutumisena. Merkittävää
mahdollista yllätystekijää on tietysti vaikea veikata, mutta uuden ja vanhan tekniikan yhdistämisessä on varmasti vielä tilaa innovatiivisille kombinaatioille.
Taistelukentän tyhjeneminen on jo
aika kulunutkin käsite, mutta joukkomäärien pienentyessä varsinkin länsimaissa se on teoriassa paikkansa pitäväkin. Näkemys siitä, että perinteisillä
joukoilla käytävien suurtaistelujen aika on ohi, voi johtaa harhaan. Mehän
emme päätä siitä itse.
Everstiluutnantti Jukka Vuorisal
mi palvelee maasotaopin pääopettaja
na Maanpuolustuskorkakoulun sotatai
don laitoksessa.
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UUDISTUVAT JA KEHITTYVÄT
MERIVOIMAT
TEKSTI: JORI HARJU

Merivoimissa on käynnissä historiallinen muutos. Vaikka
kaluston uusiminen on kaikkein näkyvin osa muutosta,
henkilöstön osaamisen hallinta ja kehittäminen
ovat merkittävä osa sen sisältöä. Kansainvälisesti
tarkasteltuna Merivoimilla on aina ollut kyky yhdistää
ikivanhat perinteet, toimintakulttuurit ja modernin
teknologian hyödyntäminen. Perinteissä on toki voimaa
ja turvaa, mutta näistä periaatteista kiinni pitäminen on
vielä haastavampaa tulevaisuudessa.

S

trategisen Laivue 2020 -hankkeen
myötä muun muassa yksi pääasejärjestelmistä vaihtuu MTO85-meritorjuntaohjuksen poistuessa ja uuden
pintatorjuntaohjuksen korvatessa sen.
Merivoimien rooli puolustusjärjestelmässä korostuu tulevaisuudessa entisestään myös uuden Ilmatorjuntaohjus
20 -järjestelmän käyttöönoton jälkeen,
kun tämä kyky rakentuu hankkeen valmistuessa.
Kun Merivoimat ottaa tulevien vuosien aikana käyttöön uutta kalustoa, sen
käyttö pitää osata. Siksi sen käyttöä on
opeteltava jo ennen kaluston vaihtumista.
Uuden, seuraavan sukupolven järjestelmillä varustetun korvetin käyttöönotto ei ole samanlainen toimenpide kuin
uuden auton ostaminen ja sen kaupasta
ulos ajaminen. Uutta ohjusta ei ole syytä
käyttää samoilla periaatteilla kuin vanhaa, sillä uuden ohjuksen täyttä potentiaalia ei silloin hyödynnetä. Lisäksi ylimenokaudella vanhalla kalustolla operoidaan edelleen, joten sen käytön osaamisestakin pitää luopua asteittain.
Tekoälystä ja autonomisista järjestelmistä puhutaan paljon, mutta nykyaikai-

sessa sodankäynnissä ihminen on kuitenkin edelleen päätöksentekijä.
Puolustushaarojen rajojen hämärtyminen ja niiden suorituskykyjen yhdentyminen on maailmanlaajuinen kehitystrendi, joka todennäköisesti lyhentää havainnosta vaikutukseen -ketjua merkittävästi. Merivoimien käynnissä olevat
hankkeet edellyttävätkin yhteisoperoinnin kulttuuria, jotta Merivoimat integroituu tulevaisuudessa vielä syvemmin
puolustusjärjestelmään.
Merivoimien henkilöstö koostuu kovan luokan ammattilaisista, ja heidän sitoutumisensa on luja. Tällaisesta pääomasta on pidettävä huolta, sillä kokemusta ei saa rahalla. Sen kartuttamiseen
tarvitaan aikaa ja tekemistä. Siksi huolenpito henkilöstöstä on tärkein väline
osaamisen turvaamiseksi Merivoimien
siirtyessä kohti 2030-lukua.

Monispektrinen ja
kauaskantoinen vaikuttaminen
On todettava se, että 2020-luvun alkuvuosina Merivoimien valmius ja suorituskyky täyttää tehtävänsä normaali- ja poikkeusoloissa on hyvä. Maail19
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ma ei kuitenkaan pysähdy – ja tulevaisuus haastaa Merivoimat.
Toimintaympäristön muutokset, sodan kuvan ja sotatekniikan kehittyminen
sekä sisäiset muutostarpeet edellyttävät
aktiivista ja suunnitelmallista kehittämisotetta. Sodankäynnin muuttuessa kohti
yhä laaja-alaisempaa ja monispektristä
vaikuttamista sekä kaukovaikuttamisen
korostuessa Merivoimien on entistä ketterämmin kyettävä hajautettuun toimintaan. Käynnissä oleva vuosikymmen on
Merivoimien kannalta merkittävä, koska moni asia muuttuu 2020-luvulla. Seuraavaksi tuodaan esiin niistä keskeisimpiä huomioita.
Hamina-luokan ohjusveneet on peruskorjattu, ja ne saavuttavat täyden operatiivisen valmiuden vuosikymmenen
alkupuolella. Pohjanmaa-luokan moni-
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toimikorvetit korvaavat jo poistuneen
miinalaiva Pohjanmaan sekä tällä vuosikymmenellä poistuvat Rauma-luokan
ohjusveneiden ja Hämeenmaa-luokan
miinalaivojen suorituskyvyt.
Käyttöönotettu torpedojärjestelmä
on merkittävästi kehittänyt Merivoimien
kykyä vedenalaiseen sodankäyntiin, ja
torpedojärjestelmän suorituskyvyn täysimääräistä hyödyntämistä jatketaan. Järjestelmä on käytössä Hamina-luokalla,
ja se tulee käyttöön myös Pohjanmaaluokalle.
Ilmatorjuntaohjus 20 (Evolved Sea
Sparrow Missile, ESSM) kohottaa Merivoimien ilmatorjunnan suorituskyvyn
täysin uudelle tasolle ja monipuolistaa
myös merkittävästi puolustusjärjestelmän ilmatorjuntaa. Lisäksi suorituskykyä on kehitetty myös modernisoimalla
merimiinoja, ja niiden asema osana meripuolustusta säilyy tärkeänä. Osaamisemme tällä alalla on siinä määrin korkeatasoista, että myös kansainväliset kumppanit osoittavat Merivoimien osaamiseen ja
suorituskykyyn tältäkin osin kiinnostusta.
Rannikkojoukkojen vaikuttamiskyky
kehittyy ja siirtyy uudelle aikakaudelle,
kun luovutaan kiinteistä rannikkotykeistä
ja otetaan käyttöön paikallista ja alueellista vaikuttamiskykyä tuottavia järjestelmiä. Lisäksi rannikkojoukkojen liikkuvuutta kehitetään tavalla, joka osaltaan
parantaa vaikuttamiskykyä.
Käyttöönotettava uusi pintatorjuntaohjus korvaa elinkaarensa päähän tulleen nykyisen ohjusjärjestelmän. Uusilla
pintatorjuntaohjuksilla voidaan vaikuttaa kohteisiin yli kahdensadan kilometrin etäisyydelle sekä merelle että maalle.
Uudet pintatorjuntaohjusjärjestelmät
asennetaan Pohjanmaa-luokan korvetteihin, pintatorjuntaohjuspattereihin sekä peruskorjattuihin Hamina-luokan ohjusveneisiin. Järjestelmä on erittäin suorituskykyinen, ja kuten monet muutkin
nykyaikaiset asejärjestelmät, se sisältää
tarvittavia kehittymismahdollisuuksia
pitkän elinkaarensa aikana.

Fokus vuodessa 2032

Merivoimien kehittämisen katse on
suunnattu tulevaisuuteen. Lukuisilla kehittämiseen liittyvillä hankkeilla on jokaisella oma aikataulunsa, mutta eräänlaisena virstanpylväänä voidaan pitää
vuotta 2032. Se soveltuu virstanpylvääksi siksi, että 2020-luvulla käynnissä olevat kehittämishankkeet ovat siihen mennessä jo valmiita ja toiminta siltä osin vakiintunutta.
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kuva 4 palstalle
korkeus mahtuu
150 mm

Toisaalta vuosi 2032 on soveltuva ajankohta, sillä Merivoimien kehittäminen jatkuu siitäkin eteenpäin siten,
että kyetään vastaamaan myös 2040-luvun toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin ja tehtäviin.
Tavoitteena on, että Merivoimat on
yhtenäinen, yleisesti hyväksytty ja toimintakykyinen merellinen organisaatio,
joka vastaa nähtävissä oleviin tehtäviin
ja toimintaympäristöön meren pinnan alla, meren pinnalla ja ilmatilassa sekä kyber- ja informaatioulottuvuudessa sotilaallisilla suorituskyvyillään. Selvää on
se, että niin tänä päivänä kuin myös tulevaisuudessa Merivoimien kyky muodostaa pidäke ja sen taistelukyky perustuvat toimintakykyisten ja tulivoimaisten
joukkojen ja taistelunkestävien järjestelmien korkeaan käyttövalmiuteen ja tehtävien joustavaan ja koordinoituun toimeenpanoon kaikissa valmiustiloissa ja
ulottuvuuksissa.
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Tavoitteena laaja-alainen
ja tasapainoinen kokonaisuus
Toimintaympäristön asettamat vaatimukset huomioiden Merivoimat toteuttaa laaja-alaista ja tasapainoista meripuolustuksen kehittämistä 2020-luvulla. Kehittämisen lähtökohtana on se,
että Merivoimien taistelu perustuu kattavaan toimintaympäristötietoisuuteen
sekä taistelunkestävään tilannekuvaan
ja johtamiseen. Kyky taistella edellyttää
tulivoimaisia, taistelunkestäviä ja liikkuvia operatiivisia joukkoja sekä taistelunkestäviä ja hyvin koulutettuja paikallisjoukkoja.
Sodan kuvan muutoksen myötä Merivoimien on kyettävä hajautettuun toimintaan mutta keskitettyyn vaikuttamiseen sekä yhä enenevässä määrin kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneeseen
yhteisoperointiin. Kansainvälisen sotilaallisen puolustusyhteistyön kenttä on
Merivoimienkin osalta laajaa: yhteistyö
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ti ja innostuneesti uusien suorituskykyjen käyttöönottoon – haluamme olla toimintaympäristön edellyttämällä tasolla.

Ruotsin kanssa on jatkunut jo pitkään, ja
se on edelleen keskeisimmässä asemassa. Operaatioalueemme yhdentyy Ruotsin operaatioalueen kanssa, mutta isommassa mittakaavassa on myös huomioitava koko Pohjois-Euroopan strategisen
merkityksen nousu.
Itämeri on yksi kulma Pohjois-Euroopan ”strategisessa kolmiossa”, jonka
toiset kulmat muodostuvat Grönlanti–Islanti–Iso-Britannia-kapeikosta (GIUK) ja
arktisesta alueesta. Kun jollain näistä alueista tapahtuu jotain, se heijastuu toisille alueilla muunlaisena toimintana. Tästä johtuen yhteistyön lisääminen muiden
Pohjoismaiden kanssa on Merivoimien
suorituskyvyn kasvattamiseksi oleellista.

Suunnitelmallisuutta ja
määrätietoista toimeenpanoa
Vaikka 2020-luvulla Merivoimat kehittyy laajasti ja syvästi, kehittymisen
perusteet ovat hyvät. Tarvittavat käyt-

tö- ja toimintaperiaatteet ovat valmiina
tai valmistuvat vuosikymmenen aikana.
Suorituskyvyt rakentuvat suunnitelmallisesti kehittämisohjelman mukaisesti.
Uusien suorituskykyjen ja muutoksen
hallintaan on olemassa kattavat suunnitelmat, joita vuosittain määrätietoisesti
toimeenpannaan.
Uuden alusluokan käyttöönottoon varaudutaan kattavilla käyttöönottosuunnitelmilla useita vuosia ennen kuin yksittäisiä aluksia valmistuu Merivoimien
käyttöön. Kaikkien uusien suorituskykyjen käyttöön varaudutaan tarkentamalla
henkilöstön osaamistarpeita, tarkastelemalla henkilöstörakennetta sekä toteuttamalla laajojakin infrastruktuurin parantamishankkeita kumppaneiden kanssa.
Esimerkkinä mainittakoon sekä Pansion että Upinniemen satama- ja laiturirakenteiden rakentamishankkeet.
Luotan myös siihen, että Merivoimien henkilöstö suhtautuu luottavaises21

Yhdentyvät suorituskyvyt
ja osaaminen
Kylmän sodan aika on kaukaista menneisyyttä tänä päivänä, vaikka osa tuolta
ajalta periytyneistä välineistä ja toimintatavoista näkyy toiminnassamme tänäkin päivänä. Tämähän ei kaikilta osin
ole huono asia – esimerkiksi korkean
valmiuden kulttuuri on olennainen tänäkin päivänä.
Olennaista on se, että jatkamme määrätietoisesti sekä käyttö- ja toimintaperiaatteidemme kehittämistä että ajantasaisen materiaalin hankintaa. Henkilöstön, niin asevelvollisten kuin palkatun
henkilöstön, kouluttamisella vastataan
nykyisiin ja tuleviin osaamistarpeisiin.
Valmiudeltaan Merivoimien valmius
yksiköt ovat omalta osaltaan osoitus juuri tästä. Toisaalta taas uusien järjestelmien korkeatasoinen osaaminen on huomioitu palkatun henkilöstön koulutusohjelmissa. Voimassaolevat ja ylläpidettävät
operatiiviset suunnitelmat antavat erinomaiset perusteet Merivoimien suorituskykyjen suunnitelmalliselle johdetulle
käytölle aina, kun ja jos tarvetta ilmenee.
Merivoimien uudet suorituskyvyt
ovat yhteisoperatiivisia, vaikka Merivoimat niillä operoikin. Merivoimat on
puolustusjärjestelmää varten, ja yhteisoperoinnista on tehtävä rutiininomaisesti
jokapäiväistä ja ennen kaikkea yksinkertaista. Merivoimien henkilöstön ammattiylpeydestä ei ole millään tavalla pois
se, että organisaatiossamme haetaan yhteisoperoinnin kulttuuria ja että pyrimme ymmärtämään sotilaallisia tavoitteita yli puolustushaararajojen.
Puolustushaarojen suorituskykyjen
yhdentyminen on globaali ilmiö, jota ei
kannata vastustaa. Yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen, viranomaisten
ja kumppaneiden kanssa toimeenpannaan säännöllisesti. Se on välttämätöntä, jotta meripuolustus täyttää sille asetetut odotukset. Tiedämme, että päivittäinen tekeminen on ratkaisevaa, jotta
valmius ylläpidetään ja kehittyminen jatkuu. Suhtaudumme Merivoimissa hyvin
luottavaisesti kykyymme täyttää meille
uskotut tehtävät niin tänään kuin tulevinakin vuosina.
Kontra-amiraali Jori Harju palve
lee Merivoimien komentajana.
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ILMAPUOLUSTUS OSANA
PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄÄ
2030
TEKSTI: PASI JOKINEN

Puolustusvoimien tavoitteena on rakentaa uskottavat
ilmapuolustuksen suorituskyvyt ja integroida ne
osaksi puolustusjärjestelmäämme. Ilmapuolustuksen
kehittäminen turvataan materiaalisella
suorituskyvyllä, koulutetulla henkilöstöllä,
ajantasaisilla toimintaperiaatteilla ja operointia
tukevalla infrastruktuurilla.Tavoitetilassa kokonaisuus
ylläpidetään ja sillä operoidaan 24/7 kaikissa
valmiustiloissa.

I

lmavoimien suorituskyky suhteessa
toimintaympäristöömme 2020-luvun alkupuolella on hyvä. Elinikäpäivitetty Hornet-kalusto on yhä taistelukykyinen, joskaan ei enää ylivoimainen. Ilmatorjunta kykenee tappioiden
tuottamiseen ja valittujen kohdealueiden suojaamiseen, mutta kaipaa ulottuvuutta ja kattavuutta. Hävittäjätorjunnan
ja NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmän
verkottuneisuus mahdollistaa nykyaikaisen taistelutavan.

Kehittyvä valvontaja johtamiskyky
Tukikohtajärjestelmän infrastruktuuria
on kehitetty vastaamaan Ilmavoimien
liikkuvaa taistelutapaa, mutta haasteena ovat siviili-ilmailun muutokset ja
suomalaisen lentoasemaverkoston vähittäinen harventuminen. Ilmavoimien
valvontajärjestelmän selkäranka on

Thales GM403 -tutka eli KEVA2010järjestelmä. Se tuottaa muiden valvontasensoreiden kanssa ilmatilannekuvaa, jota täydennetään muiden puolustushaarojen tuella.
Johtamisjärjestelmät ja kybersietoisuus ovat alati kehittämisen polttopisteessä, ja lopulta logistinen tuki varmistaa kaikkien kalustojen käytettävyyttä ja
pitää joukot taistelukykyisinä. Ilmavoimat pystyy valvomaan ja turvaamaan ilmatilamme vuoden jokaisena päivänä.
Murros ilmasodankäynnin teknologiassa on kuitenkin nähtävissä jo
nyt. Globaalisti viidennen sukupolven
taistelukoneet sekä miehittämättömät
ilma-alukset valtaavat alaa. Paikallisesti naapurimme Venäjä on jalkauttanut operatiiviseen käyttöön nykyaikaiset Su-35-rintamahävittäjät ja Su-34rintamapommittajat sekä valmistee Su57-kaluston käyttöönottoa.
23
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Valvontajärjestelmät kattavat yhä
laaja-alaisemmin alakorkeudet, osin
kiistäen yllätyksellisyyden. Elektronisesti keilaavat tutkajärjestelmät mahdollistavat täysin uudenlaisen ilmatilannekuvan luomisen ja jopa elektronisen vaikuttamisen. Häirintäjärjestelmät,
satelliittipaikantamisen kiistäminen ja
kybervaikuttaminen ovat jo arkipäivää.
Uudet nopeat ja kauaskantoiset aseet,
kuten Tsirkon ja Kinžal, haastavat ohjuspuolustuksen.
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Ilmapuolustusta on siis aktiivisesti kehitettävä osana puolustusjärjestelmää, jotta Ilmavoimat pystyy tulevinakin vuosikymmeninä vastaamaan teknologisiin haasteisiin ja täyttämään tehtävänsä.

Ilmapuolustuksen muutokset
2020-luvulla
Ilmapuolustuksen kehittäminen on osa
Puolustusvoimien pitkän tähtäimen
strategista suunnittelua. Sitä määrittävät strategisessa suunnittelussa määrittyvä tavoitetila ja kehittyvän toimintaympäristön ja ilmasodan vaatimukset.
Ilmavoimien strategiassa tunnistettuja menestystekijöitä ovat Ilmavoimien arvot, ilmaoperaatiokyky, uusien
monitoimihävittäjien käyttöönotto, kyvykkyyksien tasapainoinen kehittäminen ja johtaminen. Kehittämisohjelmilla
kohdennetaan tarvittava rahoitus pitkäjänteisesti ja toimeenpanossa huolehditaan tasapainoisesti niin ilmapuolustuksen materiaalisesta turvaamisesta kuin
henkilöstön osaamisesta ja Puolustusvoimille sopivista toimintaperiaatteista. Uuden monitoimihävittäjän rinnalla ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä ja
ulottuvuutta kehittävä ITSUKO-hanke
lisää ilmapuolustuksen vaikuttavuutta
kuluvan vuosikymmenen aikana.
Taistelujärjestelmän muutos
– pääase vaihtuu
Merkittävin kehittämistekijä kuluvalle
vuosikymmenelle on Hornet-kaluston
suorituskyvyn täysimääräinen korvaaminen. Joulukuussa 2021 julkistettu
uusien monitoimihävittäjien HX-valintapäätös määritteli suuntaviivat Ilmavoimien siirtymisestä F-35-hävittäjään
perustuvaan ilmataistelujärjestelmään.
F-35 on viidennen sukupolven hävittäjä, jolla on laaja teknologinen potentiaali. Kuvaillen voisi sanoa, että se on
lentävä taisteleva tiedustelujärjestelmä, joka kykenee havaitsemaan maalit, fuusioimaan ja välittämään tietoa
sekä hyökkäämään valittuihin kohteisiin ilmassa, maalla ja merellä.
F-35:n pääaseistuksena ovat ilmataisteluaseet ja ilmasta maahan ja pintaan vaikuttamisen laaja asepaketti. Asepaketin tarkka sisältö määrittyy tulevissa lopullisissa sopimusneuvotteluissa.
Puolustusvoimien tavoitteena on saada toimintaympäristöömme soveltuvimmat viimeisimmän kehityspolun aseet,
joilla pärjätään 2030–2040-luvun toi-
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mintaympäristössä. Koneen sensoreita ovat nykyaikainen elektronisesti keilaava APG-81-tutka sekä DAS (Distri
buted Aperture System) -uhkavaroitusja maalittamisjärjestelmä.
Suunnitteluperusteena on verkostokeskeinen sodankäynti, joten kone käyttää tiedonvälitykseen MADL- ja L16datalinkkejä. Selviytyminen perustuu
verkottuneisuuden lisäksi alhaiseen havaittavuuteen (häiveominaisuuksiin) sekä kykyyn häiritä ja elektronisesti hyökätä havaittuja pääuhkia vastaan. Pääajatuksena on luoda ohjaajalle ylivoimainen tilannekuva ja selviytymiskyky,
jotka mahdollistavat vaativimpienkin
tehtävien toteuttamisen.

Integroitu johtamisjärjestelmä

F-35-aikakauden johtamiskyky ja ilmatilannekuva luodaan IITVJ-kokonaisuuden kautta. IITVJ on Ilmavoimien integroitu tiedustelun, valvonnan
24

ja johtamisen järjestelmä, joka kytkee
yhteen ilmapuolustuksen sensorit, aselavetit ja käyttäjät. Tulenkäytön johtamisketjussa jaetaan reaaliaikainen ilmatilannekuva kaikille verkon jäsenille, mikä optimoi taistelutehokkuuden
ja selviytymisen.
Kansainvälisesti tällaisesta järjestelystä käytetään usein sensor to shootertai sensor to effector -termejä. IITVJ:n
sensor to shooter -ominaisuus on vain
osa kokonaisuutta. IITVJ mahdollistaa
myös verkotetun sensorioperoinnin sekä
verkotetun johtamisen. Järjestelmään on
siis kytketty sensoreita, lähettimiä, vastaanottimia tai johtokeskuksia, ja niissä olevia positioita kyetään operoimaan
paikkariippumattomasti.
Hävittäjävalintamme myötä nykymuotoiselle IITVJ-järjestelmäkokonaisuudelle asettuu uusia vaatimuksia. Jo
alustavat muutostarveanalyysit ovat
osoittaneet tarpeen yhä nopeammasta
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ja laajemmasta tiedonsiirtokyvystä, järjestelmien yhteensopivuudesta sekä kybersietoisuudesta.
Ilmavoimien johtamisjärjestelmän
muutostarpeisiin vastataan 2020-luvulla Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelman ja siihen liittyvän ilmapuolustuksen alakehittämisohjelman kautta.
Konkreettisia muutostarpeita ovat digitalisoituminen, kybertoimintaympäristön suorituskykyjen kehittäminen sekä
koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntäminen. Johtamisjärjestelmien kehittämistä ei tapahdu ainoastaan Ilmavoimissa
vaan Puolustusvoimissa laajemminkin.
Johtamisjärjestelmien kaikilla tasoilla
tulee mahdollistaa reaaliaikainen yhteenliitettävyys ja yhteisoperointikyky!

Kehittyvä henkilöstöjärjestelmä

Kaiken mahdollistajana on henkilöstö.
Ilmavoimien henkilöstörakenteen kehittämisessä vastataan niin uusien suo-

rituskykyjen tarpeisiin kuin olemassa
olevien suorituskykyjen operointiin ja
niistä luopumiseenkin. Tämä tarkoittaa
vuosina 2026–2030 tapahtuvaa kahden
kaluston, F-35:n ja F/A-18:n, rinnakkaisoperointia.
Puolustusselonteossa on tunnistettu tarve lisätä Puolustusvoimien henkilöstömäärää 500 henkilötyövuodella
asteittain 2020-luvun loppuun mennessä. Tästä kokonaismäärästä ilmapuolustus tarvitsisi omien tarpeidensa kattamiseen noin 100–150 henkilötyövuotta. Osa HX-hankkeen määräaikaisista
tehtävistä sulautuu nykyisiin Ilmavoimien tehtäviin luonnollisen poistuman
myötä. Toisaalta sekä hankkeen että nykyisen kaluston osaajia tarvitaan vielä
pitkälle vuosikymmenen loppuun saakka kahden hävittäjäkaluston päällekkäisen käytön vuoksi.
Henkilöstörakenne ja koulutussuunnitelma päivitetään F-35:n erityispiirteisiin. Ylimenovaihe vuosina 2022–2030
varmistetaan palkkaamalla etupainoisesti sekä teknistä henkilöstöä että asiantuntijoita mahdollistamaan kahden kaluston yhtäaikainen operointi. Henkilöstöä koulutetaan F-35-kalustoon sekä ulkomailla että kotimaassa. Samaan
aikaan jatketaan Hornet-operointia kotimaassa ja varmistetaan alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen edellyttämien tehtävien toteuttaminen kaikissa tilanteissa. Nykyisessä
suunnitteluvaiheessa Puolustusvoimilla
on HX-hankkeen rahoittamana kohdennettuna 80 lisähenkilötyövuotta vuoden
2030 loppuun saakka.

Verkottunut huolto- ja
tukeutumisjärjestelmä
Logistiikka ja kunnossapito muuttuvat!
F-35-ylläpitojärjestelmä poikkeaa perinteisestä hävittäjän huoltojärjestelmästä, johon Hornet-aikakaudella on
totuttu. Hävittäjien käyttö-, linja- ja
korjaamohuolto toteutetaan lennostojen lentotekniikkalaivueiden joukoilla, joita F-35-huoltojärjestelmässä kutsutaan termein O- ja O+ -taso (ope
rational level). Uutena asiana F-35:n
kunnossapidossa käytetään globaalia
ylläpitojärjestelmää (Global Support
Solution, GSS), jossa F-35-käyttäjät
hyötyvät maailmanlaajuisen laivaston
tuomista kustannussäästöistä ja tietotaidosta.
Suomalainen huoltovarmuus varmistetaan teollisen yhteistyön ratkaisulla, jossa kotimainen teollisuus tuot25

taa palveluja myös globaalin ylläpitojärjestelmän tarpeisiin. Suomi luo itselleen
kriisiajan vaihto- ja varaosavaraston ja
kyvyn korjata laitteita ja komponentteja. Ratkaisuilla mahdollistetaan koneen
operointi itsenäisesti myös kriisioloissa. Mistään ei tingitä: loppuasetelmassa uskomme huoltovarmuutemme jopa parantuvan!

Muutoksen jalkauttaminen

Muutoksen toimeenpano perustuu HXmuutostarveanalyysiin, joka on tehty
tarkastelemalla nykytilanne ja tunnistamalla muutosta vaativat kohteet.
Muutoksen jalkauttamisen toimet ovat
seuraavia:
Ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän kehittäminen kohti 2030 lukua toteutetaan muutosaskeleittain. Johtamisjärjestelmän kehittäminen koordinoidaan kehittämisohjelman sisäisten käyttöönottoprojektien (ILJO24 ja ILJO28)
toimenpitein. Ensimmäisellä muutosaskeleella kehittämisen painopiste on
valvontajärjestelmien laajentamisessa
ja johtamisjärjestelmän digitalisaation
laajentamisessa. Uusien järjestelmien lisäksi teknisiä kehityskohteita ovat tiedonsiirron kapasiteetti, reaaliaikaisuus,
yhteenliitettävyys, kybersietoisuus ja
verkko- ja salainratkaisut.
Toisella muutosaskeleella johtamisjärjestelmän kehittämisen painopiste
siirtyy tekoälyn ja sen mahdollistamien sovellusten laajempaan käyttöönottoon. Tavoitteena on informaation entistä nopeampi saatavuus, välitön käytettävyys ja automaattinen analysointi.
Uusien suorituskykyjen käyttöönotossa henkilöstörakennetta kehitetään
osaamistasojen vaatimusten mukaisesti. Henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat F-35:n kehittyneen teknologian
myötä. Erityisosaaminen korostuu. Jatkuvan operoimisen näkökulmasta olennaista on sitoutunut henkilöstö.
Tulevaisuuden rekrytointikilpailussa
on pärjättävä ja mahdollistettava henkilöstön pysyvyys kaikkein vaativimmissa tehtävissä. Ilmavoimat tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä,
jolloin kilpailukykymme muiden työnantajien tarjoamien tehtävien suhteen
säilytetään.
Ilmavoimien koulutusjärjestelmää
on aktiivisesti kehitetty jo hävittäjäevaluoinnin aikana. Hankkeen edetessä
kohti käyttöönottovaihetta koulutuksen
sisältöä ja toteutustapaa tarkennetaan
kaikilla tutkintotasoilla. Ilmavoimien
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koulutusjärjestelmä tuottaa henkilöstölleen ajantasaisen osaamisen toimialalla, jota leimaa työskentely dynaamisesti ja nopeasti kehittyvän teknologian parissa. Suuria rakenteellisia muutoksia koulutusjärjestelmään ei uuden
kaluston myötä tarvitse tehdä.
F-35-koulutus aloitetaan hankintaan sisältyvällä ohjaajien, lentoteknisen henkilöstön ja järjestelmätuen alkukoulutuksella vuoden 2025 aikana.
Pääosa alkukoulutuksesta annetaan Yhdysvalloissa, ja siihen osallistuu vuosina 2025–2027 yhteensä noin sata henkilöä Puolustusvoimista. Lisäksi koneen,
moottorin ja muiden järjestelmien valmistajat kouluttavat suomalaisen teollisuuden asiantuntijoita osana teollista yhteistyötä.
Kansallinen koulutus aloitetaan Suomessa heti simulaattoreiden ja muiden
koulutusvälineiden vastaanottohyväksynnän jälkeen, viimeistään vuoden
2027 alussa. Aluksi Ilmavoimat muuntokouluttaa Hornet-koulutetut henkilöt,
ja IOC:n (Initial Operational Capabi
lity) jälkeen järjestämme ensimmäiset
tyyppikurssit uusille hävittäjäohjaajille sekä huoltohenkilöstölle.
Aloitettavaan lentotukikohtien infrastruktuurin päivittämiseen on varattu
hankkeessa usean sadan miljoonan euron rahoitus. Alustavat rakentamissuunnitelmat tehtiin evaluaatioprosessin aikana kaikille konekandidaateille, mutta
nyt hävittäjän valintapäätöksen jälkeen
suunnitelmia tarkennetaan.
Tukikohtainfrastruktuuri muokataan operaatioturvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Suojatilat rakennetaan
kattavasti. Myös itse lentokenttäalueita parannetaan, sillä F-35:n pysäytysjärjestelmä on erilainen kuin Hornetissa. Kiitoteille pitää rakentaa uusia pelastusalueita, joilla voidaan käyttää vaijeria. F-35 on myös hieman painavampi
kuin Hornet, joten kiito- ja rullausteiden
kantavuus ja pintojen kesto tarkistetaan.
Myöskään käytettävyyttä ei unohdeta,
vaan Ilmavoimat varmistaa, että huoltotilojen koko ja varustelu vastaavat uuden
kaluston vaatimuksia.

Ilmaoperaatiot ja operointi
2030-luvulla
Ilmapuolustus muodostaa keskeisen
osan puolustusjärjestelmän ennaltaehkäisevästä pidäkkeestä ja mahdollistaa ilmahyökkäysten torjuntakyvyn ja koko Suomen puolustamisen.
F-35-hävittäjätorjunnan, entistä katta-
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vamman ja ulottuvamman ilmatorjuntajärjestelmän sekä muiden Puolustusvoimien kärkisuorituskykyjen yhteisoperoinnilla kyetään 2030-luvulla luomaan uskottava ja suorituskyvyiltään
kiistaton pidäke.
Teknologian ja toimintaympäristön voimakkaassa murroksessa kehitetään ilmavalvonnan suorituskykyä
vastaamaan 2030-luvun tilannekuvan,
ilmamaalien kirjon sekä uhkaympäristön haasteisiin. Tämä tarkoittaa sensorifuusion ja erilaisten aktiivisten sekä
passiivisten järjestelmien vahvuuksi26

en yhdistämistä. Päätöksenteossa ja toimeenpanossa hyödynnetään eheää ja oikea-aikaista tilannekuvaa. Avaruuden
merkityksen kasvu sotilaallisena toimintaympäristönä huomioidaan kehittämällä avaruustilannekuvaa sekä sovittamalla yhteen kansalliset ja kansainväliset
resurssit palvelemaan pohjoisen alueemme valvontaa ja tilanneymmärrystä.
Relevantti tieto on valtaa. Tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ja menestyksen saavuttamiseksi. Tietoa kerätään
ilmasta, maan pinnalta, avaruudesta, mereltä, pinnan alta ja tietoverkoista. Te-
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koäly louhii tietomassasta merkittävän
tiedon palvelemaan puolustushaarojen
ja viranomaisten tarpeita. Tieto toimitetaan yhteensopivissa tietoverkoissa
käyttäjille lähes reaaliajassa. Tämä mahdollistaa tehtäväjohtamisen, jossa kukin
joukko tai ilma-alus toteuttaa saamaansa tehtävää perustuen tarjolla olevaan
tilannekuvaan.
Spektrin hallinta on valtaa. Kuuntelemalla, lähettämällä, kiistämällä ja häiritsemällä elektromagneettisen spektrin aallonpituuksia hallitsemme meiltä ulos lähtevää informaatiota ja meil-

le ulkoa sisään tulevaa informaatiota.
Haluttu vaikutus halutussa paikassa on
valtaa. Tekoälyn tukema maalianalyysi, kineettinen ja ei-kineettinen vaikuttaminen ja tulenkäyttö muodostavat keihäämme terävän kärjen. Ilmapuolustuksen tehtävänä on yhdistää nämä sotilaallisen suorituskyvyn tekijät. Vain siten
menestymme kilpailussa, jossa ei jaeta toista palkintoa.
Puolustusselonteon kirjaukset, strategia ja kehittämisohjelmat mahdollistavat ilmapuolustuksen muovaamisen
pitkäjänteisesti kohti 2030-luvun ta27

voitetilaa, kunhan tarvittava henkilöstömäärä ja toimintamenot turvataan. Ilmavoimien kehittämisen ohjaava ajatus
on materiaalisen ja immateriaalisen kyvyn yhdistäminen kokonaisuudeksi, joka
on enemmän kuin osiensa summa. Niin
materiaalisessa suorituskyvyssä kuin aktiivi- ja reserviläishenkilöstön ammattitaidossa Ilmavoimat luottaa jatkossakin tunnuslauseeseen Qualitas Poten
tia Nostra – Laadussa on voimamme!
Kenraalimajuri Pasi Jokinen palve
lee Ilmavoimien komentajana.
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RAJAVARTIOLAITOKSEN
KEHITTYVÄT
SUORITUSKYVYT
TEKSTI: MATTI SARASMAA

Puolustusselonteko ja sisäisen turvallisuuden
selonteko luovat pohjan parhaillaan alkamassa
olevalle Rajavartiolaitoksen strategian päivitystyölle.
Rajavartiolaitoksen suorituskykyä toimia kaikissa
oloissa 2020-luvulla kehitetään laadittujen uhka- ja
riskianalyysien mukaisesti.

R

ajavartiolaitos osallistuu alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja ylläpitää puolustusvalmiutta yhteistyössä Puolustusvoimien
kanssa. Rajavartiolaitos kouluttaa asevelvollisia rajajoukkojen reserviksi sekä ylläpitää valmiussuunnitelmat ja niiden toimeenpanovalmiuden Puolustusvoimien ohjauksessa.
Rajaturvallisuuden ylläpito ja sotilaallinen maanpuolustus muodostavat
saumattoman kokonaisuuden, jonka suorituskykyjen rakentamisessa huomioidaan molempien tehtävien tarpeet. Yhteinen koulutuspohja ja tiivis yhteistyö
antavat vahvan perustan vastata turvallisuusympäristön asettamiin haasteisiin
ja erityisesti laaja-alaiseen vaikuttamiseen nyt ja tulevaisuudessa.
Turvallisuusympäristön kehityksen
ennakointi on haastavaa, joten suorituskykyjen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitava niiden monikäyttöisyys ja päivitysvalmius erilaisia turvallisuustilanteita varten. Rajavartiolaitoksen suorituskykyjen pitkäjänteiselle
rakentamiselle keskeisen haasteen muodostaa epävarmuus niiden vaatimien taloudellisten resurssien turvaamisesta.

Osa puolustusjärjestelmää

Tuorein puolustusselonteko vahvistaa
Rajavartiolaitoksen roolin osana puolustusjärjestelmää ja korostaa valmiusvaatimusten edellyttävän rajajoukkojen suorituskykyjen kehittämistä.
Rajavartiolaitoksen suorituskykyjä kehitetään sekä Rajavartiolaitoksen
että Puolustusvoimien johdolla. Pääosin Rajavartiolaitoksen johdolla kehitetään raja- ja meriturvallisuuden ylläpitoon käytettäviä suorituskykyjä, ja
Puolustusvoimat on mukana puolustusjärjestelmän kannalta merkittävien suorituskykyjen rakentamisessa heti alustavasta suunnittelusta ja konseptoinnista lähtien.
Sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin tarkoitettujen suorituskykyjen rakentaminen tapahtuu pitkälti Puolustusvoimien johdolla sen suunnittelemien
kehitysaskeleiden mukaisesti. Rajajoukkojen kokoonpanoja, käyttö- ja toimintaperiaatteita, materiaalia ja tukeutumista kehitetään suunnitelmallisesti osana
Suomen puolustusjärjestelmän kokonaisuutta. Kehittäminen etenee joustavasti
toimintaympäristössä ja puolustusjärjestelmässä tapahtuvien muutosten mu29
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kaisesti, mutta toiminnan peruslähtökohdat eivät ole muuttumassa.
Rajajoukkojen kehitystyön on tarkoituksenmukaista edetä pitkälti osana
Puolustusvoimien laajempia hankkeita,
mutta tarvittaessa rajajoukkojen kehittämisessä käytetään myös täsmähankkeita. Rajajoukkojen suojan, liikkuvuuden, tulivoiman, tiedustelu-, valvontaja johtamiskykyjen sekä valmiuden on
suunniteltu kehittyvän tällä vuosikymmenellä tehtävien edellyttämällä tasolla.

Operatiiviset konseptit

Rajavartiolaitoksessa on käynnissä rajojen valvonnan, merirajojen valvonnan ja lentotoiminnan operatiivisten
konseptien laadinta. Konseptien tarkoituksena on ohjata ja yhteensovittaa

Kylkirauta 1/2022

suorituskykyjen kehittämistä määrittämällä tavoitetila ja yhteiset perusteet
suorituskykyjen elinkaarten hallinnalle. Tavoitteena on kaikissa oloissa tilanteen hallintaan tähtäävä valmius.
Kokonaisuutta täydentää tarkastelu
kansainvälisen tuen hyödyntämisestä rajaturvallisuuden tehtäviin. Keskeisessä
roolissa tältä osin on rajaturvallisuusvirasto Frontex, mutta yhtä lailla asiaa tarkastellaan myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön kannalta.
Konsepteissa määritellään suorituskykyjen tavoitetila 2030-luvun alussa.
Suorituskykyjen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa katse ulottuu kuitenkin koko suorituskyvyn elinkaaren
ajalle huomioiden sen eri kohtiin tulevat päivitykset. Toimintaympäristössä
tai taloudellisissa resursseissa tapahtuvat
muutokset voivat myös edellyttää suorituskykyjen tai sen osien elinkaaren lyhentämistä tai pidentämistä.
Rajavartiolaitos kehittää rajavartiomiesten valvonta-, suoja- ja voimankäyttövälineistöä sekä liikkuvuutta. Kehittämisessä huomioidaan toimintaympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti
niiden sopivuus rajaturvallisuus- ja poliisitehtävien lisäksi myös alueellisen
koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Yhteensopivuus puolustusvalmiuden mukaisiin tehtäviin ja Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmään
huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Tavoitellun kehityksen onnistuminen kulminoituu lopulta resurssien, toiminnan ja välineiden lisäksi vaatimukseen ajantasalla olevista toimivaltuuksista. Toimivaltuuksia tarkastellaan alati suhteessa siihen, että Rajavartiolaitos
kykenee toteuttamaan lakisääteiset tehtävänsä tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Lainsäädännön kehittämisellä pyritään turvaamaan, että Rajavartiolaitoksella on kaikissa oloissa riittävät toimivaltuudet muun muassa tehtävien ja toimenpiteiden tehokkaaseen suorittamiseen
sekä toiminnan kannalta tarvittavien tietojen keräämiseen, saamiseen ja luovuttamiseen. Rajavartiolaitoksessa on parhaillaan käynnissä hanke rajavartiolainsäädännön uudistamisen arvioimiseksi.

Strategiset hankkeet kehittävät
suorituskykyjä
Suorituskykyjen kehittymistä ohjaavien konseptien rinnalla kulkevat kon
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kreettiset kehittämishankkeet. Tämän
vuosikymmenen keskeisimmät hankkeet ovat valvonta- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen, ulkovartiolaivahanke sekä valvontalentokoneiden
korvaaminen. Niiden voidaan katsovan
olevan strategisia hankkeita.
Valvonta- ja johtamisjärjestelmän
uudistamista koskevan hankkeen tavoitteena on modernisoida Rajavartiolaitoksen tekniset valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä lisätä niiden kattavuutta operatiivisten konseptien mukaisesti. Tavoitteena on, että Rajavartiolaitoksella on
tulevaisuudessa nykyistä liikkuvampi,
häiriönsietokykyisempi ja tietoa monipuolisemmin ja laajemmalta alueelta
keräävä ja analysoiva valvontajärjestelmä sekä paremman yhteisen tilanneymmärryksen ja nopeamman johtamissyklin mahdollistavat tilannekuva-, analysointi- ja johtamisjärjestelmät.
Järjestelmien kehittämisessä huomioidaan yhteistoiminta muiden valtiollisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Tällaisia ovat esimerkiksi hyödynnettävissä olevat valvonta-, satelliitti- ja tietojärjestelmäpalvelut. Puolustusvoimien ja
30

muiden viranomaisten vastaavat järjestelmät huomioidaan osana kokonaisuutta.
Rajavartiolaitoksessa on käynnissä
Ulkovartiolaiva 2025 -hanke, jonka tuloksena rakennettavat kaksi ulkovartiolaivaa korvaavat nykyisin käytössä olevat kaksi Tursas-luokan vartiolaivaa ja
jo aiemmin käytöstä poistetun ulkovartiolaiva Merikarhun. Uusien ulkovartiolaivojen operatiivinen käyttöönotto on
suunniteltu toteutettavan vuosikymmenen puolivälissä.
Uudet ulkovartiolaivat tuottavat aiempaa ulottuvamman ja laadukkaamman valvontakyvyn. Alusten sensorit ovat nykyaikaisia ja sovitettavissa
eri viranomaisten valvontajärjestelmien kanssa. Alusten koko ja ammattitaitoinen miehistö mahdollistavat pitkäkestoisen toiminnan avomerellä. Alusten suunnittelussa on huomioitu niiden
osallistuminen kaikissa oloissa alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja
turvaamisen tehtäviin sekä puolustusvalmiuden ylläpitoon Rajavartiolaitoksen operatiivisten tehtävien mukaisesti. Myös ulkovartiolaivojen tukeutumista kehitetään.
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en ja niiden hyötykuormien tutkimusja kokeilukäyttöä selvitetään edelleen.
Rajavartiolaitos jatkaa myös miehittämättömien ilma-alusten vastasuorituskyvyn rakentamista yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Rajavartiolaitos on jo käynnistänyt vanhenevien DO-228-valvontalentokoneiden korvaamiseen johtavan
hankkeen. Sen eteneminen odottaa vielä lopullisia rahoituspäätöksiä. Uudet
valvontalentokoneet ovat monikäyttökoneita, jotka pystyvät operoimaan nykyistä kauemmin, kauemmas ja monipuolisemmin.

Rajavartiolaitoksen ilmailun
kehitys
Rajavartiolaitoksen lento- ja lennätystoimintaa kehitetään 2020- ja 2030-luvuilla. Keskeisimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat elinkaarensa päähän
tulevien valvontalentokoneiden ja helikopterien korvaaminen, miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käytön
lisääminen sekä lento- ja lennätystoimintaa tukevan tekniikan, infrastruktuurin ja tukeutumisen kehittäminen
vastaamaan normaali- ja poikkeusolojen tarpeita.
Rajavartiolaitoksen helikoptereista
AB/B 412 -helikopterit tulevat käyttöikänsä päähän vuosikymmenen loppupuolella. Vanhimmat H215 Super Puma

-helikopterit sekä AW119 Koala -helikopterit tulevat suunnitellun käyttöikänsä päähän 2030-luvun puoleen väliin
mennessä. Suorituskykyjen korvaustarve on huomioitu lentotoiminnan operatiivisessa konseptissa, ja esiselvitystyö
suorituskykyjen korvaamiseksi käynnistetään kuluvan vuoden aikana.
Rajavartiolaitos on arvioinut miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien
soveltuvuutta lakisääteisiin tehtäviinsä
jo lähes viidentoista vuoden ajan. Työn
tuloksena Rajavartiolaitos ottaa kevyet
miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät
operatiiviseen käyttöön kuluvan vuoden
aikana. Järjestelmiä käytetään päivittäisessä toiminnassa maalla ja merellä. Lisäksi kahtena kesänä on ollut käytössä
Euroopan meriturvallisuusviraston (Eu
ropean Maritime Safety Agency, EMSA)
hallinnoima raskas miehittämätön ilma-alusjärjestelmä.
Rajavartiolaitoksen on tarkoitus jatkaa vastaavien omia kyvykkyyksiä kustannustehokkaasti hyödyntävien palveluntarjoajien hyödyntämistä myös tulevaisuudessa. Ala kehittyy nopeasti, ja
miehittämättömien ilma-alusjärjestelmi31

Yhteistyöstä merkittävä
lisäarvo
Rajavartiolaitos suunnittelee suorituskyvyn rakentamisen pitkäjänteisesti
osana tulos-, toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia. Laajimmat ja vaativimmat suorituskyvyn tai sen osan
suunnittelu- ja rakentamisprojektit
hankkeistetaan ja suorituskyky rakennetaan suunnitelmallisesti osakokonaisuuksista yhdeksi kokonaisuudeksi.
Rajavartiolaitos osallistuu rajajoukkojen suorituskykyjen kehittämisen
kannalta merkittäviin Puolustusvoimien johtamiin hankkeisiin, ja vastaavasti Puolustusvoimat osallistuu niihin Rajavartiolaitoksen johtamiin hankkeisiin,
jotka liittyvät puolustusjärjestelmään.
Tällä periaatteella toteutetaan myös nyt
käynnistyneet Rajavartiolaitoksen strategiset hankkeet.
Sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin liittyvissä hankinnoissa ja materiaalin käytön ja huollon koulutuksessa Rajavartiolaitos tukeutuu Puolustusvoimiin ja sen kumppaneihin. Materiaalin vaihtuminen ja teknistyminen sekä
valmiuden säätelyn tarpeet aiheuttavat
ylläpitoon, varastointiin ja osaamiseen
liittyviä uusia tarpeita. Materiaalin monikäyttöisyys sekä saman logistiikkajärjestelmän käyttö lisäävät valmiutta
ja kustannustehokkuutta kaikissa tilanteissa. Tämä vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen välillä.
Sotilaallinen maanpuolustus yhdessä
rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden tehtävien kanssa muodostavat
jatkossakin tehtäväkentältään monialaisen toimijan kulmakivet Rajavartiolaitoksessa. Tehtäväkenttien tasapainoisella kehittämisellä huolehditaan parhaalla
mahdollisella tavalla Rajavartiolaitoksen kyvystä vastata tulevaisuuden turvallisuushaasteisiin.
Prikaatikenraali Matti Sarasmaa
palvelee Rajavartiolaitoksen esikun
nan raja- ja meriosaston osastopääl
likkönä.
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DETERRENSSIÄ
RAKENTAMASSA
TEKSTI: KALLE JÄRVI

”Deterrence is the art of producing in the mind of the
enemy the Fear to attack.” Syvimmiltään deterrenssi
on taito tuottaa viestinnän avulla vastustajalle
tietoisuus aggression seurauksista. Valtion valitsemaa
ja käyttämää poliittis-strategista toimintalinjaa, jonka
mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka kohdentuu
toiseen valtioon tai toimijaan kutsutaan artikkelissa
deterrenssistrategiaksi.

V

eli Valpolan Suuren sivistyssan
kirjan mukaan deterrenssi ja deterrentti ovat hakusanoina synonyymeja. Suomen kieleen sanat pe
lote ja pidäke ovat juurtuneet tarkoittamaan samaa kuin deterrenssi. Suomessa
käytetään deterrenssistä yleisesti sanaa
pidäke tai kynnys.
Deterrenssiteorian ja deterrenssin ilmenemismuotojen jakaminen yksiselitteisesti omiin lokeroihinsa on haastavaa.
Yleistyksenä voidaan sanoa, että deterrenssiteorialla kyetään tulkitsemaan ja
selittämään valtioiden kanssakäymistä
kansainvälisen politiikan kentällä. Deterrenssin ilmenemismuotojen tarkastelu
kohdennetaan valtioiden toteuttaman ulko- ja turvallisuuspolitiikan arviointiin.

Deterrenssiteoria

Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että deterrenssiteorian kehityksessä on havaittavissa viisi eri kehitysvaihetta.
Teorian syntyminen liitetään ydinaseiden kehittämiseen. Kehityksen kolme ensimmäistä vaihetta käsittelevät
ydinaseiden käyttöä politiikan keinovalikoimassa iskun ja vastaiskun näkökulmasta.

Neljännen vaiheen katsotaan alkaneen kylmän sodan päättymisen jälkeen,
jolloin deterrenssiteorian avulla haettiin
vastausta ennen muuta kansallista turvallisuutta uhkaavien uusien uhkakuvien ratkaisemiseksi. Uusilla uhkakuvilla
tarkoitetaan muun muassa terrorismia.
Deterrenssikirjallisuus on siirtynyt
2010-luvulla jo viidennen sukupolven
vaiheeseen, jossa korostuvat deterrenssin toteuttajan mahdollisuudet vastata
vallankäyttöön usean eri ulottuvuuden
kautta. Lisäksi deterrenssi kyetään luomaan myös poikkihallinnollisesti.
Koska deterrenssiteoriaan kuuluu
selkeästi oman kyvyn osoittaminen konfliktin ennaltaehkäisemiseksi, voidaan
deterrenssin nähdä sisältävän sekä positiivisen että negatiivisen ulottuvuuden. Mikäli deterrenssi näyttäytyy toisesta osapuolesta uhkaavammalta kuin
se toteuttajasta oli tarkoitettu, voi tilanne johtaa puolustavan osapuolen tulkinnasta johtuen kriisiytymiseen. Tällöin
deterrenssi toimii vastoin sen alkuperäistä tavoitetta uhkan pienentämisestä ja eskalaation hallinnasta.
Omien toimintojen ja suorituskykyjen kehittäminen sekä niiden osoit33
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taminen linkittävät deterrenssin kiinteäksi osaksi viestintää. Valtiot viestivät
omia suorituskykyjään sekä toisaalta
mahdollisuuksiaan usealla tavalla. Sotilaallisen deterrenssin näkökulmasta
viestittäviä tekijöitä ovat esimerkiksi
puolustusbudjettien koko, omien suorituskykyjen esittely paraateissa ja sotilaallisissa harjoituksissa.
Deterrenssillä pyritään vastaamaan
toisen osapuolen aiheuttamaan uhkaan
ja toisaalta muovaamaan toimintaympäristöä itselle suotuisaksi. Se aiheuttaa kuitenkin haasteen deterrenssin ilmenemismuotojen tarkastelulle. Jos deterenssi tulee ymmärtää ja nähdä monia
toimia kattavana uhkan tai painostuk-
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sen ilmentymänä, miten todentaa deterrenssi nykyisen kaltaisessa informaatiotodellisuudessa?
Deterrenssi pyrkii vaikuttamaan toisen osapuolen tahtoon ja haluun. Deterrenssiä käyttävä valtio pyrkii uskottelemaan, että toisen osapuolen kannattaa luopua hyökkäyksestä. Deterenssi
on ennemmin toiminnan ohjausta halutun loppuasetelman suuntaan kuin niinkään aktiivisia käskyjä tai toimenpiteitä.

Deterrenssistrategia

Nykyinen moniulotteinen ja yhteen
kietoutunut maailma asettaa vaatimuksia valtion deterrenssistrategialle. Valtion tulee kyetä vastaamaan ulkoisiin
tai sisäisiin uhkiin hallinnon alat ylittävällä yhteistyöllä. Tämä tarkoittaa sitä,
että konventionaalisilla joukoilla tehtävään hyökkäykseen voidaan vastata esimerkiksi taloudellisessa ulottuvuudessa.
Deterrenssin toteuttajalla on käytännössä kaksi mahdollisuutta osoittaa
mahdolliselle hyökkääjälle voimankäytön seuraukset. Yhtäältä osoitetaan, että
voimankäytöstä seuraa voimakas vastareaktio, ja toisaalta, että mahdollisen
hyökkääjän toimilla ei saavuteta tavoitetta ilman merkittävää riskinottoa.
Valtion valitsema deterrenssistrategia on yksi osa valtion toteuttamaa
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Deterrenssistrategia on valtion valitsema toimintamalli, jolla pyritään vaikuttamaan
kohteen ajatteluun ja sen kautta toimintaan. Deterrenssistrategian kautta valtio pyrkii ylläpitämään rauhantilaa luomalla uhkan vastaiskusta tai nostamalla
aggression toteuttajan riski-hyötykynnystä riittävän korkealle.
Tulkinnat deterrenssistä ja sen ilmenemismuodoista osoittavat, että ilmiö
elää jatkuvasti. Vaikka deterrenssiteorialle ja -strategialle on esitetty uudistettuja selitysmalleja, deterrenssiteorian perusperiaatteet eivät ole muuttuneet kuluneen kahdeksankymmenen vuoden aikana. Deterrenssiteorian keskeiset teemat,
eli kynnyksen luominen, sodan välttäminen sekä viestintä, ovat 2020-luvullakin deterrenssiteorian ytimessä. Deterrenssin ilmeneminen laaja-alaisempana ja monimuotoisempana ei tarkoita sitä, että itse teoria olisi muuttunut.
Konstruktivistisesta näkökulmasta tarkastellen deterrenssin monimuotoisuus ja muovattavuus mahdollistaa
valtioiden kyvyn rakentaa todellisuutta kanssakäymisen kautta. Valtiolla tu-
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lee olla voimankäyttökykyisten suorituskykyjen lisäksi mahdollisuus dialogiin toisen osapuolen kanssa. Valtion
deterrenssistrategian tulee siis olla joustava ja mukautua niin toimintaympäristön, mukaan luettuna ajan, kohteen kuin
toimenpiteenkin suhteen.
Valtion valitsema deterrenssistrategia voi perustua kohteen toiminnan kiistämiseen tai vastaiskulla uhkaamiseen.
Kiistäminen tai uhkaaminen voidaan toteuttaa poikkiulottuvuuksien kautta, jolloin vastatoimi toteutetaan eri ulottuvuudessa kuin koettu uhka. Valtion deterrenssistrategia voi perustua kolmannelta
osapuolelta saatuun tai annettavaan tukeen. Tällöin käytetään termiä laajennettu deterrenssi. Valtion deterrenssistrate34

gia voi pohjata myös poikkihallinnolliseen kykyyn vastata uhkaan.
Deterrenssin toteuttaja valitsee deterrenssistrategian suhteessa kohteeseen
ja toimintaympäristöön ja suhteuttaa siten toimijuutensa haluttuun lopputulokseen.

Deterrenssi vallankäytön
välineenä
Tämä artikkeli on kirjoitettu Deter
renssiä rakentamassa -otsikoidun
yleisesikuntaupseerikurssin diplomityön pohjalta. Diplomityössä maailmaa tarkastellaan konstruktivistisen
näkökulman kautta, jossa todellisuus
muovautuu valtion toteuttamilla teoilla. Työn kohdeaineistona olleita Yh-
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lanteenarviosta. Konstruktivistinen näkökulma todellisuuden luonteesta toteutuu valtioiden kanssakäymisen tuloksena.
Yksi keskeisimpiä havaintoja on,
että valtion deterrenssistrategia muuttuu ja muovautuu tilannesidonnaisesti.
Edes ydinasesuurvallat eivät nojaa vain
yhteen deterrenssistrategiaan, vaan ne
pyrkivät toteuttamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan usean deterrenssistrategian yhdistelmiä.
Aseellinen voima tai talouspakote
ei ole suoranaisesti vallankäyttöä. Sen
sijaan, jos kohde kokee aseellisen voiman tai pakotteet uhkaksi ja mukauttaa
toimintaansa, toimivat kyseiset tekijät
vallankäytön välineinä.
Deterrenssiteorialle on esitetty
uudistettuja selitysmalleja. Deterrenssiteorian keskeiset teemat eli kynnyksen
luominen, sodan välttäminen sekä viestintä ovat 2000-luvullakin deterrenssiteorian ytimessä. Deterrenssin ilmeneminen laaja-alaisempana ja monimuotoisempana ei tarkoita sitä, että itse teoria olisi muuttunut.
Deterrenssiteorian mukaan viestittävällä deterrenssillä tulee olla todellinen kyky toteuttaa uhkaus. Tämä tarkoittaa, että mikäli valtio uhkaa sotilaallisella iskulla toista osapuolta, tulee
iskun toteuttamiseksi olla olemassa riittävä suorituskykyä. Suorituskyvyn on
oltava riittävä molempien osapuolien
arvion mukaisesti.
Komentajakapteeni Kalle Järvi pal
velee Merisotakoulussa taktiikan pää
opettajana. Artikkeli pohjaa kirjoitta
jan yleisesikuntaupseerikurssin diplo
mityöhön.
dysvaltojen ja Venäjän strategia-asiakirjoja tarkasteltiin muovautuvan todellisuuden rakennuspalikoina. Valtiot viestivät asiakirjoilla kokemiaan
uhkia, tavoittelemiaan päämääriä sekä toimenpiteitä, joilla päämäärät saavutetaan.
Deterrenssin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että valtio pyrkii kuvaamaan
deterrenssistrategiaansa muille toimijoille. Deterrenssi ja siitä viestiminen
toimii vallankäytön välineenä valtion
pyrkiessä omiin päämääriinsä.
Strategia-asiakirjat nähdään valtioiden tapana ja pyrkimyksenä muokata olemassa olevaa ympäristöä. Julkituloillaan valtiot pyrkivät toisaalta osoittamaan ja toisaalta legitimoimaan tavoit-

teensa ja niiden saavuttamisen elementit.
Vallan käsite sisältää paitsi vallankäyttäjän myös kohteen toiminnan. Valta-asemaa ei voi olla, ellei toinen osapuoli koe toimintaa itseen vaikuttavana tekijänä. Kontrollin, voiman, vallan
sekä muun muassa deterrenssin määrittely kiteytyy siihen, että osapuoli A
vaikuttaa osapuoleen B ja osapuoli B
kokee, että B:hen vaikutetaan. Tämä ei
vaadi kohteen hyväksyntää vallankäytöstä. Syntyy uusi tulkinta ja merkitys
vallankäytöstä.
Toteuttajavaltion deterrenssi aiheut
taa muutoksen vallitsevaan tilanteeseen.
Liikkuuko valtioiden välinen tilanne
kohti eskalaatiota vai syvemmän yhteistyön suuntaan, riippuu kohteen ti35
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TURVALLISUUSPOLITIIKKAA

Muistattehan minua

N

ato-maiden ulkoministerit pitivät
hätäkokouksen
kuluvan vuoden tammikuun ensimmäisinä päivinä. Syynä oli Ukrainan
rajoille kasvanut jännite,
joka johtui venäläisten
joukkojen keskittämisestä rajoille ja Venäjän vaatimuksista rajoittaa läntisen liittokunnan kasvua.
Kokouksen seurauksena Naton pääsihteeri Jens
Stoltenberg piti keskeisten
viestiensä välittämiseksi
lehdistötilaisuuden. Kansallisessa uutisoinnissamme korostettiin keskustelua, jossa lehdistön edustaja kysyi Suomen ja Ruotsin asettamisesta Ukrainan
ja Georgian rinnalle maiksi, jotka lisääntyneen jännitteen tilanteessa korostavat Naton jäsenyysoptiotaan.
Stoltenberg korosti vastauksessaan
sitä, kuinka Naton ovi on todellakin
edelleen auki myös Suomelle ja Ruotsille. Kansallisessa uutisoinnissamme
käsiteltiin myös Stoltenbergin ja tasavallan presidenttimme sekä Ruotsin pääministerin välistä keskustelua aiheesta.
Pääsihteerin kannanotossa Suomea
ja Ruotsia pidettiin Naton erityisen läheisinä kumppaneina. Tätä suhdetta luvattiin kunnioittaa, koska maat haluavat
toimia näin edelleen. Ylipäällikkömme
laajaa kansainvälistäkin huomiota saaneen uudenvuoden puheen sisältö on siis
linjassaan Naton pääsihteerin korostaman jäsenyysmahdollisuuden ja oman
turvallisuuspoliittisen linjamme kanssa.
Tämä yhdenmukaisuus ei ole olankohautuksella sivuutettava seikka, vaan
se osoittaa Suomen ja Ruotsin kykenevän hyödyntämään Naton kanssa tehtävää yhteistyötä osana omaa ulko- ja
turvallisuuspoliittista ratkaisuaan. Sen
kumpikin valtio tekee tavalla, joka ei sellaisenaan luonnollisesti saa niitä Naton
artiklan 5 turvatakuiden pariin. Kuitenkin se tarjoaa omien kansallisten turvallisuusintressiemme ajamiseen kanavan
tavalla, johon liittokunnan rakenteet ei-

vät ole suunniteltuja. Kaikesta huolimatta Nato on pääsihteerinsä suulla toivottanut tällaisen lähentymisratkaisun olevan tervetullut liittokunnan suuntaan.
Kansallisessa keskustelussamme
kiinnitettiin huomiota myös seikkaan,
jonka Stoltenberg kokeneena diplomaattina huomioi sivulauseessa kiittäen. Kyse oli Venäjän ja Yhdysvaltojen kahdenvälisistä Euroopan turvallisuustilanteeseen liittyvistä keskusteluista.
Yleisradion toimittajat Terhi Toivonen ja Anniina Luotonen (Yle, 6.1.2022)
kysyivätkin tätä samaista asiaa keskeisiltä suomalaisilta puoluejohtajilta pukien pienten kansojen ikiaikaisen huolen realistisiksi sanoiksi: ”Onko vaarana, että Suomen asemasta neuvotellaan
meidän ylitsemme, ja mitä asialle pitäisi tehdä”? Neljän suurimman eduskuntapuolueen edustajien vastaukset korostivat ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjamme jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä
sekä olemassa olevien kansainvälisten
liittolaissuhteiden ja EU-jäsenyyden
merkitystä vastauksissaan.
Ennakkoasetelma Yhdysvaltain ja
Venäjän keskusteluille oli suoraan sanottuna jäätävä. Siinä missä Yhdysvaltain
ulkoministeri Anthony Blinken esitti Kazakstanin kansannousuun liittyen, että
37

venäläisistä sotilaista on niiden maahan saavuttua vaikea päästä eroon, Venäjän
ulkoministeriö twiittasi vastineenaan, että ”silloin kun
yhdysvaltalaiset ovat jossakin maassa, on tässä tilanteessa sangen vaikea pysyä
hengissä ja olla tulematta
ryöstetyksi tai raiskatuksi”.
Oli mainittujen neuvottelujen merkityksellisimpien, eli suljettujen ovien
takana käytävien keskustelujen, lopputuloksena mikä tahansa, on Toivosen ja
Luotosen kysymys sellaisenaan varsin osuva. Suomen kaltaisen pienen maan
on oltava erityisen tarkkana siinä, mitä näistä neuvotteluista kuullaan, miten niiden jälkeen keskinäisiä keskusteluja käyneet suurvallat
käyttäytyvät ja miten neuvottelujen tuloksista viestitään.
Viesti on ollut neuvotteluista tihkuneista viitteistä päätellen selkeä: kriisille
on annettu mahdollisuus kirkastaa geopoliittiset asetelmat, suurvallat ovat jälleen osoittaneet Euroopalle paikkansa
näiden asetelmien muodostajina, ja niiden välinen keskusteluyhteys on edelleen olemassa.
Pienen maan kannalta oleellista tässä kaikessa on se, että oli sen turvallisuuspoliittinen linja mikä tahansa, on se
aina kokonsa ja kansainvälisen järjestelmän perusluoteisuuden vuoksi pakotettu sitomaan olemassaolonsa suurempien intresseihin. Onkin siis toivottava,
että tällaisen maan asemaa muistetaan
niissä pöydissä, joissa päätöksiä intressi- ja etupiireistä tehdään.
Linjan pitäminen auttaa, mutta valtioiden välisen luonteen vuoksi pieni ja
sen toiveet muistetaan suurten pöydässä, kun sen kautta on ajettavissa omia
intressejä. Pienessä maassamme onkin
siis syytä toivoa, että meidän muistamisessamme on syynsä ja maamme muistuu mieleen niissä pöydissä, joissa muistamisella on merkitystä.

Antti Paronen
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A. F. AIRO – RIIPPUMATON
AJATTELIJA
TEKSTI: OHTO MANNINEN

S

uomen sodissa taistelleilla miehillä on kunkin henkilökohtaisen sotatien lisäksi varsin paljon yhteistä kokemusta: käsitys suomalaisten omalaatuisesta taktiikasta ja suomalaisen sotilaan selviytymiskyvystä sekä toisaalta
myös luotettavasta, harkitsevasta sodanjohdosta, marsalkka Mannerheimista ja
hänen avustajistaan.
Sotien jälkeen muistettiin sodan aikana vakiintuneita mielikuvia ja asioita, jotka olivat sekä myyttejä että todellisuutta. Yksi näistä myyteistä, legendoista, oli Aksel Fredrik Airo, kenraali, joka
– omankin käsityksensä mukaan – johti sotatoimia, kun Marsalkka johti sotaa.
Airolle oli ominaista ajatuksen selvyys ja johdonmukaisuus, ja hän jaksoi
ylläpitää optimismia, joka paljolti perustui hänen omaan itseluottamukseensa ja
luottamukseen suomalaisen sotilaan kykyihin.

Ranskan koulun tykkimies
Airo oli kouluaikanaan menestynyt reaaliaineissa, mutta hän pystyi hallitsemaan myös matemaattisen ajattelun.
Vuonna 1918 hänestä tuli tykistöupseeri, ja voidaan mainita, että hän kykeni käyttämään myös Vilho Petter Nenosen, suomalaisen tykistön isän, vaikeiksi ja monimutkaisiksi tunnettuja
menetelmiä.
Airo oli saanut ikäluokkansa ehkä
moderneimman yleisesikuntakoulutuksen Ranskassa. Upseerinurallaan Airo
osoitti mittavan kapasiteettinsa. Hän menestyi siinä, mihin ryhtyi, ja hänen kapasiteettiaan käytettiin myös hyväksi.
Airo vaikutti aluejärjestön suunnitteluun, hän toimi puolustusneuvoston sihteerinä vuodesta 1933, hän oli laatimassa
operatiivisen osaston päällikkönä uusia

puolustussuunnitelmia, ja sotien aikana
hän melkein heti päämajoitusmestarina
hallitsi ja ohjasi operaatioiden suunnittelua. Sodan päätyttyä hän näyttää olleen
– ylipäällikön tieten – keskeisessä asemassa, kun varustauduttiin vastarintaan
neuvostomiehityksen varalta. Kaikki tämä vaati Suomen armeijan kyvyn ja sen
johtajien kapasiteetin erinomaista tuntemusta, kokonaisuuksien hallintaa.
Airo edusti jääkärien vaikutusvaltaisen johtoportaan jälkeistä uutta upseeripolvea. Hänen suomalaisuutensa ja siihen liittyvä ruotsalaisuuden välttäminen,
hänen ranskalainen koulutuksensa ja siihen liittyvä saksalaisten epäluulo, hänen
itsenäisyystaistelusta periytyvä venäläisyyden vastustamisensa, hänen halunsa
toteuttaa operaatioita, jotka olivat Englannin päämäärien vastaisia – kaikki tämä
aiheutti ulkovalloissa häntä vastaan epäluuloja ja vahvisti sitä kuvaa, että hänen
kantaansa eivät päässeet vaikuttamaan.
Lyhyesti sanoen hän toimi leimallisesti
Suomen edun mukaisesti.

Airo ja Mannerheim

Airo oli puolustusneuvoston sihteeriksi tullessaan saavuttanut merkittävän edun, kun hän saattoi puhua marsalkalle suomen kielellä. Voisi ehkä arvioida, että Airo edusti Mannerheimille sitä suomenkielistä armeijaa, jonka
kanssa Mannerheim oli talonpoikaisarmeijan johtajana saanut opetella tulemaan toimeen. Airo edusti taustaltaan
työväestöä ja käsityöläisperinnettä, ja
hän edusti myös uutta suomenkielistä
sivistyneistöä.
Airo tottui jo puolustusneuvostoaikana siihen, että Mannerheim arvosti selkeitä ja harkittuja ratkaisuja, vaikka ne
eivät olisikaan olleet hänen ennakkokä39
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sitystensä mukaisia. Airo oppi myös siihen, että selkeä ratkaisu meni helpommin läpi, kun siihen ei lisätty pitkiä perusteluja. Ylipäällikkö oli nimittäin tyylin
mestari, ja hän saattoi tilaisuuden saatuaan puuttua niin hänelle kirjoitettujen puheiden tekstiin kuin muihinkin yksityiskohtiin, jos hän sai niitä käsittelyynsä.
Airo muodosti käsityksensä sotilaallisten näkökohtien mukaan, ja siksi hän
oli tai ainakin saattoi olla eri mieltä sotatoimista kuin marsalkka ja tämän sotilaspoliittinen ykkösavustaja kenraali
Erik Heinrichs.
Suorapuheisuudessaan ja kriittisyydessään Airo oli ylipäällikölle hyödyllinen. Vastuulliselle johtajalle on melkoinen etu, jos hänellä on älykäs ja pelkäämätön alainen. Jees-miehetkin voivat olla
hyödyllisiä, mutta kokonaan heidän varassaan on vaikea saada aikaan tulosta.
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Airo oli korvaamattomana tukena
Marsalkalle eikä häntä päästetty rintamajohtajaksi.

Itsenäisyys tiedettiin

Airon vaikutusvalta tiedettiin. Saksalainen yhdyskenraali Waldemar Erfurth piti häntä ”voimakkaana miehenä”. Pääministeri Edwin Linkomies
taas katsoi, että Airo, ”päämajan aivot”,
oli nuoremman kansalliskiihkoon taipuvaisen upseeripolven johtaja. Airon
mielipiteet kyllä vaikuttivat sotaan – nimenomaan siksi, että hän pystyi esittämään toteuttamiskelpoisia sotatoimia.
Sen sijaan ulkopoliittisessa sotilaspolitiikassa Marskin linja ei muuttunut
Airon ehdotuksista huolimatta. Kiertotietä tietenkin vaikutti se, että nuorempi
upseeripolvi luotti Airon tilannearvioon
ja että eri puolilla armeijaa tiedettiin tai
oltiin tietävinään Airon eriävä mielipide,
niin kuin oltiin tietävinään Marskin ajatukset sodan päättymismahdollisuuksista. Vaikka Airo ei siis halunnut väitellä
sodanjohdon kysymyksistä, hänen ajatuksensa vaikuttivat ”armeijan yleiseen
mielipiteeseen”, joka taas otettiin huomioon hallituksen politiikassa.
Airon ”kansalliskiihkoon” taipuvainen linja – Linkomiehen sanoja lainatakseni – piti siinä mielessä paikkansa, että
Airo kyllä oli selkeästi suomenkielinen
suomalainen ja että hänen näkemyksiään
kyselivät ja uskoivat eräät nuoren polven poliitikot, joita kai voi luonnehtia
aitosuomalaisiksi. Heitä olivat Kaarlo
Hillilä, Aaro Pakaslahti, Jukka Rangell,
Urho Kekkonen ja Tauno Jalanti. Nämä
käyttivät Marskista puhuessaan nimitystä
gospodin, venäjän kielen ʼherraʼ, mikä
humoristisuudessaan sisälsi viittauksen
Mannerheimin Venäjän-kauteen ja ikääntymiseen.
Vastarintaliikkeen valmistelu vuonna 1944 leimasi Airon, ja pitkän pidätyskauden jälkeen – vaikka hänet vapautettiinkin syytteistä – häntä ei enää voitu käyttää Puolustusvoimissa. Sen jälkeen hänestä tuli ”vaikeneva kenraali”.
Hän vaikeni kuten niin monet muutkin
1920-luvun nuorisosta. Häneen kohdistunut luottamus säilyi kuitenkin suuressa
yleisössä. Airo toimi kunnallisissa luottamuselimissä ja vielä kaksi kautta kansanedustajanakin.
Airo oli ollut luomassa suomalaista
taktiikkaa. Voi kai sanoa, että Airo, lyhyehkö, juureva varsinaissuomalainen,
kansanomainen suomalaisen taktiikan
taitaja, on ilmiönä rinnastettavissa suo-

Kylkirauta 1/2022

Kuvat: SA-kuva Puolustusvoimat, yle.fi, europeana.eu ja Sanoman arkisto. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen

HISTORIAKATSAUS

Ministerivieraita Päämajassa alkuvuodesta 1942. Vasemmalla Rudolf Walden ja
Väinö Tanner. Oikealla A. F. Airo. Marsalkan olkapään takana vt. yleisesikuntapäällikkö Edvard Hanell.

malaiseen rintamajermuun, joka osasi
sotimisen käytännön, tarpeen vaatiessa
puukolla, eikä piitannut tiukoista muodoista. Häneen oli helppo samaistua, ja
häneen oli helppo uskoa.
40

Filosofian tohtori Ohto Manninen
on Maanpuolustuskorkeakoulun sota
historian emeritusprofessori.
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Päivällinen Mikkelissä
Illalla olin marskin vieraana päivällisellä. Hyvä ruoka.
Kaksi ryyppyä, olutta, kahvia.
Marski hyvällä tuulella. Airo näkyi olevan ainoa, joka koko seurassa uskalsi olla oma itsensä. Pieni detalji.
Kun marski ei tyhjentänyt toista ryyppyään, ei kukaan
koskenut omaansa. Lähestyttiin jälkiruokaa. Silloin Airo

tokaisi: ”Sotamarsalkka, mitenkäs ryypyn kanssa, otetaanko se vasta jälkiruoan kanssa?” Johon marski: ”Kenraali on oikeassa”, ja nauroi. Marski puhui aina Airon
kanssa suomea, ja Airo ei koskaan puhunut muuta.
(Eljas Erkon päiväkirja 12.2.1942).
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?

E

KADETIN JUHLAPUVUN
SYNTYHISTORIA

delleen ja toisinaan kuulee virheellisesti väitettävän, että suomalaisen kadetin juhlapuvun
olisi suunnitellut taiteilija Akseli Gallen-Kallela. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkansa, vaan totuus on kadettiupseeristomme kannalta huomattavasti kunniakkaampi.
Itsenäisen Suomen Kadettikoulun
ensimmäisen kadettikurssin aloittaessa opiskelunsa tammikuussa 1919 sen
oppilaat, eli kadetit, käyttivät alkuviikot entisten joukko-osastojensa kamppeita, kunnes heille helmikuun lopulla
teetettiin yhdenmukaiset palvelusasut.
Ne eivät kuitenkaan soveltuneet kaikkiin tilanteisiin.
Kadettikurssi oli nuoren armeijan
ydinjoukkoa, jonka piti tarvittaessa olla ulkoiselta olemukseltaan näyttävä ja
edustuskelpoinen. Siksi armeijakadeteille tarvittiin myös kunnollinen juhlapuku. Merikadeteille löytyi sittemmin
oma mallinsa luontevasti merivoimien
monipuolista pukumallistoa soveltaen.
Kun edustavan juhla-asun tarve kadeteille oli kiistattomasti todettu, ryhdyttiin ideointityöhön niin koulun johdon kuin oppilaidenkin keskuudessa.
Haluttiin saada aikaan omaperäistä kansallista ilmettä. Siksi valmista ratkaisua
ei alun perin haettu suoraan ulkomaisista esikuvista.
Juhlapukua suunnitelleeseen työryhmään kuului useita saman kurssin
kadetteja. Pääsuunnittelijaksi vahvistetun Carl-Gustaf Wahrenin lisäksi pukua
olivat ideoimassa muun muassa Paa-
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vo Warén ja monia muitakin kadetteja, jotka olivat asiassa innolla mukana.
Ensimmäisen kadettikurssin piirissä tapahtuneen pohdinnan ja ideoinnin
pohjalta kadetti Carl-Gustaf Wahren
laati luonnokset tummansiniseksi, hopeakaluunoilla ja -napeilla koristelluksi
juhlapuvuksi. Olkaimet olivat kadettien
palvelusasuissaan jo käyttämän mallin
mukaiset ja lakki leikkauksiltaan armeijan päällystön lippalakin m/19 kaltainen mutta väreiltään uuden puvun mukainen. Pukumalli vahvistettiin käyt-
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töön otettavaksi jo 30. kesäkuuta 1919
annetulla valtionhoitajan päätöksellä.
Uudet juhla-asut teetettiin Wahrenin
idean pohjalta laadittujen piirustusten ja
kunkin henkilökohtaisten mittojen mukaisesti. Juhlapuvut jaettiin 1. kurssin
kadeteille joulukuun 20. päivänä 1919.
Koppalakit tosin eivät olleet ehtineet
valmistua tuohon ajankohtaan, joten kadetit saivat koulun johdolta luvan käyttää pukujensa kanssa alkuvaiheessa palveluspukujensa valkeita karvalakkeja,
niin kutsuttuja ”mannerheimareita”.
Vaikka taitelija Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemia suomalaisia miekkoja ja muita pukuihin kuuluvia teräaseita
ei saatu hankituksi vielä vuosiin, kadetin juhlapukuun kuului jo alusta lähtien
olennaisena varusteena upseerimiekka.
Omia suomalaisia malleja odoteltaessa
käytettiin pääasiassa saksalaisia tai ruotsalaisia miekkoja.
Kaikki asianosaiset olivat uusiin
pukuihin erittäin tyytyväisiä, ja kadetti Wahren sai juhlapuvun primus motor
-työstään kenraali Hannes Ignatiukselta kunniamaininnan.
Jälkikäteen arvioiden Wahrenin ja
hänen kadettiveljiensä tyylitaju on ollut mestariluokkaa. Sadan vuoden aikana on ilmennyt äärimmäisen vähän tarvetta muuttaa pukua sen alkuperäisestä
muodosta. Hyvää ja arvostettua kokonaisuutta eivät muotivirtauksetkaan ole
juuri pystyneet heiluttelemaan.

Marko Palokangas

KOLUMNI

Hämärästi ajateltu

K

ouluttajani tokaisi, ettei hämärästi ajateltua voi selkeästi sanoa. Lause on vuosikymmenet
pyörinyt mielessäni, sillä siinä piilee suuri totuus mutta myös monta ansaa. Yksi
ansalangoista on väitteen kääntäminen
niin päin, ettei epäselvästi sanottu voisi olla selkeästi ajateltu.
Kylmän sodan voittaneella ikäluokalla on suomettumisen jäljiltä selkäytimeen hakattu ymmärrys selkeän sanomisen vaaroista. Yhdessä ääripäässä kyse
oli diplomaattisesta kielenkäytöstä, jossa selkaeästi ajateltu ilmaistiin paksuun
samettiin käärittynä. Vastapuolta ei tarvitse loukata, vaikka tavoitteet olisivatkin ristiriidassa. Osassa aasialaisia kulttuureita on lisäksi huolehdittava siitä,
ettei koskaan aja toisia seinää vasten,
vaan varaa näille kunniallisen perääntymistien myös heidän omassa päässään.
Toisessa suomettumisen ajan ääripäässä kumarrettiin vallan edessä syvään
ja almuja odottaen. Jossain nöyristelyn
ja diplomatian välissä on sitten poliittisesti korrekti kieli, jonka sisältä löytää
eettisen hyväksyttävyyden rajan. Parhaimmillaan kyse on sellaisen kielenkäytön välttämisestä, joka syrjii, loukkaa tai sulkee toisia pois keskustelusta.
Kielteisimmillään poliittisesti korrekti kieli myötäilee äänekkäimpiä mielipiteitä ja eristää vääräoppisia hyväksytyn piirin ulkopuolelle.
Selvisimme ajoista, jolloin selkeästi sanominen oli vaarallista, mutta nykyisin on vielä vaarallisempaa tyytyä
hämärään kielenkäyttöön. Vaikka siten
voikin miellyttää laajoja kansalaispiirejä, johtaa epäselvä ilmaisu helposti sumeaan tulkintaan. Hyvä esimerkki tästä on keskustelumme Euroopan unionista ja Natosta.
Eurooppalaisia maita Naton kolmestakymmenestä maasta on kaikkiaan 27,
ja vain Yhdysvallat sekä Kanada ovat
maantieteellisesti kokonaan Euroopan
ulkopuolella. Euroopan unionin 27 valtiosta kaikkiaan 21 maata ja 93 prosenttia
unionin väestöstä kuuluu Natoon. Brexitin jälkeen Euroopan unionilla ei ole enää
väestöllistä ylivoimaa Natossa, mutta
sen väestöosuus on silti 47,2 prosenttia.
Tästä kaikesta huolimatta puhumme kuin Euroopan unioni ja Nato olisivat täysin omia olioitaan, ikään kuin

niissä toimisivat erilliset Nato-Saksa ja
EU-Saksa tai olisi EU-Viro ja Nato-Viro. Kansainvälisillä organisaatioilla on
omat roolinsa, mutta ne ovat kuitenkin
valtioiden työkaluja, eivätkä valtiot riitele itsensä kanssa.
Kun muistuttaa, että Nato on perimältään Euroopan maiden organisaatio, joutuu heti kuulemaan Yhdysvaltojen hallitsevan isoa osaa puolustusliiton
keskeisestä kapasiteetista. Silloin vastaajan avuksi karauttaa historia: Winston Churchillin sotilasavustajana tunnettu kenraali ja paroni Hastings ”Pug”
(Mopsi) Ismay määritteli vuonna 1949
Naton tarkoitukseksi ”pitää venäläiset
ulkona, amerikkalaiset sisällä ja saksalaiset matalana”. Euroopan maat halusivat siis jo silloin, kuten nytkin, käyttää
amerikkalaisia voimavaranaan.
Selkeä kieli ei edellytä ajatuksen tiivistämistä iskulauseeksi, vaikka sellainen riemukasta onkin. Kenraalin pelkistys käy kuitenkin esimerkistä, miten selkeästi ajatellun voi myös selkeästi sanoa. Ainakin se auttoi Ismayn paronia,
kun hänet valittiin Naton ensimmäiseksi pääsihteeriksi vuonna 1952.
Pilke silmäkulmassaan sanaillut
”Mopsi” Ismay oli Sandhurstistä valmistunut Brittiläisen Intian armeijan ratsuväkiupseeri. Hastings Ismayn koulutus auttoi häntä selkeän ajattelun tiellä, ja tehtävät veivät näköalapaikoille,
joihin harvat upseerit pääsevät. Hänen
jäljiltään muistetaan monta terävää lau43

sahdusta, kuten ”Hulinaksi menee, ellemme päätä mitä teemme – tosin hulinaksi voi mennä, vaikka päätämmekin”.
Tuo toteamus syntyi brittien saatellessa Intiaa ja Pakistania eroon toisistaan
ja kohti itsenäisyyttä.
Kenraali Ismayn Nato-tiivistyksestä on pian 73 vuotta, ja silloin selkeästi ajateltu voi olla tämän päivän aivosumua. Tosin Putin ja Trump ovat tehneet
parhaansa pitääkseen Ismayn historiallisen iskulauseen ajankohtaisena. Vain
liittokansleri Olaf Scholzin Saksa näyttää pysyttelevän – no, putkessa.
Uudet ajatukset voisivat johdattaa
Euroopan nykyisestä nollasummapelistä uuteen aikaan. Vielä ne mietteet ovat
hämäriä ja odottavat selkeyttä. Euroopan unionin tarkoituksena voisi kuitenkin olla ”Pitää Euraasia yhdessä, Amerikka rinnalla ja Eurooppa vahvana”. Siihen sillä olisi täysi mahdollisuus.
Upseerin ammatissa ei ole varaa hämärään ajatteluun, sillä epäonnistuminen vie hengen liian monelta. Kielellä
leikittelykään ei kuulu sinne, missä vain
osumat lasketaan. Niinpä upseerin koulutus ja kasvatus suosivat rationaalista
ajattelua, jossa tietoisesti punnitaan vaihtoehtoja ja osataan käyttää apuna matematiikan ja logiikan tarjoamia välineitä.
Joskus kokemus kasvattaa intuition,
joka osuu oikeaan, vaikka ei perustukaan
tietoiseen ajatteluun. Silloinkin on tärkeää pukea ajatuksensa ymmärrettävään
asuun: rationaalisen ajattelun voi aina ilmaista ja intuition tarkistaa sanoittamalla sen selkeään muotoon.
Maailma olisi nykyistä parempi, jos
pääsisimme eroon tahallisesti sumeasta kielenkäytöstä. Selkeyden tiellä suomalaisilla on hyvä kulttuurinen etumatka, jonka voisi kehittää kansalliseksi hyveeksi. Meitä pidetään suorina ja rehellisinä. Tosin osa ajattelee venäläisten
tapaan sen johtuvan suomalaisten geneettisestä yksinkertaisuudesta ja osa
puolestaan huonosta kielitaidostamme.
Keskinäisessä sanailussamme parantamisen tilaa olisi, ainakin tahallisen väärinymmärtämisen ja sisäiset valtapelit
voisi surutta karsia pois. Nokkeluus voi
jäädä iloksemme.

Kalle Liesinen
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PÄÄSIHTEERIN PALSTA

Kadettiupseerit yhteiskunnan palveluksessa

O

len ottanut pääsihteerin tehtävät nöyränä vastaan. On upeaa
päästä toimimaan hyvin hoidettuun yhdistykseen. Suuri kiitos siitä kuuluu Kadettikunnan toimistolle, toimistonhoitaja Sabina Krogarsille ja edeltäjälleni eversti Juha Tammikivelle sekä
Kadettikunnassa luottamustehtäviä hoitaneille. Kiitän kadettiveli Juhaa hyvästä
perehdytyksestä pääsihteerin tehtäviin.
Eversti Juha Tammikivi toimi pääsihteerikautensa aikana pyyteettömästi Kadettikunnan päämäärien ja arvojen
mukaisesti. Hänen kädenjälkensä on ollut erityisen näkyvää yhdistyksen viestinnän kehittämisessä ja yhteiskunnallisessan vaikuttavuudessa.

Kadettiupseeria arvostetaan

Kadettiupseerit ovat sadan vuoden aikana olleet yhteiskunnan palveluksessa niin rauhan kuin sodankin aikana. Teoillaan he ovat rakentaneet sen arvostuksen, jota tämän päivän Kadettikunta nauttii. Kadettikunnan vastuullisena
tehtävänä on kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla asiapohjaista tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.
Kadettikunnan toiminnalla vahvistetaan kadettiupseeriston yhtenäisyyttä
sekä ylläpidetään kadettiupseeriston arvostusta ja asemaa yhteiskunnassamme.
Satavuotiaan Kadettikunnan toiminnan
tarkoituksena on ennen kaikkea kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Kadettiupseerius on yhteenkuuluvuutta, yhteistä arvopohjaa ja luottamusta. Kadettiupseerius on myös valmiutta ottaa vastuuta.

101. vuosipäivä

Itsenäisen Suomen ensimmäiseltä kadettikurssilta valmistui vuoden 1920
maaliskuun 31. päivänä 56 kadettiupseeria, joista 42 kokoontui Kadettikoulun juhlatilaisuuteen 27. tammikuuta 1921. Tällöin he päättivät perustaa
Kadettikunnan elinikäisen kadettitoveruuden vaalimiseksi. Ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi luutnantti Matti Alfthan.
Kadettikunta vietti 101. vuosipäiväänsä 27. tammikuuta koronapandemian
ja sen vuoksi määrättyjen rajoitusten varjossa. Valtakunnallinen 100-vuotisjuhla-
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vuoden päiväjuhla Helsingin yliopiston
juhlasalissa jouduttiin perumaan, mutta kadettipiirit järjestivät seppeleenlaskuja ja pienimuotoisia juhlatapahtumia.
Everstiluutnantti, sotilasprofessori
Marko Palokankaan päiväjuhlaan valmistelema juhlapuhe on julkaistu Kadettikunnan verkkosivuilla ja toisaalla tässä
lehdessä. Vuosipäivän päiväjuhlassa oli
suunniteltu esitettäväksi myös majuri Joni Pirisen Kadettikunnalle omistama runo ”Kapteeni ja lähetti”, joka kertoo kapteeni Caj Tofferista, Mannerheim-ristin
ritarista numero 73. Runo julkaistiin vuosipäivänä Kadettikunnan verkkosivuilla,
joilta se on myös kuunneltavissa majuri
(evp) Antti-Jussi Väinölän lausumana.

Kevätkokous Raaseporissa

Kadettikunnan kevätkokous järjestetään Raaseporissa, Uudenmaan prikaatin kurssi- ja koulutuskeskuksessa lauantaina 2. huhtikuuta. Kokousta edeltää
veljespäivällinen perjantaina 1. tammikuuta Ravintola Fyrenissä. Kokouspäivä alkaa kunnianosoituksella Tammisaaren sankarihautausmaalla kello 10.
Kevätkokouksen yhteydessä kuullaan
Raaseporin kaupungin ja Uudenmaan prikaatin tervehdykset. Komentaja (evp),
Hangon rintamamuseon johtaja Jörgen
Engroos esitelmöi Hankoniemen taisteluista. Tilaisuudessa luovutetaan puolustusministerin 27. tammikuuta 2022
myöntämät Kadettikunnan ansiomitalit
sekä julkistetaan Vuoden kadettiupseeri.
Kadettikunta ja Hangon kadettipiirin puheenjohtaja, komentaja (evp) Janne Sarpoma toivottavat kadettiveljet ja
-sisaret tervetulleiksi Raaseporiin. Kokouskutsu on toisaalla lehdessä.

Yhteysupseeritapaaminen

Kadettikurssien ja merikadettikurssien
yhteysupseeritapaaminen järjestetään
tiistaina 24. toukokuuta 2022 Suomen
Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Juhla
järjestetään Svenska Klubbenilla Helsingissä kello 15 alkaen.

Kunnianosoitus Haapaniemessä

Haapaniemen Kadettikoulu (1781–
1818) oli Suomen ensimmäinen Maavoimien upseerikoulu. Se aloitti toimintansa Kuopiossa, mutta muutti mil44
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tei heti Haapaniemen tilalle Rantasalmen pitäjään. Kadettikunta ry:n vuonna
1931 pystyttämä Haapaniemen muistomerkki sijaitsee kadettikoulun alkuperäisellä paikalla noin kymmenen kilometriä Rantasalmen keskustasta.
Haapaniemen Kadettikoulun kunnostetulla muistomerkillä järjestetään kunnianosoitus maanantaina 30. toukokuuta 2022. Tilaisuus järjestetään yhteistoiminnassa Etelä-Savon kadettipiirin,
Kadettikoulun, Maasotakoulun, Rantasalmen kunnan ja Rantasalmen Rotaryklubin ja Rantasalmen maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
Kunniaosoitusten jälkeen järjestetään päiväjuhla Rantasalmen keskustassa,
musiikki- ja teatterisali Tornadossa.
Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.

Kaaderipäivä Santahaminassa

Kaaderipäivä järjestetään Maanpuolustuskorkeakoululla perjantaina 3. kesäkuuta 2022. Kaaderipäivään ovat tervetulleita kaikki kadettiupseerit (avec).
Tilaisuuden tavoitteena on tavata kadettiveljiä ja -sisaria sekä päivittää tietoja Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnasta. Päivän ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tapahtumaan ovat toisaalla lehdessä.
Constantem decorat honor – Kunnia kestävän palkka

Heikki Pohja
kadetti 7265
heikki.pohja(at)kadettikunta.fi

AJANKOHTAISTA
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Kadettikunta 100 vuotta –
katseet tulevaisuuteen
Kadettikunnan 101. vuosipäivän juhla 27.1.2022 Helsingin yliopiston juhlasalissa
peruutettiin koronatilanteen ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi.
Everstiluutnantti, sotilasprofessori Marko Palokankaan vuosipäivän juhlassa
pidettäväksi tarkoitettu puhe on luettavissa alla.

K

adettikunnan satavuotinen historia on hyvin värikäs. Vakiintuneen aseman saavuttaneen yhdistyksen elinjaksolle mahtuu muun
muassa kaksi veristä sotaa, kymmeniä
lamakausia, sekä jatkuva yhteiskunnallinen muutos. Näiden ja monien muiden
asioiden kanssa kamppailu ja niistä selviäminen – saati yhdistyksen ja yhteisön
säilyminen ajallisesti näin pitkään toimintakykyisenä ja elinvoimaisena – ei
ole itsestäänselvyys. Kenties juuri siksi Kadettikunnan tunnuslauseeksi muodostunut ”Kunnia kestävän palkka” on
mitä parhain tapa tarkastella yhteisömme vuosisataista taivalta sekä sen valoisaa tulevaisuutta.

Sotilasjohtajuuden merkitys

Kadettikunnan 100-vuotisjuhlavuoden päätteeksi on hyvä suunnata katseet tulevaisuuteen ja tarkastella hieman sitä, mihin olemme matkaamassa.
Tällaisena juhlapäivänä on tärkeää pysähtyä pohtimaan Kadettikunnan roolia ennen, nyt ja tulevaisuudessa: mitä kadettiupseerius todella tarkoittaa,
ja mikä sen merkitys on itsenäiselle ja
vapaalle Suomelle, sekä ennen kaikkea
yhteiselle tulevaisuudellemme?
Sodankäynti, sodan ja taistelun kuva
ovat muuttuneet paljon. Nykyaikainen
taistelukenttä, teknologian kehittyminen
sekä yksilöiden asenne- ja arvoperustan
muutokset haastavat kadettiupseeristoa
aivan uudella tavalla. Tulevaisuuden taistelukenttä ja sodankäynti tukeutuvat oletettavasti ja väistämättä yhä enemmän
tekoälyyn, kauko-ohjattaviin tai autonomisiin asejärjestelmiin ja robotteihin,
mutta päätöksenteon keskiössä tai operaattorina uskotaan yhä olevan ihminen
eli yksilö. Kadettiupseerien vahvuutena
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aina olleet perinteiset ihmisten johtamisen taidot säilyvät siten edelleen keskeisinä sotilasjohtajan taitoina.
Me tiedämme, että yksilön toimintakyky rakentuu fyysisestä, psyykkisestä,
eettisestä ja sosiaalisesta kokonaisuudesta. Itsensä tunteminen on perusedellytys oman toimintakyvyn todenmukaiselle ylläpidolle ja kehittämiselle. Kadettiupseerin toimintakyvyn tärkeimmäksi
osa-alueeksi nostaisin fyysisen kunnon,
joka luo perusedellytykset kaikille muille toiminnoille. Kun veri kiertää jaloissa, kiertää se myös päässä.
Psyykkinen toimintakyky näyttäytyy upseerilla päivittäisenä jaksamisena,
joustavuutena ja kestävyytenä niin työssä, kotona kuin harrastuksissakin. Eettinen toimintakyky nivoutuu voimakkaasti psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämiseen, ja siten se on tärkeä osa jokapäiväisiä valintoja ja päätöksiä. Tämän
osa-alueen kehittäminen vaatii jatkuvaa
itsetutkiskelua. Kadettiupseerin perusedellytyksiä ovat yhteisömme peräänkuuluttamat totuuden- ja oikeudenmukaisuus sekä epäitsekkyys.
Sosiaalinen toimintakyky antaa valmiuksia tavoitteelliseen vuorovaikutukseen. Kadettiupseerin luonteva ja rehellinen käyttäytyminen, inhimillinen
kanssakäyminen ja luottamusta huokuva toiminta vaikeissakin tilanteissa
ovat mielestäni sosiaalisuuden korkeimpia asteita. Teeskentelyllä tai opetellulla ”sotilasroolilla” ei saavuteta kenenkään luottamusta – päinvastoin.

Kadettiupseerit
vastuunkantajina
Kadettikoulu on kantanut merkittävän
vastuun suomalaisen upseeriston johtamiskoulutuksesta. Tällä työllä on ollut
46
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ja tulee edelleen olemaan tärkeä merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle
ja sen turvallisuudelle sekä maanpuolustukselle.
Merkille pantavaa on myös, että
kadettiupseereita on meillä aina laajasti
arvostettu. Yhtenä syynä on varmasti se
seikka, että kadettiupseerit ovat osanneet
vastuunkantamisen jalon taidon kaikissa
eri tehtävissä ja toimissa. Tästä kaikkein
kovimman esimerkin ovat antaneet he,
joiden osaksi tuli puolustaa maatamme
sotiemme aikana. He antoivat maamme
puolesta kalliin uhrin, ja juuri sotiemme
veteraanien ansiosta meillä jälkipolvilla on tänään itsenäinen ja vapaa Suomi.
Yhteenkuuluvuutta pidetään usein
avainasemassa toimintakyvyn ja kriisinkestävyyden kannalta. Kadettikunta on tässä tärkeässä asemassa, sillä se
on yhteisönä myös perinneorganisaatio. Aktiivisella perinteen vaalimisella pyritään muun muassa suurempaan
koheesioon ja sitä kautta suurempaan
vaikuttavuuteen.

Voidaan väittää, että Kadettikunnassa
vallitsee vahva institutionaalinen yhteenkuuluvuus ja sitoutuminen kadettiupseeristoon ja sen perintöön sellaisessa
muodossa, joka voi nostattaa moraalisia
velvoitteita. Yksi tällainen institutionaalisen yhteenkuuluvuuden lähde on joukko-osastohenki, Esprit de Corps, joka
on joukko innolla jaettuja joukon jäsenyyden tunteita, uskomuksia ja arvoja
ja joka voi ilmetä vahvana haluna saavuttaa yhteinen päämäärä jopa vihamielisyyttä kohdattaessa.
Minulle, yhtenä lukuisista Kadettikunnan jäsenistä, yhteisömme merkitsee
voimakasta aatteellista ylpeydentunnetta,
yhteenkuuluvuutta, uhrimieltä kunnioittavaa nöyryyttä sekä 100-vuotisten kunniakkaiden perinteiden vaalimista. Nämä
kaikki tunteet yhdistyvät Kadettikunnan
monipuolisessa toiminnassa, joka perustuu vahvaan arvopohjaan.
Uskallan myös väittää, että Kadettikunnan voimanlähteenä ja vahvuutena
ovat aina olleet ihmiset. Erilaisista lähtökohdista, kodeista ja eri paikkakunnilta Kadettikouluun hakeutuneet ja sitä
kautta Kadettikuntaan liittyneet ihmiset
ovat kohdanneet jotakin yhteistä. Yhteinen nimittäjä on varmasti vahva maanpuolustustahto, mutta Kadettikunnassa
sen jalointa muotoa kutsutaan kunniaksi, joka koristaa kestävää.

Maanpuolustustahdossa
voimamme
Maamme itsenäisyyden puolustus nojaa tänä päivänä suomalaisten vahvaan maanpuolustustahtoon. Suomalainen maanpuolustustahto ei ole ontto
klisee, vaan se on koko puolustuksemme kivijalka. Tahtoa voidaan pitää yllä vain, jos kansalaiset kokevat maan
ja yhteiskunnan olevan puolustamisen
arvoinen. Puolustustahtomme kumpuaa
yhteisistä historiallisista kokemuksista ja koettelemuksista, syvälle juurtuneesta demokratiasta sekä vapautta, oikeudenmukaisuutta ja peräänantamattomuutta korostavasta kansanluonteestamme – eli sanalla sanoen sisusta.
Suomen kansainvälinen menestys
tarvitsee tulevaisuudessakin vahvan
kansallisen itsetunnon, johon kuuluvat
usko omiin mahdollisuuksiin ja ylpeys
kunniakkaasta menneisyydestämme.
Yhteiset arvot ovat selviytymistarinamme perusta. Suomi on vaurastunut
työtä tekemällä. Tiede ja koulutus, tasaarvo ja oikeudenmukaisuus ovat olleet
uudistumisen ytimessä. Tänään, Kadet-

tikunnan juhlapäivänä, meillä on mahdollisuus ja syytä arvioida suomalaisten arvojen tämän päivän sisältöä tulevaisuuden rakennuspuina.
Suomella ei ole koskaan ollut varaa suhtautua turvallisuuteensa kevein
mielin. Olipa turvallisuuspoliittinen tilanteemme millainen tahansa, on selvää, että puolustuksemme on aina oltava uskottavaa. Suomen puolustuksen
uskottavuus on monien tekijöiden summa, jossa kansalaisten puolustustahto ja
yleinen asevelvollisuus ovat ratkaisevan
tärkeässä asemassa. Paraskaan tekniikka
tai kalusto ei tarjoa uskottavaa puolustuskykyä ilman maanpuolustustahtoista
ja taitavaa käyttäjäänsä. Käyttäjät taas
tarvitsevat johtajansa. Kadettiupseereita
ja Kadettikuntaa tarvitaan siis edelleen.
Pian nykyiset kadetit ottavat osansa
vastuusta puolustuksemme uskottavuuden ylläpidosta. Se taakka ei ole kevyt,
mutta sitä kantaessaan tuntee ylpeyttä.
Suomalaiset puolustavat Suomea parhaiten. Viekööt he sitä viestiä eteenpäin
tuleville ja uusille kadettisukupolville.
Mikään muu ammattikunta ei valmistaudu vastaavalla tavalla tehtäväänsä.
Meistä jokainen on sitoutunut kadettilupauksessa uhraamaan työnsä ja elämänsä isänmaalle. Lupauksen tueksi kadeteista kasvatetaan rohkeita, tunnollisia,
vastuuntuntoisia, rehellisiä, aloitekykyisiä ja henkisesti sitkeitä upseereita. Yhteinen arvopohja ja isänmaan hyväksi
tehtävä työ yhdistävät kadettiupseereita läpi elämän ja tekevät Kadettikunnasta elinvoimaisen yhdistyksen.
Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden edistäminen, ammattitaidon kehittäminen ja upseerien ammattiylpeyden
ja arvostuksen vaaliminen ovat luontevia ja arvokkaita tavoitteita Kadettikunnan toiminnalle. Lisäksi Kadettikunta
toimii nyt ja tulevaisuudessakin aktiivisesti vahvistaakseen kansalaisten maanpuolustustahtoa ja turvallisuuspoliittista tietämystä. Kadettikunta on aktiivinen ja arvostettu yhdistys, joka vaikuttaa ja elää ajassa.

Katseet tulevaisuuteen

Puolustusvoimat on yli sadan vuoden
ajan täyttänyt horjuttamatta tehtävänsä ja jatkaa samalla tavalla kohti tulevaisuutta, onpa tuleva sota kuvaltaan
minkälainen tahansa. Puolustusvoimien ja sodan ajan johtajia kasvattavan
sekä yhdistävän Kadettikunnan suuntaviivat tulevaisuudelle ovat selvät. Tietoisuus menneisyydestä osoittaa Kadet47

tikunnalle sen paikan nykyisyydessä ja
antaa sille tulevaisuuteen katsoen vahvan identiteetin.
Tänä päivänä 100-vuotiaan Kadettikunta ry:n toiminnan tarkoituksena on
ennen kaikkea kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. Lisäksi toiminta keskittyy kadettiupseerien ammattitaidon kehittämiseen, upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen
vaalimiseen sekä upseerikunnan entistä laajempaan verkostoitumiseen osaksi turvallisuuden ja maanpuolustuksen
toimintakenttää.
Kadettikunnan jäseniä kehotetaan
edelleen osallistumaan asiantuntijoina
maanpuolustuksesta käytävään keskusteluun. Vastuullisimpana tehtävänämme
on yhä kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla asiapohjaista tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta.
Kadettikunta voi syystä tuntea ylpeyt
tä historiastaan ja ennen kaikkea katsoa
luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien
kadettien arvo- ja asennemaailma kannustaa yhteisöllisyyteen sekä upseeri- ja
sotilasperinteiden arvostukseen. Se tarkoittaa edelleenkin sitä, että kadettitoveruus on yhä keskiössä myös nuorten upseerien ajattelussa.
Jokainen Kadettikunnan jäsen voi siten olla ylpeä kuuluessaan isänmaata arvostavaan yhdistykseen, joka korostaa
upseeriston yhteenkuuluvuutta ja suomalaista upseerihenkeä, tekee työtä upseerien arvostuksen ylläpitämiseksi, tuntee vastuunsa kansan maanpuolustushengen lujittamisesta ja toimii jäsenkunnan
omaisten tukemiseksi. Kadettikunnan
ja kadettipiirien hallitusten sekä kaikkien jäsenten on kuitenkin seurattava aikaansa sekä tarkkailtava yhteiskunnan ja
toimintaympäristön jatkuvaa muutosta,
jotta heikot signaalit havaitaan ja niihin
reagoidaan ennakoiden ja oikealla tavalla.
Tehtävämme on Kadettikunnan jäseninä selvä, mutta se vaatii sitoutumista ja samanlaista avarakatseisuutta tulevaisuuteemme, johon voimme historian
tapahtumien valossa todistetusti vaikuttaa. Tuntemalla menneisyytemme voimme katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Haluankin kannustaa kaikkia kadettiupseereita perehtymään Kadettikunnan
historiaan ja osallistumaan monipuoliseen toimintaan.
Koristakoon kunnia meitä kestäviä
Kadettikunnan jäsenveljiä ja -siskoja nyt
ja ainiaan!
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Kadettikunnalle
omistettu runo
Mannerheim-risti myönnettiin
jatkosodan aikana 191
henkilölle. Viime vuoden
marraskuussa 98-vuotiaana
menehtynyt Mannerheimristin ritari numero 95 Tuomas
Gerdt oli viimeinen elossa
ollut ritari. Hänen kuolemansa
myötä ritarit elävät enää
muistoissamme.
Majuri Joni Pirinen kirjoittaa
parhaillaan Kadettikunnan
tuella runoteosta Mannerheimristin ritareista. Jokainen ritari
saa oman runonsa. Pirisen
kirjoitustyön taustalla on
sanonta, jonka mukaan ihminen
kuolee vasta sitten, kun hänen
muistonsa lakkaa.
Runo ”Kapteeni ja lähetti”
kertoo ritarista numero 73,
kapteeni Caj Tofferista, joka
kaatui 21. heinäkuuta 1942
Ohdassa. Runon lähetti on
Mannerheim-ristin ritari
Tuomas Gerdt.

Caj Toffer

Kapteeni ja lähetti
Ohdan lohkolla heinäkuussa
oli torjuntataistelut.
Jiiär-seiska oli vastuussa,
sen vuoro oli tullut.
Sevastopolin tukikohta
oli se, mistä taisteltiin.
Oli ilmassa rautaa paljon,
tulta kaiken aikaa niin.

Lähetti kertoi rukoilleensa
koko matkan kantaessaan
kapteeniaan suojaan,
että tämä vielä elää saa.
Oli mielessä pienet lapset
ja lapsen pieni pää.
Miten se vastaan ottaa,
jos ei ole isää.

Oli moninkertainen voima,
vihollisella vastassa.
Silti suomalaisten pakko
oli vastaan taistella.
Johti joukkoa kapteeni rohkein
edestä, kuten pitikin.
Siitä sai hän maksaa hinnan
kalleimman tietenkin.

Niin rohkea kapteeni hautaan
sitten lopulta siunataan.
Hieno upseeri ja esimies
antoi puolesta maan
hän kaikkein kalleimpansa,
kaksi ristiä siitä saa.
Puisen itsellensä
ja toinen vaimolle annetaan.

Oli kolmas ja kovin kerta,
kun yhteen otettiin.
Silloin taistelulähetti näki,
joku osui nyt kapteeniin.
Niin lähetti kapteenin luokse
tulen alla syöksähtää.
Siinä montun reunalla päättää,
on pakko yrittää.

Ai niin, entäs lähetti,
mitä hänelle tapahtui?
Hänestäkin tuli ritari,
pitkä elämä sukeutui.
Ehkä osa kapteenista
jäi häneen elämään.
Sieltä Sevastopolista
kuka sitä tietääkään.

Oli kapteeni osuman saanut,
pahan, arveli lähetti.
Hän kapteenin olalleen nostaa
ja suojaan lähimpään säntäsi.
Sai avukseen lääkintämiehet
kapteenia hoitamaan.
Oli lähetin palattava,
vastahyökkäystä jatkamaan.
Lähetti haavoittui myös itse
ja joutui sotasairaalaan.
Siellä hän radiosta kuulee,
saaneen ristin ansioistaan.
Hän sai myös yllätysvieraan
äidin pienten lapsien.
Tuli kiittämään hän lähettiä,
– mitä teki edestä miehen.
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Runo ”Kapteeni ja lähetti” on
kuunneltavissa majuri (evp)
Antti-Jussi Väinölän lausuma
na Kylkiraudan verkkolehdessä
osoitteessa www.kylkirauta.fi.
Valmisteilla olevasta runoteok
sesta on verkkolehdessä julkais
tu aiemmin kaksi runoa: Aarre
Voutilaisesta, joka oli ritari nu
mero 36, ja Suomen marsalkka
Mannerheimista, joka oli ritari
numero 18.

AJANKOHTAISTA
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KIRJA-ARVIO

Tahtokenraalin elämä
Antti Tuuri
Paavo Talvelan elämä
Siltala 2021
sivuja 351
ISBN 9789522346551

P

äättyneenä kirjasyksynä julkaistiin useita kenraalielämäkertoja. Kirjailija Antti Tuuri
on tarttunut kertomuksellisella otteella Paavo Talvelan (1897–1973)
elämään. Lähdemateriaalin kannalta Tuurin urakka ei ole ollut kohtuuton, koska Vilho Tervasmäki ja
Sampo Ahto toimittivat Talvelan
hajanaiset päiväkirjamerkinnät ja
muistiinpanot postuumimuistelmiksi vuonna 1976. Myös Juha Vahe kirjoitti oman Talvela-kirjansa
vuonna 1994.
Isänmaan asia oli Paavo Talvelalle tärkein läpi elämän. 16-vuotiaana hän ehti lähteä merille ja kiertää Kap Hornin sekä aloittaa Suomen
liikemiesten kauppaopiston, mutta jääkärikausi ja osallistuminen vapaussotaan suojeluskuntapiirin päällikkönä teki Talvelasta sotilaan, joka ei nopeita
muutoksia urallaan epäröinyt silloin eikä myöhemminkään. Hän erosi armeijasta osallistuakseen Karjalan retkikuntaan ja heimosotiin; näillä retkillä hän
operoi jo tulevien sotiensa maastoissa
Itä-Karjalassa. Armeijaan palattuaan
1920-luvun alussa hän hankki parhaan
mahdollisen koulutuksen – ensin Tykistön ampumakoulussa ja sitten vielä
rannikkotykistökoulussa Englannissa.
Suomen sotakorkeakoulun ensimmäiseltä kurssilta hän valmistui priimuksena vuonna 1925.
Edettyään nopeasti urallaan Yleisesikunnan komento-osaston päälliköksi
Talvela kyllästyi nopeasti armeijan intrigipeleihin yleensä ja – omasta mielestään – erityisesti esimiestensä kyvyttömyyteen. Hän erosi armeijasta vuonna
1929, ja seuraava vuosikymmen kului
hyvällä menestyksellä siviilitöissä Suomi-Filmissä, Alkossa ja Suomen Selluloosayhdistyksessä. Tarmokas mies
ehti osallistua politiikkaan Lapuan liikkeessä, olla kansanedustajaehdokkaana
ja samalla jatkaa verkostoitumistaan,
mitä syvästä isänmaanrakkaudesta huo-

limatta monipuolinen kielitaito ja kosmopoliittinen tyyli tukivat.
Talvisota teki Talvelasta legendan.
Hänen johdollaan saavutettiin ”sodan
ensimmäisenä aktiivisena tekona” Tolvajärven voitot. Jatkosodan alettua Talvela komensi Itä-Karjalaan hyökännyttä armeijakuntaa. Hänen operatiivisessa ajattelussaan korostuivat hyökkäys
ja aktiivinen kosketuksen pito viholliseen. Hitaus, yleinen passiivisuus, takaaajon laiminlyönti ja komentajien oleskelu takalinjoilla olivat suuria virheitä,
joista joutui heti uhanalaiseksi ”menettämään rykmenttinsä” – konkreettisesti.
Asemasotavaiheen alettua ylipäällikkö komensi Talvelan edustajakseen
Saksan päämajaan. Tähän ”kvasidiplomaatin hommaan” Talvela kyllästyi nopeasti, mutta raportointitiheys ylipäällikölle oli silti hengästyttävä. Talvelan
pyyntöihin päästä takaisin rintamalle
Mannerheim vastasi: ”om det blir krig”
– ja se tapahtui. Talvela komennettiin
Aunuksen ryhmän komentajaksi keväällä 1944 ennen suurhyökkäyksen alkua.
Marsalkka Mannerheim oli Talvelan
esikuva ja auktoriteetti. Talvela kuului
Mannerheimin todelliseen lähipiiriin,
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ja sotavuosina Talvela olikin ollut
vain suoraan marsalkan alaisena ja
ottanut käskyjä vain häneltä, mikä
aiheutti omat hankauksensa johtosuhteissa. Talvelan siviilivuosien aikana 1930-luvulla 30 vuoden ikäeron miehet tapasivat säännöllisesti – sotamarsalkka puhui ja eversti
kuunteli. Pienellä kyökkipsykologialla näillä tapaamisilla saattoi olla
kummallekin myös syvempää merkitystä: Talvela oli menettänyt isänsä pienenä, ja Mannerheimin kuolleena syntynyt poika olisi ollut Talvelan ikäluokkaa. Tällä saattoi olla vaikutusta siihen, että marsalkka
ymmärsi ja tasoitteli Talvelalta täysin poikkeuksellisia mielenilmauksia ja suoranaista kiukutteluakin,
joita Mannerheim ei olisi sallinut
keneltäkään muulta missään olosuhteissa.
Sotien jälkeen Talvela palasi siviilitöihin, mutta Selluloosayhdistyksessä hän ei voinut jatkaa uudessa maailmanjärjestyksessä sodanaikaisten saksalaisyhteyksiensä vuoksi. Suomen Väriteollisuudelle ja myöhemmin Convertalle kenraali kelpasi eläköitymiseensä
saakka. Silloisissa oloissa idänkaupan
merkityksen ymmärtänyt Talvela pääsi myös Kekkosen yhdeksi luottomieheksi, ja hänet ylennettiin jalkaväenkenraaliksi vuonna 1966.
Suurelle yleisölle suurimpana paljastuksena kirjassa on tieto Talvelan vuonna 1945 syntyneestä aviottomasta lapsesta – sittemmin ruotsalaisesta toimittaja-kirjailijasta Gunilla Boëthiuksesta.
Tämäkin on vain osoitus siitä, että kivikovalla tahtokenraalilla oli syvästi inhimilliset puolensa.
1960-luvun lopulla Tolvajärven taistelujen raskaat muistot aiheuttivat Talvelalle kaksi vakavaa sairauskohtausta,
joista hän ei enää koskaan täysin toipunut. Paavo Talvelan elämä on seikkailukertomus, joka on luettava samoilla
silmillä.

Jussi Ylimartimo
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KIRJA-ARVIO

Parjatun kenraalin elämäkerta
Lasse Laaksonen
Kynän ja miekan kenraali
Wallenius
Docendo 2021
sivuja 458
ISBN 9789523820920

M

uistikuvani kenraalimajuri Walleniuksesta jämähtivät Kadettikoulun
sotahistorian opetukseen. Sain käsityksen kunniattomasta juoposta,
johon ei kannattaisi tarkemmin perehtyä huolimatta hänen menestyksestään talvisodassa Pelkosenniemen ja Joutsijärven taisteluissa.
Kuinka väärässä olinkaan.
Lasse Laaksonen on kirjailijana
tullut tutuksi sotahistorian kyseenalaistajana. Hän on aiemmissa teoksissaan käsitellyt muun muassa
sotilasylijohdon ristiriitoja ja henkilökohtaisia ongelmia.
Karistin ennakkoluuloni Walleniusta kohtaan perehtymällä
hänen henkilöhistoriaansa ja lukemalla
kaksi hänen eräkirjaansa ennen kuin tartuin Laaksosen Walleniuksesta kirjoittamaan elämäkertaan.
Laaksosen kirja on sikäli perinteinen elämäkerta, että se etenee kronologisesti Walleniuksen elämän alusta loppuun. Suoraviivainen kerronta vie lukijaa pysähtymättä eteenpäin. Elämäntarinassa on useita käännekohtia, mutta
reitin notkot ja kohokohdat ovat vaisusti kuvattuja.
Elämäkerta on poikkeuksellinen siinä, ettei se sorru kiillottamaan tai tahraamaan Walleniuksen julkikuvaa. Lukija saa luotettavaa tietoa Walleniuksen
elämänvaiheista.
Wallenius ehti olla niin monissa
Suomen historian kipukohdissa mukana, että hänen yhteiskunnallista merkitystään olisi voinut enemmänkin painottaa. Myös Walleniuksen persoonan
ristiriitaisuus, monipuolisuus ja poikkeuksellisuus olisivat antaneet aihetta
syvempään pohdintaan.
Kuivan neutraali teksti on epäilemättä faktoihin perustuvaa, mutta se kulkee
kovin ahtaissa tieteen raameissa. Onhan
dosentti Laaksonen jo tohtorintutkinnollaan lunastanut tieteen ajokortin ja
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myöhemmillä meriiteillään kelpoisuuden hurjasteluun, vaikka offroad-sarjassa. Silti hän pidättäytyy pohtimasta Walleniuksen tekemisten merkitystä
laajemmin tai niiden moraalista puolta.
Laaksosella olisi ollut opilliset edellytykset – ja velvollisuuskin – puntaroida monipuolista kohdettaan sortumatta silti anakronismiin. Laaksonen olisi
voinut useammin kuvata Walleniusta
adjektiiveilla ja monesti jopa superlatiivein. Kirjan tieteellisyys tai Laaksosen uskottavuus eivät olisi siitä kärsineet. Lukijakin olisi saanut Walleniuksesta enemmän irti.
Ahdistus helpotti vasta kirjan viimeisessä luvussa, jonne Laaksonen oli
sijoittanut johtopäätöksensä. Aiemmin
kaipaamani pohdiskelu löytyi siis vasta elämäkerran jälkeen.
Kirjan rakenteesta voi olla kahta mieltä. Kirjasta olisi kuitenkin tullut mielenkiintoisempi, jos tarinaa olisi
väritetty pitkin matkaa. Pohdiskeluun,
puntarointiin ja eri näkökulmiin olisi
ollut usein aihetta.
Toiset taas pitävät pelkästä kliinisestä tarinasta, mikä toki mahdollistaa
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paremmin omien johtopäätelmien
teon. Mikäli lukija ei ole perehtynyt aihepiiriin, antaa tarina kylmää
kyytiä.
Viimeinen luku on joka tapauksessa kirjan huipennus. Laaksosen
johtopäätökset ovat osuvia. Hän ei
asetu päätelmissään kenenkään puolelle eikä ryhdy tuomariksi, mutta
osoittaa ymmärrystä Walleniuksen
suhteen. Kirja päättyy lukijan uteliaisuutta palvelevalla tavalla.
Omasta mielestäni kiinnostavimmat kohdat liittyivät puolustuslaitoksen alkuvaiheen haparointiin,
kehittämispyrkimyksiin, puolustusyhteistyön viritelmiin, kuppikuntiin
ja erimielisyyksiin. Walleniuksesta
mieleen jäivät hänen lukuisat elämänkäänteensä ja se, kuinka hän
umpikujaan ajauduttuaan tarttui pelottomasti uusiin haasteisiin.
Wallenius oli epäilemättä taitava sotapäällikkö Lapin olosuhteissa, mutta ennen kaikkea hän oli
utelias esteetikko, joka sai tyydytyksen
täyttymyksen vasta pohjoisen kauniissa luonnossa.
Erämiehen henki paljastuu muun
muassa hänen kirjastaan Vanhat kala
jumalat: ”Elämän liikkeelle paneva voima on lähtemisen toivoa, lähdön odotusta ja lähtemistä. Sillä vaellusviettiin,
uuden tavoitteluun, perustuu koko se rakennelma, jota ihminen itse, useinkin
väärin ylpeillen, nimittää kulttuuriksi.”
K. M. Walleniuksen elämä on ehdottomasti tarinan arvoinen. Suosittelen Laaksosen kirjaa kaikille Kylkirau
dan lukijoille ja erityisesti Walleniuksen henkilöhistoriasta kiinnostuneille
tutkijoille.

Seppo MT Vainio

KIRJA-ARVIO

Kalle Lehmuksen salaista ja näkyvää sotaa
Jussi Lehmus ja
Lasse Lehtinen
Salaista sotaa –
Mannerheimin demari
Kalle Lehmus
Docendo 2021
sivuja 368
ISBN 978-952-382-111-8

H

arvoin kirjan nimi ja varsinkin
sen alaotsikko saavat aikaan
hylkimisreaktion. Etenkin sotakirjoissa ja historiallisissa elämäkertakirjoissa se on perin harvinainen tunnetila. Tällä kertaa kävi kuitenkin niin,
että ilmeisen tarkoitushakuisesti myyväksi laadittu ja varsin politisoitu alaotsikko johti siihen, että kirja siirtyi
suoraan lukemattomien kirjojen pinon alimmaksi. Vai, että Mannerheimin ”oma demari”. Silti sain vihdoin
kirjan takaisin käteeni ja luettua sen
ajatuksella. Se kannatti.
Kirja kertoo Kalle Lehmuksen värikkäästä elämästä ja urasta: etenemisestä talvisodan reserviupseerista kylmän sodan aktiiviupseeriksi ja
kohoamisesta everstiksi, puolustusministeriksi ja puolustusministeriön kansliapäälliköksi. Lehmus oli Väinö Tannerin lähipiiriin kuulunut nuori sosiaalidemokraatti, joka eittämättä oli osa hänen
uraansa ja elämäntarinaansa. Lehmus
oli todistetusti Mannerheimille hyödyllinen henkilö, sillä Lehmuksen kautta
ja avulla sotien ylipäälliköllä oli välttämätön yhteys työväestön vaikutusvaltaisiin edustajiin.
Asetelmasta erittäin mehukkaan
tekee se, että Mannerheim antoi juuri
Lehmuksen vastuulle jatkosodan aikaisen Päämajan tiedotustoimiston päällikön tehtävät. Tiedotus oli vakavaa sotaa, jota käytiin kaikilla rintamilla niin
tiedotuksen, valistuksen kuin propagandankin asein. Tämän sodan Lehmus taitoi. Organisoidessaan uudelleen Puolustusvoimien tiedotustoimintaa Lehmus haki estoitta mallia muun muassa
Saksan armeijan tehokkaaksi osoittautuneesta propagandatoiminnasta. Ehkä
juuri näistä perusteista Mannerheimin
ja Lehmuksen välille muodostui eräänlainen luottamuksellinen, joskaan ei aivan ongelmaton, palvelussuhde.

Sotien kokemukset ja Lehmuksen
kyvyt kantoivat pitkälle, sillä hän jäi
Puolustusvoimien palvelukseen ja kohosi Pääesikunnan tiedotusosaston päälliköksi. Lehmuksen maine ja ura kokivat kuitenkin mahalaskun vuonna 1958,
kun hänen tileiltään vuosia aiemmin löytyneisiin epämääräisiin ja suuriin rahasummiin ei löytynyt pitävää selitystä.
Kansliapäällikön virka sai jäädä, ja
alkoi pitkä oikeudenkäyntien ja julkisen
nöyryytyksen prosessi, jossa Lehmusta epäiltiin ja syytettiin veronkavalluksista. Oikeudenkäynti päättyi lopulta, ja
Lehmuksen kohtaloksi tuli neljän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus.
Lehmuksen puhdas maine ei koskaan
palautunut uran huippuvuosien tasolle,
vaan hänen elämän ehtoota väritti katkeruuden ryydittämä muisto menneestä.
Kirjan molemmille kirjoittajille on
annettava tunnustusta luettavuudesta,
kuvailevasta ja rikkaasta suomen kielestä sekä uusien näkökulmien rohkeista
esille tuonneista. Hitlerin kohtaaminen
kesällä 1942, sodan jälkeiset pohdinnat
ydinaseesta, Lehmuksen toiminta idän
ja lännen tiedustelupalveluiden välissä
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ja joutuminen Kekkosen mustalle listalle sekä erotetuksi huipulta kuvaavat
tämän poikkeuksellisen henkilön monivaiheista elämänkaarta. Kirjoittajat
ovat kaivaneet arkistoista myös Lehmuksen mustaa elämänvaihetta käsittelevät salatut oikeuden pöytäkirjat ja korutonta kertomaa sisältävät asiapaperit.
Sen sijaan kritiikkiä on kohdistettava kirjan tutkimusotteeseen ja -antiin.
Kirjalla on ansionsa, mutta kovin tasapainoiseksi lukukokemusta on vaikea
kuvailla. Yhtäältä kirja on täynnä Suomen sosiaalidemokraattisen liikkeen
ja kuppikuntiin hajautuneen puolueen
ylistyslaulua osana itsenäisyytemme
pelastusta, työväenliikkeen rönsyilevää
ja riitaisaa puoluehistoriaa sekä monimaisten demarivaikuttajien toimintaa
siellä sun täällä. Toisaalta se on hyvin
kirjoitettua proosaa yhden ihmisen eli
kirjan päähenkilön, Kalle Lehmuksen,
värikkäästä ja vaiherikkaasta elämästä
sekä poikkeuksellisesta urasta.
Kirja on hyvin mielenkiintoinen,
ja se avartaa aivan uusia näkökulmia
paitsi Kalle Lehmukseen myös sotien aikaisen propagandatoiminnan järjestäytyneeseen tehtävään sekä sotien
jälkeisen kylmän sodan kuumiin vuosiin. Kovan luokan, tai akateemiset kriteerit täyttäväksi, tutkimukseksi kirjaa
ei voi luonnehtia. Niin mielenkiintoisia kuin kirjassa esitetyt yksityiskohdat ovatkin, perustuvat ne viitemerkintöjen mukaan yleensä joko sekundäärilähteiden tai vain yhden arkistolähteen
sekä Kalle Lehmuksen omien muistiinpanojen toisinaan varsin lähdekritiikittömään tarkasteluun. Sinällään harmi,
sillä jatkotutkimukselle tästä kirjasta jää
kovin vähän hyödynnettävää.
Kaikesta kritiikistä huolimatta kirja on lukemisen arvoinen. Provosoivasta nimestään huolimatta kirja on myös
varsin toisenlainen tuulahdus sotakirjojen ja sotilaselämäkertojen laajassa
tarjonnassa.

Marko Palokangas
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KIRJA-ARVIO

Internet isolla I:llä – näkijänä ja tekijänä
Mikko Hyppönen
Mikko Hyppönen:
Internet
WSOY 2021
sivuja 288
ISBN 9789510464410

T

utkimusjohtaja Mikko Hyppönen on julkisuudesta tuttu
tietoturvan ja kyberturvallisuuden ammattilainen. Hän tehnyt
neljännesvuosisataisen uran Data
Fellowsilla, joka nykyään tunnetaan F-Securena.
Teknisten tai muutoinkin monimutkaisten asioiden kertominen
ja kaikille ymmärrettäväksi tekeminen ovat nostaneet Hyppösen kansakunnan kaapin päälle ja vieneet
aikanaan ensimmäiseksi suomalaiseksi TED-puhujaksi. TED tulee sanoista Technology, Entertainment
Design, ja ilmauksella tarkoitetaan
kansainvälistä konferenssia, johon
puhujiksi kutsutaan oman alansa
tunnustettuja tähtiä.
Hyppönen on kirjoittanut pitkän
uransa lukuisista tapahtumista mielenkiintoisen kirjan, jonka otsikko merkitsee paljon, mutta kertoo vähän. Luin itse kirjan sekä perinteisenä että sähköisenä versiona.
Kirjan sisällys on vähintäänkin hämmentävä: se kertoo, kuinka paljon asioita on sisällytetty tähän tietokirjaan,
joka sitten pohjimmiltaan nojaa tarinoihin. Mutta tarinoita on paljon, ja ne
kerrotaan elävästi ja novellin perinteitä
kunnioittaen. Koin itse sähköisen version lukemisen helpommaksi, sillä sisällysluettelon käyttäminen on sähköisessä versiossa perinteistä kirjaa ketterämpää. Yksityiskohtien vyörytyksessä sisällyksestä sai kuvan siitä, mihin
kirjailija on lukijaa viemässä.
Kirjan ansioita ovat selväkielinen
kerronta Internetin kehittymisestä, sen
roolista arkipäivässämme ja asiantuntija-arvio vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Perusteita ja näkemystä Hyppösellä riittää, onhan hänen toteamuksensa
mukaan nimetty ”Hyppösen laki”. Sen
mukaan älykkyyttä sisältävä laite on aina myös haavoittuva – if it is smart, it
is vulnerable.
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Internet ja sen mahdollisuudet ovat
mullistaneet arkipäivämme, mutta tähän
kehitykseen liittyy merkittäviä riskejä
aina yksittäisistä kansalaista yrityksiin
ja viranomaisiin. Aikaisemman tiedon
välittämisen lisäksi verkolla on mahdollista luoda markkinoita, ohjailla kuluttajia, tehdä rikoksia, käydä sotaa, hallita tai hajottaa yhteisöjä ja uhata demokratioiden toimintaa.
Kirja kuvaa suurten teknologiayhtiöiden merkityksen ja niiden kyvyn kerätä dataa sekä sen, miten ne rakentavat
ansaintalogiikkansa käyttäytymisemme
perusteella. Tähän keräämiseen ei aina
tarvita käyttäjän aktiivista toimintaa verkossa. Riittää, että mukana on mobiililaite, joka hoitaa työn käyttäjän tietämättä. Viranomaisten toimenpiteet tämän
kehityksen reguloimiseksi ovat välttämättömiä, mutta kirjan mukaan hyvästä tahdosta huolimatta käytännön toteutus joskus ontuu.
Luottamus on turvallisuuden, tietoturvan ja kyberturvallisuuden polttoainetta. Kirjassa käsitellään luottamuk54

sen merkitystä teknisten ratkaisujen
ominaisuutena ja käyttäjien käyttäytymisen selittäjänä. Kuvaukset vaikkapa sähköisen identiteetin oikeasta
käytöstä antavat lukijalle paremmat
mahdollisuudet välttää verkkorikollisten uhriksi joutuminen. Esille tuodut valtiollisten toimijoiden tietoturvaa heikentävät kytkökset teknologiayhtiöiden kanssa murentavat juuri tuota luottamusta.
Hyppösen keskeinen rooli verkkorikollisuuden torjunnassa ja tapausten selvittämisessä ei jää epäselväksi. Kyberavaruuden taistelut
hyökkääjien ja puolustajien välillä
jatkuvat, ja tässä asetelmassa kirjoittaja on tietoturvallisuuden tai kyberturvallisuuden etulinjassa. Hyppösen idea tämän taistelun toimijoiden jaottelusta hyviin ja pahoihin
on selkeä, eikä se erottele valtiollisia toimijoita tai yrityksiä niiden
maantieteellisen sijainnin ja aseman
vaan toiminnan perusteella.
Mielestäni kirja kannattaa lukea sen faktojen, ajankohtaisuuden ja
hyvien tarinoiden vuoksi. Kirjoittajalla on poikkeuksellinen näköalapaikka
teknologian ja toiminnan kehitykseen.
Hyppönen on kunnon esitaistelijan tavoin aktiivinen toimija, ja tämä näkyy
julkaisussa.

Eero Valkola

KIRJA-ARVIO

Euroopan Mutti
Kati Marton
Merkel – Maailman
vaikutusvaltaisimman
naisen tarina
alkuperäisteos The Chancellor,
suomentaja Ilkka Rekiaro
WSOY 2021
sivuja 400
ISBN 9789510480496
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seimpien upseerien kirjahyllyistä taitaa löytyä saksan
johtajia käsittelevää kirjallisuutta. Nyt on tarjolla mahdollisuus
päivittää valikoimaa tuoreempaan
suuntaan. Kati Martonin elämäkerta pitkäaikaisesta Saksan liittokanslerista Angela Merkelistä on kirjoitettu hieman ennen tämän 16 vuoden mittaisen virkakauden päätöstä.
Monelle lukijoista liittokanslerin elämävaiheet, kuten kasvuvuodet DDR:ssä ja rooli Helmut Kohlin poliittisena suojattina,
ovat epäilemättä ainakin pintapuolisesti tuttuja. Kirja tarjoaa tiiviin katsauksen Merkelin (os. Kasner) vuosiin politiikassa sekä kurkistuksen
hänen aiempiin elämänvaiheisiinsa.
Jälkimmäisistä tiukasti yksityisyyttään
vartioiva liittokansleri on ollut yleensä
niukkasanainen. Marton nivoo esityksessään varhaisvuosien kokemukset
osaksi kokeneen poliitikon myöhempää toimintaa ja profiilia.
Merkelin luonnontieteilijän tausta
nostetaan kirjassa useasti esiin hänen
analyyttisen ja rauhallisen toimintatapansa selittäjänä. Liittokansleri pyrki
usein keräämään mahdollisimman paljon faktoja ja vasta tämän jälkeen tekemään päätöksensä ilman tunne- tai
imagokysymysten vaikutusta.
Saksan sisäpolitiikassa syntyikin
termi ”merkelöinti”, jolla usein etenkin
poliittisten vastustajien suunnasta viitattiin hitaaseen päätöksentekoon, joka tuotti lopulta vain laimean kompromissin. Kansainvälisen politiikan areenalla taipumuksesta on ilmeisesti ollut
hyötyä suuriegoisten ja usein yksinvaltaisten neuvottelukumppanien pauhatessa omaa agendaansa.
Jalkaväkimiehelle Merkelin toimintapa kuohujen keskellä tuo mieleen vanhan kevyttä konekivääriä koskevan ohjeen: ”Hillittömän tulen sat-

tuessa pidä piippu suunnattuna maalialueelle ja odota vyön loppumista.”
Aina ei kylmän viileä analysointi onnistunut liitokanslerin tehtävässäkään.
Monen tahon hätäiseksi arvostelema päätös pitää rajat auki siirtolaisille vuonna
2015 johti Merkelin uran ehkäpä pahimpaan kriisiin. Valitettavasti kirja ei tässä
eikä monessa muussakaan sisäpolitiikan
kysymyksessä pääse kovin syvälle analyysiin, vaan se kuvaa tilanteen iltapäivälehtitasoisesti ja hakee selitystä Merkelin nuoruuden kokemuksista.
Turvapaikkakriisi jätti liittokanslerin suosioon pysyvän jäljen, joka korjaantui osittain vasta koronakriisin määrätietoisen hoidon myötä. Tässä kriisissä fysiikan tohtori hyödynsi luonnontieteellistä osaamistaan ja tietopohjaansa
vahvan poliittisen johtajuuden tukena.
Harmittavasti Martonin Merkel-elämäkerta on kirjoitettu pääosin ennen koronakriisin alkua.
Kokonaisuutena kirja tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden pohtia johtajuutta ja elämänkokemuksen vaikutusta
tehtäviin valintoihin. Henkilönä kirjoittaja kuvaa Merkeliä lämpimäksi, hauskaksi ja helposti lähestyttäväksi.
Moni reppuri saattaa myös lukiessaan
samaistua ympäri maapalloa reissanneen
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Merkelin pyrkimykseen nukkua omassa
sängyssään aina kun mahdollista, vaikka
se joskus tarkoittaisikin hieman lyhyempiä unia. Siinä missä univormu tuo sotilaalle helppouden pukeutumiseen, Merkel puolestaan loi itselleen yksivärisistä
jakuista arkea helpottavan taisteluasun.
Pitämällä mahdolliset asiat yksinkertaisina jää aikaa monimutkaisten analysointiin ja selvittämiseen. Ehkäpä liittokansleri sovelsi suomalaisessakin yleisesikuntaupseerikoulutuksessa korostettavaa preussilaista hyvettä ”Mehr sein
als scheinen”.
Sotilasesikunnissa varsin tiuhaan
vaihtuvat palvelustoverit ovat järjestelmän ominaisuus ja itsestäänselvyys.
Merkel puolestaan suosi tässäkin asiassa
pysyvyyttä. Avainhenkilöt liittokanslerin esikunnassa pysyivät pitkälti samoina, ja vaihtuvuus oli vähäistä. Kirjoittajan mukaan tämä herätti esimerkiksi
Yhdysvaltojen presidentti Barack Obamassa hämmästystä hänen oman tiiminsä vaihtuvuuden johdosta.
Angela Merkelin lähimpiin työtovereihin kuului useita menestyneitä ja osaavia naisia. Kirjoittajan mukaan hän myös
pyrki tietoisesti nostamaan päteviä naisia
saksalaisen yhteiskunnan näkyvälle paikalle. Tämän aihepiirin kuvailusta kirjassa välittyy varsin vahvasti myös kirjailijan liitokanslerin toimintaa ja ajoittain
myös itse henkilöä ihaileva ote.
Martonin yhdysvaltalaisuus puolestaan näkyy kirjan kokonaisuudessa ajoittain ehkäpä liiaksikin transatlanttista suhdetta korostavana käsittelynä. Toki Merkelin tiivis Kiinan matkailu vienninedistämistarkoituksessa saa mainintansa.
Kokonaisuutena tuoretta suomennettua Merkel-elämäkertaa voi suositella kadettiveljien ja -sisarien kirjahyllyn jatkeeksi tai korvanapin täytteeksi. Kirjan
nimen mukaisesti maailman vaikutusvaltaisimman naisen tarina auttaa varmasti osaltaan katsomaan nykyistäkin
turvallisuuspoliittista tilannetta eri kulmasta. Itse jään kuitenkin lisäksi odottamaan ex-liittokanslerin omia muistelmia
tai ainakin saksalaisen kirjoittajan kattavaa ja syvällistä kokonaisesitystä ”Mut
tin” vaiherikkaasta elämästä.

Christian Perheentupa
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Sijaissodankäynnin historiaa ja tulevaisuutta
Andreas Krieg ja
Jean-Marie Rickli
Surrogate Warfare: The
Transformation of War in
the Twenty-First Century
Georgetown University Press,
2019
sivuja 244
ISBN 9781626166783
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urrogate Warfare: The Trans
formation of War in the Twen
ty-First Century tarkastelee
ja pyrkii konseptualisoimaan sodankäynnissä käytössä olevaa ilmiötä, jonka voisi suomeksi määritellä ehkä sijaissodankäynniksi.
Kirjan kirjoittajat ovat kaksi kokenutta tutkijaa. Andreas Krieg toimii apulaisprofessorina ja tutkijana Lontoon King’s Collegessa. Hän
on myös Near East Center for Security and Strategy -tutkimuskeskuksen perustajajäsen. Jean-Marc
Rickli toimii globaalien riskien ja
resilienssin tutkimuksen johtajana
Genevessä sijaitsevassa Centre for Se
curity Policy tutkimus- ja koulutuskeskuksessa ja King’s Collegessa research
fellow -tutkijana.
Sijaissodankäynti ei ole ilmiönä mikään uusi keksintö, vaan sitä on hyödynnetty osana sodankäyntiä jo varhaisesta
historiasta alkaen. Se juontaa juurensa
palkkasotureista ja palkka-armeijoista osana vallan edistämispyrkimyksiä.
Palkka-armeijoiden avulla yksittäiset
valtiot ovat voineet kasvattaa omaa sotilaallista kapasiteettiaan suhteessa vastustajaan. Palkka-armeijoiden palveluita ovat myös hyödyntäneet vaikutusvaltaiset ja rikkaat yksityishenkilöt, jotka
ovat tahtoneet edistää omia intressejään
tai valtapyrkimyksiään.
Kirjan alussa tuodaan esille se, että
jo myöhäisellä keskiajalla oli olemassa yksityisiä yrityksiä, jotka kauppasivat sotilaallista suorituskykyä niitä tarvitseville. Palveluita hyödynsivät esimerkiksi rikkaat pohjoisitalialaiset kaupungit, joilla oli paljon rahaa mutta ei
tahtoa itse sitoutua oman alueensa turvaamiseen. Kirjan alku käsittelee maailman laajuisten esimerkkien kautta palk-
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kasotilaiden käyttöä ja esiintymismuotoja historian eri vaiheissa, mutta jätettäköön tarkempi asiaan perehtyminen
tällä kertaa aiheesta kiinnostuneen lukijan iloksi.
Maailman globalisoituminen on
muuttanut konfliktien luonnetta ja merkitystä. Yhä useammalla valtiolla on poliittisia intressejä, kriittisiä raaka-ainelähteitä ja investointeja ympäri maailmaa. Kansalliset turvallisuusintressit kattavat nykyisin omaa kansallista
aluetta laajemman ulottuvuuden. Perinteisesti globaalien kansallisten turvallisuusintressien turvaaminen on yhdistetty
suurvaltoihin. Nykyään yhä pienemmät
valtiot pyrkivät määrittelemään omat
globaalit turvallisuusintressinsä osana
kansallista turvallisuusstrategiaansa.
Omien valtiorajojen ulkopuolella käytäviin rajoitettuihin konflikteihin liittyy aina suuria poliittisia riskejä tai pelkoa omien sotilaiden menettämisestä. Kriisin eskaloituminen voi
johtaa oman kansan sekä muun maailman yleisen mielipiteen kääntymiseen
sotaoperaation vastaiseksi.
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Sijaissodankäynti on edelleen
kehittyvä ilmiö. Valtiorajojen ulkopuolella toteutettavien operaatioiden varalle on maailmalla edelleen tarjolla ”pieniä vihreitä miehiä” (esim. Wagner-ryhmä, Slavonic
Corps). Toisena ulottuvuutena sijaissotilaiden käytössä voidaan nostaa
esille Iran, joka puolustaa maataan
rajojen ulkopuolella satelliitteina
taistelevien terroristijärjestöjen avulla. Toiminta rahoitetaan valtion puolustusbudjetilla ja ainoastaan kolmasosa varataan maan oman kansalliskaartin toiminnan kattamiseen.
Sijaissodankäynnin käsitettä
on kirjassa laajennettu ja sen sisältöön on kytketty mukaan myös kaikki epäsuoran vaikuttamisen keinot,
kuten kyberhyökkäykset, autonomisten asejärjestelmien ja robotiikan hyödyntäminen kauko-ohjatusti osana sotaoperaatioita. Esimerkkeinä nostetaan muun muassa esille
Iranin ydinohjelmaa vastaan suunnattu Stuxnet-mato ja dronekaluston
aseistaminen sekä käyttö hyökkäyksellisiin tehtäviin Afganistanissa.
Kirjan tulevaisuusorientaatiossa arvellaan, että teknologian jatkuva kehitys vaikuttaa edelleen voimakkaasti sijaissodankäynnin kehitykseen tulevaisuudessa. Samalla myös tunnistetaan se,
että näitä kykyjä voidaan käyttää kauko-ohjatusti ja itsenäisesti valtionrajojen ulkopuolella tai yhdistettynä perinteisen sotilasoperaatioon.
Kirja luo varsin kattavan ja uusia näkökulmia avaavan sisällön sijaissodankäyntiin. Kirja herätti kysymyksen siitä,
että mikäli esille nostetut suorituskyvyt
ja niiden käyttö yleistyvät sodankäynnissä, olisivatko keinot hyödynnettävissä tai tarpeellisia osana kansallista puolustusta? Toisaalta mietityttää se, ovatko
tällaiset ulkoa suunnatut uhkat enää torjuttavissa alueellista koskemattomuutta
valvomalla ja turvaamalla.

Kari Aapro

KIRJA-ARVIO

Kohti itää
Mikko Porvali: Kohti itää
– Päämajan kaukopartioosasto Vehniäinen 1941
Otava 2021
sivuja 367
ISBN 9789523008427

S

yksyn 2021 uusien kirjojen
myyntilistojen kärkeen ponnahti jyväskyläläisen komisarion, oikeustieteiden maisterin
Mikko Porvalin kaukopartiokirja
Kohti itää – Päämajan kaukopar
tio-osasto Vehniäinen 1941.
Kirjoittaja on viime vuosina julkaissut tasaisella tahdilla laadukkaita teoksia vakoilusta, tiedustelusta
ja kaukotiedustelusta, ja mahtuupa
mukaan myös Vuoden johtolanka
-palkinnolla palkittu Karelia Noir
-dekkarisarjakin. Vuonna 2011 ilmestynyt Porvalin kirjoittama Ope
raatio Hokki ylsi Tieto-Finlandiaehdokkaaksi. Porvalin kirjojen
menestyksen takaavat helppolukuisuus, taidokas ja värikäs kerrontapa sekä vakaviinkin aiheisiin ujutettu
huumori.
Suomalaisesta kaukopartiotoiminnasta on kirjoitettu sotien jälkeen hyllymetreittäin haudan vakavista historiikeista romantisoituihin romaaneihin
ja puhtaaseen fiktioon. Kaukopartiotoiminta on sotahistorian genrenä erittäin
suosittu.
Onko suomalaisessa kaukopartiotoiminnassa enää mitään uutta, jota ei
olisi vielä kerrottu? Suomalainen sotilastiedustelukirjallisuus keskittyy pitkälti kaukopartiomiehiin ja heidän suorituksiinsa partiomatkoilla. Partiomiesten panos oli tärkeä, mutta yhtä tärkeää
on ollut tiedustelun johtaminen ja kokonaiskuvan näkeminen.
Mikko Porvalin teos Kohti itää liittää rauhanajan vakoilun ja jatkosodan
kaukopartioinnin ensimmäistä kertaa
osaksi tiedustelun kokonaisuutta. Alaotsikostaan huolimatta kirja käsittelee
myös varsin laajasti suomalaisen sotilastiedustelun taustaa.
Suomi aloitti Neuvosto-Venäjään
kohdistetun asiamiestiedustelun välittömästi Suomen sisällissodan päätyttyä.

Itärajan valvonta oli molemmin puolin vasta muodostumassa, ja Neuvosto-Venäjä kävi omaa sisällissotaansa aina vuoteen 1922 asti. Vallankumousta
ja sisällissotaa paenneilla inkeriläisillä
oli hyvä paikallistuntemus Pietarin alueesta, ja heistä värvättiin ensimmäiset
Suomen tiedustelun Neuvosto-Venäjälle lähettämät asiamiehet.
Talvisotaan tultaessa Suomen tiedustelutoiminta oli kehittynyt koordinoimattomasta ja osin harrastelijamaisesta
toiminnasta hyvin organisoiduksi ulkomaantiedusteluksi. Itäraja oli jaettu neljään tiedustelulohkoon, joista U2/V:tä
johti kapteeni Vehniäinen.
Kesällä 1941 Suomi valmistautui
sotaan. Rauhan ajan tiedustelutoimisto U2/V muuttui Päämajan kaukopartioyksiköksi, ja vakoojat vaihtoivat siviiliasut asepukuihin. Kuulusteluja tehostettiin ja tiedustelijoille perustettiin
radioverkko. Kohti itää kuvaa välirauhan vakoojia, hyökkäysvaiheen tiedustelua ja henkilötiedustelun taustoja. Kirja
käsittelee ensimmäistä kertaa perusteel57

lisesti tiedustelun johtamista: mitä käskettiin selvittää, miten tietoja hankittiin ja kenelle ne esitettiin.
Kohti itää on tekijän mukaan
yksityiskohtaisin ja autenttisin kuvaus, joka kaukopartioista on kirjoitettu. Sotatapahtumien rinnalla
kulkevat Osasto Vehniäisen sotapäiväkirjat, radioviestit, partiokertomukset ja sotavankikuulustelut –
aikaisemmin julkaisematon materiaali, jota säilytettiin jatkosodan
jälkeen ensin maahan haudatuissa
teräsarkuissa, sitten yksityiskotien
kellareissa ja lopulta varuskuntien
varastoissa.
Kaukopartioyksikön tarkasteleminen kokonaisuutena avaa sotilastiedustelun arjen täysin uudella tasolla. Rauhanajan vakoilijoiden ja
sodanajan kaukopartioiden hankkimat tiedot liitetään kulloiseenkin tilanteeseen sekä valtionjohdon tiedontarpeeseen. Tiedustelutyön arjen kuvausta tukee runsas aiemmin
julkaisematon kuvitus.
Kohti itää on trilogian ensimmäinen
osa. Tulevat osat ovat vielä luonnoksia,
mutta sarjan seuraava osa käsittelee todennäköisesti ajanjaksoa syksystä 1941
kevääseen 1943 – ja kolmososa ajanjaksoa keväästä 1943 sodan loppuun.
Mikko Porvalin Kohti itää on tiukan sotahistoriallisesta näkökulmastaan
huolimatta jälleen kerran erittäin luettava. Kerronta on lukijaa koukuttavaa,
ja ainakin kaltaiselleni keskinkertaiselle
kaukopartiokirjojen kuluttajalle kirjan
tiedot ovat uusia. Kohti itää -teosta voi
suositella yleissivistävänä ja mitä viihdyttävimpänä kenelle tahansa sotilastiedustelun historiasta kiinnostuneelle.

Ville Vänskä

Kylkirauta 1/2022

KIRJA-ARVIO

Kirjalöytöjä hyllystäni – T. E. Lawrence:
Erämaan kapina
T. E. Lawrence
Erämaan kapina
Satakunnan kirjateollisuus 1928
sivuja 454

T

. E. Lawrence, joka tunnetaan paremmin lempinimellään Arabian Lawrence,
kirjoitti ensimmäisen maailmansodan sotamuistelmansa ensimmäisen
kerran heti sodan päätyttyä vuonna 1919. Hänen sodanaikaisiin päiväkirjoihinsa perustuneiden muistelmien käsikirjoitus kuitenkin varastettiin Readingin juna-asemalla.
Päiväkirjansa Lawrence oli tuhonnut käsikirjoituksen laadinnan yhteydessä, ja uuden kirjan hän joutui lopulta kirjoittamaan ulkomuistista. Tämä saattoi olla onni tai onnettomuus.
”Sheriffin kapina ei ollut sujunut tyydyttävästi viimeisinä kuukausina; se oli seisahtunut paikoilleen, ja sissisodassa se aina merkitsee lopun alkua. Puolestani epäilin,
että tämä johtui oikean johdon puutteesta: ei älyä, ei arviokykyä, ei poliittista
viisautta, ainoastaan liekehtivä innostus oli tarpeen erämaan tuleen sytyttämiseksi.”
Muistelmia on syytetty osin paikkansapitämättömiksi, mutta toisaalta
muistelmista syntyi kaunokirjallinen
jättimenestys, joka nosti Lawrencen
koko maailman tietoisuuteen. Alkuperäisteoksesta Seven Pillars of Wis
dom vuonna 1926 muokattu lyhennelmä ilmestyi suomeksi vuonna 1928 nimellä Erämaan kapina.
Ensimmäisen maailmansodan alla kieliä, arkeologiaa ja historiaa opiskellut Thomas Edward Lawrence toimi tutkimusavustajana ja työnjohtajana
Karkemišin kaivauksilla nykyisen Turkin ja Syyrian rajan tuntumassa. Työnjohtajana hän oppi täydellisesti arabian
kielen ja tutustui syvällisesti arabialaiseen kulttuuriin. Molemmat olivat taitoja, jotka olivat hänelle kultaakin arvokkaampia tulevassa sodassa.
Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä elokuussa 1914 Lawrence hakeutui veljiensä tavoin vapaaehtoise-
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na Ison-Britannian asevoimiin, mutta
tuli hylätyksi hintelänä ja lyhytkasvuisena. Kuitenkin kartografiaa hallinneena hänet otettiin joulukuussa 1914 siviilinä Sotaministeriön maantieteelliselle osastolle.
Työ kuljetti Lawrencen sodan kuluessa Kairoon, jossa hän arabiantaitoisena ajautui tiedustelutehtäviin. Lawrence kiersi laajasti Lähi-idässä neuvottelemassa ja tunnustelemassa mahdollisuuksia arabikapinaan. Syksyllä 1916
kriittisesti arabikapinan menestymisen
mahdollisuuksiin suhtautunut Lawrence
nimettiin väliaikaiseksi yhteysupseeriksi Mekan šarif, emiiri Husainin pojan
Faisalin johtamaan kapina-armeijaan.
Tämä on Lawrencen muistelmien alku.
T. E. Lawrencen kuvaus toiminnastaan yhteysupseerina prinssi Faisalin ja
beduiinipäällikkö Auda ibu Tayin joukoissa on kiehtova. Kieltä ja kulttuuria ymmärtävänä hän sulautui sujuvasti joukkoon ja sulatti arabien sydämet.
Lawrencen into korvasi puuttuvia sotilaallisia taitoja, ja hänen intonsa sekä
omistautumisensa tarttuivat.
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Lawrence onnistui siinä, missä
muut olivat epäonnistuneet – sytyttämään arabiheimojen kansannousun. Erämaan kapina on ennen
kaikkea kertomus lujan tahdon merkityksestä sodankäynnissä.
Runolliseen kuvaukseen on
upotettu paljon epäsymmetrisen
sodankäynnin viisauksia, kuten
se, ettei alivoimaisen kannata ryhtyä avoimeen taisteluun ylivoimaisen kanssa. Alivoimaisen tulee hyödyntää liikettä ja suunnata iskunsa
pehmeisiin kohteisiin, kuten haavoittuviin huoltoyhteyksiin. Siinä
on viisaus, jonka brittiläinen sotateoreetikko Basil Liddell Hart esitti 1920-luvun lopulla epäsuoran lähestymisen oppina.
Sotilaallisesta näkökulmasta Erämaan kapina on ollut aikanaan mullistava teos. Ensimmäinen
maailmansota oli vahvasti lineaarinen ja kaavamaisesti etenevä sota, jota käytiin uusin asein. Vuosia
kestäneen asemasodan ratkaisi lopulta teollinen ylivoima ja vastustajan
näännyttäminen.
Euroopan rintamilla käytyyn kulutussotaan verraten Lawrencen kirjassaan
kuvaama erämaan heimojen nostattaminen kapinaan, liikkuva sodankäynti ja
sissisodan keinot olivat aikanaan vallankumouksellisia. Se oli oman aikansa hybridisotaa, joka toimi innoittajana
esimerkiksi Yhdysvaltain vihreille bareteille Vietnamin sodassa.
Vaikka teos on vahvasti yksikön ensimmäisessä persoonassa kirjoitettu ja
sitä on moitittu jälkiviisastelusta, tapahtumien kaunistelusta sekä liiallisesta itsekorostuksesta, on se ainakin kaunokirjallisesti nautittava. Lukija voi aistia
kirjan riveiltä auringon paahteen, haistaa meren tuoksun, kuulla hevosten korskunnan ja nähdä aavikon tähtikirkkaat
yöt. Erittäin suositeltavaa luettavaa sotilasromantikoille.

Ville Vänskä

Kauppaneuvos Werner
Hacklinin säätiö
upseerikoulutuksen
edistämiseksi
Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä
upseerikoulutusta edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten
sekä tukeakseen sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten
yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit.
Säätiö ei ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon,
esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää
tutkimustyötä.

Kevään 2022 hakemukset tulee lähettää 25.3.2022 mennessä Pääesikunnan
koulutusosastolle alla olevaan osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen
käytettäviä lomakkeita saa majuri Tuomo Noroselta.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi

PEKOULOS
PL 919
00131 Helsinki
s-posti: tuomo.noronen@mil.fi
puh. 0299 510 161
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Kiitos kaikille jäsenmaksunsa maksaneille.
Jäsenmaksu lähetettiin helmikuussa sähköpostilla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on
jäsenrekisterissä. Joillakin jäsenmaksu on saattanut mennä roskapostiin.
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteen vaihtumisesta reserviin siirtyessäsi,
jos käytät mil.fi tai raja.fi -osoitetta.

Kadettikunnan vyö tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut Kadettikunnan tunnuksella varustetun krokotiilikuvioisen
nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm,
ja se on helposti lyhennettävissä. Käytännöllinen 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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HAMINATATTOO.FI

Kansainvälinen Hamina Tattoo
Sotilasmusiikkifestivaali 11.-16.7.2022

OSTA
LIPPUSI NYT!
International Military Music Festival
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Kumppani
taktisessa
tiedonsiirrossa
Connectivity to be trusted.

Secure, long-distance data comms
that cut through the fog.
Our CNHF radio system is a complete, infrastructure independent,
MESH-radio network operating on the HF spectrum. For security and
defence, CNHF offers long-range IP-based communications with the
highest performance, security and reliability never seen before.
Write to defence@telenormaritime.com or call +358 40 538 2875 (Matti Raustia) to learn more.
On January the 1st 2021, KNL Networks became a part of Telenor Maritime, a Telenor Group
company. Telenor is one of the world's largest mobile telecommunications companies with
operations worldwide, focusing on Europe and Asia. As a part of Telenor, we will work to
develop our MESH network to be even more reliable, robust and secure.
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JÄSENILLE

T

Kadettikunnan villasukat

ilaa itsellesi tai lahjaksi perinteiset harmaat villasukat. Sukat
on valmistettu Helsingin villasukkatehtaalla 1950-luvun neulontakoneita käyttäen.
Sukkien materiaali on 70 % puhdasta lampaanvillaa ja 30 % kestävyyttä 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 Kadettikunnan merkki.
Hinta sukkaparille on 29 euroa +
postitus 5 euroa. Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puh. 050 470 7291.

K

Kadettikunnan solmioneula ja
kalvosinnappisetti tilattavissa

adettikunta on valmistanut
ainutlaatuiset Kadettikunnan tunnuksella varustetut
solmioneulan ja kalvosinnapit.
Ne ovat saatavissa tyylikkäässä
mustassa samettipäällysteisessä rasiassa. Käytännöllinen ja tyylikäs
lahja kadettiupseerille. Hankkimalla
jäsentuotteita tuet samalla Kadetti
kunnan toimintaa.
Hinta on 50 euroa + postituskulut.Tilaukset Sabina Krogarsille: sa
bina.krogars(at)kadettikunta.fi tai
puhelin 050 470 7291.
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JÄSENILLE

Kadettiupseerin isännänviiri

K

adettiupseerin isännänviiri
on tilattavissa Kadettikunnan
toimistosta. Viirin hinta on 50
euroa (4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon) tai 100
euroa (5,5 metrinen viiri) + postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabi
na.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 050 470 7291.

65

Kylkirauta 1/2022

JÄSENILLE

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen.
Reliefinomaisesti toteutettu merkki on
60 mm korkea, 45 mm leveä ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. Tunnus
kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan tapin
avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin 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)hautaustoimistoautio.fi.
Tunnuksia myydään vain kadettiupsee
rin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan
jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien joukkoon, joita
on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.
Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta ja se on ladattavissa
Kadettikunnan verkkosivuilla kohdassa jäsenistölle.
		

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. Maksutonta puhelinneuvontaa voi
saada enimmillään tunnin ajan.
Puhelin 02 251 1004, www.asianajotoimistolindell.fi
Olli-Pekka Lindell, asianajaja, varatuomari
Elisa Nordling, asianajaja, varatuomari, sposti: elisa.nordling@asianajotoimistolindell.fi

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

Testamenttilahjoitus

Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka
Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa
testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa
testamenttilahjoituksen laatimisessa.
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In memoriam
Kadettikunnan kunniajäsen Ilkka Halonen
1932–2021

K

adettikunnan kunniajäsen,
kenraaliluutnantti Ilkka Halonen siirtyi ajasta iäisyyteen 89 vuoden ikäisenä 21. joulukuuta 2021. Hän oli syntynyt Kuopiossa 14. marraskuuta 1932 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion
Lyseosta vuonna 1952.
Ilkka Halonen toimi koko elämänsä, niin upseerinuran kuin sen
jälkeisenkin ajan, kadettilupauksen
mukaisten arvojen puolesta. Hänen
esimerkillinen olemuksensa ja velvollisuudentuntonsa ovat kadettiupseerin esikuvana meille kaikille.
Ilkka Halosen maanpuolustustyö käynnistyi jo sota-aikana osana
Siilinjärven Sotilaspoikien toimintaa
vuosina 1942–1944. Aktiivisuus
maanpuolustusasioihin lienee perintöä isältään – jääkärikapteeni,
maanviljelijä Otto Haloselta.
Varusmiespalveluksessa Ilkka Halonen palveli 2. Prikaatissa ja Reserviupseerikurssilla numero 77. Varusmiespalveluksen jälkeen Halonen jatkoi upseerin uralle ja aloitti opinnot Kadettikoulussa 39. Kadettikurssilla kesäkuussa 1953. Kadettialikersantti Halonen nimitettiin upseerin virkaan vänrikkinä 4. kesäkuuta 1955.
Kadettikoulun jälkeen Halonen palveli opetusupseerina 2. prikaatissa ja Pohjois-Savon prikaatissa. Reserviupseerikoulussa Halonen palveli ensin opetusupseerina vuosina 1957–1961 ja komppanian päällikkönä vuosina 1961–1963. Kansainvälistä kokemusta hän kartutti palveltuaan palvellessaan YK:n rauhanturvatehtävissä
Suezilla vuosina 1956–1957.
Ilkka Halonen palveli yleisesikuntaupseeritutkinnon
jälkeen operaatiotaidon ja taktiikan opettajana Sotakorkeakoulussa syksystä 1965 kesään 1969 asti. Hänen Sotakorkeakoulun diplomityönsä Suurvaltojen nykyiset
hyökkäysdoktriinit ja niiden soveltuvuus oloissamme
tuki hyvin opetustehtäviä. Seuraavaksi Halonen siirtyi
runsaan kahden vuoden ajaksi pataljoonaupseeriksi Lapin jääkäripataljoonaan ja palasi uudelleen opettajaksi
Sotakorkeakouluun vuosiksi 1971–1975.
Halonen meritoitui useissa komentajatehtävissä. Hän
oli Uudenmaan rakuunapataljoonan komentajana vuosina
1975–1977, Savon prikaatiin komentajana 1977–1980,
Savo-Karjalan sotilasläänin komentajana 1981–1984 ja
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Pohjois-Suomen sotilasläänin komentajana 1989–1992. Halosen operatiivisen alan vankka osaaminen vei
hänet Pääesikuntaan toimialan tehtäviin, ensin vuodeksi operatiivisen
osaston päälliköksi vuonna 1980 ja
myöhemmin Pääesikunnan päämajamestariksi vuonna 1984 sekä yleisesikunnan päälliköksi vuonna 1986.
Ilkka Halonen siirtyi kenraaliluutnanttina reserviin Pohjois-Suomen
sotilasläänin komentajan tehtävistä
1. joulukuuta 1992.
Palvelusaikanaan ja sen jälkeen
Ilkka Halonen toimi lukuisissa luottamustehtävissä. Hän toimi muun
muassa puolustusneuvoston pääsihteerinä vuosina 1986–1989.
Kadettikunnan luottamustehtävissä hän Halonen aloitti toimiessaan Lapin kadettipiirin puheenjohtajana vuosina 1970–1971. Helsingin kadettipiirin hallituksen jäsenenä hän oli vuodesta 1973 alkaen kolmen
vuoden ajan. Ilkka Halonen valittiin Kadettikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 1985, ja hän toimi tässä tehtävässä kolmen vuoden ajan. Hän toimi myöhemmin
myös Kadettikunnan valtuuskunnan puheenjohtajana
vuosina 1993–1996.
Ansioistaan Kadettikunnan hyväksi on Ilkka Haloselle myönnetty Kadettikunnan ansiomerkki vuonna 1991,
Kadettikunnan pienoislippu numero 48 vuonna 1992 hänen täyttäessään 60 vuotta, ja Kadettikunnan ansiomitali miekkojen kera vuonna 1997 ja Kadettikunnan ansiolevyke numero 426 vuonna 2016.
Vastuullisena, ahkerana ja luetettavana upseerina Haloselle kertyi paljon luottamustehtäviä reserviin siirtymisen jälkeen. Hän toimi useiden veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen luottamustehtävissä sekä säätiöissä. Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistyksen puheenjohtajana hän oli 1989–1995, ja yhdistyksen kunniajäseneksi
hänet kutsuttiin vuonna 2016.
Ainutlaatuisesta ja merkittävästä elämäntyöstään Ilkka
Halonen sai lukuisia huomionosoituksia. Kadettikunnan 32. kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 2001.
Constantem Decorat Honor

Heikki Pohja
kadetti 7265

Kylkirauta 1/2022

IN MEMORIAM

Kylkirauta 1/2022

Simola
Heikki Tapani
Everstiluutnantti
s. 25.10.1949
k. 8.12.2021
Kad.nro 5806
58. Kurssi

Halonen
Ilkka Kalle August
Kenraaliluutnantti
s. 14.11.1932
k. 21.12.2021
Kad.nro 3419
39. Kurssi

Jakonen
Reijo Mikael
Majuri
s. 29.9.1935
k. 25.1.2022
Kad.nro 3801
44. Kurssi

Lepola
Mauri Engelbert
Yliluutnantti
s. 9.7.1946
k. 4.3.2021
Kad.nro 5323
53. Kurssi

Lehtisalo
Petri Kalle Juhani
Majuri
s. 2.7.1971
k. 31.12.2021
Kad.nro 8291
78. Kurssi

Juvakka
Esko Johannes
Everstiluutnantti
s. 6.12.1941
k. 28.1.2022
Kad.nro 5148
52. Kurssi

Korppinen
Osmo Tapio
Everstiluutnantti
s. 3.8.1946
k. 10.10.2021
Kad.nro 5301
53. Kurssi

Lukkari
Jussi Reino
Everstiluutnantti
s. 16.4.1943
k. 11.12.2021
Kad.nro 4980
51. Kurssi

Laakso
Rauno Eero
Everstiluutnantti
s. 14.10.1937
k. 28.1.2022
Kad.nro 669me
32. Merikadettikurssi

Kopra
Timo Pekka Tapani
Everstiluutnantti
s. 25.12.1943
k. 13.11.2021
Kad.nro 5299
53. Kurssi

Mäki
Pentti Juhani
Everstiluutnantti
s. 3.7.1928
k. 18.12.2021
Kad.nro 3219
34. Kurssi

Virrankoski
Markus Antti
Everstiluutnantti
s. 12.1.1932
k. 9.1.2022
Kad.nro 3406
38. Kurssi

Jokinen
Rauno Kauko Kalevi
Everstiluutnantti
s. 6.12.1935
k. 8.12.2021
Kad.nro 3898
45. Kurssi

Wala
Heikki Matti
Majuri
s. 22.8.1948
k. 29.11.2021
Kad.nro 5718
57. Kurssi

Bäckman
Timo Carl Rafael
Komentaja
s. 12.7.1944
k. 22.2.2022
Kad.nro 745me
38. Merikadettikurssi

Korhonen
Ilkka Veli Kalle
Majuri
s. 5.9.1939
k. 23.11.2021
Kad.nro 4030
46. Kurssi

Suominen
Herman August
Everstiluutnantti
s. 29.7.1930
k. 20.1.2022
Kad.nro 3726
42. Kurssi

Sivuoja
Pentti Eljas
Everstiluutnantti
s. 24.2.1936
k. 9.2.2022
Kad.nro 3858
44. Kurssi
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Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

SUOJELUSKUNTIEN JA LOTTA SVÄRDIN
PERINTEIDEN LIITTO RY

