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Laaja-alainen vaikuttaminen





PÄÄKIRJOITUS

Vaikutetaanko meihin?

Kyberisku rampautti hammas
hoidon, Vesi saastui Vekaran
järvellä, Junaliikenne keskey

tyi hetkellisesti, Sähkökatko pimensi ja 
viilensi talvisen Kuopion. Nämä ovat 
todellisia uutisotsikoita tammi-helmi-
kuun vaihteesta. Osa tapahtumista on 
varmuudella tahatonta sattumaa, mut-
ta epäluuloinen lukija voi perustellusti 
epäillä myös tahallisuutta. Esimerkik-
si kyberiskut eivät ole tahattomia ta-
paturmia, vaan taustalla on aina jokin 
aktiivinen toimija. Rikollinen, valtiol-
linen tai joku muu. Jos edellä esitetyt 
tapahtumat olisivat kaikki tahallisia ja 
tavoitteellisia, olisi yhteinen nimittäjä 
niille laaja-alainen vaikuttaminen, hy-
bridisodankäynti tai uuden sukupolven 
sodankäynti. Nimiä on monia, mutta 
taustalla on ikiaikainen sodankäynnin 
keino: hämää ja kuluta vihollista kai
kin kuviteltavissa olevin keinoin.

Krimin valtaaminen keväällä 2014 nosti hybridisodankäyn-
nin käsitteen sotataidollisen keskustelun keskiöön. Nyttemmin 
puhutaan laaja-alaisesta vaikuttamisesta. Hybridisodankäynti 
on epätavanomaisen ja tavanomaisen sodankäynnin sekä in-
formaatiosodankäynnin yhdistelmä. Epätavanomaisessa sodan-
käynnissä päämääriin pyritään hitaalla kuluttamisella ja epä-
suorilla menetelmillä. Epätavanomaisen sodankäynnin mene-
telmien kirjo on laaja sisältäen muun muassa sissisodan, ku-
mouksellisen sodan, terrorismin, rikollisuuden ja väärän lipun 
operaatiot. Strategisella tasolla hybridisodankäyntiin yhdistyy 
sotilaallisen ulottuvuuden ulkopuolisia vallankäytön keinoja, 
kuten esimerkiksi politiikka, diplomatia, taloudellinen ja kult-
tuurinen vaikuttaminen. Hybridisodankäynnille on ominaista 
epäsymmetrisyys, joustavuus ja adaptiivisuus. Ominaista on 
myös rajojen hämärtyminen sodan ja rauhan välillä sekä tais-
telijoiden ja taisteluun osallistumattomien välillä. Hybridiso-
dankäyntiä pidetään yleisesti monimutkaisena ja haastavana 
sodankäynnin muotona, kuten myös sen torjumista.

Yhdysvaltain maanpuolustuskorkeakoulun strategian pro-
fessori Sean McFate kirjoitti taannoin, että länsimaissa ei ole 
ymmärretty toisen maailmansodan jälkeen tapahtunutta muu-
tosta sodankäynnissä. Länsimaat varautuvat edelleen käymään 
toisen maailmansodan kaltaista tavanomaista ja lineaarisesti ete-
nevää sotaa nykyteknologialla. Sen sijaan esimerkiksi Kiina, 
Venäjä ja useat islamistiset järjestöt ovat adaptoituneet muu-
tokseen, ja käyvät sotaa sen uusilla säännöillä. Länsimaissa, 
joissa näitä uusia sodan lainalaisuuksia ei tunneta, puhutaan 
vain epämääräisesti hybridistä.

Venäjän on mainittu olevan hybridisodankäynnin kärkimaa. 
Venäläisen armeijankenraali Valeri Gerasimovin mukaan nyky-
aikainen sodankäynti on yhdistelmä perinteistä sodankäyntiä 
ja epätavanomaisia keinoja, joissa vain mielikuvitus on rajana. 
Epätavanomaiset keinot ovat esimerkiksi koordinoituja tieto-

verkko-operaatioita, rikollista toimintaa, 
terrorismia, diplomaattisia ja taloudelli-
sia keinoja sekä informaatiovaikuttamis-
ta. Gerasimovin opin mukaan voidaan 
kohdemaahan luoda äänekäs oppositio, 
joka toimii Venäjän hyväksi joko tietoi-
sesti tai tietämättään. Kohdemaan yhte-
näisyyttä murennetaan luomalla klikkejä 
ja liittoumia. Kohdevaltion sisäistä ha-
jaannusta ja vastakkainasettelua ruoki-
taan vaikuttamalla kohdemaassa käytä-
vään keskusteluun. Samaan aikaan koh-
demaahan kohdistetaan taloudellista ja 
poliittista painetta esimerkiksi asettamal-
la sanktioita sekä painostamalla diplo-
matian keinoin. Kaikki vaikuttaminen on 
näennäisesti mielivaltaisuudestaan huoli-
matta johdettua sekä koordinoitua ja sii-
hen yhdistyy perivenäläinen maskirovka 
todellisten aikomusten verhoamiseksi.

Hybridivaikuttamisen keinot voivat 
olla hyvinkin epäsovinnaisia ja ne voivat muistuttaa onnetto-
muuksia, yleisen järjestyksen heikentymistä, terrorismia tai 
muuta sotaa alempiasteista ilmiötä. Hybridisodankäynnin 
yksi keskeinen tavoite on pitää toiminta niin matalalla tasol-
la, että se ei käynnistä päätöksentekoa sotilaallisista vastatoi-
mista. Yleistä tilannetta voidaan pitää hybridivaikuttamisen 
keinoin niin epäselvänä, että tilanneymmärrys pysyy poliit-
tisille päättäjille hyvin epäselvänä, eikä yhteistä toimintalin-
jaa löydy. Tilanteen epäselvyys ja kiistely kriisin luonteesta 
hidastavat vastatoimia ja antavat vastustajalle aikaa toimia. 
Hybridivaikuttaminen voi myös hyödyntää lainsäädännön 
aukkokohtia, jolloin lait ja asetukset, joissa ei ole tulkinnan-
varaa rajoittavat tehokkaita vastatoimia.

Suomen ja Ruotsin haettua puolustusliitto Naton jäsenyyt-
tä Venäjä uhkasi avoimesti vastatoimilla. Moni on jo ehtinyt 
ihmetellä missä uhatut vastatoimet viipyvät? Entä jos olem-
me hieman vainoharhaisia ja tarkastelemme maailmaa laa-
ja-alaisen vaikuttamisen silmälasein: kansan mielipiteet ovat 
polarisoituneet vaalien alla, Suomen ja Ruotsin tie Natoon on 
kohdannut yllättäviä vastoinkäymisiä, ja päivittäisessä uutis-
virrassa näkyy otsikoita kyberiskuista ja erilaisista häiriöti-
lanteista. Vaikutetaanko meihin jo, mutta emme sitä huomaa?

Kylkiraudan teema – laaja-alainen vaikuttaminen – on 
jälleen kerran hyvin ajankohtainen. Ilmiötä lähestytään mo-
nesta eri näkökulmasta ja kirjoittajina ovat maan parhaat asi-
antuntijat. Teema-artikkelien ruokahalua kohottavana katto-
artikkelina kannattaa lukea menestyskirjailija Ville Kaarna-
karin Kylkiraudalle kirjoittama mininovelli Myrsky nousee. 
Antoisia lukuhetkiä!

Päätoimittaja
Ville Vänskä
ville.vanska(at)kylkirauta.fi



Sisältö

Kadettikunta ry:n jäsenlehti 
vuodesta 1935, N:o 297, 1/2023 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa
painos 6 700 kappaletta

Tilaukset, osoitteenmuutokset ja laskutus
Sabina Krogars, puh. 050 470 7291 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi
Kadettikunnan toimisto
Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Helsinki

Tilaushinnat
Vuosikerta 40,00 e, irtonro 10,00 e

Painopaikka 
Lehtisepät Oy
Lahti 2023 
ISSN 0454-7357
Kansi Pasi Väätäinen 
Kuvat Pixabay  
   

LEHDEN TOIMITUS

Päätoimittaja
Komentaja Ville Vänskä,  
ville.vanska(at)kylkirauta.fi  
puh. 050 523 1270

Artikkeli- ja kirjallisuustoimittaja
Komentaja evp Kari Aapro,  
kari.aapro(at)kylkirauta.fi  
puh. 040 503 1483

Kuvatoimittaja
Majuri Pasi Väätäinen
pasi.vaatainen(at)kylkirauta.fi
Puh. 0299 800

Ulkoasu
Risto Mikander/Mediasepät Studio
risto.mikander@mediasepat.fi

Verkkotoimittaja
Everstiluutnantti evp Kari Sainio
kari.sainio(at)kylkirauta.fi

Kylkiraudan verkkolehti
www.kylkirauta.fi

Seuraava numero
Seuraavaan numeroon tarkoitetun 
tekstimate riaalin on oltava toimituksella 
(toimitus(at)kylkirauta.fi) ja kuvamate-
riaalin kuvatoimittajalla 2.5.2023 
mennessä. Kuvat tulee toimittaa joko 
digitaalisessa muodossa tai paperiku-
vina. Digikuvien tulee olla jpeg-muodossa 
vähintään 300 dpi:n resoluutiolla. 
Ei internetkuvia, kaavioita, taulukoita  
eikä Powerpoint-kuvia. Toimitus muokkaa 
ja lyhentää artikkeleita tarvittaessa.  
Toimitus päättää sisältösuunnittelun 
yhtey dessä, mikä osa materiaalista 
julkaistaan paperilehdessä ja mikä osa 
verkkolehdessä.

Ilmoitusmyynti
TJM-Systems Oy, Sari Aarnio
sari.aarnio(at)tjm-systems.fi
Puh. 044 566 7194

Kadettikunnan verkkosivut
www.kadettikunta.fi
www.facebook.com/kadettikunta
Twitter(at)kadettikunta

Vyötti miekan vyötärölle  
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä, 
kylmyyttä myös Kylkirauan.
                    –  Eino Leino

Kadettikunta ry on itsenäisen 
Suomen kadettikouluissa upsee
rin tutkinnon suorittaneiden up
seerien ja Maanpuolustuskor
keakoulussa opiskelevien kadet
tien maanpuolustusaatteellinen 
yhteisö. 

KYLKIRAUTA

Y
M

PÄ
RISTÖMERKK

I

MILJÖMÄRK
T

Painotuote
4041 0089

1 Vaikutetaanko meihin?
 Ville Vänskä
3 Henkinen puolustuslinja
 Mika Kalliomaa
5 Myrsky nousee
 Ville Kaarnakari
8 Laaja-alainen vaikuttaminen
 Veli-Pekka Kivimäki
12 Hybridisodankäynnistä uuden sukupolven sodankäyntiin
 Janne Mäkitalo
16 Epäsuora vaikuttaminen venäläisessä sotataidossa
 Juha Kukkola
20 Laaja-alaisen vaikuttamisen haaste sotilastiedustelulle
 Elias Oikarinen
24 Kybertaistelut osana Ukrainan sotaa
 Tuomo Rusila
28 Nato-päätös säväytti Ruotsin maanpuolustusajattelua
 Risto Sinkko
33 Kolumni
 Tapani Montonen
34 Perinteet upseerin arvomaailmassa
 Ohto Manninen
38 Sabotaasia Tampereella 1942
 Mika Tyry
42 Perinnetietoutta
 Marko Palokangas
43 Kolumni
 Kalle Liesinen
44 Pääsihteerin palsta
 Heikki Pohja
45 Tapahtumia ja muuta ajankohtaista
68 In memoriam



NÄKYMIÄ

Henkinen puolustuslinja

Napuen taistelun muistomer-
kin graniittitauluun on hakattu 
opetus meille tuleville suku-

polville: ”…jättäen tuleville polville 
perinnöksi velvoittavan esimerkkim-
me seisoa kovina aikoina isänmaan 
puolesta…”. Suuren Pohjan sodan 
viimeisiin taisteluihin kuuluneessa 
muutaman tunnin kestäneessä 
taistelussa kaatui yli kolmetuhatta 
henkeä. 

Taistelujen tauottua Laurolan pel-
toaukiolla Venäjä aloitti laajamittai-
sen ja totaalisen tuhoamissodan Poh-
janmaalta aina Ouluun saakka. Isonvi-
han aikana toteutettiin kansanmurha, 
yhteiskunnan infrastruktuurin tuhoami-
nen ja ryöstöoperaatio. Poltetun maan 
taktiikalla Venäjä pyrki eliminoimaan 
pohjoisen sivustan uhan suunnitelles-
saan hyökkäyksen etenemistä Etelä-
Suomesta Ahvenanmaan kautta Tuk-
holmaan. 

Siviilien tappamisella ja yhteiskun-
nan rakenteiden tuhoamisella ei on-
nistuttu silläkään kertaa musertamaan 
kansan tahtoa. Päinvastoin, sukupol-
vikokemus Pohjanmaalla kantaa vielä 
yli kymmenen sukupolven taakse. Tah-
to vain koveni paineessa.  

Kansalaisten henkinen kriisikes-
tävyys on yksi Yhteiskunnan turval
lisuusstrategiassa määritetty kaikissa 
olosuhteissa turvattava asia. Sillä tarkoi-
tetaan kykyä kestää kriisitilanteiden ai-
heuttamat henkiset paineet ja selviytyä 
niiden vaikutuksista. Henkinen kriisikes-
tävyys edistää kriiseistä toipumista. Ky-
seessä on siis sopeutumis- ja selviyty-
miskyky yhteiskunnan kaikilla eri tasoil-
la yllättävissä ja muuttuvissa tilanteissa. 

Kärsivällisyys ja kestävyys hyveinä 
ovat sekä yhteisöjen että yksilöiden hen-
kisen kriisikestävyyden kannalta kes-
keisiä. Suomalaisen koulun kasvatusta-
voitteissa kärsivällisyys oli keskeisenä 
ihanteena kansakoululaitoksen perusta-
misesta aina 1950-luvulle asti. Opetta-
jakoulutuksessa oli muun muassa peda-
gogisia ohjeita kärsivällisyyden ja kes-
tävyyden kehittämiseen. 

Kansakuntamme kaikkein köyhim-
pinä ja vaikeimpina aikoina kärsivälli-
syys nähtiin siis hyveenä ja tavoitelta-
vana kansalaisten henkistä kriisikestä-
vyyttä lisäävänä yhteiskuntavalmiute-
na. Kärsivällisyys näkyy nykyäänkin 

arjessa epävarmuuden sietona, ohjei-
den noudattamisena, rutiinien ylläpitä-
misenä sekä eteenpäin katsovana tule-
vaisuuden uskona. Nämä ovat tutkitusti 
keskeisiä kriisin ja stressin kestämisen 
sekä niistä toipumisen keinoja.

Kapteeni Jaakko Valtanen kiteyttää 
vuonna 1954 Sotakorkeakoulussa te-
kemässään diplomityössä maanpuolus-
tushengen koostuvan tahdosta puolus-
tautua ja henkisestä voimasta vastarin-
taan. Hän myös toteaa, että maanpuo-
lustushenki vaatii toimintaa päämäärän 
saavuttamiseksi. Toimiksi hän ehdottaa 
muun muassa henkisen väestönsuojelun 
lisäämistä osaksi väestönsuojelua sekä 
henkisen voiman kouluttamisen lisää-
mistä Puolustusvoimien koulutukseen. 

Diplomityön arvioinnissa moitittiin 
työn sivumäärän ylitysluvan liiallista 
hyödyntämisestä ja samalla pahoitel-
tiin, ettei työn valvoja ollut juurikaan 
pystynyt ohjaamaan, koska tutkija oli 
liikkunut ”aiemmin kyntämättömillä sa-
roilla”. Sittemmin kenraali Valtanen jat-
koi henkisen maanpuolustuksen ja krii-

sikestävyyden kylvöä ja sadonkorjuu-
ta vielä useassa tehtävässään. Yhteis-
kunnan kokonaismaanpuolustuksen 
ja kokonaisturvallisuuden ytimessä 
on kansakunnan ja kansalaisten hen-
kinen kestävyys. 

Voimassa oleva hallituksen puolus-
tusselonteko laajentaa hybridivaikut-
tamisen uhkakuvien kirjoa sisällyttä-
mällä mukaan myös avoimen sotilaal-
lisen voimankäytön osapuolten välil-
lä. Tämä laaja-alainen vaikuttaminen 
on sotilaallisessa varautumisessa käy-
tettävä uhkakuva.

Laaja-alainen vaikuttaminen si-
sältää myös henkisen kriisisietokyvyn 
ja maanpuolustustahdon vaalimisen. 

Laaja-alainen vaikuttaminen ei 
ole uusi asia. Ajattelun malli löytyy 
jo muinaiskiinalaisesta sodankäyn-
nistä. Sunzi kirjoitti kaksi vuosituhat-
ta sitten siitä, miten vain tavanomaista 
ja epätavanomaista sodankäyntitapaa 
yhdistämällä voidaan varmistaa voit-
to omalle osapuolelle. Tavanomainen 
liitetään hänen teoksessaan suoraan 
lähestymistapaan ja epätavanomai-
nen epäsuoraan lähestymistapaan. Hä-

nen ajattelunsa meni vielä pidemmälle, 
kun hän pohti sodankäynnin huippuil-
mentymänä vastustajan voittamista il-
man taistelua.

Sunzin ajattelu on kulkenut vuositu-
hansien läpi eri sotataidon osaajien poh-
dinnassa. Hänen kirjansa tiedetään ol-
leen niin Napoleonin kuin Airon ja mo-
nen muunkin sotataidollisen soveltajan 
ahkerassa käytössä.  

Vuosi sitten valtiopäivien avajaisis-
sa tasavallan presidentti kiteytti henki-
sen puolustuksen sanomalla: ”Tässä ti-
lanteessa Suomen ensimmäinen ja tär-
kein puolustuslinja kulkee maamme ra-
jojen sisällä – täällä asuvien ihmisten 
korvien välissä.” Tätä puolustuslinjaa 
linnoittavat kaikki kansalaisten henkis-
tä kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta lu-
jittavat toimet ja toimijat, Kadettikunta 
muiden joukossa.

Mika Kalliomaa
Kenraalimajuri
Kadettikunnan puheenjohtaja
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NOVELLI

VILLE KAARNAKARI

MYRSKY NOUSEE
TEKSTI: VILLE KAARNAKARI

Tunti sitten julkaistun tiedon mukaan Unkari ja 
Turkki ovat päättäneet ratifioida omalta osaltaan 

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset. Ratifiointi tulee 
tapahtumaan lähipäivien aikana, vahvistetaan Unkarin 

lähetystöstä…

Valkoinen välähdys sulki televisi-
on. Sama uutinen oli ollut puo-
li tuntia sitten BBC:n ja CNN:n 

otsikoissa. 
Puhelimen vaimea kilahdus ilmoitti 

tekstiviestistä. Hän oli osannut odottaa 
viestin tuloa uutisen jälkeen. Iloisilla hy-
miöillä koristellun viestin sisältö oli odo-
tettu. Vain aikamäärä oli ollut auki. Pet
terillä on syntymäpäivät kolmen päivän 
kuluttua. Muistakaa onnitella. Kolme 
päivää, mies ajatteli poistaessaan vies-
tin puhelimestaan. Nyt tuli kiire.

– Jokke, voisitko käydä hakemassa 
lapset tarhasta? Siis nyt heti!

Vaimon kiihtynyt ääni hätkäytti.
– Mikä on? Mitä on tapahtunut?
– Helsingin tarhoissa on ilmennyt jo-

ku kiukkuisesti leviävä vatsatauti. Lap-
set pitää hakea sieltä pois. Onnistuuko?

Jokke vilkaisi allakkaansa. Koko päi-
välle oli kirjattu tiivis ohjelma.

– No onnistuu. Tietysti. Soittivatko 
ne vai mistä sait tietää?

– Tarhan puhelinnumerot ovat koko 
ajan varattuna. Ei ne vastaa, mutta netti 
on pullollaan ihmisten viestejä. 

Jokke manasi. Nyt ei olisi millään 
voinut lähteä, mutta pakkohan se on. 

Iltapäivän kuluessa kaupungin 
tarhoja tyhjennettiin kiireen vilkkaan. 
Netissä on runsaasti kuvia hätäisistä 
vanhemmista ja ruuhkista tarhojen 
ympärillä. 

�̓Huhuja liikkeellä 
vatsatautiepidemiastaʼ

Seuraavana aamuna luettiin lehtien ot-
sikoita ja kuunneltiin uutisia tarhakaa-
oksesta. 

Onpa erikoinen juttu. Mistä tuollai-
nen joukkopsykoosi voi syntyä? Yh-
dessäkään tarhassa ei ollut vatsatautia. 
Ja kuitenkin kaikki ryntäsivät puolipa-
niikissa hakemaan lapsiaan.

Tämä oli netin vika. Netti oli täynnä 
tätä juttua. Ihmiset uskoivat mitä siellä 
kirjoitettiin. Aika hullua. Ja samaan vi-
puun mekin menimme, vaimo naurah-
ti vähän hämmentyneenä.  – Miten näin 
voi oikeasti käydä? No, onneksi mitään 
suurempaa vahinkoa ei tapahtunut. Maa-
ilman sekava tilanne taitaa saada ihmi-
set ylireagoimaan. Töissä tälle varmaan 
jo nauretaan. Mutta, mitäs jos tällainen 
oikeasti tapahtuisi? lapsia tarhaan puke-
va vaimo kysäisi. – Pitäisikö käydä ap-
teekissa ostamassa ripulilääkettä tänne 
kotiin, ihan vaan varmuuden vuoksi? 

Seuraavana aamuna naureskelu tar-
haepisodille loppui lyhyeen. Sen jät-
ti varjoonsa Ylen aamuohjelmien yl-
lättävä keskeytyminen. Tv-ruudun 
yläreunaan ilmestyi punainen teks-
tipalkki. Morse-piipitys tahditti ny-
käyksittäin etenevää vaaratiedotetta.  
Aamujuontajien kasvot vaihtuivat uutis-

lukijaan. – Pääkaupunkiseudun juomave-
teen epäillään päässeen toistaiseksi tun-
tematonta ainetta, joka tekee sen juoma-
kelvottomaksi. Pyydämme jokaista vält-
tämään vesijohtoveden käyttöä, kunnes 
tilanne selviää tarkemmin.

– Herranjumala, Maria parkaisi ja 
nousi äkkinäisellä liikkeellä ylös. – Mi-
tä me teemme, jos vettä ei voi käyttää? 
Miten lapset? Mistä me vettä saadaan?

Yllättävä uutinen herätti keskustelua 
ja arvailua.  Alkuhämmennyksen jälkeen 
tilanne ei enää tuntunut huolestuttavalta. 

– Kyllä kaupunki hoitaa asian, Jok-
ke vakuutti. – Siellä tiedetään, miten täl-
lainen hoidetaan. Ja onhan siellä veden-
puhdistamoja ja vaikka mitä. 

– Pitäisikö nyt varautua jotenkin? 
Maria kyseli selattuaan puhelintaan. – 
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Netissä kehotetaan ihmisiä ostamaan 
juomavettä tai kivennäisvesiä. Tilanne 
voi kestää pitkääkin ja tavara voi lop-
pua kaupoista. Voi hitto, onpas ihmi-
set vauhkoina. No, onneksi vedellä voi 
kai peseytyä, vai voiko? Ja vessa sen-
tään toimii, Maria pohti – Pitäisikö si-
nun käydä kaupassa? Ollaan muuten 
aivan liemessä, jos talossa ei ole mi-
tään juotavaa.

Päätettiin, että Maria pitää etäpäivän 
ja lapset pidetään kotona. Jokke lähti lä-
hikauppaan, kaiken varalta. Kaksi tuntia 
myöhemmin hän palasi. Kiroilu kuului 
hissin ovelta saakka.

– Jumakauta, et usko millainen ryn-
näkkö oli Prismassa. Väkeä oli enemmän 
kuin Nasserin hautajaisissa, Jokke mels-
kasi eteisessä. – Siellä melkein tapeltiin 
juomavedestä ja virvotusjuomistakin. 

– Et ole vielä kuullutkaan. Nyt on 
norovirusta liikkeellä! Maria henkäisi 
vastaukseksi. – Uutisissa sanottiin, et-
tä ainakin Mäkkylän ja Iittalan veden-
puhdistamoissa on norovirusta päässyt 
käyttöveteen. Se vaikuttaa osaan pää-
kaupunkiseudun juomavedestä, mutta 
ongelman laajuutta ei tarkkaan tiedetä. 
Hyvää uutinen on se, että vettä voi käyt-
tää, jos sen keittää kunnolla.

Kaikista ohjeista huolimatta vatsa-
tautiepidemia paisui valtaviin mittasuh-
teisiin seuraavien päivien aikana. Arki-
päivän toiminnot alkoivat hidastua työn-
tekijöiden jäätyä kotiinsa potemaan tau-
tia tai vain varmuuden vuoksi. 

Huolta ja ahdistusta lisäsi televisi-
on uutisten tieto siitä, että noroviruksen 
levittämistä epäiltiin tahalliseksi teoksi. 
Tämän tiedon jälkeen netti repesi. Entistä 
villimmät huhut ja epäilykset muuttuivat 
nopeasti totuudeksi. Joidenkin mukaan 
keittäminen ei tuhoakaan pöpöjä juo-
mavedestä. Jotkut kertoivat, että Mänt-
sälässä oli räjäytetty Päijännetunneli ja 
myrkytetty vesi levittää koleraa. Aivan 
uskomattomia juttuja.  Voi olla, että joil-
lakin alkaa olla vaikea erottaa oikea tie-
to tästä sekamelskasta.

Muutamassa päivässä virallinen tie-
dottaminen sai yliotteen vellovista hu-
huista ja tilanne tuntui rauhoittuvan. Ve-
den keittämisestä tuli rutiinia ja hanka-
laan tilanteeseen sopeuduttiin. Toivorik-
kaasti ajateltiin, että muutaman päivän 
kuluttua tilanne olisi ohitse.

Perjantain iltauutiset nostivat taas sy-
kettä. Kirkkonummella Suomen suurim-
massa rakennuksessa toimiva keskusliik-
keen ruokavarasto oli syttynyt palamaan. 
Arvio oli, että se palaisi kokonaan. Tele-

visiossa arvioitiin varastopalon vaikut-
tavan välittömästi kaupan valikoimiin. 

ʼ�Mitä hittoa tässä
maassa oikein tapahtuu?ʼ
Maria sukelsi taas netin tietoihin.   
– Täällä sanotaan, että suurpalo oli ta-
hallaan sytytetty. Kuuntele ”… jättimäi-
sen varastorakennuksen palo oli ennalta 
valmisteltu. Muuten ei tuollainen raken-
nus tuhoudu tulipalossa noin nopeasti ja 
perusteellisesti. Omat sammutusjärjes-
telmät eivät olleet toimineet… ” 

Maria nosti katsettaan puhelimesta. 
Ensimmäisen kerran Jokke kuuli hänen 

äänessään epävarmuutta ja suurta huol-
ta. – Kuuletko? Mitä hittoa tässä maas-
sa on meneillään? 

Mariassa näkynyt huoli sai Joken 
nukkumaan huonosti. Levottomana hän 
heräsi aamuyöstä outoon tunteeseen. 
Jokin oli muuttunut, jokin asia ei ollut 
kohdillaan. Ensin hän ei tajunnut sitä 
pimeässä, mutta hetken maattuaan asia 
valkeni. Katuvalaistus oli sammunut. 
Kelloradio näytti pimeältä yöpöydällä. 
Kaikki tuntui luonnottoman hiljaiselta.

Jokke otti vaistomaisesti puhelimen-
sa pöydältä ja alkoi selata uutisia. He-
ti ensimmäisenä oli iso otsikko ”Usei-
ta sähköasemia on yön aikana vauri-
oitunut Alppilassa, Seurasaaressa, Ka-
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vallinmäessä ja Lintukorvessa. Näiden 
onnettomuuksien takia osa pääkaupun-
kiseudusta on tilapäisesti ilman sähköä”. 

Jos pääkaupunkiseutu on pimeänä, 
niin ”onnettomuuksia” pitää olla enem-
mänkin, Jokke arveli. Sähköjakelu on 
varmistettu niin monella tavalla, että 
muutaman sähköaseman pimentymi-
nen ei ole kauan jakelun esteenä. Istu-
essaan pilkkopimeässä olohuoneessa 
hän alkoi pikkuhiljaa tajuta viime päi-
vien tapahtumia. Ensin oli lastentarha-
paniikki, sitten norovirusepidemia. Sa-
massa hän tajusi, ettei käyttövettä pys-
tyttäisi keittämään sähkön puuttuessa. 
Ikävä tunne valui niskaa pitkin. Jos ei 
ole sähköä, niin ei toimi korttikaan, ei-

kä käteistä saa nostettua. Hiki nousi ot-
salle. Pakastin on täynnä. Se jos alkaa 
sulaa, niin tulee suuri vahinko. 

Puhelinta selatessaan keskustelu-
palstojen postaukset välittivät uhkaavaa 
sanomaa. Niiden mukaan sähköasemia 
ja voimalinjoja oli räjäytetty useassa pai-
kassa Etelä-Suomessa. Jokke pelästyi.

ʼ�Tuntui siltä, että maa  
oli kokenut  
jonkinlaisen  
terrori-iskun.ʼ 

Joku oli suunnitelmallisesti pistänyt 
pääkaupungin pimeäksi. Sellaista ei 
yksi mies eikä ryhmäkään tee hetken 
mielijohteesta. Palstoilla oli runsaas-
ti kuvia erilaisista räjähdyksistä. To-
sin niistä ei voinut päätellä, missä ne 
olivat tapahtuneet. Hurjimmat posta-
ukset kehottivat jokaista, jolla vain oli 
mahdollisuus, poistumaan kaupungis-
ta mahdollisimman pian. Joku välitti 
tietoa kuvien kanssa, miten Turun- ja 
Lahdenväylät olivat ruuhkautumassa 
kaupungista poistuvien aiheuttamassa 
liikennekaaoksessa.

Jokke pisti puhelimen pois. Akkua 
piti säästää. Tiedon saanti oli nyt puheli-
men toiminnan varassa. Pahus, kun olisi 
ollut edes paristoradio. Sieltä tulisi var-
maan tarvittavaa tietoa, Jokke manasi.

Pimeässä istuessaan hän yritti sel-
vittää ajatuksiaan ja tehdä suunnitel-
maa. Jotenkin oli saatava asioita suju-
maan. Huonoimmillaan on tultava toi-
meen sillä, mitä nyt oli käsillä. Vatsa-
tautiepidemia riehuu, ei ole sähköä eikä 
juomavettä. Kuinka kauan tulee vet-
tä, jos sähköt ovat poikki? Vaikuttaa-
ko se vedentuloon?  Hemmetti, kun ei 
ole yhtään käteistä. No, toisaalta jos ei 
ole sähköä, niin ole kaupatkaan auki.  
Aika vaikealta alkaa tuntua. Jos tätä 
kestää kauan, niin sitten ollaan pulas-
sa. Ihan oikeasti.

Iltapäivällä tilanne oli yhtä synkkä 
kuin yöllä. Sähköä ei tullut, vettä ei voi-
nut keittää. Kylmällä ruualla saatiin edes 
lapsien pahin nälkä tyydytettyä. Keitet-
tyä vettä ei ollut kuin muutama litra ei-
lisen jäljiltä. Tänään olisi palkkapäivä-
kin. Ei taida tulla rahatkaan tilille? Ne-
tissä huhuttiin, että vedenjakelu keskey-
tetään noroviruksen takia. No, sitten ei 
toimi vessakaan, Jokke hymähti.

Toivo heräsi iltapäivällä, kun valot 
yhtäkkiä syttyivät. Jokelta pääsi tahto-

mattaan syvä helpotuksen huokaus. Täs-
sähän oli jo alkanut oikeasti huolestua. 
Kauan ei iloa kestänyt. Sähkökatkos 
alkoi uudelleen puolen tunnin kuluttua 
eikä sen kestosta saanut mitään tietoa. 

Päivän mittaan luettujen viestien ja 
nettipäivitysten sävy oli kauttaaltaan var-
sin sekavaa ja huolestuttavaa. Ihmiset 
tuntuivat reagoivan nopeasti aiheutta-
en samalla paniikkia muissakin. Epä-
selvät ja sekavat tiedot tekivät epävar-
maksi. Useissa postauksissa viitattiin 
avoimesti siihen, että kyseessä oli muu-
alta johdettua toimintaa, jonka tarkoi-
tuksena oli saada suomalaiset ymmär-
tämään asemansa meneillään olevassa 
sotatilanteessa. 

Jokke ei näihin salaliittoteorioihin 
uskonut. Kaikelle täytyi olla luonnolli-
nen syy. Ehkä kovat pakkaset tai jokin 
muu oli aiheuttanut sähkövian. Noro-
virusepidemia samaan aikaan oli vain 
sattumaa. Jokke tunsi jo rauhoittuvan-
sa omista vakuutteluistaan. 

Voimakas räjähdys heläytti ikku-
noita. Vanhana Lauttasaaren asukkaa-
na hän osasi heti suuntia räjähdyksen 
tapahtumapaikan. Sen täytyi olla Laut-
tasaaren suuri voimalaitos, josta heille-
kin tuli kaukolämpö…

Pietarilaisen Lahta 2 -liikekeskuk-
sen ikkunoissa paloi valo myöhäises-
tä yöstä huolimatta. Takahuoneessa is-
tuva mies laski tyytyväisenä kädestään 
parisivuisen raportin, jonka oli nouta-
nut Savuškininkatu 55:stä. Kansilehdes-
sä luki Erikoisoperaatio Petterin synty
mäpäivät. Tyytyväinen myhäily seurai-
li taustalla kuuluvaa Wagnerin ooppe-
rasta tuttua Valkyyrioiden ratsastusta.

Paksu kuubalainen sikari jäi savua-
maan tuhkakupin reunalle käden siirty-
essä naputtamaan tekstiviestiä. Vastaan-
ottajan puhelin kilahti keravalaisessa 
teollisuushallissa. Onnittelut. Petterin 
syntymäpäivät meni hyvin. Hyvät juh
lat. Valmistelkaa seuraavaksi yllätysoh
jelmaa Heidin juhliin.

Vapaa kirjailija, reservin majuri Ville 
Kaarnakari on kirjoittanut faktaan, fikti
oon ja henkilöhistoriaan perustuvia so
taromaaneja. Hänen viimeisimmät ope
raatiosarjan teokset pyrkivät tuomaan 
uutta näkökulmaa sodankäyntiin ja so
tahistoriaan.
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VELI-PEKKA KIVIMÄKI

LAAJA-ALAINEN 
VAIKUTTAMINEN

TEKSTI: VELI-PEKKA KIVIMÄKI

Vieraiden valtioiden vahingollinen ja painostava 
vaikuttaminen on nykyisessä jännittyneessä 

maailmantilanteessa jälleen ajankohtainen uhka. 
Monikirjoisen vaikuttamisen havaitsemisessa 
ja torjunnassa tarvitaan tiivistä kansallista ja 

kansainvälistä yhteistyötä. 

Laaja-alainen vaikuttaminen, hy-
bridivaikuttaminen, aktiiviset toi-
menpiteet, poliittinen sodankäyn-

ti. Vieraiden valtioiden toteuttamaa vai-
kuttamista on käsitteellistetty viimei-
sen 80 vuoden aikana monin eri tavoin. 
Vaikuttamisen välineistö on myös kehit-
tynyt teknologisen kehityksen myötä, 
vaikkakin vaikuttamisen tavat ja kohteet 
ovat edelleen samankaltaisia. Lisäänty-
vien keskinäisriippuvuuksien maailmas-
sa kenties ajateltiin vielä 20 vuotta sit-
ten, että vahingollisen vaikuttamisen ajat 
ovat taakse jäänyttä aikaa. Sittemmin 
olemme havahtuneet siihen tosiasiaan, 
että itsevaltaisesti hallitut valtiot ovat al-
kaneet ottaa yhä päättäväisempiä askelei-
ta päämääriensä saavuttamiseksi omassa 
ulkopolitiikassaan voimakeinoja kaihta-
matta. Tästä johtuen myös Euroopassa 
joudutaan jälleen sopeutumaan uuteen 
maailman asentoon ja varautumaan pit-
kittyvään turvallisuuskriisiin.

Laaja-alainen vaikuttaminen 
käsitteenä

Unohdetut opit siitä, millaista pahantah-
toinen vaikuttaminen voi olla, on johta-
nut pikaiseen uusien sekä osin vanhojen 
asioiden opetteluun ja käsitteellistämi-
seen uudella tavalla. Hybridivaikutta-
misen kaltaiset käsitteet tuotiin julki-

seen keskusteluun selittämään jotakin 
mikä vaikutti uudelta ja mitä ei enää 
osattu hahmottaa. Suomenkielinen il-
maisu laaja-alainen vaikuttaminen on 
kuitenkin ehkä kuvaavampi termi ilmi-
ölle. Vieraat valtiot pystyvät tarvittaessa 
käyttämään laajaa ja osin peiteltyä kei-
novalikoimaa, edistääkseen omia ulko- 
ja turvallisuuspoliittisia päämääriään. 
Kyseessä on nimenomaisesti sellaiset 
vaikuttamiskeinot, jotka ovat kohdeval-
tion omien intressien vastaisia ja joil-
la voidaan pyrkiä rajoittamaan kohteen 
liikkumatilaa ja itsemääräämisoikeutta.

Laaja-alainen vaikuttaminen on pe-
rinteiseen sotilaalliseen painostukseen 
liittyvä elementti, mutta keinovalikoi-
ma on merkittävästi tätä laajempi. Vai-
kuttamisen menetelmät voidaan luoki-
tella eri tavoin. Yksi tapa on jaotella ne 
sotilaallisiin, poliittisiin ja taloudellisiin 
keinoihin sekä informaatiovaikuttami-
seen ja yhteiskunnallisiin toimintoihin 
vaikuttamiseen. Vaikuttaminen on ta-
voitteellista, ja siinä on mahdollista yh-
distellä niin avoimia kuin peiteltyjä me-
netelmiä vaikutusten aikaansaamiseksi. 
Mahdollisia tavoitteita ovat kansalliseen 
päätöksentekoon vaikuttaminen tai koh-
deyhteiskunnan väestön käytökseen vai-
kuttaminen. Käyttäytymiseen vaikutetaan 
esimerkiksi uhkakuvia luomalla, koros-

tamalla yhteiskunnallisia jakolinjoja tai 
ruokkimalla epäluottamusta kohdeyh-
teiskunnan päätöksentekijöitä kohtaan.

Laaja-alainen vaikuttaminen ei välttä-
mättä itsessään indikoi eskalaatiota koh-
ti sotilaallista kriisiä. Koska kyseessä on 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkalu, 
vaikuttamisella voidaan pyrkiä luomaan 
edellytyksiä omien intressien edistämi-
selle. Kuitenkin erilaisissa eskalaatiomal-
leissa, oli kyse sitten Herman Kahnin es-
kalaatioportaista tai Venäjän yleisesikun-
tapäällikkö Valeri Gerasimovin nimissä 
julkaistusta konfliktimallista, ei-sotilaal-
liset keinot ovat nivottu osaksi kriisin 
kehityskulkua. Strategisen ennakoinnin 
ja varautumisen kannalta laaja-alainen 
vaikuttaminen on vain yksi seurattava 
muutostekijä monien muiden asioiden 
joukossa. Mahdollisen kriisin kehityk-
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sen ennakointi ja ajantasaisten vastatoi-
mien käynnistäminen edellyttää siis laa-
ja-alaisen vaikuttamisen lisäksi lukuisi-
en ulko- ja turvallisuuspoliittisten muu-
tostekijöiden seuraamista.

Informaatiovaikuttamisen 
ulottuvuudet

Informaatiovaikuttaminen on ollut ym-
märrettävästi paljon esillä, koska sitä on 
myös helpoin havainnoida. Informaa-
tiovaikuttamista pyritään tekemään esi-
merkiksi erilaisia mediakanavia ja so-
siaalista mediaa hyödyntäen. Koska 
vaikuttamisen kohteena on suuri ylei-
sö, niin viestien tulee olla näkyviä. Toi-
sinaan on helposti tunnistettavissa, jos 
vaikuttamisen takana on vieraan valtion 
poliittinen johto tai valtionmedia. Tun-
nistamisen vaikeuttamiseksi tiedon al-
kuperä voidaan myös yrittää häivyttää 
ja naamioida vaikuttaminen erilaisten 
peitteiden taakse. Siinä missä vieraan 
autoritäärisen valtion tiedustelupalve-
lut saattavat olla tällaisen peitetoimin-
nan takana, kohdevaltion turvallisuus- 
ja tiedustelupalveluilla on oma roolin-
sa tällaisen toiminnan havaitsemisessa 
ja torjumisessa.

Informaatiovaikuttamista on mahdol-
lista tuottaa myös konkreettisilla teoilla. 
Esimerkiksi sotilaallinen toiminta, kuten 
joukkojen poikkeava toiminta tai keskit-
täminen, saattaa olla teko, joka halutaan 
tulkittavan painostuksena tai uhkaamise-
na. Samoin esimerkiksi energiaturvalli-
suuteen kohdistuva uhka tai teko voi tuot-
taa vaikutuksia informaatioympäristös-
sä, joilla pyritään aiheuttamaan epävar-
muutta kohdeyhteiskunnassa. 

Venäjän erikoispalveluilla on infor-
maatiovaikuttamisessa satavuotinen his-
toria. Väärää tietoa on levitetty vaikutta-
mispyrkimyksin esimerkiksi huhuja le-
vittämällä ja väärennettyjä dokumentteja 
laatimalla ja vuotamalla. Nykyteknolo-
gia mahdollistaa näille menetelmille var-
sin helpot käyttökanavat – internet ja so-
siaalinen media sopivat myös tähän tar-
koitukseen. Historiallisesti kohteena ovat 
olleet niin yksittäiset henkilöt kuin epä-
toivotut organisaatiot tai vihamieliseksi 
katsotut valtiot. 

Tiedustelulla edellytyksiä 
vaikuttamiselle

Vieraiden valtioiden maaperällem-
me kohdistaman tiedustelun motiivina 
saattaa joissakin tapauksissa tiedon-
hankinnan lisäksi olla vaikuttaminen. 
Henkilötiedustelu perustuu yhteyksi-

en muodostamiseen ja vaatii henkilöi-
den suoraa kontaktointia. Lähestymi-
nen itsessään voidaan tarkoittaa sig-
naaliksi, jolla halutaan välittää viesti 
joko kohteelle tai kohdemaan viran-
omaisille. Saman tyyppisenä signaali-
na on mahdollista käyttää kybermaa-
ilmassa tapahtuvaa ovien kolkuttelua, 
eli systemaattista kartoitustoimintaa, 
joka voitaisiin kohdentaa esimerkiksi 
kohdevaltion kriittiseen infrastruktuu-
riin. Kyberympäristön tiedonhankin-
nalla voidaan myös luoda edellytyk-
set myöhemmälle lamauttavalle tai tu-
hoavalle vaikuttamiselle. 

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan 
Ukrainassa ja Suomen aloitettua polkun-

sa Nato-jäsenyyteen varauduttiin myös 
Suojelupoliisissa kohonneeseen valtiol-
lisen vaikuttamisen uhkaan, samalla kun 
todettiin Venäjän olevan Suomelle kes-
keisin kansallisen turvallisuuden uhka. 
Myös julkisuuteen annetuissa lausun-
noissa todettiin, että vaikuttamiseen on 
syytä varautua. Kokonaisuutenaan vuo-
si 2022 oli silti yllättävänkin rauhalli-
nen Suomeen kohdistuvan vaikuttami-
sen osalta. On kuitenkin edelleen mah-
dollista, että tilanne voi muuttua nope-
asti. Laaja-alaiselle vaikuttamiselle on 
ominaista, että hyödynnettävissä olevia 
tilanteita käytetään hyväksi myös op-
portunistisesti, jos ne palvelevat strate-
gisia päämääriä.
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Kriittisen infrastruktuurin 
suojaaminen

Energiaturvallisuus nousi Suomessa 
ajankohtaiseksi aiheeksi syksyllä 2022, 
kun sähkön hinta kipusi poikkeuksel-
lisen korkealle ja yhteiskunnassa nou-
si huoli sähkön toimitusketjun turval-
lisuudesta. Huolia korosti Nord Stream 
-putkien räjäytys. Suojelupoliisi tote-
si tiedustelun ja vaikuttamisen riskin 
Suomen kriittistä infrastruktuuria koh-
taan kohonneen jo ennen Nord Stream 
-räjäytyksiä. On kuitenkin epätodennä-
köistä, että lyhyellä aikavälillä valtiol-
linen toimija toteuttaisi Suomen maa-
perällä tai merialueilla kriittiseen infra-
struktuuriin kohdistuvan lamauttavan 

iskun. Tällainen isku olisi dramaattinen 
toimi, jolla olisi myös vakavat vastaseu-
raukset. Sen sijaan itse lamauttavan toi-
minnan uhkalla saattaa olla riittävä pe-
lotevaikutus.

Suomalaista yhteiskuntaa vastaan 
suunnatun valtiollisen vaikuttamisen ha-
vaitseminen ja torjunta vaatii viranomais-
ten välistä yhteistoimintaa ja tiedon-
vaihtoa. Kansainvälisen viranomaisyh-
teistyön merkitys on keskeinen uhkien 
havaitsemisessa ja vastuutahojen tunnis-
tamisessa. Koska vaikuttamisen ilmen-
tyvät saattavat olla moninaiset, tarvitaan 
arviointiin useita erilaisia tietovirtoja. 

Joskus vaikuttamisen menetelmät 
ovat selviä ja selkeitä, ja aikeista saattaa 

olla jopa mahdollista saada tiedustelun 
keinoin ennakkovaroitusta. Mutta toisi-
naan vaikuttamisen muodot voivat ol-
la hahmottomia ja vaikeasti havaittavia. 
Herätteitä on kyettävä keräämään eri yh-
teiskunnan osa-alueilta, viranomaisilta ja 
hallinnonaloilta. Kun herätteet on tunnis-
tettu, ne tulee arvioida ja yhdistää muu-
hun tiedossa olevaan, jotta kuviot kye-
tään hahmottamaan erilaisista tietovir-
roista. Tätä joudutaan peilaamaan mah-
dollisen vaikuttamisen tavoitteita vasten 
– jos arvion perusteella kyseessä on ta-
voitteellinen vaikuttaminen, niin on ym-
märrettävä mihin sillä pyritään? 

Uusiin uhkiin varautuminen
Suomen tulevan Nato-jäsenyyden myö-
tä on odotettavissa, että maahamme 
kohdistuva tiedustelullinen kiinnos-
tus lisääntyy, mutta myös vaikuttami-
nen voi saada uusia ilmentymiä. Na-
to-maiden lisättyä läsnäoloaan Baltian 
maissa Enhanced Forward Presence  
(eFP) -joukoilla Krimin valtauksen jäl-
keen, ovat joukot joutuneet informaa-
tiovaikuttamisen kohteeksi. Joukoista 
on pyritty levittämään negatiivista ku-
vaa ja valheellisia väitteitä paikallis-
väestölle, jotta yleinen mielipide olisi 
saatu kääntymään Nato-joukkojen läs-
näoloa vastaan. Venäjän aloitettua laa-
jan hyökkäyssodan Ukrainassa on tilan-
ne Baltian maissa toisenlainen, mutta 
esimerkki on hyvä pitää mielessä, kun 
pohditaan vaikuttamisen mahdollisia 
muotoja.

Laaja-alaisen vaikuttamisen havait-
semisessa ja torjunnassa voimme olla 
aloitteellisia. Voimme luoda skenaariota 
siitä, mitä muotoja vaikuttaminen voisi 
saada ja käyttää tätä varautumisen tuke-
na. Voimme harjoitella tilanteita, miten 
toimisimme etenkin viranomaisten toi-
mivaltuusrajoja haastavissa tilanteissa. 
Voimme luoda yhteyksiä ja käytäntöjä 
tiedonvaihdolle, etenkin nopeasti etene-
viä tilanteita varten. Voimme viestiä suu-
relle yleisölle asiatietoa ymmärrettävässä 
muodossa siitä, mitkä eri uhkien toden-
näköisyydet ja mittasuhteet ovat. Päät-
täväisellä varautumisella luomme edel-
lytykset vihamielisen vaikuttamisen tor-
junnan onnistumiselle myös haastavissa 
olosuhteissa.

VeliPekka Kivimäki toimii erikois
tutkijana Suojelupoliisissa.
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JANNE MÄKITALO

HYBRIDISODANKÄYNNISTÄ 
UUDEN SUKUPOLVEN 

SODANKÄYNTIIN
TEKSTI: JANNE MÄKITALO

Länsimaiset asevoimat ovat Krimin miehittämisestä 
lähtien parantaneet hybridisodankäynnin vastaisia 

valmiuksiaan. Informaatio- ja kybertoimintaympäristöt 
ovat olleet kehittämistyön painopistealueita. 

Tulevaisuuden sodankäynnin on oletettu painottuvan 
ei-kineettiseen vaikuttamiseen. Venäjän hyökkäys 

Ukrainaan on kuitenkin ollut raakaa ja laitonta tappavan 
voiman käyttöä. Mihin jäi hybridisodankäynti?

Intensiivinen hybridisodankäyntiin 
ja hybridivaikuttamiseen kohdistu-
va tutkimus käynnistyi Venäjän mie-

hitettyä yllätyksellisesti ja käytännössä 
laukauksitta Krimin niemimaan vuon-
na 2014. Hybridisodankäynnin käsite ei 
sinällään ollut uusi. Käsitettä käytti en-
simmäisen kerran vuonna 1995 Thomas 
R. Mockaitis julkaisussaan A Hybrid  
War: The Indonesian Confrontation. In 
British Counterinsurgency in the Post
imperial Era. 

Seuraavan kerran käsitettä avatiin 
laajemmin vuonna 1998 valmistuneessa 
Robert G Walkerin tutkielmassa SPEC 
FI: The United States Marine Corps and 
Special Operations. Vuonna 2006 Yh-
dysvaltojen merijalkaväen everstiluut-
nantti Frank G. Hoffman julkaisi hyb-
ridisodankäynnin nykykäsityksen pe-
rusteoksena pidetyn Complex Irregular 
Warfare: The Next Revolution in Mili
tary Affairs.

Tunnemmeko venäläisen 
ajattelun?

Hybridisodankäynnin teoretisoinnin 
valtavirtaa on leimannut ajatus vaikut-

tamisen painottumisesta ei-kineettisiin 
keinoihin. Latvian Kansallisen puolus-
tusakatemian Turvallisuus- ja strategi-
sen tutkimuksen keskuksen tutkija pro-
fessori Jānis Bērziņš on kritisoinut voi-
makkaasti tätä näkökulmaa. Hän on 
kirjoittanut The Journal of Slavic Mi
litary Studies´ssa julkaistun artikkelin 
The Theory and Practice of New Ge
neration Warfare: The Case of Ukrai
ne and Syria in The Journal of Slavic 
Military Studies (2020). 

Bērziņš osoittaa vankoin peruste-
luin, miten pääosassa länsimaisissa yri-
tyksissä kuvata ja selittää venäläinen 
hybridisodankäynti on puuttunut todel-
linen ymmärrys venäläisen sotataidon 
ja sotilasajattelun olemuksesta. Tämän 
todistaa jo nimike itsekin – edes käsite 
hybridisodankäynti ei kuulu venäläisen 
sotataidon sanastoon. 

Bērziņšin artikkeli sisältää tukevan ja 
primaarilähteistöön perustuvan kuvauk-
sen Venäjän Uuden sukupolven sodan-
käynnistä, sotilaallisen voimankäytön 
kynnyksen alapuolella ilmenevästä so-
tataidosta. Hänen mukaansa tämä vuon-
na 2013 esitelty sodankäynnin malli pe-

rustuu epäsymmetriseen sodankäyntiin, 
verkostokeskeiseen sodankäyntiin, al-
haisen intensiteetin konflikteihin koh-
distuvaan näkemykseen ja refleksiivi-
sen kontrollin teoriaan.

Refleksiivisen kontrollin teoria 
Bērziņšin mukaan Uuden sukupolven 
sodankäynnin voimakkain vaikutin on 
refleksiivisen kontrollin teoria.  Teorian 
ensimmäinen kuvaus julkaistiin länsi-
maissa vuonna 1984, kun teorian isänä 
pidetyn neuvostotiedemiehen Vladimir 
Lefebvren julkaisu Reflexive Control: 
The Soviet Concept of Influencing on 
Adversary’s DecisionMaking Process 
ilmestyi Yhdysvalloissa. 

Ensimmäinen laajempi länsimainen 
analyysi teoriasta ilmestyi kaksi vuotta 
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myöhemmin, kun Yhdysvaltojen Naval 
Postgraduate Schoolin tutkimusteknikko 
Diane Chotikulin kirjoittama, yli 200-si-
vua liitteineen käsittävä raportti The So
viet theory of reflexive control in histori
cal and psychocultural perspective: pre
liminary study julkaistiin.

Suomalainen sotatieteellinen yhtei-
sö on päässyt tutustumaan refleksiivisen 
kontrollin teoriaan myös kotimaisella 
kielellä. Antti Vasaran laatima yleisesi-
kuntaupseerikurssin diplomityö Reflek
siivisen kontrollin mallit ja vastustajan 
päätöksentekoon vaikuttaminen Venäjän 
sotaharjoituksissa 2010luvulla ilmes-
tyi vuonna 2019.  Majuri Antti Vasaran 
tuorein julkaisu aiheesta on englannin-
kielinen. Tutkimus Theory of Reflexive 
Control. Origins, Evolution and Appli
cation in the Framework of Contempo
rary Russian Military Strategy, joka il-
mestyi vuonna 2020. Molempia teoksia 
voi suositella lämpimästi. Moni Venäjän 
viime vuosien toimintaan liittyvä asia 
saa selityksensä näiden teosten sivuilta.

Exitus acta probat
Vaikka Bērziņš kritisoi hybridisodan-
käynnin lähestymistapaa puutteellisek-
si, ei etenkään Frank Hoffmanin kirjoi-
tusta kannata ohittaa väheksyen. Hän 
toistaa eräiden sotilasanalyytikkojen 
näkemyksiä, joiden mukaan hybridiso-
dankäynti voi sisältää sumentavien ja 
sekoittavien keinojen käyttöä vaihte-
levalla intensiteetillä ja tappavuudella. 
Keinot voivat olla rikollisia, terroristi-
sia, epätavanomaisia tai tavanomaisia 
ja niitä voidaan käyttää samanaikaises-
ti. Kaiken tämän tavoitteena on syner-
giavaikutusten saavuttaminen fyysi-
sessä ja psykologisessa ulottuvuudes-
sa. Hoffmanin mukaan taistelun sumea 
ja sekava luonne on nykyaikaiselle so-
dankäynnille tyypillinen piirre.

Monipuolisten keinojen käyttö on 
myös Uuden sukupolven sodankäynnin 
keskeinen piirre. Oleellista on, että se ei 
vain salli, vaan vaatii käyttämään mitä 
tahansa tavoitteeseen pääsyn mahdollis-
tavaa keinoa. Käytetyt keinot vaihtele-
vat tilanteen ja kohteen mukaisesti. Jānis 
Bērziņšin mukaan Uuden sukupolven so-
dankäynnissä käytettyjen keinojen pai-
notus, osuus ja yhdistelmä riippuu takti-
sesta tavoitteesta ja toimintaympäristös-
tä. Tavoitteena on olla epäsymmetrinen 
suhteessa siihen, mitä länsimaisessa so-
tataidossa pidetään hyväksyttävänä. Uk-
rainalaisten siviilikohteiden, kuten ener-
giaan, vesihuoltoon, tiedonvälitykseen 

ja sen terveydenhuoltoon liittyvien ra-
kenteiden etsiminen ja pommittaminen 
näyttäytyy Uuden sukupolven sodan-
käynnin näkökulmasta venäläisille so-
tilasjohtajille aivan luonnollisena maa-
littamisena. Kun kansan yhtenäisyys ja 
puolustustahto ei murru informaatio-
vaikuttamisella, eikä asevoimia onnis-
tuta lyömään sotilaallisesti, pyritään ta-
voitteeseen sitten uusin keinoin ja koh-
tein. Exitus acta Probat eli tarkoitus py-
hittää keinot.

Uuden sukupolven sodankäynti
Kymmenen vuotta sitten Venäjällä esi-
tellyn uuden lähestymistavan mukaan 
sodankäynnin tavoitteena on epäsym-
metrisin ja epäsuorin keinoin heiken-
tää vihollisen sotilaallista potentiaa-
lia, demoralisoida vihollisen asevoi-

mien ja sotilasjohdon henkilöstöä, ai-
heuttaa merkittäviä tappioita vihollisen 
talouselämälle ja saada kansa menettä-
mään luottamuksensa tärkeimpiin hal-
lintoelimiin ja viranomaisiin. Ukrainan 
sodan kokemukset näyttävät vahvista-
van edellä kuvattua tavoitteenasettelua.

On myös muistettava Uuden suku-
polven sodankäynnin taustalla olevan 
refleksiivisen kontrollin tavoitteet. Eri 
vaikutuskeinojen käytön tavoitteena on 
vastustajan poliittisten päättäjien, soti-
lasjohtajien, sotilaiden ja väestön pää-
töksentekokykyyn, mielipiteisiin, ajat-
teluun ja käyttäytymiseen vaikuttami-
nen ja niiden muuttaminen omien tar-
koitusperien mukaiseksi.

Bērziņš korostaa epäsymmetrisen 
sodankäynnin merkitystä venäläises-
sä sotataidossa. Hänen mukaansa se on 
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lännessä yleisimmin väheksytty ja ym-
märretty piirre venäläisessä sotilasajatte-
lussa. Hybridisodankäynti-käsite on on-
gelmallinen, koska se peittää ja sumen-
taa venäläisen taktiikan epäsymmetris-
tä ja kineettistä olemusta. 

Tässä suhteessa kannattaakin muis-
taa hybridivaikuttamisen hypetyksen 
lihavat vuodet. Televisio, seminaarit ja 
lehdet olivat täynnä tätä uutta ilmiötä 
avaavien asiantuntijoiden analyysejä. 
Tarpeellisiahan ne olivat, mutta johdat-
telivat ajatuksia suuntaan, joka ei venä-
läisen sotataidon kannalta ollut oleelli-
sin. Tämä lienee ollut osasyy, miksi Ve-
näjän hyökkäyksen alkaminen 24. helmi-
kuuta 2022 yllätti meidät kaikki. Länsi 
odotti Venäjältä symmetriaa, sillä luul-
tiin, että joukkoryhmittymien keskittä-
misessä oli kyse vain informaatiovai-

kuttamisesta. Kineettinen vaikutus jat-
kuu tänäänkin.

Hybridivaikuttamisen suhde 
laaja-alaisen vaikuttamiseen

Vuoden 2021 Valtioneuvoston puolus-
tusselonteko kuvaili hybridivaikutta-
misen keinovalikoimaa, mutta esitteli 
myös kokonaan uuden käsitteen, laaja-
alaisen vaikuttamisen. Selonteon mu-
kaan hybridivaikuttaminen sisältää po-
liittisia, diplomaattisia, taloudellisia ja 
sotilaallisia keinoja sekä informaatio- 
ja kybervaikuttamista. Hybridivaikut-
taminen painottuu ei-kineettisten kei-
nojen käyttöön. Uskon, että professo-
ri Jānis Bērziņš tuon lauseen luettuaan 
nojautuu taaksepäin, sukii partaansa 
myhäillen ja lausuu tyytyväisenä I told 
you so! Selonteossa laaja-alaisen vai-
kuttamisen myötä hybridivaikuttami-
seen tehtyä käsitteellistä rajavetoa voi-
daan pitää onnistuneena määrittelynä.

Laaja-alainen vaikuttaminen sisäl-
tää hybridivaikuttamisen ja avoimen 
sotilaallisen voiman käytön. Selonte-
on mukaan laaja-alainen vaikuttaminen 
on suunnitelmallista, siinä yhdistellään 
eri keinoja ja se on usein pitkäkestois-
ta. Laaja-alaisessa vaikuttamisessa soti-
laallisia keinoja ja niillä uhkaamista voi-
daan pyrkiä käyttämään avoimen kon-
fliktin kynnyksen alapuolella.

Mitä sota on?
Laaja-alaisen vaikuttamisen käsitteis-
töön kuuluvat kineettiset ja ei-kineetti-
set keinot tuovat keskusteluun pienoi-
sen haasteen. Ei-kineettisillä keinoilla 
tarkoitetaan ei-tappavia, pehmeitä kei-
noja ja kineettisillä tappavia keinoja, ta-
vallisesti sotilaallisen voiman käyttöä.

Edellä kuvatun perusteella voidaan-
kin lausua, että hybridivaikuttaminen 
on kokonaan tai lähes kokonaan ei-ki-
neettisten keinojen käyttöä. Sotilaallisen 
voiman käyttö on puolestaan kineettistä 
vaikuttamista. Mistä sitten on kyse, jos 
yhden valtion sotilastiedustelupalvelun 
agentit toimivat oman maansa ulkopuo-
lella ja tappavat tai vammauttavat radio-
aktiivisella tai hermomyrkyllä? Kyse on 
tappavan voiman käytöstä, vieläpä so-
tilashenkilöiden toimesta. Onko tämä 
enää pehmeää vaikuttamista? Jos se on 
sotilaallisen voiman käyttöä, tulisiko sii-
hen vastata? Jos vastauksena ei ole oi-
keassa mittasuhteessa oleva sotilaallisen 
voiman käyttö, palkitaanko teon tehnyt-
tä taholla positiivisesti, vahvistetaan sen 
käyttäytymistä ja aiheutetaan vastaavan-

laisten toimien jatkumisen jatkossakin?
Entä jos valtion tiedustelupalvelun 

agentit värväävät rikollisen tai rikollis-
ryhmän toteuttamaan oppositiovaikut-
tajan salamurhan oman maan ulkopuo-
lella? Onko enää pehmeää hybridivai-
kuttamista, jos polkupyörällä liikkuva 
salamurhaaja keskellä kirkasta päivää 
teloittaa käsiaseella oppositiovaikutta-
jan? Eikö kyseessä ole avoimen soti-
laallisen voiman käyttö?

Tästä kysymysketjusta päästäänkin 
sodan määritelmään. Onko sota vain so-
tilaallisen voiman perinteistä käyttöä, 
kuten sotajoukkojen ja asevaikutuksen 
avointa ja laajaa käyttöä, vai onko poliit-
tisten tavoitteiden tavoittelemiseen kehit-
tynyt sellainen ei-kineettinen keinovali-
koima, jonka vihamielinen ja väkivaltai-
nen käyttö on katsottava sotatoimeksi?

Venäjän toiminta, Euroopan muuttu-
nut turvallisuustilanne sekä sodankäyn-
nin ja vaikuttamisen muotojen muutos 
haastaa myös kenttäohjesääntöjen sisäl-
tämien käsitemääritelmien laatijat. Soti-
lasopetuslaitosten opiskelijat ja opettajat 
odottavat kokonaan vielä puuttuvia mää-
ritelmiä ja aiemmin tehtyjen määritelmi-
en päivittämistä. Lisähaasteen määritel-
mien laatimiselle ja kenttäohjesääntöjen 
kirjoittamiselle asettaa Suomen Nato-
prosessin päätöksenä odottava jäsenyys. 
Tätä on kuitenkin pidettävä positiivise-
na haasteena ja suuruusluokaltaan kui-
tenkin pienenä. Venäjä käy Ukrainassa 
Uuden sukupolven sotaa kaikella kon-
ventionaalisella kineettisellä voimalla, 
mitä suurvallaksi itseään pitävällä val-
tiolla käytössään on. Ukrainan puolus-
tuksen voimakkaan sotilaallisen tuen jat-
kuminen on tällä hetkellä se tekijä, jo-
ka estää uudet Uuden sukupolven sodat.

Eversti, dosentti Janne Mäkitalo  
palvelee Maasotakoulun johtajana. Hän 
on osallistunut vuodesta 2015 lähtien 
kolmeen kansainväliseen Venäjän 
hybridisodankäyntiä käsitelleeseen 
kansainväliseen tutkimukseen.
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JUHA KUKKOLA

EPÄSUORA VAIKUTTAMINEN 
VENÄLÄISESSÄ 
SOTATAIDOSSA

TEKSTI: JUHA KUKKOLA

Epäsuoran vaikuttamisen tarjoama lupaus helposta 
voitosta on kiehtonut venäläisiä sotatieteilijöitä 

vuosikymmeniä. Mutta oveluus on ailahtelevainen 
muusa, minkä Venäjän asevoimat ovat saaneet 

Ukrainassa kokea. 

Epäsuorat keinot ja menetelmät 
ovat venäläisen sotatieteen ja 
-taidon keskiössä. Epäsuoran vai-

kuttamisen nykyinen olomuoto vastaa 
modernia sodan kuvaa, mutta sen juuret 
ovat kaukana menneisyydessä. Epäsuo-
ruuden tie venäläisen sotataidon keski-
öön on ollut polveileva, eivätkä sen kä-
sitteet ole vieläkään vakiintuneet.

Tässä artikkelissa tarkastellaan epä-
suoruuden roolia venäläisessä sotatie-
teellisessä ajattelussa. Tausta-ajatuksena 
on, että Venäjä on pyrkinyt toteuttamaan 
Ukrainaa kohtaan niin sanottua epäsuo-
rien toimien strategiaa, jonka suora ja 
väkivaltainen sotilaallinen komponent-
ti epäonnistui helmi-maaliskuussa 2022. 
Tällä epäonnistumisella voi olla kauas-
kantoisia seurauksia venäläiseen sota-
taidolliseen ajatteluun.

Historialliset juuret
Luovuus, oveluus ja niiden tuotteena 
saavutettava yllätys ovat venäläisen so-
tataidon ytimessä. Yleisesikunnan aka-
temian professori kenraali G. A. Leer 
listasi vuonna 1894 yhdeksi 12 sotatai-
don periaatteesta yllätyksen. Viekkaus 
ja oveluus olivat ihannoituja piirteitä 
Neuvostovenäjälläkin ja Puna-armei-
jan Sotilasakatemian johtava opettaja 
Alexander Svetšin totesikin, että: So
tataito ei voi olla huomioimatta yllä
tyksen vaatimuksia. Sotilaallinen ove

luus, sotajuoni, läpäisee operaatiotai
don. Neuvostoliiton kyky toteuttaa stra-
tegisoperatiivisia harhautuksia toisen 
maailmansodan aikana on yleisesti tun-
nustettu seikka.

Toisen maailmansodan jälkeen neu-
vostoasevoimien sotatiede oli Neuvos-
toliiton kommunistisen puolueen ja sen 
varjeleman ideologian vanki. Sodan to-
dellisuus ja sen käyminen piti julkises-
ti sovittaa marxismileninismin teoriaan, 
jossa materia ja määrä korvasivat hengen 
ja laadun. Asevoimien tehtävä oli voit-
taa sotia, lähtökohtaisesti yksi totaalinen 
sota kapitalismia vastaan. Tämä ei tar-
koittanut, etteikö asevoimia olisi käytetty 
luovin tavoin kommunistisen isänmaan 
poliittisten intressien ajamiseksi. Tällai-
sista asioista ei vain saanut puhua, kir-
joittaa tai ainakaan allekirjoittaa kirjoit-
tamaansa, mikäli halusi edetä urallaan.

1980-luvulla neuvostoliittolaisen so-
tatieteellisen keskustelun padot avau-
tuivat. Uudet ja vanhat kielletyt ajatuk-
set nousivat sotatieteellisen keskustelun 
piiriin. Neuvostoasevoimien johto oli jo 
hieman aikaisemmin uudistusmielisen 
marsalkka Nikolai Ogarkovin johdolla 
ymmärtänyt, että käynnissä oli teknolo-
ginen murros, joka tulisi muuttamaan so-
dan luonteen. Käynnistynyt sotatieteel-
linen kehitys olisi voinut johtaa sodan-
käynnin vallankumoukseen neuvosto-
asevoimissa, mutta aika loppui kesken. 

Neuvostoliitto kaatui ja raunioille synty-
neet Venäjän asevoimat joutuivat keskit-
tymään selviytymiskamppailuun.

Ajatukset eivät kuitenkaan kuolleet 
Neuvostoliiton mukana. Vuonna 1995 
Venäjän Sotatieteiden akatemian johta-
ja armeijakenraali Mahmut Garejev jul-
kaisi teoksen Jos huomenna syttyy so
ta? Siinä entinen neuvostoasevoimien 
Yleisesikunnan päällikkö väitti aikai-
semman totuuden vastaisesti, että kaik-
ki menestyksekäs sotataito oli luoteel-
taan epäsuoraa. Epäsuoria toimia toteu-
tettiin asevoimien toimesta jo rauhan ai-
kana, jatkettiin sodan alkuvaiheessa ja 
ne muodostivat operaatiotaidon ytimen 
itse sodassa. Kirjallaan Garejev pois-
ti viimeisetkin ideologiset rajoitteet ve-



Kylkirauta 1/2023 18

ARTIKKELIT

näläiseltä sotatieteelliseltä keskustelulta. 
Epäsuoruudesta tuli muotia venäläisten 
sotatieteilijöiden etsiessä vastauksia uu-
den vuosituhannen haasteisiin.

Oveluuden lupaus
Epäsuoruuden kiehtovuus perustuu 
oveluuden lupaukseen eli ajatukseen 
siitä, että luovuuden avulla on mah-
dollista yllättää vastustaja ja voittaa 
sota. Neuvostoliiton asevoimien vii-
meinen Yleisesikunnan päällikkö ar-
meijakenraali V. N. Lobov esitti kir-
jassaan Sotajuoni (2001), että oveluus 
on voiman kerroin, laadullinen tekijä, 
joka kompensoi määrällisiä tekijöitä ja 
mahdollistaa heikomman voiton vah-
vemmasta mahdollisimman pienin ku-
luin. Oveluuden avulla komentaja tul-
kitsee sodan objektiivisia lakeja uudella 
ja ainutlaatuisella tavalla omaksi eduk-
seen. Käytännössä oveluus ilmenee sa-
laamisena, harhauttamisena ja uusien 
menetelmien tai välineiden käyttämise-
nä. Vaikka Lobov ihannoikin oveluut-
ta, hän ei pitänyt yllätyksen saavutta-
mista helppona. Hän esitti kolme mer-
kittävää oveluuden hyödyntämistä ra-
joittavaa tekijää: oveluus ei luo voimaa 
tyhjästä, se perustuu vastustajan syväl-
liselle tuntemukselle ja sen suoma yl-
lätys on ainutkertainen.

2000-luvulla informaatioteknologi-
an kehitys, käydyt sodat ja Venäjän oma 
kehitys ovat vaikuttaneet venäläiseen so-
tatieteelliseen ajatteluun, joka on myös 
saanut merkittävästi vaikutteita länsi-
maisesta sotataidosta. Samalla turval-
lisuuspalveluiden kulttuuri ja toiminta-
tavat ovat vaikuttaneet asevoimiin en-
tisten KGB-miesten noustessa Vladi-
mir Putinin mukana valtaan. Venäläiset 
sotilasteoreetikot ovatkin käyneet ajoit-
tain kiivasta keskustelua sodan ja rau-
han suhteesta sekä asevoimien tehtä-
vistä. Monille kyse on ollut epäsuorien, 
asymmetristen ja ei-sotilaallisten toimi-
en asemoimisesta tulevan sodan kuvan 
kehykseen niin, että sota olisi säilyttä-
nyt oman erityisen luonteensa. 

Venäläisten sotilasakateemikkojen 
epäsuoria toimia kohtaan tuntemaa ve-
toa selittää Venäjän kokema heikkous 
suhteessa Yhdysvaltoihin. Epäsuorat toi-
met tarjoavat mahdollisuuden tasoittaa 
voimasuhteita suurvaltakilpailijaan näh-
den. Venäläisessä ajattelussa epäsuoran 
vaikuttamisen lähtökohtana on suoran 
voiman käytön välttäminen tai sen tu-
keminen, jos siihen päädytään. Ei-soti-
laallisilla toimenpiteillä ja asymmetrisil-

lä toimilla pyritään lähtökohtaisesti ma-
nipuloimaan vastustajaa, ei tuhoamaan. 
Uudet tavat toimia, sääntöjen rikkomi-
nen, odotuksista poikkeaminen, kohteen 
itselleen asettamien rajoitusten hyväksi 
käyttäminen ja laittomat sekä rikolliset 
keinot ovat epäsuorien toimien ytimes-
sä. Rajoitetut budjetit eivät estä tällais-
ten toimien käyttöä ja niitä voidaan toi-
meenpanna ydinasepelotteen suojista il-
man eskalaation pelkoa.

Epäsuorien toimien strategia
Epäsuorien toimien käytännön luonnet-
ta on venäläisessä ajattelussa määritel-
lyt valtioiden välisten suhteiden vaiheis-
tus, joka yksinkertaisimmillaan jakau-
tuu rauhanomaiseen ja kiristyneeseen 
kilpailuun, sodan alkuvaiheeseen ja so-
taan. Ensimmäisessä vaiheessa ei-soti-
laallisilla toimilla on merkittävin roo-

li. Näitä ovat poliittisdiplomaattiset, ta-
loudelliset, kulttuuriset, oikeudelliset ja 
informaatioon perustuvat toimenpiteet. 
Informaatioteknologisten ja -psykolo-
gisten toimenpiteiden merkityksen kas-
vua 2000-luvulla venäläisessä sotatai-
dollisessa ajattelussa ei voi väheksyä. 
Informaation käyttö nähdään asymmet-
risenä, kustannustehokkaana keinona, 
jolla voidaan saavuttaa strategisia pää-
määriä jo rauhan aikana – estää sotia, 
hajottaa liittokuntia ja edistää monipuo-
lisesti valtion intressejä. Sodassa infor-
maatioherruus on ratkaiseva tekijä ja 
epäonnistuminen sen saavuttamisessa 
johtaa tappioon.

Sodan alkuvaiheessa epäsuorat toi-
met perustuvat salaamiseen, harhautta-
miseen, vastustajan tahdon lamauttami-
seen, uusien menetelmien ja asejärjes-
telmien käyttöön ja tarkkoihin iskuihin 

K
u

va
t:

  p
ix

a
b

ay
.c

om
, w

w
w

.v
oa

en
ew

s.
co

m
, W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s,
 U

S
A

F
 a

ca
d

em
y 

K
u

va
n

m
u

ok
ka

u
s 

P
a

si
 V

ä
ät

ä
in

en
.

K
u

va
t:

  p
ix

a
b

ay
.c

om
, w

w
w

.v
oa

en
ew

s.
co

m
, W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s,
 U

S
A

F
 a

ca
d

em
y 

K
u

va
n

m
u

ok
ka

u
s 

P
a

si
 V

ä
ät

ä
in

en
.



Kylkirauta 1/202319

ARTIKKELIT

vastustajan haavoittuvuuksiin. Epäsuoral-
la vaikuttamisella kierretään vastustajan 
voima ja horjutetaan sitä niin, että olipa 
vastustaja sitten hyökkääjä tai puolusta-
ja, sen yhteiskunta ja asevoimat menet-
tävät toimintakykynsä. Tämä mahdol-
listaa aloitteen kaappaamisen ja tavan-
omaisen, suoran asevoiman käytön, jos 
se yleensäkään on enää tarpeellista. In-
formaatiosodankäynnin eri muodoilla 
on merkittävä rooli vastustajan puolus-
tustahdon, johtamisen ja päätöksenteon 
lamauttamisessa. Varsinaisessa sodassa 
epäsuorat toimet perustuvat partisaanien 
ja erikoisjoukkojen käyttöön, kumouksel-
liseen toimintaan, iskemiseen haavoittu-
vuuksiin sekä syvyyteen, että sivustaan. 
Eräiden kirjoittajien mielestä verkosto-
keskeinen liikesodankäyntikin on luon-
teeltaan epäsuoraa – samoin tällaisen so-
dankäyntitavan kiistäminen vastustajalta.

Venäläisistä sotilasteoreetikoista 
mm. S. G Tšekinov ja S. A. Bogdanov  
sekä I. N. Vorobev ja V. A. Kiselev ovat 
pyrkineet kokoamaan epäsuorat toimet 
epäsuorien toimien strategiaksi. Tämä 
strategia ylittää sotataidon ja sotilaspo-
litiikan piirin nousten valtion ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa ohjaavaksi pe-
riaatteeksi. Ei-sotilaalliset, epäsuorat 
ja suorat sotilaalliset toimet yhdistyvät 
vaikuttamisen jatkumoksi, jonka tavoit-
teena on muuttaa vastapuolen poliittinen 
orientaatio. Ohjatun kaaoksen eli kohde-
valtion sisäisiin asioihin vaikuttamisen 
kautta pyritään saamaan aikaan kohde-
valtion romahtaminen tai oikeuttamaan 
sotilaallinen voimankäyttö tätä vastaan. 
Strategiaa toteuttava sotilasoperaatio 
voi perustua saartoihin, voimannäyt-
töihin, sijaistaistelijoihin, informaatio-
sodankäyntiin, kontaktittomaan sotaan 
ja rauhanturvaoperaatioon. Lännessä 
venäläisten kirjoittelut tulkittiin todis-
teeksi venäläisen hybridisodankäynnin 
doktriinin olemassaolosta, kun taas Ve-
näjällä katsottiin kirjoitettavan läntisen 
sodankäynnin periaatteista. Niin tai näin 
Venäjän sotilaallinen erikoisoperaatio 
lienee osoittanut, että läntisissä analyy-
seissä kiinnitettiin ehkä hieman liikaa 
huomiota Venäjän epäsuoran strategi-
an ei-sotilaalliseen osaan, vaikka sen 
aggressiiviisuus nähtiinkin oikein.

Tyhjä oveluuden lupaus
Venäjä toteutti vuosina 2014–2022 
Ukrainan suhteen epäsuorien toimien 
strategiaa, joiden päämääränä oli eli-
minoida Ukrainan valtion länsisuun-
tautumisen muodostama uhka. Venä-
jän hyökkäystä Ukrainaan edelsi ei-
sotilaallinen ja epäsuora sotilaallinen 
vaikuttaminen, joiden päämääränä 
oli Ukrainan valtiojohdon poliittisen 
orientaation muuttaminen. Kun täs-
sä ei onnistuttu ja tilannearvion osoit-
taessa, että hetki oli suotuisa, Venä-
jän poliittinen johto päätti käyttää so-
tilaallista voimaa Ukrainan ongelman 
ratkaisemiseksi. Venäjän sotilaalli
sen erikoisoperaation tavoitteena oli 
kymmenessä vuorokaudessa valloit-
taa Ukrainan itä- ja keskiosat ja vaih-
taa maan hallitus venäjämieliseksi il-
man, että Nato tai Yhdysvallat ehtisi-
vät puuttua operaation kulkuun. So-
tilasoperaatio perustui epäsuoriin ja 
asymmetrisiin toimiin, joilla oli tar-
koitus saavuttaa operatiivinen yllätys 
ja lamauttaa Ukrainan puolustus. Uk-
rainan valtiojohto oli tarkoitus elimi-

noida. Sotilasoperaatiota edeltävien ja 
sitä tukeneiden ei-sotilaallisten toimi-
en tarkoitus oli murentaa Ukrainan ha-
lu ja kyky sotilaalliseen vastarintaan.

Oveluuden lupaus osoittautui tyhjäk-
si. Epäsuoriin toimiin perustunut ope-
raatio epäonnistui ja samalla menetti pe-
rustansa myös Venäjän epäsuorien toi-
mien strategia. Epäonnistumisen syyt 
ovat moninaiset, eivätkä kaikki ole vielä 
tässä vaiheessa tiedossa. Selvää on, et-
tä epäsuora vaikuttaminen ei tuottanut 
haluttuja tuloksia ja Venäjä on siirty-
mässä Ukrainan osalta yhä enenevässä 
määrin massaan ja symmetriaan perus-
tuvaan strategiaan. Oveluudella ja yllä-
tyksellä on varmasti roolinsa vielä tule-
vaisuuden venäläisessä sotataidossa ja 
Ukrainan sodassakin, mutta tuskin sii-
nä määrin kuin venäläiset sotilasteoree-
tikot haaveilivat.

Majuri, sotatieteiden tohtori Juha 
Kukkola palvelee suunnittelusektorin 
johtajana Panssariprikaatin esikunnan 
operatiivisessa osastossa. 
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LAAJA-ALAISEN  
VAIKUTTAMISEN HAASTE  
SOTILASTIEDUSTELULLE

TEKSTI: ELIAS OIKARINEN

Haasteen voittaminen edellyttää symmetristen asevoimien sotilastiedustelulta 
jatkuvaa kehittämistä, kiinteää yhteistyötä valtion kokonaisturvallisuuden 

toimijoiden kanssa sekä taistelutilan moniulotteista hyödyntämistä operaatioiden 
toteuttamisessa. Tiedustelun tulee olla kaksi askelta edellä ennen kuin 

laukaustakaan on ammuttu. 

Sotilastiedustelu on asevoimien 
toimintaa, jonka tarkoitus on tu-
kea valtion strategista päätöksen-

tekoa ja sotilaallisia operaatioita ym-
märrystä lisäävällä uhkaperusteisella 
tiedustelutiedolla. Sotilastiedustelun 
tuottaman tiedustelutiedon loppukäyt-
täjiä ovat valtion ja asevoimien johto 
sekä sotilasoperaatioiden komentajat. 

Sotilastiedustelun  
tuottama tieto

Sotilastiedustelun tyypilliset tehtävät ja-
kautuvat kahteen pääluokkaan: strate-
giseen tiedusteluun ja operatiivistakti-
seen tiedusteluun. Näin sotilastiedustelu 
palvelee sekä valtion strategista päätök-
sentekoa että sotilaallista suunnittelua ja 
johtamista. Valtion ja asevoimien joh-
dolle strateginen sotilastiedustelu tuot-
taa koko valtion turvallisuutta koskevaa 
tietoa sotilaallisesta uhkasta. Strategi-
sesta sotilastiedustelusta voidaan puhua 
myös sotilastiedustelupalveluna, jonka 
tiedonhankintamenetelmissä korostuvat 
aktiivisuus ja kyky tunkeutua vastus-
tajan teknisiin järjestelmiin sekä pää-
sy vastustajan päätöksentekoproses-
siin henkilölähteiden avulla. Operatii-
vistaktinen sotilastiedustelu tuottaa so-
tilaskomentajille räätälöityä taistelutilaa 
koskevaa tiedustelutietoa. Molemmissa 

tehtävissä sotilastiedustelu pyrkii tuot-
tamaan ennakkovaroituksen sotilaalli-
sen uhkan todennäköisyydestä – esi-
merkiksi sodan tai sotilaallisen kon-
fliktin alkamisesta. 

Perinteisesti tiedustelujärjestelmä 
suojaa lähteensä ja tiedonhankkimista-
pansa, koska näiden paljastuminen vaa-
rantaa vakavasti tiedustelutoiminnan. 
Tiedustelun salaisen luonteen vuoksi 
tiedustelujärjestelmä ja sen tuottama tie-
dustelutieto eivät ole koskaan täysin lä-
pinäkyvää, vaikka arviolta jo vähintään 
80 prosenttia salaiseksi leimatun tiedus-
teluraportin tietolähteistä on digimurrok-
sen vuoksi julkisia. Läpinäkyvyydeltään 
sotilaalliseen uhkaan keskittyvä tiedus-
telutieto eroaa esimerkiksi yhteiskun-
nallista päätöksentekoa tukevasta tie-
teellisestä tiedosta. Sotilastiedustelun 
on näistä rajoituksista huolimatta kyet-
tävä tarjoamaan lisäarvoa päätöksente-
koon arvioilla, jotka vain se on kykene-
vä tuottamaan. 

Tiedustelun lisäarvo muodostuu ky-
vystä erottaa signaali kohinasta, millä 
ymmärretään päätöksentekijöiden in-
formointia poikkeamista tavanomaises-
sa hektisessä tietotulvassa. Keskeistä tie-
dustelutoiminnassa on huomio päätök-
sentekijöiden tietoon pohjautuvan ym-
märryksen lisäämisessä. 

Analyysillä ymmärrystä
Ymmärrys on tietoon perustuvaa tule-
vaisuuden ennakointia, jota tukee tie-
dusteluanalyysi. Tiedusteluanalyysis-
sä tiedustelujärjestelmän hankkimien 
tosiseikkojen ja analyytikkojen arvi-
oimien todennäköisyyksien perusteel-
la tiedustelujohtaja viestii päätöksen-
tekijälle vaihtoehtoisia malleja uhkan 
kehittymisestä tulevaisuudessa. 

Tiedustelujohtaja voi olla esimerkik-
si tiedustelupäällikkö, tiedustelu-upsee-
ri, tiedusteluanalyytikko tai erityisasian-
tuntija sotilasarvosta tai hierarkkisesta 
asemasta riippumatta. Tiedustelujohta-
ja kantaa vastuun organisaationsa tuot-
teesta, mikä tarkoittaa myös kykyä il-
maista analyysiin liittyvät tiedon var-
muusasteet sekä riskitekijät. 

Tiedustelu on pohjimmiltaan tuki-
toiminto: Päätöksentekijä voi jättää tie-
dustelutiedon huomioitta ja muodostaa 
ymmärryksensä pelkästään esimerkiksi 
intuition, kokemuksen, oman suhdever-
kostonsa tai jonkin muun tiedustelujär-
jestelmän ulkopuolisen tietolähteen pe-
rusteella. 

Tiedustelujärjestelmä voi myös tuot-
taa kehnoa analyysiä. Useiden tiedus
telun epäonnistumisten voidaan katsoa 
johtuneen tiedustelun ja päätöksenteon 
intressien sekoittumisesta, jossa tiedus-
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telujärjestelmä tuottaa päättäjille heitä 
miellyttävää, mutta vääristynyttä, jo-
pa valheellista tietoa. Vladimir Putinin 
päätöksen Venäjän hyökkäyksestä Uk-
rainaan helmikuussa 2022 katsotaan pe-
rustuneen tiedustelujärjestelmän tuotta-
maan vääristyneeseen tilannekuvaan. 

Emme tiedä, miten Ukrainan tiedus-
telupalvelut evästivät Volodymyr Ze-
lenskyiä hyökkäyksen käynnistyttyä. 
Tiedämme kuitenkin, että hänen päätök-
sensä jäädä ja jatkaa taistelua oli kään-
teentekevä kansankunnan olemassaolol-
le. Komentajalla on aina lopullinen vas-
tuu valinnoistaan, joita ei voi ulkoistaa 
tiedustelulle.

Ymmärryksen harhauttaminen
Laaja-alainen vaikuttaminen on uhka 
ymmärrykselle. Epäsuoraa lähestymis-
tapaa käyttävä strategi tai operaatikko 
voi kyllästää taistelutilan informaatiol-
la, monistaa merkitysvivahteita ja har-
hauttaa valetiedoilla, jotka ovat risti-
riidassa myös keskenään. Kattavaa lis-
taa keinoista on mahdoton laatia: ope-
ratiivisen älyn rajat ovat keinojen rajat. 

Aloitteentekijällä on mahdollisuus 
yllätykseen ja mustat joutsenet tai tie
dustelun epäonnistumiset, ovat mahdol-
lisia. Jos vastustajalla on mahdollisuus 
säädellä epäsymmetrisen lähestymista-
pansa astetta jatkumolla täysin epäsym-
metrinen–täysin symmetrinen, näin se 
myös toimii, jos tämä säätely tuo etua 
sodankäynnissä. 

Valtiollisella toimijalla on resurssit ja 
jatkuvuus symmetrisyyden asteen sääte-
lyyn. Resursseilla tarkoitetaan henkilös-
tön, materiaalin, käyttö- ja toimintaperi-
aatteiden, organisaation ja informaation 
kokonaisuutta. Erityisen haastavaa on, 
jos valtiollinen toimija käyttää samanai-
kaisesti sekä symmetristä että epäsym-
metristä lähestymistapaa. Tällöin voi-
daan puhua esimerkiksi laaja-alaisesta 
vaikuttamisesta menetelmäkirjoineen.

Laaja-alaisen vaikuttamisen uhka-
kuvasta johdettuna symmetrisen sodan-
käynnin tiedustelun tukema ymmärrys 
on alttiina vääristymille jo ennen sota-
toimien alkua. Komentajan päätökset en-
simmäisessä taistelukosketuksessa pe-
rustuvat hänen esikuntansa normaali-
oloissa valmistelemaan operaatiosuun-
nitelmaan, johon tiedustelu on tuottanut 
vihollisen toimintavaihtoehdot. Mikäli 
nämä vaihtoehdot ohjaavat komentajaa 
käyttämään aikaa, joukkoja ja taistelu-
tilaa vastustajalle edullisella tavalla, on 
aloite vastustajalla. Kääntäen: komen-

tajan toimintaympäristötietoisuus vas-
tustajasta on vääristynyt pitkäaikaisen 
vihamielisen toiminnan seurauksena. 

Tämä vahvistaa preussilaisen Hel-
muth von Moltken (1800–1891) totea-
man, että jokainen suunnitelma on van-
hentunut ensimmäisen taistelukosketuk-
sen jälkeen, mihin vaikuttavat muiden 
muassa olosuhteet ja sattuma. Komen-
tajan suunnittelu ja taisteluun valmis-
tautuminen ovat ymmärryksen valmis-
tamista taisteluun. Laaja-alaisella vaikut-
tamisella vastustaja pyrkii jo nyt vaikut-
tamaan koko yhteiskunnan eri sektorien 
päätöksentekijöiden ymmärrykseen, ei 
pelkästään sotilaalliseen komponenttiin. 
Strategisesti pyrkimys on saada päätök-
sentekijät oma-aloitteisesti toimimaan 
halutulla tavalla omaa etuaan vastaan. 
Tätä tarkoitetaan refleksiivisellä kont
rollilla, joka on Venäjän vaikuttamiseen 
liitetty käsite.

Sotilastiedustelun tuki 
johtamiselle

Sotilastiedustelun vastaus laaja-alaisen 
vaikuttamisen haasteeseen on osa val-
tion kokonaisturvallisuutta. Komentaja 
on ensisijaisesti sotilaallinen toimija, 
joka operoi moniulotteisessa taistelu-
tilassa. Onnistuakseen komentajan on 
ymmärrettävä taistelutilaan vaikuttavat 
uhkatekijät sotilaallista toimintaa laa-
jemmin.  Sotilastiedustelun tehtävä on 
tukea laaja-alaisin tietolähtein komen-
tajan ymmärrystä taistelutilaan vaikut-
tavista uhkatekijöistä.

Sotilastiedustelupalvelun strategi-
sen tiedonhankinnan keinovalikoima on 
merkittävä väline valtion johdon päätök-
sentekoa tukevalle tiedusteluanalyysil-
le. Keinoilla päästään sotilaallisiin ilmi-
öihin ja kohteisiin, joihin julkisilla läh-
teillä ei pääse. Yksi tällainen menetelmä 
on signaalitiedustelu. Epätavanomaisen 
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toiminnan erottamisen tavanomaises-
ta edellyttää normaalioloissa kerättyä 
ja kaiken aikaa ylläpidettävää uhkakir-
jastoa. Uhkakirjastot vaativat pitkäai-
kaista ja kärsivällistä kohteen tai ilmi-
ön seurantaa. 

Toinen strategisesti merkittävä tie-
donhankintakeino on henkilötieduste-
lu, jossa tiedonhankkijana ja tieduste-
lun kohteena on vuorovaikutuksessa 
oleva ihminen. Vuorovaikutus voi to-
teutua myös tietoverkon välityksellä. 
Henkilötiedustelulla voidaan pyrkiä 
ennakoimaan asioita tai ilmiöitä, joi-
hin on teknisesti työläs tunkeutua. Esi-
merkiksi ennakkovaroitus sotilaallises-
ta hyökkäyk sestä valtion alueelle tai toi-
minnasta kriittisiä valtion etuja vastaan 
voi edellyttää vastustajan tahdon selvit-
tämistä henkilökohtaisen vuorovaiku-
tuksen keinoin. Strategiset sotilastie-
dustelupalvelun tiedonhankintakeinot 

eivät ole itseisarvoisia: välineet vali-
taan sen perusteella, miten hyvin pys-
tytään vastaamaan päätöksentekijän tie-
totarpeeseen ja miten hyvin eri tiedon-
hankintakeinoilla pystytään täydentä-
mään toisiaan. 

Sotilastiedustelun operatiivistakti-
nen tiedonhankinta tukee sotilaallisten 
suorituskykyjen käyttöä eli valmistautu-
mista taisteluun. Näkökulma on väistä-
mättä strategista tiedustelutoimintaa fo-
kusoituneempi ja kapeampi. Tämä on 
perusteltua sodankäynnin periaatteiden 
näkökulmasta. Sotilaallisen voiman ta-
loudellinen käyttö, voimien vaikutuksen 
keskittäminen ja operaatioajatuksen yk-
sinkertaisuus edellyttävät sotilastiedus-
telulta taistelunkestävyyttä. Taisteluun 
keskittyminen on kuitenkin seikka, jo-
ta laaja-alaista keinovalikoimaa käyttä-
vä vastustaja voi hyödyntää, mikäli tie-
donhallinta on siiloutunut valtion turval-
lisuusorganisaatioissa. 

Tiedustelun vastaus laaja-alaisen 
vaikuttamisen haasteisiin muodostuu 
omaa ymmärrystä suojaavasta keinova-
likoimasta. Sotilastiedustelun aktiivisil-
la toimenpiteillä voidaan vääristää vas-
tustajan ymmärrystä. Omaan keinovali-
koimaan kuuluvat tiedusteluyhteistyö, 
tiedonhankintamenetelmien ja analyy-
sin kehittäminen, tiedustelun tuki epä-
tavanomaiselle vaikuttamiselle sekä tie-
dustelun tuki operaatioturvallisuudelle.

Informaatioympäristön 
hyödyntäminen

Tiedonhankinnan kehittäminen kos-
kee erityisesti avoimia lähteitä. Digi-
talisaation myötä millään valtiolla ei 
ole monopolia informaatioympäris-
töön. Tiedustelutoimintaan on hyö-
dynnettävissä kaupallisia välineitä ja 
kumppanuuksia. Myös tiedonhankin-
nan joukkoistaminen sotilaallisen kon-
fliktin aikana on vastaus epäsymmet-
risen vastustajan toimille. 

Kybervaikuttamisen lisäksi Ukrai-
nassa on joukkoistettu uhka- ja maali-
tiedon hankintaa sekä sotarikostutkinnan 
todisteiden keräämistä kaupallisin sovel-
luksin. Hybridivastustajaa vastaan voi-
daan myös käydä odotusarvosta poik-
keavin tavoin, epätavanomaisin keinoin. 

Sotilastiedustelu vähintään tukee tie-
dolla asevoimien epätavanomaista so-
dankäyntiä. Yksi tällainen epätavan-
omaisesti käytetty väline ovat erikois-
joukot, joilla voi olla oikein käytettynä 
jopa strateginen merkitys. Erikoisope-
raatiotaidon ja partisaanitoiminnan yh-

distäminen asevoimien tiedustelu- ja 
vaikuttamisketjuun on yksi Ukrainan 
onnistumisten osatekijä.  Kuten erikois-
joukkojen käytössä, myös kyberulottu-
vuudessa on vaikea ajallisesti erottaa, 
mihin tiedustelu päättyy ja mistä vai-
kuttaminen alkaa. Tiedustelutehtävä voi 
muuttua hetkessä vaikuttamistehtäväk-
si, jos kohteen merkitys vastustajan tais-
telulle on ratkaiseva samalla, kun itsel-
lä on suorituskyky välittömästi vaikut-
taa kohteeseen. 

Vastaava tilanne ilmenee lennokki-
en tai droonien käytössä, josta Ukrai-
nan operaatiotaito tarjoaa lukuisia esi-
merkkejä toiminnasta määrällistä yli-
voimaa vastaan.

Sotilastiedustelu tukee ymmärrystä 
sotilaallisesta uhkasta valtion ja asevoi-
mien päätöksenteossa. Vastustajan laaja-
alainen vaikuttaminen haastaa sotilaal-
lisen ja poliittisen päätöksenteon vaati-
maa ymmärrystä keinovalikoimalla, jol-
la pyritään yliotteeseen ja yllätykseen jo 
ennen taistelua. 

Sotilastiedustelu vastaa haasteeseen 
jo rauhan aikana defensiivisillä ja of-
fensiivisilla keinoilla osana asevoimien 
operointia moniulotteisessa taisteluti-
lassa. Sotilastiedustelun onnistuminen 
edellyttää yhteistyötä, tutkimusta, kou-
lutusta ja harjoittelua yhteiskunnan ko-
konaisturvallisuuden kehyksessä.

Everstiluutnantti, teologian maisteri 
Elias Oikarinen valmistelee Maanpuo
lustuskorkeakoululla väitöskirjaa, jossa 
tutkitaan tiedustelun mahdollisuuksista 
tukea komentajaa.
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KYBERTAISTELUT OSANA 
UKRAINAN SOTAA

TEKSTI: TUOMO RUSILA

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on toiminut jo osin unhoon työnnettyjen sodan realiteettien 
mieleen palauttajana. Vaikka sodankäyntimenetelmät ovat teknologisesti kehittyneet, 
vaikuttamisen kohteet ovat olleet perinteisiä. Kybertoiminta on Ukrainassa peittynyt 
tavanomaisen sodan jylyyn, mutta kybertaisteluista on saatavissa oppeja kansallisen 

kyberpuolustuksen kehittämiseen. 

Kyberoperaatiot ovat yleensä en-
simmäisiä esimerkkejä luetelta-
essa laaja-alaisen vaikuttamisen 

keinoja. Kyberoperaatioiden mahdolli-
suuksista laaja-alaisessa vaikuttamisessa 
saa kuitenkin paremman käsityksen, jos 
niitä ryhmittelee esimerkiksi PMESII- 
kehyksen avulla. 

Hyvin nopeasti havaitaan, että lähes-
tyminen, jossa kyberoperaatioihin suhtau-
dutaan lähinnä teknisten tietojärjestelmien  
ja niiden käyttäjiin liittyvänä tietoturva-
ongelmana, on riittämätön. Yhdellä ope-
raatiolla voi olla useampiakin tavoiteltu-
ja tai odottamattomia vaikutuksia, joita 
puolustajan voi olla vaikea hallita. Hyvin 
usein venäläisen kyberoperaation tavoi-
teltu loppuasetelma on jotakin ihan muu-
ta kuin kohteena olleen tietojärjestelmän 
toiminnan estäminen.

Venäläisessä informaatiosodankäyn-
nin opissa kyberoperaatiot ovat osa infor-
maatiovaikuttamisen keinovalikoimaa. 
Kyberoperaatioihin voidaan liittää sekä 
informaatiopsykologinen että informaa-
tioteknologinen näkökulma riippuen ha-
lutuista vaikutuksista ja yhteydestä mui-
hin operaatioihin. Myös epäonnistuneet 
informaatioteknologiset operaatiot voi-
daan hyödyntää osana informaatiopsy-
kologista vaikuttamista. Lähestyminen 
kyberoperaatioihin on siten laaja-alai-
sempi kuin lännessä, jossa keskitytään 
edelleen pitkälti informaatioteknologis-
ten kyberoperaatioiden vaikutuksiin ja 
niiden estämiseen. Arvioitaessa Venäjän 

kyberoperaatioita vain läntisestä näkö-
kulmasta voidaan päätyä lopputulokseen, 
jossa ne eivät ole olleet kovin menestyk-
sekkäitä. Tarkastellen samoja kyberope-
raatioita osana informaatio-operaatioiden 
kokonaisuutta, lopputulema voi olla toi-
nen. Ukrainan sodan eri vaiheissa tapah-
tuneita kyberoperaatioita, erityisesti ky-
bervaikuttamista, ei kokonaisuutena ole-
kaan mielekkäintä analysoida laaja-alai-
sen vaikuttamisen kehyksen kautta, vaan 
osana sodan muuta kehystä.

 
Kyberoperaatiot  

Ukrainan sodassa
Kyberoperaatiot ovat olleet osa soti-
lasoperaatioita aikaisemmissakin so-
dissa. Lähes kaikki Ukrainan sodas-
sa toistaiseksi nähdyt kyberilmiöt näh-
tiin jo Georgian sodassa 2008. Silti lä-
hes kymmenen vuotta kestänyt sota, ja 
erityisesti sen kuluneen vuoden merkit-
tävät muutokset, luovat ainutlaatuisen 
näkymän Venäjän kybersodankäynnin 
tarkasteluun.

Kyberoperaatiot ovat koko ajan ol-
leet osa Venäjän rajoitetun sodankäyn-
nin pyrkimyksiä horjuttaa ja painostaa 
Ukrainaa. Operaatioiden kohteet ovat ol-
leet pitkälti yhteiskunnan kriittistä infra-
struktuuria ja muita yhteiskunnan nor-
maaliin toimintaan vaikuttavia järjestel-
miä. Kyberoperaatioita on hyödynnetty 
ennen kaikkea osana tiedonhankintaan ja 
hankittua tietoa on hyödynnetty muussa-
kin vaikuttamisessa. Ennen helmikuussa 

2022 alkanutta sodan vaihetta kybervai-
kuttamisoperaatioiden painopiste oli in-
formaatiopsykologisessa vaikuttamisessa. 
Myös esimerkkejä informaatioteknolo-
gisten kyberoperaatioiden toteuttamises-
ta muun painostuksen osana löytyy. Yksi 
tällainen operaatio (NotPetya) levisi tar-
koituksella myös Ukrainan ulkopuolelle.

Kyberoperaatiot soveltuivat hyvin ra-
joitettuun sodankäyntiin eräänlaisena kiis-
tettävän vaikuttamisen arkkityyppinä. Ve-
näjä ei päässyt rajoitetulla sodankäynnil-
lä tavoitteisiinsa Ukrainassa, mikä pakotti 
käynnistämään helmikuussa 2022 sodan 
seuraavan vaiheen. Sodan helmi-maalis-
kuun vaihetta voidaan käsitellä tuhoamis-
sodankäyntinä. Sen alkuvaiheen tuli-is-
kun kyberoperaatiot Venäjä toteutti lähes 
ennakko-odotusten mukaisena. 

Huomionarvoista on, että kybertoi-
mintaympäristössä tuli-iskuvaihe alkoi 
noin kaksi viikkoa ennen tuli-iskua. Ky-
beriskussa hyödynnettiin laajasti erilaisia 
tuhoavia haittaohjelmia sekä palvelunes-
tohyökkäyksiä. Vaikuttamalla erityisesti 
valtionhallinnon johtamisyhteyksiin, vi-
ranomaisten tietojärjestelmiin, tiedotta-
miseen sekä tiedotusvälineisiin pyrittiin 
toiminnan häiritsemisen lisäksi luomaan 
myös psykologista painetta. 

Tuli-iskuun liittyneissä kyberoperaa-
tioissa painottui informaatioteknologinen 
lähestyminen. Tärkeimmät kyberiskut 
olivat synkronoituja kineettisten iskujen 
kanssa. Venäjän oletettuihin tavoitteisiin 
peilaten kyberiskut olivat ehkä onnistu-
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nein osa tämän vaiheen kokonaistulen-
käyttöä. Todennäköisesti Venäjällä olisi 
ollut helmi-maaliskuussa enemmänkin 
kyberoperaatioiden toteuttamiseen tarvit-
tavia suorituskykyjä käytettävissään. Al-
kuperäisen operaatiosuunnitelman epäon-
nistuttua kyberiskuja ei kuitenkaan enää 
jatkettu samalla intensiteetillä, koska uu-
silla iskuilla ei olisi saavutettu lisähyötyä 
suhteessa maaoperaatioon.

Keväällä 2022 Venäjä vaihtoi sotilas-
strategiansa kulutussodankäyntiin. Vas-
taavasti kyberoperaatiot siirtyivät tuke-
maan kulutussodankäynnin tavoitteita, 
tällä kertaa erityisesti informaatiopsyko-
logisen vaikuttamisen kautta. Vaiheessa 
nostivat päätään, osin vastineena Ukrai-
nan joukkoistettuun kyberhäirintään, eri-
laiset patrioottiset hakkeriryhmittymät, 
joiden avulla Venäjä kykenee edelleen 
nopeastikin suuntaamaan kyberhäirin-
tää esimerkiksi lännen poliittisten pää-
tösten perusteella. 

Patrioottisten hakkerien hyödyntämi-
sellä ja toiminnan ohjaamisella haluttuihin 
kohteisiin ei sinänsä ole mitään uutta, sillä 
sitä kokeiltiin jo Georgian sodassa. Myös 
tässä vaiheessa laajentunut kyberrikollis-

ryhmittymien ”palvelumallien” hyödyn-
täminen mahdollisti Venäjälle vaikutuk-
siltaan sotilaskyberoperaatioihin verrat-
tavaa vaikutusta pienillä kustannuksilla 
ja hyvällä kiistettävyydellä vaikutusten 
kohdistuessa muun muassa Nato-maihin.

Kirjoitushetkellä käynnissä olevas-
sa näännytyssodan vaiheessa Venäjä on 
taas lisännyt informaatioteknologisten ky-
beroperaatioiden määrää ja kohdistanut 
niitä, kuten kineettistäkin vaikuttamista, 
kriittiseen infrastruktuuriin. Julkisten ra-
porttien perusteella Venäjä on kyennyt ai-
nakin jossakin määrin koordinoimaan ky-
beriskujaan tavanomaisemman vaikutta-
misen kanssa. 

Vaikka sodan ja erityisesti maasodan 
johtamisessa Venäjällä onkin ollut mer-
kittäviä puutteita, vaikuttaa siltä, että kau-
kovaikuttaminen Ukrainan tukialueilla 
oleviin kohteisiin kyetään yhteensovit-
tamaan. Tässäkin vaiheessa ”jatkuvaa 
rynnäkön painetta” luodaan informaa-
tio-operaatioita tukevilla kyberoperaati-
oilla. Onkin mahdollista, että perinteisem-
män informaatiovaikuttamisen törmättyä 
läntisessä informaatiotilassa merkittäviin 
haasteisiin, informaatiopsykologisten ky-

beroperaatioiden suhteellinen merkitys on 
kasvanut. Tätä tukee länsimedian herk-
kyys uutisoida näiden operaatioiden vai-
kutuksista ja spekuloida niiden yhteyk-
sistä Venäjään. 

Ukrainan kybertaistelun 
menestystekijöitä

Ukraina on onnistunut ylläpitämään 
tietojärjestelmiään yllättävän hyvin 
koko sodan ajan. Ukrainan menesty-
minen kybertaisteluissa on pohjannut 
määrätietoiseen kansallisen kyberpuo-
lustuksen kehitystyöhön vuoden 2014 
jälkeen. Ukraina kehitti kyberpuolus-
tustaan sitä mukaa, kun sai kokemuk-
sia Venäjän kyberoperaatioista sekä op-
pi omista virheistään. Samaan aikaan 
Ukraina tiivisti yhteistyötä kansainvä-
listen kumppanien kanssa. 

Kumppanien eteentyönnetty kyber-
puolustus hyödytti molempia kokemuk-
sien ja saadun tiedon kautta. Ukraina 
onnistui myös saamaan ”kybersodan-
käynnin laboratorioonsa” merkittäviä 
kansainvälisiä tietoturvayrityksiä. Yri-
tysten saaman ja jalostaman tiedon hyö-
ty on globaali, vaikka sitä ei välttämättä 
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PMESII-ulottuvuus  
(Laaja-alaisen vaikuttamisen 
ulottuvuus)

Kyberoperaatio tai -tapahtuma

Poliittinen Ulkoministeriön tietomurto 2013, USA vaalivaikuttaminen 2016, Ghostwriter-kampanjat 
2021-22, erilaiset ”hack & leak”- operaatiot

Sotilaallinen Georgian sota 2008, Ukraina 2014-23, Pohjois-Korean kyberoperaatiot aseohjelmien 
rahoittamiseksi, eri viranomaisjärjestelmiin tai puolustusteollisuuteen kohdistuneet 
kyberoperaatiot

Taloudellinen NotPetya-operaatio 2016, pankkialan palvelunestohyökkäykset ja muu maksuliikenteen 
häirintä, Venäjän sallima kiristyshaittaohjelmaryhmittyminen vapaa toiminta

Sosiaalinen Twitter-botit ja uutissivustot sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa esim. USA:n 
vaalivaikuttaminen 2016, erilaiset ”hack & leak”- operaatiot

Informaatio Eri ryhmittymien toteuttamat palvelunesto- ja töhrimishyökkäykset sekä massamaiset 
tietomurrot ja saatujen tietojen julkaisu 2022-2023

Infrastruktuuri Ukrainan energiasektori-iskut 2015-16, 2022-23, VIASAT-isku 2022, 
kiristyshaittaohjelmaryhmittyminen toiminnan salliminen kriittistä infrastruktuuria 
vastaan esimerkiksi Colonial Pipeline

näin tyypillisesti tarkastellakaan. Vuosi-
en siedätysvaihe kyberuhkiin johti toden-
näköisesti myöhempien Venäjän kybe-
roperaatioiden vaikutusten merkittävään 
pienenemiseen. Erityisesti tiedonvaihdon 
nopeus on mahdollistanut puolustajalle 
suuremman temmon kuin hyökkääjällä. 

Kybersodankäynnin laboratorio on 
vain yksi näkymä Ukrainan onnistumi-
seen. Saadut havainnot ja kokemukset 
on kyetty myös operationalisoimaan. 
Erityisesti Ukrainan kyky havaita uh-
kia, puuttua niihin nopeasti, kyky toi-
pua vihollisen kyberoperaatioista sekä 
uskallus muuttaa omaa kybermaasto-
aan esimerkiksi pilvisiirtymän avulla 
ovat muodostuneet keskeisiksi menes-
tystekijöiksi. Kansainvälisten kumppa-
nien ja kaupallisten toimijoiden tuki on 
ollut äärimmäisen tärkeää, mutta silti 
tärkeintä on ollut Ukrainan kyky hyö-
dyntää saamaansa tukea. Tuen hyödyn-
tämisessä ja erityisesti yhtenäisen kan-
sallisen vasteen aikaansaamisessa Uk-
rainan siedätysvaiheen aikana luoman 
poikkihallinnollisen kyberpuolustuksen 
ja -turvallisuuden koordinointirakenteen 
merkitys on ollut kriittinen. 

Ukrainan toimien ja käytyjen kyber-
taisteluiden arviointia vaikeuttaa Ukrai-
nan hyvä operaatioturvallisuus. Lisäksi 
julkisuudessa on ollut hyvin vajaa nä-
kymä Ukrainan mahdollisesti toteutta-
miin omiin kybervaikuttamisoperaatioi-
hin. Näin ollen koko kyberpuolustuksen 
repertuaarin merkityksen arviointiin jää 

epävarmuustekijöitä kybertaisteluiden 
ollessa vielä käynnissä. 

Epävarmuuksista huolimatta näyttäi-
si ainakin jossakin määrin olevan mah-
dollista arvioida Venäjän voiman suun-
tautumista ja operaation vaiheen muu-
tosta sitä edeltävien kyberaktiviteettien 
perusteella. 

Ukrainassa ainakin kahdesti kyber-
toimintaympäristön toimeliaisuus muut-
tui muutamia päiviä tai viikkoja ennen 
muun operaation muutosta. Myös Venä-
jän informaatioteknisten ja informaatio-
psykologisten toimien painotuksien muu-
tos näyttäisi ennustavan sodankäynnin 
vaiheen muutosta. 

Tätä artikkelia kirjoittaessa odotel-
laan Venäjän suurhyökkäystä. Tulevas-
ta raportoinnista onkin mielenkiintoista 
seurata, kyetäänkö nyt havaitsemaan vai-
heen muutoksen ennusmerkkejä. Vaik-
ka tietoturvatalojen raportoinnissa on-
kin puutteensa perinteisen sodankäyn-
nin osalta, heidän käytössä oleva mitta-
va telemetria kybertapahtumista antaa 
kuitenkin eväitä vähintään tilastolliseen 
tarkasteluun. Nähtäväksi jää, voidaan-
ko kokemusten perusteella luoda mal-
leja esimerkiksi ennakkovaroituskyvyn 
kehittämiseksi.

Kyberkyvykkyyksien 
vahvistaminen

Levavasseur-projekti oli vuonna 1903 
ranskalaisen tykistökapteeni Léon René 
Levavasseurin konsepti tela-alustalla 

liikkuvasta tykistä, jota pidetään en-
simmäisenä kuvauksena panssarivau-
nusta. Useamman vuoden arvioinnin 
jälkeen projekti hylättiin, sillä se ei pys-
tynyt samaan kuin hevonen. 

Aina silloin tällöin kyberkyvyillä ol-
laan korvaamassa milloin mitäkin tavan-
omaista sodankäyntimenetelmää. Ku-
ten Levavasseurin projektissa, olemassa 
olevan täsmällinen korvaaminen ei ole 
mahdollista. Sen sijaan kyberkyvyillä 
voidaan luoda aivan uusia vaikutuksia, 
vahvistetaan perinteisiä vaikutuksia tai 
jopa heikennetään vanhoja suojauksia. 
Ukrainan sodan kyberoperaatioiden pe-
rusteella kaikkiin näihin vaihtoehtoihin 
tulee kyetä varautumaan. 

Varautumisessa vaikeinta on se, että 
kyberkamppailua käydään tietoverkko-
jen hallinnan lisäksi myös mielten hallin-
nasta. Ukrainan sodasta oppiminen edel-
lyttää, että siitä kyetään löytämään eri-
tyisesti olemassa olevia omia ratkaisuja 
haastavia havaintoja. Ukrainan poikke-
uksellisen hyvä menestyminen antaa tä-
hän erinomaisia mahdollisuuksia.

Everstiluutnantti Tuomo Rusila pal
velee Pääesikunnan johtamisjärjestel
mäosastossa kyberpuolustussektorilla.

PMESII on Yhdysvaltain asevoimien kehittämä lyhenne työkalusta, jota käytetään ulkoisen toimintaympäristön eri ulottuvuuksien 
analysointiin. Lyhenne koostuu toimintaympäristön osakokonaisuuksien etukirjaimista: Political (Poliittinen), Military (Sotilaallinen), 
Economic (Taloudellinen), Social (Sosiaalinen), Information (Informaatio), Infrastructure (Infrastruktuuri). PMESII-tarkasteluun 
voidaan liittää usein vielä lisänä kirjaimet PT, jotka ovat: Physical Environment (Fyysinen ympäristö) ja Time (Aika).
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RISTO SINKKO

NATO-PÄÄTÖS 
SÄVÄYTTI RUOTSIN 

MAANPUOLUSTUSAJATTELUA 
TEKSTI: RISTO SINKKO

Ruotsia voi sanoa perinteisesti maaksi, joka pitää huolta 
kansalaistensa ajattelusta kriisien tai jopa mahdollisen 

sodan tilanteessa. Valtiollinen toimija tätä tehtävää 
varten perustettiiin ensimmäisen kerran 1950-luvulla. 

Nykyisin tehtävää hoitaa MSB (Myndigheten  
för samhällsskydd och beredskap). Suomeen on 

aikanaan haettu oppia Ruotsista, muun muassa tavasta 
mitata kansalaisten maanpuolustustahtoa. 

Vuoden 2014 Ukrainan tapah-
tumien jälkeen Ruotsi käänsi 
puolustuspolitiikkansa uuteen 

asentoon, ja aseellisen puolustautumi-
sen merkittävän vahvistamisen lisäk-
si psykologiseen sodankäyntiin kiin-
nitettiin uudestaan erityistä huomiota. 
Ruotsin edellisen hallituksen puolustus-
ministeri Peter Hulqvist ajoi valtion ra-
hoitussuunnitelmiin edellä mainittujen 
kokonaisuuksien toimeenpanemiseksi 
huomattavat resurssit. Vuonna 2021 pe-
rustettiin Nationellt cybersäkerhetscen
ter (NCSC) eli kyberturvallisuukeskus.

Vuoden 2022 alusta perustettiin uusi 
elin lisäämään kansalaisten ja organisaa-
tioiden kyberturvallisuutta, MPF (Myn
digheten för psykologiskt försvar). Sille 
resursoitiin käyttöön henkilöstövoimava-
roja yhteensä 45 henkilötyövuotta. MPF 
toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

Venäjä aloitti laajan hyökkäyksen 
Ukrainaan helmikuun lopussa 2022. Tur-
vallisuuspoliittisen tilanteen muutoksen 

johdosta Ruotsi päätti hakeutua Naton 
jäseneksi toukokuussa yhdessä Suomen 
kanssa. Kokonaismaanpuolustuksen kä-
site (totalförsvaret) nousi ajattelussa ja 
keskusteluissa uuteen tärkeyteen. Kan-
salaisvelvollisuus (civilplikt) otettiin uu-
destaan käyttöön ja uudessa hallitukses-
sa aloitti siviilipuolustusministeri.

Ministeri Carl-Oskar Bohlin valotti 
siviilipuolustuksen näkymää maanpuo-
lustuskonferenssissa 8. tammikuuta 2023 
sen historiasta lähtien. Hän muistutti, et-
tä pääministeri Tage Erlander oli vuon-
na 1961 myös siviilipuolustusministeri. 
Erlander korosti, että jokaisen kansalai-
sen on oltava äärimmäisyyksiin asti val-
miina tekemään osansa kokonaismaan-
puolustuksen eteen. Sittemmin siviili-
puolustusta on hoidettu ajankohtaisten 
skenaarioiden mukaisesti. 

Kun kylmä sota loppui, Berliinin 
muuri kaatui ja Francis Fukuyama ar-
veli historian loppuvan, muuttui myös 
näkemys siviilipuolustuksen tarpeelli-

suudesta. Bohlinin mukaan nyt on kan-
salaisille oltava taas selvää, että tarvitta-
essa on toimittava kokonaismaanpuolus-
tuksen velvollisuuden mukaan.

Maanpuolustustahto on 
sydämessä

Jo ennen Nato-päätöstä MSB aloit-
ti kampanjan, jolla haetaan maanpuo-
lustustahdon vahvistamista ja perustel-
laan sitä, että jokaisen kansalaisen osal-
listumista vastarintaan tarvitaan. Kan-
salle vakuutetaan, että tahto on jokaisen 
sydämessä ja selkärangassa ja se nä-
kyy katseessa.

Retoriikka on aikaisempaa vahvem-
paa. Aikaisemmin puolustustahdon (för
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svarsvilja) käsitteen käytössä on oltu sel-
västi varovaisempaa, kenties on pelätty 
hätääntymistä tai jopa panikoitumista. 
Ruotsalaisessa kielenkäytössä vastarinta-
voima (motståndskraft) on ollut saman-
tapaisessa asemassa kuin Suomessa resi-
lienssi. Kampanja argumentoi, että ihmi-
set, viranomaiset, yritykset ja organisaa-
tiot ovat kaikki siviilipuolustuksen osia.

Kampanjassa painotetaan jokaisen 
kansalaisen velvollisuutta osallistua ko-
konaismaanpuolustukseen kykyjensä 
mukaan. Kysymyksessä ei välttämättä 
ole aseellinen maanpuolustus vaan si-
viilipuolustuksen ja yhteiskunnan muut 
ylläpidon tehtävät. Tämä velvollisuus ei 
Ruotsissa ole sinänsä uusi, mutta nyt se 
nostetaan uudelleen esiin. Kampanjassa 
kerrotaan jopa, että velvollisuuden lai-
minlyönnistä voidaan rangaista.

Sanomaa perustellaan lokakuussa 
2022 tehdyllä kansalaiskyselyllä, jon-
ka tuloksen mukaan 94 prosenttia ai-
kuisväestöstä pitää Ruotsia hyvänä maa-
na asua. Maanpuolustustahto tarkoittaa 
tahtoa ja yhteistä päätöstä puolustaa ja 
suojata maata, demokratiaa ja ihmisoi-
keuksia, vaikka se edellyttäisi vaikeita 
uhrauksia. Kampanjoinnin taustalla saat-
taa olla myös havainto siitä, että Venä-
jän hyökkäyksen jatkuessa kansalais-
ten luottamus valtion eri toimijoihin ja 
myös puolustusvoimiin on ollut lieväs-
ti laskusuunnassa. Ukrainan sodan jat-
kuessa MSB on jakanut vuoden 2022 ai-
kana tutkimuslaitos Kantar Sifon raport-
teja luottamuksesta ja kansalaisten huo-
lenaiheista kuukausittain.

Tehdyn tutkimuksen mukaan 90 pro-
senttia kansalaisista pitää itsestäänsel-
vyytenä toisten auttamista kriiseissä ja 
onnettomuuksissa. Kansalaisia kehote-
taan myös vastustamaan väärää infor-
maatiota ja propagandaa ja olemaan tark-
koina tiedonlähteiden suhteen ja arvi-
oimaan, mikä voisi olla jaetun tiedon 
tarkoitus. MSB tekee kyberturvallisuus-
asioissa yhteistyötä poliisin kanssa.

Älä tule huijatuksi tai 
harhaanjohdetuksi

Vuoden 2022 alussa perustettu viran-
omainen on valinnut viestintätavakseen 
käsikirjamaisen lähestymisen, toki ja-
kelussa pääpaino on digijakelussa eri 
nettisivustojen kautta. Ensimmäiset 
ohjekirjat suunnattiin journalisteille 
ja tiedottajille informaatiovaikuttami-
sen kohtaamisesta.

Kansalaisia ohjeistetaan välttämään 
huijatuksi tai harhaanjohdetuksi joutu-

mista (bli inte lurad). Ohjeistus on kol-
miosainen. Ensin neuvotaan, kuinka di-
sinformaatio todetaan ja tunnistetaan ja 
sitten kerrotaan, kuinka sitä on käsitel-
tävä. Kolmanneksi selitetään asiakoko-
naisuuteen kuuluvia käsitteitä ja sano-
ja. Ohjeensa MPF on tuottanut eloku-
vien muodossa.

Eri viranomaisten, järjestöjen ja 
muiden toimijoiden henkilöstölle MPF 
suosittelee MSB:n suunnittelemaa net-
tikurssia. 

Kansallinen 
kyberturvallisuuskeskus

MSB ja MPF ovat viranomaisia, joi-
den toiminnan kohteita ovat sekä suu-
ri yleisö että erilaiset organisaatiot, jul-
kinen hallinto ja talouselämä. Vuonna 
2021 perustettiin Nationellt cybersä
kerhetscenter (NCSC) eli kansallinen 
kyberturvallisuukeskus. Se on turval-
lisuusalan viranomaisten yhteistoimin-
taelin, jota vielä rakennetaan asteittain. 
NCSC toimii toistaiseksi samoissa ti-

loissa MSB:n kanssa ja vuonna 2023 
suunnitelmissa on, että noin sata hen-
kilöä työskentelee sen tehtävien piiris-
sä. Toiminnan ja vaikuttamisen kohtei-
na eivät ole yksityishenkilöt tai yksit-
täiset kansalaiset.

MSB:n lisäksi keskuksessa ovat mu-
kana puolustusvoimien radiolaitos FRA, 
puolustusvoimat ja turvallisuuspoliisi. 
Yhteistyössä ovat mukana myös posti- 
ja telehallitus, poliisi ja puolustusvoimien  
materiaalilaitos FMV.

NCSC:n verkkosivujen mukaan sen 
tehtävänä on muodostaa tilannekuva uh-
kista sekä mahdollisista odotettavissa 
olevista hyökkäyksistä, lyhentää aikaa 
hyökkäyksen havaitsemisesta vastatoi-
menpiteisiin, antaa suosituksia ja neu-
voja sekä vahvistaa yhteistyötä julkisen 
hallinnon ja yksityisen puolen välillä.

Siviilipuolustusministerin  
uudet ajatukset

Ruotsissa on ollut tapana järjestää val-
takunnallinen maanpuolustuskonfe-
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renssi kerran vuodessa. Pitopaikkana 
on Sälenin tunturihotelli. Järjestäjänä 
on Folk och försvar-järjestö ja kokous 
pidettiin nyt 8.-10. tammikuuta 2023 
kahden vuoden epidemiatauon ja etäko-
kousten jälkeen. Tärkeimpinä teemoina 
esityksiä hallitsivat Ruotsin Nato-pää-
tös sekä tuki Ukrainalle sodassa Venä-
jää vastaan.

Uuden porvarihallituksen siviilipuo-
lustusministeri Carl-Oskar Bohlin kuva-
si puheessaan siviilipuolustuksen läh-
tökohtaa siitä, että normaalitilanteessa 
elämäänsä hallitsevan kansalaisen on 
ylläpidettävä toimintakykynsä myös yh-
teiskunnan ollessa poikkeustilassa. Häiri-
ötilanteeseen on valmistauduttava ja va-
rauduttava henkilökohtaisesti.

Bohlin kuvasi puheessaan, kuinka 
juuri ennen konferenssia maan hallitus 
oli tehnyt päätöksen siviilivelvollisuu-
den (civilplikt) uudesta käyttöönotosta. 
Päätöksen mukaan MSB sai tehtäväkseen 
järjestää valmistelevat toimenpiteet niin, 
että siviilivelvollisuutta voidaan soveltaa 

kunnallisessa pelastuspalvelussa. MSB:n 
on raportoitava suunnitelmansa viimeis-
tään 1. maaliskuuta 2023. Siviilivelvol-
lisuuden uudistamista kannatti omas-
sa puheessaan myös edellisen hallituk-
sen puolustusministeri Peter Hultqvist.

Siviilivelvollisuus oli lakkautettu 
vuonna 2008. Siviilivelvollisuuden mui-
ta laajennuksia ei toistaiseksi ole suunni-
teltu, mutta Bohlinin mukaan kysymys 
on tärkeästä Ruotsin kokonaispuolustuk-
sen vahvistamisesta. Jo ennen nyt tehtyä 
päätöstä oli vuonna 2022 ehdotettu, et-
tä vuonna 2005 syntyneille järjestettäi-
siin kutsunnat siviilivelvollisuutta var-
ten. MSB:n mukaan perusajatuksena on 
se, että kriiseissä saadaan oikeat ihmiset 
oikeisiin tehtäviin.

Bohlinin mukaan huoltovarmuuden 
tarve on olennaisesti muuttunut. Aikai-
sempi Just in Time -toimitustapa yhteis-
kunnassa ei enää toimi, se oli pande-
miankin ensimmäisiä uhreja. Edellisellä 
hallituksella oli jo suunnitelmia liike-elä-
män ja hallituksen toimien koordinoimi-
sesta, mutta niitä ei toteutettu. Nyt on 
päätetty perustaa talouselämäneuvosto, 
jolla on paremmat edellytykset jakaa 
tietoa hallituksen ja liike-elämän välil-
lä. Yhdessä on pohdittava varastointia 
ja huoltovarmuusketjuja.

Bohlin totesi, että puolustusselon-
teossa vuodelta 2020 on selvät reitit si-
viilipuolustuksen rakentamiseksi. Vuo-
delle 2023 hallitus on päättänyt lisätä 
määrärahoja lähes miljardilla kruunulla.

Hanaholm aloite
Psykologisen maanpuolustuksen kehit-
täminen Ruotsissa on tunnettu meillä 
Suomessa 1950-luvulta alkaen. MSB:n 
toimintaa seuraa ja sen kanssa yhteis-
työtä Suomessa tekee Maanpuolustus
tiedotuksen suunnittelukunta (MTS). 
MTS on parlamentaarinen komitea ja 
sillä on kaksi toimintaa pyörittävää 
virkahenkilöä puolustusministeriössä. 
MTS toteuttaa vuosittain suomalais-
ten maanpuolustustahtoa kartoittavan 
kansalaistutkimuksen, jonka keskeinen 
maanpuolustustahdon mittari on lainat-
tu Ruotsista.

Maiden hallintojen ulkopuolella Ha-
nasaaren ruotsalais-suomalainen kult-
tuurikeskus on perustanut Hanaholmen-
aloitteen, joka on Ruotsin ja Suomen 
kahdenvälinen kriisivalmiusohjelma. 
Se julkaistiin tammikuussa 2021. Oh-
jelman alullepanija on Hanasaari, ja oh-
jelma toteutetaan yhteistyössä Ruotsin 
maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen 

turvallisuuskomitean kanssa suomalais-
ruotsalaisen kulttuurirahaston ja maiden 
hallitusten tuella.

Aloite kattaa siviilikriisien kaikki 
mahdolliset alat maastopaloista globaa-
leihin pandemioihin samoin kuin kybe-
ruhkiin.

Hanaholmen-aloite on kaksiosainen. 
Osat ovat vuosittainen kriisivalmiuskurs-
si ja siihen kytkeytyvä korkean tason 
foorumi. Hanke kohdistuu strategisen ta-
son suunnittelun kehittämiseen eikä ta-
vallisten kansalaisen tiedon tason tai val-
miuksien parantamiseen. Viimeksi krii-
sivalmiuskurssi on pidetty vuoden 2022 
syyskuussa. Marraskuun ensimmäisenä 
päivänä 2022 kokoontui korkean tason 
foorumi, jossa mukana oli muun muassa 
Ruotsin uuden hallituksen siviilipuolus-
tusministeri Carl-Oskar Bohlin.

Kulttuurikeskuksen Hanakäräjillä  
8. marraskuuta 2022 tapasivat maiden 
puolustusministerit Antti Kaikkonen ja 
Pål Jonson. Tapahtumassa maiden johta-
vat poliitikot käsittelivät puolustusyhteis-
työtä tulevan Nato-jäsenyyden valossa.

Aseellisen maanpuolustuksen se-
kä siviilipuolustuksen kehittämisessä 
ja muutoksissa Ruotsilla ja Suomella 
näyttää selvästi olevan yhteisenä piir-
teenä sotilaallisen ja siviilipuolustuk-
sen tehtävien ja toimintojen aikaisem-
paa vahvempi integrointi. Siviilipuolus-
tuksen toimintojen organisoimisessa ja 
määrärahojen lisäämisessä Ruotsi näyt-
tää olevan olennaisesti edellä. Suomel-
le on hyötyä yhteistyöstä, jota Huolto-
varmuuskeskuksen digiturvallisuusoh-
jelma sekä kyberturvallisuuskeskus te-
kevät MSB:n kanssa.

Risto Sinkko on sotatieteiden tohto
ri ja reservin majuri. 
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Strategiaa, kulttuuria vai molempia?

Suomen Nato-jäsenyys 
on viittä vaille valmis 
– odotamme enää Tur-

kin ja Unkarin ratifiointia se-
kä liittymissopimuksen edus-
kuntakäsittelyä. Suomen ja 
Ruotsin mahdollinen jäse-
nyys on kerännyt paljon huo-
miota kansainvälisesti. Suo-
mi olisi liittokunnalle arvokas 
jäsen strategisesti merkittä-
vän sijaintinsa vuoksi. Kuu-
luisa, yli 1300 kilometriä tup-
laisi Naton Venäjän vastaisen 
maarajan. Lisäksi Suomen ja 
Ruotsin liittyminen Natoon 
luo pohjoisen Euroopan puo-
lustuksen kannalta yhtenäi-
sen ja riittävän syvän alueen. Suomen, 
Ruotsin ja Norjan puolustusta tulisi tar-
kastella kokonaisuutena, kunkin maan 
vahvuuksia mahdollisimman tehokkaas-
ti hyödyntäen. 

Suomen puolustuskyky on euroop-
palaisittain huippuluokkaa, kiitos pit-
käjänteisen kehittämisen. Lähes kolmi-
kymmenvuotinen Naton rauhankumppa-
nuus sekä aktiivinen osallistuminen Na-
ton, YK:n ja EU:n kriisinhallintaan ovat 
parantaneet puolustusvoimien yhteen-
sopivuutta läntisten asevoimien kanssa. 
Suomi saa poikkeuksetta kiitosta toimin-
nastaan kansainvälisissä ympäristöissä.

 Venäjän hyökättyä Ukrainaan on 
painopiste ollut kansallista puolustusky-
kyä kehittävässä kansainvälisessä harjoi-
tustoiminnassa, joka jatkuu aktiivisena 
myös vuonna 2023. Liittokunnan jäse-
nenä Suomi joutuu uuteen tilanteeseen, 
jossa vahvan kansallisen puolustuksen 
periaatteita pitää avata kumppanimail-
le arvioinnin ja kehittämisen mahdol-
listamiseksi. 

Edellä mainitut kehityskulut ovat osa 
suomalaisen strategisen kulttuurin ilmen-
tymää. Maantieteen ja historiallisten ta-
pahtumien lisäksi strategisen kulttuurin 
muodostumisen taustalla voidaan nähdä 
ulkopoliittisen ajattelun kehitys. Suoma-
lainen strategiaan liittyvä keskustelu ja 
käytännön toiminta ovat Ukrainan sodan 
syttymisen jälkeen entisestään vahvista-
neet Suomen asemoitumista euroatlant-
tiseen yhteisöön. Tätä suuntausta voi tut-

kija Benjamin Tallisin tapaan luonneh-
tia myös uusidealistiseksi näkökulmak-
si, jossa arvot kuten vapaa demokratia, 
ihmisoikeudet, kansainvälinen normi-
pohjainen rakenne sekä taloudellisen ja 
kulttuurisen vallan elementit ovat itses-
sään puolustettavia ideaaleja. 

Naton juuret organisaationa ilmentä-
vät hyvin uusidealismin periaatteita. Jo 
liittokunnan perustana toimivassa Poh
joisAtlantin sopimuksessa (1949) jäsen-
ten todetaan sitoutuvan kansojen demo-
kratiaan, yksilövapauksiin ja yhteiseen 
kansainväliseen normiperustaan pohjau-
tuvan vapauden varmistamiseen kollek-
tiivisen puolustuksen kautta. Naton pe-
rustehtävät: pelote ja puolustus, kriisin-
hallinta ja yhteistyövarainen puolustus 
ovat keinoja tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi. 

Venäjän laittoman ja laajamittaisen 
sotilaallisen hyökkäyksen uuteen vaihee-
seen siirtämä sota Ukrainassa on kirkas-
tanut liittokunnan uhkakuvastoa, jonka 
uudessa strategisessa konseptissa (2022) 
tuodaan esille harvinaisen selkeästi: Ve-
näjä on tärkein ja suora uhka Naton jä-
senmaille ja euroatlanttisen alueen va-
kaudelle. 

Nato on toiminut Venäjän hyökkäyk-
sen suhteen yhtenäisesti. Venäjän muo-
dostama uhka on selkiytynyt ja tuki Uk-
rainalle jatkuu määrätietoisesti. Naton 
itäinen sivusta on vahvistunut sotilaal-
lisesti. Kehitys todennäköisesti jatkuu 
käynnissä olevien joukkorakenteen ja 

operatiivisen suunnittelun 
prosessien kautta. 

Suomen ja Ruotsin hake-
muksien ratifiointi on eden-
nyt historiallista vauhtia – 
ovathan molemmat Naton 
pitkäaikaisia kumppanei-
ta. Viime vaiheet ratifioin-
tiprosessissa ovat kuitenkin 
osoittaneet, ettei Natoa kai-
kissa tilanteissa voi tarkas-
tella pelkästään uusidealis-
tiseen näkökulmaan pohjaa-
vana monoliittina. Unkarin ja 
Turkin ratifiointien viivästy-
minen avaa mahdollisuuden 
arvioida myös yksittäisten jä-
senmaiden strategisen kult-

tuurin perusteita. Maantieteellisten ja 
historiallisten vaikuttimien lisäksi myös 
maiden ideologinen lähestymiskulma on 
erilainen. Nationalistinen, osin autoritää-
risiä piirteitä ilmentävä ja transaktionaa-
linen tapa tarkastella kansallisia intres-
sejä on jokseenkin ristiriitainen arvojen 
ensisijaisuuteen perustuvan uusidealis-
min kanssa. 

Suomen ja Ruotsin strategisen kult-
tuurin perusta ja niistä seuraavat tavoit-
teet sekä toimintaperiaatteet ovat hy-
vin linjassa niin Naton kuin sen suurim-
man jäsenmaan, Yhdysvaltojen näkö-
kulmasta. Liittokunnassa on kuitenkin 
30 jäsenmaata, joilla on omanlaisensa 
lähestymistapa turvallisuuden tavoitte-
luun. Viimeaikaisten ulostulojen kautta 
Suomen ja Ruotsin ulkopoliittinen joh-
to on ilmaissut ensisijaista uskollisuutta 
uusidealistista arvopolitiikkaa kohtaan. 
Esimerkiksi Turkille tehtävien myönny-
tyksien kautta ei olla valmiita uhraamaan 
omia hyveitä. Sälenin turvallisuuskon-
ferenssissa Suomen ja Ruotsin sekä Na-
ton edustajat toivat esille maiden yhtei-
sen liittymisen etuja sekä yhteistä arvo-
pohjaa. Jäsenyyden toteuduttuakin yksi 
Suomen keskeisistä strategisen kulttuu-
rin muutostarpeista on omien turvalli-
suusintressien yhteensovittaminen 31 
muun liittolaisen kanssa. Avain tähän 
on ymmärrys strategisen kulttuurin ra-
kennuspalikoista.

Tapani Montonen
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OHTO MANNINEN

PERINTEET UPSEERIN 
ARVOMAAILMASSA

TEKSTI: OHTO MANNINEN

Upseeristoon yhdistyvät mielikuvissa voimakkaasti 
arvot, asenteet, perinteet ja käyttäytymissäännöt. Näitä 

voidaan kutsua yhteisesti upseerien arvomaailmaksi, 
joita ohjaavat tietyt periaatteet. Arvomaailman 

peruspiirteet ovat säilyneet lähes muuttumattomia 
vuosisatojen ajan.

Upseeriston arvomaailman tut-
kimiseen on mahdollisuuksia 
historian kulussa vasta varsin 

tuoreen ajan osalta. Varhempien aiko-
jen osalta asiaa on tarkasteltava lähinnä 
päällystön ulkoisen kuvan osalta. Lienee 
heti alkuun todettava, että upseeriston 
kuva itsestään ja muiden kuva upsee-
ristosta ja sen arvomaailmasta on py-
synyt varsin samanlaisena ainakin nii-
den 400-500 vuoden ajan, kun upsee-
risto on ollut olemassa yhtenäisenä kä-
sitteistönä. Peruspiirteet ovat pysyneet 
samoina, vaikka tehtävien hoitamisen 
tapa on muuttunut ja monet asiat ikään 
kuin pehmentyneet, voisi sanoa muut-
tuneet ihmisläheisemmiksi ja inhimil-
lisemmiksi. Muutos liittyy ehkä eniten 
johtamisen ja koulutuksen muutokseen.

Ritarillisuus
Englanninkielessä esiintyy usein sa-
napari Officer and Gentleman, upseeri 
ja herrasmies. Herrasmiehen merkitys 
suomenkielessä on vanhastaan ollut sa-
ma kuin säätyläinen ja englanninkieles-
säkin se tarkoittaa hyvästä perheestä 
olevaa, hyväsukuista. Tämä kuitenkin 
johtuu siitä, että kantamerkitys juon-
tuu niistä piirteistä, jotka yhdistettiin 
hyväsukuisuuteen. Oli oltava käytök-

seltään ja tavoiltaan joustava ja siro, 
oli oltava hyvin kasvatettu tavoiltaan 
ja puheiltaan, oli oltava aistikkaasti ja 
kauniisti puettu, oli oltava kohtelias, 
hiottu ja hienostunut. Vastaavasti hen-
kilössä ei saanut olla mitään alhaista 
tai rahvaanomaisuutta.

Tällaiseksi – väittäisin – upseeris-
to alkoi kehittyä vasta 1700-luvulla, ai-
kaisintaan 1600-luvulla, kun hovielä-
mä ja ylimmän säädyn käytös alkoi ke-
hittyä vastaavasti. Toki taustalla olivat 
ritarillisuus ja ritarihyveet. Ritarihyvei-
siin kuuluivat; uskollisuus lääninherraa 
kohtaan, rehellisyys, anteliaisuus, nais-
ten ja turvattomien suojelu – eli tuo ni-
menomainen ritarillisuus – ja taistelu 
kristinuskon vihollisia vastaan. Ritarik-
si koulutuksesta juontuvat muuntuneina 
myös eräät riitit, joita upseerikoulutuk-
sessa piilee, esimerkiksi meilläkin kat-
keran maljan juominen aamuyöllä.

Upseeriston kuva
Voitaneen päätellä, että esimerkik-
si 1500-luvulla sotilaat, päällystö ja  
upseeristo olivat vielä varsin kultivoitu-
mattomia. Karskius oli tarpeen – myö-
hemmän arvion mukaan – ”turmeltu-
nutta” palkkasoturijoukkoa ja rahvaan 
oppimatonta nostoväkeä johdettaessa. 

Päällimmäisenä kuvassa olivat muh-
kea ulkomuoto, ylpeys, haarniskat ja 
muut raskaat varustukset, koreat hui-
vit. Tuo puoli on säilynyt, muuttunee-
na, upseerin kuvassa, joskin nykyisin 
maastopuku – ja taistelussa näkymättö-
myys – lienee suuren yleisön upseeri-
kuvassa syrjäyttänyt koreat univormut 
ja näkyvyyden, siis sen tyyppisen edes-
tä johtajuuden.

1600- ja 1700-luvuilla upseerikun-
nasta tuli aristokraattinen, omanarvon-
tuntoinen ja sulkeutunut ”kasti”. Koko 
länsimaisen maailmanpiirin mitassa ke-
hittyi hyvin yhtenäinen upseerinmalli. 
Sille olivat ominaisia kastihenki aluk-
si aatelin puitteissa, korostettu omanar-
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vontunto ja siihen liittyen kunnianar-
kuus sekä muotojen palvonta, tiukka 
pitäytyminen ohjesääntöihin ja perin-
teiseen käytöstapaan.

Upseeriston aatemaailmaan kuu-
luivat oleellisina rohkeuden arvostus, 
isänmaallisuus ja kunnia. Säädynmu-
kaiseen elämään tarvittiin rahaa, ja li-
säksi varuskuntaelämän pitkäveteisyys 
saattoi johtaa kortinpeluuseen, juopot-
teluun ja velkaantumiseen.

Kastin koossapitämiseksi upseereil-
ta edellytettiin tiettyä elämisen mallia. 
Myös avioliiton solmimisen edellytyk-
senä oli morsiamen kuuluminen vastaa-
vaan tai ylempään sosiaaliryhmään, ja 
upseerin piti avioliitossakin pystyä elä-
mään säädynmukaista elämää. Siksi en-
nen liiton solmimista tuli saada upseeri-
toverien hyväksyntä ja rykmentin ko-
mentajan suostumus.

Uskollisuus ja isänmaallisuus
Valtakunnan sotaponnistusten toteutu-
minen ja sodan käyminen vaativat soti-
laiden uskollisuutta. Niinpä upseereilta 
on vaadittu uskollisuusvala ja vieläpä 
erillinen upseerinvala. Uskollisuuden-
vala on alkujaan vannottu hallitsijalle, 
ja samalla sille valtiolle, jota hallitsija 
edusti. Uudelle hallitsijalle vannottiin 
uusi vala. Monarkioiden hävitessä on 
hallitsijan henkilö kadonnut sotilasva-
lasta. Mannerheim on kertonut olleen-
sa uskollinen keisari-suuriruhtinas Ni-
kolai II:lle, kunnes tämä syöstiin val-
lasta. Venäjän väliaikaisen hallituksen 
aikana tilanne oli epäselvä. Upseerin-
virastaan Venäjällä hän kuitenkin erosi 
– lokakuun vallankumouksen jälkeen 
– sillä perusteella, että Suomi oli tul-
lut itsenäiseksi.

Upseeriston ammattimaistuminen 
johti jo varhain myös värväytymiseen 
palkkasoturien tapaan ulkomaiden ar-
meijoihin. Upseerit saattoivat värväy-
tyä komppanioineen tai rykmentteineen, 
mutta uskonsotien ja sisällissotien aika-
kausi 1500-1600-luvuilla lisäsi myös yk-
sittäisten upseerien liikkumista maasta 
toiseen. Palvelusehtojen kontrahtiin liit-
tyi myös uskollisuudenvala. Näissä tapa-
uksissa uskollisuus merkitsi selvästi eri 
asiaa kuin isänmaallisuus, jolla on van-
hastaan ollut merkittävä osuus upseerien  
aatemaailmassa. Ruotsalaisia (ja suo-
malaisia) upseereita palveli 1700-luvul-
la Ranskassa Royal Suedois-rykmen-
tissä, ja Suomen rykmenttien upseerei-
ta oli muun muassa Saksin kuninkaan 
armeijassa. 

Kunnia
Upseeristoa yhdisti yhtenäinen käsitys 
kunnian merkityksestä.  Kunnianarkuus 
johti kaksintaisteluihin, ja niitä käytiin 
vielä sittenkin, kun ne oli lailla kiellet-
ty. Kunniasanan arvostus oli korkea. 
Vangiksi joutunut upseeri saattoi ol-
la kunniasanaa vastaan vapaana. Hä-
net voitiin vapauttaa kotiinsakin, mikä-
li hän antoi kunniasanansa, ettei enää 
osallistu sotaan. Upseerien omassa pii-
rissä voitiin upseerikunnian ja –tapo-
jen rikkomisesta haastaa myös kunnia-
oikeuden eteen.

Tämän yhtenäisen upseeriston kä-
sitteistön mukaan – ja upseerikunnian 
velvoitteiden mukaan – käytiin sotaa, 
ja sen varassa kehittyivät sodan lait ja 

sodan tavat. Tämän koodin mukaisesti 
määriteltiin antautumisen ehdot, mutta 
myös se, milloin valloitettu kaupunki an-
nettiin miehistön ryöstettäväksi (palkki-
on ja palkan asemesta). Sodan lait kehit-
tyivät sitten kansainväliseksi oikeudeksi, 
jolla yritettiin kieltää kaupunkien pom-
mitukset ja muu siviileihin kohdistuva 
tuho. Kaikki tämä päti sivilisoitunees-
sa maailmassa, mutta ei voitu olla var-
moja siitä noudattivatko ”villi-ihmiset” 
näitä sääntöjä.

Tiedon ja opin tarve
Yhteiskunnan mullistukset ovat muut-
taneet upseeriston kuvaa, mutta yllät-
tävän vähän. Ranskan suuri vallanku-
mous johti aluksi aatelisten vähenemi-
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seen upseeristossa, muun muassa teloi-
tuksin. Tilalle nousi uusia rivimiehistä, 
porvariskaarteista ja opiskelijoista. Val-
lankumousvaiheen jälkeen nämä uudet 
upseerit kuitenkin varsin pian omaksui-
vat aatelissäädyn tavat, ja heitä aateloi-
tiin vuorostaan. Yhtä kaikki 1800-lu-
vulla armeijat kasvoivat miesluvultaan, 
otettiin käyttöön asevelvollisuus, ja kun 
upseerien määräkin kasvoi, aatelitto-
mat alkoivat lisääntyä upseeristossa, al-
kaen reserviupseeristosta. 1800-luvun 
mittaan siis upseeristoon pääsy demo-
kratisoitui, mutta silti pidettiin kiinni 
1700-luvun perinteistä ja uudet upseerit  
halusivat aatelismiesten veroisiksi. 

Jo varhain oli erityistietoja vaativiin 
upseerintehtäviin päässyt aatelin ulko-

puolelta. 1800-luvulla tekniikkaa tarvit-
tiin yhä enemmän. Varhainen kommunis-
tinen ideologi Friedrich Engels korosti 
tiedon määrän lisäämistä: ”Kun teknisen 
vallankumouksen aallot riehuvat ympä-
rillämme, tarvitsemme nuorempia, roh-
keampia päitä.” Päällystön pitäisi halli-
ta tekniset aseet ja niiden edellyttämät 
taistelutavat; siksi oli teoreettista pohjaa 
vahvistettava ja opetuskykyä parannet-
tava. Tämä muutos oli 1800-luvun ar-
meijoissa alkamassa.

Johtajuus
Upseerin kansainvälinen nimitys on 
officerare, officer eli viran haltija, mi-
kä tosin osoittaa lähinnä sen, että hän 
on saanut esivallan valtakirjan tehtä-
vän hoitamiseen. Kotimainen nimitys 
upseeri on vanha ja kuvaavampi. Se 
selvästikin juontuu ruotsin sanasta upp
se – saksan aufsehen - eli tässä tapauk-
sessa se tarkoittaa valvoa ja tarkkailla. 
Upseerin asemahan oli 1900-luvulle as-
ti se, että hän taistelukentälle saakka 
antoi käskyt mutta ei osallistunut käy-
tännössä niiden toimeenpanoon. Ali-
upseeri sai haukkua hidastelevat mie-
het ja sven tuuvat.

Itse taistelussa upseerin tehtävä oli 
johtaa, paitsi käskyin, myös esimerkil-
lään. Upseeri oli ratsain kaikkien näh-
tävillä, hänen asunsa oli selvästi muis-
ta erottuva, hänen rohkeutensa tuli olla 
tuon näkyvän esimerkkiaseman mittai-
nen. Tähän kaikkeen liittyi tuo mainit-
tu kuva korskeasta ja pelkäämättömäs-
tä miehestä.

Vastuu oli johtajalla ja vanhastaan 
upseeriston tehtäviin on kuulunut myös 
alaisista ja kalustosta huolenpito. Jalos-
tuneena esimerkkinä vanhasta upseeri-
tyypistä olkoon G.M. Sprengtporten. 
Hän teki katsojaan miehekkään ja erit-
täin muhkean vaikutuksen: ”vapaana ja 
luonnollisena koko olemukseltaan hän 
osasi esiintyä ikään kuin olisi vain ym-
päristönsä vertainen, eikä toisaalta ke-
neltäkään jäänyt huomaamatta, että hän 
oli etevin, eikä kenkään unohtanut, et-
tä hän ehdottomasti vaati kuuliaisuutta 
ja ankaraa kuria.” Myös Suomen auto-
nomian ajan vanhan väen upseerit oli-
vat – paitsi ankaria ja karskeja esimie-
hiä – rehtejä, oikeudentuntoisia ja alai-
sistaan isällisesti huolta pitäviä.

Aikaa myöten johtaminen on kaik-
kialla muuttunut. Demokraattisten val-
tioiden synty, ihmisten tasavertaisuuden 
ideaali ja tiedon tason kasvu ovat aiheut-
taneet muutoksen, sekä pakottaneet, että 

antaneet mahdollisuuden uuden tyyppi-
seen johtamiseen. Upseeri ei 1900-luvul-
ta lähtien enää ole vain valvoja ja tais-
telunjohtaja vaan myös miesten johtaja.

Vielä 1870-luvun Ranskassa ken-
raali saattoi vaatia, että jokainen kirjan 
julkaissut upseeri tuli erottaa virastaan. 
Samaan aikaan ratsurykmentin upseeri 
saattoi kyllä tuntea hyvin eskadroonan-
sa hevosten ominaisuudet, mutta ei uu-
den asevelvollisuuden palvelukseen tuo-
mia miehiä. Tilanne oli kuitenkin muut-
tumassa, ja varsinkin upseerikoulutuk-
sen laatu ja määrä kasvamassa. Tiedon ja 
teknisen tietämisen tarve korostui.

Aiemmin eli kansan suussa sanonta: 
”Kenelle herra on antanut napit, hän an-
taa myös opin.” Enää ei riittänyt upsee-
rinvaltakirjan saaminen. Upseerin teh-
tävän vaatiessa tietämistä ja valistunei-
suutta tuli siis koulupohja upseerikasva-
tuksen ja virantäytön perustaksi. Pelkän 
muodollisen arvovallan sijalle tuli taito 
johtaa miehiä. Tuntemattoman sotilaan 
upseereissa tapaamme jatkosodan ajal-
ta kaksi tyypillistä upseerityyppiä, van-
hanaikainen käskyvaltatyyppi ja inhi-
millinen johdattaja. Kumpikin saattoi 
onnistua tai epäonnistua tehtävässään. 
Rauhan aikana kasvatustieteen appro-
batur tuli Suomessakin kadettikoulutuk-
sen osaksi. Nykyisin nuo 1800-luvulta 
alkaneet opit ovat saaneet symbolikseen  
syväjohtamisen teorian.

Lienee todettava, että kuvaan ja joh-
tamisvälineisiin edelleen kuuluu käski-
jän, muodollinenkin, asema ja siihen liit-
tyvät arvon merkit. Sotakoneisto hiotaan 
koulutuksella – kaiken nykyajan koulu-
tustaidon ja tekniikan avulla – huippuun-
sa, mutta koneiston toiminnan on kriisi-
tilanteessa oltava etukäteen tiedettävissä 
ja ennakoitavissa. Sen takaavat käskyt 
ja niiden toteuttaminen, ja tämän sys-
teemin sisällä ruusukkeet takaavat su-
jumisen. Ruusukkeiden saamiseksi on 
upseerin oltava enemmänkin virallistet-
tu ja hyväksytty taitaja sekä tietäjä kuin 
pelkkä viranhaltija. Hänen toimintansa 
ennakoimiseksi on hyvä tietää, että hän 
omaa myös sekä rohkeuden ideaalin, 
että uskollisuuden ja velvollisuuden- ja 
vastuuntunnon selkärangan.

Filosofian tohtori Ohto Manninen 
on Maanpuolustuskorkeakoulun sota
historian emeritusprofessori.
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SABOTAASIA TAMPEREELLA 
1942
TEKSTI: MIKA TYRY

MIKA TYRY

Keväällä 1942 Valtiollinen poliisi oli ihmeissään, kun 
Tampereella tehtiin sabotaasi-iskuja sähkömuuntajia 
ja rautateitä vastaan. Yleisenä käsityksenä on ollut, 

että vastarintatoimintaa ei Suomessa esiintynyt sotien 
aikana. Miksi sitten nämä Tampereen lähialueella 80 
vuotta sitten tapahtuneet sabotaasi-iskut ovat lähes 

täysin unohtuneet sotahistorian tutkijoilta?   

Jatkosodan alkaessa suomalaiset 
kommunistit olivat joko turvasäi-
lössä tai maan alla. Tietokirjailija 

Seppo Sudenniemi kirjoittaa teokses-
saan Salaisen sodan varjot Tampereen 
olleen jatkosodan aikana jonkinlainen 
maan alaisen vastarintatoiminnan kes-
kus. Sudenniemen mukaan puheet sii-
tä, että kyseessä olisi ollut todellinen 
vastarintaliike, ovat vahvasti liioiteltu-
ja. Samoilla linjoilla on myös sotatie-
teiden tohtori Vladimir Panschin, jon-
ka mukaan talvi- ja jatkosodan aikana 
kotialueella ei toteutettu ainuttakaan sel-
laista terrori- tai sabotaasitekoa, joilla 
olisi ollut merkittävää yhteiskunnallis-
ta vaikutusta. 

Tampereen vastarintatoimintaan liit-
tyy mielenkiintoisia yhtymäkohtia Neu-
vostoliitossa useaan otteeseen koulu-
tettuun suomalaiseen kommunistiin ja 
desanttiin Eino Laaksoon, Espanjan si-
sällissotaan sekä neuvostoliittolaiseen 
räjähdeasiantuntijaan ja myöhemmin 
spetsnaz erikoisjoukkojen kehittäjänä 
tunnettuun Ilja Starinoviin. Eikä tästä 
listasta voi oikeastaan jättää pois No-
bel-palkittua yhdysvaltalaista kirjaili-
jaa Ernest Hemingwaytä ja suomalais-

ta Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinnon 
saanutta Hannu Salamaa.

Suomalaisen vastarintatoiminnan 
juuret olivat Espanjassa. Espanjan si-
sällissodasta oli palannut kansainvälis-
ten joukkojen vapaehtoinen taistelija ja 
kovan luokan kommunisti Eino Laak-
so. Hän toi oppimansa sabotaasitaidot 
Suomeen. Ennen Espanjan sisällissotaa 
Laakso oli ollut Moskovassa opiskele-
massa suomalaisten kommunistien puo-
luekoulussa.  Talvisodan ajan Laakso pii-
leskeli, mutta hieman ennen jatkosodan 
syttymistä Valtiollinen poliisi (Valpo) otti 
hänet muiden epäluotettavien henkilöi-
den kanssa kiinni. Syksyllä 1941 tämä 
espanjankävijä passitettiin turvasäilös-
tä rintamalle Pärmin joukkojen muka-
na ja Laakso oli tästä joukosta ensim-
mäisiä Neuvostoliiton puolelle loikan-
neita. Neuvostoliitossa Laakso valittiin 
koulutettavaksi kaukotiedustelijaksi ja 
hänet pudotettiin takaisin Suomeen ke-
säkuussa 1942.

Yhdentoista iskun sarja
Suurin sabotaasi-iskujen sarja tehtiin 
29. syyskuuta 1942. Tampereella ja 
ympäristössä kirjattiin yhden yön ai-

kana yhteensä yksitoista iskua. Näi-
den iskujen kohteina olivat Tampe-
reelle saapuvat rautatielinjat ja useita 
sähkönsiirtoon liittyviä kohteita. Aikai-
semmin keväällä toimintaan osallistu-
neet nuoret olivat tehneet jo muutamia 
pommi-iskuja, joilla oli ollut lopulta 
vain hyvin paikallisia vaikutuksia. 

Ensimmäinen räjähdys tapahtui Tam-
pereelta Poriin matkalla olleen tavaraju-
nan saavuttua Santalahden pysäkille. Rä-
jähdyksessä veturi vioittui lievästi. Ra-
ta oli vain hetken aikaa poikki. Seuraa-
vaksi räjähti kello yhden jälkeen yöllä. 
Junan alla räjähtänyt pommi rikkoi täl-
lä kertaa ratakiskoa noin metrin pituu-
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delta, veturin kärsiessä vain lieviä vau-
rioita. Iskulla ei tälläkään kertaa ollut 
juuri mitään merkitystä rataosuuden lii-
kenteelle. Yön kolmas räjähdys tapahtui 
noin tunnin kuluttua edellisestä Vuores-
vuoren ammus- ja räjähdysainevarikon 
lähellä olevan muuntajan luona. Muun-
tajan läheisyyteen oli asennettu kaksi rä-
jähdyspanosta, joista vain toinen oli rä-
jähtänyt. Ammusvarikon portinvartija 
kuuli syntyneen räjähdysäänen ja läh-
ti selvittämään äänen alkuperää. Por-
tinvartija havaitsi muuntajan vieressä 
naulalaatikon muotoisen pommin, jota 
paikalle saapunut vartiopäällikkö yritti 
siirtää. Pommi kuitenkin räjähti liikutel-
taessa ja haavoitti vartiopäällikköä vaka-
vasti. Kolmatta iskua rautateitä vastaan 
oli yritetty Rukkamäen ylikäytävän koh-
dalla Tampereen ja Toijalan välisellä ra-
taosuudella. Pommi löytyi rataa tarkas-
tettaessa ja se onnistuttiin ansoituksesta 
huolimatta poistamaan ehjänä. 

Yöllä tehtyjen iskujen jälkeen alueen 
muuntaja-asemia tarkastettaessa havait-
tiin, että Pispalassa olevaan muuntajaan 
oli heitetty pommi, joka ei kuitenkaan 
ollut räjähtänyt. Muuntajia vastaan oli 
yritetty iskeä myös Satakunnankadun 
länsipäässä, josta löydettyyn pommiin 
oli ollut asennettu kaksi erillistä aikasy-
tytysjärjestelmää. Panoksien sytyttämi-
seen tarkoitettuihin savukkeisiin oli kui-
tenkin tarttunut huulipunaa ja huulipu-
nan sisältämä rasva oli tukahduttanut pa-
lavien savukkeiden hehkun.

Sähkömuuntajien lisäksi korkea-
jännitelinjat olivat olleet samana yönä 
iskujen kohteena. Ala-Villilän pelloil-
la olevan sähkölinjan nelitolppaiseen 
sähköpylvääseen asennetuista panoksis-
ta vain yksi sen räjäyttämiseen tarkoite-
tuista panoksista oli räjähtänyt. Vastaa-
valla tavalla oli yritetty räjäyttää Pyyni-
kin hiekkarannalla kulkevaa korkeajän-
nitelinjaa. Pommin oli löytänyt paikan 
ohi kävellyt henkilö, joka oli varomat-
tomasti ryhtynyt tarkastelemaan pom-
mia. Pommi räjähti ja haavoitti lieväs-
ti pommiin koskenutta henkilöä, mutta 
muut vauriot jäivät vähäisiksi.

Yön aikana oli lisäksi katkaistu Tam-
pere – Ylöjärvi välisellä puhelinlinjal-
la 24 johdinta ja Pitkärannan keskus-
sairaalan kohdalla oli katkottu 29 joh-
dinta. Kaikkiaan syyskuussa yhden yön 
eri aikana yhdeksään eri paikkaan asen-
netuista pommeista vain neljä räjähti jo-
ko kokonaan tai osittain. Yksikään näis-
tä räjähdyksistä ei aiheuttanut huomat-
tavaa vahinkoa. 

Espanjalaiset laatikot
Espanjanlaisiksi laatikoiksi kutsuttu-
jen pommien asentaminen oli annettu 
nuorten tyttöjen tai naisten vastuulle, 
joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta 
räjähteiden käsittelystä. Muut yön ai-
kana käytetyt pommit asensivat pojat.

Suurin osa syyskuussa tehtyjen sa-
botaasi-iskujen tekijöistä oli ollut tyttö-
jä tai nuoria naisia. Heitä ei voi yksin-
omaan syyttää iskujen epäonnistumisis-
ta, sillä iskuissa käytettyjen välineiden ja 
pommien käyttöä ei ollut harjoiteltu ja 
ne olivat pommeja käsitelleille vieraita. 
Vaikka pommit joissain tapauksissa rä-
jähtivätkin odotetusti, ei niillä juuri saatu 
aikaiseksi vahinkoja. Luultavimmin tä-
mä johtui siitä, että kohteet olivat lopul-

ta valittu hyvin sattumanvaraisesti, eikä 
iskujen kohteita ollut tiedusteltu riittä-
vän tarkasti. Ehkä vastarintatoiminnan 
merkittävin onnistuminen oli siinä, et-
tei kukaan siihen osallistuneista henki-
löistä vammautunut tai kuollut asentaes-
saan kotitekoisia sekä toiminnaltaan hy-
vin epäluotettavia räjähteitä pimeässä ja 
puutteellisella koulutuksella.

Vastarintatoiminnan 
saavutukset ja merkitys

Valtiollinen poliisi arveli vastarinta-
toiminnan aktivoitumisen johtuneen 
kesällä 1942 laskuvarjolla Tampe-
reen lähistölle pudotetun desantti Ei-
no Laakson vaikutuksesta. Espanjan 
sisällissodassa Laaksolla oli ollut joh-
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dossaan sissiryhmä, joka oli tehnyt tu-
hoamistehtäviä. Heti Espanjan sisällis-
sodan päättymisen jälkeen toukokuus-
sa 1939, Suomessa oli ilmestynyt teos 
Suomen pojat Espanjassa, jossa näi-
tä Laakson käyttämiä ja Starinovin ke-
hittelemiä erilaisia pommeja esiteltiin. 
Kirjan luvun Partisaanit  rohkeat po
jat, oli kirjoittanut Eino Laakso. Kir-
jassa on lyhyt kertomus junaiskuihin 
kehitetystä rapidaspommista, joiden 
kopioita vastarintatoimintaan osallis-
tuneet nuoret Suomessa kutsuivat es-
panjanlaisiksi laatikoiksi. Ernest He-
mingway kirjoitti näistä Espanjassa toi-
mineista sisseistä vuonna 1940 ilmes-
tyneessä romaanissaan Kenelle kellot 
soivat. Hänen kerrotaan myös tutustu-

neen suomalaisiin sisseihin näillä mat-
koillaan. Uskotaan, että yksi näistä suo-
malaisten sissiretkistä on ollut Heming-
wayn kirjan esikuvana.

Espanjan sisällissodan jälkeen Sta-
rinov palasi Neuvostoliittoon. Vuonna 
1939 marraskuussa hänet komennettiin 
Karjalan kannakselle, jossa hän osallis-
tui juuri alkaneeseen talvisotaan. Kan-
naksella Starinovin tehtävänä oli purkaa 
suomalaisia miinoja ja tutkia suomalais-
ten käyttämiä ampumatarvikkeita. Täs-
sä tehtävässään hän haavoittui käteen 
tarkka-ampujan luodista. Toipuessaan 
haavoittumisestaan, Starinov jatkoi ra-
diolla laukaistavan pommin kehittämis-
tä. Tämä radiomiinaksi kutsuttu väline 
tuli myöhemmin tutuksi suomalaisille 
jatkosodan aikana Viipurin suunnalla. 
Everstiksi ylennetty Ilya Starinov kuoli 
satavuotiaana vuonna 2000.

Neuvostoliiton osuus  
sabotaasi-iskuissa

Poliittisen historian professori Kim-
mo Rentola arvelee, että Laakso oli 
luultavasti johtamassa Tampereen sa-
botaasi-iskuja syyskuussa 1942. Mos-
kovaan lähetettiin heti sabotaasi-isku-
jen jälkeen radioviesti, jonka mukaan: 
”Yöllä 29. syyskuuta nuorten työläisten 
ryhmä, 14 henkeä, suomalaisen kom-
munistin, meidän työntekijämme joh-
dolla suoritti joukon tuhoiskuja Tampe-
reen kaupungissa. Oli poliisiratsia. Ke-
tään ei onnistuttu pidättämään.” Ren-
tolan arvio perustuu todennäköisesti 
Moskovassa toivottuun tietoon siitä, 
että Suomeen lähetetyillä henkilöillä 
oli vihdoinkin saatu jotain konkreet-
tista aikaiseksi. Radioviestissä oli täy-
sin oikein ilmoitettu iskuihin osallis-
tuneiden henkilöiden määrä, joten sen 
lähteenä ei ole voinut olla kukaan muu 
kuin Laakso. Neuvostoliitolla ei kuiten-
kaan näytä olleen Laaksoa suurempaa 
roolia tai osuutta näihin Tampereella 
tehtyihin sabotaasi-iskuihin. Lopulli-
nen varmuus tähän kysymykseen saat-
taisi löytyä Laakson kumppanina toi-
mineen ja sodan jälkeen Neuvostoliit-
toon palanneen radistin kirjoittamista 
kertomuksista, joita varmasti on taltioi-
tu Venäjällä oleviin arkistoihin. 

Sabotaaseihin osallistuneista nuorista 
kaikkiaan 24 sai tuomion valtiopetokses-
ta. Tuomiot olivat ankaria pitkistä van-
keusrangaistuksista aina kuolemanran-
gaistukseen. Kuolemanrangaistus tosin 
muutettiin myöhemmin elinkautiseksi 
vankeudeksi. Kaikki tuomitut vapautet-

tiin heti rauhan tultua, sillä Välirauhan-
sopimuksen ehtojen mukaisesti liittou-
tuneiden hyväksi toimineet oli vapau-
tettava. Mikä oli näiden nuorten henki-
löiden motiivi tehdä sabotaasi-iskuja? 
Todennäköisesti se oli vakaumukseen 
pohjautuvaa kommunismin ja Neuvos-
toliiton ihannointia.

Miksi Tampereen iskut vuonna 1942 
ovat jääneet niin vähälle huomiolle? So-
dan vastustus ei koskaan saanut Suo-
messa väestön keskuudessa tukea tai 
edes pientä passiivista myötämielisyyt-
tä. Tilanne oli oikeastaan juuri päinvas-
toin, sillä epäilyttävän toiminnan seu-
raajia ja ilmiantajia oli kaikkialla. Teh-
dyillä sabotaasi-iskuilla ei siis koskaan 
ollut mitään merkitystä käynnissä ole-
vaan sotaan, sen lopputulokseen tai vä-
estön mielialoihin. Hannu Salama kir-
joitti Tampereen tapahtumista romaa-
nin nimellä Siinä näkijä missä tekijä, 
joka sai Pohjoismaisen kirjallisuuspal-
kinnon vuonna 1975. Kirjan sai ilmes-
tymisen jälkeen paljon kritiikkiä kom-
munisteilta, jotka pitivät teoksen anta-
maa kuvaa vääristeltynä. Laakson mu-
kaan maanalainen toiminta olisi ollut 
mahdotonta yhtä julkisena, kuin mitä 
Salama oli sitä kuvannut. Eino Laakso 
vaikeni elämänsä loppuun saakka sekä 
Espanjan sisällissodan että jatkosodan 
aikaisesta toiminnastaan.

Majuri evp Mika Tyry opiskelee Ou
lun Yliopiston historian laitoksella. Ar
tikkeli pohjautuu kirjoittajan pro gadu 
työhön Sabotaasiiskut Tampereella 
syyskuussa 1942.



42

HISTORIAKATSAUS

Kylkirauta 1/2023Kylkirauta 1/2023 42

Perinnetietoutta – tiesitkö tätä? 
Laaja-alainen vaikuttaminen – paljon 

vanhaa uusilla käsitteillä

Turvallisuusympäristön jatkuva 
muutos on heijastunut ja tulee 
edelleen vaikuttamaan muuttu-

neeseen sodankuvaan, jonka määritte-
lyä ohjaavat entistä moninaisemmat uh-
kakuvat sekä laaja-alaisen vaikuttamisen 
kaikki mahdolliset keinot. Turvallisuu-
sympäristön muutos on vakiinnuttanut 
läntiseen uhkakeskusteluun laaja-alai-
sen vaikuttamisen, sekä hybridivaikut-
tamisen ja hybridisodankäynnin käsit-
teet. Niin sanotut laaja-alaiset uhkat ei-
vät ole sinänsä uusia eikä hybridikäsit-
teelle saa antaa liikaa painoarvoa, sillä 
kyse on pitkälti vanhamuotoisen sodan-
kuvan uusista käsitteellisistä tulkinnoista. 

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selon-
teon mukaisesti uhkakokonaisuutta lähes-
tytään sotilaallisesta näkökulmasta laaja-
alaisena vaikuttamisena. Laaja-alainen 
vaikuttaminen on sotilaallisessa varautu-
misessa käytettävä uhkakuva. Se pitää si-
sällään hybridivaikuttamisen, mutta uhka-
kuvaan sisältyy myös avoin sotilaallinen 
voimankäyttö osapuolten välillä.  Laa-
ja-alainen vaikuttaminen ei korvaa vaan 
täydentää hybridivaikuttamisen käsitet-
tä. Laaja-alaisen vaikuttamisen keinova-
likoimaan katsotaan kuuluvan muun mu-
assa poliittisia, diplomaattisia, taloudelli-
sia ja sotilaallisia keinoja sekä informaa-
tio- ja kybervaikuttamista. Vaikuttamisen 
keinovalikoima painottuu ei-sotilaallisiin 
keinoihin, mutta sillä vahvistetaan tai si-
tä tuetaan tarvittaessa sotilaallisen voi-
man käytöllä. 

Laaja-alainen vaikuttaminen on suun-
nitelmallista, siinä yhdistellään eri keinoja 
ja se on usein pitkäkestoista. Vaikuttamis-

ta voi olla vaikea tunnistaa, ja siinä hyö-
dynnetään yhteiskunnan haavoittuvuuk-
sia jo normaalioloissa. Vaikuttaja pyrkii 
itselleen edullisten olosuhteiden luomi-
seen ja omien päämääriensä edistämi-
seen käyttämällä keinoja, jotka soveltu-
vat parhaiten kuhunkin tilanteeseen. Ta-
voitteena on vastustajan (kohdevaltion, 
yhteisön tai liittouman) puolustuskyvyn 
horjuttaminen esimerkiksi aiheuttamal-
la epävarmuutta väestön keskuudessa ja 
heikentämällä maanpuolustustahtoa se-
kä valtion poliittisen johdon toimintaky-
kyä. Sotilaallinen voimankäyttö voi olla 
laaja-alaisessa vaikuttamisessa suunnitel-
mallista tai tilanne voi eskaloitua siihen 
suunnittelematta. Laaja-alaisessa vaikut-
tamisessa korostuvat sotilaallinen painos-
taminen ja voimankäyttö. 

Monimutkaistuvassa ympäristössä 
viholliset ja uhkat sekoittuvat, erilaisia 
keinoja ja toimijoita yhdistetään uudel-
la tapaa ja moniulotteisemmin kuin ai-
kaisemmin käyttämällä esimerkiksi ta-
vanomaisia ja epätavanomaisia sodan-
käyntimenetelmiä yhdessä ilma-, maa-, 
meri-, avaruus-, informaatio- ja kyberu-
lottuvuuksissa. 

Laaja-alaisen vaikuttamisen keinoja 
on sotahistoriassa ilmentynyt muun mu-
assa taloudellisten ja energiaan liittyvien 
riippuvuussuhteiden määrätietoisena ra-
kentamisena. Keinoihin kuuluvat myös 
poliittinen ja diplomaattinen painostus, 
informaatiosodankäynti, disinformaatio, 
propaganda, valehtelu, kiistäminen, me-
dian ja viestinnän hyödyntäminen, sekä 
psykologiset operaatiot. Myös tiedustelu-
palveluiden harjoittama asiamiestoiminta, 

illegaalit tai nukkuvien agenttien mahdol-
linen hyödyntäminen sabotaasiin tai jopa 
salamurhiin on yksi tapa toteuttaa laaja-
alaista vaikuttamista. Jo 1900-luvun ai-
kana yleistynyt yksityisten tai sijaistoimi-
joiden käyttö sekä järjestäytyneen rikol-
lisuuden järjestöjen hyödyntäminen ovat 
laajentaneet vaikuttamisen keinovalikoi-
maa. Kiinteistökaupat strategisten kohtei-
den ja kriittisen infrastruktuurin sekä soti-
laskohteiden läheisyydestä ovat esimerk-
kejä kansallisen lainsäädännön heikkouk-
sien hyödyntämisestä. 

Nykyaikaisia ja osin uudenlaisia tapo-
ja vaikuttaa, ovat muuttoliikkeiden, pako-
laisvirtojen ohjaaminen sekä hallitsemat-
toman maahanmuuton hyödyntäminen. 
Kyberoperaatiot ja elektroninen vaikut-
taminen sekä esimerkiksi GPS-häirin-
tä ovat tulleet jäädäkseen ja osaksi hyd-
ridisodankäyntiä. Informaatiovaikutta-
minen, sotilaallinen painostus ja järjes-
telmälliset alueloukkaukset, mahdolliset 
erikoisoperaatiot sekä sisäisen opposition 
hyödyntäminen ovat olleet 2000-luvulla 
yleisesti laaja-alaisen vaikuttamisen käy-
tössä. Asevoimiin kuulumattomat joukot 
tai tunnuksettomat joukot, sekä viimekä-
dessä asevoimien käyttö ovat tarkoitettu-
ja aiheuttamaan hämmennystä maailman-
laajuisessa turvallisuudessa. 

Monimuotoisiin uhkiin vastaaminen 
edellyttää ymmärrystä näistä uhkista ja 
tuoretta ajattelua sekä suorituskykyjen 
innovatiivista käyttämistä ja uusia kump-
panuuksia, kuten kokonaisvaltaista toi-
mintatapaa. 

Marko Palokangas
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KOLUMNI

Hyvin kiusallisia kysymyksiä

Neuvostoliiton hajotessa sen ydin-
aseistus jakautui usean seuraa-
javaltion alueelle. Merkittävin 

niistä oli Ukraina, jolla oli hetken aikaa 
hallussaan kolmanneksi eniten ydinasei-
ta maailmassa. Asiaa alettiin ratkoa ve-
doten Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestön periaatteisiin. Neuvotteluis-
sa Ukrainan kanssa edistyttiin ja pian 
Moskovassa syntynyttä sopimusta laa-
jennettiin koskemaan myös Kazaksta-
nia ja Valko-Venäjää. 

Neljän valtion päämiehet sopivat Uk-
rainan riisumisesta ydinaseista ja siitä 
vastineeksi annettavista vakuuksista Bu-
dapestissä 5. joulukuuta 1994.  Samas-
sa kuussa tuolloin maittensa edustaji-
na YK:ssa toimineet Sergei Lavrov ja 
Madeleine K. Albright saattoivat lähet-
tää YK:n yleiskokoukselle kirjattavak-
si dokumentit kaikkien aikojen tärkeim-
mästä aseriisuntasopimuksesta.

Nyt 32 vuotta täyttäneen sopimuk-
sen olivat allekirjoittaneet Ukrainan pre-
sidentti Leonid Kutšma, Venäjän presi-
dentti Boris Jeltsin, Yhdysvaltain presi-
dentti Bill Clinton sekä Britannian pää-
ministeri John Major. Allekirjoittajista 
Ukraina piti lupauksensa ja ydinkärjet 
siirrettiin Venäjälle vuoden 1996 aika-
na. Viimeinenkin tyhjä laukaisusiilo pu-
rettiin vuonna 2001.

Budapestin sopimuksessa Venäjä, 
USA ja Britannia lupasivat pidättäytyä 
uhkaamasta tai käyttämästä voimaa Uk-
rainan aluetta ja itsenäisyyttä vastaan 
sekä kunnioittaa Ukrainan rajoja. Yh-
dysvallat tosin totesi jo neuvotteluvai-
heessa kysymyksessä omalta osaltaan 
olevan assurance (vakuutus tai lupaus) 
eikä guarantee (takuu). 

Sopimuksen yleinen vähättely alkoi, 
kun ydinaseet oli saatu siirrettyä Ukrai-
nasta Venäjälle ja Venäjän painostus Uk-
rainaa kohtaan kävi ilmeiseksi. Aserii-
suntapiireissä alettiin puhua, ettei Uk-
rainalla olisi edes ollut käyttömahdolli-
suutta hallussaan olleisiin ydinaseisiin, 
koska laukaisukoodit olivat koko ajan 
olleet Moskovassa. Hämmentävästi sa-
manaikaisesti pelättiin aseiden pääty-
mistä rikollisten haltuun, jotka kai sit-
ten olisivat aseet rakentanutta valtiota 
helpommin voineet muokata ydinkär-
jet käyttöönsä sopiviksi. Mannertenväli-
set SS-18-ohjukset kuitenkin suunnitel-

tiin Ukrainassa 70-luvulla ja esimerkiksi 
SS-25- ja SS-19-ohjusten ohjausjärjes-
telmät ovat alkuperältään ukrainalaisia.  

Ukrainan luovuttua ydinaseista Ve-
näjä pyrki aluksi vaikuttamaan Ukrai-
nan sisäpolitiikkaan. Muistamme vuon-
na 2004 dioksiinilla myrkytetyn länsi-
mielisen presidenttiehdokas Viktor 
Juštšenkon, jonka itävaltalainen lääkin-
tätaito onnistui pelastamaan. Presiden-
tiksi valittu Juštšenko piti Venäjää myr-
kytyksensä lähteenä ja pyrki ymmärret-
tävästi tukeutumaan länteen.

Vuoden 2008 huhtikuussa järjestet-
tiin Romaniassa Naton kokous, jonka 
julkilausumassa toivotettiin Ukrainan ja 
Georgian Natopyrkimykset tervetulleik-
si. Samassa yhteydessä pidettiin myös 
Naton-Venäjä-neuvoston kokous, jo-
hon osallistuivat presidentit George W. 
Bush ja Vladimir Putin. Putinin sano-
taan silloin uhanneen, että jos Ukraina 
liittyy Natoon, se tapahtuu ilman Kri-
miä ja maan itäosia. Putinin sodat ehti-
vät kuitenkin jatkua Georgiassa ennen 
Ukrainaa Venäjän hyökätessä viralli-
sesti Etelä-Ossetiaan 8. elokuuta 2008. 

Lännen kärsivällisyys riitti Nato-Ve-
näjä-neuvoston pyörittämiseen täydes-
sä mitassaan aina vuoteen 2014, jolloin 
Venäjä valtasi Krimin. Tuolloin päämi-
nisterinä toiminut Dmitri Medvedev to-
tesi maansa televisiossa, ettei Venäjä tai 
mikään muukaan maa voi koskaan, ei-
kä millään asiakirjoilla, taata alueellista 

koskemattomuutta millekään valtiolle.
Siitä huolimatta Ukraina yritti muis-

tuttaa maailmaa Budapestin sopimukses-
ta.  Asian esille ottaminen koettiin hyvin 
kiusallisena, sillä sen tarkastelu asettaa 
kyseenalaisiksi niin aseriisunnan, Yh-
distyneet kansakunnat, kuin koko so-
pimuspohjaisen maailmanjärjestyksen-
kin, joita Euroopan unioni ja pienet oi-
keusvaltiot hellivät.

Ukrainan auttaminen sotatilantees-
sa on sidottu YK:n turvallisuusneuvos-
toon, jonne Ukrainan rajoista sopimuk-
sen tehneet osapuolet vakuuttavat kiireh-
tivänsä tarpeen tullen. Turvallisuusneu-
vostosta ei ole päästy eteenpäin, koska 
Venäjä pystyy veto-oikeudellaan estä-
mään asian käsittelyn. Vuonna 2022 Ve-
näjä käytti asemaansa Euroopan turval-
lisuus- ja yhteistyöjärjestössä lopettaen 
sen tarkkailuoperaation Itä-Ukrainas-
sa. Väistämättä kansainvälisten järjestö-
jen toimintakyky palauttaa mieleen pal-
jon moititun Kansainliiton, joka sentään 
kykeni erottamaan Neuvostoliiton jäse-
nyydestään heti sen hyökättyä Suomeen 
vuonna 1939. 

Heikkouksistaan huolimatta Buda-
pestin aseriisuntasopimuksella on säi-
lynyt hienoinen elämänlanka, sillä Yh-
dysvallat ja Britannia taitavat tuntea 
moraaliseksi velvollisuudekseen tukea 
ydinaseensa luottavaisesti riisunutta Uk-
rainaa. Toistaiseksi USA:n ja Britanni-
an mittava apu on riittänyt pitämään so-
taa yllä, joskaan ei lopettamaan sitä. Si-
tä vastoin Suomea aikoinaan Finnlandi-
sierungista moittinut Saksa on toiminut 
kuin jarruttava Fussmatten Staat, koska 
sen keskinäisriippuvuus Venäjän kanssa 
ei ollutkaan balanssissa.

Suomi ja suomalaiset voisivat nykyi-
sessä maailmantilanteessa tuntea tyyty-
väisyyttä siitä, että olimme kansakunta-
na oikeassa, kun säilytimme puolustus-
kyvyn ja liikkumatilan. Sitä iloa pilaa 
ymmärrys siitä, että horjuvanakin so-
pimusvarainen maailmanjärjestys olisi 
pienten demokratioiden etu. Jos jotain 
pitäisi meneillään olevista tapahtumista 
oppia, niin sopimuksiin on edelleen py-
rittävä, mutta pelkästään niiden varaan 
ei koskaan pidä jättäytyä, sillä pulmia 
voi tulla kuin Turkin hihasta. 

Kalle Liesinen
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PÄÄSIHTEERIN PALSTA

HEIKKI POHJA

Kadettikunta turvallisuuspolitiikan toimijana

Kadettikunta vietti vuosipäivään-
sä 27. tammikuuta. Itsenäisen 
Suomen ensimmäiseltä kadet-

tikurssilta vuonna 1920 valmistuneista 
kadettiupseereista 42 kokoontui Kadet-
tikoulun juhlatilaisuuteen 27. tammikuu-
ta 1921. Tällöin he päättivät perustaa Ka-
dettikunnan elinikäisen kadettitoveruu-
den vaalimiseksi.

Kadettikunta ja kadettipiirit juhlistivat 
102. vuosipäivää muun muassa kunnioit-
tamalla seppeleenlaskuin veteraanisuku-
polven uhrauksia sankarihautausmailla eri 
puolella maatamme. Kuvakollaasi kadetti-
piirien tapahtumista on toisaalla lehdessä.

Stipendit järjestötoiminnasta
Kadettikunta palkitsi vuosipäivänä aktii-
visesta järjestötoiminnasta Kylkirauta-
lehden kuvatoimittaja, majuri Pasi Vää-
täisen Helsingin kadettipiiristä, Pohjois-
Karjalan kadettipiirin puheenjohtaja, ma-
juri Jan-Petri Kovasen ja Keski-Suomen 
kadettipiirin sihteeri/rahastonhoitaja, 
kapteeni Joonas Heikkerin. Heidät pal-
kittiin Turvallisuuden tukisäätiön myön-
tämillä kannustusstipendeillä.

Tutkimushanke julkaisuksi
Kadettikunta julkaisi vuosipäivänään 
kirjan Kadettikunta turvallisuuspolitii
kan kentällä. Teos julkaistiin myös digi-
taalisena versiona Kadettikunnan verk-
kosivuilla www.kadettikunta.fi.

Ajatus kirjasta syntyi eversti Pekka 
Rapilan aloitteesta 2000-luvun alussa. 
Ensimmäisessä vaiheessa toimituskuntaa 
johti kommodori Jukka K. Pajala. Kirjan 
päätavoitteena oli selvittää, miksi Kadet-
tikunta käynnisti 1960-luvulla turvalli-
suuspolitiikan opetus- ja valistushank-
keen. Lisäksi tarkoitus oli kuvata, mi-
tä keinoja ja välineitä vuosikymmenten 
aikana hankkeessa käytettiin sekä arvi-
oida hankkeen tuloksia ja vaikutuksia 
suomalaiselle maanpuolustustahdolle. 
Ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen 
vuonna 2009.

Hanketta jatkettiin seuraavalla vuo-
sikymmenellä, jolloin kasvatustieteiden 
tohtori  Kaisa-Maria Peltokorpi (nyk. Töl-
li) laatii tutkimushankkeessa käsikirjoi-
tuksen teoksesta. Julkaisuksi kirjan toi-
mitti komentajakapteeni, dosentti Marco 
Krogars. Everstiluutnantti Jukka Haltia 
ja Marco Krogars vastasivat kirjan ku-
vituksesta.

Aktiivinen Turpo-vaikuttaja
Kadettikunnan työ turvallisuuspoliittisen 
tiedon jakajana jatkuu. Tänä päivänä Ka-
dettikunta ylläpitää tietopankkeja, jois-
ta kansalaisille ja erityisesti nuorisolle 
tuodaan esille niin sotiemme veteraanit 
kuin ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset 
asiat. Tietopankkien rakentamisessa on 
tehty yhteistyötä muun muassa Opetus-
hallituksen sekä Historian ja yhteiskun-
taopin opettajien liiton kanssa.

Turvallisuuspolitiikan tietopankki päi-
vitettiin vuoden 2021 aikana yhteistoimin-
nassa Comprendum Oy:n kanssa, jolloin 
tietopankkiin valmistettiin ensimmäistä 
kertaa myös ruotsinkielinen asiasisältö, 
Säkerhetspolitiska databanken. Vuoden 
2022 aikana tietopankkia laajennettiin Uk-
rainan sodan taustojen ja vaikutusten osal-
ta. Viime vuonna käynnistettiin myös tieto-
pankin kokonaispäivitys, joka julkaistaan 
vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Kadettikunta osallistuu yhteistoimin-
takumppanina ja asiantuntijana Suomen 
Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton 
järjestämään valtakunnalliseen lukiolais-
ten turvallisuuspolitiikan Turpotietäjä -kil-
pailuun. Kilpailu on lukiolaisten turvalli-
suuspolitiikan ja kokonaisturvallisuuden 
tietämystä mittaava tietokilpailu. Järjes-
tyksessään kolmanteen, vuonna 2022 jär-
jestettyyn tapahtumaan ilmoittautui 76 
lukiota, ja kilpailuun osallistui noin 600 
opiskelijaa.

Kadettikunta jatkoi myös yhteistyötä 
Suomen Sotatieteellisen Seuran kanssa, ja 
yhteinen turvallisuuspolitiikan seminaari 
Suomi Naton jäsenenä muuttuneessa tur
vallisuustilanteessa järjestettiin syyskuus-
sa 2022. Kadettipiirit toimivat lisäksi yh-
teistyöosapuolina Suomen Sotatieteelli-
nen Seuran Suomen puolustuksen mo-
net kasvot -seminaarisarjan tapahtuman 
toteuttamisessa. 

Teos Mannerheim-ristin ritareista
Kadettikunta käynnisti syksyllä hank-
keen, jossa majuri Joni Pirinen (87.k) 
on kirjoittanut tarinoita kaikista Man-
nerheim-ristin ritareista. Kaikki tarinat 
on kirjoitettu runomittaan, ja kunkin ru-
non taustalla on sävelmä, joten teoksen 
runot ovat myös laulettavissa. Teoksen 
kuvituksen on suunnitellut AD Nikolai 
Ylirotu. Kirja on suunniteltu julkaista-
vaksi kevään 2023 aikana.

Strategia 2033
Kadettipiirit toteuttavat kevättalven ai-
kana piirikohtaiset strategia-analyysit, 
joiden tuloksia käsitellään Kadettikun-
nan työvaliokunnassa huhtikuussa se-
kä Kadettikunnan ja kadettipiirien stra-
tegiaseminaarissa Tallinnassa 26.–28. 
toukokuuta. 

Kevätkokous Säkylässä
Kadettikunnan kevätkokous järjestetään 
Säkylässä, Huovinrinteen Upseeriker-
holla lauantaina 22. huhtikuuta. Ko-
kousta edeltää upseeripäivällinen Up-
seerikerholla perjantaina 21. huhtikuu-
ta. Kokouspäivä alkaa kunnianosoi-
tuksella Säkylän sankarihautausmaalla 
kello 9.45.

Kevätkokouksen yhteydessä kuullaan 
muun muassa Säkylän kunnan ja Porin 
prikaatin tervehdykset. Tilaisuudessa luo-
vutetaan puolustusministeri Mikko Sa-
volan 27. tammikuuta 2023 myöntämät 
Kadettikunnan ansiomitalit sekä julkis-
tetaan Vuoden kadettiupseeri.

Kadettikunta ja Etelä-Satakunnan ka-
dettipiirin puheenjohtaja, majuri Raino 
Kukonlehto toivottavat kadettiveljet ja 
-sisaret tervetulleiksi Säkylään. Kokous-
kutsu on toisaalla tässä lehdessä.

Constantem decorat honor – Kunnia 
kestävän palkka

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

Kadettikunta 
turvallisuuspolitiikan 
kentällä - Kadettiupseerien 
maanpuolustusaatteellinen 
toiminta 1960 luvulta 
nykypäivään
Kadettikunta ry, Toimittanut 
Marco Krogars
Sivuja 156
Lehtisepät Oy, Lahti 2022
Sivuja 156
ISBN 978-952-69804-2-3

Turvallisuuspoliittisessa kentässä 
on tapahtunut paljon sotien jäl-
keisenä aikana. Kaksinapaiseen 

maailmanjärjestykseen liittyneestä vas-
takkainasettelusta siirryttiin uuteen ai-
kakauteen Neuvostoliiton hajoamisen 
myötä. Talousyhteistyö korostui ja tur-
vallisuusympäristön katsottiin muuttu-
neen pysyvästi myös Euroopassa.

Jälkeenpäin on helppo todeta, että 
kyseessä oli vain tilapäinen suvantovai-
he, missä Venäjän kokosi uudelleen so-
tilaallista voimaansa. Paluu voimapoli-
tiikan aikaan onkin ollut tyly kokemus 
eurooppalaisille kansoille.

Maailman muutosten keskellä Ka-
dettikunta on kuitenkin jo vuosikymme-
niä harjoittanut realismiin pohjautuvaa 
ja pitkäjänteistä maanpuolustusaatteel-
lista työtä. Siinä on koettu vaikeita aiko-
ja, etenkin vasemmistoradikalismin kul-
takaudella 1960- ja 1970-luvuilla. Suo-
malaisen upseerin ei ollut helppoa toi-
mia yhteiskunnassa, missä marxismin ja 
pasifismin ilosanomaa pyrittiin levittä-
mään jo peruskoululaisten keskuudessa.

Upseerikunnasta löytyi kuitenkin ky-
kyä ja tahtoa vastustaa maanpuolustuk-
selle vahingollista kehitystä. Keskeisiä 
toimijoita olivat tuon aikakauden yli-
luutnantit, kapteenit ja majurit. He aset-
tivat Isänmaan edun valistustyönsä läh-
tökohdaksi. Turvallisuuspoliittista tietä-
mystä levitettiin vapaaehtoisvoimin op-
pilaitoksiin, mutta myös laajalti muualle 
yhteiskuntaan.

Vuosikymmenten saatossa Kadetti-
kunnan järjestämien maanpuolustusaat-
teellisten tilaisuuksien osallistujamäärä 
on ollut yhteensä noin kolme miljoonaa.

Ajatus, upseerikunnan tekemän 
maanpuolustustyön kirjaamisesta muis-

tiin myös jälkipolville, syntyi 2000-lu-
vun alussa silloisen pääsihteerin, eversti 
Pekka Rapilan toimesta. Lähtökohtana 
oli tehdä julkaisu Kadettikunnan tuotta-
masta turvallisuuspolitiikan opetukses-
ta suomalaisissa kouluissa. Yhdistyksen 
hallitus hyväksyi hankkeen ja maanpuo-
lustusjaosto valtuutettiin käynnistämään 
julkaisutyö.

Toimituskunnan puheenjohtajaksi ni-
mettiin kommodori Jukka K. Pajala ja 
jäseniksi kutsuttiin majuri Petteri Jou-
ko sekä everstiluutnantti Seppo Haario. 
Pajala laati muistion kirjan tavoitteista 
vuonna 2005 ja teoksen valmistelutyö 
aloitettiin vuonna 2006.

Ensimmäisessä vaiheessa haastatel-
tiin Kadettikunnan maanpuolustusaat-
teellisen työn käynnistäneitä kadettiup-
seereja. Joukkoon kuuluivat Kadetti-
kunnan entiset puheenjohtajat kenraali-
luutnantti Erkki Setälä ja kenraalimajuri 
Matti Vanonen. Lisäksi haastateltiin ai-
empaa pääsihteeriä, kommodori Reino 
Warista sekä maanpuolustusjaostossa 
toimineita kenraalimajuri Asko Sivulaa 
ja everstiluutnantti Matti Savonjousta. 
Muita haastateltavia olivat Pääesikun-
nan tiedotusosaston päällikkönä toimi-
nut kenraali Jaakko Valtanen ja koulu-

hallituksessa työskennellyt kouluneu-
vos Aslak Lindström.

Toisessa vaiheessa toimikunta selvit-
ti aiheeseen liittyvää arkistomateriaalia 
Eduskunnan, Pääesikunnan tiedotusosas-
ton ja Kadettikunnan arkistoissa vuosi-
na 2007–2008. Tämän jälkeen kommo-
dori Pajala luovutti Kadettikunnan hal-
litukselle tilannekatsauksen hankkeesta 
vuonna 2009. Yhdistyksen hallitus kä-
sitteli asiaa ja totesi, että hanke toteute-
taan, mikäli sille saadaan ulkopuolinen 
rahoitus. Hankkeen viimeistely kuiten-
kin lykkääntyi ja asia tuli uudelleen hal-
lituksen käsittelyyn vasta vuonna 2014.

Kolmannessa vaiheessa hankkeen 
jatkajaksi valtuutettiin kasvatustieteen 
tohtori ja reservin luutnantti Kaisa-Ma-
ria Peltokorpi (nyk. Tölli). Myöhem-
min Tölli siirtyi muihin työtehtäviin, jot-
ka eivät mahdollistaneet hankkeen lop-
puun viemistä.

Neljännessä vaiheessa teoksen saat-
toi lopulliseen painoasuunsa allekirjoit-
tanut vuonna 2022.

Kirjan sisältöihin ovat siis vaikutta-
neet useat henkilöt pitkähköllä aikavä-
lillä. Kyseessä ei ole tutkimus, vaan his-
toriapainotteinen selvitys Kadettikunnan 
maanpuolustusaatteellisesta toiminnas-
ta 1960-luvulta nykypäivään.

Erityisen suuren kiitoksen ansaitse-
vat seuraavat tahot, jotka tukivat teok-
sen valmistumista:
– Jenny ja Antti Wihurin Rahasto
– Maanpuolustuksen Kannatussäätiö
– Puolustusvoimien Tukisäätiö
–  Sotavahinkosäätiö (Turvallisuuden  

Tukisäätiö)
–  Suomen Marsalkka Mannerheimin  

Sotatieteellinen rahasto
– Uuden Päivän Rahasto
Kirja on luettavissa sähköisenä versiona 
(pdf) Kadettikunnan verkkosivujen 
kautta.

Marco Krogars
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KIRJA-ARVIO

Upseeri Kalle Päätalon hengessä
Ari Puheloinen
Sotilas ja työmies - Muistikuvia ja 
mietteitä 
Sivuja 421
Otava, 2023
ISBN 978-951-1-46324-5

Vuosina 2009–2014 puolustusvoi-
main komentajana palvellut ken-
raali Ari Puheloinen on kirjoittanut 

urastaan ja elämästään kirjan, jota hänen ei 
pitänyt kirjoittaa. Meille nuoremmille upsee-
reille on arvokasta, että hän käänsi päänsä. 
Kenraali Puheloisen kirjassa on useita ker-
tomuksellisia tasoja. On selvää, että kirjan 
kovaa antia on hänen analyysinsä puolus-
tusjärjestelmästämme ja ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan toimintaympäristöstä. Vielä 
tärkeämpi taso nuorille upseereille on ku-
vaus työmiehestä, tuon kaiken ammatillisen 
osaamisen taustalla. Kenraali Puheloinen on 
ihminen, joka on halunnut nähdä vaivaa ja 
aikaa itsensä kehittämiseen. Hänen urallaan 
on ollut kohtia, joissa hänestä olisi voinut 
toisella ratkaisulla tulla muiden ammattien 
osaaja kuin upseeri. Syvä halu nähdä vai-
vaa olisi varmasti johtanut hänet vaativiin 
tehtäviin myös muissa ammateissa.

Kenraali Puheloisen upseeriura ajoittuu 
1970-luvun alusta aina Krimin valtaukseen 
2014, joten näkemystä ja kokemusta tapah-
tumien kulusta turvallisuus- ja sotilaspoli-
tiikkamme ytimessä löytyy. Kaikkiaan 421 
sivua käsittävä kertomus elämästä ja urasta 
on onnistuneen upseeriuran kuvaus ja sisältää 
myös laajempaa kirjoittajan ymmärrystä esi-
merkiksi sosioekonomisten seikkojen vaiku-
tuksesta nuoren ihmisen uraan suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Kenraali Puheloisen ydinsa-
nomana meille kaikille on se, että ihmisessä 
on paljon lahjakkuutta, joka monesti jää käyt-
tämättä joko henkilökohtaisesta syistä tai oi-
kea-aikaisen kannustuksen ja tuen puuttees-
ta. Puheloisen persoona tulee hyvin ja rehel-
lisesti esille siinä, että hän on aina nauttinut 
lukemisesta, opiskelusta ja itsensä kehittämi-
sestä. Tämä ei olisi onnistunut ilman suurta 
paloa myös ruumiilliseen työhön ja kunnon 
ylläpitoon. Hän ei kuitenkaan tee numeroa 
esimerkiksi halustaan harrastaa kirjallisuut-
ta tai liikuntaa ja ruumiillista työtä. Ne ovat 
välttämättömiä oman kehittymisen ja am-
matillisen osaamisen työkaluja.

Kaikki lähtee kuitenkin ihmisestä itses-
tään. Työtä tehdään ensikädessä itselle, minkä 
vaikutukset jälkeenpäin heijastuvat muiden 

hyväksi ja omaksi menestykseksi. Kenraa-
li Puheloisen harkitsevuudesta kertoo myös 
se, että kirja on ensikädessä kirjoitettu pöy-
tälaatikkoon ja sen julkaisemiseen on käytet-
ty rehellistä epäilyä ja pitkää harkintaa. Mis-
tään päälle liimatusta huomiohakuisuudesta 
ei tässä kirjassa ole kyse.

Kirjan rakenne perustuu eri teemoihin, 
kuten elämän lähtökohdat, nuoren upseerin 
elämä, nousu sotilaalliseen ytimeen ja itsen-
sä tuntemisen kiteytys. Ne ovat hyvin taus-
toitetut. Yhtenä kirjan lentävänä ajatuksena 
on, että tärkeämpää kuin se, kuka on kun-
nian saanut, on se, mitä on sanottu ja tehty. 
Kenraali Puheloinen tuo myös sen viisauden 
esille, että tieto ei ole sama asia kuin kielel-
tään huollettu asiakirja, vaan viisaassa tie-
dossa ovat aina mukana ne inhimilliset mah-
dollisuudet ja rajoitukset, joita hallinnollinen 
teksti ei kykene vangitsemaan. 

Hyvin jäsennellyille muistelmille on aina 
paikkansa. Lukija pääsee rivien väliin ja pys-
tyy tuomaan sanottuun ja kirjoitettuun omat 
kokemuksensa mukaan. Kenraali Puheloinen 
on turvautunut kalentereihin ja pitämiinsä 
puheisiin, mikä on antanut mahdollisuuden 
paaluttaa kirjasta eheän kokonaisuuden. Li-
säksi käsikirjoituksen ovat lukeneet monella 
tavalla merkittävät upseerit, jotka mainitaan 
alkusanoissa ja jotka varmasti ovat punnin-
neet käsikirjoitusta arvokkailla huomioilla. 
Kirsikkana kakun päällä on se, että kenraa-
li Puheloinen kirjoittaa selkeästi vastaavan-
sa tekstistä itse eikä ratsasta hyvässä tai pa-
hassa muiden sanomisilla.

Kirjan parasta antia on vanha viisaus sii-
tä, että rajat itsensä loppuun polttamiselle pi-
tää olla. Hyvin tehty työ, joka aina merkitsee 
lopputuloksen aikaansaamista tietyssä ajassa, 
opettaa maalaamaan isolla pensselillä ja jät-
tämään pilkunviilauksen pois. Toki piru asuu 
yksityiskohdissa, mutta jos oma toimintaky-
ky menee punaiselle nippelineuroosin vuok-
si, on selvää, että vaadittava kyky kokonais-
valtaiseen ymmärrykseen päätöksenteon het-
kellä on menetetty. Vaivaa on nähtävä, mut-
ta toimintakyky säilytettävä.

Kirjassa on mielenkiintoinen taso muka-
na siitä, kuinka hyvin kenraali Puheloinen tu-
lee kuvanneeksi koko elämänsä aikaista ar-
jen hallintaa syynä asioiden onnistumiselle ja 
loppuun saattamiselle. Itselleni vaikuttavinta 
oli nuoren Puheloisen silmin kuvattu koke-
mus panssarikoulutuksesta Neuvostoliitossa.

Oikeastaan upseerin osaamisen tason mit-
taa se, miten hän lopulta kaiken kokeneena 
kohtaa työn päättymisen ja vanhenemisen 
haasteet: seisoen levossa edelleen ryhdik-
käänä katse toiseen todellisuuteen suunnat-
tuna vai katkeroituneena, kiukkuisena ja lä-
heisiään rasittavana kaikkien alojen asian-
tuntijana. Kenraali Puheloisen kirja ei ole 
kertomus mielensä pahoittajasta, vaan mie-
lensä rauhoittajasta. Kirjassa ei osoitella tai 
selitellä, vaan siinä kerrotaan tosiasioiden 
kautta mitä tuli koettua.

Kuten kenraali Puheloinen toteaa, upsee-
rin uralla pärjää tiettyyn tasoon asti olemalla 
tarkka, mutta ylemmäksi pääsee löytämällä 
olennaisen vaadittavasta. Silloin tarkkuuden 
skaalan käyttöä on osattava säätää.

Yhtenä kenraali Puheloisen teemana 
on hyvin tehdyn työn ja kunnianhimon ero. 
Kaikki tiedämme sen, että upseeri, joka naut-
tii työstään ja joka on intohimoisesti siinä 
kiinni, ei ehdi miettimään sitä, onko työn 
tulos pääsylippu seuraavaan sotilasarvoon. 
Tässä kohtaa astuu esiin ihmisen itsetunnon 
laatu: sisäinen tyytyväisyys omiin tuloksiin 
vai katkeroituminen huomionosoitusten ul-
kopuolelle jäämisestä.

Kirjan lopussa kenraali Puheloinen ko-
rostaa sitä, ettei upseeri ole koskaan valmis 
ja täydellinen. Aina on kaikissa tehtävissä jo-
tain jäänyt tekemättä tai jonkin olisi voinut 
tehdä paremmin. Kirja päättyy nasevaan to-
teamukseen siitä, että kenraali Puheloinen 
on ihan tavallinen suomalainen mies. Kirja 
kannattaakin lukea juuri siitä vinkkelistä.  

Aki-Mauri Huhtinen
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KIRJA-ARVIO

Mannerheim ja sotataito

Mannerheimin sotataito
Mikko Karjalainen ja Toni 
Mononen
Sivuja 285
Otava, 2022
ISBN 978-951-1-44098-7

Harvassa taitaa olla sellainen up-
seerin kirjahylly, josta ei löy-
tyisi yhtä tai useampaa mar-

salkkaa käsittelevää kirjaa. Manner-
heimin saavutukset, elämä ja teot on 
dokumentoitu lukemattomista eri nä-
kökulmista viimeisen vuosisadan aika-
na. Tutkimuksen ja kirjallisuuden run-
saudesta huolimatta Mikko Karjalainen 
ja Toni Mononen ovat onnistuneet löy-
tämään näkökulman ja otsikon työl-
leen, joka houkuttelee tarttumaan jäl-
leen uuteen teokseen. Kadettiupseeria 
aihe kiinnostaa myös ammattitaidon nä-
kökulmasta. Onko sotiemme ylipäälli-
kön sotataidossa joitakin keskeisiä piir-
teitä, joita voisi poimia oman ajattelun 
tueksi tai hyödyntää nuorempien ope-
tuksessa sekä kasvatuksessa? 

Sotataito ja myös pyrkimys sen teo-
reettiseen määrittelyyn tai ainakin jaot-
teluun on keskeinen osa Maapuolustus-
korkeakoulun opetusta kaikilla tutkinto-
tasoilla. Valitettavasti tutkijoiden kirjan 
alussa tekemät määritelmät ja valinnat 
eivät juurikaan pohjaa suomalaisessa 
upseerikoulutuksessa nykyään käytettä-
viin varsin selkeisiin analyysityökalui-
hin. Tästä sotataidon määritelmän epä-
määräisyydestä sekä tehtyjen valintojen 
vinoumista tutkimus kärsii pitkin mat-
kaa. Erikoisena voi pitää valintaa kes-
kittyä tuleen, liikkeeseen ja iskuun van-
hojen ohjesääntökirjausten perusteella. 
Systemaattisen tarkastelun ohella kirja 
kärsii varsinkin uran alkuvaiheita tar-
kastellessaan lähdeaineiston suppeudes-
ta. Mannerheimiä henkilönä käsitteleviä 
lähteitä on luonnollisesti tuolta ajalta 
vähän, mutta nyt lähteeksi valitut sota-
koulujen opetussuunnitelmia käsittele-
vät tutkimukset ja muut vastaavat taus-
tat ohjaavat tekstin ajoittain täysin sivu-
raiteille. Toki historian ystävän kannal-
ta paikoin mielenkiintoisille sellaisille. 

Kokemusten ja koulutuksen vaiku-
tusta yksittäisen henkilön tekemiin rat-
kaisuihin lienee mahdotonta yksiselittei-

sesti kuvata. Kirjassa Mannerheimin saa-
maa opetusta, toimintaympäristöä ja eri-
laisia yksittäisiä tapahtumia kuvaillaan 
laajasti. Pohdinnan näiden vaikutukses-
ta tulevaan Suomen marsalkkaan ja hä-
nen sotataitoonsa kirjoittajat jättävät pää-
osin lukijalle. Tekstissä toki palataan aina 
ajoittain pohtimaan tapahtumien suhdet-
ta sotataitoon, mutta jäsennelty suurem-
pia kokonaisuuksia yhteensitova ote olisi 
voinut olla selkeämpi. Kirjassa nostetaan 
esiin tulikasteen eli ensimmäisen taiste-
lun merkitys yleisesti. Mannerheimin ta-
pauksessa erityisesti Japanin – Venäjän 
sodan kokemuksia olisi toivonut ana-
lysoitavan selkeämmin. Ensimmäisen 
maailmansodan osalta sotataidollinen 
tarkastelu on selkeästi laajempaa, mutta 
kärsii osittain kirjan alkuvaiheessa teh-
dyistä epäonnisista rajauksista ja valin-
noista. Venäjällä hankittujen kokemus-
ten vaikutusta myöhempiin ratkaisuihin 
Suomessa olisi myös toivonut pohditta-
van osana pidempää Mannerheimin so-
tataidon kehityskaarta.

Komentajatehtävien analysointi tuo 
hyvän huipennuksen Mannerheimin Ve-
näjän vuosien analysointiin. Ratsuväki-
joukoissa komentajana toimiminen niin 
sodan kuin rauhan oloissa varmasti oh-

jasi tulevan merkkimiehen ajattelua pit-
kään tulevinakin vuosina. Ratsuväki on 
jo lähtökohdiltaan hyökkäyksellinen 
aselaji ja yllätyksen merkitys toimin-
nassa korostuu samoin kuin rooli osa-
na tiedustelua. Tiedusteluun kytkeytyy 
komentajavuosia edeltänyt Mannerhei-
min matka ratsain halki Aasian. Man-
nerheimin kytköksillä tiedustelumaa-
ilmaan spekuloidaan kirjassa paikoin 
muutoinkin, mutta sotataidollinen kyt-
kös ei tältä osin seuraa kovin pitkälti.

Suomen vuosinaan Mannerheim siir - 
tyi sotilasstrategiseen ja jopa poliittis-
strategiseen rooliin aiemman opera-
tiivistaktiseen tason roolistaan. Tämä 
tuo omat haasteensa analyysille ja pit-
kien kaarien piirtämiselle osana tutki-
musta. Vapaussodan osalta erityisesti 
yllätyksen käyttö Tammisunnuntaina 
ja voimien vaikutuksen keskittäminen 
Tampereen taistelussa saavat asiantun-
tevat tarkastelunsa. Haasteeksi talvi- ja 

jatkosodan osalta muodostuu johtamisen 
ja sotataidon tiivis yhteenkietoutuminen. 
Mitkä päätökset johtuivat sotataidollisis-
ta näkemyksistä, mitkä taas johtamiseen 
kytkeytyvistä ratkaisuista? Suomen vuo-
sien käsittelystä pääpainon kirjassa kan-
tanut Mikko Karjalainen avaa tätä ana-
lyysihaastetta hyvin ja saa samalla luki-
jan pohtimaan sotataidon ja johtamisen 
vuorovaikutusta laajemminkin. Voisiko 
Leijonatalon ja Kadettitalon välinen etäi-
syys olla Santahaminassakin lyhyempi.

Kirjan suuri vahvuus on, että se saa 
ainakin kadettiupseerin pohtimaan so-
tataidon käsitettä, kehitystä ja kytkös-
tä koulutukseen sekä kokemukseen ai-
empaa perusteellisemmin. Toivottavas-
ti tämän päänavauksen jälkeen saamme 
luettavaksi lisää suomalaisia sotilaisjoh-
tajia sotataidollisesta kulmasta tarkaste-
levia tutkimuksia ja kirjoja. Kirjoja sii-
nä mielessä, että lähteiden ja tulkinnan 
vaaka kallistuisi tämän kertaista enem-
män tulkinnan ja synteesin puolelle. So-
tatieteen rinnalle tarvitaan yhä vahvem-
min sotataitoa taiteeseenkin viittaavas-
sa merkityksessä.

Christian Perheentupa
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Kylmän sodan päätös

Pekka Visuri - Heikki Talvitie
Kylmän sodan päätös. 
Draamaa Helsingissä, 
Moskovassa ja Berliinissä.
Into-kustannus 2022
Sivuja 325
ISBN 978-952-393-051-3

Kun edellisen kylmän sodan 
päättymisestä alkaa olla täl-
lä hetkellä kulunut kolme-

kymmentä vuotta, se antaa riittävän 
aikapers pektiivin tapahtuminen kulun 
hahmottamiseksi eri mittakaavoissa. 
Suurlähettiläs Talvitie näki Mosko-
vassa läheltä mullistukset, jotka joh-
tivat lopulta Neuvostoliiton hajoami-
seen vuoden 1991 päättyessä. Evers-
ti, valtiotieteen tohtori Visuri seurasi 
erityisesti Saksan tilanteen kehitystä 
ja 1980-luvun puolivälissä alkoi ilme-
tä merkkejä siitä, että Saksojen yhdis-
tyminen voisi olla mahdollista. Berlii-
nin muurin murtuminen marraskuussa 
1989 tuli kuitenkin yllätyksenä. 

Isossa kuvassa kylmän sodan päät-
tymisen kehityskulku johtui sekä  sosi-
alistisen talousjärjestelmän sakkaami-
sesta että  kommunistihallitusten otteen 
herpaantumisesta. Ensimmäiset ennus-
merkit  suotuisasta kehityksestä saatiin 
Puolasta vuonna 1980. Lech Walesan 
johtaman Solidaarisuus-ammattiliikkeen 
toiminta sallittiin ilman Neuvostoliiton 
puuttumista asiaan. Neuvostoliitto pai-
ni tuolloin jo omien sisäisten ongelmi-
ensa kanssa ja sosialistinen järjestelmä 
oli tulossa tiensä päähän.

Suurvaltasuhteissa 1980-luvun al-
kupuoli oli vastakkainasettelun aikaa. 
Se poikkesi 1970-luvun ETYK-lienny-
tyshengestä ja antoi aiheen puhua uu-
desta kylmästä sodasta. Tähän vaikut-
ti yhtäältä Neuvostoliiton ajautuminen 
stagnaatioon joka rintamalla – vaikka 
kenties jopa Brežnevkin lyhytaikaisi-
ne seuraajineen tajusi järjestelmän uu-
distustarpeet. Toisaalta Yhdysvallois-
sa presidentti Reagan käytti tilannetta 
hyväkseen korostaessaan lännen voi-
maa ja ennustaessaan Neuvostoliitolle 
tappiota kylmässä sodassa. Reagan on-
nistui myös harhauttamaan Neuvosto-
liiton varustelukilpaan, jota sen talous 
ei kestänyt.

Maaliskuussa 1985 Neuvostoliiton 
kommunistipuolueen pääsihteeriksi ni-
mitettiin Mihail Gorbatšov, jolta odotet-
tiin aktiivista toimintaa laajan poliitti-
sen ja taloudellisen uudistusohjelman 
toteuttamiseksi. Pian ilmeni, ettei dy-
naamisen johtajan valinta vielä taan-
nut sitä, että uudistusohjelma onnistuisi. 
Gorbatšov sai pian todeta, että hankkei-
den läpivienti laajassa ja jäykkiin hallin-
torakenteisiin tottuneessa maassa vaa-
ti pitkän ajan, jota ei ollut käytettävis-
sä sisäpoliittisen kriisitilanteen vuoksi. 

Vuonna 1989 Gorbatšovkin joutui 
toteamaan, ettei perestroika tuottanut 
tulosta, eikä talouden alamäki pysähtyi-
si. Tässä tilannearviossa etusijalle jou-
duttiin asettamaan suhteiden luonti län-
tisiin teollisuusmaihin. Ulkopolitiikassa 
Gorbatšovin avoin tapa hoitaa ulkosuh-
teita vakuutti nopeasti läntisen maail-
man johtajat politiikan suunnan muu-
toksesta. Sopimus maalle sijoitettujen 
keskikantaman ohjusten poistamisesta 
(niin sanottu INF-sopimus) allekirjoi-
tettiin joulukuussa 1987. Parin vuoden 
kuluessa poistettiin käytöstä kokonai-
nen asekategoria, joka oli tullut kalliik-
si molemmille osapuolille. Euroopalle 

se merkitsi vapautumista välittömästä 
ydinasesodan uhasta.

Tasavallan presidentti Mauno Koi-
visto oli elämänsä varrella kokenut kai-
ken mahdollisen Suomen ja Neuvos-
toliiton välisissä suhteissa. Koiviston 
reaalipoliittisen linjan mukaisesti oli 
syytä välttää kaikenlaisia äkkikäänteitä 
riippumatta siitä mitä itänaapurissa ta-
pahtui; viisaampaa oli seurata tilanteen 
kehitystä. Koivisto kommentoi vuon-
na 1991: ”Viime aikoina Baltian mai-
den taholta on tihenevässä määrin ha-
luttu vetää meitä ottamaan kantaa hei-
dän asioihinsa – Suomen kokemuksena 
on ollut, että minkään maan ei pitäisi 
liikaa luottaa ulkoiseen apuun, vaan 
pyrkiä seisomaan omalla pohjallansa  
– Pienen maan pitäisi pitää huoli, että 
ystävät ovat lähellä ja jos vihollisia pi-
tää olla, olkoot ne kaukana.”

Uhkakuvana itäblokin hajoamisessa 
oli valtioiden ajautuminen kaaokseen ja 
sisällissotiin, kuten entisen Jugoslavian 
alueella sittemmin kävi. Tätä kehitys-
kulkua ei Neuvostoliiton kohdalla us-
kallettu päästää ajatuksiin. Samaan ai-
kaan Suomen poliittiset ja taloudelliset 
suhteet länteen – Yhdysvaltoihin ja Eu-
rooppaan – korostuivat Suomen pyrki-
essä säilyttämään puolueettomuusase-
mansa ja samalla integroituessa Euroo-
pan unioniin vuonna 1995 – mihin kir-
jan aikaperspektiivi päättyy. 

Jussi Ylimartimo
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Kiskolaista mielenmaisemaa ja elämän tuulia

Seppo M. T. Vainio, Seppo 
Ajan jättämä Jalmari – elämää 
ja sotaa rintamailla
Sivuja 205
omakustanne, Oy Nord Print Ab, 
EU 2022 
ISBN 978-952-94-6959-8

Hjalmar eli tuttavallisemmin Jal-
mari, joka on todistettavasti ol-
lut elossa ja tallannut polku-

jaan Kiskossa, esiintyy kirjan päähen-
kilönä. Hänen elämäntarinansa kautta 
pystyy aistimaan häivähdyksen suoma-
laista aikalaiskuvaa ja eritoten paikallis-
historiaa kiskolaisittain. Kiskon pienen 
kirkonkylän ja sitä ympäröivän pitäjän 
historia on yhtä lailla mielenkiintoinen 
kuin kaikkien muidenkin Suomenmaan 
lukuisten pitäjien ja kirkonkylien tari-
na, mutta ihmisten ja henkilöiden oma-
kohtaisten kokemusten kautta se saa ai-
na uudenlaisen tarkastelunäkökulman. 

Kirjan tarinoissa korostuu ajan hen-
keen käyvä perheiden sisäinen roolitus. 
Miesten rooli oli tienata ja hoitaa asioita, 
kun vaimo piti kodin kuosissa ja perheen 
lapset ruodussa sekä muonissa. Kotieläi-
miä tai karjaa ei tässä eroteltu kodin tai 
perheen arjesta, vaan kaikista huolehdit-
tiin tarkalla ja osaavalla naisen otteella 
osana taloudenpitoa.

Kirjassaan Vainio tuo esille yksittäis-
ten ihmisten kokemuksia niin sodasta 
kuin rauhasta, kaikkine inhimillisine ja 
epäinhimillisine piirteineen. Vainio ku-
vailee vuosisatojen aikana vallinnutta 
viisautta sanoin: ”Rauha oli poikkeus-
tila, jolloin kerättiin voimia seuraavaan 
sotaan.” Voisiko tässä tiivistyksessä ol-
la paljon oppia myös nykyaikaan, jossa 
rauhallisina aikoina jokaisen meistä tu-
lisi varautua aina siihen kaikkein pahim-
paan. Tätä pohdintaa on käyty ja käydään 
varmuudella kaikissa Euroopan maissa 
juuri nyt, kun Venäjä käy oikeudetonta 
hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Everstiluutnantti evp Seppo M. T. 
Vainio on ottanut uudessa kirjassaan as-
keleen esikoiskirjailijasta kirjailijaksi. 
Hänen tapansa kuljettaa kirjan lukijaa 
on kaikessa omaperäisyydessään mai-
nio, mutta samalla melko haasteellinen. 
On vaikea sanoa, mitä tyylilajia Seppo 
Vainion kirjoitustapa edustaa, mutta eit-

tämättä tässä kirjassa liikutaan humoris-
tisen satiirin, käytännöllisen inhorealis-
tisuuden ja puolifiktiivisen proosan sän-
kipelloilla. Kirjoittaja tiedostaa kuitenkin 
subjektiivisuutensa, sillä hän tunnustaa 
ajatteluunsa sekä kynänsä kulkuun vai-
kuttaneen ”trauman suomettuneisuu-
den ajoista”. Ehkä jonkinlainen vapau-
dentunto tai 2020-luvun tapahtumien 
vaikutus näyttäytyy vastakkaisena, sil-
lä Vainion terävä ja suorasanainen sekä 
osin terveen kriittinen sanansäilä osuu 
moneen historian herkkään kohtaan ja 
aivan aiheesta osuukin.

Vainion tapa viihdyttää lukijaa on 
kieltämättä taidokasta, mutta toisinaan 
fiktiota on vaikea erottaa todellisista his-
torian tapahtumista. Lukija saa toisinaan 
nauraa katketakseen Vainion mustalle 
huumorille ja välillä ihmetellä tapahtu-
mien kaikkia harmaita sävyjä. Jalmarin 
suvun tarina sinällään on vertaansa vail-
la, mutta uppoutuminen tarinan syvim-
pään sisimpään vaatisi Vainion kaltais-
ta sukulaisuussuhdetta tarinan todellisiin 
henkilöihin, puhumattakaan fiktiivisten 
henkilöiden kaikkien nyanssien täydel-
listä ymmärtämistä. Täysi tunnustus on 
annettava kirjailijalle sinnikkyydestä, 
sekä omakustanteen vaikeasta markki-

naraosta, sillä Vainion on haettava lu-
kijakuntansa muualta kuin kaupallis-
ten kustantamoiden rajattomista mai-
nosresursseista.

Lievähköä kritiikkiä on annettava 
painetun kirjan taitosta ja etenkin kir-
jaisinkoosta. Keski-ikäisen vuoksi hei-
kentyneen lähinäön kanssa kirjaa täy-
tyy lukea otsalampun ja suurennusla-
sin avulla tai vähintäänkin käsivarret 
suoriksi ojennettuina. Kirjan fonttiko-
ko alittaa pienuudessaan Maanpuolus-
tuskorkeakoulun julkaisusarjoissa käy-
tetyn minimalistisen kirjainsinkoon ja 
se on kyllä saavutus sinällään.

Kirjaa voi suositella rentouttavaksi 
viihdelukemiseksi. Parhaimmillaan kir-
ja on pienin annoksin nautittuna kesä-
mökin terassilla tai riippumatossa, ke-
ra jääkylmän kyytipojan.

Marko Palokangas



Kylkirauta 1/202355

KIRJA-ARVIO

Upseerien uimaseura
Seppo Tanskanen
Keskusteleva uimaseura 
– tuokiokuvia uimarien 
kahvipöydästä 2002–2022
EU-klubin kustanne 2022
ISBN 978-952-94-7160-7

Kokemukseni mukaan kenraa-
lit ovat hyviä kynästään. Olen 
saanut useita seikkaperäisiä ra-

portteja vastauksina yksinkertaisiinkin 
taustatietokyselyihini. Monet kenraalit 
ovat käyttäneet kirjallisia taipumuksi-
aan raporttien ohella myös muistelmiin 
ja tietokirjoihin.

Kenraalimajuri evp Seppo Tanska-
nen on hyvä esimerkki kynäilevästä ken-
raalista. Hänen tuorein teoksensa on lop-
puvuodesta 2022 ilmestynyt Keskuste-
leva uimaseura – tuokiokuvia uimarien 
kahvipöydästä 2002–2022. Hän on tullut 
tehneeksi parinkymmenen vuoden ajan 
muistiinpanoja liikunnallisen kaveripii-
rinsä eli EU-klubin vakituisten uimavuo-
rojen jälkeisistä kahvipöytäkeskusteluista. 

Aiemmin Tanskanen on julkaissut 
muistelmiaan esimerkiksi nimikkeillä 
Elohopeaa sarkahousuissa (2011) sekä 
Rivissä ja rivin edessä (2016). Näitä uu-
dempi teos on Onni ja kolmas elämä – 
sodan lapset taipaleella kohti auringon
laskua (2021). Siinä käsitellään paljon 
samoja teemoja, jotka toistuvat myös nyt 
puheena olevassa kirjassa.

Syksyllä 2022 EU-klubiin kuului yk-
sitoista jäsentä. Klubi alkoi parikymmen-
tä vuotta sitten kahden kaverin kuntouin-
tiharrastuksesta – toinen kaveruksista oli 
Seppo Tanskanen. Mukaan liittyi vuosi-
en mittaan lisää kriteerit täyttäviä uima-
reita. Yhdessä vaiheessa klubista puuttui 
lähinnä lääkäri, tuomari ja pappi. Lääkä-
ri on sittemmin saatu mukaan klubin toi-
mintaan.

Komealta kalskahtavalla nimellä, EU-
klubi, ei ole mitään tekemistä Euroopan 
Unionin kanssa. Lyhenteen takana on 
proosallisesti eläkeuimariklubi tai mi-
käli vanhuuden vaivat kiusaavat taval-
lista enemmän, niin hieman resignoitu-
neesti eläkeukkoklubi. 

Sääntöjä klubilla ei ole – ainakaan 
ylös kirjattuja eikä sitä myöden jäsenkri-
teereitäkään paitsi, että klubilaiset nyt vain 
sattuvat olemaan työuransa päättäneitä, 

korkeakoulutettuja miespuolisia (missä 
tasa-arvo?) Suomen kansalaisia. Arvo-
maailma näillä lyhyttukkaisilla ja par-
rattomilla miehillä kuuluu liikkuvan lin-
jalla koti – uskonto – isänmaa. Sikäli lin-
ja on looginen, että lähes puolet klubilai-
sista on evp-upseereita ja useat muutkin 
reserviupseereja. Peräti viisi klubilaista 
on RUK:n tukikomppanian krh-osaston 
kurssin 105 ruotukavereita.

Klubille on vakiintunut myös univor-
mu. Sellaiseksi tuli sattuman kautta Ma-
rimekon Jokapoika-paita, jonka väritys 
kuitenkin on kunkin itsensä valittavis-
sa. Tämä klubilaisten ulkoinen tunnus 
onkin antanut joillekin ulkopuolisille ai-
hetta epäillä, että kyseessä on Marime-
kon eläkeläiskerho.

Uimaseuran käynnistäjät olivat sil-
loin kuusissa kymmenissä, joten mitta-
ri pyörii nyt jo yli kahdeksassa kympis-
sä monellakin klubilaisella. Nyt ollaan 
asian ytimessä: viikoittainen uintikerta 
– kesäaika pois lukien – on erinomainen 
keino pitää yllä kuntoa. Kunnon ja lii-
kuntakyvyn ylläpidon merkitystä, kun 
ei ikääntyville kaiketi voi liiaksi koros-
taa. Kun keskenään hyvin juttuun tulevat 
kaverukset vielä muodostavat ryhmäpai-
neen, vapaaehtoisen pakon, niin pinnaa-
minenkaan ei oikein tule kyseeseen – ai-
nakaan toistuvasti.

Ikääntymisen myötä – tai siitä huo-
limatta – yhä oleellisemmaksi osaksi 
on tullut uinnin ja saunomisen jälkei-
nen kahvittelu kahvila Uppopullassa si-
ten, että kahvilanpitäjästä, viehättävästä 
Saara-rouvasta, on tavallaan tullut klu-
bin ulkojäsen. Juuri näitä kahvipöytä-
keskusteluja Seppo Tanskanen on kir-
jaansa referoinut.

Keskustelut käsittelevät arkisattu-
musten sekä politiikan ja yhteiskunnan 
ohella myös maanpuolustusta, mutta 
vuosien myötä erilaiset krempat ovat 
tulleet osaksi klubilaisten arkea. Monil-
le on jo asennettu varaosia eri puolille 
kehoa, mutta vuosittaisia hiihtokilomet-
rejä silti vertaillaan. 

Ilokahvien tarjoamiseen uintikave-
reille antavat aihetta ajokortin uusimi-
sen onnistuminen, uuden auton hankinta 
tai vaikkapa lapsenlapsen syntymä, lap-
sen tohtorinväitös tai muut hyvät uutiset. 
Kahvin tarjoamisvuoro lankeaa kullekin 

jäsenelle joko vakituisella syyllä, kuten 
syntymäpäivä, tai ilokahvipohjalta sa-
tunnaisesti.

Jos kerhon päätarkoitus on alun perin 
ollut fyysisen kunnon ylläpito, niin hen-
kistä kuntoa pitää yllä ja vahvistaa kans-
saikääntyvien vertaistuki. Vertaistukea 
annetaan veljeä ei jätetä -hengessä. Yh-
den klubilaisen voimien uupuessa uima-
seuran kaverit kävivät tätä hoivakotivie-
railuillaan piristämässä ja lopulta toivat 
viimeisen tervehdyksensä siunaustilai-
suuteen asti.

Seppo Tanskasen uutuus on humoris-
tinen ja paikoin jopa veijarimainen kooste 
herrojen kahvipöytäkeskusteluista ja kuu-
lumisista kaiken kaikkiaan – ei enempää 
eikä vähempää. Vaikka pintakuohu on ke-
vyttä, niin silti kirjan pohjavirtana kul-
kee haikeus ihmiselämän rajallisuudesta. 

Sukutarinoiden tai omien elämänvai-
heiden muistiin kirjaaminen tai peräti kir-
jana julkaiseminen on mainio palvelus jäl-
kipolville. Ja vaikka et painosten kunin-
kaaksi tähtäisikään, niin asioiden saatta-
minen kansien väliin sinetöi sattumukset 
ehjäksi kokonaisuudeksi jälkipolvienkin 
tietoon. Tätä ideaa Seppo Tanskanen on 
toteuttanut esimerkillisellä tavalla.

Seppo Simola
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Venäjän sota länttä vastaan

Keir Giles
Venäjän sota jokaista vastaan 
– ja mitä se sinulle merkitsee
Docendo 2022
Sivuja 414
ISBN 978-952-382-514-7

Matkustajakoneiden alas am-
puminen, toisinajattelijoi-
den myrkyttäminen, vaalei-

hin sotkeutuminen, vakoilu, hakkeroin-
ti, tietoverkkohyökkäykset, historian 
vääristely, yhteistyö rikollisjärjestö-
jen kanssa, raakalaismaiset sotarikok-
set Ukrainassa ja niin edelleen. Venä-
jän syntilista on pitkä ja karmiva. Sil-
ti löytyy edelleen niitä, jotka yrittävät 
ymmärtää, toivovat naivisti Venäjän de-
mokratiakehitystä, välttävät eskalaation 
pelossa Venäjän tuomitsemista ja vaa-
tivat häirikön kasvojen säilyttämisek-
si pakkorauhaa. Whataboutismin hen-
gessä he kysyvät, että eikö Yhdysval-
lat ja muut länsimaat ole muka syyllis-
tynyt omassa toiminnassaan samaan? 
-Eivät ole.

Ison-Britannian johtavan Venäjä-asi-
antuntijan Keir Gilesin tuore kirja, Venä-
jän sota jokaista vastaan – ja mitä se si-
nulle tarkoittaa, pyrkii tekemään Venäjän 
häiriökäyttäytymisestä ymmärrettävää 
ja selittämään mihin Venäjä toiminnal-
laan pyrkii. Kirjaan on koottu runsaas-
ti erilaisia tunnettuja ja vähemmän tun-
nettuja esimerkkejä Venäjän länsimaihin 
kohdistamasta laaja-alaisesta vaikutta-
misesta aina yksilötasolta kaikkiin län-
simaihin levittäytyvään informaatiovai-
kuttamiseen asti. Monet suomalaisetkin 
tapaukset ja asiantuntijat pääsevät ää-
neen kirjan sivuilla.

Venäjä on käynyt salaista sotaansa 
länttä vastaan vuosikymmenien ajan. Vi-
hamieliset teot ulkomailla ovat pitkään 
olleet Venäjän normaalia toimintaa, joil-
la se pyrkii heikentämään vastustajinaan 
pitämiään länsimaita. Venäläisen logii-
kan mukaan heikentämällä muita Venä-
jä vahvistuu ja saa lisää globaalia vaiku-
tusvaltaa. Kyse on siis politiikasta, jolla 
Venäjä pyrkii kiusaamalla muita pelot-
telemaan, saamaan kunnioitusta ja pa-
lauttamaan kylmän sodan aikaisen ase-
mansa varteenotettavana maailmanpo-
litiikan pelurina. Politiikka on keinova-

likoimaltaan länsimaisittain tarkastellen 
epäsovinnaista ja rikollista, mutta Venä-
jää eivät sido samanlaiset kognitiiviset 
pidäkkeet kuin länsimaita. Venäjä vähät 
välittää muiden mielipiteistä, maahan 
kohdistuvasta arvosteluista tai ylipää-
tään mistään sen toimintaa rajoittavista 
kansainvälisistä sopimuksista.

Venäjän toimintaa on usein verrat-
tu shakkiin, jossa jokainen siirto on osa 
suurta suunnitelmaa. Osa Venäjän siir-
roista on kuitenkin ollut selvästi virheel-
lisiä, kuten hyökkäys Ukrainaan. Hel-
pot voitot ja lännen ponneton toimin-
ta esimerkiksi Krimin miehityksen yh-
teydessä, saivat pelurin ottamaan aina 
vain suurempia riskejä. Toisinaan röyh-
keys ja riskinotto näyttäytyvät nerok-
kaampina liikkeinä kuin ne todellisuu-
dessa ovat. Etenkin yhteisiä pelisääntö-
jä ja normeja noudattaville. Keir Giles 
esittää kirjassaan mainion vertauksen, 
kuinka Venäjä pelaa peliään kiristääk-
seen vastineeksi myönnytyksiä: ”Venä-
läinen varastaa sinulta sata puntaa. Olet 
raivoissasi. Protestoit, hypit tasajalkaa, 
taot nyrkillä pöytää, uhkailet, imartelet 
– venäläinen katselee välinpitämättö-
mästi. Sitten hän antaa sinulle 20 pun-
taa ja sanoo: Tässä, olen tehnyt myön-

nytyksen, nyt on sinun vuorosi tehdä 
myönnytys.”

Venäjä on saanut toimia länttä vas-
taan vuosikaudet melko rauhassa. Kun 
Venäjä on jäänyt kiinni rikollisesta toi-
minnasta verekseltään, se on mennyt se-
lityksissään äärimmäisyyksiin ja jatka-
nut häiriköintiään kuin ennenkin. Venä-
jän toimintaa on lännessä katsottu vuosi-
kaudet läpi sormien eri motiivein. Saksa 
on myötäillyt Venäjää syyllisyyden tun-
nossa toisen maailmasodan kauheuk-
sista, brittejä kiinnostivat vuosikym-
menet maahan virrannut venäläisten 
oligarkkien raha ja Ranska näkee Ve-
näjässä tärkeän talousalueen. Georgi-
an sota tai Krimin miehitys eivät vielä 
saaneet aivan kaikkia myöntämään so-
keita pisteitään, mutta hyökkäys helmi-
kuussa 2022 Ukrainaan toimi herätyk-
senä todellisuuteen. Joskin Saksassa ja 
Ranskassa haikaillaan jo paluuta sotaa 
edeltävään aikaan, ja suhteiden norma-

lisoitumiseen. Riippumatta Ukrainassa 
käytävän sodan lopputuloksesta Venä-
jän salainen sota länttä vastaan jatkuu. 
Venäjä on kaikkien ongelma, eikä se ole 
häviämässä mihinkään. 

Keir Giles on omistanut kirjansa Vla-
dimir Vladimirovitš Putinille ”kiitoksek-
si siitä, että hän on viimeinkin vakuutta-
nut maailman siitä pahasta, jota hänen 
maansa haluaa yhä tehdä – ja tarpeesta 
puolustautua sitä vastaan”.

Vaikuttava ja silmiä avaava teos, 
joka jokaisen tulisi lukea! 

Ville Vänskä
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Kirjalöytöjä hyllystäni - Venäjä ennen ja nyt

Emerik Olsoni
Venäjä ennen ja nyt
Werner Söderström Osakeyhtiö 
1923
Sivuja 410

Emerik Olsoni (s. 1887 - k. 1971) 
oli suomalainen filosofian mais-
teri, kirjastonhoitaja, toimittaja 

ja kääntäjä. Hän kirjoitti ylioppilaak-
si vuonna 1904 ja valmistui filosofi-
an kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 
vuonna 1910. Olsoni työskenteli muun 
muassa Itä-Karjalan kansanopiston sekä 
Kuopion kansalaisopiston ja kaupungin-
kirjaston hoitajana, Helsingin yliopiston 
kirjaston nuorempana alikirjastonhoita-
jana ja vanhempana alikirjastonhoitaja-
na. Hän toimi myös puolustusvoimien 
keskuskirjaston hoitajana ja 1920-luvul-
la jonkin aikaa Iltalehden päätoimitta-
jana. Olsoni oli keväällä 1949 Sveitsis-
sä avustamassa marsalkka Mannerhei-
mia muistelmien kirjoittamisessa yhdessä 
eversti Aladár Paasosen ja kenraali Erik 
Heinrichsin kanssa. 

Suomen itsenäisyyden alkutaipaleel-
la Emerik Olsoni kirjoitti terävänäköisen 
kirjan rajanaapuristamme. Kirja julkais-
tiin vuonna 1923 nimellä Venäjä ennen ja 
nyt. Tuohon aikaan Suomessa julkaistiin 
paljon Neuvostoliittoa kaunistelematta tai 
sensuroimatta käsitteleviä teoksia. Tuol-
loin esimerkiksi Olsonin kirjan lukenut 
suomalainen tiesi, mikä Venäjä (Neuvos-
to-Venäjä) on ja miten se toimii. Näiden 
kirjojen kohtalona oli vuosina 1944-1945 
päätyä niin sanottujen kiellettyjen kirjo-
jen listalle eli Valvontakomission vaati-
muksesta ne poistettiin kirjakaupoista ja 
kirjastoista. Vasta aivan viime vuosina 
on Suomessa jälleen julkaistu silmiäm-
me avaavia teoksia Venäjän historiasta, 
joista mainitsen vain Keir Gilesin Venä
jän sota jokaista vastaan (2022) ja Mos
kovan opit (2020).

Olsonin Venäjä ennen ja nyt -kirja on 
sata vuotta sitten julkaistuksi häkellyttä-
vän ajankohtainen ja paikkansa pitävä. 
Kirjan alkusanoissa Olsoni toteaa Venäjän 
kaikessa arvaamattomuudessaan olevan 
kuitenkin ymmärrettävissä ja ennustetta-
vissa: ”Tietoisena siitä, että vain tutustu-
malla Venäjän valtakunnan aikaisempaan 
historiaan, sen kansan ja sen hallitustavan 

luonteeseen eri aikoina, voimme käsittää, 
miten kaikki se, mitä Venäjällä on tapah-
tunut…”, ”… nyt kun meidän on pystyt-
tävä puolustamaan asemaamme itsenäi-
senä valtiona ja mahdollisimman tehok-
kaasti hoitamaan vanhaa tehtäväämme 
länsimaisen sivistyksen äärimmäisenä 
etuvartiona, on mitä tärkeintä tuntea itäi-
nen naapurimme, ennen kaikkea sen his-
toria siinä oikeassa valossa ja perspektii-
vissä, …”, ”… saada opetuksia, joilla on 
arvonsa yhteiskuntapoliittiselle toimin-
nalle kaikissa maissa.”.

Olsoni tekee syväluotauksen Venä-
jän historiaan, jota hän havainnollistaa 
lukuisin tilastoin ja kartoin. Hän kirjoit-
taa moskovalaisesta valloittajamonarki-
asta, Venäjästä kahden puolen vallanku-
mousta ja Neuvosto-Venäjästä. Hän käyt-
tää pääasiassa suomalaisia, ruotsalaisia, 
saksalaisia ja ranskalaisia lähteitä. Läh-
deviitteitä kirjassa on 50 sivua.

Vanhahtavasta kielestään huolimatta 
tosiasiat ovat edelleen kohdallaan adjek-
tiivit mukaan luettuina: ”Esivalta on ta-
taarien kouluttamalle venäläiselle ja hä-
nen kasvattamilleen omille alamaisilleen 
aina sama kuin hallitsijan persoona – ja 
lakia edustaa hänen mielivaltainen tah-
tonsa.” ”… orjallinen alistuminen per-

soonalliseen mielivaltaan tuli venäläisen 
yhteiskunnan ainoaksi koossapitäväksi 
voimaksi ja elinprinsiipiksi”, ”venäläi-
nen vapauskäsitys merkitsee mielival-
taa ja anarkiaa, …”.

Kasakatkin tulevat kirjan sivuilla 
luonnehdittua: ”Kasakan elämä on anar-
kian ihanne”, ”Hän osaa murhata, ryöstää, 
valloittaa ja sortaa”, ”Hänen ilmapiirin-
sä on epäluotettavuus ja petos.”. Maalli-
sen ja hengellisen vallan suhteesta Olsoni 
toteaa, että ne ovat vuosisatoja Bysantin 
hengessä kulkeneet käsi kädessä hirmu-
tekojakaan kaihtamatta – poikkeuksena 
ehkä Neuvostoliiton aika – ja edelleen 
nyt Putinin aika.

Venäjän laajentumispolitiikasta Ol-
soni kirjoittaa: ”Mahdollisimman räike-
ässä muodossa on Venäjän laajenemis-
politiikan teoriaa esittänyt kenraali N.A. 
Kuropatkin kuuluisassa Memoraalissaan, 
jonka hän maaliskuussa 1900 jätti keisa-
ri Nikolai II:lle, jossa Kuropatkin toteaa, 
”...että Venäjän rajat eivät ole turvatut. 
Niitä on siis turvattava, s.o. laajennettava 
joka suunnalle, …”. Tätä politiikkaa jat-
kettiin ja kaikesta päätellen jatketaan Ve-
näjän historiallisena tehtävänä. Kuropat-
kinin maininta rajojen turvattomuudes-
ta on tuttu niin Neuvostoliiton kuin Ve-
näjän federaationkin retoriikasta. Puheet 
rajojen turvattomuudesta ja Naton laajen-
tumisesta ovat olleet ilmeisen tehokkai-
ta, kun esimerkiksi Pietarin turvattomuus 
on Suomessa nähty itsestäänselvyytenä ja 
jopa perusteluna aluemenetyksillemme.

Suomalaisia pidetään maailmalla Ve-
näjän ja venäläisyyden asiantuntijoina. 
Silti Venäjän toiminta on kerta toisensa 
jälkeen yllättänyt meidät. Venäjä miehit-
ti Ukrainalle kuuluvan Krimin vuonna 
2014 ja on tukenut Itä-Ukrainan niin sa-
nottuja kansantasavaltoja. Venäjän hyö-
kättyä Ukrainaan tasavallan president-
ti Sauli Niinistö totesi: "Nyt naamiot on 
riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näky-
vät". Voimapolitiikassa naamioiden käyttö 
ei ole yllättävää ja laittomuudetkin verho-
taan laillisiksi. Eikö Suomessa ole osattu 
katsoa naamioiden taakse, vai onko Ve-
näjän ymmärtäminen turruttanut todelli-
suudentajumme? Emerik Olsonin kirjan 
voisi kaivaa taas naftaliinista.

Hannu Luotola
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49. Kadettikurssi ja 34. Merikadettikurssi

Kadettikurssi 49 ja Merikadetti-
kurssi 34 kokoontuivat 1. mar-
raskuuta 2022 Katajanokalla ho-

telli Grand Marinassa. Kokoontumiseen 
juuri tänä päivänä oli tärkeä syy: kurs-
simme alkoi Santahaminassa 1. marras-
kuuta 1962. 60 vuotta oli siis kulunut – 
uskomatonta!

Juhlaamme oli saapunut 26 kaade-
ria. 34. Merikadettikurssilta valmistu-
neista ei kukaan päässyt osallistumaan. 
Tällä kertaa pidimme tapaamisen ”poi-
kaporukassa” – jatkossa kutsumme taas 
daamit mukaan.

Tilaisuudessa muisteltiin kadetti- ja 
upseeriaikaa ja puheet rönsyilivät vapaasti. 
Tilaisuuden järjestäjä Tapio Partanen piti 
tutkimustyöhönsä perustuen mielenkiin-
toisen esityksen uusimuotoisen ensim-
mäisen akateemisen kurssimme syntyvai-
heisiin liittyneistä valmisteluista. Samalla 
hän kertoi kadettikasvatukseen liittyneis-
tä uudistuksista, jotka johtivat perinteisiin 
liittyvän simputuksen kieltämiseen. Täs-
tä on hyvä yhteenveto kurssikirjassam-
me Akateemisten upseerien kärkijoukko.

Sotien jälkeen kadettikurssit olivat 
pieniä, esimerkiksi 30. Kadettikurssi 14 
kadettia ja 36. Kadettikurssi 13 kadettia. 
Upseerin ammatti ei ollut nuorten yliop-
pilaiden listan kärjessä. Tästä syystä up-
seerivaje oli melkoinen, satoja vakansse-
ja oli täyttämättä.

Mikä oli tilanteeseen syynä. Ei yk-
sin raha, vaan moni muukin tekijä. Aka-
teemisten ammattien rinnastusta ei ol-
lut mitenkään määritetty. Upseerin am-
matissa oli monta muutakin asiaa, joka 
ei nuoria houkutellut, kuten siirtymis-
pakko, joksi asia koettiin.

Tilanteen korjaamiseksi asetettiin 
työryhmiä, joiden keskeisiä hahmoja 
olivat Kadettikoulun johtajaksi tullut 
eversti Börje Backström ja kadettikomp-
panian päällikkö majuri Kauko Kuisma-
nen. Aikaisemmilla kadettikursseilla ka-
dettikasvatus oli jopa pennalismia, kun 
vanhemmalla kadetilla oli rajaton käs-
kyvalta nuorempiin.

Backströmin aikana kaikki simpu-
tus kitkettiin määrätietoisesti ja idea-
na oli, että vanhempi kadetti oli nuo-

remman kadetin upseeriveli. Vähitellen 
akateemisuus ohitti ”auktoriteettius-
kon” ja tällä hetkellä upseeritutkinnon 
suorittanut on yliopistomaailmassa ar-
vostettu.

Päätimme ”jatkaa harjoituksia”. 
Seuraava tapaaminen on syyskuussa 
2023 Tampereella. Tänne siis mukaan 
tulevat myös rouvat. Tässä vaiheessa 
kiitos veli Juhani von Fieandtille, jol-
la oli esittelyssä kirjoja Suomen sodan 
sankarista Otto von Fieandtista. Sain 
kirjan Juhanilta ja kuten kerroin, van-
halla kotiseudullani Keski-Pohjanmaal-
la Otto von Fieandt on tänäkin päivä-
nä tunnettu ja arvostettu. Vetelin Tunk-
karilla on mustagraniittinen Fieandtin 
kivi, joka on isäni käsialaa.

Parhain kaaderiterveisin, tapaam-
me syksyllä 2023.

Antti Pekola
Kadetti 4565
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60-vuotistapaaminen Kadettikurssille 48 ja 
Merikadettikurssille 33 

Tervehdys arvoisat kadettikurs-
siemme jäsenet!

Kurssiemme valmistumisesta 
on tänä vuonna kulunut 60 vuotta. Kurs-
sitoimikunta on aloittanut kadettikurs-
siemme 60-vuotisjuhlan suunnittelun. 
Juhlapäivä on 25. lokakuuta 2023, jolloin 
tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta kurs-
simme päättymisestä. 

Juhlapäivänä vierailemme Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa puolen päivän ai-
koihin ja iltajuhlaa vietämme Kulttuuri-

keskus Sofiassa Vuosaaressa. Edullinen 
majoitusmahdollisuus on varattu Kult-
tuurikeskus Sofian hotellissa (https://
www.sofia.fi/). Kurssijuhla on avec-ti-
laisuus.

Tapahtuman järjestämisestä vastaa 
kurssitoimikunta, johon kuuluvat Ahti 
Lappi, Aarno Suorsa, Matti Ropo, Mat-
ti Kausto ja Tapani Talari. 

Lisätietoja tulee jatkossa sähköpos-
titse ja Kadettikunnan kotisivujen kautta 
(Kadettikunta>Kadettikurssit>kurssien 

kuulumisia>48.Kadettikurssi ja 33.Me-
rikadettikurssi).

Merkitkää tärkeä päivämäärä 25. 
lokakuuta 2023 jo nyt kalentereihinne.

Mikäli sähköpostiosoitteesi on muut-
tunut, niin ilmoita siitä Akolle (suorsa.
aarno@gmail.com).

Aarno Suorsa
Kadetti 4395

Kadettikunnan villasukat

Tilaa itsellesi tai lahjaksi perinteiset harmaat vil-
lasukat. Sukat on valmistettu Helsingin villasuk-
katehtaalla 1950-luvun neulontakoneita käyttäen. 

Sukkien materiaali on 70 % puhdasta lampaanvillaa ja 
30 % kestävyyttä lisäävää polyamidia. Sukkia on kahta  ko-
koa: 38–41 ja 42–45.

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

Hinta sukkaparille on 33 euroa + postitus 5 euroa. 
Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadetti kunta.fi tai puh. 050 470 7291.

Kadettikunnan vyö tilattavissa
 

Kadettikunta on valmistanut Kadettikunnan tunnuksella varustetun 
nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja se on helposti lyhennettävissä. 
Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadettiupseerille.

Hinta on 45 euroa + postituskulut.

Tilaukset Sabina Krogarsille: 
sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puh. 050 470 7291.
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Taistelukoulu verkossa!

Taistelukoulun Perinneyhdistys 
ry:n tehtävänä on Taistelukou-
lun perinteiden vaaliminen ja 

perinnetiedon välittäminen. Tehtävän-
sä toteuttamiseksi yhdistys julkaisi 10.lo-
kakuuta 2022 Taistelukoulun Verkko-
museon www.taistelukoulu.fi. Projekti 
toteutettiin vuosien 2021–2022 aikana. 
Verkkomuseo esittelee Taistelukoulun 
toimintaa suomalaisessa upseerikoulu-
tuksessa ja Suojeluskuntain Päällystö-
koulun antamaa upseerikoulutusta, se-
kä lottien koulutusta. 

Perinneyhdistys sai tammikuussa 
2017 kylmäävän ilmoituksen, joka kos-
ki Upseerikerhon rakennuksessa lähes 
kolmekymmentä vuotta toimineita pe-
rinnetiloja; ”Puolustusvoimat luopuvat 
tästä rakennuksesta ja teidän on puretta-
va näyttelynne!”  Vajaan puolen vuoden 
päästä materiaali oli pakattuna ja siirret-
tynä pääosin voimistelusalin yläkertaan.  
Sotamuistohuoneen sekä lähialueen suo-
jeluskuntien materiaali luovutettiin Ilma-
torjuntamuseolle. 

Koska yhdistyksellä ei ollut varaa 
vuokrata näyttelytiloja, syntyi päätös pe-
rustaa Verkkomuseo, jossa voidaan hyö-
dyntää Perinnetilojen materiaalia ja tie-
toa. Perinneyhdistyksen hallitus linjasi, 
että Verkkomuseossa käsitellään Taiste-
lukoulun historian lisäksi nykyisen Puo-
lustusvoimien kurssikeskuksen alueeseen 
liittyviä Suojeluskuntain Päällystökou-
lun sekä alueella vuoden 1993 jälkeen 
toimineiden organisaatioiden historiaa. 

Verkkomuseohankkeen käynnis-
ti edellinen yhdistyksen puheenjohtaja 

eversti evp Tapio Niitynperä ja nykyi-
sen puheenjohtajan everstiluutnantti evp 
Antti Niemisen johdolla tuotettiin varsi-
nainen sivusto. Kirjoittajaryhmä koot-
tiin entisistä Taistelukoulun opettajista.

Verkkomuseossa on Taistelukoulun 
antama koulutus jaettu kolmeen osaan. 
Pääkurssit, jalkaväen kapteenikurssit ja 
esiupseerikurssit, on käsitelty omina ko-
konaisuuksinaan. Muu koulutus on kol-
mantena ryhmänä. Kurssien opetuksen 
kuvauksessa on tärkeimmistä oppiaineis-
ta tehty myös omat sivut.

Suojeluskuntakoulutus-osiossa käsi-
tellään lyhyesti ja yleisluontoisesti tiivis-
tettynä Päällystökoulun antamaa koulu-
tusta. Palkatun henkilöstön koulutus on 
esitetty omana kokonaisuutenaan ja va-
paaehtoisen päällystön omanaan. 

Puolustusvoimien kurssikeskuksen 
tavoin Päällystökoulu toimi suojelus-
kuntajärjestön kurssikeskuksena. Tär-
keimmät koulutustapahtumat ovat kol-
mantena sivustona. Eikä lottien valistus- 
ja leiripäiviä ole unohdettu, kokosivat-
han nämä kesäiset koulutustilaisuudet 
parhaimmillaan yli 250 lottaa eri puo-
lilta Suomea.  

Sivustoilla on myös mahdollista tes-
tata omaa tietouttaan sivustojen aiheis-
ta. Tehtävien tarkoitus ei ole toimia vain 
viihdykkeenä, vaan lisätä tietämystä ja 
ohjata kävijä vielä selvittämään itsel-
leen oikeaan vastausvaihtoehtoon liit-
tyviä asioita. 

Verkkomuseossa esiteltäviä sotakou-
luja yhdistää Koivikon palstatilasta al-
kunsa saanut alue, jossa Taistelukoulu 

ja Päällystökoulu toimivat pääosan ajas-
taan. Alueen ja sen rakennuskannan ke-
hittyminen on käsitelty aikakausittain, 
joista neljäs jatkuu edelleen. Myös ra-
kennukset ja niiden historia on esitelty.

Tarinoita -otsakkeen alle on koottu 
näihin sotakouluihin ja alueeseen liitty-
viä muisteloita ja juttuja, jotka eivät kuu-
lu varsinaisiin toimintojen ydinalueisiin. 
Mediakirjastossa on esitelty Taistelukou-
lun perinteitä sekä Perinnetilojen materi-
aalia. Kuva-arkistossa on eri aikakausilta 
valokuvia, joita ei tekstin sisään ole saa-
tu koottua. Lähdeaineistossa taas on sel-
laiselle henkilölle, joka on kiinnostunut 
tarkemmin historiasta, luettavissa Tais-
telukouluun liittyviä kirjoja. 

Pienenä yhdistyksenä olemme joutu-
neet tekemään kustannustehokkaan rat-
kaisun ja linkittäneet muutaman vanhem-
man videon sivuille. Sinne on myös lai-
tettu linkkejä uudempiin puolustusvoi-
mien tuottamiin elokuviin. 

Tarkoitus on laajentaa, kehittää sivu-
ja ja lisätä sinne erilaista mediaa kuvia, 
piirroksia, videoita jne.  Verkkomuseon 
valmisteluissa suurena ongelmana oli 
valokuvamateriaalin puute. Erityisesti 
oppilasupseereiden vapaa-aikaan liitty-
viä kuvia on vähän. Verkkomuseon toi-
mitus ottaa mielellään vastaan nyt sivus-
tolla olevien muisteloiden lisäksi Kyl
kiraudan lukijoiden muistoja ja kuvia.

Projektipäällikkö majuri evp 
Risto Lehto
Käsikirjoittaja kapteeni evp 
Jouko Kaivonurmi
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AlAjärven Apteekki
Keskuskatu 14,  
62900 Alajärvi,  

puh. 06 557 2249 
www.alajarvenapteekki.fi

eirAn  
isännöitsijätoimisto oy

timo.hagner@2727350.fi

Heikin liHA oy
Työpajankatu 2,  
00580 Helsinki, 

www.heikinlihaoy.com

muovilAmi oy
Ähtäri,  

www.lamidoors.com
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Kylkiraudan turvallisuuspolitiikan  
kolumnisti vaihtuu

Kylkiraudan uutena turvallisuuspolitiikan kolumnistina aloittaa kapteeni 
Tapani Montonen 17. maaliskuuta ilmestyvässä Kylkiraudan numeros-
sa 1/2023. Hän on palvellut viimeiset kolme vuotta kadettien ja maiste-

riopiskelijoiden strategian opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Montonen sanoo pyrkivänsä tulevissa kolumneissaan samaan kuin opettaja-

nakin eli tuomaan esille ajankohtaisia kehityskulkuja ja tapahtumia, niitä sopi-
vasti teorianäkökulmien kautta avaamalla.

– Voisi kai sanoa, että turvallisuuspolitiikka ja strategia on ollut lähellä sydäntä 
läpi opintojen ja uran alkupuolen. Pääaineeksi strategia valikoitui niin kandidaa-
tin- kuin maisteriopinnoissakin. Aika oli toisenlainen, asevoiman roolia kansain-
välisessä politiikassa on joutunut aika ajoin jopa perustelemaan.  Erityisiä kiin-
nostuksen kohteita minulle ovat päätöksenteko ja osaamisen kehittäminen – stra-
tegian viitekehyksessä toki.

Kadettikunta kiittää kolme vuotta kolumnistina toiminutta yleisesikuntamaju-
ri, dosentti, sotatieteiden tohtori Antti Parosta ”ajan hermolla” olleista ja analyyt-
tisistä kolumneista ja toivottaa hänelle menestystä uusissa tehtävissään.

Kapteeni Tapani Montonen

AlAjärven Apteekki
Keskuskatu 14,  
62900 Alajärvi,  

puh. 06 557 2249 
www.alajarvenapteekki.fi

eirAn  
isännöitsijätoimisto oy

timo.hagner@2727350.fi

Heikin liHA oy
Työpajankatu 2,  
00580 Helsinki, 

www.heikinlihaoy.com

muovilAmi oy
Ähtäri,  

www.lamidoors.com
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Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö
Upseerikoulutuksen Edistämiseksi

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö Upseerikoulutuksen Edistämiseksi 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 tue virkatöinä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseeri-
kurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Kevään 2023 hakemukset tulee lähettää 31.3.2023 mennessä Pääesikunnan 
koulutusosastolle alla olevaan osoitteeseen. 

Kauppaneuvos Werner Hacklinin Säätiö Upseerikoulutuksen Edistämiseksi
PEKOULOS
PL 919
00131 Helsinki 

Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa säätiön 
asiamieheltä, majuri Tuomo Noroselta 
(p. 0299 510 161 / tuomo.noronen@mil.fi).
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Kadettikunnan solmio ja  
taskuliina 

Kadettikunta on valmistanut Kadettikunnan häivytetyllä tunnuksella 
varustetun silkkisolmion ja taskuliinan. 

Tyylikäs lahja kadettiupseerille. Silkkisolmion hinta on 40 euroa ja 
taskuliinan hinta 20 euroa + postituskulut. 

Kadettiupseerin isännänviiri

Kadettiupseerin isännänviiri on 
tilattavissa Kadet tikunnan toi-
mistosta. Viirin hinta on 50 eu-

roa (4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9 
metrin pituiseen lipputankoon) tai 100 
euroa (5,5 metrinen viiri) + postimak-
su.

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

Kadettikunnan solmioneula ja
kalvosinnappisetti tilattavissa

Kadettikunta on valmistanut ainutlaatui-
set Kadettikunnan tunnuksella varus-
tetut solmioneulan ja kalvosinnapit.

Ne ovat saatavissa tyylikkäässä mustassa 
samettipäällysteisessä rasiassa. Käytännölli-
nen ja tyylikäs lahja kadettiupseerille.

Hankkimalla jäsentuotteita tuet samalla  
Kadettikunnan toimintaa.

Hinta on 50 euroa + postituskulut.

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

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.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmistut-
tanut hautakivitunnuksen kiinni-

tettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. 
Reliefinomaisesti toteutettu merkki on 
60 mm korkea, 45 mm leveä ja sen ko-
konaisvahvuus on noin 7 mm. Tunnus 
kiinnitetään hautakiveen piilokiinni-
tyksenä kahden mukana olevan tapin 
avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiinni-
tys hautakiveen maksaa merkin myyjä-

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

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin 
09 448 346, fax 09 449 841 ja sähköpos-
ti info(at)hautaustoimistoautio.fi. Tun-
nuksia myydään vain kadettiupseerin 
hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaus-
toimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvit-
taessa Kadettikunnasta.

  
 

 
 

                                            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. 
 
 
 
 

 

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille
Oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden sekä riita-asioiden alalta.

Ensimmäinen puhelinneuvonta on maksuton.

Puh. 02 251 1004
toimisto@asianajotoimistolindell.fi

www.asianajotoimistolindell.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunta ry:n 
ja Asianajotoimisto Lindell Oy:n sopimukseen.
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IN MEMORIAM

Suominen
Jarmo Martti Uolevi
Majuri
s. 11.6.1947
k. 21.11.2022
Kad.nro 5712
57 Kurssi

Suutarinen
Jukka-Pekka Ilmari
Everstiluutnantti
s. 10.6.1946
k. 1.12.2022
Kad.nro 5731
53. Kurssi

Myllyniemi
Urho Matti Uolevi
Everstiluutantti
s. 15.6.1939
k. 7.12.2022
Kad.nro 652me
31. Merikadettikurssi

Laapio
Juhani Kalervo
Komentajakapteeni
s. 18.5.1942
k. 13.12.2022
Kad.nro 689me
34. Merikadettikurssi

Jokinen
Mikko Markus Juhani
Majuri
s. 6.12.1965
k. 28.12.2022
Kad.nro 7477
73. Kurssi

Väänänen
Mauri Jarmo Olavi
Komentaja
s. 5.2.1952
k. 14.1.2023
Kad.nro 842me
45. Merikadettikurssi

Tiilikainen
Raimo Taisto Johannes
Kommodori
s. 13.4.1939
k. 19.1.2023
Kad.nro 644me
31. Merikadettikurssi

Sutinen
Harri Tapani
Komentaja
s. 16.4.1957
k. 11.1.1923
Kad.nro 894me
49. Merikadettikurssi

Yrjölä
Vesa Erkki
Eversti
s. 27.9.1940
k. 20.1.2023
Kad.nro 4272
47. Kurssi

Vuori
Martti Einar
Eversti
s. 20.11.1934
k. 21.1.2023
Kad.nro 3778
43. Kurssi

Salminen
Mauri Juhani
Everstiluutnantti
s. 4.8.1932
k. 27.1.2023
Kad.nro 3637
41. Kurssi

Palo
Teuvo Heikki
Majuri
s. 19.1.1940
k. 5.2.2023
Kad.nro 5016
51. Kurssi

Söderström
Leif Hjalmar
Kapteeni
s. 29.1.1943
k. 10.2.2023
Kad.nro 5470
54. Kurssi

Kärpänoja
Kalervo Valdermar
Eversti
s. 22.5.1926
k. 24.2.2023
Kad.nro 3099
30. Kurssi
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Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

SUOJELUSKUNTIEN JA LOTTA SVÄRDIN  
PERINTEIDEN LIITTO RY

Carl-Gustaf M4 

TAATTUA 
TARKKUUTTA

www.saab.fi

Teknologia kehittyy vauhdilla. Asejärjestelmien 
on pysyttävä kehityksessä mukana ja tarjottava 
uusinta teknologiaa hyödyntäviä ominaisuuksia. 
Ohjelmoitavat ampumatarvikkeet ovat vain yksi 
esimerkki innovaatioista, jotka mullistavat jalkaväen 
taisteluympäristön. 
 
Tulevaisuuden haasteisiin suunniteltu Carl-Gustaf® 
M4 hyödyntää näitä innovaatioita jo tänään. Sen 
tehokkuutta lisäävät entisestään älytähtäin-
järjestelmät ja se pystyy käyttämään myös ohjelmoitavia 
ampumatarvikkeita, tuoden uusimman teknologian 
kirjaimellisesti sotilaiden käden ulottuville. 
 
Saabin thinking edge - periaatteen takana on yli
80 vuoden perinteet ja teknologinen kehitys, minkä 
avulla voimme tarjota innovatiivisia, monen roolin 
asejärjestelmiä. Älykkäästä Carl-Gustafista on 
tullut entistäkin älykkäämpi.


