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Puolustusvoimat täyttää 100 vuotta ja Maanpuolustus-
korkeakoulu 25 vuotta. Vuosi sisältää siis tavanomaisen 
yliopistoahertamisen lisäksi juhlintaa ja juhlien järjestämistä. 
Maanpuolustuskorkeakoulun vuosijuhla vietettiin jo asiaan-
kuuluvien paraatin, päiväjuhlan sekä iltajuhlan merkeissä. 
Tilaisuudet onnistuivat erinomaisesti, ja kuin juhlavuoden 
kunniaksi, myös sää oli suosiollinen. Kiitokset tilaisuuksien 
järjestäjille ja niihin osallistuneille; ihmiset tekevät juhlan, 
pelkät puitteet eivät riitä.

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Puolustusvoimien 
juhlavuoteen muun muassa olemalla näkyvästi esillä Puo-
lustusvoimat 100 -juhlaviikolla 30.5.–4.6. Senaatintorilla, 
julkaisemalla Puolustusvoimat 100 vuotta -juhlakirjan, esit-
telemällä kampusta ”Intti tutuksi” -tapahtumassa, osallistu-
malla PV100-kesäkiertueen Santahaminan konserttiin sekä 
järjestämällä Puolustusvoimien vuosisataa taustoittavat histo-
rialuennot syksyllä. Hieno tapahtuma on myös Sotamuseon 
Puolustusvoimat 100 vuotta sodan ja rauhan töissä -juhla-
näyttely. Näyttelypaikka on Suomenlinnan maneesissa. Erinomaisen näyttelyn avajaiset olivat tou-
kokuussa, ja siihen kannattaa käydä tutustumassa. Samalla voi viettää päivän historiallisella linna-
kesaarella.

Maanpuolustuskorkeakoulu on yliopistojen keskuudessa arvostettu akateeminen vaikuttaja. Ar-
vostetun yliopistollisen perustyön ja sotatieteellisen koulutuksen lisäksi järjestetään syyskuussa jär-
jestyksessään toinen tohtoripromootio. Sen valmistelut ovat täydessä käynnissä, ja sitä kannattaa 
tulla seuraamaan. Perinteisiin menoihin liittyy koulumme tehtävän mukaisesti myös sotilaallisuut-
ta. Tutkimustyön tehneiden tohtoreiden lisäksi promovoidaan merkittäviä kunniatohtoreita. Muut 
tärkeät ulospäin näkyneet sotatieteelliset tapahtumat olivat jo järjestetyt Venäjä-seminaari ja Sota-
tieteiden päivät. 

Puolustusvoimien juhlavuoden teemana on ”Maanpuolustus kuuluu kaikille”. Maanpuolustus-
korkeakoulun vuoden 2018 viestinnän pääteema on ”Yhtenäinen Maanpuolustuskorkeakoulu”. 
Kampuksemme kohdalla teemat voidaan hienosti yhdistää ja todeta, että ”yhtenäinen Maanpuo-
lustuskorkeakoulu kuuluu kaikille”. Helposti suuremmat tapahtumat ja toiminnat vievät huomi-
on, ja luonnollisesti niihin panostetaan. Pitää kuitenkin muistaa, että Maanpuolustuskorkeakou-
lun onnistuminen hyvin tehtävissään ja tavoitteissaan edellyttää koko koneiston sujuvaa toimintaa. 
Siinä meistä jokaisella on tärkeä rooli. Pienenkin rattaan toiminta vaikuttaa päärattaan pyörimiseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulu on hieno työpaikka. Ei vain olosuhteiden ja Suomen yhtenäisimmän 
kampuksen takia, vaan sen henkilöstön ansiosta. Olin 12 vuotta Upseeriliiton tehtävissä, ja syksyl-
lä lähden vallan pois, joten minulla ei ole syytä mielistelyyn. Henkilöstö on sitoutunutta, ammat-
titaitoista ja valmista joustamaan, jotta työt saadaan tehtyä hyvin. Mutta niin täällä kuin muual-
lakin Puolustusvoimissa voi pää jäädä vetävän käteen. Henkilöstömäärä on aiempien uudistusten 
jälkeen riittämätön tehtäviin nähden. Ennen kuin henkilöstötilanne saadaan korjattua, pitää pär-
jätä omillaan. Tehtävissä onnistutaan, kun toimimme yhdessä, avoimesti sekä toisiamme aktiivises-
ti auttaen ja tukien.

Mitä parhainta ja voimia antavaa kesää kaikille!

Defensor Patriae 1 / 20182 Defensor Patriae 1 / 2018 3



NÄKYMIÄ

UPSEERIKOULUTUS – YHTEISKUNNALLISTA 
VAIKUTTAMISTA

Rehtori
Kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki

Päätehtävämme ovat opetus, tutkimus ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yh-
teiskunnallinen vaikuttaminen tapah-
tuu monella tavalla, mutta ennen kaik-

kea kaksi muuta päätehtävää tutkimus ja opetus 
synnyttävät asiantuntijuutta ja osaamista, millä 
on merkitystä koko yhteiskunnan kannalta.

Yleinen asevelvollisuus on keskeinen peruski-
vi koko puolustusjärjestelmämme kannalta. Se 
tuottaa riittävän laajan ja suorituskykyisen re-
servin koko maamme puolustamiseksi. Nykyis-
tä asevelvollisuuden mallia kannattaa yli 80 % 
suomalaisista. Esillä olleet muut mallit, kuten 
koko ikäluokan miehet ja naiset käsittävä va-
paaehtoinen asevelvollisuus tai vastaavat, eivät 
mahdollista Puolustusvoimien lakiin kirjattu-
jen tehtävien täyttämistä. Tämä ei tarkoita sitä, 
ettei nykyistä mallia tulisi kehittää. Tätä kehit-
tämistehtävää toteuttaa muun muassa ”Koulu-
tus 2020” -nimellä kulkeva Pääesikunnan joh-
tama kokonaisuus.

Upseerikoulutuksemme tuottaa koulutta-
jia ja johtajia asevelvollisuusarmeijamme palve-
lukseen. Heidän on kyettävä vastaamaan niihin 
odotuksiin, joita yhteiskuntamme ja asevelvolli-
semme heihin kohdistavat. Tällä hetkellä tilanne 
on hyvä, sillä varusmiehet antavat loppukyselyis-
sä varsin korkean arvion kantahenkilökunnasta 
ja koulutuksesta yleensä. Tämä yli neljän oleva 
arvio viisiportaisella asteikolla on yksi tärkeä 
mittaluku, kun arvioidaan upseerikoulutuksem-
me onnistumista.

Varusmiesten hyvät kokemukset palveluksesta 
sekä kouluttajista ovat myös tärkein rekrytoin-
tikeino, kun pyrimme saamaan parhaat ja so-
pivimmat henkilöt kouluttautumaan upseerin 

ammattiin. Vasta varusmiespalvelus konkretisoi 
nuorille upseerin ammatin ja antaa mahdolli-
sen kipinän itse hakeutua samalle uralle. Upsee-
rikoulutustamme pitää myös kehittää ajanmu-
kaisesti osana ”Koulutus 2020” -kokonaisuutta, 
jotta nuoret upseerit pystyvät jatkossakin kou-
luttamaan varusmiehiä ja reserviläisiä innos-
tavasti suorituskykyvaatimuksista tinkimättä. 
Tärkeitä elementtejä ovat kehittyneet opetus-
menetelmät, simulaattorit ja muut digitalisaati-
on tuomat mahdollisuudet.

Tämä on viimeinen rehtorin Näkymiä-palsta, 
jonka kirjoitan. Siirryn 1. heinäkuuta 2018 Pää-
esikuntaan puolustusvoimien henkilöstöpäälli-
kön tehtävään. On ollut loistava mahdollisuus 
upseerin urallani palvella Maanpuolustuskor-
keakoulussa rehtorina. Tästä en olisi osannut 
edes uneksia, kun vuonna 1984 valmistuin Ka-
dettikoulusta ja siirryin ensimmäiseen upseerin 
tehtävääni Panssariprikaatissa. Silloin oli vain 
suuri palo päästä näyttämään Kadettikoulussa 
opittuja taitoja kentälle. Näin se taitaa olla ny-
kyisinkin; upseerin uralla edetään vaihe kerral-
laan, eikä aina ole selvää kuvaa tulevasta. Tässä 
on myös upseerin uran hienous: hoitamalla jo-
kaisen tehtävänsä parhaalla tavalla myös urapol-
ku etenee usein hienoihin uusiin tehtäviin.

Kiitän Maanpuolustuskorkeakoulun henkilö-
kuntaa rehtoriaikanani saamastani tuesta sekä 
asiantuntevasta ja innostuneesta työotteesta. 
Toivotan kaikille rentouttavaa kesää ja opiske-
lijoille menestystä opinnoissaan.
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Teksti: Arttu Koskela Kuvat: Oscar Kääriäinen, Daniel Torsell & Aki Aunala

Maanpuolustuskorkeakoulu
- neljännesvuosisata opetusta, tutkimusta

ja yhteiskunnallista vaikuttamista
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aiempaa tehokkaampaa opetusta, tutkimusta ja 
yhteiskunnallista vaikuttamista vähemmällä hen-
kilöstömäärällä. Uusien henkilöstövoimavaroja 
säästävien toimintamallien teko oli välttämätön-
tä. 

– Hallintoa kevennettiin merkittävästi: mei-

Vuonna 2015 tehdyssä Puolustusvoimauu-
distuksessa koko upseerikoulutuksen raken-
ne uudistettiin. Uudet opetussuunnitelmat 
lanseerattiin niin sotatieteiden kandidaatin 
kuin yleisesikuntaupseereidenkin kursseille. 
Vuonna 2018 valmistuva kandidaattikurssi on 
ensimmäinen uudella opetussuunnitelmalla opis-
keleva kurssi. Yleisesikuntaupseerien kohdalla 
vuonna 2018 alkava kurssi on jo toinen kurssi, 
joka viedään läpi uudella opetussuunnitelmalla, 
mutta maisteriksi opiskeleville uusi opetussuun-
nitelma otetaan käyttöön vuonna 2020.

– Ensimmäiset kokemukset uusista tutkinto-
rakenteista ovat äärettömän hyviä. Mitään ne-
gatiivista palautetta emme ole saaneet paikoista, 
joissa ne ovat olleet käytössä, vararehtori, eversti 
Markku Hutka kommentoi uudistusta.

Puolustusvoimauudistuksessa jouduttiin vä-
hentämään henkilöstöä, mutta jäljelle jäänyt 
henkilöstö järjesteltiin siten, ettei opetushenki-
löstöstä tullut pulaa. Ainelaitosten yhdistyminen 

Kokemukset uusista 
tutkintorakenteista 

ovat äärettömän 
hyviä.

dän vahvuutemme putosi lähes sadalla henkilöllä 
uudistuksen aikana. Samalla tapahtui muitakin 
muutoksia, kuten organisaatioiden siirtymis-
tä muualle, joten suoraa vertausta vähennyk-
sen mittavuudesta ei voi tehdä. Joka tapauksessa, 
hallinto vedettiin uudistuksessa ahtaalle, rehtori, 
kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki kertoo.

Puolustusministeri Stefan Wallinin vuo-
den 2012 päätös Maanpuolustuskor-
keakoulun uudelleenorganisoinnista johti 
toimintojen täysimittaiseen realisointiin. 

Päätöksen ideana oli turvata Maanpuolustus-
korkeakoulun päätehtävien toteutus sekä lisä-
tä koulutuksen kustannustehokkuutta supistu-
vassa Suomen puolustusbudjetissa. Tavoitteena 
oli myös yhtenäistää menettelytapoja puolustus-
hallinnon eri organisaatioissa ja varmistaa näin 
tasainen laatu tekemiselle. Samalla kaavaillut 
henkilöstövähennykset loivat haasteita tulevien 
vuosien toiminnalle.

Puolustusvoimauudistus asetti 
suuntaviivat
Tärkeimmät Maanpuolustuskorkeakoululle 
suunnitellut muutokset Puolustusvoimauudis-
tuksessa olivat Käyttäytymistieteiden laitoksen 
lakkauttaminen ja siirtäminen perustettavaan 
Puolustusvoimien Tutkimuslaitokseen; So-
tahistorian, Strategian ja Taktiikan laitosten 
yhdistäminen Sotataidon laitokseksi; sekä 
Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen 
lakkauttaminen ja toimintojen hajauttaminen 
Puolustusvoimien Palvelukeskukseen ja Maan-
puolustuskorkeakoululle Opintoasiainosastoon. 

Lisäksi sotatieteiden maisterikoulutus organi-
soitiin omaksi yksikökseen ja Puolustusvoimien 
kansainvälinen keskus liitettiin joukkoyksikkö-
nä Maanpuolustuskorkeakouluun. Henkilöstöstä 
jouduttiin vähentämään noin kolmannes tai siir-
tämään muualle, ja vaikka opetuksesta pyrittiin 
olemaan vähentämättä henkilöstöä, osuivat vä-
hennykset myös sinne. Jouduttiin siis tekemään 

Maanpuolustuskorkeakoulu täytti tammikuus-
sa 25 vuotta. Vuonna 2013 korkeakoulu juhli 
pyöreitä vuosia, ja juhlahumussa historiaa 
käsiteltiin monelta kantilta. Viimeisen viiden 
vuoden aikajakso on vienyt korkeakoulua 
eteenpäin kaikissa päätehtävissään.

Defensor Patriae 1 / 20188 Defensor Patriae 1 / 2018 9



Opettajien 
pedagoginen 

pätevyys on hyvällä 
tasolla.

Kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki

lustushaarakoulusta, jossa suorittavat erikoistu-
misopintonsa. Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
puolustushaarakoulujen yhteistyö on aina ollut 
todella hyvällä pohjalla, ja yhteistoimintaa ta-
pahtuu useilla tasoilla, useiden ihmisten kautta. 
Tätä kautta on jatkossa mahdollista saada entis-
tä enemmän synergiaa varsinkin opetusmenetel-
mien kehittämistä varten. 

– Yhteistyö toimii erittäin hyvin, ja siellä an-
nettava opetus on yhtä korkeatasoista kuin tääl-
lä Santahaminan saarella. Meidän tehtävämme 
on katsoa, että opetus on jatkossakin laadukas-
ta, Hutka kommentoi.

uudistuksessa oli suuri muutos, ja henkilöstöä 
jouduttiin hieman ”tiivistämään”. Organisaatiota 
ja opetusta jouduttiin uudelleenjärjestelemään, 
mutta tuloksiin oltiin tyytyväisiä, eikä opetuk-
sen laatu kärsinyt.   

Maanpuolustuskorkeakoulun rahallisten re-
surssien taso on pysynyt samana jo useita vuo-
sia. Se on riittänyt hyvin koulun nousujoh-
teiseen kehittämiseen ja ylläpitoon. Vaikka 
opetushenkilökuntaa vähennettiinkin, on ope-
tuksen laatu kehittynyt. Jatkossa toivotaan silti, 
että yksittäisten kokonaisuuksien kohdalla saa-
taisiin lisää henkilöstöä, mutta ei suinkaan suu-
ria määriä.

Jatkuvasti kehittyvä opetus 
Maanpuolustuskorkeakoulun kenties tärkeim-
män tehtävän, opetuksen, päämääränä on aina 
ollut tuottaa upseeriopiskelijalle tarvittava 
osaaminen sekä valmiudet kehittää tietotaitoaan 
jatkuvasti muuttuvan maailman mukana.

Opetuksen kulmakivinä viiden vuoden takai-
sessa tilanteessa pidettiin tarvittavan perusosaa-
misen tuottamista ja jo valmiina olevan tiedon 
jakamista opiskelijoille heidän opintojensa aika-
na. Lisäksi tavoitteena oli kehittää opiskelijoita 
tiedon omatoimiseen etsintään. Kansainvälinen 
yhteistyö tuo koululle mahdollisuuksia järjestää 
eri kielellä käytäviä kursseja, opiskelijoiden kie-
litaidon kehittämiseksi, ja erilaisten vaihto-oh-
jelmien hyödynnettävyyttä tarkastellaan muun 
muassa pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyen.

Opetusmenetelmiä ja oppimistiloja on kehi-
tetty Maanpuolustuskorkeakoulussa kovaa tah-
tia. Verkkoympäristöä on valjastettu enemmän 
opetuskäyttöön: nykyisin massaluentoja sekä lu-
ennolta kuvattuja videoita voi tarkastella omalta 
tietokoneelta luennon jälkeen. Ennen oppitun-
tia tapahtuva valmistautuminen ja keskustelut 
verkossa tehostavat tunnilla käytävän aiheen 
oppimista ja sen sisäistämistä. Myös operatiivi-
sen puolen verkko-opetusta kehitetään jatkuvas-
ti. Verkko-oppimisen lisäksi on vahvasti alettu 
hyödyttämään simulaattoreita kadettien ja mui-

den opiskelijoiden koulutuksessa.
Maanpuolustuskorkeakoulu on aina painot-

tanut opinnoissaan käytäntöä ja käytännön 
harjoitteita sekä oman ajattelun kehittämistä. 
Ennalta opitun lisäksi pitää itse soveltaa oppi-
mansa käytäntöön ja pystyä kasaamaan lisää tie-
toa edellisen päälle.

– Meidän yksi vahvuutemme on ollut se, että 
opettajien pedagoginen pätevyys on hyvällä ta-
solla. Ovatpa he sitten sotilaita tai siviilihen-
kilöitä, niin yliopisto-opettajilla on vähintään 
sama pedagoginen pätevyys palvelushistorian ja 
kokemuksen lisäksi. Näiden pedagogisten tai-
tojen kehittämiseen panostetaan jatkossa niin 
täällä kuin puolustushaarakouluissa. Olemme-
kin testaamassa verkkoperusteista SLOK:kia, eli 
sotilasopettajien opintokokonaisuutta. Se ote-
taan kokonaisuudessaan käyttöön sotilasope-
tuslaitoksissa ensi syksystä lähtien. Tällä varmis-
tamme tietyn perustan opetuksen tasolle, Hutka 
kertoo.

Yhteisten Kadettikoulussa käytyjen opintojen 
lisäksi kadetit valitsevat jonkin kolmesta puo-

Osana ympäröivää yhteiskuntaa
Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskunnalliset 
vaikutusmuodot ovat muuttuneet viiden vuoden 
aikana melkoisesti. Korkeakoulu näkyy julkisuu-
dessa paljon aiempaa enemmän. On perustettu 
muun muassa yhteiskunta- ja kansainvälisten 
suhteiden johtajan virka, eli YVA-johtaja, joka 
pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin sidosryhmiin. 
Näitä sidosryhmätahoja ovat esimerkiksi säätiöt, 
joista haetaan rahoitusta, ja muut yliopistot. 
YVA-johtaja on usein myös mukana organi-
soimassa isoja kansainvälisiä vierailuita, jotka 
suuntautuvat Maanpuolustuskorkeakoululle. 

Erityisesti ulospäin näkyy Maanpuolustuskor-
keakoulun Mediapooli. Mediapooli on Maan-
puolustuskorkeakoulussa toimiva asiantunti-
joiden joukko, joka toimii Puolustusvoimien 
edustajana mediassa. Asiantuntijoiden tehtävänä 
on kommentoida mediassa jostakin heille anne-

tusta aiheesta. Mediapoolin tehtävät ovat Maan-
puolustuskorkeakoulun yksi virallisista tehtävistä. 

– Pyyntöjä ohjataan meille nykyisin paljon, 
joten on nähty tarpeelliseksi muodostaa erilli-
nen Mediapooli, jossa tehtävät jaetaan asiantun-
tijoille. Ensin tunnistamme, onko meillä sopivaa 
asiantuntijaa vastaamaan tähän asiaan, ja tarvit-
taessa koordinoimme asiaa Pääesikunnan vies-
tinnän kanssa. Mediapooli on korkeakoulun si-
säinen rakennelma, jolla asiantuntijapalvelu 
toteutetaan ja resurssit kanavoidaan tehokkaas-
ti, Korkiamäki kommentoi.

Sosiaalisen median palveluiden lisääntynyt 
suosio on luonut paljon uutta julkaisualus-
taa Maanpuolustuskorkeakoululle. Esimerkik-
si tiedot upseeriopinnoista, arjesta ja juhlasta, 
on helppo jakaa sosiaalisen median kautta. Jär-
jestetyt tiedotustilaisuudet joukko-osastoissa ja 
varusmiespalveluksessa saatu tieto upseerin am-
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Puolustusvoimien keskeinen 
tiedontuottaja
Maanpuolustuskorkeakoulun – puolustushal-
linnon keskeisen tiedontuottajan – täyttäessä 
neljännesvuosisadan, on hyvä muutamalla sanalla 
pohtia tutkitun tiedon merkitystä ja toisaalta 
luodata katse MPKK:n kehittämiseen.

Puolustushallinnolla on oltava kyky tuottaa 
omaa päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä 
tukevaa perustutkimusta. Tutkimuksen merkitys 
kasvaa erityisesti turvallisuusympäristön muutok-
sissa, epävarmuuden lisääntyessä ja ennakoinnin 
tarpeen kasvaessa. 

Toimintaa tukevaa tietoa ja osaamista voi myös 
hankkia muualta, mutta Suomen puolustusta 
koskeva tutkimuskyky tulee löytyä omalta hallin-
nonalalta. Sen perustana on oltava laaja ja koko-
naisvaltainen tietämys puolustushallinnon toimin-
nasta sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
liittyvistä tekijöistä. 

Tämä edellyttää tutkimuksellista ja tieteellistä 
osaamista, joka on Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimuksen ytimessä.

Lakisääteisesti Maanpuolustuskorkeakoulun 
tehtävänä on – ehkä hieman korkealentoisestikin 
– ”edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa tut-
kimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perus-
tuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa opis-
kelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.” 

Maanpuolustuskorkeakoululla onkin keskeinen 
tehtävä hallinnonalan tieteellisin menetelmin ar-
vioidun tutkimustiedon tuottajana. Laadukasta ja 
oikeisiin kysymyksiin vastaavaa tietopohjaa tarvi-
taan myös kasvavassa määrin puolustushallinnon 
oman argumentaatiokyvyn ja siten yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden varmistamiseksi. 

Hyvät kuulijat
On syytä huomata, että syvälliseen ymmärryk-
seen perustuva luotettava tietopohja ei yleensä 
rakennu yksittäisistä tutkimuksista, vaan se on 
pitkäjänteisen ja laaja-alaisen toiminnan tulosta. 
Sotatieteiden kenttä on lähtökohtaisesti moni-
tieteinen, joten erilaisia tulokulmia tarvitaan uu-
sien ilmiöiden hahmottamiseksi ja vaikutusten 
ymmärtämiseksi. 

MPKK:a koskevan lainsäädännön mukaan sen 
tutkimuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa tulee 
varmistaa korkea kansainvälinen taso hyvää tieteel-

matista ovat suurimmat Maanpuolustuskorkea-
kouluun hakemiseen kannustavat tekijät, mutta 
sosiaalinen media on ollut todella hyvä lisä. 

Sanomaa saadaan myös levitettyä paljon laa-
jemmalle alueelle yhdellä kertaa: esimerkiksi yk-
sittäinen Instagram-kuva voi saada keskimäärin 
tuhat tykkäystä, mutta kuvan nähneiden määrä 
on yleensä moninkertainen. Videot ja erilaiset 
julkaisut sosiaaliseen mediassa ovat myös omi-
naisia tapoja laskemaan hakukynnystä kouluun.

– Somekadetit ovat olleet loistavia viestinvie-
jiä koulullemme kaiken kaikkiaan. Oma Face-
book on viimeisin käyttöönottamamme kana-
va, mutta siellä saisi tykkäyksiä olla lisää. Myös 
Youtube-kanavaa voisi mielestäni hyödyntää 
vielä enemmän. Mutta taustalla on enemmän-
kin tuotantokysymys, että onko meillä resursse-
ja tuottaa sinne jatkuvasti laadukasta videoma-
teriaalia, Korkiamäki kertoo.

Tähtäin tulevaisuudessa
Karvi, eli Kansallinen koulutuksen arviointi-
keskus, toteutti Maanpuolustuskorkeakoulussa 
auditioinnin maaliskuussa 2017. Kohteena tässä 
auditioinnissa oli Maanpuolustuskorkeakoulun 
omista lähtökohdistaan ja omia tavoitteita sil-

mälläpitäen rakennettu laadunvarmistusjärjestel-
mä. Karvi katsoi sen täyttävän laadunhallinnalle 
asetetut kansalliset kriteerit sekä vastaavan eu-
rooppalaisten korkeakoulujen laadunhallinnan 
periaatteita ja suosituksia. Valinnaiseksi audi-
tiointikohteeksi Maanpuolustuskorkeakoulu 
valitsi yliopistollisen täydennyskoulutuksensa. 

Auditioinnin tuloksena Karvi koki Maanpuo-
lustuskorkeakoulun laatujärjestelmän vahvuuk-
siksi sen kattavuuden sekä menettelytapojen 
selkeyden ja niiden kytkeytymisen jokapäiväi-
sen työskentelyn osaksi. Kehuja tuli myös hen-
kilöstön perehdytyksestä ja prosessimaisten 
ajattelu- ja toimintatapojen jalkauttamisesta. 
Kehittämisnäkökulmana Karvi ehdotti Maan-
puolustuskorkeakoulun kehittävän tapoja, joilla 
opiskelijoita osallistetaan koulutuksen sisällön 
suunnitteluun ja antamaan palautetta opetus-
kokonaisuuksista. Maanpuolustuskorkeakou-
lu sai Karvilta laatuleiman merkinnän kuudeksi 
vuodeksi. Seuraava auditiointi tapahtuu vuon-
na 2023.

Maanpuolustuskorkeakoulun nykyinen strate-
gia on voimassa vuoteen 2020 asti, mutta uutta 
strategiaa aletaan suunnitella tänä vuonna. Uusi 
strategia otetaan käyttöön edellisen vanhetessa. 

Uudessa strategiassa ei kuitenkaan ole tarkoitus 
muuttaa tutkintorakenteita. Vain opetussisältö-
jä, -menetelmiä ja tutkimustoimintaa pyritään 
kehittämään eteenpäin. Maanpuolustuskor-
keakoulu haluaa rakentaa myös yhteistoimintaa 
ja yhteistyötä muiden kotimaisten yliopistojen 

Uusi strategia 
otetaan käyttöön 

edellisen vanhetessa.

sekä ulkomaisten sotakorkeakoulujen kanssa. 
– Tällä hetkellä ainelaitosrakenne on Maan-

puolustuskorkeakoulun lähtökohdista toimiva, 
mutta tulevaisuudessa meidän tulee aika ajoin 
tarkastella organisaatiotamme. Osassa yliopis-
toista organisaatiota on jouduttu muuttamaan, 
kun tutkintorakenteita on uudistettu. Nykyiset 
moduulit, eli kokonaisuudet, ovat toimivia tut-
kintojen kannalta, mutta ensi vuosikymmenen 
asiana on tarkastella, toimiiko nykyinen toimin-
tatapa vai lähdetäänkö hakemaan uutta, varareh-
tori Hutka kommentoi tulevaisuutta.

Vuonna 2017 tapahtuneen Karvi-auditioin-
nin jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun joh-
toryhmä kokoontui laatusotapeliin valitsemaan 
laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiskoh-
teet. Johtoryhmä peilasi Karvilta saatua raport-
tia vuonna 2020 käyttöönotettavaan strategiaan 
ja seuraavan auditointikierroksen periaatteisiin. 
Työryhmät saivat koottua tarkat kehityskohteet 
seuraaville vuosille. 

– Tarkastelimme auditointimme lopputulosta, 
jossa Karvin antamat suositukset olivat. Sieltä 
johtoryhmänä valitsimme kehityskohteita, jotka 
erityisesti kumpusivat esille. Sovitimme ne ta-
voitteet muihin jo olemassa oleviin tavoitteisiin, 
ja lähdimme kehittämään niitä käytännöllisik-
si maaleiksi tulevaisuuteen, Korkiamäki kom-
mentoi.
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kasti harkittuihin päämääriin. Suomalaisen sotila-
syliopiston tulee tuottaa lisäarvoa nimenomaisesti 
kansalliselle puolustusjärjestelmälle. 

On pidettävä mielessä, että Maanpuolustuskor-
keakoulu tuottaa koko Puolustusvoimille uusien 
upseerien muodossa korvaamatonta suoritusky-
kyä, jonka laadusta ei voida tinkiä.

Hyvä juhlayleisö
Keskeinen Maanpuolustuskorkeakoulun tut-
kimuksen tehtävä on tuottaa tietoa maailman 
muutoksen vaikutuksista Suomen puolustuksen 
kehittämiseen. Se edellyttää laadukasta tutki-
jakoulutusta. Erityistä painoarvoa on tällöin 
annettava väitöskirjojen ohjausresurssien riittä-
vyyteen. 

Samalla on tutkijoiksi valikoituvilla upseereilla 
oltava selkeä urapolku. On resurssien hukkaamista 
kouluttaa tutkijaksi upseeri, joka ei tuota riviäkään 
tutkimuksellista tekstiä tutkijatehtävänsä päätty-
misen jälkeen. Luonnollinen kiertokulku tutki-
jaupseereille voisi olla esimerkiksi akselilla MPKK 
– Puolustusvoimien tutkimuslaitos – Pääesikunta.

15 vuotta sitten väitteli ensimmäinen sotatietei-
den tohtori (Aarni Lehti Sotahistorian laitoksel-
la) Maanpuolustuskorkeakoulusta. Kaikkiaan väi-
telleitä on 36 henkilöä, joukossa niin upseereita 
kuin siviilejä.  

Vanhaa sosiologian teoreemaa lainatakseni, sota-
tieteen tohtorin tutkinnolla on puolustusvoimissa 
oltava tulevaisuudessa nykyistä suurempi käyttö- 
kuin näyttöarvo. Tutkijanura alkaa vasta väittelyn 
jälkeen. Se ei ole sen huipentuma, vaan pikemmin 
tieteen ajokortti.

Parhaillaan Maanpuolustuskorkeakoulu on pe-
rustamassa apulaisprofessorin ja sotilasapulaispro-
fessorin virkoja. Tämä on hyvä suunta erityisesti 
tutkimukseen suuntautuneiden upseerien moti-
vaation lisäämiseksi. On kuitenkin huomattava, 
että niin apulaisprofessuureja kuin varsinaisia pro-
fessuureja täytettäessä ei voida milliäkään tinkiä 
yleisistä akateemisista vaatimuksista. Kaikista toh-

toreista ei voi automaattisesti tulla professoreita 
laadun kärsimättä.

Kriittisen massan vahvistamisen tarve on kui-
tenkin ilmeinen. Se koskee niin Maanpuolustus-
korkeakoulua kuin muitakin yliopistoja ja kor-
keakouluja. Uudet ajatukset ja ideat ovat varmin 
turva muutoksissa pärjäämiselle. Tämä on hyvä 
muistaa niin tietoa ja osaamista tuottavassa Maan-
puolustuskorkeakoulussa kuin niitä hyväksikäyttä-
vässä Pääesikunnassa. Uuden tiedon tuottaminen 
vie aikansa, sitä on maltettava odottaa. Strategi-
nen kärsimättömyys on tutkitun tiedon suurin vi-
hollinen. 

Myös yhteistyö muiden yliopistojen ja tutki-
muksen rahoittajatahojen kanssa on tärkeää. Siitä 
on hyvänä esimerkkinä Maanpuolustuskorkea-
koulun ja Helsingin yliopiston vastikään täytetty 
Venäjän turvallisuuspolitiikan professuuri, jonka 
toiminnan edellytyksiin ja tutkimustoiminnan tu-
keen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Yhteisprofessuurin toteutuminen pitkän valmis-
telun jälkeen on osoitus eri toimijoiden – maan-
puolustusta tukevien säätiöiden, Helsingin yli-
opiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kyvystä ja 
halusta tunnistaa kehittämistarpeet sekä ymmärtää 
yhteistyön merkitys. 

listä käytäntöä noudattaen.
Toimiessaan sotilasopetuslaitoksena, mutta sa-

malla myös tiedeyliopistona, muodostuu Maan-
puolustuskorkeakoulun toiminnalle poikkeuk-
sellisen korkeat vaatimukset. Opetustehtävässään 
MPKK on suoriutunut perinteisesti erittäin hyvin. 
Tieteellinen tutkimustoiminta on silti resursseil-
taan ja volyymiltään vielä kehitysvaiheessa, kuten 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tuo-
reessa raportissakin todetaan. 

Tästä nouseekin esille MPKK:n keskeinen haas-
te: miten kyetä saamaan tasapaino uutta tietoa 
tuottavan ja jo olemassa olevaa tietoa hyödyntä-
vän näkökulman välillä? 

Ensimmäistä tarvitaan uudistumiseen ja jälkim-
mäistä käytännönläheisten ja välittömien hyötyjen 
saavuttamiseen. Jos kuitenkin painotetaan liikaa 
vain uuden tiedon tuottamista, on vaarana, että 
organisaatio ei tuota riittävästi konkreettisia tulok-
sia. Jos taas toisaalta keskitytään vain jo olemassa 
olevan tiedon hyödyntämiseen mestari-kisälli -pe-
riaatteella, organisaatio näivettyy ennen pitkää – 
hyväksi havaittujen mallien menettäessä ajankoh-
taisuutensa.

On tärkeää tukea MPKK:n kehittymistä myös 
tiedeyliopistona, jossa tutkimustoiminta olisi ai-
empaa tasapainoisemmassa asetelmassa opetuk-
seen ja koulutukseen nähden. Laadukkaassa aka-
teemisessa toiminnassa tutkimuksen ja opetuksen 
tasapaino on lähtökohta – ne ovat toisistaan erot-
tamattomia kuin kruuna ja klaava samassa koli-
kossa. 

Uskottavuuden sekä osaamisen kehittämisen 
kannalta keskeistä on, että MPKK:n sotatieteel-
listä tehtävää kehitetään, arvioidaan ja ohjataan 
samoilla akateemisilla kriteereillä kuin muita vas-
taavan tason korkeakouluja. MPKK:n henkilö-
resurssien on oltava riittäviä ja niihin liittyvä suun-
nittelu pitkäjänteistä opetuksen ja tutkimuksen 
jatkuvuuden takaamiseksi.

Rajatuilla resursseilla tulee kuitenkin pyrkiä tar-

Yhteisprofessuuri on linjassa laajemminkin hal-
lituksen tiedepoliittisten linjausten kanssa, joiden 
mukaan tuetaan erilaisten korkeakoulujen yhteis-
työmahdollisuuksia. Professuuri on oivallinen esi-
merkki tulevaisuudesta, jossa entistä useammin 
tehdään organisaatioiden ylitse kulkevaa yhteis-
työtä, joka palvelee kaikkien etua.

Arvoisat kuulijat
Maanpuolustuskorkeakoulu on löytänyt roo-
linsa upseerien tutkijavalmiuksien opetuksessa. 
Upseerien ammattitaitoon on sotilaallisten 
taitojen lisäksi yhä vahvemmin tullut "tieteel-
lisen" aselajin taito. Sodankuvan muutos, tule-
vaisuuden materiaalihankinnat, kumppanuudet, 
toiminta viranomaiskentässä ja kansainvälisissä 
tehtävissä edellyttävät käytännön taitojen ja har-
joitusten lisäksi myös yhä laajempaa teoreettista 
osaamista. Tässä ollaan hyvällä tiellä.

Toivotan 25 vuotta täyttävälle Maanpuolustus-
korkeakoululle menestystä sen tärkeässä tehtäväs-
sä upseeriston kouluttamisessa ja laadukkaan tut-
kimuksen tekemisessä isänmaan ja ihmiskunnan 
hyväksi!

Puolustusministerin puhe MPKK:n vuosipäivänä  
9.1.2018.

Puolustusministeri Jussi Niinistö

Strateginen 
kärsimättömyys on 

tutkitun tiedon suurin 
vihollinen.
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Kestävä kunnian tiellä
– vakaumuksista riippumatta

Teksti ja kuvat: Aki Aunala

Ajatukseni ja tekoni kannustimet ja tavoitteet olkoon aina ylevät ja jalot. En karta 
työtä, en taistelua, en kärsimyksiä, en kuolemaa tämän lupauksen lunastamiseksi. 

Auttakoon Jumala minua olemaan kestävä kunnian tiellä. – Ote kadettilupauksesta
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Sotilaspastori Markus Korpela kenttähartaudessa.

ta riippumatta filosofiasta tai uskontokunnasta. 
Tunne muistuttaa käymistä vieraiden uskonto-
jen pyhillä paikolla, kuten moskeijassa Turkin 
matkalla, vaikka ei samaan aatteeseen tuntisi-
kaan suoraa yhteyttä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilaspastori 
Markus Korpela kertoo, että Puolustusvoimat 
on olemukseltaan kuitenkin maallinen organi-
saatio, eikä sillä organisaationa ole uskonnol-
lisen organisaation luonnetta edes silloin, kun 
kokoonpanoon kuuluu myös sotilaspappeja tai 
kun esimerkiksi arvokkaimpien juhlapäivien 
yhteydessä voidaan pitää kenttähartaus. Puolus-
tusvoimissa sotilaspapin tehtävä ei ole yhteisesti 
hyväksytyistä syistä edustaa vain omaa uskonto-

aan, vaan työn ja tehtävän tulee palvella Puolus-
tusvoimien kokonaistehtävää. Tähän kokonai-
suuteen sotilaspapin tulee tuoda eri yhteyksissä 
se osaaminen, tiedot ja taidot, jotka tehtävään 
kuuluu. 

– Sotilaspappien kuulumisen organisaatioon 
näen sotilaallisen maanpuolustuksen kannalta 
perusteltuna. Puolustusvoimissa valmistaudu-
taan kohtaamaan eettisesti äärimmäisen kuor-
mittavia tilanteita, kuten sotaa, jonka voi ajatella 
olevan vihoviimeinen inhimillisen ja humaanin 
kulttuurin konkurssi. Samalla hetkellä voivat to-
teutua melkoiset paradoksit ja dilemmat: kun-
nia ja kunniattomuus, suojelu ja tuho, elämän 
arvostus ja kuoleman helppous.

Sotilaan ammatti poikkeaa kaikista muista 
hyvin perimmäisellä tavalla: ammattikunnal-

Ei tarvitse olla 
uskovainen 

ymmärtääkseen 
uskontoja.

Kadettiupseerin yksi suurimpia riit-
tejä on kadettilupauksen antami-
nen kurssitovereiden kanssa. Sitä 
on edeltänyt niin kutsuttu kas-

teyö, jossa vanhemmat sukupolvet kohtaavat 
uuden, juuri kastettavan sukupolven perintei-
den viitoittaessa rituaalia. Sankariaulassa, jonka 
graniittitauluihin on kaiverrettu satojen sodis-
sa kaatuneiden kadettiupseerien nimet, lue-
taan kadettivääpelin johdolla kadettilupauksen 
sanat. Kadettilupauksella luovutat työsi ja hen-
kesi isänmaan käyttöön sekä sitoudut elämän-
mittaiseen upseerin aatteeseen. Jumala kaitsee 
tällä kunniakkaalla tiellä. Kadettilupausta ei ole 
muokattu vuoden 1945 jälkeen, jolloin lupauk-

sesta poistettiin muun muassa Suur-Suomeen 
liittyvät kohdat – viittaus Jumalaan säilyi.

Jumala on läsnä upseerin elämässä esimerkik-
si lukuisissa kenttähartauksissa, joita erityisesti 
eri juhlallisuuksissa pidetään keskeisenä osana 
paraatien ja näyttävien sotilasperinteiden yllä-
pitämisessä. Pastori puhuu yleensä heti korkea-
arvoisimman puhujan jälkeen, erityisasemassa. 
Kun paraatijoukkoja komentava upseeri käs-
kee ottamaan hatun pois päästä, ja sotilaspu-
kuun pukeutunut pastori siteeraa ensitöikseen 
puheessaan Tuntematonta sotilasta, on vaikea 
olla sukeltamatta syvemmälle sitä seuraavaan sa-
nomaan. Satojen ihmisten lausuessa yhdessä Isä 
meidän -rukousta on vaikuttunut tunnelmas-
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– Puolustusvoimien näkökulmaa ei mielestä-
ni pidä käsittää yleistyksinä kirkkoon tai uskon-
nollisiin yhdyskuntiin kuulumisen kautta. Se vie 
näkökulman ohi Puolustusvoimille olennaises-
ta. Kaikki kirkkoon kuuluvat eivät sisimmältään 
varmasti koe olevansa kristittyjä, eivätkä kaikki 
uskontokuntiin kuulumattomat ole uskonnotto-
mia. Kaikkein tärkeimpänä pidän sitä, että Puo-
lustusvoimissa säilyisi kaikkia eri vakaumuksia 
kohtaan suuri kunnioitus, koska riippumatta us-
kontokuntien jäsenyydestä jokainen kadettiup-
seeri ja sotilas joutuu tehtävänsä kautta olemaan 
valmis kohtaamaan kuoleman.

Korpela pitää erilaisia vakaumuksia kunnioit-
tavaa mallina viisaana Puolustusvoimille. Lisäk-
si eräänlainen keskitien tavoittelu on ollut enim-
mäkseen hyväksi ihmisten historiassa. Moderni 
Suomikin on rakennettu menneisyyden moni-
puolisista aineksista satojen vuosien ajan, mikä 
on nyt puolustamisen arvoista. Valtiollisen ateis-
min mallia on hieman eri tavoin historiassa ko-
keiltu, mutta edes Neuvostoliitossa tai Kiinassa 
ei onnistuttu kitkemään ihmisyyteen kuuluvia 
perimmäisiä kysymyksiä, eikä myöskään uskon-
toja. 

kadettien kohdalla miehuus, aikakaudesta välit-
tämättä. Hyveiden joukosta ei löydy kuitenkaan 
uskonnollisuutta. Silti maailmalaajuisesti uskon-
toa käytetään filosofian ohella merkittävänä mo-
raalin lähteenä sotilaille. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa uskonnon merkitys sotilasoppilaitoksissa 
on merkittävämpää kuin Suomessa, vaikka kirk-
ko on erotettu tiukasti valtiosta.

– On itse asiassa varsin yleistä, että valan ja 
kadettilupauksen kaltaiset juhlavat lausumat an-
netaan jonkun itseään korkeamman tahon tai 
ylemmän arvon edessä. Varmasti myös kadet-
tilupauksessa se, mitä luvataan puolustaa, näh-
dään itseään suurempana arvona tai pyhempänä 
asiana. Tästä näkökulmasta en pidä valan yhtey-
dessä Jumalan mainitsemista kovinkaan ihmeel-
lisenä asiana tai ongelmallisena, ennemminkin 
liitymme siinä monien samankaltaisia arvoja ja-

Uskonasiat 
ovat yksityisiä 

Puolustusvoimissakin.

– Suomen kannalta viisainta on oman käsityk-
seni mukaan hyväksyä tai vähintään sietää myös 
uskontojen olemassaoloa. Näin säilytetään pu-
heyhteys eri uskontojen kanssa ja voidaan puhua 
myös niiden hyvistä ja huonoista puolista. Sa-
malla yhteiskunta myös viestii olevansa vastuul-
linen ja tietoinen eri uskontojen mahdollisuu-
desta niin rakentaa kuin tuhota.

Puolustusvoimat on jo pitkään ottanut etäi-
syyttä monoliittisesta uskontokäsityksestä. Puo-
lustusvoimissa palvelevat pastorit opettavat mo-
dernimmin sotilasetiikkaa, jossa uskonto ei ole 
päällimmäisin piirre, vaikkakin moni eettisyy-
den ankkuri löytyy Raamatun puolelta. Sotilaan 
hyveet ovat laajasti hyväksyttyjä myös suoma-
laisen yhteiskunnan ulkopuolella: uskollisuus, 
kunnia ja toveruus, rehellisyys, luotettavuus – ja 

le uskottu tehtävä on suojella suomalaista elä-
mäntapaa, itsenäisyyttä ja täällä asuvia mahdolli-
sen hyökkääjän väkivallalta. Tehtävään on sisään 
rakennettuna myös ristiriita: rauhan ja suojan 
muodostamiseksi joutuu valmistautumaan tap-
pamaan mahdollisimman monta vihollista kus-
tannustehokkaasti ja hyvin organisoidusti. Kor-
pela muistuttaa, että kaikki sotilaat joutuvat 
pohtimaan ihmisyyden ongelmaa tavalla tai toi-
sella. 

Kenttärovastin ja sotilasetiikasta tohtoriksi 
väitelleen Janne Aallon mielestä sotilaspasto-
rin rooli on kaksijakoinen. Ensinnäkin upsee-
rien pitää osata ja tietää perusasiat uskonnoista, 
ettei tule astuneeksi väärille varpaille. Upseerilla 
pitää siis olla uskonnon lukutaito, ja pappi voi 
olla tässä suhteessa avuksi luetun ymmärtämi-
sessä. Toiseksi henkilökohtaista uskonnollisuut-
ta on ymmärrettävä. 

– Jos joku tulee juttelemaan Jumalasta tai ha-
luaa osallistua ehtoolliselle, hänen ehdoillaan 
mennään. Ei pappisvihkimys ole antanut mi-
nulle mitään elämän portsarin oikeuksia, joiden 

perusteella voisin kertoa, miten pitää elää, olla 
ja uskoa. Välillä ihmettelen, miten joku voi ker-
toa, mikä jossain asiassa on Jumalan tahto, kun 
minulle on hiukan epäselvää kuka Hän on. Ih-
misten laatimia teorioita Hänestä olen kyllä suo-
rittanut monen opintoviikon verran, Aalto hy-
mähtää

Aalto kertoo, että missään tilanteessa ei pidä 
päätyä siihen, että uskonnollinen neutraalius 
tarkoittaisi uskonnollista lukutaidottomuutta. 
Ei tarvitse olla uskovainen ymmärtääkseen us-
kontoja ja niistä seuraavia syitä ja suhteita. Kor-
pela jatkaa, että Maanpuolustuskorkeakoulus-
sa kohdataan ihmislajin raadollisuus ja kyky 
pahantekoon ammattiin kuuluvana, ja vaikka 
kysymykset eivät ole erityisesti uskonnollisia, 
koskevat ne jollakin tavalla kaikkia, jotka ovat 
sotilasvalan tai kadettilupauksen antaneet. Us-
konto ei poista ihmisen vastuuta ja pahuuden 
ongelmaa, ja tässä sotilaspapit voivat auttaa pal-
velemaansa organisaatiota.

Kunnioitus kaikkia vakaumuksia 
kohtaan
Kirkkokuntaan kuulumattomille voi aiheutua 
kiusallisia tilanteita esimerkiksi häissä tai hauta-
jaisissa, kun noustaan ylös kuulemaan rukousta. 
Siinä osallistuu tahtomattaan vakaumukselliseen 
toimitukseen, vaikka haluaisi kunnioittaa 
tilaisuutta pelkällä läsnäolollaan. Suomessa on 
leimallisena piirteenä tapauskovaisuus, jossa 
ihmiset kuuluvat uskontokuntaan syvemmin 
uskontoa harjoittamatta. Kun uskonnon nostaa 
puheenaiheeksi, tilanne muuttuu vaikeaksi. Kär-
jistetysti sanoen uskoville saatetaan naureskella 
ja ”pakanoita” pitää arveluttavina. Suomessa 
uskonasioista puhuminen voi olla yhtä vai-
vaannuttavaa kuin palkoista keskusteleminen 
illallispöydässä. 

Uskonasiat ovat yksityisiä Puolustusvoimissa-
kin, ja Korpela korostaa, että kunnioitus kaikkia 
vakaumuksia kohtaan on keskeistä upseeripro-
fessiossa ja siihen kasvetaan opintojen aikana. 
Hyvä sotilas ei oikeastaan voi olla minkään yk-
sittäisen vakaumuksen – ei uskonnollisen, us-
konnottoman katsomuksen tai ”ismin” (esim. 
nationalismin) ohjaama – vaan ennen kaikkea 
aito ihminen, joka tuntee ja kunnioittaa hyvin 
eri tavoin ajattelevia ja toimivia.
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kavien länsimaiden joukkoon, Korpela kertoo.
Aalto vahvistaa, että monissa asevoimissa valat 

päättyvät ”So help me God” -tyylisiin sanoihin. 
”For God and Country” -henkiset iskulauseet 
löytyvät vaakunoista ja tunnuksista. Kulttuuris-
ta riippuu, miten paljon nämä uskomukset nä-
kyvät arjessa. Usein small talkiksi luettavat ”God 
bless you” -tyyppiset lausahdukset tarkoittavat 
muualla kovaa uskonnollisuutta. Suomessa ka-
dettien tunnuslauseena on uskontoneutraa-
li ”Constantem Decorat Honor”, eli ”Kestävää 
koristaa kunnia”. 

Kenttärovasti Aalto kertoo, että uskon-
to on osa etiikan historiaa ja etiikan teorioi-
den kehittymisessä näkyy vahvasti eri uskon-
tojen vaikutus. Mutta nykyajan moniarvoisessa 
yhteiskunnassa etiikkaa ei voi enää lähestyä us-
konnollisella kärjellä. On silti ymmärrettävä, 
että tietyissä tilanteissa jonkin uskonnollisen aja-

nan rajat ja reunat; ja kun tähän vielä lisää oman 
moraalisen harkinnan, on lopputuloksena lupa 
odottaa eettisesti oikeudenmukaista toimintaa.

Jumalatonkin voi olla viisas
Toisinaan nousee esille kysymys uskonnollisten 
perinteiden irrottamisesta asepalveluksesta esi-
merkiksi valtakunnallisten paraatien yhteydessä 
(ks. ”Maanpuolustustahto ei tarvitse Jeesusta 
tuekseen” HS 10.12.17), kun suuren yleisön 
edessä järjestettävänä tilaisuutena eri perinteet 
ovat tarkasteltavana. Kenttähartaus menee 
harvalta ohi sen näkyvän sijoittelun vuoksi. 
Perusteena kritiikille on usein maallistuminen 
ja kansankirkon laskeva jäsenmäärä: esim. Hel-
singissä vain vähän yli puolet väestöstä kuuluu 
enää kirkollisveron piiriin. 

Varusmiespalvelusta suorittavilla on toki mah-
dollisuus nykyisin valita uskonnollissävytteisen 
sotilasvalan sijasta sotilasvakuutus, jossa kaik-
kivaltias on korvattu omatunnolla. Vain ani 
harva varusmies valitsee vakuutuksen taustas-
taan huolimatta muun muassa yhteisöllisyyden 
vuoksi (esim. https://yle.fi/uutiset/3-7396063). 
Pienemmän osallistujamäärän sotilasvakuutusti-
laisuus on luonnollisesti vähemmän juhlava ta-
pahtuma kuin perinteisellä, suurella mittakaa-
valla toteutettu sotilasvalatilaisuus. 

Varusmiesten nopeasyklinen integraatio soti-
laallisiin perinteisiin ja velvoitteisiin poikkeaa 
Kadettikouluun hakeneiden nuorten tilantees-
ta. Kadetit ovat valitsemallaan uralla tietoisesti, 
joten useimmiten erilaiset uskonnollismoraaliset 
pohdinnat ovat jo selvillä. Ainakin pitäisi olla 
ennen uhrautumislupauksen antamista. Ironista 
on, että juuri varusmiehille annettavaan eettis-
moraaliseen opetukseen on Puolustusvoimissa 
panostettu enemmän kuin uran myöhemmissä 
vaiheissa olevien sotilaiden kohdalla. Kumpikin 
upseerikoulutuksen kanssa työskennelleistä Aal-
losta ja Korpelasta on sitä mieltä, että elämän-
filosofiseen pohdintaan soisi enemmän aikaa 
etenkin uran edetessä. Se tekisi hyvää varmasti 
itse kullekin arjen sankarille.  

Kadettilupaus on pysynyt muuttumattomana 
yli 70 vuotta. Muutospaineita on toisinaan esi-
tetty muun muassa sukupuolitasa-arvon näkö-
kulmasta, mutta sanamuotoihin ei ole kajottu. 
Korpela selvittää, että kadettilupauksen kohdal-

Elämänfilosofiseen 
pohdintaan soisi 
enemmän aikaa 

etenkin uran 
edetessä.

tuksen tai näkemyksen ymmärtäminen, joka ei 
luonnollisesti tarkoita omaksumista, antaa mah-
dollisuuden ymmärtää nykytilannetta. Uskonto 
on vaikuttanut Suomessakin koko yhteiskunnan 
rakentumiseen lukutaidosta ja työmoraalista al-
kaen. Tämä pätee myös sotilasetiikan kentällä, 
kun tehtävät koko ajan kansainvälistyvät.

– On turha kuvitella, että koska Suomessa yk-
sityisasiana oleva uskonto ei nykyisin avoimes-
ti vaikuta käsityksiimme hyvästä ja pahasta, se 
ei maailmalla olisi monen sotilaan taustavaikut-
timena ja etiikan ohjenuorana. Kun kerran on-
nistut loukkaamaan jonkun uskonnollista va-
kaumusta, voit samalla unohtaa rakentavan 
yhteistyön tulevaisuudessa, Aalto muistuttaa.

Korpela kertoo, että yksinkertainenkin eetti-
nen arviointi tuottaa hyväksyttäviä tuloksia. Yk-
sinkertaisimmillaan se voi koostua vain kolmesta 
muuttujasta: ensiksi tunnet omat arvosi ja yh-
teisön arvot; toiseksi tunnet toimintaan liitty-
vät säännöt, jotka muodostavat tietyt toimin-
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Aalto korostaa, että myös kadetit ovat varsin 
heterogeeninen ryhmä. Kaikille yhteinen arvo-
pohja ei tarjoa välttämättä tyhjentäviä vastauk-
sia. Toimiessaan Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotilaspappina muutamia vuosia sitten saattoivat 
yksittäiset kadetit tulla kysymään kadettilupa-
uksen antamisesta Jumalan edessä. Keskusteluja 
tuli käytyä myös tanssikurssille osallistumisesta 
ja ammatinvalinnasta uskonnollisen vakaumuk-
sen näkökulmasta. 

– Totesin aina, että en ole päättävä taho tässä 
asiassa, mutta kehotin myös miettimään, kuka 
tai mikä se Jumala kyseiselle kadetille on, Aalto 
muistelee.

Kuten Suomessa yleensä, ei upseeriopiskeli-
jan kuin kenenkään muunkaan opiskelijan tai 
virkamiehen tarvitse kuulua kirkkoon tai uskoa 
Jumalaan. Uskonasiat ovat henkilökohtaisia, ja 
kukin etsii itselleen sopivan käsityksen ”pyhäs-
tä” tai korkeammasta voimasta. Uskonto kun 
ei ole osa sotilaskoulutusta, niin ei yhteen sa-

naan tarvitse kuristua. Erillistä sotilasvakuuden 
tapaista tunnuksetonta kadettilupausta ei ole 
suunnitteilla, kun aitoa tarvetta ei ole ilmennyt. 
Kumpikin haastateltu siteerasi osuvasti samaa 
uskonpuhdistaja Martin Lutherin toteamus-
ta: ”parempi viisas ja jumalaton (hallitsija) kuin 
hurskas ja tyhmä”. 

– Olen kokenut, että Puolustusvoimissa teh-
dään hyvää ja kunnioittavaa yhteistyötä eri ta-
voin ajattelevien tai uskovien kuin uskonnot-
tomien, agnostikkojen tai ateistienkin kanssa. 
Toteutuu tietynlainen arvojen hierarkkisuus, 
joka sallii sekä erilaisia arvoja että yhteisiä arvo-
ja. Voimme kunnioittaa toisiamme ja toistem-
me työtä samojen päämäärien hyväksi, vaikka 
ajattelumme on yhdessä asiassa erilainen, Kor-
pela toteaa.

la puhutaan hyvin klassisesta profession omasta 
itseymmärryksestä. Sen yksi perinteinen tunnus-
merkki on, että ammattikunnan edustajat ja sii-
hen kutsutut saavat itse määritellä ammatin kes-
keiset tunnusmerkit. Myös Aalto vahvistaa, että 
kadettilupauksen sisällön määrittelee kadettiyh-
teisö itse, eikä sitä ole säännelty asetuksin, kuten 
sotilasvalaa. Muutos lähtee perinteitä ylläpitävän 
ryhmän sisältä, jos on lähteäkseen.

ja suomalaisen elämänmuodon säilymisen tai 
tuntemieni ihmisten ja heidän tulevaisuutensa 
vuoksi olisin jo valmiimpi lähtemään – no, vä-
hintään sotimaan, Korpela pohtii.

Kadettiupseerin sitoutuminen uskontoon ei 
Puolustusvoimien kannalta ole kovin olennai-
nen kysymys, eikä Korpelan mukaan ainakaan 
ongelma. Hän voi jakaa helposti hyvin saman-
kaltaisen arvomaailman kuin tuntemansa ka-
dettiupseerit. Kadettiupseereilla on samoja ar-
voja sotilaallisesta maanpuolustuksesta, oikeasta 
toiminnasta ja eettisistä kysymyksistä. Yhteiset 
arvot ovat vahvat, vaikka upseerit uskoisivat tai 
ajattelisivat eri tavoin Jumalasta tai suhtautuisi-
vat eri tavoin uskonnon läsnäoloon yksilön tai 
yhteisön elämässä. 

– Yhtä lailla kuin tuntuisi sopimattomalta pa-
kottaa ketään pohtimaan elämän syvempiä ky-
symyksiä, tuntuisi myös sopimattomalta kieltää 
vakaumusten tai katsomusten pohtiminen itsel-
tään tai alaisiltaan, Korpela huomauttaa.

Yhteiset arvot ovat 
vahvat.

– Toki lupauksen näkökulma ja sisältö voi 
vaihdella jokaisen antajan mielessä, jossa myös 
”pyhät” asiat ovat kaikille vähän erilaisia. En 
olisi valmis antamaan elämääni, jos valtion bud-
jetti sitä vaatisi. Sen sijaan isänmaan vapauden 
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Maanpuolustuskorkeakoulun  
rehtori vaihtuu

Finnish Defence Studies nro 21 See You in New York: ISIS and the Strategic Evolution of the Jihadist Movement käsittelee 
globaalin jihadistisen liikkeen ilmiötä Irakin ja Syyrian alueelta maailmanlaajuisen huomion kohteeksi nousseen ja 
aatesuuntauksensa lipunkantajaksi itsensä profiloivan ryhmittymän kautta

Kapteeni, sotatieteiden tohtori Antti Parosen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on tunnistaa ISISin kehitystä tar-
kastellen sen edustaman globaalin jihadistisen liikkeen mahdollisia tulevaisuuden suuntauksia ja kehityskulkuja. 

Uusin Finnish Defence Studies on ladattavissa Doria-julkaisuarkistosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3002-1. 
Muista myös aiemmat Finnish Defence Studies -julkaisut: http://bit.ly/1S57Rta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt pri-
kaatikenraali Jari Kallion Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtoriksi. Maavoimien operaatiopäällikön tehtävästä siir-
tyvä prikaatikenraali Kallio aloittaa virassaan 1.7.2018. Hän 
seuraa tehtävässä kenraalimajuri Ilkka Korkiamäkeä, 
joka siirtyy Pääesikuntaan puolustusvoimien henkilöstö-
päälliköksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin vaihtotilaisuus 
järjestetään torstaina 21.6. Santahaminassa. Vaihtoti-
laisuudessa paljastetaan muun muassa kenraalimajuri 
Korkiamäen muotokuva ja järjestetään paraatikatselmus. 
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg 
osallistuu päivän tilaisuuksiin.

Uusin Finnish Defence Studies käsittelee ISISiäSotatieteiden päivät 2018 kiinnostivat yleisöä

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

LYHYESTI

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen Sotatieteellisen Seuran järjestämät yhdeksännet Sotatieteiden 
päivät keräsivät yhteen sotatieteistä kiinnostuneita 24.–25.5.2018. Kaksipäiväisen seminaarin teemana 
oli ”Tutkimuksella puolustuskykyä luomassa”. Seminaarin tavoitteena oli tuoda esille laaja-alaisen 
tutkimuksen merkitys puolustuskyvyn pitkäjänteisessä kehittämisessä. 

Sotatieteiden päivät 2018 koostuivat ensimmäisen päivän yhteisluennoista sekä toisen päivän 
ohjelmaryhmistä. Yhteisluentopäivän avasi puolustusministeri Jussi Niinistö, ja puhujina oli muun 
muassa eversti (evp), sotilasprofessori (evp) Mika Hyytiäinen ja professori Jouko Vankka Maan-
puolustuskorkeakoulusta. Toisen päivän ohjelmisto oli tuttuun tapaan erittäin monipuolinen koostuen 
yhteensä kymmenestä ohjelmakokonaisuudesta, kuten esimerkiksi johtamisen, sotahistorian, strategian 
ja sotilassosiologian aihealueista. 

Edellisen kerran Sotatieteiden päivät järjestettiin vuonna 2015 ISMS-seminaarin yhteydessä.

TUTKIMUKSELLA PUOLUSTUSKYKYÄ LUOMASSA

maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sotatieteet2018

Prikaatikenraali Jari Kallio
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Jussi Timonen

Kevätkauden väittelijät
Talven ja alkukevään 2018 aikana sotatieteiden tohtoriksi väitteli 
neljä upseeria.

JUSSI TIMONEN SOTATEKNIIKASTA
Insinöörikapteeni Jussi Timonen käsittelee 
väitöskirjassaan Common Operating Picture for 
Dismounted Operations and Situation Room 
Environments sotatekniikkaa rakennetun alueen 
taistelussa, sekä kriittisen infrastruktuurin toi-
mintaympäristössä. 

Santahaminan Itälinnake-auditoriossa 9. maa-
liskuuta järjestetyn väitöstilaisuuden kustoksena 
toimi professori Jouko Vankka Maanpuolustus-
korkeakoulusta, vastaväittelijöinä puolestaan soti-
lasprofessori, eversti Mika Hyytiäinen Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta ja dosentti Kari Kallinen 
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta. 

Timonen on valmistunut tietotekniikan diplo-
mi-insinööriksi Turun yliopistosta vuonna 2011. 
Jatko-opiskelijaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 
hän hakeutui vuonna 2012 samaan aikaan palvel-
len tutkijana Sotatekniikan laitoksella. Väitöskir-
jansa aiheen hän kertoo syntyneen osana tutki-
musryhmätyöskentelyä.

– Käytännössä siis tutkimusryhmien työn 
suuntautuminen vaikutti myös omiin tutkimus-
kysymyksiini, Timonen kommentoi. 

Rakennetun alueen osalta teos keskittyy pääasi-
assa päätelaitteiden ohjelmistoon, tarvittavan tie-
don luontiin ja niiden yhdistämiseen, sekä esit-
tämiseen eri tasoilla. Niiden lisäksi myös erilaiset 
paikannus- ja verkkoratkaisut ovat yksi osa tutki-
musta. Kriittisen infrastruktuurin kohdalla kes-
keistä on tiedon hankinnan järjestäminen eri toi-
mijoilta ja sen saattaminen käyttäjälle sopivaan 
muotoon. Osana tutkimusta tutkittiin myös riip-
puvuusketjun luontia ja esittämistä.

– Keskeisimpiä tuloksia ovat luodut konseptit 
ja niihin perustuvat testit luoduilla järjestelmillä, 

Timonen summaa. 
Osana työtä Timosen ryhmä suunnitteli ja ke-

hitti järjestelmäprototyypit, joiden avulla toimin-
tamallien toimivuus testattiin. Lopullisena tulok-
sena suunniteltiin eri ympäristöihin soveltuvat ja 
loppukäyttäjän tilannetietoisuutta tukeva arkki-
tehtuuri, sekä toteutukset että konseptit.

– Resursseina mukana oli kaksi tutkimusryh-
mää, jotka koostuivat useiden yliopistojen sekä 
yritysten yhteenliittymästä. Jokainen tutkija toki 
tekee oman tutkimustyönsä itsenäisesti, mutta 
osallistuminen tutkimusryhmätyöskentelyyn 
mahdollistaa keskittymisen suurempaan koko-
naisuuteen, Timonen kertoo.

Väitöstilaisuudessa dosentti Kari Kallinen 
luonnehti väitöskirjan aihetta mielenkiintoisek-
si ja tärkeäksi, mutta piti suurimpana vahvuute-
na asian konkreettisuutta ja ajantasaisuutta, sillä 
rakennetun infrastruktuurin määrän kasvaa jat-
kuvasti. 

HANNU RENTOLA PEDAGOGIGESTA 
JOHTAMISESTA
Sotatieteiden maisteri ja ilmavoimissa palveleva 
majuri Hannu Rentola tarkastelee väitöskirjas-
saan Itsekasvatus osana yhteisöllistä kasvua. Ai-
neistoteoria pedagogisesta johtamisesta nimensä 
mukaisesti pedagogisen johtamisen käsitettä ja 
siihen liittyviä ilmiöitä. Väitöstilaisuus järjestettiin 

Keskeisimpiä tuloksia 
ovat luodut konseptit 

ja niihin perustuvat 
testit.

Teksti: Arttu Koskela Kuvat: Daniel Torsell, FHS, Ilmavoimat.

Defensor Patriae 1 / 2018 29Defensor Patriae 1 / 201828



spectral design in signature management: a 
systems approach käsittelee spektrisuunnittelun 
sotilaallista hyötyä herätteiden hallinnassa. 

Vastaväittäjinä Anderssonin väitöstilaisuudes-
sa toimivat professori Jari Hartikainen Puolus-
tusvoimien tutkimuslaitoksesta ja emerituspro-
fessori Harold Lawson Linköpingin yliopistosta 
Ruotsista. Tilaisuuden kustoksena toimi Maan-
puolustuskorkeakoulun sotatekniikan professori 
Jouko Vankka. Väitöstilaisuuden järjestivät Suo-
men ja Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulut yh-
teistyössä.

Materiaalioptiikan alalla lisensiaatin tutkinnon 
suorittanut Andersson kiinnostui materiaalipo-
litiikasta jo tutkimusuransa aikaisessa vaihees-
sa ihastuessaan luonnollisiin valoilmiöihin ja sii-
hen, miten valo toimii ympäristönsä kanssa. Hän 
käsittelee väitöskirjassaan, miten spektrisuunnit-
telun avulla voidaan naamioida ja kätkeä soti-
lasoperaatioita sekä laitteistoa viholliselta.

– Väitöskirjassani olen tutkinut, miten mate-
riaalien ominaisuuksien tuntemuksella voi olla 
sotilaallinen hyöty. Tapa, jolla spektrisuunnitte-
lua voidaan käyttää hyödyksi naamioinnissa, kut-
sutaan spektrianalyysiksi. Lopullinen tavoite on 
tietenkin lisätä sotilaiden ja merimiesten selviy-
tymismahdollisuuksia taistelussa, Andersson ker-
too.

Uusien materiaalien tutkiminen etenee jat-
kuvasti nopeampaa tahtia ja saatujen tuloksien 
valossa mahdollisuudet uusille laitteiden omi-
naisuuksille näyttävät loputtomilta. Useat tutki-
musryhmät ovat kiinnostuneet eläinten, kuten 
mustekalojen ja hyönteisten, naamiointitavoista 
ja siitä, miten niitä voitaisiin kopioida sekä hyö-
dyntää uusissa innovaatioissa. Yhdistämällä bio-
logian, materiaalitutkimuksen ja elektroniikkate-
ollisuuden prosessitekniikat on odotettavissa, että 
tulevaisuudessa lähes kaikki optiset pintaominai-
suudet on mahdollista valmistaa.

Väitöskirjassa Andersson käsittelee myös haas-
tetta päätöksenteossa. Resurssit eivät riitä kaik-
keen haluttuun materiaaliin ja vaihtoehtoisia lait-
teita, sillä erilaisia teknologioita ja valmiuksia on 
monenlaisia. Lisäksi tasapainoa eri ominaisuuksi-
en välillä tarvitaan usein: onko tärkeämpää, että 
uusi laite on pienikokoinen ja vaikeasti havaitta-
va vai paksulla panssarisuojalla varustettu, suuri ja 
huomiota herättävä aparaatti?

– Ongelmana on, että puolustusvoimien teke-
missä sijoituksissa uusiin laitteisiin ja varustuk-
siin pitää aina olla tasapaino. Tutkimukseni pyrkii 
tukemaan niitä, joiden tehtävänä on tasapainot-
taa investointeja. Yksi tärkeimmistä näkökulmista 
väitöskirjassani on ”sotilaallinen hyöty” -käsitteen 
yleistäminen, Andersson korostaa.

Kent Andersson

Tikkakoskella Ilmasotakoulussa 16. maaliskuuta. 
Kustoksena tilaisuudessa toimi Maanpuolustus-
korkeakoulun professori, everstiluutnantti Juha 
Mäkinen, Rentolan vastaväittäjänä puolestaan 
Itä-Suomen yliopiston professori Eija Kärnä.

Koulutustaustaltaan Rentola on sotatieteiden 
maisteri vuodelta 2006. Esiupseerikurssin hän on 
käynyt vuosina 2011–2012. Sotatieteiden tohto-
riksi tähtäävät opinnot Rentola suoritti vuosi-
na 2011–2014 ja kirjoitti väitöskirjansa vuosina 
2015–2017. Rentola kertoo valinneensa kyseisen 
aiheen oman kiinnostuksensa vuoksi, mutta li-
säksi hän kokee sen olevan Maanpuolustuskor-
keakoulun ja Ilmavoimien tutkimusintressien 
mukainen. 

– Aihe oli jo vuonna 2010 Maanpuolustuskor-
keakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
toksen yhteisellä intressialueella. Omakohtaiset 
opettajakokemukset Ilmasotakoulussa ja Jyväsky-
län yliopistossa olivat synnyttäneet kiinnostuk-
sen aiheen syvällisempään tutkimiseen, Rentola 
kommentoi.

Aikaisempaa tutkimusta pedagogisesta johta-

misesta on tehty sekä kansallisella että kansainvä-
lisellä tasolla, mutta usein niiden viitekehyksenä 
ovat olleet oppilaitokset ja näkökulmana johta-
minen. Rentola lähti selvittämään käsitteen ilme-
nemistä monisäikeisissä, sekä erilaisissa, aikuisten 
ihmisten toimintaympäristöissä. Tutkimusmene-
telmänä väitöskirjaansa hän käytti glaserialaista 
Grounded Theorya. Menetelmässä pyritään muo-
dostamaan aineistolähtöinen teoria, jonka keskei-
siä ilmiöitä pyritään tunnistamaan ja käsitteellis-
tämään aineiston koodauksen, kategorisoinnin ja 
jatkuvan vertailun avulla. Se soveltuu hyvin ai-
emmin tutkittujen asioiden tarkasteluun uudel-
la tavalla.

Väitöskirjassa Rentola osoittaa tärkeimpänä 
havaintonaan, että yhteisöissä toimivien aikuis-
ten kokemuksia kannattaa kuunnella sekä samal-
la mahdollistaa niiden jakaminen. Yhteinen ym-
märrys tulevaisuuden päämääristä ja erilaisten 
kokemusten arvostaminen ovat yhteisön toimin-
nan ja sosiaalisen pääoman kehityksen kannalta 
keskeisiä elementtejä. Yksilön kasvu tuottaa ohes-
sa yhteisöllistä kasvua. 

– Itsekasvatuksen kautta tapahtuu avartumista, 
oman toiminnan kehitystä, eli kokonaisvaltaista 
toimintakykyä, jolla vastataan huomisen haastei-
siin, Rentola kertoo.

Matkassa palkitsevaksi asiaksi Rentola näkee 
oman ajattelun kehkeytymisen ja monisäikeisten 
asioiden kietoutumisen yhteen, mutta toisaalta 
hän on tiedostanut myös oman ymmärryksensä 
rajallisuuden.

– Perheen tuki on ollut ratkaisevaa, jotta per-
heenisä voi vuosikausia tutkiskella asioita milloin 
missäkin ympäristössä, Rentola sanoo kiitollisena.    

KENT ANDERSSON 
SPEKTRISUUNNITTELUSTA
Ruotsin puolustusvoimissa upseerina työskente-
levän Kent Anderssonin väitöskirja tarkastettiin 
hyväksytysti 13. huhtikuuta 2018 Tukholmassa. 
Anderssonin väitöskirja On military utility of 

Hannu Rentola

Perheen tuki on ollut 
ratkaisevaa.
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Andersson on hyödyntänyt sotatieteiden alaan 
kuuluvien useiden tieteenalojen menetelmiä 
mallien havaitsemiseksi ja analysoimiseksi asi-
aankuuluvissa päätöstilanteissa ja laatinut nii-
den perusteella ehdotuksia tulevan päätöksente-
on edistämiseksi.

– Väitöskirja on oikeastaan neljän erillisen tut-
kimuksen yhdistelmä, Andersson kertoo. 

Kirjoitusprosessin aikana Andersson kohta-
si useita vaikeita ongelmia, jotka oli voitettava. 
Hänen ohjaajansa asui Suomessa Anderssonin 
asuessa Ruotsissa. Henkilökohtaisia, kasvotus-
ten saatuja neuvoja ei siis juurikaan ollut saata-
villa koko aikana. Hän myös odotti tiedelehdeltä 
vihreää valoa artikkelinsa kohdalla 21 kuukaut-
ta. Yksi suurimmista haasteista oli kuitenkin yrit-
tää noudattaa useita sotatieteiden suuntaviivoja.

– Tiedemiehet luonnon- ja insinööritieteissä pi-
tävät vedenpitävistä faktoista, kun taas sosiaalitie-
teissä, joihin sotatiedekin kuuluu, faktoja on vai-
kea löytää. Jos yrität yhdistää näitä tieteitä, sinun 
täytyy toimia pioneerina. Se on aina kovaa työtä, 
Andersson huomauttaa.

VLADIMIR PANSCHIN 
SOTAHISTORIASTA
Majuri Vladimir Panschinin väitös esitettiin 
hyväksyttäväksi Maanpuolustuskorkeakoulun 
Santahamina-talon auditoriossa 9.5.2018. Väi-
töskirjassaan Diletantteja vai taitajia? Päämajan 
valvontaosaston johtama valvonta ja vastava-
koilu talvi- ja jatkosodassa Panschin käsittelee 
sodanaikaisen Päämajan toimintaa ja tarkalleen 
ottaen sitä, mitä keinoja he käyttivät vastavakoi-
lun toteuttamiseen. Väitöstilaisuudessa vasta-
väittäjänä toimi Helsingin yliopiston professori 
Kimmo Rentola ja kustoksena dosentti Mikko 
Karjalainen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmäs-
sä opettajana työskentelevä Panschin on toimi-
nut aikaisemmin yli 20 vuotta sotilastiedustelun 
eri tehtävissä, kuten Suomen apulaispuolustus-
asiamiehenä Venäjällä vuosina 2013–2016. 

Panschin on tehnyt vuonna 2000 tutkimuk-
sen nimeltään Kasvottomien miesten sota. Pää-
majan valvontaosaston toiminta jatkosodassa. 
Tutkimuksen aihe oli sama kuin tarkastetussa 
väitöskirjassa, mutta Panschin halusi nyt laajen-

taa kysymyksenasetteluaan ja näkökulmaansa. 
– Aiemman tutkimukseni lisäksi tarkastetta-

va väitöskirjani on ainoa tutkimus tästä aihees-
ta. Myös muutamissa muissa väitöskirjoissa on 
käsitelty valvontaosaston toimintaa siinä laajuu-
dessa kuin se kyseisissä tutkimuksissa ollut tar-
peen. Näissä valvontaosasto on kuitenkin aina 
ollut sivuosassa. Aihe minua kiinnosti lisätutki-
muksen takia myös sen vuoksi, että olen palvel-
lut aikaisemmin Puolustusvoimien vastatiedus-
telutehtävissä, Panschin kertoo.

Tutkimuksessa Panschinilla oli tarkoitus sel-
vittää, millä keinoilla Päämajassa toiminut val-
vontaosasto toteutti valvontaa ja vastavakoilua. 
Tutkimuksen lopputuloksena selvisi, että toi-
mivimpana valvonnan toimintatapana sodan-
aikana oli tiedottajiin perustuva tiedustelutoi-
minta. Valvontaosasto värväsi alaelimistä, kuten 

Uuden tiedon 
tuottaminen on 

palkitsevaa

esikunnista ja sotasairaaloista tiedottajia, jotka 
näkemänsä ja kuulemansa perusteella raportoi-
vat valvontaosastolle kaikesta epäilyttävästä toi-
minnasta. 

Tapa osoittautui niinkin toimivaksi, että sen 
avulla päästiin jatkosodan aikana yli sadan hen-
gen myyräntyötä tekevän joukon jäljille, josta 
Valtiollisella poliisilla ei ollut mitään tietoa. Vas-
tavakoilun toimivimmaksi työtavaksi puolestaan 
ilmeni kiinnisaatujen vakoojien kuulutustiedus-
telu. Vakoojilta saadut tiedot edesauttoivat so-
tatoimia ja saattoivat viranomaiset tietoisiksi 
tuntomerkeistä, tehtävistä ja suunnitelluista toi-
minta-alueista.

– Koko prosessi oli varsin vaativa, mutta pal-
kitseva. Haastavaa oli löytää lähteitä, koska 
sodan jälkeen valvontaosaston arkisto tuhottiin 
lähes tyystin. ”Nyhjäisin tyhjästä” omasta mie-
lestäni uskottavan ja luotettavan kokonaisuu-
den. Uuden tiedon tuottaminen on palkitsevaa, 
Panschin sanoo.

Vladimir Panschin
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M
aanpuolustuskorkeakoulun kirjas-
to perustettiin itsenäiseksi hallintoyk-
sikökseen vuonna 1993, jolloin myös 
nykymuotoinen Maanpuolustuskor-

keakoulu aloitti toimintansa. Fyysisesti kirjasto 
sijaitsi kuitenkin useassa eri toimipisteessä van-
hojen taustaorganisaatioidensa (Kadettikoulu, 
Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu) mukaises-
ti aiheuttaen monenlaisia käytännön haasteita. 
Myöhemmin pakkaa sekoitti vielä erillinen kir-
javarasto Sastamalassa. Yhden yhteisen kirjaston 
tarve oli ilmeinen, niin henkilökunnan kuin asi-
akkaidenkin näkökulmasta.

Mahdollisuus avautui Puolustusvoimauudis-

tuksen yhteydessä, jolloin Santahaminaan alet-
tiin suunnitella uutta rakennusta eri toimijoille. 
Taustalla oli myös ajatus yhtenäisen Santahami-
nan kampuksen luomisesta kokoamalla viimein 
kaikki toiminnot samalle saarelle. Kirjaston nä-
kökulmasta muutos oli pelkästään myönteinen, 
sillä tähän asti pääasiallinen asiakaskunta oli 
ollut Santahaminassa, mutta laajat kirjastoko-
koelmat puolestaan toisella puolen kaupunkia 
Kruununhaassa. 

Kohti muuttoa
Kirjastomuuton valmistelu aloitettiin jo hyvissä 
ajoin. Käytännössä tämä tarkoitti eri toimipis-

VIIDEN VUODEN MUODONMUUTOS
Teksti: Antti Kalliola Kuvat: Daniel Torsell & Aki Aunala

Maanpuolustuskorkeakoulun juhliessa 20-vuotista taivaltaan vuonna 2013 Maapuolustuskorkea-
koulun kirjasto palveli vielä kolmessa eri toimipisteessä ympäri Uuttamaata ja rakennustöitä San-
tahaminassa vasta aloitettiin. Viidessä vuodessa kirjasto on läpikäynyt suuren muodonmuutoksen.

sekä osoittaa oikeat hyllypaikat. Laskelmat pi-
tivät kutinsa, ja näin yli kolme hyllykilometriä 
kirjoja sekä lehtiä löysi oikeille paikoilleen myös 
uuteen rakennukseen. Oma erillinen muuttonsa 
oli myös ainutlaatuisen Russica-kokoelman siir-
täminen Sörnäisten väliaikaistiloista varta vasten 
hauraan aineiston säilyttämiseen suunniteltuun 
olosuhdevarastoon Päärakennuksen tiloihin.

Uuteen taloon
Santahamina-talon avajaisia vietettiin lopulta 
aikataulussaan helmikuussa 2015. Kirjasto avasi 
ovensa 30. maaliskuuta 2015, vain reilut kolme 

Suuren urakan 
hedelmiä nautitaan 

nyt.

teiden kokoelmien perusteellista läpikäyntiä 
ja yhdistämisiä, tarvittavia poistoja sekä hyl-
lymetrimäärien mittaamista. Samanaikaisesti 
kirjastokokoelmia alettiin myös tarroittaa sekä 
konvertoida uuteen RFID-pohjaiseen järjestel-
mään, mikä kysyi käsityötä koko henkilöstöltä. 
Suuren urakan hedelmiä nautitaan nyt, kun 
lainaus- ja palautustoiminnot ovat nopeutuneet 
merkittävästi uuden järjestelmän myötä.

Varsinainen kirjastomuutto oli perinteistä lo-
gistiikkaa, jossa konkreettisen pakkaus- ja muut-
totyön tekivät muuttamisen ammattilaiset ja 
jossa kirjaston osuutena oli valvoa pakkaamista 

Vanhan pääkirjaston aarteita.
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Maanpuolustuskorkeakoulun uutta Finna-
hakupalvelua pääset käyttämään vapaasti verkossa 
osoitteessa mpkk.finna.fi. 

Kirjasto palvelee jo tuttuun tapaan läpi kesän. Ai-
kavälillä 2.–27.7. kirjasto on avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 10–15.

suudet kirjaston aineistoihin sekä mahdollistaa 
myös muun muassa kotimaisten artikkeliviit-
teiden ja Sotamuseon SA-kuvien käytön samal-
la kertaa. Kuluneen vuoden aikana kirjasto on 
myös uudistanut muun muassa opinnäytteiden 
saatavuutta sekä parantanut näkyvyyttään sosi-
aalisessa mediassa.

Viisi vuotta voi olla ihmiselämässä näkökul-
masta riippuen sangen lyhytkin aika, mutta 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolle se on 
ollut historiansa merkittävin hyppäys uuteen ai-
kakauteen. Toimintaympäristö, asiakkaiden tar-
peet sekä käytössä oleva teknologia muuttuvat 
kuitenkin jatkuvasti, joten myös Maanpuolus-
tuskorkeakoulun kirjasto jatkaa toimintansa ke-
hittämistä määrätietoisesti kohti 2020-lukua.

kuukautta vanhan Kruununhaan pääkirjaston 
lopullisen sulkemisen jälkeen. Santahaminassa 
sijainnut kurssikirjasto pystyi palvelemaan 
poikkeuksellisesti vielä kevättalvellakin, jolloin 
palvelukatkosta opiskelijoille ei tullut käytän-
nössä lainkaan.

Uuden kirjaston tilat suunniteltiin alusta alka-
en nimenomaisesti kirjastokäyttöön, siinä missä 
aiemmin oli jouduttu sopeutumaan jo valmiiksi 
annettuihin ratkaisuihin. Uutta ovat olleet myös 
kellon ympäri toimivat tilat ja palvelut opiske-
lijoille, jotka mahdollistavat esimerkiksi ryhmä-
työskentelyn ja omatoimisen lainaamisen myös 
aukioloaikojen ulkopuolella.

Myös siviiliasiakkaat 
ovat löytäneet 

Santahaminaan.

Asiakas on ykkönen
Kirjastopalveluiden muutto Santahaminaan on 
ilahduttanut luonnollisesti opiskelijoita kaikilla 
kurssitasoilla, sillä nyt niin painetut ja sähköiset 
kokoelmat kuin neuvonta ja muutkin palvelut 
ovat käden ulottuvilla.

Oli luonnollista, että kaikki Kruununhaan si-
viilikanta-asiakkaat eivät olleet pelkästään in-
nostuneita kirjaston muuttaessa keskustan 
tuntumasta itäisempään Helsinkiin. Kolmen 
vuoden kokemuksella kuitenkin myös siviili-
asiakkaat ovat löytäneet Santahaminaan nou-
sevalla trendillä. Asiakaskunnan muodostavat 
muun muassa muiden yliopistojen opiskelijat, 
sotahistorian harrastajat, sukututkijat kuin tie-
dotusvälineidenkin edustajat.

Vuonna 2017 kirjasto liittyi osaksi kansallista 
Finna-palvelua, joka korvasi aiemmin käytössä 
olleen Taisto-tietokannan. Uusi Finna-palvelu 
tarjoaa entistä paremmat haku- ja rajausominai-

ASIOI
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nallinen osaaminen, kuten viestintä. Näiden 
kolmen osaamistason avulla pystytään kehittä-
mään sotatieteellistä tutkimusta ja kehittymään 
yliopistona. 

– Neuvottelukunta yrittää yhdeltä kantilta 
olla rehtorin näköinen. Mutta toisaalta, kun ky-
symyksessä on historiallisessa mielessä koulun 
kasvuprosessi sen ollessa vielä nuori nykymuo-
toisenaan, on haluttu rakentaa neuvottelukun-
ta näistä kolmesta kulmakivestä. Minusta se on 
ollut hyvin onnistunut kokonaisuus, Löytönen 
sanoo.

Uutta näkökulmaa 
päätöksentekoon
Puolustusvoimauudistuksen aikoihin alkoi 
tutkintorakenteiden muuttaminen Maanpuo-
lustuskorkeakoululla. Siitä koulu selviytyi ilman 
neuvottelukunnan suurempaa apua, ja se onkin 

Löytösen mukaan oikea tapa toimia.
– Koulu osaa kyllä huolella miettiä sen miten 

tutkinto rakennetaan, paljonko käytännön har-
joitteita tulee ja miten tutkinto porrastetaan, 
Löytönen vastaa.

Neuvottelukunta on parhaiten esillä silloin, 

Neuvottelukunta 
yrittää yhdeltä 

kantilta olla rehtorin 
näköinen.

kun kaivataan rehtorin käyttöön myös siviilinä-
kökulmaa. Putkinäkö missä tahansa päätöksen-
teossa on aina väärä tapa lähestyä ratkaistavaa 
ongelmaa, ja sen tietää myös Maanpuolustus-
korkeakoulun johtoporras. Siksi neuvottelukun-

Neuvottelukunta on Maanpuolustuskorkea-
koulun rehtorin ja johdon neuvoa-antava elin, 
jonka jäseninä on henkilöitä Maanpuolustus-
korkeakoulun kannalta tärkeistä ministeriöistä, 
Puolustusvoimista, muista yliopistoista ja 
tiedeyhteisöistä sekä mediasta ja sidosryhmistä. 
Mukaan mahtuu myös yksi jatkotutkinto-
opiskelijoita edustava opiskelijajäsen.

Neuvottelukunnan vaikuttavan jäsen-
listan kärjessä on puheenjohtajan, 
professori Markku Löytösen nimi. 
Helsingin yliopiston Porthania-ra-

kennuksen kolmannen kerroksen toimistossaan 
odottaa haastatteluaan pitkän uran useissa eri 
säätiöissä, yhdistyksissä ja luottamustehtävissä 
tehnyt mies. 12 vuotta neuvottelukunnassa toi-
mineena Löytönen on ollut useissa suurissa pää-
töksissä mukana muokkaamassa Maanpuolus-
tuskorkeakoulua sen nykyiseen muotoon.

Päätöksiä yhdessä
Neuvottelukunnan tärkeimpänä tehtävänä on 
neljästi vuodessa järjestettävissä kokouksissaan 
ottaa kantaa keskeisiin, laaja-alaisiin kysy-
myksiin liittyen Maanpuolustuskorkeakoulun 
toimintaan ja strategiaan. Päätavoitteena on aina 
ollut tukea onnistuneesti Maanpuolustuskorkea-
koulun tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Löytönen johtaa neuvottelukun-
nan työskentelyä, mutta käsittelyyn tulevat asiat 
valmistelee koulun rehtori esikuntansa tuella.

– Käsittelyyn tulleet asiat ovat aina olleet huo-
lellisesti valmisteltuja, minkä seurauksena myös 
niistä käyty keskustelu on ollut korkeatasoista, 
syvällistä ja rakentavaa, Löytönen kertoo. 

Jäsenistö neuvottelukunnassa on koostunut 
selkeästi kolmesta eri osaamisen rakennuspa-
likasta jo muutaman rehtorikauden ajan: soti-
lasammatillinen ja sotatieteellinen osaaminen, 
siviiliyliopistojen osaaminen ja muu yhteiskun-

Neuvottelukunta johdon  strategisena työkaluna
TEKSTI: ARTTU KOSKELA KUVAT: DANIEL TORSELL
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Neuvottelukunnan näkökulma ja johdon pää-
tös yhteistyöstä muiden yliopistojen kanssa oli 
siis hyvin onnistunut.

Oikealla polulla
Kysyttäessä, missä Maanpuolustuskorkeakoulu 
voisi saada enemmän arvostusta, antaa Löytönen 
kehuja mediapoolin toiminnalle. Henkilö, joka 
julkisuuteen asetetaan puhumaan, osaa puhua 
asiaa eikä vain hölistä turhia. Siinä sekä minis-
teriö että Puolustusvoimat ovat viestinnällisesti 
hänen mielestään onnistuneet hyvin. 

– Ei minulle juurikaan tule mieleen mitään, 
missä Maanpuolustuskorkeakoulu voisi saada 
enemmän arvostusta, paitsi tietenkin tämän ni-
mikysymys. Kannattaisi tavalla tai toisella muut-
taa nimi yliopistoksi, jotta se viestisi nuorisolle 
meidän todellakin olevan yliopisto, ei ammatti-
korkeakoulu, Löytönen sanoo. 

Vuosien varrella nimeä on kritisoitu paljon 
aina Maanpuolustuskorkeakoulun perustamises-
ta lähtien. Helmikuussa 2013 käydyssä kokouk-

sessa neuvottelukunta suositteli nimen vaihta-
mista Maanpuolustusyliopistoksi. Uuden nimen 
oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alus-
sa Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 
uudistuksen voimaantulon yhteydessä. Nimi ei 
kuitenkaan vaihtunut, sillä päättäjät vetosivat 
yliopistolakiin, jossa luetellaan Suomen yliopis-
tot, ja aloitetta ei viety eduskuntaan.

Neuvottelukunnassa ja koulun toiminnas-
sa mukana 12 vuotta ollut Löytönen on enem-
män kuin hyvä vastaamaan kysymykseen, miten 
koulu on viimeisen viiden vuoden aikana muut-
tunut, mutta miehen vastaus on silti vaatima-
ton:

– Jos kysyt, mitä on tapahtunut viidessä vuo-
dessa, vastauksena on: suunta on oikea, jatke-
taan näin. Ei ole minkäänlaisia hypähdyksiä. 
Tärkeintä on huolehtia, että me kuljemme sillä 
laatutiellä ja sillä yhteistyötiellä, tavoitteena kor-
kea kansainvälinen laatu ja taso. Jos tehdään jo-
tain nopeasti, on tavoite 50 vuoden päässä. Tä-
tähän tiede on, hän sanoo.

Professori Markku Löytönen

ta on olemassa. 
– Osaamme kertoa, miten tiedeyliopistoa tu-

lisi kehittää ja miten haetaan tasapainoa yh-
täältä sotilasammatillisen osaamisen ja toisaalta 
sotatieteellisen osaamisen väliltä. Harva Maan-
puolustuskorkeakoululta tulee ajatelleeksi, että 
meillä siviiliyliopistoissa on sellaisia tiedekun-
tia, jotka ovat aivan saman ongelman äärellä päi-
vittäin. Lääketieteellinen, eläinlääketieteellinen 
ja hammaslääketieteellinen tiedekunta joutu-
vat joka päivä miettimään, kuinka paljon klii-
nistä, eli potilaan hoidon opettamista, ja tieteel-
listä opetusta keskeiseen opetussuunnitelmaan 
laitetaan. Tämän tyyppisten kysymysten kanssa 
me olemme hyödyllisiä, Löytönen kommentoi.

Neuvottelukunnan kokouksissa käsiteltävät 
asiat kulkevat yleensä vuosikellossa mukana, eli 
vuosittain käydään läpi säännönmukaisia asioi-
ta ja etsitään niihin sopivat päätökset. Joskus ko-
kouksiin valmistellaan myös esityksiä isommista, 
epäsäännöllisistä päätöksistä, joista keskustellaan 
ja etsitään optimaalisin ratkaisu. 

– Ei siellä kenelläkään ole aikaa vain istua ja 
juoda kahvia, Löytönen sanoo ja naurahtaa.

Kehityksen suunta
Seuraava Karvi-arviointi Maanpuolustuskor-
keakoululla tapahtuu vuonna 2023. Edellisessä 
arvioinnissa koululle annettiin kehityskohteita, 
joita onkin aktiivisesti lähdetty viemään eteen-
päin. Tutkimus on jokaiselle korkeakoululle 
tärkeä, ja sen viemiseksi eteenpäin on Löytösen 
mielestä kaksi tietä. Ensimmäinen on laadunvar-
mistus, niin väitöskirjoissa kuin kandi- ja mais-
teritutkinnoissakin. Hyvä, kansainvälinen taso 
kaikelle on yksi tie menestykseen. Toisena hän 
mainitsee yhteiset hankkeet toisten yliopistoiden 
kanssa, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ja niitä 
yhteistyökuvioita Maanpuolustuskorkeakoulu 
nyt rakentaa.

– On tehty tiedepoliittinen linjaus, että tiet-
ty määrä rahoitusta irrotettiin sektoritutkimus-
laitoksista yhdeksi potiksi, jota alettiin kutsua 
strategiseksi tutkimusrahoitukseksi. Edellisellä 

rahoituskierroksella esitimme Maanpuolustus-
korkeakoululle ajatuksen siitä, että muodostakaa 
siviiliyliopistoiden saman alan tutkijoiden kans-
sa koalitioita ja lähtekää kilpailemaan rahasta. 
Lopputuloksena saatte uutta oppia ja todennä-
köisesti myös menestytte, ja niinhän siinä myös 
kävi, Löytönen kertoo.

Kyseisellä strategiarahakierroksella Maan-
puolustuskorkeakoulu esitteli kuusi mahdollis-
ta hanketta, joihin hakivat rahoitusta. Näistä 
kuudesta hankkeesta karsittiin neljä pois, jol-
loin kaksi pääsi jatkoon ja toinen sai lopullisen 
rahoituksen. Puhutaan melko korkeasta onnis-
tumisprosentista, sillä akatemiarahoituksessa 
hankkeista noin 8–12 % saa rahoituksen, mutta 
Maanpuolustuskorkeakoulussa prosentti oli 17. 

Puhutaan melko 
korkeasta 

onnistumisprosentista.
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SATAVUOTISJUHLAHUMUA 
– SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT 100 VUOTTA -TEOS JULKI

J
älleen yksi uusi kirja Suomen puolustusvoi-
mien historiasta, miksi? Eikö kaikki mah-
dollinen ole jo kirjoitettu niin Puolustusvoi-
mien rauhan ajan kehitystyöstä kuin sotien 

ajan sotatöistä? Kysymykseen voi antaa rehelli-
sen kielteisen vastauksen, sillä käsillä oleva teos 
on lopullisen totuuden sijaan pikemminkin läh-
tölaukaus monien nyt esiin nostettavien kehi-
tyskulkujen jatkotutkimukselle. Puolustusvoimi-
en toiminnan historiasta ja vaikuttavuudesta on 
löydettävissä lukemattomia osia, jotka yhtäältä 
ansaitsevat ja toisaalta tarvitsevat jatkoymmär-
ryksen lisäämiseksi lisätutkimuksia

Suomen puolustusvoimat 100 vuotta -teoksen 
suunnittelu alkoi vuonna 2013 silloisella Maan-
puolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksel-
la.  Sisällön suunnittelun ja kirjoittajavalintojen 
jälkeen kirjoitustyö käynnistyi vuonna 2015. 
Teoksen tavoitteeksi määritettiin tieteelliset kri-
teerit täyttävä teos, joka rakentuu erillisistä tee-
moittain kootuista artikkeleista. 

Teokseen päätettiin laatia yleisosio, jossa ku-
vataan Puolustusvoimien kehitys vuosina 1918–
2018 yleisellä tasolla. Kahdeksan eri teeman 
kautta yleiskuvaa suunniteltiin syvennettävän 
teemoittain jaotelluissa erillisartikkeleissa. Ta-
voitteen toteutumista voi arvioida kirjaan tu-
tustumalla.

Kymmenien tekijöiden työn tulos
Teoksen suunnittelu, kirjoittaminen, toimitta-
minen ja julkaisukuntoon saattaminen toteu-
tettiin viidessä vuodessa. Aikajänne oli pitkä, 

mutta se kuvaa erinomaisesti sotatieteellisen 
tutkimuksen teon pitkäjänteisyyttä. Lyhyessä 
ajassa laaditut selvitykset tai raportit hämärtävät 
käsitystämme siitä, että laajoissa tutkimuksissa 
on syytä käyttää aikakäsitteitä, joissa lyhin 
mittayksikkö on vuosi. 

Kirjoittajakunta koostuu kolmestakymme-
nestä, pääosin tohtoritasoisesta tutkijasta. Suu-

Teksti: Mikko Karjalainen Kuvat: Daniel Torsell, Edita & Puolustusvoimat

Puolustusvoimain komentaja päätti vuonna 2014, että Puolustusvoimat juhlistaa satavuotista 
historiaansa julkaisemalla tasokkaan juhlakirjan vuonna 2018. Monivuotisen työn tuloksena 30. 
toukokuuta 2018 julkaistiin 548-sivuinen juhlakirja itsenäisen Suomen puolustusvoimien ensim-
mäisestä vuosisadasta. 

Teoksen suunnittelu 
alkoi vuonna 2013.

rin osa kirjoittajista on joko aktiivipalveluksessa 
tai eläkkeellä olevaa Puolustusvoimien henkilö-
kuntaa. Kirjoittajat ovat aihepiirinsä johtavia so-
tahistorian tutkimuksen osaajia. 

Kirjoittajakunnassa on seitsemän sotatietei-
den tohtoria, mikä konkretisoi oivalla taval-
la sen voimakkaan kehityksen, joka Maanpuo-
lustuskorkeakoulun tohtorikoulutusohjelmissa 
on viimeisen viidentoista vuoden aikana toteu-
tunut. Todellisten sotatieteiden asiantuntijoi-
den joukko Suomessa on hyvin rajallinen. Teos 
onkin osaltaan Puolustusvoimissa tehtävän sota-
historiallisen ja sotatieteellisen tutkimuksen näy-
teikkuna.

Laaja kokoomateos ei synny pelkästään kir-
joittajien uurastuksesta. Kielenhuolto, kuvitus, 
graafinen ulkoasu ja teoksen saattaminen juh-
lakirjan muotoon ovat kaikki osatekijöitä, jotka 
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panssariprikaatilla vahvennettu neuvostodivisioona  
”pilkottiin” useampaan mottiin. Hägglundin ar-
meijakunnan joukot tuhosivat useimmat niistä. 
Suurimmat motit tuhottiin Lemetin alueen motti-
taisteluissa. 

Talvisodan ratkaisu Karjalan kannaksella
Neuvostoliitto keskitti tammikuussa Karjalan kan-
nakselle ja sen välittämään tuntumaan uusia jouk-
koja. Alueen neuvostodivisioonien kokonaismäärä 
kasvoi kolmeenkymmeneen. Suomalaisen Kannak-
sen armeijan divisioonien määrää kasvoi sodan lop-
puun mennessä kahdeksaan. Niistä kaksi oli siirretty 
tammikuussa Kotijoukoista kenttäarmeijaan.

Puna-armeijan Kannaksen hyökkäysjoukkojen 
johtoportaana oli Luoteinen rintama komentajanaan 
Neuvostoliiton marsalkka S. K. Timošenko. Rinta-
man joukot aloittivat suurhyökkäyksen valmistavat 
hyökkäykset helmikuun 1. päivänä 1940. Varsinai-
nen suurhyökkäys jääkärikenraaliluutnantti Harald 
Öhquistin komentaman II Armeijakunnan alueella 
alkoi kymmenen päivää myöhemmin. Puna-armei-
jan joukot pääsivät sisäänmurtoon Mannerheim-lin-
jan Lähteen lohkolla 11. helmikuuta eli suurhyök-
käyksen ensimmäisenä päivänä. Seuraavina päivinä 
sisäänmurto laajeni lähes läpimurroksi. Mannerheim 
antoi 15. helmikuuta käskyn Länsi-Kannaksen jouk-
kojen vetäytymisestä niin sanottuun väliasemaan. 
Siellä taisteltiin lähes kaksi viikkoa.

Ylipäällikkö vaihtoi 19. helmikuuta Kannak-
sen armeijan komentajan. Mannerheim määräsi 
jääkärikenraaliluutnantti Hugo Östermanin tilalle 
jääkärikenraalimajuri Erik Heinrichsin. Hänet ylen-
nettiin samalla päivämäärällä kenraaliluutnantiksi. 
Heinrichs oli siihen saakka toiminut Itä-Kannaksella 
taistelleen III Armeijakunnan komentajana. Hänen 
seuraajakseen määrättiin Tolvajärven voiton jälkeen 
kenraalimajuriksi ylennetty Paavo Talvela. 

Länsi-Kannaksen suomalaisjoukot aloittivat  
27. helmikuuta illalla vetäytymisensä välisasemasta 
niin sanottuun taka-asemaan Viipurin ja Vuoksen väli-
selle linjalle. Puna-armeijan joukot seurasivat vetäyty-
vien joukkojen kintereillä. Suomalaisten yllätykseksi 
Luoteinen rintama suuntasi kaksi jalkaväkiarmeija-
kuntaa eli kuusi divisioonaa hyökkäämään Viipurin-
lahden yli. Näistä joukoista osa pääsi pureutumaan 
Viipurinlahden pohjoisrannalle katkaisten Haminan 
ja Viipurin välisen tien Säkkijärven itäpuolella.

Viipurinlahdelle siirrettiin lisää joukkoja Laa-
tokan Karjalasta ja Lapista. Lapin ryhmän alueella 
ruotsalaisista vapaaehtoisista koottu kahden jal-
kaväkirykmentin vahvuinen taisteluosasto, Strids-
gruppen Svenska Frivilligkåren, otti rintamavastuun 
suomalaisjoukoilta Sallan suunnalla Märkäjärvellä, 
jonne rintama oli siirtynyt tammikuussa neuvosto-
joukkojen vetäydyttyä Joutsijärveltä. Lapin ryhmän 
komentajaksi tuli kenraaliluutnantti Ernst Linder, 
joka oli Ruotsin kansalainen.

Öhquistin armeijakunnan joukkojen vetäytymi-
nen taka-asemaan Länsi-Kannaksella johti uuden 
rintaman syntyyn Itä-Kannaksen III Armeijakunnan 
joukkojen sivustaan Vuokselle Äyräpään ja Vuosal-
men alueille. Siellä suomalaiset saivat vain vaivoin 
estettyä Vuoksen yli Vuosalmelle päässeiden vihol-
lisjoukkojen sillanpääaseman laajenemisen. Armei-
jakunnan toinen päätaistelualue oli edelleenkin Tai-
pale, jossa armeijakunnan joukot pitivät asemansa 
sodan loppuun asti.

Länsi-Kannaksella joukkojen johtosuhteita muu-
tettiin taka-asemassa. Öhquistin armeijakunnan 
(II AK) vasemman sivustan joukoista muodostettiin 
uusi armeijakunta (I AK). Sen komentajaksi mää-
rättiin siihen saakka 1. Divisioonan komentajana 
toiminut jääkärikenraalimajuri Taavetti Laatikainen.

Vasemman sivustan Viipurinlahden pohjoisran-
nan II Armeijakunnan joukoista ja alueen Meri-
voimien rannikkotykistön joukoista muodostettiin 
yhtymätasoinen Rannikkoryhmä. Sen komentajaksi 
määrättiin Lapin ryhmän komentajan tehtävät ruot-
salaiselle kenraalille luovuttanut jääkärikenraali-
majuri K. M. Wallenius. Ylipäällikkö vaihtoi hänet  

�� Suomen marsalkka Carl Gustaf Emil 
Mannerheim toimi sotaväen ylipäällikkönä 
vuosina 1939–1945. Kuva: SA-kuva

vaativat omat asiantuntijansa. Teoksen kuvitus 
on ollut tekstin ohella teoksen suurin osapon-
nistus. Puolustusvoimien laajat kuvakokoelmat 
ovat tarjonneet teoksen kuvatoimittajalle erin-
omaiset mahdollisuudet elävän, osaltaan teks-
tiä täydentävän kuvituskertomuksen laatimi-
seen. Tosin samalla on huomattu, ettei kaikista 
eri toiminnoista tai tapahtumasarjoista suinkaan 
löydy virallista kuva-aineistoa.

Sisältö jaettu kolmeen osaan
Teoksen sisältö on kolmiosainen. Vajaan sadan 
sivun laajuisessa yleisosiossa tiivistetään Puolus-
tusvoimien ensimmäisen vuosisadan tapahtumat 
ja murroskohdat. Kahdeksaan eri teemaan jaetut 
erillisartikkelien aiheet on valittu siten, että 
Puolustusvoimien eri osatekijät nousevat esille 
mahdollisimman monipuolisesti. Artikkelien 
kirjo luo teoksesta myös kattavan lähdeteoksen 
Puolustusvoimien dokumentoituun historiaan. 
Historiateokselle poikkeuksellisesti teoksen 
viimeisessä osassa luodataan katseet tulevien 
vuosikymmenten Puolustusvoimiin.

Teoksen sivuilla nostetaan onnistumisten li-
säksi esiin myös tapahtuneita epäonnistumisia 
ja havaittuja heikkouksia, joten tässä suhteessa 
teos ei ole tyypillinen keskusviraston itsestään 
kirjoittama juhlakirja. Esimerkiksi tekstiosuu-

det suomalaisten sotien aikaisista sotavangeista 
tai sodan ajan operaatioissa esiintyneistä ongel-
mista kertovat neutraalista ja monipuolisesta lä-
hestymisestä itsenäisen Suomen puolustusvoimi-
en ensimmäisen vuosisadan historiaan. 

Edellä mainittu avoin ja neutraali asioiden 
käsittely kirjan kirjoittamisedellytyksistä puhu-
mattakaan ei olisi ollut mahdollista ilman Puo-
lustusvoimien johdon ja muun organisaation 
vankkumatonta tukea. 

Suomen puolustusvoimien ensimmäinen vuo-
sisata on oman historiateoksensa ehdottomas-
ti ansainnut. Toivotan erinomaisen mukavia lu-
kuhetkiä Suomen puolustusvoimat 100 vuotta 
-teoksen parissa ja erittäin hyvää itsenäisen Suo-
men puolustusvoimien satavuotisjuhlavuotta 
kaikille.

Sotatieteiden 
asiantuntijoiden 

joukko Suomessa on 
hyvin rajallinen.

Kirjoittaja on toiminut Suomen puolustusvoimat 
100 vuotta -teoksen päätoimittajana

Erikoistutkija Mikko Karjalainen

Esimerkkiaukeama juhlakirjasta.
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U
usi päänäyttely Sotamuseon Maneesissa 
esittelee Suomen itsenäisen ajan sodat: si-
sällissota 1918, talvisota 1939–40, jatko-
sota 1941–44 sekä Lapin sota 1944–45. 

Uudemman Kuntomaneesin puolella voi tutus-
tua rauhanajan tarinoihin ja Puolustusvoimien 
arkeen.

Näyttelyssä toimii monia eri kuraattoreita, eli 
suunnittelijoita ja toteutuksen valvojia. Rau-
hanajan näyttelyssä, Kuntomaneesin puolel-
la kuraattorina on Sotamuseon näyttelypäällik-
kö Lauri Haavisto, vanhemmassa Sotamuseon 
Maneesissa sisällissodan kuraattorina on Juha 
Joutsi, talvisota-osuuden kuraattorina kokoel-
mapäällikkö on Anssi Saari, ja jatkosodan sekä 
Lapin sodan kuraattorina toimii Sotamuseon 
johtaja Harri Huusko.

Monipuolinen esineistö avaa 
menneisyyttä
Rauhanajan näyttelyn anti on monipuolinen: 
sisään astuessa silmiin osuu heti simulaattori-
käytöstä riisuttu Draken-hävittäjän kuori, joka 
on Ilmavoimien avustuksella saatu Sotamuseon 
käyttöön. Sen takana seisovat useat taidokkaasti 
rakennetut tummat lasivitriinit, jotka sisältävät 
hauraita, entisöityjä lippuja. Myös seinillä 
komeilevat tarinat ihmisistä kaappaavat heti 
vierailijan mielenkiinnon. Kuntomaneesin 
perällä pääset itse osallistumaan näyttelyyn 
Puolustusvoimien mannekiinina.

– Täällä on ideana se, että asiakas sisään tul-
tuaan pääsee lyhyessä ajassa näkemään Suomen 
sotien jälkeisen ajan. Meillä on esillä tarinoita, 
julisteita, lippuja ja tekstejä. Perälle tulee kokei-

luosio, jossa pääsee kokeilemaan ylleen univor-
muja ja kypäriä, näyttelypäällikkö Lauri Haa-
visto kertoo.

Näytteillä on monia pitkää historiaa huokuvia 
esineitä. Sotamuseo pyrkii tiiviisti kertomaan ar-
tefakteilla ja selittävillä teksteillä Suomen sota-
historian keskeisimmistä taisteluista, mutta po-
liittista historiaa näyttely ei juuri avaa Suomen 
liittolaissuhteita lukuun ottamatta. 

– Näyttelyn tavoitteena on, että kävijä saisi 
noin tunnin käynnillään hyvän yleiskuvan Suo-
men sotahistoriasta ja Puolustusvoimien ny-
kytilanteesta. Olemmekin pyrkineet tuomaan 
paikalle esineitä, joita ei ole ollut näytteillä ai-

kaisemmin, Harri Huusko kertoo. 
Yhtenä tunnetuimpana vetonaulana näytte-

lyllä on kenraali C. G. E. Mannerheiminkin 
vuonna 1918 käyttämä edustusauto Rolls-Ro-
yce Alpine Tourer Silver Ghost. Tämä kuuluisa 
ja hyvin näyttävä yksilö on valmistettu vuonna 
1915 Isossa-Britanniassa, ja se kulkeutui Suo-
meen mahdollisesti vuonna 1918. Auto toimi 
samana vuonna jonkin aikaa saksalaisten jouk-
kojen komentajan, kenraalimajuri Rüdiger von 
der Goltzin henkilökohtaisena autona. Rolls-
Royce on ensimmäinen Sotamuseolle luovutet-
tu Puolustusvoimien ajoneuvo.

SOTAMUSEO AVASI 9. TOUKOKUUTA SUOMENLINNAAN PUOLUSTUSVOIMIEN 
100-VUOTISJUHLANÄYTTELYN, JOSSA ESITELLÄÄN PUOLUSTUSVOIMAT SEKÄ 

SODAN ETTÄ RAUHAN TYÖSSÄ.

Teksti: Arttu Koskela Kuvat: Daniel Torsell

Sodan- ja rauhanajan historiaa
Suomenlinnassa

Näytteillä on monia 
pitkää historiaa 

huokuvia esineitä.
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saada sijoitettua taistelukentälle, keskelle suurin-
ta mylläkkää. Jokaisen esineen historia sisältää 
mystisyyttä ja sellaisia juonenkäänteitä, joita on 
tänä päivänä vaikea käsittää.

Aina jotain uutta
Sotamuseon tavoitteena on pitää juhlavuotis-
näyttely avoinna mahdollisimman pitkään, 
mutta ainakin siihen asti, kunnes museolle löy-
detään vakinainen näyttelytila. Siinä voi kestää 
useita vuosia. Ensi vuonna Sotamuseo joutuu 
muuttamaan pois Maurinkadun tiloista, mikä 
vaikuttaa negatiivisesti näyttelyiden järjestämi-
seen.

– Ensi vuonna ei varmaankaan saada mitään 
täydentävää erikoisnäyttelyä järjestettyä muuton 
takia. Jossakin vaiheessa erikoisnäyttelyitä pitää 
saada kehitettyä tännekin, koska ne pitävät niin 
sanotusti pumpun käynnissä ja tuovat ihmisille 

uutta mielenkiintoista nähtävää, Harri Huusko 
avaa tulevaisuutta.

Näyttely on avoinna 2018 vuoden lop-
puun asti joka päivä kello 11–18. Näyttely 
on maksuton 6. kesäkuuta asti. Siitä eteen-
päin pääsyliput ovat aikuisille 7 euroa, 
7–17-vuotiaille lapsille sekä opiskelijoille ja 
eläkeläisille 4 euroa. Alle 7-vuotiaat lapset 
pääsevät ilmaiseksi sisään. Samalla pääsy-
lipulla pääset myös vierailemaan sukellus-
vene Vesikossa, joka on auki lokakuun lop-
puun asti. Puolustusvoimien henkilökortilla 
pääsee vierailemaan museossa seurueensa 
kanssa ilmaiseksi.

laitteet tuhoutuivat. Viimeisiä venäläisten ryn-
näköitä torjuessa tähtäys tapahtui putkea pitkin 
katsoen ja itse laukaisu lyömällä vasaralla tykin 
perään. Jokaisen laukauksen jälkeen vasara täy-
tyi hakea takamaastosta, Juha Joutsi avaa laiva-
tykin pitkää historiaa.

Tunnettujen taisteluiden 
jäännöksiä
Näyttelystä löytyy useita sotahaavoja saaneita 
esineitä. Maneesin nurkassa, tunnelmalli-
sesti lumiseksi maastoksi värjätyssä tilassa 
sijaitsee viestivankkuri Raatteentieltä, joka jäi 
Neuvostoliitolta sotasaaliiksi mottitaistelussa 
vuonna 1940. Vankkuri muistuttaa fyysisessä 
muodossaan niistä suurista sotatappioista, joita 
Neuvostoliitto kärsi Suomea vastaan. 

Mielenkiintoinen on myös 120 millimetrin, 
Japanissa 1898 valmistettu Armstrong-laivatyk-
ki, joka sijaitsee keskellä maneesia ja on suun-
nattu ylväästi kohti ulko-ovea. Tykki palveli 
ensimmäisen maailmansodan aikana Ahvenan-
maalla Korson saaressa ja talvisodassa lähimpänä 
rintamalinjaa, Järisevän linnakkeella Laatokalla. 

– Tämä kyseinen tykki sai talvisodassa lähi-
osuman, missä yhteydessä tähtäys- ja laukaisu-

Jokaisen laukauksen 
jälkeen vasara 

täytyi hakea 
takamaastosta.

Vaikka tilaa ei maneeseissa liikaa olekaan, on 
paikalle tuoduissa esineissä tarpeeksi nähtävää 
ja käsiteltävää jokaiselle kävijälle. Jokainen on 
kooltansa suuri ja ulkonäöltään väkevä, ja riit-
tävän hyvällä mielikuvituksella sen voi helposti 
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rinneyhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoteen on hyvä 
päättää puheenjohtajakausi.

Perinneyhdistyksen hallitus 2018:
 Arkistonhoitaja Katja Jokinen (pj) 
 Evl Jouni Lipponen
 Ev evp Antti Myyryläinen
 FM Harri Huusko
 FT Nils Meinander
 TkL Juhani Talvela
 Siht Hilkka Palmu
 Varat Juhani Parkkari
 Siht Sari Valonen
 Siht Hannele Kokki
 Perinteiden isä / Kadettitoverikunta
MPKK:n perinneyhdistyksen puheenjohtajat: 

eversti Juhani Haapala 2000- 2007
kommodori Stig-Göran Grönberg 2008-2011
eversti Antti Myyryläinen 2012- 2015
majuri Risto Lehto 2016- 2017
arkistonhoitaja Katja Jokinen 2018 - 

Lähteet: MPKK arkisto, valmistelutyöryhmän kokouspöytäkirjat, 
Perinneyhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjat ja vuosikokous-
ten pöytäkirjat

Maanpuolustuskorkeakoulun ar-
kistosta löytyy 21. huhtikuu-
ta 1999 päivätty käsky numero 
212/1.2/D/I Maanpuolustuskor-

keakoulun perinneyhdistyksen perustamiseksi 
nimetystä valmistelutyöryhmästä.

Kesäkuussa valmistelutyöryhmä kutsui koolle 
perustamiskokouksen, joka pidettiin 2. syyskuu-
ta 1999. Perustamiskokouksessa valittiin vuo-
sikokousta valmistava toimikunta, johon kuu-
luivat:

– puheenjohtaja eversti evp Juhani Haapala
– varapuheenjohtaja Sotamuseon johtaja, FM  

 Markku Melkko
– jäsen eversti Kaj Wallander
– rahastonhoitaja everstiluutnantti Rainer  

 Hannikainen
– sihteeri majuri Markku Rantanen
– jäsen OTK Torsti Ertman (lisättiin kokoon 

 panoon 10/1999)

Perustamiskokouksessa valitulle valmistele-
valle toimikunnalle annettiin velvoitteeksi ryh-
tyä asianmukaisiin toimenpiteisiin yhdistyksen 
saattamiseksi yhdistysrekisteriin, vuosikokouk-
sen valmistelu ja sen koollekutsuminen ja tehdä 
mahdollinen tukipyyntö Maanpuolustuskorke-
akoulun Tukisäätiölle toiminnan aloittamisen 
mahdollistamisessa. 

Valmistelevan toimikunnan kokoustamisten 
jälkeen oli aika kutsua koolle Maanpuolustus-
korkeakoulun Perinneyhdistyksen ensimmäinen 
vuosikokous. Se pidettiin perjantaina 17. maa-
liskuuta 2000 Auditoriotalon pääauditoriossa. 
Perinneyhdistyksen puheen-johtajaksi valittiin 
tuolloin eversti (evp) Juhani Haapala. 

Viimeisin vuosikokous pidettiin 23. maalis-
kuuta 2018. Perinneyhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Maanpuolustuskorkea-
koulun arkistonhoitaja Katja Jokinen. Kaksi 
vuotta (ainakin) mennään naisenergialla ja pe-

Maanpuolustuskorkeakoulun Perinneyhdistys ry
Teksti: Katja Jokinen Kuva: Daniel Torsell

– lyhyt historia
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