
 Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian laitos  
Julkaisusarja 3, Strategian asiatietoa, No 15, 2011  
ISSN 1236-4975 

 
 
 
SUNZI  
Laura Salmela 
 
Sunzi (孫子) – Mestari Sun oli kiinalainen sotapäällikkö ja vanhimman säilyneen ja 
hyvin laajalti tunnetun sotataitoa käsittelevän teoksen Sodankäynnin taidon kirjoitta-
ja. Sunzi tunnetaan vanhemman translitterointijärjestelmän mukaan myös kirjoi-
tusasulla Sun Tzu. Teos on peräisin 400-luvulta eaa., joskaan täydellistä varmuutta 
sen tekijästä tai tarkasta ajoituksesta ja alkuperästä ei ole. Tutkijat ovat pyrkineet 
ajoittamaan kirjaa perehtymällä tarkemmin esimerkiksi sen kiinankieliseen alkuteks-
tiin sekä siinä esiintyvään asetekniikkaan ja sotilaskulttuuriin. Teos on ollut, ja on 
edelleen, merkittävä Kiinassa, Japanissa ja Koreassa sotilasakatemioiden, yliopistojen 
ja korkeakoulujen opetuksessa. Länsimaissa Sunzi on puolestaan herättänyt suurta 
mielenkiintoa 1900-luvulta lähtien. Teosta verrataan usein Carl von Clausewitzin 
Vom Kriegeen vuodelta 1832.  
 
Sodankäynnin taidon kirjoitus sijoittuu historialliseen murroskohtaan. Kiinan siirty-
essä 400-luvulla eaa. taistelevien valtioiden aikakauteen sodankäynti muuttui. Armei-
jat ammattimaistuivat. Muinaisessa Kiinassa armeijat koottiin pakko-otoilla ylhäisön 
läänityksiltä. Läänityksen suuruus määritteli hallitsijalle luovutettavien joukkojen 
koon. Uudella aikakaudella armeijoista tuli pysyviä. Sotilaat palvelivat hallitsijaa 
myös sotaretkien välisenä aikana eivätkä rauhan vallitessakaan palanneet kotiin vilje-
lyksille. Vuodenajat eivät enää sitoneet sodankäyntiä, joka aiemmin oli ollut erityi-
sesti kylvön ja sadonkorjuun aikaan hyvin harvinaista. Taistelut lakkasivat muistut-
tamasta yksittäisiä kahakoita, joilla tavoiteltiin ainoastaan paikallisia rajoitettuja 
päämääriä. Sodan tuhovoimaa kasvattivat entistä järjestäytyneemmin johdetut ja hy- 
vin koulutetut armeijat, jotka toimivat tehokkaasti ja kurinalaisesti, ja joissa käs- 
kyjen noudattamatta jättämisestä rangaistiin. Sodasta alkoi hiljalleen muodostua 
entistä merkittävämpi ilmiö yhteiskunnille.   
 
Sodankäynnin taito on iästään huolimatta ajankohtainen filosofinen tutkielma sekä 
sotapolitiikan ja strategian tutkimus. Ohjeet, kuten Tunne itsesi ja tunne vastustajasi, 
niin voittosi ei ole vaarassa (III:31) ovat luonteeltaan ajattomia. Länsimaisen sotahis-
torian tunnetuista hahmoista muun muassa Napoleonin kerrotaan toteuttaneen Sunzin 
oppeja. Myös kiinalainen Mao Zedong poimi ohjenuoria sotastrategiaansa ja joukko-
jen käyttöön Sodankäynnin taidosta. Yhdysvalloissa teoksesta kiinnostuttiin erityises-
ti Vietnamin sodan seurauksena, sillä kenraali Vo Nguyen Giap johti vastustajan ar-
meijaa soveltaen kiinalaisen sotastrategin oppeja. Niin ikään 2000-luvun sotilasdokt- 
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riineja tarkastellessa ei voi olla törmäämättä Sunzin sotaopista kumpuaviin element-
teihin. Sodankäynnin taidosta on muodostunut myös liike-elämän oppikirja, jota on 
hyödynnetty esimerkiksi neuvottelutaitojen kehittämisessä. Kirjaa on käännetty ahke-
rasti maailman eri kielille.  
 
Sunzin teoksen käsitteillä, periaatteilla ja perusoletuksilla on sijansa tarkastellessa 
nykypäivän maailmanpolitiikan konflikteja: Vaikka sodankäynnin mielettömästä no-
peudesta on kuultu, ei vielä ole nähty älykkäästi pitkitettyä sotaa. Mikään valtio ei 
koskaan ole hyötynyt pitkitetystä sodankäynnistä. Jos ei täysin tiedosta, kuinka va-
hingollista sodankäynti on, ei voi täysin ymmärtää, miten joukkoja voi käyttää kan-
nattavasti (II:6, 7, 8). 
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