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Upseerikasvatus
Upseerikoulutuksen kiinteä ja merkittävä osa on upseerikasvatus. Sen päämääränä on tukea 
upseerin kehittymistä ihmisenä ja sotilaana osana suomalaista yhteiskuntaa. Upseerikasvatuksen 
kautta muodostuu kiinteä ja hyvähenkinen upseerikunta. Ketjun katkeamatta yli 220-vuotisen 
upseerikoulutuksen henkinen perusta on säilynyt tähän päivään saakka.

Upseerikasvatus ja perinteet

Upseerikasvatus ja siihen liittyvät perinteet ovat myös 
jatkuvasti olleet muutoksien kohteena upseerikou-
lutusta uudistettaessa. Esimerkiksi puolustusvoi-

main komentaja, kenraali Sakari Simelius asetti maaliskuus-
sa 1961 toimikunnan tutkimaan silloisten kadettikasvatus-
menetelmien soveltuvuutta vakinaiseen palvelukseen astu-
vien upseerien kasvatukseen ja koulutukseen. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi määrättiin Pääesikunnan koulutusosaston 
päällikkö, eversti Esko Vahla ja jäseneksi muun muassa ma-
juri Jaakko Valtanen. Toimikunta luovutti mietintönsä tou-
kokuussa 1961. Mietinnössä suositeltiin muun muassa, että 
vanhempien kadettien ojentamis- ja kasvattamisvelvoitteet 
poistetaan. Samoin mietinnössä todettiin, että sisäjärjes-
tyksen ylläpito varusmiehiltä vaadittavalla tavalla ei saa olla 
itsetarkoitus.1 Vastaavia tarkistuksia on ollut useita.

Ensimmäinen vuosikymmen 

Maanpuolustuskorkeakoulun muodostamisen yhteydes-
sä erityisesti Kadettikoulun johtaja, eversti Matti Lukkari 

oli huolissaan upseerikasvatuksen ja kadettiperinteiden 
jatkuvuudesta uudessa korkeakoulussa. Hänen mukaansa 
kadettikasvatus perustui vuonna 1791 toimintansa käynnis-
täneen Haapaniemen kadettikoulun johtajana toimineen 
everstiluutnantti Samuel Möllerin luomiin periaatteisiin. 
Lukkarin mukaan ”upseerikoulutuksemme perinteitä vaalittaessa 
on selkeästi erotettava toisistaan kasvatustraditio ja perinnetavat, 
-menot ja -esineet. (…) Kadettikasvatuksen keskeisenä pyrki-
myksenä on kadettien kasvattaminen aatteellisesti ja taidollisesti 
yhteismitalliseksi upseeristoksi”.

Uuden Maanpuolustuskorkeakoulun muodostamisessa 
Lukkari näki eräitä vaaratekijöitä, vaikka hän suhtautuikin 
muutoin lämpimästi korkeakoulun perustamiseen. Aine-
laitosjärjestelmä etäännytti hänen käsityksensä mukaan 
opettajat ja kadetit toisistaan. Hän totesi artikkelissa, että 
Kadettikoulu tarvitsee oman opettajakuntansa, joiden pää-
tehtävä on kadettien kasvattaminen ja opettaminen.2 

Perustutkinto-osaston johtajana vuosina 1997 –1999 
toimineen kenraalimajuri Juha-Pekka Liikolan mukaan 
ainelaitosten opettajat eivät aina ottaneet vastuuta kasva-
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Kadettikurssin perinnehenkilöt rooliasuissaan Juhlasalirakennuksen sankariaulassa. 

tuksesta, kurista tai järjestyksestä eivätkä tutkinto-osastot 
yksin kyenneet sitä hoitamaan. ”Tämä on minun kokemukseni 
mukaan seurausta epäselvistä johtosuhteista ja liian monimutkai-
sesta organisaatiosta, johon yksittäisen (ja mahdollisesti heikon) 
opettajan on helppo piiloutua ja antaa vastuu kasvattamisesta 
jollekin muulle”, Liikola totesi.3 

Perinteet koetuksella 

Vuonna 2001 alkaneen koulutusuudistuksen järjestelyt ai-
heuttivat erityisiä haasteita upseerikoulutuksen perinteiden 
siirtämiseen ja hoitamiseen. Esimerkkejä haasteista ovat 
keskustelut opiskelijoista käytetystä nimikkeestä tai kadetin 

juhlapuvun käytöstä. Uudistuksen jälkeen kadetit aloittivat 
opintonsa Maasotakoulussa Lappeenrannassa, jossa ei 
ollut vanhempaa kadettikurssia. Perinteiden siirtämiseen ei 
uudistuksessa jäänyt riittävästi aikaa. Koulutusuudistuksen 
perinnetyöryhmän loppuraportissakaan4 ei käsitelty up-
seerikasvatukseen liittyviä perinteitä. Raporttiin oli liitetty 
Kadettioppilaskunnan lausunto ”Koulutusuudistuksen 
mahdolliset vaikutukset kadettiperinteisiin”. Lausunnossa 
todettiin monien pienien yksityiskohtien lisäksi suurimmak-
si ongelmaksi se, että Maasotakoululla ei ole vanhempaa 
kadettikurssia perinteiden siirtymistä varmistamassa. 

Koulutusuudistuksen aikana käytännön toimenpiteistä 
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vastuussa ollut Perustutkinto-osaston johtaja, eversti Lasse 
Otranen totesi olleensa melkoisten paineiden alaisena: 

”(…) Pääesikunta painotti koulutusjärjestelmän kokonaisuut-
ta, perusopinnot olivat osa aitoa kadettikoulutusta ja tuossa 
vaiheessa omaksutaan kadettikoulutuksen ja kadettiuden perus-
muodot. Siis kadettiperinteet piti saada alulle heti ensimmäisen 
vuoden aikana. Toisaalta Maanpuolustuskorkeakoulun reh-
tori korosti, että kadettien tehtävä ei ole kouluttaa toisia kadet-
teja ja näiltä osin tuli kadettikasvatusta tarpeen mukaan muut-
taa. Sinänsä tämä ei minulle ollut epämieluinen tehtävä, koska 
minusta monet esiin tulleet menettelytavat ja toimet olivat epä-
tarkoituksenmukaisia. Toinen merkittävästi painavampi seik-

ka oli mukauttaa myös perinteet osaksi uudistuvaa koulu-
tusjärjestelmää.” 5

Maanpuolustuskorkeakoulun pappina vuo-
sina 1993–2006 toiminut kenttärovasti, 

teologian tohtori Seppo Kangas totesi 
liian nopeasti tehdyn uudistuksen 

vaikeuttaneen upseerikasvatuk-
sen perinteiden siirtoa. 

Pikaisesti tehdyn vuoden 2001 koulutusuudistuksen vajai-
den valmistelujen takia joutuivat kadettikasvatus ja kadet-
tiperinteet törmäyskurssille 88. Kadettikurssin aloittaessa 
toisen opintovuotensa Santahaminassa. Uudessa tilantees-
sa tehdyt muutokset aiheuttivat esimerkiksi kitkatekijöitä
Kadettioppilaskunnan ja Perustutkinto-osaston johtajan 
väleihin. Vasta puolustusvoimain komentajan ilmoitus 
Kadettikoulun perinnepäivän tilaisuudessa maaliskuussa 
2004 Kadettikoulun nimen palauttamisesta rauhoitti tuleh-
tunutta tilannetta.6 

Maasotakoulussa koulutuspäällikkönä tuolloin toimineen 
eversti Hannu Hyppösen mukaan upseerikasvatus oli erityi-
senä huomion kohteena upseerin perusopinnoissa. Maaso-
takoulun upseerikasvatus sisälsi muun muassa joukkueiden 
ohjaajien valmennuksen upseerikoulutukseen, ensiyön, 
Puolustusvoimien arvoperustan, joukko-osastojen arvot 
sekä joukko-osaston vuosipäivän opetustilaisuute-
na Upseerikerholla. Lisäksi paljastettiin 
Kadettiketju-muistomerkki.7 
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Ajatuksia upseerikasvatuksesta
Kadettikoulun, eli virallisen nimen mukaan Perustutkinto-osaston, joh-
tajana 1996–1997 toiminut Ilkka Aspara luonnehti silloista upseerikas-
vatuksen ja perinteiden tilannetta seuraavasti: 

”Uudistuksen läpivienti edellytti tietenkin, että tehtyjä päätöksiä ja laadit-
tuja suunnitelmia noudatettiin. Se näkyi paitsi uuden organisaation myös 
uusien nimien ja käsitteiden käyttöönottona. Näin ollen edellytettiin, että 
puhuttiin Perustutkinto-osastosta, eikä Kadettikoulusta. Tämä oli tiettä-
västi aiheuttanut aiemmin jonkin verran muutosvastarintaa, mutta minun 
aikanani tilanne oli jo tasaantunut – opiskelihan talossa vain sellaisia kurs-
seja, jotka eivät olleet opiskelleet vanhassa Kadettikoulussa. 

Perustutkinto-osasto- / Kadettikoulu-nimiasialla oli varmasti aluksi jon-
kin verran kadettiupseeriston identiteettiä heikentävä vaikutus. En usko, 
että kadetit siitä kuitenkaan paineita ottivat, koska pidimme huolta siitä, 
että he tiesivät palvelevansa Kadettikoulussa ja että heidän identiteet-
tinsä rakennettiin ikiaikaisten upseerihyveiden, hyväksyttyjen perintei-
den, kadettiupseeriuden ja -veljeyden sekä yhteenkuuluvuuden varaan. 

Eräs varteenotettava näkökulma oli asioiminen korkeakoulun ja Puo-
lustusvoimien ulkopuolelle. Siviileille käsite ”perustutkinto-osasto” oli 
vaikea hahmottaa. Siksi puhuimme ulkopuolisten kanssa asioidessam-
me Kadettikoulusta ja sellaisilla käsitteillä, että keskustelukumppani oli 
selvillä siitä, mistä puhuttiin. 

Kadetti- ja upseerikasvatuksessa ei mielestäni ollut ilmapiiriin tai sisältöön 
liittyviä ongelmia. Kadetti- ja upseerikasvatus annettiin samoin periaat-
tein kuin aina on annettu. Kokonaisvastuu oli tietenkin Perustutkinto-
osaston johtajalla, mutta käytännön työ tehtiin pitkälti kadettikurssin 
johtajien johdolla.  Kurssinjohtajien vastuu korostui, koska uusi orga-
nisaatio ainelaitoksineen vei opettajat ”kauemmaksi” kadeteista kuin 
vanhassa järjestelmässä. 

Nuorimmalle kurssille, eli vaiheeseen, joka on tärkein kadetti- ja upseeri-
identiteetin pohjan luomiseksi, otettiin joukkueenjohtajat Koulutustai-
don ja Taktiikan laitoksesta. Tehtävään valittiin sopivat ja halukkaat up-
seerit, ja ainelaitosten johtajien kanssa sovittiin ”pelisäännöt” kyseisten 
upseerien käytöstä. Näin taattiin se, että nuorimmalla kurssilla oli joka 
joukkueessa malliksi ja esimerkiksi kelpaava upseeri ja ”peräänkatsoja”. 
Unohtaa ei sovi myöskään korkeakoulun pappia, jonka panos kadettien 
henkisessä kasvatuksessa oli suuri, näkyvä ja ensiarvoisen tärkeä. 

Varsinaisen perinnekasvatuksen antoi kurssinjohtajan valvonnassa van-
hempi kadettikurssi perinnehenkilöstöineen, ohjenuoranaan Perintei-
den kirja ja muodostuneet käytännöt. Erinomainen oli jo ennen minun 
aikaani luotu käytäntö, jossa kadeteille jaettiin monisteena keskeistä, 
perinteisiin liittyvää tietoutta ja opeteltavat asiat. Näin kadetti saattoi 
opiskella asiat ja suoriutua vanhemman kadetin tentistä. Tätä käytäntöä 
jatkettiin minun aikanani. Pääperiaatteena oli, että Perinteiden kirja ja 
edellä mainittu moniste olivat perinnekasvatuksen lähtökohtia. Niihin oli 
kirjattu koulussa noudatettavat perinteet, joiden osaaminen vaadittiin. 

Perinteisiin liittyvissä asioissa kävin vuoropuhelua kadettivääpelin, kurs-
sien kadettijohtajien ja kadettioppilaskunnan puheenjohtajan kanssa. 
Kadettikurssin valmistuessa ja uuden kadettivääpelin ja kadettijohtajien 
ottaessa vastuun pidin heidän kanssaan palaverin siitä, miten perinnekas-
vatus toteutetaan. Kävimme tällöin yhdessä läpi hyväksyttävät käytännöt. 

Ennen uuden kadettikurssin tuloa otin koko toisen vuosikurssin audito-
rioon ja selvitin vanhemman kadetin vastuun nuoremman koulutuksesta 
ja korostin nuoremman kadetin asiallisen ja kannustavan kohtelun mer-
kitystä. Tässä yhteydessä kävimme keskustelun siitä, mikä on sallittua ja 
mikä ei. Kadettikasvatuksella oli siis vakiintuneet muodot. Perinteet oli 
kirjattu ja menettelytavat niiden kouluttamiseksi oli hyväksytty. Käytäntö 
osoitti, että ylilyönnit olivat hyvin harvinaisia. 

Kadetin upseeri-identiteetti muotoutuu koko opiskeluajan. Vastuu sen 
oikeansuuntaisesta kehittymisestä oli tietenkin jokaisella rivin tai luokan 
eteen astuvalla upseerilla ja opettajalla. Hieman kannoin tästä huolta, 
olivathan upseerit ja opettajat uudessa järjestelmässä ainelaitoksissa ja 
siten Perustutkinto-osaston johtajan käskyvallan ulkopuolella. Jatkuva 
päivittäinen, erinomainen yhteistyö ainelaitoksien kanssa sekä upseerien 
ja opettajien sitoutuminen kadettien opettamiseen ja kasvattamiseen 
vakuuttivat minut kuitenkin siitä, että huoleni oli aiheeton.”

Kenraaliluutnantti Ilkka Aspara

Kapteeni Tuomo Rusila 87. Kadettikurssilta toimi koulutus-
uudistuksen aikoihin Kadettioppilaskunnassa. Hän totesi, 
että Maasotakoulussa aloittaneen 88. Kadettikurssin 
tullessa jatkamaan opintojaan Santahaminaan syntyi kitka-
tilanteita vanhemman kadettikurssin kanssa. Selkeästi oli 
nähtävissä, että nuoremman kurssin joukossa oli kadetteja, 

Ensiyö 
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joilla ei ollut juurikaan käsitystä upseerikasvatukseen liitty-
vistä kadettiperinteistä. Vähitellen tilanne rauhoittui, mutta 
vieläkin tuolloisista näkökulmista keskustellaan nuorem-
man kurssin kanssa.8 

Maanpuolustuskorkeakoulu antoi oman ohjeensa 
Yhdenmukaiset toimintatavat kadettien koulutuksessa vuoden 
2002 lopulla. Siinä annettiin saatujen kokemusten perus-
teella ohjeita upseerikasvatuksen perusteisiin ja toteutta-
miseen. Ohjeissa todettiin, että kaksi tärkeää näkökulmaa 
ovat asenteellinen sitoutuminen upseerin ammattiin, eli 
”henkinen kasvu”, ja upseerin käyttäytyminen, eli ”upsee-
rin käytöstavat ja toimintamuodot”. Erityisesti korostettiin 
vanhaa periaatetta, että vastuu upseerikasvatuksesta on 
kaikilla kadettien parissa toimivilla upseereilla ja opettajilla. 
Perinteistä todettiin, että ”perinnekasvatuksen tarkoituksena 
on opastaa kunnioittamaan aikaisempien sukupolvien työtä ja 
uhrauksia Isänmaamme hyväksi”. 9

Paluu entiseen 

Vuoden 2006 koulutusuudistuksessa palattiin vanhaan 
menettelyyn, jossa upseerikoulutus aloitettiin jälleen Santa-
haminassa. Näin poistui yksi upseerikasvatuksen perinteitä 
hiertänyt ongelma ja upseerikasvatusta perinteineen alet-
tiin kehittää uusilla perusteilla.

Kadettikoulun johtajana vuosina 2005–2008 toiminut 
eversti Jari Kallio totesi haastattelussaan, että Kadettikoulu 
oli tuolloin palannut lähes entiseen asemaansa:

”(…) Ilmoittautumiseni yhteydessä Puolustusvoimain komenta-
jan tärkein viesti oli ehdottomasti kadettikasvatuksen tärkeys ja 
Kadettikoulun rooli siinä. Tämän takia muun muassa koskaan 
ei menty mihinkään "akateemiseen vapauteen" vaan esimerkik-
si oppitunnit edelleenkin alkavat ilmoittamisella ja tunneilla 
on läsnäolopakko. Samoin edelleen vaalitaan perinteitä ja nuo-
remmilta kadeteilta kysytään niitä perinteisiä kysymyksiä.

Perinnekasvatuksen suhteen on kuitenkin tehty muutos, joka 
alkoi eversti Aikion aikana, että vain vahvistettuja perintei-
tä opetetaan ja vaalitaan. Nämä perinteet on koottu Kadettipe-
rinne-vihkoseen, johon on lueteltu vaalittavat perinteet. K ysei-
sen vihkosen tarkistaa ja allekirjoittaa aina Kadettikoulun joh-
taja ja kadettivääpeli kullekin kadettikurssille etukäteen. Ka-
dettikasvatus jakoi yhä minunkin aikanani mielipiteitä. Osa 
(niin upseereista kuin muustakin henkilöstöstä) piti sitä huu-
haana, joka vain vie aikaa yliopisto-opinnoilta ja pilaa vapaan 
ajattelun. Onneksi he olivat vähemmistönä ja selkänoja sen to-
teuttamiseksi oli riittävä.” 10

Kadettikasvatuksen prosessi

Vuonna 2011 kadettikasvatuksesta laadittiin prosessiku-
vaus, joka korosti sille asetettua painoarvoa ja selkeytti 
asian hoitamista. Prosessikuvausta sovellettiin sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnossa. Prosessin omistaa Kadettikoulun 
johtaja. Prosessi ulottuu aina puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluihin.

Kadettikasvatuksen prosessin tavoitteena on kasvattaa 
kadeteista upseereita, joilla on hyvän upseerin tunnus-
merkit sekä saada palautteiden avulla tietoa kasvatuksen 
toteutumisesta. Prosessin päämääränä on tuottaa upseerin 
vaatimukset täyttävä upseeri Puolustusvoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen palvelukseen. Prosessiasiakirjassa luetellaan 
kaikki prosessiin vaikuttavat säädökset ja ohjeet. Niitä ovat 
muun muassa lait, johto- ja järjestyssäännöt, arvot, opinto-
opas, kadetin opas, perinteet, kadettilupaus, johdon vaati-
mukset, Pääesikunnan normikokoelmat ja palautteet.

Prosessin tuotoksena valmistuvalle upseerille määritetään 
runsaasti vaatimuksia. Niitä ovat esimerkiksi upseerikasva-

Kadettiketju-muistomerkki pystytettiin Maasotakoululle muistuttamaan katkeamattomasta upseeriperinteestä. 
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tuksen vaatimukset täyttävä upseeri, omat vahvuutensa 
ja kehittämistarpeensa tiedostava upseeri, itsensä jatku-
vaan kehittämiseen sitoutunut upseeri, arvomaailmaltaan 
ja moraalikäsityksiltään upseerin vaatimukset täyttävä 
upseeri, käyttäytymiseltään esimerkillinen, yhteiskunnan 
odotukset täyttävä upseeri, sivistystasoltaan ja asenteel-
taan vaatimukset täyttävä upseeri, luotettava upseeri ja 
niin edelleen.

Prosessikuvauksen mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori asettaa upseerikasvatuksen tavoitteet Kadettikou-
lun johtajalle. Rehtori tiedottaa myös Puolustusvoimien 
johdolle ja joukko-osastojen johdolle kyseiset vaatimukset. 

Lisäksi rehtorin tulee kerätä palautetta komentajilta ja 
ohjata tuotosta kurssin aikana ja sen päättyessä.

Kadettikoulun johtaja asettaa omat vaatimuksensa ka-
dettikasvatuksen sisältöön ja tavoitteisiin kurssin johtajalle, 
kerää tutkinto- ja viivästetyt palautteet sekä esittelee ne reh-
torille ja tarkentaa vaatimuksia ja ohjeita kurssin johtajalle.

Kurssin johtaja on prosessissa avainasemassa kurssinsa 
kadettikasvatuksen toteuttamisessa. Hän luo kasvatuksen 
”pelisäännöt” yhteistyössä omien kadettiensa kanssa. 
Tämä tapahtuu heti kurssin alussa. Aikaa ensimmäisiin 
tunteihin on varattava noin kolmesta viiteen tuntia. Kadetit 
jaetaan joukkueisiin ja ryhmiin. Kurssin johtaja aktivoi 

Ryhmäytymistapahtuman rastien eräänä tehtävänä on luoda hyvä ryhmähenki muun muassa yhteisten ponnistelujen avulla.  

Perustutkinto-osaston johtajien vaihtoparaati vuonna 1997. Everstiluutnantti Ilkka Aspara (vasemmalla) luovuttaa johdon everstiluutnantti 
Juha-Pekka Liikolalle. 
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kadetit miettimään omia tavoitteitaan kasvussa hyväksi 
upseeriksi. Kurssi luo itselleen pelisäännöt, jotka julkaistaan 
kaikille opettajille ja vanhemman kurssin kadettiesimiehil-
le. Kadettiesimiehet ja perinnehenkilöstö valmennetaan 
vastuulliseen opetustehtäväänsä.

Perusperiaate on, että kadeteille annetaan vastuuta 
upseerikasvatuksesta itselleen. Kurssinjohtajan tehtävänä 
on yhdessä sovittujen ”pelisääntöjen” jälkeen ohjata ja 
valvoa kadettien upseeriksi kasvua ja tarvittaessa opastaa 
kadettia ”oikealle polulle”.

Kurssin johtajan on opittava tuntemaan kadettinsa ja 
oltava muun muassa mukana eri harjoituksissa ja opetus-
tilaisuuksissa. Vuorovaikutuksen merkitystä korostetaan 
nousujohteissa prosessissa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opettajien tärkein tehtävä 
on oman oppiaineensa substanssin opettaminen. Oppiai-
neiden sisällöissä sivutaan myös upseerikasvatuksen aiheita 
erityisesti johtamisen (etiikka) ja sotilaspedagogiikan 
(sotilaan toimintakyky) alueella. Näiden sisältöjen ohella 
opettajien täytyy tukea kurssin johtajaa kadettikasvatuk-

sessa. Tämä tapahtuu erityisesti asenteen, luotettavuu-
den, vastuuntunnon, käyttäytymisen sekä pukeutumisen 
viitekehyksessä. Opettajien hyvä oma esimerkki täydentää 
yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Nuorimman kurssin aloittaessa opintonsa määrätään 
vanhemmalta kurssilta kadettikurssin kadettijohtaja sekä 
joukkueiden johtajat. Näiden kadettijohtajien ohjeistukses-
ta vastaa nuorimman kurssin johtaja. Ensimmäisen vuoden 
keväällä nuorimman kurssin siirtyessä puolustushaarakou-
luihin siirtyy vastuu nuorimmalle kurssille itselleen. Kurssia 
johtavat ja kasvattavat omat kadettijohtajat. Kadettiesi-
miehiin luetaan tässä prosessissa myös perinnehenkilöstö. 
Perinnehenkilöstön tehtävänä on tuoda perinteet opiske-
lijan tietoisuuteen. Ennen kadettilupausta käytetään aikaa 
lupauksen tarkasteluun ja keskusteluun sen merkityksestä. 

Peruslähtökohtana pidetään sitä, että kadetti haluaa 
kasvaa hyväksi upseeriksi aloittaessaan sotatieteiden 
kandidaattiopinnot. Hän haluaa ja on oikeutettu saamaan 
kadettikasvatusta. Kadetti osallistuu ”pelisääntöjen” 
rakentamiseen kurssin alussa ja sitoutuu yhdessä kurssin ja 

Viime sodissa kaatuneiden kadettiupseerien sankaritaulut paljastettiin vuonna 1952. Marmoritauluihin kirjoitettiin kaikkien 465:n sodissa 
kaatuneiden kadettiupseerien nimet. Jokainen kadettikurssi on antanut vuodesta 1952 lähtien kadettilupauksensa Juhlasalirakennuksen 
sankariaulassa. Constantem Decorat Honor – Kunnia Kestävän Palkka – on kadettiupseerin perinteinen tunnuslause. 



Viiteluettelo (Upseerikasvatus)

205

4 Perinteistä tulevaisuuteen 4 Perinteistä tulevaisuuteen

1 Partanen 2005, 270–276.
2 Lukkari, Matti, Kadettikoulun johtaja. ”Jatkuuko kadettikasvatuksen perinne?” Sotilasaikauslehti 12/92, 984–987.
3 MPKK:n esikunnan asiakirja n:o 295/91.08/2009 /AF 9339/27.4.2009, MPKKA; Liikola, Juha-Pekka, kenraalimajuri. Henkilökohtainen tiedonanto 10.1.2012.
4 PEhenk-os:n loppuraportti ”Työryhmän 16 loppuraportti” numerotta 13.12.2001, Käsikirjoitusarkisto.
5 Otranen, Lasse, eversti, Perustutkinto-osaston johtaja. Henkilökohtainen tiedonanto 29.1.2012.
6 Kangas, Seppo, kenttärovasti. MPKK:n sotilaspappi 1993–2006. Henkilökohtainen tiedonanto 26.1.2012.
7 Hyppönen, Hannu, eversti. Henkilökohtainen tiedonanto 3.4.2012.
8 Rusila, Tuomo, kapteeni. Henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2012.
9 MPKK:n perustutkinto-osaston ohje n:o R5589/5.1/D/II/17.12.2002, MPKKA.
10 Kallio, Jari, eversti, Kadettikoulun johtaja 2005–2008. Henkilökohtainen tiedonanto 21.12.2011. 
11 MPKK:n Kadettikoulun asiakirja AH9292/2.5.2011, liite 2.2, MPKKA.

kurssin johtajan kanssa yhteistyössä laadittuihin sääntöihin. 
Yhteisten ”pelisääntöjen” hengessä kadetit ohjaavat ja 
opastavat tosiaan kurssin edetessä. Yhteiset kasvatussään-
nöt lujittavat kadettien yhteishenkeä, ja yhteinen tavoite 
hyvästä upseerista konkretisoituu kurssin sisällä toiminnak-
si ja parantaa yhteisöllisyyden saavuttamista. 

Henkilökunnan käyttö joukkueenjohtajan tehtäviin on 
pidetty reservimahdollisuutena. Jos henkilökuntaa käyte-
tään nuoremman kurssin joukkueenjohtajatehtäviin, heidät 
on valittava huolella ottaen huomioon kurssin johtajan 
tehtäväkohdassa mainitut kasvatukselliset kriteerit. Tämän 
lisäksi heillä on oltava todellinen mahdollisuus suorittaa 
annettua kasvatustehtävää.11 

Esimerkki joukkueen johtamisesta

Syksyllä 2011 alkaneen 98. Kadettikurssin ensimmäisen 
vaiheen opintoihin nimettiin Johtamisen ja sotilaspeda-
gogiikan laitoksesta yhteensä kuusi joukkueenjohtajaa ja 
kolme upseeria varalle. Heidän tehtävänsä ulottui seuraa-
vaan vuoden kevääseen. Työmäärällisesti joukkueenjohta-
jana toimiminen vei noin kymmenen prosenttia henkilön 
työajasta. 

Joukkueenjohtajat osallistuivat kadettien opintojen 
ohjaukseen ja opintoneuvontaan sekä seurasivat kadet-
tien opintojen edistymistä. Joukkueenjohtaja valvoi myös 
pistokokein joukkueensa sisäjärjestystä sekä piti tulohaas-
tattelun joukkueensa kadeteille.
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Perinnetyön haasteelliset alkuvaiheet 

Sotakorkeakoulun johtajan, kenraalimajuri Antero Kar-
visen käskyllä perustettiin tammikuussa 1992 perin-
netyöryhmä Maanpuolustuskorkeakoulun perusta-

mistyön tueksi. Puheenjohtajaksi määrättiin everstiluut-
nantti Kaarle Ruutu ja jäseniksi everstiluutnantti Ilmari Ha-
kala Sotakorkeakoulusta, everstiluutnantti Seppo Alahon-
ko Taistelukoulusta, Sotamuseon johtaja Markku Melkko ja 
edustaja Kadettikoulusta, johon tehtävään Kadettikoulu ni-
mesi myöhemmin kapteeni Sami Hägglundin. Taistelukou-
lun edustajaksi vaihtui heti toiminnan alkuvaiheessa evers-
tiluutnantti Eero Riuttala.

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus silloisten itsenäis-
ten yksiköiden perinteiden vaalimisesta. Lisäksi työryhmän 
tuli suunnitella toimenpiteet Maanpuolustuskorkea koulun 
perinteisiin liittyvien asiakokonaisuuksien toteuttamiseksi 
vuoden 1992 aikana. Suunniteltavia asiakokonaisuuksia 
todettiin olevan muun muassa Maanpuolustuskorkeakou-
lun tunnus, logo, lippu, kunniamarssi ja olkamerkki. Niiden 
käyttö tuli myös ohjeistaa. Työsuunnitelmat tuli esitellä 

johtoryhmälle helmikuun 1992 kuluessa.1

Työryhmä yksimielisenä perinteistä

Perinnetyöryhmän puheenjohtaja esitteli työryhmän 
yksimielisen esityksen2 rehtorille 11. toukokuuta 1992. Työ-
ryhmä päätyi laatimaan esityksensä 200-vuotista upseeri-
koulutusperinnettä vaalivaksi, mikä nosti osan Kadettikou-
lun perinteistä Maanpuolustuskorkeakoulun perinteiden 
perustaksi. Työryhmä totesi esimerkiksi Kadettikoulun 
lipun soveliaimmaksi Maanpuolustuskorkeakoulun lipuksi. 
Lipun arvoa lisäsi siihen kiinnitetty vapaudenristi, joka oli 
myönnetty siviilikorkeakouluista vain Helsingin yliopistolle. 
Oli luonnollista, että upseerikoulutusta antavalla korkea-
koululla olisi lipussaan vapaudenristi. Työryhmä päätyi 
esittämään kunniamarssiksi Ateenalaisten laulua. Sitä pi-
dettiin ennen kaikkea ”upseerikoulutuksen perinteitä vaalivana 
kunniamarssina”. Työryhmän esitti, että Sotakorkeakoulun ja 
Taistelukoulun liput luovutettaisiin tavanomaiseen tapaan 
Sotamuseoon.

Maanpuolustuskorkeakoulun vuosipäiväksi työryhmä 

Perinnetoiminta
Perinteet ovat aina olleet merkittävässä asemassa joukkojen ja organisaatioiden muutoksia 
tehtäessä. Joukko-osaston tunnukset, lippu, kunniamarssi ja juhlaseremoniat ovat näkyviä 
perinteiden ilmentymiä, joita vaalitaan arjessa ja juhlassa. Hyvin valmisteltu perinteiden siirto 
luo osaltaan edellytykset organisaatiomuutoksen kokonaisvaltaiselle onnistumiselle.
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esitti joko 25. tai 28. tammikuuta muistona itsenäisen 
Suomen Kadettikoulun toiminnan aloittamisesta. Joukko-
osastotunnuksesta tiimoilta esitettiin, että kadetit ja heidän 
opettajansa säilyttäisivät Kadettikoulun värit ja tunnukset. 
Muiden korkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien käyttöön 
esitettiin Sotakorkeakoulun tunnuksia ja värejä. Lisäksi 
työryhmä esitti, että uudelle korkeakoululle suunniteltaisiin 
oma tunnus, josta voitaisiin onnistuneisuuden mukaan 
kehittää myöhemmin olkatunnus Maanpuolustuskorkea-
koululle.

Sotakorkeakoulu lähetti edellä esiteltyyn työryhmä-
työhön perustuvan esityksensä3 Pääesikunnan komento-
osastolle syyskuussa 1992. Vuosipäiväesitykseksi oli valittu 
tammikuun 28. päivä. Pääesikunta pyysi perinteistä lausun-
non Sotatieteen laitokselta, joka vastauksessaan4 hyväksyi 
edellä esitetyt perinteet Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteiksi. Laitos täsmensi Sotakorkeakoulun esitystä 
vaalittavien perinteiden sanamuodosta ja esitti sanamuo-
doksi ”Suomalaisen upseerikoulutuksen perinteet Haapaniemen 

Sotakoulusta v 1779 lähtien”. 
Taistelukoulu teki oman esityksensä5 perinteistä ja 

niiden säilyttämisestä tai muuttamisesta apulaisjohtajansa, 
everstiluutnantti Reijo Piiran johdolla. Esitys noudatteli 
pääpiirteittäin perinnetyöryhmän esityksiä. Taistelukoulun 
lippu esitettiin kuitenkin luovutettavaksi juuri perustetulle 
Taistelukoulun perinneyhdistykselle käytettäväksi perinne-
päivänä 10. lokakuuta järjestettävissä tilaisuuksissa. Lisäksi 
esitettiin, että Taistelukoulun alueen ja kiinteistön nimenä 
käytettäisiin edelleen Taistelukoulua riippumatta siitä, mitä 
joukkoja tai kursseja sinne sijoitetaan. 

Perinteet bumerangina takaisin

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Jan Klenberg esitteli 
tasavallan presidentti Mauno Koivistolle 30. marraskuuta 
1992 edellä todetut Maanpuolustuskorkeakoulun perin-
teet vahvistettavaksi. Samassa esittelyssä hyväksyttiin 
myös Maanpuolustusopiston perinteiksi Päällystöopiston 
perinteet.6 Hyväksytty esittely Maanpuolustuskorkeakoulun 

Ensimmäisen naulan Maanpuolustuskorkeakoulun lippuun löi jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth edustaen sodan käyneitä aktiiviupseereita. 
Kuvassa hän allekirjoittaa naulauspöytäkirjaa. 
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perinteiksi peruttiin kuitenkin uudella tasavallan presiden-
tin hyväksymällä esittelyllä joulukuussa 1992.7 

Everstiluutnantti Juhani Toukonen, joka oli tuolloin 
Pääesikunnan komentotoimiston päällikkö, kertoi asioiden 
kulusta seuraavaa: 

”Pääesikunnan henkilöstöosasto sai Sotakorkeakoululta esityk-
sen, että Kadettikoulun lippu ja kunniamarssi hyväksyttäisiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun lipuksi ja kunniamarssiksi. Sain 
tehtäväkseni selvittää perusteita historiallisesta näkökulmasta. 
Etsin sen päiväkäskyn, jolla marsalkka Mannerheim oli myön-
tänyt vapaudenristin Kadettikoululle. Olin sitä mieltä, että päi-
väkäskyssä oleva maininta, ´kannustimiksi tuleville sukupol-
villé , tarkoitti myös tulevia Maanpuolustuskorkeakoulun op-
pilaita. Siten en nähnyt historiallista estettä sille, että Kadetti-
koulun lippu siirrettäisiin Maanpuolustuskorkeakoulun lipuk-
si. Tämä olisi myös noudattanut heraldisia periaatteita joukko-
jen yhdistämisessä, joiden mukaan arvokkaimmasta lipusta tu-
lee tehdä uuden muodostettavan joukko-osaston lippu. Tasaval-
lan presidentti Mauno Koivisto hyväksyi esittelyn. Saman päi-
vän iltapäivällä komentopäällikkö, kenraalimajuri Ilkka Ran-
ta kertoi, että Vapaudenristin ritarikunnan kansleri, kenraali 
Lauri Sutela oli ottanut yhteyden. Hän oli ilmoittanut, että ri-
tarikunta ei anna lupaa kadettilipun käyttöön Maanpuolus-
tuskorkeakoulun lippuna, koska siihen kiinnitetty vapaudenris-
ti on myönnetty Kadettikoululle. Puolustusvoimien komentajan 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tasavallan president-
tiin otettiin yhteys vielä saman päivän iltana ja peruttiin esitte-
ly suullisesti Maanpuolustuskorkeakoulun perinteiden osalta. 
Virallinen asiakirjaesittely tehtiin noin kuukauden kuluttua 
tästä tapahtumasta.” 8

Perinnetyöryhmän puheenjohtajana toiminut Kaarle Ruutu 
kertoi haastattelussaan, että tavoite oli pelastaa arvokas 
Kadettikoulun lippu:

”Lisäperusteena oli muun muassa Sotamuseon johtaja Mark-
ku Melkon toteamus, jonka mukaan huonokuntoista perinne-
lippua ei uusita, vaan se tulee luovuttaa Sotamuseoon säilytyk-
seen. Tämä haluttiin estää nimeämällä lippu Maanpuolustus-
korkeakoulun lipuksi. K yseessähän ei ollut myöskään ihan uu-
si ajatus, koska heti sotien jälkeen Kadettikoulun nimi muutet-
tiin muutaman vuoden ajaksi Maasotakouluksi ja sen lippu-
na oli Kadettikoulun lippu. Itse kuvittelin esittelyä viimeistelles-
säni tilanteen, jossa Maanpuolustuskorkeakoulun paraatijou-
kon kärjessä, kadettien muodostaman kunniakomppanian edes-
sä, marssii kunniapaikalla entinen Kadettikoulun lippu koko 
korkeakoulun lippuna.” 9 

Ennen edellä todettua päätöksen virallista peruuttamista 
Sotakorkeakoulun perinnetyöryhmä ehti pitää toimintansa 
päättävän kokouksen joulukuun alussa 1992. Kokouk-
sessa todettiin, että tasavallan presidentti oli vahvistanut 
Maanpuolustuskorkeakoulun perinteet. Näin kokous totesi 
toimeksiantonsa päättyneen ja työryhmän puheenjohtaja, 
everstiluutnantti Kaarle Ruutu kiitti työryhmää hyvähenki-
sestä työskentelystä.10 Samoin Sotakorkeakoulu ehti käskeä 
ennen peruutusta joulukuussa 1992 Maanpuolustuskor-
keakoulun perinteiden järjestelyt ylimenokauden aikana. 
Käsky perustui olettamukseen, että tasavallan presidentti 
hyväksyy esitetyt perinteet.11 

Suunnittelu käynnistyy uudelleen

Pääesikunta käski viikon kuluttua edellä tehdyistä päätök-
sistä, että puolustusvoimain komentajan päätöksen mukai-
sesti Maanpuolustuskorkeakoulussa noudatetaan toistai-
seksi 1. tammikuuta 1993 alkaen ennen organisaatiouu-
distusta vallinneita perinteitä. Korkeakoulu sai tehtävän 
selvittää perinteet ja tehdä niistä esityksen kevään 1993 
kuluessa.12 Sotakorkeakoulun johtaja päätti 4. tammikuuta 
1993 Pääesikunnasta tulleen käskyn alareunaan tekemäl-
lään merkinnällä, että ”evl Ruudun perinnetyöryhmä miettii 
uudelleen jatkotehtävänään uuden esityksen tekemisen”.

Maanpuolustuskorkeakoulu teki käsketyn esityksensä13 
perinnetyöryhmän esityksen perusteella toukokuussa 
1993. Siinä esitettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun 
lippuna olisi entinen Sotakorkeakoulun lippu modi�-
oituna upseerikoulutuksen merkittävillä vuosiluvuilla. 
Vuosipäiväksi esitettiin 14. tammikuuta, jolloin pidettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlalliset avajaiset. Kunnia-
marssiksi esitettiin Armas Maasalon Juhlamarssia, joka oli 
Sotakorkeakoulun kunniamarssi. Joukko-osastotunnukseksi 
esitettiin entistä Sotakorkeakoulun tunnusta. Perustutkin-
to-osaston (Kadettikoulu) lipuksi esitettiin Kadettikoulun 
lippua, perinnepäiväksi 20. maaliskuuta ja perinnemarssiksi 
”Ateenalaisten laulua”. Esitykseen sisältyi maininta, että 
”Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori vahvistaa ohjeet Kadetti-
koulun lipun käytöstä eri tilaisuuksissa”. 

Taistelukoulusta esitettiin, että sen aikaisempia perinteitä 
noudatetaan kevääseen 1994 saakka, kunnes viimeinen 

Lippu marssii joukko-osaston kärjessä paraateissa, kuten korkea-
koulun paraatissa talvella 2013. 



209

4 Perinteistä tulevaisuuteen 4 Perinteistä tulevaisuuteen

kapteenikurssi päättyy. Tämän jälkeen lippu luovutettaisiin 
Sotamuseoon. Esityksen lopuksi todettiin, että Kadetti-
koulun lippu joutuisi edellä olevan esityksen perusteella 
perinnelipun asemaan, mitä pidettiin ”valitettavana”.14 
Pääesikunta käski esitykseen perustuen, että Maanpuolus-
tuskorkeakoulu jatkaa selvitystyötä säilyttäen entiset perin-
teensä toistaiseksi. Tarkennettu esitys pyydettiin tekemään 
Pääesikunnalle 31. joulukuuta 1994 mennessä.15 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori nimesi huhtikuussa 
1994 uudistetun perinnetoimikunnan selvittämään Maan-
puolustuskorkeakoulun perinteitä lokakuun 1994 loppuun 
mennessä. Toimikunnan puheenjohtajaksi määrättiin evers-
ti Pertti Vuolento ja sihteeriksi kapteeni Sami Hägglund. 
Toimikunta määrättiin 15. kesäkuuta 1994 mennessä esit-
telemään vaihtoehdot, josta yksi valitaan jatkosuunnittelun 
pohjaksi. Toimikunta sai myös tehtävän laatia esityksen 
Maanpuolustuskorkeakoulussa jaettavista tunnustuspalkin-
noista sekä ansio- ja muistoesineistä. 

Väliesittely tuli pitää lokakuun 1994 loppuun mennessä 
ja lopullinen esitys maaliskuun 1995 alkuun mennessä. Li-
säksi tuli kartoittaa Maanpuolustuskorkeakoulun eri toimi-
pisteissä olevat perinne-, lahja-, palkinto- ja muistoesineet 
sekä muisto- ja kunniataulut ja laatia alustava suunnitelma 
niiden käytöstä ja sijoittamisesta korkeakoulun Santahami-
nan tiloihin. Toimikunnan tuli vielä laatia esitys Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa järjestettävistä virallisista tilaisuuk-
sista sekä epävirallisista tilaisuuksista, kuten vastaanotot, 
läksiäiset ja niin edelleen.16 

Kolme vaihtoehtoa

Perinnetoimikunta esitti kolmea vaihtoehtoa. Parhaana 
vaihtoehtona toimikunta suositteli vaihtoehtoa, jos-
sa Maanpuolustuskorkeakoulun lippuna olisi Suomen 
kielekkeinen valtiolippu, vuosipäivä 14. tammikuuta, 
kunniamarssina Sotamarssi ja tunnuksena entinen Sotakor-
keakoulun tunnus. Toimikunta esitti myös, että Sotakor-
keakoulun, Taistelukoulun ja Kadettikoulun liput säilyisivät 
yleisesikuntaupseerikurssien, esiupseerikurssien ja kadetti-
kurssien perinnelippuina. Perinnepäiviksi esitettiin kyseisten 
sotilasopetuslaitosten vuosipäiviä ja perinnemarsseiksi 
entisiä marsseja. Perusteiksi todettiin, että vaihtoehto vaa-
lisi parhaiten upseerikoulutuksen perinteitä ja olisi nopeasti 
toteutettavissa ilman lisäkustannuksia.17 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kontra-amiraali Esko 
Illi ei hyväksynyt perinnetoimikunnan suositusta. Hän kirjasi 
17. kesäkuuta 1994 esittelyasiakirjan marginaaliin: ”valmiste-
lua jatketaan vaihtoehdon kaksi pohjalta. Tavoite: uusi lippu nau-
lataan vuosipäivänä 14.1. 1995.” Kyseisen toisen vaihtoehdon 
erona ensimmäiseen oli se, että korkeakoululle tuli suunni-
tella oma lippu. Rehtori määräsi perustettavaksi lipputyö-
ryhmän. Lisäksi hän määräsi selvitettäväksi Maanpuolustus-
korkeakoulun kunniamarssin vaihtoehtoina uuden marssin 
säveltämisen tai Ateenalaisten laulun hyödyntämisen. 

Perinnetoimikunnan esityksen perusteella korkeakoulun 
rehtori päätti syyskuussa 1994 pidetyssä esittelyssä18 jatko-
toimenpiteet: 

”MpKK vaalii suomalaisen upseerikoulutuksen perintei-
tä vuodesta 1779 lähtien. MpKK:lle suunnitellaan oma lippu. 
MpKK:lle etsitään oma kunniamarssi. MpKK:n vuosipäivää 
vietetään 14.1. MpKK:n joukko-osastotunnuksena käytetään 
entisen SKK:n tunnusta. Osoituksena MpKK:n eri tutkintojen 
ja kurssien suorittamisesta käytetään nykyisiä rintamerkkejä. 
Entisten sotilasopetuslaitosten (KadK, TaistK ja SKK) lippuja 
käytetään pääkurssien (kadk, euk ja ye-kurssi) perinnelippuina, 
marsseja perinnemarsseina ja vuosipäiviä perinnepäivinä. Yk-
sityiskohtaiset ohjeet perinnelippujen ja -marssien käytöstä sekä 
perinnepäivien vietosta antaa MpKK:n rehtori. Ylimenokauden 
aikana MpKK:n lippuna käytetään Suomen kielekkeistä valtio-
lippua ja kunniamarssina Sotamarssia ja muiden perinteiden 
osalta noudatetaan nykyistä käytäntöä siihen asti, kun MpKK 
on samalla paikkakunnalla.”

Esittelyssä rehtori hyväksyi myös aikataulun, jonka mukaan 
uuden lipun naulaus tapahtui 14. tammikuuta 1995. Esit-
telyssä Maanpuolustuskorkeakoulun joukko-osastotunnuk-
seksi hyväksyttiin Sotakorkeakoulun joukko-osastotunnus. 
Tunnuksen heraldinen selitys on seuraava: kolmitornisen, 
torneiltaan sakarakoroisen, kultaisen, muuratun ja alaosas-
taan aaltokoroisen linnan päällikkeenä paaluttain hopeinen 
kaksiteräinen lyömämiekka.19 

Lipun symboliikka

Heraldinen selitys:

Viininpunaisessa lippukentässä 
päätunnuskuviona keltavalkoi-
nen tyylitelty vaakunaleijona, jo-
ka pitää vasemmassa käpäläs-
sään punakenttäistä valkoisella 
leveällä reunuksella varustettua 
kilpeä, jossa tunnuskuviona kel-
tainen kerrottu heraldinen ruu-
su. Lippu ns. rykmenttilippuko-
koa; korkeus 120 cm ja leveys 
142 cm.

Aiheperustelut:

Lippuvaatteen kentän väri, purppura-, punavioletti-, ”vaaraimen punai-
nen” on vanha ylimmän virkakunnan, pappien ja tuomareiden, käyttä-
mä väri, joka myös Puolustusvoimissa edustaa ylintä hierarkiaa, yleis-
esikuntaupseereita.

Kerrottu yksivärinen heraldinen ruusu, Tudorien ruusun kaltainen, esiin-
tyy Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemissa Suomen Valkoisen ruusun 
ritarikunnan ritari- ja sitä ylemmissä kunniamerkeissä erotuksena alem-
pien luokkien ansiomitalien yksinkertaiseen heraldiseen ruusuun. Tällä 
korostettaisiin korkeakoulu-upseerin koulutuksellista tasoa.
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Perinteet vahvistetaan
Lipun syntyvaiheet ja symboliikka

Elokuun 1994 lopulla nimetty lipputyöryhmä jatkoi työs-
kentelyään. Lipputyöryhmään kuuluivat eversti Jyrki Jolma, 
FM Markku Melkko ja kapteeni Sakari Keckman. Suunnit-
telu tilattiin Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskes-
kuksesta, jossa graa�kko Juhani Vepsäläinen suunnitteli 
lipun lokakuun puoleen väliin mennessä. Kansallisarkiston 
heraldinen lautakunta hyväksyi lipun ylimääräisessä koko-
uksessaan torstai-iltana 24.11.1994. Tasavallan presidentti 
Martti Ahtisaari hyväksyi lipun esittelyssä20 28. marras-
kuuta 1994. Suomen Käsityön Ystävät ry valmisti lipun 
voitettuaan tarjouskilpailun.21 Asekoulun lippu- ja lahja-
rahasto toimitti lipputangon, ja lippuun tarvittava kangas 
tilattiin Sveitsistä. Lippuvaate valmistui naulausta edeltävän 
viikon torstaina. Lippu esinaulauksineen oli valmis naulaus-
ta varten 12. tammikuuta 1995.22 

Lipun naulaus

Maanpuolustuskorkeakoulun lipunnaulaustilaisuus pidettiin 
Santahaminassa korkeakoulun kaksivuotisen toiminnan 
vuosipäivänä tammikuussa 1995. Tilaisuuden aloitti Kaartin 
Soittokunta musiikkieverstiluutnantti Esko Juuren johdolla 
esittämällä Sibeliuksen Andante Festivon, tervehdyspuheen 
piti rehtori Esko Illi ja lipun naulauksen johti hallintojohtaja, 
eversti Kari Savolainen. Puolustusvoimien tervehdyksen toi 
Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Matti Kopra. 
Naulaustilaisuuden lopulla kuultiin ensiesityksenä Arthur 
Fuhrmannin marssi Maanpuolustajat, joka tuolloin oli eh-
dolla Maanpuolustuskorkeakoulun kunniamarssiksi.

Lipun naulaajia oli kolmekymmentä. Ensimmäisen naulan 
löi jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth edustaen sodan käy-
neitä aktiiviupseereita. Toisen naulan löi Puolustusvoimien 
edustajana Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Mat-
ti Kopra. Pääesikunnan edustajana ja samalla Maanpuolus-
tuskorkeakoulun neuvottelukunnan puheenjohtajana Puo-
lustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Pentti 
Lehtimäki löi kolmannen naulan.

Seuraavat naulaajat olivat korkeakoulun perinnejoukko-
jen viimeiset johtajat: kenraalimajuri Antero Karvinen So-
takorkeakoulusta, eversti Matti Lukkari Kadettikoulusta ja 
eversti Pertti Vuolento Taistelukoulusta. Muita korkeakou-
luja edusti Helsingin yliopiston rehtori Risto Ihamuotila. 
Puolustusvoimien koulutusjohdosta naulan löi Pääesikun-
nan koulutusosaston päällikkö, eversti Antti Numminen.

Maanpuolustuskorkeakoulun edustajina naulan löivät 
eversti Finn-Göran Wennström, everstiluutnantti Jussi Sa-
ressalo, eversti Osmo Kiiskinen, arkistoneuvos Veli-Mat-
ti Syrjö ja everstiluutnantti Esko Vaahtolammi. Opiskelijoi-
ta edustivat komentajakapteeni Henrik Wärnhjelm, kaptee-
ni Heikki Pohja ja kadettivääpeli Markku Hugg. Tukisäätiöi-
den edustajina naulan löivät everstiluutnantti Jaakko Kos-
kela, majuri Esa Urhovaara ja everstiluutnantti Timo Viti-

kainen. Sotilaskotiyhdistystä edusti rouva Terhi Tolla ja pe-
rinnetoimikuntaa everstiluutnantti Reijo Piira. Henkilöstö-
ryhmien naulat löivät majuri Jorma Haaraoja, yliluutnant-
ti Veikko Huttunen, vääpeli Erkki Sukupolvi ja valokuvatek-
nikko Raija Grahn. Lipputoimikuntaa edusti kapteeni Sakari 
Keckman. Lipun suunnittelijana graa�kko Juhani Vepsäläi-
nen löi oman naulansa. 

Koulun johtoa edustivat professori Mikko Viitasalo ja 
eversti Kari Savolainen. Viimeisen naulan löi Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtori, kontra-amiraali Esko Illi. Hän tote-
si tilaisuudessa pitämässään puheessa: 

”Itsenäisen Suomen upseerikoulutusta varten perustettujen so-
takoulujen lippujen päätunnuskuvaksi on vakiintunut Suomen 
vaakunaleijona. Se esiintyy myös nyt naulattavassa Maanpuo-
lustuskorkeakoulun lipussa. Samalla se kytkee Maanpuolus-
tuskorkeakoulun siihen upseerikoulutuksemme kunniakseen pe-
rinteeseen, jota Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakou-
lu edustavat. Näiden kolmen kunnianarvoisan entisen sotakou-
lun liput jäävät nyt tasavertaisina perinnelippuina rikastutta-
maan Maanpuolustuskorkeakoulun perinteitä.” 23

Tasavallan presidentti Martti Ahtisaari vihki Maanpuolus-
tuskorkeakoulun lipun 28. huhtikuuta 1995. Tilaisuuteen 
osallistui rehtorin lisäksi 12 henkilöä korkeakoulun eri 
henkilöstöryhmistä.24 

Kunniamarssi

Maanpuolustuskorkeakoulun perinnetoimikunta otti 
syksyllä 1994 yhteyden Puolustusvoimien ylikapellimes-

Maanpuolustuskorkeakoulun lipun naulauksen osallistuneet henkilöt 
allekirjoittivat naulauspöytäkirjan. 
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tariin sopivan kunniamarssin löytämiseksi. Kun valmista 
ei löytynyt, harkittiin kilpailun järjestämistä. Sen todettiin 
kuitenkin vievän liikaa aikaa ja ajatuksesta luovuttiin. 
Sitten ilmeni, että Helsingin poliisisoittokunnan eläkkeellä 
olevalla kapellimestarilla Arthur Fuhrmanilla oli mahdolli-
sesti sopiva marssi sävellettynä. Koekuunteluiden jälkeen 
Maanpuolustajat-marssi todettiin sopivaksi ohimarsseihin. 
Sen alkusävelten katsottiin sopivan hyvin myös fanfaareiksi 
ja marssin keskellä oli alue, johon voitaisiin tehdä sanoi-
tus. Sävellyksestä oli olemassa lyhempi ja pidempi versio. 
Perinnetoimikunta esitti valittavaksi Maanpuolustuskorkea-
koulun kunniamarssiksi lyhyemmän version.25 

Maanpuolustuskorkeakoulu teki Pääesikunnalle esityk-
sensä26 perinteiden vahvistamisesta maaliskuussa 1995. 
Tasavallan presidentin esittelyssä27 toukokuussa 1995 
Maanpuolustuskorkeakoulun perinteet vahvistettiin. 
Vuosipäiväksi valittiin 14. tammikuuta, jolloin pidettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlalliset avajaiset. Kunnia-
marssiksi vahvistettiin Arthur Fuhrmanin marssi Maanpuo-
lustajat. Samoin vahvistettiin ”vaalittavaksi upseerikoulutuksen 
perinteitä vuodesta 1779 alkaen; tällöin aloitettiin suomalainen 
upseerikoulutus Haapanimessä ja Viaporissa”. 

Juhlatilaisuudet ja muistoesineet

Huhtikuussa 1994 annetun tehtävän mukaisesti Maanpuo-
lustuskorkeakoulun perinnetoimikunta teki esityksensä28 
juhlatilaisuuksista ja muistoesineistä. Rehtori hyväksyi 
esityksen pienin, suoraan asiakirjaan tehdyin tarkennuk-
sin. Muistoesineiksi hyväksyttiin pienoislippu, ansiolevyke, 
ansiomitali alustalla, joukko-osastoristi, muistolevyke, 
muistopuukko ja muistomitali. Lisäksi korkeakoulun yksi-
köille sallittiin omia muistoesineitä, joiden säännöt rehtori 
hyväksyi. Virallisiksi tilaisuuksiksi hyväksyttiin vuosipäivä, 
lukuvuoden avajaiset, kurssien päätöstilaisuudet, Valtakun-
nallisten maanpuolustuskurssien avajaiset, perinnepäivät, 
pääsiäis- ja joulukirkko ja pohjoismaiset kadettipäivät. 
Epävirallisina tilaisuuksina oli esitetty lukuisa joukko erilaisia 
tilaisuuksia. Rehtori oli kommenteissaan todennut, että 
niitä tulee tiivistää ja jättää pois sellaiset perinnetilaisuudet, 
paitsi perinnepäivät, jotka liittyvät entisiin joukko-osastoi-
hin ja paikkakuntiin.29 

Maanpuolustuskorkeakoulu antoi ensimmäisen pysyväis-
ohjeensa perinne-esineiden säännöiksi joulukuussa 1995. 
Siinä kuvattiin viralliset muistoesineet sekä todettiin myön-
tämisperusteet, joiden mukaan jakamiselle tuli olla rehtori 
hyväksyntä. Lisäksi annettiin määräykset tilastoinnista ja 
hankinnoista.30 Myöhemmin ohjetta on täsmennetty tar-
peiden mukaisesti, kuten esimerkiksi vuonna 1998, jolloin 
muistoesineisiin lisättiin standaari jakosääntöineen.31 

Perinne-esineistö

Perinnetoimikunta jatkoi vuosien kuluessa eteen tulleiden 
tehtävien ratkomista. Syksyllä 1995 hyväksyttiin pienoisli-

pun tilaaminen painettuna ja Tapani Talarin suunnittelema 
Maanpuolustuskorkeakoulun mitali. Perinnetoimikun-
taa johti tuolloin eversti Kaj Wallander ja jäseninä olivat 
everstiluutnantti Jussi Saressalo, FM Markku Melkko ja 
kapteeni Sakari Keckman, joka toimi sihteerinä.32 Eversti 
Kaj Wallander ja Sotamuseon johtaja, FM Markku Melkko 
sekä myöhemmin toimikuntaan nimetty yliluutnantti Jouko 
Kaivonurmi toimivat toimikunnan jäseninä toimintojen 
siirtyessä vähitellen Santahaminaan. 

Vuoden 1996 huhtikuussa perinnetoimikunta päätti 
aloittaa useamman vuoden ajan työllistävän projektin. Täl-
löin käynnistettiin perinnelippujen käyttösääntöjen laatimi-
nen sekä perinnelippujen, Pro Patria -taulujen ja priimus-

Lähtijöille jaettavien perinnelippujen rivistö osoitti  vuonna  2011 
lähteneiden suuren lukumäärän. 

Maanpuolustuskorkeakoulusta pois lähteville henkilöille luovute-
taan vuosipäiväjuhlassa koulun standaari tai lippu. Kättelyvuorossa 
vuoden 2010 juhlassa eversti Jukka Ojala. 
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taulujen sijoitusten suunnittelu. Kokouksessa käsiteltiin pe-
rinne-esineistön luettelointia ja säilytysperiaatteita sekä pe-
rinne-esineistön esillepanoa Santahaminassa. Tämän pää-
töksen mukaisia toimenpiteitä ja suunnitelmia sijoittelusta 
toimikunta käsittelikin jatkuvasti kokouksissaan ja teki reh-
torille ehdotuksia tarvittavista päätöksistä. 

Ennen saneerauksien aloittamista, erityisesti Pääraken-
nuksessa, perinne-esineitä ei ollut luetteloitu ja kuvattu. 
Lisäksi perinne-esineet oli varastoitu tilanpuutteen johdos-
ta eri puolille Maanpuolustuskorkeakoulun rakennuksiin. 
Sama ongelma liittyi myös Kadettioppilaskunnan ja entisen 
kadettimuseon esineistöön. Kenelläkään ei ollut koko-
naiskäsitystä perinne-esineistöstä ja sen sijainnista. Tämä 
ongelma vaikeutti myöhemmin perinne-esineiden hallintaa 
ja sijoittelua.33 

Perinnetoimikunta inventoi Maanpuolustuskorkeakoulun 
Liisankadulla olleet perinne-esineet ja päätti, että lopul-
linen suunnitelma ja mahdollinen siirto Santahaminaan 
tehdään vasta yleisesikuntaupseerikurssien siirtyessä 
Santahaminaan.34 Toimikunnan puheenjohtaja, eversti 
Kaj Wallander laati lopullisen esityksen 1998 lokakuussa 
neuvoteltuaan Jatkotutkinto-osaston johtajan, eversti Tapio 
Partasen kanssa. Osa esineistöstä jäi esityksen mukaan 
Liisankadun tiloihin Sotamuseon hyödynnettäväksi ja osa 
esitettiin luetteloituna varastoitavaksi myöhempiä tarpeita 
varten.35 Kadettikunnan kadettipatsashanke tuli toimikun-
nan käsittelyyn syksyllä 1996.36 Maanpuolustuskorkeakou-
lun museon tai perinnetilan tarpeellisuudesta keskusteltiin 
muun muassa talvella 1997.37 

Perinne-esineiden inventointi on ollut koko korkea-
koulun toiminnan ajan myös virallisesti esillä. Muun muassa 
vuonna 2001 rehtorin käskyn mukaan jokaisen laitoksen 
ja tulosyksikön tuli inventoida perinne-esineensä. Esineistä 
tuli laatia luettelot, joihin merkittäisiin vastuuhenkilöt, jotta 
esineistä pidettäisiin parempaa huolta.38 Asian moniulottei-
suutta ja haasteellisuutta kuvaa hyvin se, että hallintojoh-
taja, kommodori Aulis Minkkinen tiedusteli vuonna 2011 
Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistyksen mahdolli-
suuksia kyseisen inventoinnin hoitamiseen. Perinne-esineis-
tön taltioinnista ja dokumentoinnista laadittiin sopimus. 
Sopimuksen laatimisen jälkeen yhdistys etsi jäsenistön kes-
kuudesta vapaaehtoisia tekemään inventointia.39 Vapaaeh-
toisia ei kuitenkaan löytynyt, joten perinneyhdistys joutui 
siirtämään asian hoitamisen myöhempään ajankohtaan.40 

Perinnetoimikunnat aktiivisena

Toimikunta laajenee

Huhtikuun 1996 kokouksessa päätettiin myös esittää, 
että perinnetoimikunnan kokoonpanoa laajennettaisiin 
tutkinto-osastojen ja henkilöstöalan edustajilla edellä 

todettujen suunnittelutehtävien mahdollistamiseksi.41 
Huhtikuun lopulla 1996 pidetyssä kokouksessa päätet-
tiin, että myös kadettien perinteisiin perehtynyt edustaja 
voi osallistua perinnetoimikunnan työskentelyyn. Rehtori 
hyväksyi toimikunnan tekemän tehtäviin kytketyn esityksen 
kokoonpanonsa laajentamisesta. Toimikunnan puheenjoh-
tajana toimi Koulutustaidon laitoksen johtaja, ja jäseniksi 
tuli nimetä edustajat Jatkotutkinto- ja Perustutkinto-osas-
tojen sekä esiupseerikurssien johdosta tai opintotoimis-
tosta. Samoin jäseneksi tulivat käynnissä olleiden kurssien 
oppilaskuntien edustajat. Muina jäseninä olivat Sotamuse-
on johtaja, korkeakoulun henkilöstö- ja huoltopäälliköt tai 
näiden toimialojen edustajat. Sihteereiksi nimettiin kaksi 
upseeria Koulutustaidon laitokselta. Samassa kokouksessa 
hyväksyttiin perinnetoimikunnan linjaukset perinne-esineis-
tön sijoittamisesta edelleen rehtorille esiteltäviksi.42 

Nimikilpailu ja toimintalinjauksia

Perinnetoimikunta pyysi työhönsä ideoita Maanpuolus-
tuskorkeakoulun sisäisessä tiedotteessa, jonka yhteydessä 
julistettiin kilpailu korkeakoulun alueen rakennusten ni-
meämiseksi. Nimikilvet oli tarkoitus kiinnittää rakennuksiin 
ja merkitä opastauluihin. Kokouksessaan tammikuussa 
1997 toimikunta totesi, että nimikilpailuun ei ollut tullut 
ehdotuksia. Samassa kokouksessa todettiin, että perinne-
esineistön inventointi ei ole edennyt toivotulla tavalla. 
Videointiprojektin todettiin sen sijaan etenevän. Projek-
tin tarkoituksena oli videoida kaikki viralliset tilaisuudet 
myöhempiä tarpeita varten.43 Erilaisten vaiheiden jälkeen 
pitkäaikainen perinnetoimikunnan puheenjohtaja, eversti 
Kaj Wallander saattoi kokouksessa kesäkuussa 1998 tode-
ta, että rakenneuudistusten mukaiset nimikilvet oli laitettu 
taloihin paikoilleen.44 

Perinnetoimikunta seurasi korkeakoulun uudisraken-
tamista sekä rakennusten peruskorjausten etenemistä ja 
teki rehtorille esityksiä perinne-esineistön sijoittamiseksi 
sekä tilojen nimeämiseksi. Juhlasalirakennuksen perus-
korjauksen valmistuttua kokoontuivat korkeakoulun johto 
ja perinnetoimikunta käsittelemään juhlasalirakennuksen 
perinne-esineiden sijoitusta. Yhtenä perusteena oli myös 
kadettien tekemä esitys kadeteille tärkeiden perinne-esi-
neiden palauttamisesta Juhlasalirakennukseen. Kokoukses-
sa käsiteltiin eri tilojen koristelemista ja yksityiskohtaisesti 
perinne-esineiden sijoittamista. Korkeakoulun rehtori, 
kenraalimajuri Seppo Tanskanen korosti, että funkkistyyliä 
tulee kunnioittaa: ”Kaikissa ratkaisuissa ja esityksissä täytyy 
arkkitehdin mielipidettä kuulla ja jos se on kielteinen, on koristelu 
suunniteltava uudelleen.” 45 Tämän vuoksi esimerkiksi entisten 
Kadettikoulun johtajien muotokuvat siirrettiin Auditoriota-
loon.46 

Auditoriotalon laajennuksen valmistumiseen liittyen 
perinnetoimikunta teki esityksen uuden lisäsiiven tilojen 
nimeämiseksi rauhaturvatoiminnan historiaan viittaavilla 
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nimillä.47 Auditoriotalon vanhan osan luokat on nimetty 
harjoitusalueiden mukaisesti. Ritaritalo nimettiin Kadetti-
koulun käyneiden ritareiden arvostamiseksi. Rakennuksen 
asuintuvat puolestaan nimettiin upseeriritareiden mukaan. 
Kun heitä ei ollut tarpeeksi, jatkettiin nimeämistä Kadetti-
koulun johtajien mukaan.48 Päärakennuksen majoitustuvat 
ja eräät muut tilat oli jo aikaisemmin nimetty muun muassa 
taistelupaikkojen ja Suomen paikkakuntien mukaan.

Perinnetoimikunta sai ajoittain tehtäväkseen laatia esi-
tyksiä korkeakoulun saamista esinelahjoituksista. Lahjoituk-
sena saadut kadettiupseerin, pankinjohtaja Mika Tiivolan 
kunniamerkit päätettiin esimerkiksi sijoittaa vitriiniin päära-
kennuksen toisen kerroksen keskimmäiseen aulaan.49 

Teiden nimeäminen

Perinnetoimikunta keskusteli myös korkeakoulualueen tei-
den nimeämistä talvella 1997 pitämässään kokouksessa.50 
Huhtikuussa todettiin, että Santahaminan viitoitus ja teiden 
nimeäminen on käynnistynyt Puolustushallinnon Helsingin 
rakennustoimiston käynnistämänä projektina.51 Perinne-
toimikunta laati 27. maaliskuuta 1997 muistioluonnoksen 
Maanpuolustuskorkeakoulun teiden nimeämisestä. Siinä oli 
seikkaperäisesti selvitetty nimien määrittämisen periaatteet 
ja tehty ehdotuksia nimistöksi sekä opastuksen järjeste-
lyiksi.52 Nimikysymyksiä käsiteltiin vuoden 1997 aikana 
eri kokouksissa. Lokakuussa 1997 Helsingin Sotilasläänin 
Esikunta pyysi Maanpuolustuskorkeakoululta lausuntoa 
Santahaminan tienimistöstä.53 Pyynnön liitteenä oli Puolus-
tushallinnon Helsingin rakennustoimiston pöytäkirja. Pöytä-
kirjassa todettiin, että ”Maanpuolustuskorkeakoulun osalta 
nimiehdotuksia ei ole vielä vahvistettu, sillä päättävät henkilöt 
ovat olleet kesälomilla”. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori määräsi perinnetoi-
mikunnan esittelemään sotilasläänille lähetettävän lausun-
non 16. tammikuuta 1998 mennessä. Perinnetoimikunta 
laatikin esityksensä rehtorille määräaikaan mennessä. 
Siinä ei hyväksytty kaikkia korkeakoulun alueelle esitettyjä 
nimiä. Toimikunta esitti uusia nimiä, jotka perustuivat pa-
remmin korkeakoulun toimintaan ja perinteisiin. Esimerkiksi 
päärakennuksen editse kulkevan tien nimeksi hyväksyttiin 
rakennustoimiston esitys ”Komentajantie”. Ritaritalolta 
päiväkodin ohitse menevälle tielle ei hyväksytty esitettyä 
nimeä ”Kaaderintie”. Tilalle esitettiin ”Kadetinpolku”, 
koska se kuvasi perinnetoimikunnan mielestä paremmin 
kyseisen liikenneuran käyttöä ja laatua.54 

Perinnetoimikunnan puheenjohtaja, eversti Kaj Wallan-
der ja Helsingin Sotilasläänin komentaja, prikaatikenraali 
Karl-Gustav Muromaa keskustelivat useita kertoja epävi-
rallisesti teiden nimeämisprosessista. Tällöin syvennyttiin 
Santahaminan historiaan ja teiden nimeämisen haasteisiin 
koko saaren mittakaavassa. Perinnetoimikunnan esityk-
set laadittiin keskustelujen perusteella. Prikaatikenraali 
Muromaan yllättävä kuolema keskeytti jatkotoimenpiteet, 

Rehtorille käädyt

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Seppo Tanskanen 
kertoi, että idea käädyistä tuli hänen mieleensä, kun hän istui juhlassa 
Finlandia-talolla salin etuosassa muiden rehtorien rivistössä, joilla kaikilla 
oli käädyt. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund hy-
väksyi esityksen paperin reunaan tekemällään merkinnällä.65 

Korkeakoulu teki virallisen esityksen tammikuussa 1991 Puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikölle.66 Sotamuseon piirtäjän Liisa Kontiaisen piir-
tämien käätyjen alustava kustannusarvio oli 20 000 – 40 000 markkaa 
(4000 – 8000 euroa / 2011). 

Puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Esa Tarvai-
nen luovutti rehtorille käädyt elokuussa 2001 järjestetyssä korkeakoulun 
johtoryhmän kokouksessa. Käädyt valmisti Suomen Hienohopea Oy 
Helsingistä. Hankinnan mahdollisti Maanpuolustuskorkeakoulun tuki-
säätiön myöntämä rahoitus.67

Käätyjen heraldinen selitys:

Päätunnuksena on Maanpuolustuskorkeakoulun joukko-osastolipun 
tunnuskuvio, jota kannetaan kaksikertaisissa kultaketjuissa. Ketjujen 
välissä on sivutunnuksina kuusi kultaista kerrattua heraldista ruusua ja 
kaksi korkeakoulun kulta-hopeista joukko-osastotunnusta.

Käätyjen symboliikka:

Kerrottu heraldinen ruusu: Tudorien ruusun kaltainen, esiintyy Akseli 
Gallen-Kallelan suunnittelemissa Suomen Valkoisen ruusun ritarikun-
nan ritari- ja ylemmissä kunniamerkeissä erotuksena alempien luokkien 
ansiomitalien yksikertaiseen ruusuun. Tällä korostetaan akateemiseen 
loppututkintoon johtavaa koulutusta. Sotakorkeakoulun joukko-osas-
totunnus kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun vaalimista maineikkaista 
perinteistä. Maanpuolustuskorkeakoulun joukko-osastolipun tunnus ku-
vaa nykyisyyttä eli korkeakoulun asemaa korkeimpana alansa opetus- ja 
tutkimuslaitoksena Suomessa.68 

ja asia hautautui joksikin aikaa.55 Tieviittojen asentaminen 
paikoilleen tapahtui lopulta vasta vuosina 2011–2012. 

Rehtoreista muotokuvat

Toimikunnalla oli myös tehtävänään selvitellä korkeakoulun 
rehtorien muotokuva-projektia, jota ajoittain käsiteltiin 
sen kokouksissa.56 Kevään 1996 kokouksessaan toimikun-
ta suositteli muun muassa, että entisten rehtorien kuvat 
olisivat maalattuja muotokuvia. Syksyllä toimikunta päätti 
ryhtyä toimenpiteisiin entisten rehtorien muotokuvien 
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valmistamiseksi. Huoltoala sai tehtävän selvitellä rahoitus-
ta. Yhtenä vaihtoehtona oli säätiörahoitus.57 Helmikuussa 
1997 yliluutnantti Jouko Kaivonurmi selvitti mahdolli-
sia taiteilijoita ja kustannuksia tarkemmin.58 Huhtikuun 
1997 kokouksessa Kaivonurmi esitteli eräitä nimiä ja 
arvioi kustannusten olevan 6 000 – 10 000 markan (noin 

Kaikista rehtoreista on Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön 
avustuksella maalautettu muotokuvat. 

Kenraalimajuri Pertti Salminen Kenraalimajuri Vesa Tynkkynen

Kenraalimajuri Seppo Tanskanen Kenraalimajuri Aarno Vehviläinen

Kenraalimajuri Antero Karvinen Kontra-amiraali Esko Illi

1 300  – 2 200 euroa / 2011) välillä. 
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön suostuttua 

rahoittajaksi valittiin ensimmäisten muotokuvien tekijäksi 
taitelija Olli Summanen. Ensimmäisten rehtorien, kenraali-
majuri Antero Karvisen ja kontra-amiraali Esko Illin, muo-
tokuvat paljastettiin juhlallisesti korkeakoulun vuosipäivänä 
1999. Ne sijoitettiin aluksi päärakennuksen opettajien kah-
vioon, josta ne myöhemmin siirrettiin nykyiselle paikalleen 
Auditoriotalon pääaulaan.59 Taiteilija Summanen maalasi 
myös seuraavat rehtorien muotokuvat. Hänen kuoltuaan 
valittiin kenraalimajuri Pertti Salmisen muotokuvan tekijäksi 
taitelija Serguei Zlenko. Hän myös maalasi kenraalimajuri 
Vesa Tynkkysen muotokuvan, joka paljastettiin vuosipäivä-
nä 11. tammikuuta 2013.60 

 
Muutosten vuosi

Vuoden 2001 upseerikoulutusuudistus aiheutti siinä määrin 
muutoksia, että perinteitä pohtimaan asetettiin oma työ-
ryhmänsä. Työryhmän numero 16 tehtävänä oli selvittää 
perusteet upseerien uuden koulutusohjelman perinteille, 
silloisten kurssimerkkien käytölle ja tarvittaville uusille 
kurssimerkeille sekä upseeri- ja opistoupseerikoulutuksen 
perinteiden sisällyttämiselle uuteen koulutusjärjestelmään 
tai niiden muulle säilyttämiselle.

Työryhmän puheenjohtajana toimi everstiluutnantti 
Erik Werner Pääesikunnan henkilöstöosastosta. Työryhmä 
kokoontui yhdeksän kertaa. Työryhmän työskentelyn tulok-
sena oli esitys päällystön koulutusuudistukseen liittyen 
Puolustusvoimien virka- ja sotilaspuvuista, arvomerkeistä, 
kurssimerkeistä sekä sotilasopetuslaitosten perinteistä.61

Virkapuvuista työryhmä esitti, että uusia virkapukuja ei 
hankinta eikä kadetin juhlapukua käytetä upseerin perus-
opintoja suoritettaessa. Arvo- ja kurssimerkeiksi kadeteille 
esitettiin entistä käytäntöä. Kaikille upseerin perusopin-
not suorittaneille esitettiin omaa kurssimerkkiä. Upseerin 
tutkintomerkki esitettiin myönnettäväksi alemman ja 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Perusopin-
not suorittaneille suunniteltiin aluksi oma kurssimerkkinsä. 
Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala ei 
kuitenkaan hyväksynyt esitystä, vaan päätti, että perus-
opintojen eli reserviupseerin jatkotutkinnon merkiksi tulee 
kullattu reserviupseeritutkinnon merkki.62 

Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen ensimmäisen 
opintovuoden aikana määräaikaisen reserviupseerin 
opintoja suorittavan opiskelijan nimityksestä. Käsittelyssä 
olivat nimitykset kadetti, vänrikki, oppilas ja opiskelija. 
Kadettien osalta työryhmä esitti entistä nimikäytäntöä. 
Päätös perinteiden vaalimisesta oli yksimielinen. Esityksen 
mukaan Maasotakoulun tuli vaalia Maanpuolustusopiston 
ja rakuunoiden perinteitä sekä tehdä niistä oman esityk-
sensä. Maanpuolustuskorkeakoulun Perustutkinto-osaston 
tuli vaalia Kadettikoulun perinteitä. Kurssien numeroinnista 
ei työryhmässä päästy yhteisymmärrykseen.



215

4 Perinteistä tulevaisuuteen 4 Perinteistä tulevaisuuteen

Työryhmän loppuraportin liitteenä oli Kadettioppilaskun-
nan lausunto, jossa oppilaskunta esitti muun muassa, että 
kadettiperinteet liittyvät Santahaminaan ja siten toiseen 
opintovuoteen. Oppilaskunta esitti, että kadetti-nimitys 
otettaisiin käyttöön vasta Santahamina-vaiheessa ja kadet-
tilupaus annettaisiin vasta toisena vuotena Santahaminas-
sa. Samaa oli esittänyt myös Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtoryhmä kokouksessaan 9. helmikuuta 2001. Kadetti-
oppilaskunta esitti Maasotakoululle oman oppilaskunnan 
perustamista.

Perinnehuone perinneyhdistyksen perintönä 

Maanpuolustuskorkeakoulun perinnetoimikunnan merkitys 
väheni ajan myötä. Korkeakoulu antoi omat käskynsä pe-
rinteiden vaalimisesta ja tilaisuuksien järjestämisestä sekä 
muistoesineistä sääntöineen. Tiloihin suunnittelut perinne-
esineet olivat paikoillaan suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi 
Maanpuolustuskorkeakoululle perustettiin perinneyhdistys 
17. maaliskuuta 2000. Yhdistyksen tarkoituksena on muun 
muassa kerätä perinneaineistoa, avustaa korkeakoulua 
perinteiden ylläpidossa ja kehittämisessä. Tämä johti siihen, 
että vuonna 2012 ei enää perustettu erillistä korkeakoulun 
organisaatioon kuuluvaa perinnetoimikuntaa.63

Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistyksen 
toimenpitein korkeakoululle avattiin perinnehuone 15. 
maaliskuuta 2002. Myös aktiivikäytössä toimivan pe-
rinnehuoneen pysyvässä näyttelyssä esitellään Suomen 
upseerikoulutuksen historiaa ja kehitystä. Perinnehuoneen 
näyttelyarkkitehtina toimi arkkitehti Seppo Korkeila.64 

Kampusalueen muistomerkit  
ja muinaismuistot sekä arvokohteet
Kadettitalon edestä sijaitsevasta puistosta löytyi vuonna 
2004 putkitöiden yhteydessä ihmisten luita. Museoviraston 
tutkimusten perusteella alueella oli sijainnut hautausmaa 
1600 – 1700-luvuilla.69 

Samassa puistossa on Krimin sodan hautamuistomerkki, 
jonka tekijä on venäläinen taiteilija Peter Jakob Clodt von 
Jürgensburg (1805–1867). Venäjän laivasto pystytti muisto-
merkin pommituksessa menehtyneille venäläisille sotilaille. 
Muistomerkissä on venäjäksi teksti: "63 matruusin ja sota-
miehen muistoksi, jotka saivat surmansa englantilais-ranskalaisen 
laivaston pommittaessa Sveaborgia 10.8.1855." 70

Muistomerkkiin kuuluva Smolenskin jumaläidin ikoni pa-
lautettiin juhlallisin menoin paikalleen 10. elokuuta 1996. 
Venäjän puolelta ikonin luovuttajina toimivat varakulttuu-
riministeri Pragin, professori Lobytsin ja Venäjän kirkon 
ja Venäjän suurlähetystön edustajat. Suomen puolelta 
vastaanottajina toimivat Pääesikunnan päällikkö, Puolus-
tusvoimien henkilöstöpäällikkö ja puolustusministeriön 

Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys luovutti korkeakoululle 
perinnehuoneen 2002. 

edustajat sekä Helsingin varuskunnan päällikkö ja Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtori. Suomen ortodoksisen 
kirkon edustajana läsnä oli arkkipiispa Leo.71 Parin vuoden 
kuluttua ikoni jouduttiin homehtumisen takia siirtämään 
konservoitavaksi. Konservoinnin jälkeen se sijoitettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun perinnehuoneeseen.72 

Kampusalueen rakennuskanta on rakennushistoriallises-
ti arvokas kokonaisuus, mikä on huomioitu myös Museovi-
raston Santahaminaan liittyvässä selvityksessä:

”Toinen rakennushistoriallisesti ja arkkitehtonisesti merkittävä 
kokonaisuus on saaren pohjoisosassa, jossa päätiestä itään haa-
rautuvan tien varrella ovat Kadettikoulun, nykyisen Maan-
puolustuskorkeakoulun (MPKK) rakennukset kolmesta vaihees-
ta. Olavi Sortan 1930-luvulla suunnittelemat modernin pelkis-
tetyt rakennukset, kookkaat koulu- ja ruokala-juhlasaliraken-
nukset sekä pienemmät kasarmi, kurssirakennus, asuinrakennus 
ja talli, ympäröivät mäntyjä kasvavaa pihaa. Kolmikerroksi-
sen koulurakennuksen siipiosassa ovat voimistelusali, uima-allas 
ja sauna. Sisätiloja elävöittävät luonnon- ja keinovalon vuo-
rovaikutus, kiiltopinnat sekä tyylitellyt sotilasaiheet. Aluetta 
on täydennetty pohjoisosaan lähelle rantaa 1964 valmistunein 
Tyyne ja Reino Lammin-Soilan suunnittelemin koulu- ja asun-
tolarakennuksin. Vuonna 1993 valmistunut Osmo Lapon piir-
tämä luentosali-oppilasasuntola on Kadettikoulun länsipuolel-
la. Alueeseen kuuluu myös urheilukenttä.” 73

Kadettikunnan kadettiupseerien ja -koulutuksen kunniaksi 
pystyttämä veistos paljastettiin Ritaritalon sisäänkäynnin 
viereen Kadettikunnan täyttäessä 80 vuotta 27. tammikuu-
ta 2001. Veistoksen kolmen paaden teemat – Kadettiveljeys, 
Isänmaa ja Costantem decorat honor – kuvaavat suomalaisen 
kadettiupseerin maailmaa. Veistos on Kadettikunnan kun-
nianosoitus Maanpuolustuskorkeakoulun ja sen edeltäjien 
työlle upseerikoulutuksen hyväksi. Veistos ja siihen liittyvät 
arvot luovutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun ylläpidettä-
viksi ja vaalittaviksi.74 
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Muinaismuistoja kampuksella
Santahaminan koillisrannalla sijaitsi hautausmaa-alue keskiajalta 1800-luvun lopulle asti.
Vanhimmat maamerkinnät hautausmaista ovat kartoissa 1600-luvulta.

Kartta vuodelta 1680.  (Helsingin kaupunginmuseo) Kartta vuodelta 1832.  (Kansallisarkisto) Kartta vuodelta 1854.  (Kansallisarkisto)
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Venäjän laivasto pystytti Viaporin taistelussa kaatuneille venäläisille ja suomalaisille sotilail-
le graniittisen massiivisen muistomerkin,  jonka huipussa on valurautainen ortodoksinen 
risti. Muistomerkin suunnitteli Pietarin taideakatemian professori Peter Jakob Clodt von 
Jürgensburg. Muistomerkki paljastettiin vuonna 1857. Pommituksissa kuolleet 63 sotilasta 
oli haudattu muistomerkin alueelle. 

Pyramidin muotoisen muistomerkin ikään kuin taivaanporttia tarkoittavassa 
satulakattoisessa muistotaulussa on kultakirjaimin venäjänkielinen 
teksti: ” 63 matruusin ja sotamiehen muistoksi, jotka saivat sur-
mansa englantilais-ranskalaisen laivaston pommittaessa 
Sveaborgia 27. – 28.7. 1855 ”. Päivämäärät ovat 
venäläisen ajanlaskun mukaiset. 

"Marii 9. kesäkuuta vuonna 1859." 
Hautakivi sijaitsee Viaporin pommituksessa kaatu-
neiden hautamuistomerkin vieressä.  

Pyramidi ja hautakivi

Hautausmaa
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Urheilukentän muistokivi 

Nykyisen Maanpuolustuskorkeakoulun alueella sijaitsi Viaporin Miinakomppanian kasarmit, merimiinavarastot ja leirialue.  Ote Santahaminan pohjois-
pään topogra� sesta kartasta vuodelta 1894 (Museovirasto). Kuvassa vasemmasta ylänurkasta viistosti alas piirretty saaren venäläisen sisälinnoituksen 
vallieste. Se valmistui 1860-luvulla. Osa muinaismuistoksi Museoviraston luokittelemasta vallista on näkyvissä Kadettikouluntien puistossa.  

Jatkosodan aikana Maasotakoulun alueella oli noin 40 neuvostosoti-
laan sotavankileiri. He kunnostivat keskeneräistä rakennustyömaata ja 
rakensivat urheilukentän vuonna 1942.

Muistokivi

Viaporin Miinakomppanian kasarmit

Kuva 1900-luvun alusta.  (Museovirasto)
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Kadettikoulun tien puiston halkaisee venäläis-
ten vuonna 1864 rakentama Santahaminan 
sisälinnoituksen, redutin, valli ja taisteluhauta. 
Sen nurkissa sijaitsivt tykkikummut. Museo-
virasto on määrittänyt kohteen muinaismuis-
toksi. (Kansallisarkisto)

Santahaminan redutti

Pohjoinen

Etelä
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Maanpuolustuskorkeakoulu on 20-vuotisen historiansa 
aikana saavuttanut vankan aseman sotatieteellisenä 

yliopistona, jonka tärkein tehtävä on tuottaa osaavia up-
seereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen käyttöön. 
Maanpuolustuskorkeakoulun asema yliopistollisena oppilai-
toksena ei ole ollut itsestään selvää, vaan on edellyttänyt 
pitkäjänteistä työtä. Yliopistollinen polku on osoittautunut 
erinomaiseksi valinnaksi.

Pitkin matkaa on useammalla tasolla kyseenalaistettu 
Maanpuolustuskorkeakoulun antaman opetuksen tar-
koituksenmukaisuutta ja opintojen jälkeen saavutettavan 
osaamisen käyttökelpoisuutta upseerin tehtävien hoitami-
seen. Akateemisuus ja käytännöllisyys on nähty toisensa 
poissulkevina asioina. Tässäkin asiassa ymmärrys ja tieto 
ovat laajentuneet 20-vuotisen historian kuluessa positiivi-
seen suuntaan, ja yhä useampi tunnustaa, että Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa tehdään oikeanlaista työtä.

Tiedon jakoa vai valmiuksia  
etsiä ja hyödyntää tietoa?

Maanpuolustuskorkeakoulun tärkein tehtävä on opetus. 
Opetuksen päämääränä on tuottaa tarvittava osaami-

nen ja valmiudet. Opetuksen tavoitteiden, sisällön ja toteu-
tuksen näkökulmasta oleellinen kysymys on, mihin opetuk-
sella tulee pyrkiä. Onko oleellista olemassa olevan tiedon ja-
kaminen ja lähes kaiken kattavien perustaitojen opettami-
nen vai valmiuksien kehittäminen tiedon etsintään ja hyö-
dyntämiseen sekä oman toiminnan kehittämiseen jatkuvas-
sa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä?

Jälkimmäisen päämäärän tarkoituksenmukaisuus on 
perusteltavissa useammasta syystä. Tärkeimmät syyt val-
miuksien kehittämisen painottamiseen ovat tiedon nopea 
vanheneminen, toimintaympäristön ja järjestelmien jatku-
vat muutokset ja tutkintojen jälkeisten tehtävien erilaisuus.

Kaikkea tarvittavaa tietoa ja osaamista ei voida mahdut-

taa tutkintoihin. Osa tarvittavasta osaamisesta on hoidet-
tava täydennyskoulutuksella ja työpaikoilla järjestettävällä 
koulutuksella. Itseopiskelu ja oman osaamisen jatkuva 
kehittäminen ovat tärkeä osa valmiuksien ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opetus perustuu tutkimuk-
seen ja alan parhaisiin käytäntöihin. Tällä on haluttu yhdis-
tää tutkimukseen perustuva ymmärrys parhaisiin käytän-
töihin perustuvaan käytännölliseen osaamiseen. Teoria ja 
käytännön osaaminen on kytketty kiinteästi yhteen. Näin 
on tarkoitus tehdä tulevaisuudessakin.

Yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän muutokset vaikut-
tavat opiskelijoiden oppimistapoihin ja -valmiuksiin. Opis-
kelijat ovat tottuneet yksilöllisempään opetukseen ja ympä-
rivuorokautiseen oppimisrytmiin sekä omaavat valmiudet 
erilaisista tietojärjestelmistä saatavan tiedon hankintaan 
sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Maanpuolustus-
korkeakoulun on oltava tietoinen oppimiseen ja opetta-
miseen liittyvistä muutoksista, verkostoiduttava muiden 
toimijoiden kanssa ja oltava aktiivisesti mukana opetuksen 
kehittämisessä, myös valtakunnallisesti. 

Kansainvälisyys on jatkuvasti lisääntymässä. Kan-
sainvälistymisen tarve koskee sekä omaa opetusta että 
ulkopuolelta hankittavaa opetusta. Vieraskielistä, lähinnä 
englanninkielistä, opetusta on lisättävä monikansallisen ja 
usein ajankohtaisen tiedon hyödyntämiseksi, opiskelijoiden 
kielitaidon kehittämiseksi sekä opiskelija- että opettaja-
vaihdon mahdollistamiseksi. Englanninkielisen opetuksen 
lisääminen ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus vaan siitä on 
löydettävä konkreettista hyötyä. Esimerkiksi suomalaisen 
operaatiotaidon ja taktiikan opettamiseen englanniksi on 
vaikea löytää järkeviä perusteluja.

Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen lähtökohtana 
ja päämääränä on synnyttää valmiuksia, joista keskeisim-
piä ovat oikea asenne, tärkeimpien tehtävien hoitamiseen 
kuuluva käytännön osaaminen, taito hankkia ja hyödyntää 
tietoa sekä kyky kehittää itseä ja omaa toimintaa.

Olemmeko oikealla tiellä?
Vararehtori, eversti Max Sjöblom
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Korjataanko vanhaa vai  
onko tarpeen tehdä kokonaan uusi? 

Opetuksen lähtökohtien ja päämäärien luomien haas-
teiden lisäksi on oleellista hahmottaa myös Maanpuo-

lustuskorkeakoulun omaan toimintaan vaikuttavat muutok-
set. Lähivuosien merkittävin muutoksia aiheuttava asia on 
käynnissä oleva puolustusvoimauudistus. 

Puolustusvoimauudistuksella on suuri vaikutus Maan-
puolustuskorkeakoulun ja muiden sotilasopetuslaitosten 
opetukseen. Henkilöstövähennykset tarkoittavat, että 
aikaisempaa pienemmällä henkilöstömäärällä tulee saada 
aikaan hyviä tuloksia. Uudistuksen seurauksesta myös 
opetuksen sisältöön kohdistuu merkittäviä muutospainei-
ta. Henkilöstövähennykset ja muut muutokset pakottavat 
ajattelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta 
uusista lähtökohdista ja uudella tavalla. 

Puolustusvoimauudistus tarjoaa myös paljon mahdolli-
suuksia. Toimintojen keskittäminen Santahaminaan, Kan-
sainvälisen Keskuksen liittäminen Maanpuolustuskorkea-
kouluun ja organisaatiomuutokset mahdollistavat ainelai-

tosten ja opettajien aikaisempaa kiinteämmän yhteistyön. 
Upseerikoulutuksen ohjaus- ja johtosuhteet selkiytyvät ja 
puolustushaarakoulujen rooli ja asema paranee. Tutkinto-
opetus ja täydennyskoulutus kytketään kiinteämmin 
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Rinnan puolustusvoimauu-
distuksen kanssa uudistetaan ja tarkistetaan myös perus- ja 
jatkotutkintojen opetussuunnitelmat.

Upseerikoulutuksen järjestelyt ja tutkintorakenne ovat 
osoittautuneet olevan tarkoituksenmukaisia, mikä on mah-
dollistanut nousujohteisen osaamisen kehittämisen elinikäi-
sen oppimisen hengessä. Tutkintorakenteen merkittävään 
muutokseen ei siis ole tarvetta. 

Ainoa merkittävä rakenteellinen kehittämistarve koskee 
tutkinto-opetuksen ja täydennyskoulutuksen kiinteäm-
pää ja tavoitteellisempaa yhteen sovittamista. Kaikkea 
tarvittavaa osaamista ei kyetä mahduttamaan tutkinto-
opetukseen. Tästä syystä tutkinto-opetuksen ja saman 
organisaatiotason osaamisvalmiuksia tuottavan täyden-
nyskoulutuksen suunnittelu ja johtaminen yhdistetään. 
Esimerkiksi ylemmän päällystön kurssin suunnittelu ja 
johtaminen on tarkoituksenmukaista antaa Jatkotutkinto-
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osaston vastuulle, sillä se muodostaa selkeän jatkumon 
yleisesikuntaupseeritutkinnolle. 

Vaikka tutkintorakenteeseen ei kohdistu suuria muutos-
tarpeita, on opetussuunnitelmia ja erityisesti opetuksen 
tavoitteita ja sisältöä tarkistettava ja uudistettava aika 
ajoin. Opetuksen on perustuttava ajan tasalla olevaan 
arvioon tarvittavista valmiuksista ja kompetensseista sekä 
ydinainesanalyysiin opetuksen sisällöstä. Opetuksen on ol-
tava sisällöllisesti tavoitteellista, joustavaa ja ajankohtaisiin 
teemoihin kytkettyä sekä menetelmällisesti monipuolista ja 
innostavaa.

Upseerin perus- ja jatkotutkintojen opetussuunnitelmia 
tarkistetaan portaittain ja vaiheittain, sillä ne muodostavat 
nousujohteisen ja toisiinsa liittyvän kokonaisuuden. Käyn-
nissä olevien opetussuunnitelmien tarkistamisen yhtenä 
tavoitteena on liittää teoria ja käytäntö sekä sotatieteelliset 
ja sotilasammatilliset opinnot aikaisempaa kiinteämmin 
yhteen selkeämmin hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. 

Jatkotutkinnon opetussuunnitelmat valmistuvat niin, että 
uudistettu yleisesikuntaupseerikurssi alkaa vuonna 2015. 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelman 
tarkistaminen on käynnissä, ja kun se saadaan valmiiksi, on 
maisteritutkinnon opetussuunnitelman vuoro.

Tulisiko lähiopetuksesta  
luopua kokonaan?

Puolustusvoimauudistukset vaikutukset, toimintaympä-
ristön ja resurssien muutokset sekä opiskelijoiden oppi-

mistottumukset ja -valmiudet edellyttävät Maanpuolustus-
korkeakoulun ja muiden sotilasopetuslaitosten käyttämien 
opetusmenetelmien avarakatseista uudelleen arviointia ja 
kehittämistä. Puolustushallinnon sisäisten muutosten lisäksi 
on opetusmenetelmiä ja opetuksen kokonaisuutta kehitet-
täessä otettava huomioon myös muiden yliopistojen ja ko-
ko eurooppalaisen koulutusjärjestelmän kehitys.

Käytännössä tämä tarkoittaa opetuksen monimuo-
toistamista sekä monipuolisten opetusmenetelmien että 
erilaisten tietojärjestelmien, sosiaalisen median ja simu-
laattorien runsaampaa hyödyntämistä. Erityisesti täyden-
nyskoulutuksessa erilaisten verkko-oppimisympäristöjen 
käyttö lähiopetuksen sijaan on kustannustehokasta ja opis-
kelijoiden sekä opettajien kannalta tarkoituksenmukaista. 
Verkko-opetus tarjoaa myös yksilöllisemmät mahdollisuu-
det opintojen suorittamiseen. Kehitys edellyttää sekä opet-
tajilta että opiskelijoilta uudenlaista osaamista. Verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa opiskelu, opetus ja opintojen ohjaus 
ovat erilaista kuin perinteisessä lähiopetuksessa.

Opetuksen siirtäminen kokonaan tietoverkkoihin ja 
sosiaaliseen mediaan ei ole mahdollista eikä tarkoituksen-
mukaista. Oppimiseen kuuluu oleellisesti myös sosiaalinen 
kanssakäyminen, ihmisten tapaaminen ja vuorovaikutus, 

opettajien ja opiskelijoiden välinen vuoropuhelu sekä 
yhteisöllisyyden kehittäminen. Verkottuminen ja kiinteiden 
sosiaalisten suhteiden luominen edistävät merkittävästi 
työtehtävien hoitoa. Lähiopetus tarjoaa tähän erinomaiset 
mahdollisuudet.

Lähiopetusta on kuitenkin kehitettävä osallistuvampaan 
ja vuorovaikutteisempaan suuntaan. Osaamisen jakaminen 
ja yhdessä oppiminen ovat käytettävien opetusmenetelmi-
en kannalta keskeisiä periaatteita. Läsnäoloa edellyttävien, 
opettajakeskeisten massaluentojen aika on ohi.

Virtuaaliopetusta ja erityisesti erilaisten simulaattorien 
käyttöä opetuksen tukena lisätään. Niiden avulla voidaan 
saavuttaa säästöjä ja tehostaa erityisesti perusteiden 
opettamista. On kuitenkin varmistuttava siitä, että asioita 
päästään opettelemaan ja harjoittelemaan myös aidossa 
toimintaympäristössä. Maastossa, oikeissa olosuhteissa 
pidettyä koulutusta sekä kartta- ja maastoharjoitusten 
tuottamaa käytännönläheistä osaamista ei voida korvata 
virtuaalisesti. Virtuaaliopetuksen ja maastoharjoitusten 
sekä teorian ja käytännön opetuksen yhdistämistä ja 
tehokkaampaa yhteensovittamista on kehitettävä. Tieto-
järjestelmissä oleva informaatio ja tietokoneet on otettava 
mukaan maastoon. 

Ratkaisu edellä esitettyihin asioihin on sulautuva opetus, 
jossa suunnitelmallisesti ja monipuolisesti hyödynnetään 
sekä verkko- että lähiopetusta. Perusteet ja ohjeet sulautu-
van opetuksen käytölle on jo löydettävissä muun muassa 
Maanpuolustuskorkeakoulun pedagogisesta strategiasta ja 
opetuksen mallipohjista. 

Opetusmenetelmien kehittämisen lisäksi on tärkeää 
monipuolistaa oppimisen ja sen vaikuttavuuden arviointia. 
Käytettävien arviointimenetelmien tulisi ensisijaisesti tukea 
opiskelijan omaa oppimista ja antaa perusteita oppimisen 
tukemiselle. Pakollisesta paremmuusjonon muodostamises-
ta tulisi luopua monipuolisempien ja tarkoituksenmukai-
simpien arviointimenetelmien käytön mahdollistamiseksi.

Kun opettaja tekee tietoisen valinnan tarkoituksenmukai-
simmasta ja tehokkaammasta opetusmenetelmästä, hänen 
tulee tehdä tietoinen valinta kyseiseen oppimistapahtu-
maan parhaiten soveltuvasta arviointimenetelmästä. Tämä 
edellyttää opettajilta laaja-alaista osaamista ja ymmärrystä 
arvioinnin tarkoituksesta ja tavoitteista sekä erilaisista 
arviointikäytänteistä ja -menetelmistä. 

Kuka päästetään opettamaan?

O pettajilla on keskeinen rooli opetustavoitteiden saa-
vuttamisessa ja opintojen ohjauksessa. Oikeisiin opet-

tajavalintoihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Väärillä 
opettajavalinnoilla on kauaskantoiset ja joskus jopa korjaa-
mattomat seuraukset. Käytäntö on osoittanut, että kaikis-
ta ei vain ole opettajaksi.
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Opettajatehtäviin tulee saada ne alan parhaat osaajat ja 
asiantuntijat, joilla on vielä halu ja kyky toimia opettajana. 
Hyvän ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden lisäksi 
opettajuudessa korostuvat ihmissuhdetaidot ja syvällinen 
pedagoginen osaaminen.

Erilaiset kouluttaja- ja johtamistehtävät Puolustusvoimis-
sa antavat erinomaisen pohjan opettajana toimimiseen. Se 
ei kuitenkaan yksinomaan riitä menestykselliseen opetta-
juuteen. Ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden lisäksi 
Maanpuolustuskorkeakoulun opettajan on ymmärrettävä ja 
hallittava monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä perin-
teisestä opetuksesta verkko-opetukseen sekä akateemises-
ta opetuksesta käytännöllisen opetukseen. Lisäksi hänen 
on omattava taito ohjata oppimista ja opinnäytetöitä sekä 
osattava erilaisia oppimisen ja osaamisen kehittymisen 
arviointiin tarvittavia menetelmiä ja työkaluja. Opettajien 
pedagogiselle täydennyskoulutukselle on olemassa selkeät 
perusteet.

Opettajaksi soveltuvien henkilöiden saaminen opettajiksi 
edellyttää kaikkien puolustushaarojen yhteisymmärrystä ja 
oikeiden opettajavalintojen merkittävyyden ymmärtämistä 
suorituskyvyn rakentumisessa. Puolustusvoimien henkilö- 
ja urasuunnittelua on tarpeen kehittää niin, että järjestelmä 
havaitsee ja poimii potentiaaliset opettajat ja että opettaja-
na toimiminen koetaan henkilökohtaisella tasolla kehittä-
vänä ja virkauran kannalta positiivisena asiana.

Tiedämmekö, mihin suuntaan meidän 
pitää mennä? 

Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtävän näkökul-
masta tulevien vuosien tärkein tulostavoite on ope-

tuksen suunnittelun ja toteutuksen pitkäjänteinen ja nou-
sujohteinen kehittäminen.

Edellä esitetyt muutostarpeet ja kehittämisajatukset 
edellyttävät hallittua muutosta ja erityisesti kokonaisvaltais-

ta johtamista. Muutokseen ja sen johtamiseen liittyy kaksi 
tärkeää kysymystä. Ensiksi on tiedostettava, mitä pitää 
muuttaa. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on 
suuri haaste hahmottaa oikeat muutostarpeet ja löytää 
niihin oikealla tavalla vaikuttavat kehittämistoimenpiteet. 
Toinen tärkeä kysymys on, mitä ei pidä muuttaa? Muutok-
sia tehtäessä on tärkeää, että ei hukata olemassa olevan 
järjestelmän vahvuuksia ja hyviä käytänteitä. 

Opetuksen kehittäminen on kokonaisuus, joka muodos-
tuu tilannekuvasta, opetuksen suunnittelusta ja johtami-
sesta sekä laadunvarmistuksesta. Ilman oikeaa tilanneku-
vaa johtaminen on vaikeaa ja tarvittavien kehittämistoi-
menpiteiden määrittäminen sekä niiden vaikuttavuuden 
arviointi hapuilevaa. Laadunvarmistus tulee korostumaan 
entisestään tulevien vuosien aikana, sillä entistä vähem-
millä resursseilla tulee saavuttaa nykyiset tulostavoitteet. 
Puolustushaarat ja Rajavartiolaitos kytketään aikaisempaa 
paremmin myös laadunvarmistukseen.

Opetuksen kehittämisen kokonaisuus ja siihen kuuluvat 
elementit ovat hahmottuneet ja niiden tavoitteet ja työka-
lut on määritetty. Laadunvarmistusta on tarkoitus jatkaa 
ja tehostaa. Tilannekuvan muodostamista kehitetään ja 
sen tuottamaa informaatiota hyödynnetään aikaisempaa 
paremmin opetuksen johtamisessa ja kehittämisessä muun 
muassa opetuksen mittaristolla ja arviointikäynneillä. Seu-
raavien lähimpien vuosien aikana kerätään kokemuksia ja 
tuloksia käytössä olevasta kokonaisjärjestelmästä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun 20-vuotisen historian 
aikana tehdyt ratkaisut, vakiintuneet ja hyvät toimintata-
vat, toiminnan jatkuva kehittäminen sekä toimintaympä-
ristön muutoksien mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä 
strategiassa ja muissa asiakirjoissa määritetyt suuntalinjat 
antavat erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa opetuksen 
tavoitteet ja jatkaa opetuksen edelleen kehittämistä.

Lopuksi ja vastaukseksi otsikossa esitettyyn kysymykseen 
voidaan perustellusti todeta, että olemme oikealla tiellä.
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Sotatieteiden 
tutkimustoiminnan haasteet

Yliopiston koulutustehtävänä on valmentaa opiskeli-
jat työuran mukanaan tuomiin, lukuisiin haasteisiin. 

Tätä tukee myös yliopistoissa tehtävä tutkimus, jolla var-
mistetaan, että opetus perustuu tutkittuun tietoon ja alan 
parhaisiin käytänteisiin. Tulevana syksynä kadettikurssin-
sa aloittava kadetti on uransa huipulla 2040-luvulla ja elä-
köityy mahdollisesti kenraalina vuoden 2050 tienoilla. Vaik-
ka sotilasuralla hyödynnetään jatko- ja täydennyskoulu-
tusta koko uran ajan, herää pakostakin kysymys, millai-
silla valmiuksilla varustamme nuoret kadetit näin pitkään 
uraan ja haastaviin tehtäviin sekä millä kriteereillä ylipää-
tänsä Maanpuolustuskorkeakouluun hakevista valitaan tu-
levat upseerimme? 

Vuoden 2012 kohuväitös (Mika Aalto: ”Strategin tra-
gedia: suomalaisupseerit clausewitzlaisina strategeina”, 
Aalto-yliopisto) kyseenalaisti sotilaiden kyvyn strategiseen 
ajatteluun. Ollaan kyseisestä väitöskirjasta mitä mieltä 
tahansa, nosti se keskusteluun perimmäisen kysymyksen 
siitä, mitä ominaisuuksia tulevaisuuden upseeri tarvitsee 
menestyäkseen urallaan. Tutkimustoiminnalla on tässä 
merkittävä rooli niin tulevaisuuden tarpeiden selvittämises-
sä, uusien koulutusmenetelmien kehittämisessä kuin yli-
päätänsä sen ymmärtämisessä, millä tavoin, millä välineillä 
ja minkälaisella henkilöstöllä tulevaisuuden sotia käydään 
tai eritasoisia turvallisuusuhkia ratkotaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulun  
tutkimustoiminnan rooli

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnan rooli 
voidaan nähdä kolmijakoisena. Ensinnäkin tutkimus-

toiminnan tehtävänä on perustutkimus eli tarve kehittää 
sotatieteitä tieteenalana ja sotatieteiden tarvitsemia mene-
telmiä. Tällöin joudutaan sellaisten perimmäisten kysymyk-
sien pariin kuten, onko kyseessä sotatiede vai sotatieteet? 
Yleisenä lähtökohtana Maanpuolustuskorkeakoulussa on 

ollut monikollinen muoto, joka kuvastaa niitä erikoispiirtei-
tä, jotka tulevat esiin tarkasteltaessa sotaa, siihen varautu-
mista, kriisejä ja muita yhteiskunnan perusteita horjuttavia 
tilanteita monilta eri katsantokannoilta ja monia eri tutki-
musmenetelmiä käyttäen. Toiseksi tutkimustoiminta tuot-
taa uutta tietoa opetuksen kehittämiseen, sen suuntaami-
seen sekä erityisesti tärkeiden opetettavien asioiden mää-
rittelyyn. 

Sotatieteiden opettamisessa haasteena on opetettavien 
asioiden laaja kirjo. Vaikka entistä sotatekniikan professo-
ria lainatakseni ”upseerin ei tarvitse olla insinööri”, tulee 
upseerin ymmärtää sen verran tekniikasta, että pystyy 
ymmärtämään teknologisen kehityksen vaikutukset omalla 
ammattialueellaan ”sodankäynnissä”. Samaan tapaan 
hyvän upseerin tulee ymmärtää vaikkapa sosiologian, 
pedagogiikan tai johtamisen alalla tapahtuvien suurten 
tulevaisuuden mullistusten vaikutukset omassa toimin-
taympäristössään. Tämä korostuu niin tutkimustoiminnassa 
kuin opetuksessakin koulutettaessa johtamisen ammatti-
laisia. Kolmantena tehtävänä on soveltavan tutkimuksen 
muodossa hyödyntää tutkimustoiminnan suorituskykyä 
Puolustusvoimien ja laveammin koko puolustushallinnon 
tiedontarpeiden tyydyttämisessä. Tutkimustoiminnalla 
tuotetaan uutta tietoa Puolustusvoimien tarpeisiin, mutta 
samalla tutkimuksen tekeminen kouluttaa henkilöstöä 
systemaattisen tiedon käyttäjiksi ja päätöksentekijöiksi 
tutkitun tiedon perusteella. 

Mielestäni tutkimustoimintaa pitäisi kehittää samaan 
tapaan kuin muutakin suorituskykyä. Tutkimustoiminnassa 
pitäisi lähteä tavoitetilan määrittelystä, ja tutkimuksellisen 
suorituskyvyn rakentamisen kautta päädyttäisiin sen käyt-
tämiseen ja lopulta purkamiseen sitten, kun kyseinen suori-
tuskyky käy tarpeettomaksi. Määriteltäessä tutkimustoi-
minnan tavoitetilaa avainasemassa ovat ne alat ja intressit, 
joilla tarvitaan tietoa. Pitkäjänteisyys on avainsana kaiken 
suorituskyvyn rakentamisessa, myös tutkimustoiminnassa. 

Tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari
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Turvallisuusalan yliopisto ja tutkimus

Yliopistoissa tutkimuksen tehtävänä on pitkälti kartoit-
taa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkakuvia. Siviili-

yliopistoissa tämä käytännössä tarkoittaa vahvaa fokusoin-
tia omiin vahvuusalueisiin ja rönsyjen karsimista. Tämä si-
viiliyliopistomaailman trendi voi olla hyvin haastavaa Maan-
puolustuskorkeakoulussa, joka turvallisuusalan yliopisto-
na on erikoisasemassa. Voidaankin kysyä, miten edellisen 
rehtorimme, kenraalimajuri Vesa Tynkkysen linjaus ”kaikkia 
kukkia Maanpuolustuskorkeakoulun kukkalaatikolla ei tar-
vitse kastella” pitäisi toteuttaa puolustusvoimauudistuksen 
syövereissä? On ymmärrettävää, että vähäisillä resursseil-
la ei pystytä tekemään kaikkea ja niukkojen resurssien ja-
kaminen sirpaleiseen tutkimuskenttään ei tuota millekään 
tutkimusalueelle kriittistä osaamista. 

Turvallisuusalan yliopiston merkittävimpänä haasteena 
on tutkimusalueensa kokonaisvaltainen kattaminen. Perin-
teisissä yliopistoissa ja kaupallisissa yrityksissä tutkimustoi-
minta voi olla hyvin valikoivaa, jolloin tutkimus voi keskittyä 
yksittäisiin vahvuusalueisiin. Tavoitteena voi olla vahvan 

aseman saavuttaminen jollain kapealla sektorilla tai puhdas 
opportunistinen eduntavoittelu. Riskienhallinnassa voidaan 
ottaa hyvinkin pragmaattinen lähestymistapa, jolloin 
väärän tutkimuskohteen valinnalla ei ole suuria negatiivisia 
vaikutuksia. Pahimmassa tapauksessa yritys voi mennä 
nurin, jolloin joudutaan aloittamaan tyhjältä pöydältä. 
Turvallisuusalalla riskit ovat tyypillisesti niin katastrofaalisia, 
ettei tällaiseen lähestymistapaa ole varaa, vaan kaikkia 
uhkia on tutkittava. Siten turvallisuusalalla ei ole oikeita ja 
vääriä tutkimusteemoja. 

Voidaankin kysyä, jos opportunistisessa tutkimustoimin-
nassa pyritään maksimoimaan menestys joissakin toden-
näköisissä tulevaisuuden skenaarioissa, niin mikä onkaan 
vastaava turvallisuusalan tavoite? Pitäisikö turvallisuusalan 
pyrkiä optimoimaan minimisuorituskykyä kaikissa mahdol-
lisissa toimintaympäristöissä ja uhkaskenaarioissa? Tällöin 
suorituskyvyn rakentamisen avainasemaan tulee ratkaisun 
ketteryys, monikäyttöisyys sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen 
herkkyysanalyysi eri ulkopuolisten tekijöiden (esimerkiksi 
kansantalous, teknologinen kehitys tai yhteiskunnan perus-
arvojen muutokset) suhteen.
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Tutkimustoiminnan fokus

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnan fo-
kuksen hakemisessa on omat ongelmansa resurssien 

rajallisuuden vuoksi. Siten tutkimustoiminnassa ei välttä-
mättä pidä puhua perinteisestä tutkimuksen fokusoinnista, 
koska tämä yleensä johtaa voimakkaaseen toiminnan kes-
kittämiseen vain harvoihin alueisiin, mikä merkitsee mui-
den alojen näivettymistä. 

Väittäisin, että tutkimustoiminnan strategisessa johtami-
sessa avainasemassa on tutkimuksellisten riskien hallinta, 
mikä näkyy erityisesti tutkimustoiminnan kattavuuden var-
mistamisena. Esimerkiksi voidaan ottaa Maanpuolustuskor-
keakoulun strategian mukaiset neljä ydintutkimusteemaa: 
sodankuvan ja sotataidon kehittyminen, Suomen lähialu-
eiden sotilaallinen kehitys, Puolustusvoimat osana yhteis-
kuntaa ja Suomi osana kansainvälistä turvallisuusyhteisöä. 
Jo tässä yksiulotteisessa tutkimustoiminnan jaottelussa on 
havaittavissa resurssien epätasainen jakauma, jota jatkossa 
tulisi oikaista. 

Toisena tarkastelukulmana voidaan käyttää Puolustusvoi-
mien toiminnan kolmijakoa: käyttöperiaatteet, materiaali 
ja henkilöstö. Tästä saadaan 3x4-matriisi, jota voidaan 
hyödyntää tutkimuksen kattavuuden arvioinnissa, eli onko 
tutkimuksessa huomioitu riittävästi kunkin osa-alueen 
tietotarpeiden tuottaminen joko omatoimisesti tai ulkoiste-
tusti? Välttämättä kaikkea tietoa ei tarvitse tuottaa itse, jos 
se on saatavissa yhteistyöllä joko kotimaisten tai kansain-
välisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Korvattaessa 
Puolustusvoimien kolmijakoa Naton DOTMPLFI-tyyppisellä 
jaottelulla saadaankin jo 32-osainen matriisi, jossa Maan-
puolustuskorkeakoulun rooli on löytää ne tutkimuksen 
osa-alueet, jotka ehdottomasti on tehtävä itse ja missä 
osin asiantuntijuutta on saatavissa muualta. 

Asiantuntijan uraputki  
ja professorin rooli

Tutkimustoiminta tuottaa sivutuotteena asiantuntijuut-
ta; tai pikemminkin asiantuntijuus kasvaa tutkijalla vuo-

sien myötä. Perinteisesti kunkin tieteenalan ylimpänä auk-
toriteettina ja osaajana yliopistoissa pidetään professoria, 
joka on vuosien varrella useampaankin kertaan vertaisarvi-
oitu ja päteväksi todettu. Akateemisen uran rakentaminen 
on vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävä tiivis prosessi, 
jossa alalta toiselle tapahtuvat siirrokset ovat harvinaisia. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa yksittäisen professorin 
merkitys korostuu siviiliyliopistoihin verrattuna. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun monialaisuus on syynä siihen, että 
kukin professori edustaa omaa ainutlaatuista viranalaansa 
eikä viroilla ole juuri päällekkäisyyttä. Ainoana poikkeukse-
na tästä ovat kolme operaatiotaidon ja taktiikan sotilaspro-
fessuuria, jotka tukevat toisiaan hieman erilaisilla opetus-

alamäärittelyillä: yleinen, suomalainen ja tulevaisuuden 
sotataito. Kaikkien muiden professorin virkojen kohdalla 
sen lisäksi, että professori edustaa yksin viranalaansa, edel-
lytetään myös poikkeuksellisen laajaa osaamisrepertuaaria. 
Esimerkkinä vaikkapa sotatekniikan professorin viranala, 
johon kuuluvat niin asetekniset järjestelmät, operaatio-
analyysi kuin johtamisjärjestelmätkin. Aalto-yliopistolta 
tämän alan professoreita löytyisi kemian, konetekniikan, 
materiaalitekniikan, tietotekniikan tai systeemianalyysin 
laitoksilta. Siten jo pelkästään sotatekniikan alueelle olisi 
perusteltavissa tarve usealle toisiaan tukevalle professorin 
viralle. 

Voidaan kysyä, pitäisikö Maanpuolustuskorkeakoulun 
professorit nähdä pikemminkin akateemisina oman tie-
teenalansa ”metajohtajina” kuin perinteisinä professoreina, 
jotka suvereenisti hallitsevat täydellisesti oman, kapean 
tieteenalansa? Erittäin laaja viranalan määrittely Maanpuo-
lustuskorkeakoulun professorin viroissa johtaa väistämättä 
siihen, ettei professori voi edustaa kaikilla viranalansa 
osa-alueilla syvintä tietämystä, vaan hän edustaa laaja-
alaisuudellaan parasta ymmärrystä siitä, mitä merkitystä 
hänen omalla tieteenalallaan on Puolustusvoimille. Tässä 
tehtävässä professoria tukee voimakas verkottuminen ka-
peampien erikoisosaamisalueiden asiantuntijoiden kanssa. 
Esimerkkinä tällaisesta on dosentti-instituutio, joka tukee 
Maanpuolustuskorkeakoulun professoreja sotatieteellisten 
väitöskirjojen ohjauksessa. 

Siviiliprofessorin virkoja täytettäessä on viimeaikoina 
ollut haasteena miettiä, että haetaanko sotilasta, joka 
ymmärtää siviilitieteenalaa, vai siviiliä, joka ymmärtää 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja sotatieteiden toimin-
taympäristöä. Maanpuolustuskorkeakoulun valikoimasta 
löytyy nyt kumpaakin vaihtoehtoa. On sotilaita, jotka ovat 
väitelleet siviiliyliopistossa ja ymmärtävät vahvasti sotilaal-
lisen toimintaympäristön, ja on siviilitaustaisia, jotka ovat 
luoneet vahvan akateemisen pätevöitymisensä siviiliyli-
opistoissa ja osoittavat perusymmärryksen sotilaallisesta 
toimintaympäristöstä. 

Opetuksessa vahva sotilaallis-ammatillinen osaaminen 
varmistetaan sotilasopettajien käytöllä. Sotilasopettajat 
tuovat mukanaan vankan käytännön osaamisen kentältä 
ja pystyvät siten täydentämään siviilitaustaisen profes-
sorin ”puutteita”. Kaiken kaikkiaan professorilla on aina 
selkeä ”portinvartijan” (gatekeeper) rooli, jossa hän toimii 
tulkkina ja tiedonvälittäjänä kahden erilaisen maailman, 
akateemisen ja sotilaallisen, välillä. 

Professorin ja upseerin uran yhdistäminen on edellä ku-
vatuista syistä johtuen äärimmäisen haastavaa. Se kiteytyy 
sotilasprofessoreiden kelpoisuusvaatimusten täyttymisessä. 
Upseerin uralla edellytetään monipuolista tehtäväkiertoa 
ja keskimäärin noin kolmen vuoden välein tapahtuvaa 
tehtävien vaihtoa. Monipuolinen tehtäväkierto on up-
seerinuralla etenemisen edellytys, mutta samalla se tuo 
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haasteen sotilasprofessorin uralla professorin pätevyyden 
kerryttämisessä. 

Nykypäivänä professorilta vaaditaan oman tieteelli-
sen tutkimustoiminnan lisäksi monipuolisia näyttöjä niin 
tutkimustoiminnan johtamisesta, opettamisesta, opetus-
suunnittelusta, opinnäytteiden ohjaamisesta kuin kansain-
välisestä tutkimusyhteistyöstäkin. Lisäksi vaaditaan kahden 
tai jopa kolmen väitöskirjan verran omia julkaisuja tohtorin 
tutkinnon jälkeen. Molempien puolten kelpoisuusvaatimus-
ten täyttäminen on mahdollista, mutta tämä vaatii hen-
kilöstön urasuunnittelulta kaukonäköisyyttä ja sen asian 
hyväksymistä, että jokainen upseeri ei ole kaikkiin tehtäviin 
paras mahdollinen asiantuntija. Myös upseerin uralla tulee 
hyväksyä uraputkien räätälöinti. Muutoin uhkana on, että 
sotilasprofessoriksi pätevöidytään vasta juuri eläkeiän 
kynnyksellä. 

Yhtenä puolustusvoimauudistuksen tehtävänä on 
Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkimustoimintaa tukevan 
urapolun (niin kutsuttu tenure track) luominen niin sivii-
leille kuin sotilaillekin. Siviiliviroissa tämä voisi esimerkiksi 
tarkoittaa polkua: tutkija–erikoistutkija–dosentti–apu-
laisprofessori–professori. Perinteisesti tällainen urapolku 
yliopistomaailmassa tehdään joko samassa yliopistossa tai 

kiertämällä eri yliopistoissa koti- ja ulkomailla. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun tapauksessa vastaava kierto voitaisiin 
toteuttaa Puolustusvoimien sisäisenä kiertona (Maanpuo-
lustuskorkeakoulu–Puolustusvoimien Tutkimuslaitos–Pää-
esikunta–puolustushaarat). Siviilien uraputki vastaisi siten 
pitkälti samanlaista tehtäväkiertoa kuin upseerien tehtä-
västä toiseen siirtymistä sillä erolla, että siviilien kohdalla 
ratkaisu vaatii virasta toiseen siirtymistä joko määräajaksi 
tai pysyvästi. 

Teknisesti tämä voitaisiin toteuttaa siten, että käytettä-
vissä olisi eri tasoisia tyhjiä virkoja (tutkija, erikoistutkija, 
apulaisprofessori ja professori), joista tarpeen mukaan vain 
jokin olisi täytetty, ei kaikki. Tällöin esimerkiksi tutkimuslai-
toksen erikoistutkijan virassa oleva henkilö voisi saada riit-
tävän akateemisen pätevöitymisensä jälkeen määräaikaisen 
apulaisprofessorin viran Maanpuolustuskorkeakoulusta ja 
määräajan jälkeen palata vanhaan virkaansa huomattavasti 
ammattitasoisempana tutkijana. Teknisesti tällainen olisi 
mahdollista, jos vain tahtoa ratkaisun toteuttamiseen löy-
tyy, sillä tyhjien virkojen perustaminen maksaa suunnilleen 
yhtä paljon kuin painomuste viranperustamispaperissa. 
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Puolustusvoimauudistus ratkaisee 
korkeakoulun voimavarat

Suunnitteilla oleva puolustusvoimauudistus pannaan 
Maanpuolustuskorkeakoulussa käytäntöön pala palal-

ta mentäessä kohti vuodenvaihdetta 2015. Uudistukseen 
kuuluvalla toimintojen keskittämisellä sekä luodaan uutta 
voimaa että vapautetaan resursseja. Samalla tulee vahviste-
tuksi Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen kulmakivi: 
tutkimuksen ja opetuksen toimintojen keskittäminen San-
tahaminaan.

Organisaatiomuutos

P uolustusvoimauudistuksessa Maanpuolustuskorkeakou-
lun organisaatio muuttuu vain osittain. Keskeisimmät 

muutokset ovat seuraavat:

•	 Käyttäytymistieteiden laitos lak-
kautetaan 1.tammikuuta 2014 
lukien ja sen toiminnot siirre-
tään perustettavaan Puolustus-
voimien Tutkimuslaitokseen.

•	 Maanpuolustuskorkeakoulun ai-
nelaitoskenttää tiivistetään liittä-
mällä yhteen nykyiset Sotahisto-
rian, Strategian ja Taktiikan lai-
tokset Sotataidon laitokseksi 1. 
tammikuuta 2015 lukien.

•	 Nykymuotoinen Täydennyskou-
lutus- ja kehittämiskeskus lak-
kautetaan 1. tammikuuta 2015 
lukien. Sen toiminnoista pää-
osa siirretään Puolustusvoimien 
Palvelukeskukseen. Osa täyden-
nyskoulutustehtävistä jää Maan-

puolustuskorkeakoulun vastuul-
le, mutta siirtyy Santahaminaan 
ja organisoidaan siellä osaksi 
Opintoasiainosastoa.

•	 Sotatieteiden maisterikurs-
sit irrotetaan Kadettikoulus-
ta 1. tammikuuta 2015 lukien 
ja organisoidaan omaksi yksi-
kökseen.

•	 Nykyisin Hyrylässä sijaitseva 
Puolustusvoimien Kansainvä-
linen Keskus lakkautetaan it-
senäisenä hallintoyksikkönä 1. 
tammikuuta 2015 lukien ja kes-
kus liitetään joukkoyksikkönä 
Maanpuolustuskorkeakouluun 
sijaintipaikkanaan Santahamina.

Muutosten hallinnollinen vaikutus Maanpuolustuskorkea-
koulun kokoonpanoon on varsin vähäinen, sillä uskomme 
edelleenkin matriisimallisen organisaation etuihin henkilös-
tövoimavarojen tehokkaan käytön kannalta.

Henkilöstövoimavarojen kehittyminen

2010-luvun alkuvuosina Maanpuolustuskorkea-
koulun henkilöstökokoonpano on ollut noin 

341 virkaa tai tehtävää. Korkeakouluun liitettävän Kansain-
välisen Keskuksen henkilöstökokoonpano on ollut noin 31 
tehtävää. Yhteenlaskettu lähtökohta muutoksen suunnitte-
lulle oli noin 372 tehtävää.

Tavoitetilassa 2015 Maanpuolustuskorkeakoulu saa 
käyttää enintään 250 virkaa tai tehtävää, mikäli suun-
nitteluperusteisiin ei tehdä muutoksia matkan varrella. 
Tähän määrään on suunniteltu sisältyvän 120 upseeria, 
3 erikoisupseeria, 9 opistoupseeria, 6 aliupseeria ja 113 
siviiliä. Muutos kohdistuu eri henkilöstöryhmiin seuraavan 
taulukon mukaisesti:

MPKK + PVKVK

  Erikois- Opisto- Ali- Siviilit Siviilit Yht.
 Upseerit upseerit upseerit upseerit (ESJA)* (SIV)**

2012 148 4 19 4 107 90 372

2015 120 3 10 4 73 40 250

muutos -28 -1 -9 +0 -34 -50 -122

*)   Johto- ja asiantuntijatehtävä (ESJA-palkkausjärjestelmä)

 **) Muu siviilitehtävä (SIV-palkkausjärjestelmä)

Numeroina katsottaessa muutos on siis melkoinen – var-
sinkin, kun otetaan huomioon se, että opetusvelvoite vain 
kasvaa puolustusvoimauudistuksen myötä. Korkeakoulun 
tehtäväkokoonpano vähenee laskennallisesti 33 prosenttia, 
mikä vastaa hämmentävän tarkasti puolustusvoimauudis-
tukseen arkipuheessa liitettyä yleistystä ”kolmannes pois, 
niin ollaan tavoitteessa”. Voin kylläkin vakuuttaa, että 
lopputulokseen pääseminen oli kaikkea muuta matema-
tiikkaa lukuisine välivaiheineen kuin pelkkää ”kolmannes 
pois” -laskentaa. 

Hallintojohtaja, kommodori Aulis Minkkinen
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Jos asiaa tarkastellaan toiminnoittain, niin muutos, sen 
selite ja seuraukset näyttäytyvät seuraavasti:

•	 Tutkimushenkilöstö supistuu yli 
kymmenellä prosentilla. Muutos 
johtuu pääosin tehtävien siir-
roista Puolustusvoimien Tutki-
muslaitokseen. Supistus aiheut-
taa haasteen Maanpuolustus-
korkeakoulun tutkimusresurssi-
en riittävyydelle.

•	 Tutkinto-opetuksen henkilös-
tö supistuu vajaalla kymmenel-
lä prosentilla. Yksittäisen opet-
tajan työkuorma kasvaa ja opet-
taja/opiskelija -suhdeluku heik-
kenee.

•	 Täydennyskoulutuksen raken-
teet ja vastuut kokevat ison 
muutoksen henkilöstömäärän 
supistuessa yli puolella. Maan-
puolustuskorkeakoulun täyden-
nyskoulutustehtävät joudutaan 
mitoittamaan uudelleen. Samal-

la korkeakoulun rooli täyden-
nyskoulutuskentässä muuttuu.

•	 Opintohallintoa supistetaan yli 
kymmenellä prosentilla keskittä-
mällä voimavarat Opintoasian-
osastoon.

•	 Yhteiskunnallisesta vaikuttami-
sen henkilöstöstä supistetaan yli 
kolmannes pois. Tämä johtuu 
pääosin tehtävien, kuten Tuo-
tanto-osaston, siirroista muille 
toimijoille.

•	 Muista tehtävistä, kuten yhteis-
ten palveluiden tuotannosta, su-
pistetaan yli puolet henkilöstös-
tä. Tämä johtuu ennen muuta 
tehtävien siirroista Puolustusvoi-
mien Palvelukeskukseen. Uhaksi 
muodostuu jäljelle jäävän palve-
luhenkilöstön riittävyys.

Yhteenvetona henkilöstövoimavarojen muutoksesta voi-
daan todeta, että vaikka tavoitteena oli kohdentaa henki-
löstösupistukset mahdollisimman täysimääräisesti muualle 
kuin tutkimukseen ja opetukseen, eivät ydinalueetkaan 
voineet välttyä supistuksilta. On siis opittava tekemään 
enemmän tuloksia vähemmällä väellä. Täysin uusien, olen-
naisesti henkilöstövoimavaroja säästävien toimintamallien 
tekeminen on välttämätöntä.

Rahoitus

V errattuna muuhun yliopistokenttään Maanpuolustus-
korkeakoulun ydintoimintojen rahoitus perustuu jat-

kossakin lähes täysimääräisesti puolustusbudjetista saa-
tavaan rahoitukseen. Olemme siten riippuvaiset valtion-
talouden maksukyvystä, mikä ei välttämättä näinä aikoina 
luo kovinkaan auvoisia mielikuvia tarpeiden mukaan sää-
tyvästä riittävästä rahoituksesta. Samalla olemme pakkoa-
violiitossa valtiontaloudessa ylläpidettävän normiohjauksen 
kanssa tavalla, joka karsii tehokkaasti nopealiikkeisyyttä ja 
innovatiivisuutta, mutta toisaalta myös pitää huolen siitä, 
että ylilyöntejä ei pääse tapahtumaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuolisen rahoituksen 
osuus on ollut vuositasolla enintään muutaman prosen-
tin luokkaa. Silti tällä arvokkaalla rahoituksella on voitu 
tehokkaasti turvata jopa ydintoimintoihin kuuluvia tehtä-
viä, kuten määräaikaisia tutkimushankkeita ja ulkomailla 
tapahtuvaa opiskelua. Katsottaessa tulevaisuuteen näen 
mahdolliseksi kasvattaa ulkoisen rahoituksen osuutta 
etenkin tutkimuksen osa-alueella. Tämä edellyttää kuiten-
kin nykyistä laaja-alaisemmin operoivan taloushallinnon 
toimintatapojen luomista, mikä saattaa koetella jossakin 
vaiheessa myös valtiollisen tulosyksikön reviirirajoja. Toivoa 

sopii, että ulkoisesta rahoituksesta ei kuitenkaan tarvitse 
kieltäytyä.

”Rahamarkkinoiden luottamus” on ollut kestokulutus-
klisee ekonomistipiireissä viime vuosien aikana. Itse haluan 
jättää termistä rahamarkkinat pois ja puhua yksinkertaisesti 
luottamuksesta Maanpuolustuskorkeakoulun ja sen rahoit-
tajien välillä niin puolustustaloudessa kuin sen ulkopuolisis-
sakin suhteissa. Luottamus lähtee toiminnan avoimuudesta 
ja perustuu osapuolten yhteiseen uskoon siitä, että rahaa 
käytetään vastuullisesti hyvää tulosta tuottaen. Luottamus 
on tärkein immateriaalivoimavaramme.

Infrastruktuuri

S antahaminan kampuksen rakennuskanta on vuoden 
2013 tilanteessa hyvässä kunnossa ja hyvin varusteltu. 

Olemme vastikään saaneet valmiiksi kaikkia opetustiloja kos-
keneen mittavan projektin, jolla opetustilojen varustelu saa-
tettiin asian- ja ajanmukaiseksi. Vain yksi puuttuu: ydintoi-
mintojen lopullisen keskittämisen Santahaminaan mahdollis-
tava uudisrakennus on vielä toteutuksensa alkutaipaleella.

Tätä kirjoitettaessa kesäkuussa 2013 tilanne uudisraken-
nuksen osalta on toki sillä tavalla voiton puolella, että kaik-
ki rakentamispäätökseen liittyneet hallinnolliset päätökset 
rakennuslupaa lukuun ottamatta ja iso osa suunnittelua on 
jo tehty. Edessä on ”vain” yksityiskohtien suunnittelua ja 
itse rakennushankkeen fyysinen toteuttaminen, joka toki 
on rakennuksen tulevan omistajan, Senaatti-kiinteistöt 
Oy:n vastuulla.

Uudisrakennuksen bruttoala tulee olemaan noin 6 600 
neliömetriä, joista saadaan varsinaisia hyötyneliöitä noin 
4 500. Talon hinnaksi on arvioitu noin 15 miljoonaa euroa, 
kun se sijoittuu Santahaminassa kampuksen tulotielle niin 
sanotun vanhan K-kaupan tontille. Uudisrakennuksen 
tärkeimmät toiminnot ja käyttäjät ovat:

•	 Maanpuolustuskorkeakoulun 
kirjasto, joka muuttaa raken-
nukseen kaikkiaan neljästä erilli-
sestä nykyisestä toimipaikasta

•	 Puolustusvoimien Kansainväli-
nen Keskus

•	 Sotatekniikan laitos

•	 Monikäyttöistä majoitustilaa  
66 – 132 hengelle

•	 Iso yleisöauditorio, muita yhteis-
käyttöisiä opetustiloja sekä so-
tilaskoti

Jos kaikki etenee edelleen suotuisasti, rakentaminen näkyy 
Santahaminassa jo tämän teoksen ilmestyessä. Tämä on 
välttämättömyys, jotta rakennus on valmis puolustusvoi-
mauudistuksen aikataulun mukaisesti vuodenvaihteessa 
2014 – 2015. 

Sotamuseon osalta voidaan myös todeta, että valoa 
pitkään jatkuneen hämärän jälkeen on nähtävissä. Sotamu-
seolle on luvassa remontti siten, että museo voi juhlistaa 
Puolustusvoimien satavuotispäivää täysin uudistetulla 
näyttelyllä vastakorjatuissa tiloissa.
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4 Perinteistä tulevaisuuteen 4 Perinteistä tulevaisuuteen

Pääesikunnan kesäkuussa 2012 tekemä, puolustusvoimauudistukseen liittyvä päätös Maanpuolustuskorkeakoulun kokoonpanoksi vuoden 2015 alusta alkaen.

Rehtori

Sotatekniikan laitos

Johtamisen laitos

Sotataidon laitos

Kielikeskus

 Kadettikoulu Maisteri-
osasto

Jatkotutkinto-
osasto

Opintoasiain-
toimisto

Esikunta

Maanpuolustus-
kurssit

Puolustusvoimien 
kansainvälinen 

keskus

MPKK:n kirjasto Sotamuseo
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Kehi� yvä kampus
Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksen pääosia (Kadetti-
koulua) rakennettiin kiivalla tahdilla vuonna 1939. Kadetit 
muuttivat uusiin uljaisiin tiloihin kesällä 1940. 

(Kansallisarkisto)
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Kehi� yvä kampus
Santahaminaan vuosina 
2013 – 2015 rakennettavan 
uudisrakennuksen bruttoala on 
noin 6 600 neliömetriä. Raken-
nuksen hinta-arvio on noin 
15 miljoonaa euroa. Rakennus 
mahdollistaa ydintoimintojen 
keskittämisen Santahaminaan. 
(Arkkitehtuuritoimisto 
Heikkinen-Komonen Oy)
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