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   Esipuhe

Sotien historia ei ole vain taisteluja ja diplomaattisuhteita, voittoja ja tappioita,
sotapäälliköiden ja sankareiden tekoja. Myös sotavankeus on jokaisen sodan
väistämätön ja pysyvä seuralainen. Kaikki sotatoimia harjoittavat valtiot tör-
määvät jossain vaiheessa sotavankien sieppauksen, ylläpidon ja kotiuttamisen
ongelmiin. Niin myös Neuvostoliitto, joka kävi olemassaolonsa aikana kaksi
sotaa Suomea vastaan. Kysymykseen, kuka selvisi niistä voittajana, ei ole yksi-
selitteistä vastusta, sillä kummallakin maalla on oma näkemyksensä asiasta.
Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin olennaista se, että kumpikin maa otti
sotavankeja.

En pyri antamaan tässä väitöskirjatyössäni tarkkoja ja lopullisia lukuja niistä
Suomen armeijan sotilaista, jotka joutuivat talvi- ja jatkosodan aikana sota-
vankeuteen ja kuolivat siellä. Pyrkimykseni on täsmentää nykyisiä lukuja aiem-
min käyttämättömien venäläisten ja suomalaisten arkistodokumenttien avulla.

Terminologian määritteleminen tuotti tutkimukseni aikana vaikeuksia. ”Tal-
visota” ja ”jatkosota” ovat Suomessa hyväksyttyjä termejä, kun taas neuvosto-
liittolaisessa ja venäläisessä historiankirjoituksessa näistä aseellisista konflik-
teista käytetään nimityksiä ”neuvostoliittolais-suomalainen vuosien 1939–
1940 sota” sekä (erittäin harvoin) ”neuvostoliittolais-suomalainen vuosien
1941–1944 sota”. Jälkimmäistä ei Venäjällä yleensä eroteta omaksi sodakseen
vaan sitä pidetään osana vuosien 1941–1945 Suurta isänmaallista sotaa. Tutki-
muksessani olen käyttänyt molempien maiden hyväksymiä termejä, mutta Suu-
rella isänmaallisella sodalla tarkoitan kyseisen aseellisen konfliktin laajempia
historiallisia puitteita ja suurempaa osanottajapiiriä.

Olen halunnut valottaa tutkimuksessani laajasti kysymyksiä, jotka liittyvät
siihen, miten sotavankeihin kohtelun oikeudellinen perusta muodostui Neuvos-
toliitossa 1930- ja 1940 -luvuilla. Neuvostoliitto oli tuona aikana totalitäärinen
puoluebyrokraattinen valtio, jossa puolueella oli rajaton valta. Olisi kuitenkin
väärin hyväksyä varauksettomasti teesi, että kansainvälisen oikeuden normit
eivät olleet voimassa sen alueella. Sotavankien kohtelua koskevat maailman-
yhteisön muotoilemat oikeusnormit ”adaptoitiin” neuvosto-oikeuden normei-
hin. Tämä ei tarkoittanut käytännössä niinkään juridisia kuin ideologisia eroja
sotavankien pidossa Neuvostoliiton alueella. Esimerkkinä tästä voisi mainita
poliittisten oikeuksien antamisen työväenluokasta ja työtätekevästä talonpoi-
kaistoista lähtöisin oleville sotavangeille. Tosiasiallisesti tämä asetti kyseisen
ryhmän etuoikeutetumpaan asemaan kuin muut sotavangit. Tuon ajan termino-
logian mukaisesti heidät siirrettiin ”sosiaalisesti läheisten ainesten” sotavanki-
luokkaan.

Olen väitöskirjatyössäni kiinnittänyt tarkoituksella paljon huomiota Neuvos-
toliiton sisäasiain kansankomissariaatin (NKVD) alaisen sotavankien ja inter-
noitujen asiain hallinnon (UPVI) perustamiseen ja toimintaan vuosina 1939–
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1944. Tutkimukseni ajalliset puitteet olen tosin ylittänyt seuraamalla lisäksi tä-
män elimen toimintaa toisen maailmansodan loppuvaiheesta aina sen lakkautta-
miseen asti. Sen pääasialliset tehtävät siirrettiin Neuvostoliiton sisäasiainminis-
teriön vankilahallinnolle vuonna 1953. Mielestäni olisi ollut vakava virhe jättää
tarkastelun ulkopuolelle tämä tärkeä neuvostohistoriaan liittyvä kysymys. Sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinto vastasi kaikkien, puna-armeijan yksiköi-
den niin Neuvostoliiton alueella kuin sen ulkopuolellakin vangitsemien sota-
vankien vastaanotosta, ylläpidosta ja käyttämisestä työvoimana. Sen vastuulla
olivat myös neuvostokansalaisten karanteenitarkastukset. Näiden piiriin kuu-
luivat entiset sotavangit tai saarroksista ulos murtautuneet puna-armeijan soti-
laat ja komentajat sekä kotimaahan palautetut siviilihenkilöt. Toisin sanoen so-
tavankien ja internoitujen asiain hallinto vastasi miljoonien ihmisten kohtalosta.

Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnolle räätälöitiin suuri määrä nor-
matiivis-oikeudellisia asiakirjoja, jotka sääntelivät neuvostovaltion ja sotavan-
kien keskinäisiä suhteita. Neuvostoliitto oli tosiasiallisesti maailman ainoa maa,
jossa oli luotu oma kansallinen sotavankilainsäädäntönsä kansainvälisten sopi-
musten pohjalta.

Toivon, että tutkimukseni auttaa ymmärtämään sotavankeuteen joutuneen ih-
misen koko ongelmakenttää. Haluan luoda objektiivisen ja ennen kaikkea oi-
keudenmukaisen kuvan neuvostoviranomaisten ja suomalaisten sotavankien
suhteista niin sotavuosina kuin rauhankin aikana.

Haluan esittää kiitokseni monille henkilöille heidän avustaan, neuvoistaan ja
arvokkaista huomautuksistaan, jotka olen yrittänyt ottaa huomioon tehdessäni
tätä työtä.

Olen kiitollinen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteis-
kuntahistorian laitoksen poliittisen historian professorille Seppo Hentilälle ja
poliittisen historian professorille Osmo Jussilalle työni tieteellisestä ohjaukses-
ta. Olen kiitollinen myös Helsingin yliopiston Renvall -instituutin professorille
Timo Vihavaiselle, Helsingin yliopiston dosentille Ilkka Seppiselle, dosentille
Markku Kangaspurolle, Joensuun yliopiston dosentille Antti Laineelle, jotka
ovat lukeneet käsikirjoitukseni ja metodisin ja muin neuvoin auttaneet minua
muotoilemaan tarkasti tieteellisen tutkimukseni päämäärät ja tehtävät ja saa-
maan väitöskirjaani rakenteellisen johdonmukaisuuden.

Erityisen kiitollisuudenosoitukseni suon Sotavangit ry:lle ja varsinkin yhdis-
tyksen puheenjohtajalle Teuvo Alavalle. Yhdistyksen ja sen puheenjohtajan an-
siosta minulla on ollut mahdollisuus käyttää tutkimuksessani yhdistyksen ar-
kistoja. Yhdistyksen jäsenet ovat auttaneet minua aineiston keräämismatkoil-
lani Venäjän arkistoihin, samoin varojen hankinnassa väitöskirjani suomenta-
miseksi. Olen kiitollinen myös kaikille entisille sotavangeille, jotka ovat kerto-
neet minulle muistojaan.

Haluan esittää kiitokset suomalaiselle dokumenttielokuvien ohjaajalle Reijo
Nikkilälle, joka on luovuttanut käyttööni Suomalaiset sotavankileirien saaris-
tossa -televisioelokuvaa (YLE 2000) varten kerättyjä entisten suomalaisten so-
tavankien haastatteluja. Hän luovutti ne ystävällisesti käytettäväkseni omasta
henkilökohtaisesta arkistostaan. Lisäksi käsittelimme keskusteluissamme usei-
ta talvi- ja jatkosodan aikaisia suomalaisten sotavankien ongelmia.
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Haluan esittää kiitokseni kaikille niille, jotka museoissa ja arkistoissa työs-
kennellessäni auttoivat minua löytämään uusia historiallisia asiakirjoja ja ai-
neistoja. Heitä ovat mm. Venäjän valtiollisen sota-arkiston (Moskova) työnteki-
jät ja erityisesti Ljudmila Nosyreva, joka ystävällisesti luovutti käyttööni kir-
joittamansa artikkelin Suomalaiset sotavangit käsikirjoituksen. Karjalan uu-
simman historian valtionarkiston (KGANI) (Petroskoi) työntekijät auttoivat
minua jatkosodan aikaisten suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjojen
etsimisessä, josta olen heille kiitollinen. Haluan kiittää Venäjän sotalaivaston
valtionarkiston (Pietari) osastopäällikköä, historiatieteiden lisensiaattia Pavel
Petrovia ja pietarilaista tutkijaa Viktor Stepakovia, jotka auttoivat minua löytä-
mään suomalaisia sotavankeja koskevia asiakirjoja. Olen erittäin kiitollinen
Krasnogorskissa sijaitsevan Saksalaisten sotavankien muistomuseon työnteki-
jöille ja erityisesti museon johtajalle, Venäjän federaation Sotatieteiden akate-
mian professorille ja historiatieteiden lisensiaatille Arkadi Krupennikoville ja
museon varajohtajalle, tieteellisestä tutkimustyöstä vastaavalle Venäjän fede-
raation Sotatieteiden akatemian professorille ja historiatieteiden lisensiaatille
Vladimir Vsevolodoville yhteistyöstä ja saamastani avusta etsiessäni sisäasiain
kansankomissariaatin sotavankileirillä nro 27 olleiden suomalaisten sotavan-
kien valokuvia ja heitä koskevia asiakirjoja.

Haluan kiittää myös Suomen Sota-arkiston työntekijöitä, jotka olivat laati-
neet luettelot Suomen armeijan kaatuneista, mikä helpotti huomattavasti työtäni
muutamien sotavankien henkilöllisyyden selvittämisessä. Lisäksi haluan kiittää
Suomen ulkoministeriön arkiston ja Suomen Kansallisarkiston työntekijöitä,
jotka ovat saattaneet tiedokseni monia mielenkiintoisia asiakirjoja, jotka liitty-
vät sotatoimien päättymisen jälkeen kotimaahansa palanneisiin suomalaisiin
sotavankeihin.

Taloudellisesti työni kääntämistä ovat tukeneet Sotavahinkosäätiö ja sen pu-
heenjohtaja Peter Küttner sekä rakennusneuvos Hannu Martikainen (Parma
Oy). Olen hyvin kiitollinen siitä, että Suomalaisen Kirjallisuuden Seura otti vas-
tatakseen työni julkaisemisesta.

Haluan kiittää myös suomentaja Liisa Viitasta samoin kuin kaikkia, jotka
ovat osallistuneet työni valmisteluun ja sen tekniseen työstämiseen.

Olen kiitollinen isälleni, filosofian lisensiaatti Vladimir Klokoville hänen
arvokkaista neuvoistaan samoin kuin vaimolleni, Eila Stepanovalle hänen kär-
sivällisyydestään ja tutkimuksiani kohtaan osoittamastaan mielenkiinnostaan,
hänen avustaan historiatieteelle rinnakkaisten tieteenalojen lähteiden ja kirjalli-
suuden valikoinnissa sekä niiden kääntämisestä venäjäksi.

Dmitri Frolov





J O H D A N T O     11

   Johdanto

Haluan muutamin sanoin kommentoida aiheen ajankohtaisuutta ja esitellä pää-
asialliset metodologiset periaatteet, joihin olen tukeutunut kerätessäni ja analy-
soidessani lähdemateriaalia. Pyrin luonnehtimaan ennakolta tarkasteltavat his-
toriallisten ilmiöt ja tapahtumat karakterisoimalla väitöskirjatutkimukseni pe-
rustaksi asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

Tutkimuksen yleiset metodologiset periaatteet

Tutkimuskohteenani olevat vuosien 1939–1940 talvisota ja vuosina 1941–1944
käyty jatkosota ovat jo yli kuuden vuosikymmenen takaisia tapahtumia. Voisi
kuvitella, että kyseisistä historiallisista tapahtumista on saatavissa luotettavaa
tietoa, ja että kaikki asiaan liittyvät viralliset asiakirjat ovat tutkijoiden käytettä-
vissä. Niiden perusteella pitäisi voida esittää totuudenmukainen kuva tapahtu-
neesta ja kuvata samalla valtioelinten, valtioiden johtohenkilöiden samoin kuin
tavallisen kansalaistenkin historiallisia toimia.

Jo ensimmäinen tutustuminen saatavilla oleviin aineistoihin toi kuitenkin
ilmi, että vielä nykyäänkään meillä ei ole täyttä tietoa sotavankien asioita kä-
sitelleiden valtioelinten toiminnasta. Meillä on vielä melko pinnallinen kuva
monista noina aikoina rintamilla ja selustassa tapahtuneista asioista, sotavan-
kien majoituspaikoista ja tuona aikana toimineiden henkilöiden teoista.

Emme tiedä vieläkään sotavankien tarkkaa lukumäärää, koska viralliset tie-
dot ovat hyvin ristiriitaisia. Neuvostoliiton viranomaiset ovat ilmoittaneet, että
talvisodan aikana joutui vangiksi 858–1100 suomalaista sotilasta, joista 20 kiel-
täytyi palaamasta Suomeen talvisodan jälkeen1 . Venäläisestä tai ulkomaisesta-
kaan historiankirjoituksesta tähän kysymykseen ei löydy yksiselitteistä vastausta2 .

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 ����������� ���	
���������� �������� ������ �������� ������ ������ 
����� �� !
�������������� �� """�� �#�#$�#% �� &��	'���� �� '��������� (�
� ��
��)���� �����
*�*�+����	�,����*��-.����/���000�

2 Neuvostoliittolaisten vangiksi jääneiden Suomen armeijan sotilashenkilöstön tarkka luku-
määrä on jäänyt kiistanalaiseksi. T. Alava, R. Hiltunen ja A. Juutilainen ovat kirjoittaneet
825:stä sotavangista. Katso: Alava T., Hiltunen, R., Juutilainen A.: Muistatko… Sotavangit
r.y. 1969–1989. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 1989:23. Saman luvun esittää myös S.
Ratkin. Katso: ������"���1�����������'������2�3�����
��	'�������������*�����
"����'����4������	�����##%2��� Muita lukuja esittävät R. E. ja T. N. Dupuis – he puhu-
vat 847:stä sotavangista. Katso: &5�	����6���&5�	��1�7������'����4������4�������8���9
��#�%$�##:���"(;��$�*����##<���0#� Saman luvun tuo esiin professori O. Manninen kirjas-
saan. Katso *��������=��� +�'�44� ������ �#�#$�#90�� 8����� ��� (����>����4� �����4�
*���7�	�����###���� ��Toisessa teoksessaan professori Manninen toteaa, että sotavangeiksi
joutui 1100 suomalaista. Katso: Yksin suurvaltaa vastassa. Talvisodan poliittinen historia.
Toim. Vehviläinen O., Rzesevski O. Gummerus, Jyväskylä 1997, 304. V. Galitski on kirjoit-
tanut 876:sta suomen armeijasta vangiksi jääneestä. Katso: ��� ����)����� 3������
���������������������4��78�&���#�#$�#%����*���##:2� ��Tällaiset erot lukumäärässä
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Puna-armeija kärsi talvisodan aikana suuria tappioita, mutta senkään vangik-
si joutuneiden tarkkaa lukumäärää ei ole selvitetty. Virallistenkin tietojen mu-
kaan se menetti kadonneina yli 39 000 sotilasta ja upseeria. Heidän joukossaan
oli myös vangeiksi joutuneita. Viimeisimpien tietojen mukaan sotavangiksi jou-
tui 5 546–6 116 henkeä3 .

Erot ovat sangen merkittäviä. Historiallisen ilmiön suuruuden tunnustaminen
on tärkeää, koska ilmiön laadun määritteleminen riippuu merkittävästi sen mää-
rällisistä parametreista. Asia on tärkeä myös siksi, että jokaisen luvun taakse
kätkeytyy henkilökohtainen tragedia, yksittäisen ihmisen kokema ankara koh-
talo.

Viralliset tilastot jatkosodan sotavangeista ovat vieläkin ristiriitaisempia kuin
talvisodan. Eri lähteiden mukaan suomalaisia sotavankeja oli 2 377–3 402,
neuvostoliittolaisia 64 188–72 0004 .

Käytössä ei ole myöskään tarkkoja tietoja niistä suomalaisista sotavangeista,
jotka eivät palanneet kotimaahansa. Oletan, että historiantutkijat ovat joutuneet
turvautumaan epätäydellisiin tietoihin, sillä olemme saaneet nyt tietoja kymme-
nistä suomalaisista sotavangeista, jotka on merkitty kadonneiksi ja jotka eivät
koskaan palanneet kotimaahansa. Heidän kuolinajastaan tai hautauspaikastaan
ei ole tietoja, vaikka heidän tiedetään olleen sotavankileireillä.

Vankien määrää ei voi pitää lopullisena ja tutkimusta on siksi syytä jatkaa.
Todellisen lukumäärän selvittäminen on kuitenkin vaikeaa jo senkin vuoksi,
että vuosien 1941–1944 sodan ensimmäisen sotatalven, suuren sekasorron ai-
kana, kuoli paljon niin suomalaisia kuin neuvostoliittolaisiakin sotavankeja har-
kitsemattomien tekojen vuoksi.

Yllämainittu ei kuitenkaan tarkoita, ettei näiden sotien sotavankien historiaa
olisi vielä lainkaan kirjoitettu, tai että se ei vastaisi historian kulkua. Käytettä-
vissä olevasta historiankirjoituksesta päätellen sotavankien historia on monilta
osiltaan kirjattu suhteellisen täydellisesti ja luotettavasti, vaikka se ei nojaakaan
loppuun asti varmennettuun numeraaliseen aineistoon ja jo kirjatut historian

○ ○ ○ ○ ○ ○

voitaneen selittää sillä, että eräät kirjoittajat ottivat huomioon kaikki suomalaiset sisäasiain
kansankomissariaatin leireille joutuneet, sekä sotavangeiksi otetut että internoidut. Toiset
ottivat huomioon ainoastaan Suomeen talvisodan jälkeen palautetut sotavangit. V. Galitskia
lukuunottamatta kukaan asiaa tutkinut ei ole sisällyttänyt lukuihinsa Neuvostoliitossa kuol-
leita sotavankeja. Galitskinkaan luvut eivät ole kuitenkaan aivan tarkkoja. Hän on kirjoitta-
nut 13:sta menehtyneestä, vaikka tämän tutkimustyöni aikana saatuihin tietoihin nojaten
voin todeta, että Neuvostoliitossa talvisodan aikana kuolleita suomalaisia sotavankeja onkin
ollut 16. Tämän asian tarkempaan käsittelyyn palaan tutkimustyöni tulevissa osissa. Venä-
läisistä ja suomalaisista arkistoista löytämieni asiakirjojen perusteella voin väittää, että Neu-
vostoliiton alueella sijainneilla leireillä ja sotilassairaaloissa oli v. 1939–1940 vähintään 883
suomalaista sotavankia.

3 ������������������
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4 Alava T., Hiltunen R., Juutilainen A., 1989, 28; Malmi, T. Jatkosodan suomalaiset sotavan-
git neuvostojärjestelmässä. Suomen historian lisensiaatintutkimus, Tampereen yliopisto
1995, 130; Alava T., Frolov D., Nikkilä R. Rukiver! Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitos-
sa. Edita, 2002: Sotavankimatrikkeli. Tarkkoja lukuja neuvostoliittolaisista sotavangeista ei
venäläisestä historiografiasta löydy. Sitä paitsi venäläiset tutkijat eivät ole tutkimuksissaan
käsitelleet tätä aihepiiriä käytännöllisesti katsoen lainkaan, he ovat ainoastaan viitanneet
suomalaisiin lähteisiin.
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vaihtoehdot eivät kata kaikkia historiallisia tosiasioita (niitäkään, jotka olisivat
voineet tapahtua) eivätkä kaikkea todellisuudessa tapahtunutta.

Päinvastoin kuin empiiriset ja aineelliset merkit (esimerkiksi alkuperäiset vi-
ralliset sotavankileirien asiakirjat, erilaiset vangituille heidän vangitsemisaika-
naan annetut todistukset jne.) historiallinen menneisyys elää ja kehittyy mieles-
täni materian liikkeen sosiaalisen muodon lakien mukaisesti. Nimenomaan ke-
hittyy – eikä tämä ole vain lauseenparsi – sillä historiallinen menneisyys ei ole
kuollut ja hajoava muodostelma, jolla ei ole mitään arvoa, vaan se kykenee jat-
kuvasti yllättämään meidät.

Niin paradoksaaliselta kuin se saattaakin kuulostaa, toteutunut historiallinen
menneisyys ei jää koskaan pysyväksi. Toteutunutta menneisyyttä (sekä ihmisen
että yhteiskunnan, sodissa kaatuneiden ja sotavankeuteen joutuneiden), suori-
tettua menneisyyttä (voittajien ja häviäjien teot) ei ole eikä voi olla olemassa
ilman nykyisyyttä. Menneisyyttä ei voi olla ilman siihen kohdistuvaa historial-
lista, kyseenalaistavaa ja kriittistä älyllistä analyysia. Ennemmin tai myöhem-
min menneisyys muuttuu tulevaisuudeksi. Menneisyys sinällään ei ole tarpeen
kenellekään, ei myöskään sotahistoria tai menneiden sotien sotavangin kohtalo.

Me emme voi koskaan unohtaa Suomen ja Neuvostoliiton välillä käytyjen
sotien sotavankien historiaa. Tähän ei ole syynä se, että sotiin aikoinaan osallis-
tuneet muistuttavat meitä siitä, vaan se, että tuota ajanjaksoa ei voi pyyhkiä so-
taa käyneiden kansojen historiallisesta muistista. Emme kuitenkaan muista
menneisyyttä niinkään sellaisena, jona se jäi sotavankien mieliin vaan muuntu-
neena, sellaisena kuin se on säilynyt kansan muistissa.

Historiallinen prosessi on monisärmäinen. Se laajenee jatkuvasti sen myötä,
että nykyisin elävillä ihmisillä on siihen jatkuvasti entistä tiukempi kontakti, sen
olemukseen tunkeudutaan yhä syvemmälle. Historiallinen perspektiivi laajenee
myös historiallisten syy-seuraussuhteiden ja ilmiöiden määrittelyn myötä. His-
toriallista menneisyyttä ei pysty koskaan käsittämään kokonaan, kattoipa ih-
misjärki miten laajan alan tahansa. Mennyttä ei voi koskaan tutkia viimeistä
hiekanjyvästä myöten, koska ”jokin” saa sen aina luiskahtamaan käsistä. Sitä
”jotakin” ei ehkä kaivata tänään, mutta sillä on potentiaalinen mahdollisuus tul-
la hyödynnetyksi käytännön toiminnassa nyt tai tulevaisuudessa.

Näin on käymässä myös meneillään olevissa sotavankitutkimuksissa. Men-
neisyyden verhoja raotetaan yhteiskunnan sosiaalisesta tilauksesta, jota säätele-
vät historiantutkijain subjektiiviset pyrkimykset. Tutkimuksen tulokset asettu-
vat näin annetun tehtävän uomiin.

Vaikka mennyt onkin jo mennyttä, meitä ei piinaa vain tapahtunut mennei-
syys, vaan myös siihen sisältyvä konditionaalinen ”entäpä jos”. Menneeseen
tyytymättöminä ja toiveisiimme kietoutuneina me liitämme reaalisesti tapahtu-
neeseen usein konditionaalin yrittäen oikeastaan ratkaista menneisyyttä analy-
soimalla nykyisiä ongelmiamme.

Tehdessäni tieteellistä tutkimusta talvi- ja jatkosodan sotavangeista ja et-
siessäni tätä ”jos” -tekijää löydän joskus yllättäen historiallista aineistoa, joka
saattaa kumota omia ennakkokäsityksiäni paitsi sotavangiksi joutuneen ihmi-
sen sosiaalisen elämän peruspiirteistä myös koko sotahistorian kulusta.
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Olen pitänyt väitöskirjatyössäni lähtökohtana myös sitä, että mennyt aika on
monitulkintaista. Tulkintoja tekevät sekä kokemustensa että ajattelutapojensa
perusteella eri näkökulmista niin historioitsijat kuin kaikki muutkin ihmiset.
Tämä koskee etenkin lähimenneisyyttä. Käydessämme käsiksi historialliseen
menneisyyteen sovellamme siihen monia tulkintojamme. Tunkeutuessamme
menneisyyteen historiantutkijan ”kirurgisin välinein” voimme vakuuttua siitä,
että aina on ollut ja on nykyäänkin valinnan hetkiä, joissa Hänen Ylhäisyy-
dellään Sattumalla on suuri merkitys. Tämä korostuu erityisesti tutkittaessa so-
tavankikysymystä, koska emme löydä koneellisia, jäykkiä ja yksiviivaisia syy-
seuraussuhteita siitä, mitä ennen meitä eläneet ihmiset ja sukupolvet ovat teh-
neet tai jättäneet tekemättä.

Oletan, että tutkimanani historiallisena ajanjaksona sotavankikysymys olisi
voitu ratkaista valtiollisella tasolla toisin kuin se ratkaistiin. Neuvostoliiton ja
Suomen valtion elimet ja johtajat eivät olleet ylivoimaisten historiallisten olo-
suhteiden uhreja. Samalla kuitenkin oletan, että ongelmaan olisi voitu löytää
muitakin ratkaisuja kuin ne, joita nykyisin pidämme parhaana, tai jotka vaikut-
taisivat 1900-luvun keskivaiheilla parhailta ratkaisuilta.

Tämä asia on tärkeä pitää mielessä, koska juuri tästä, erilaisten suojakilpien
alta saavat alkunsa ja legitiimin oikeutuksensa erilaiset olemassa olevat histo-
rialliset teoriat. Samoin syntyvät erilaiset tutkimussuunnat ja koulukunnat, joi-
den pohjalta tarkastellaan sotilaallisenkin menneisyyden eli kahden neuvosto-
liittolais-suomalaisen sodan sotavankien kohtaloita. Juuri tästä lähtee muiden
kuin omien historiallisten katsantokantojen jääräpäisen kieltämisen hedelmät-
tömyys, samoin kuin historiallisen prosessin erilaisten tulkintatapojen ja histo-
riallisten tosiasioiden ja tapahtumien tulkitsemisen moniselitteisyyden sallimi-
sen hyödyllisyys.

Menneisyyttä kuvaillaan fragmentein, tietyn historiallisen ajan kapeissa raa-
meissa (esimerkiksi sotavankeudessa vietetyt vuodet) ja rajatun historiallisen
paikan ja tilan puitteissa (esimerkiksi tämä tai tuo alue, jonne sotavanki on tel-
jetty, sotavangin konkreettiset kontaktit konkreettisen väestön kanssa). Histo-
riallisten tapahtumien silminnäkijät, mukaan lukien sotaveteraanit, kuvaavat
historiaa myös eri tavalla (sotavankioloissa välttämättömän ja mahdollisen väli-
sen historiallisen dialektiikan vuoksi). Aivan samalla tavalla menneisyys kir-
jautuu myös leimoin ja allekirjoituksin vahvistettuihin virallisiin asiakirjoihin.

On tärkeää, että näkemysten monimuotoisuus on sallinut ja sallii sen, että
muodostettaessa menneisyydestä, (myös sotahistoriasta) enemmän tai vähem-
män kokonaisvaltaista kuvaa siihen liitetään erilaisia osia, käytetään erilaisia
historiallisen tiedon lähteitä ja samalla painotetaan tutkijan kannalta tärkeimpiä
kohtia, joita kehitetään erityisen intensiivisesti eteenpäin. Siten on ollut ja on
mahdollista kirjoittaa olemukseltaan erilaisia ”historioita” ja erilaisia historian
oppikirjoja.

Nykyisissä historioissa, monografioissa ja oppikirjoissa menneisyys esittäy-
tyy a priori silminnäkijöiden ja historian (kadonneilta tuntuvien) tapahtumien
kokeneiden aikalaisten kannalta oudossa muodossa. Sotaveteraanit eivät esi-
merkiksi useinkaan tunnista sotansa historiaa, ”omaa historiaansa” sen näköi-
seksi, jollaisena se on esitetty kyseisten sotien aatteellisten, kulttuuristen ja mo-
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raalisten perillisten sekä vastustajien kuvaamana. Jotkut veteraanit jopa syyttä-
vät historioitsijoita tahallisesta tai tahattomasta menneisyyden vääristelystä.
Mutta ovatko veteraanit, historiallisiin tapahtumiin osallistuneet, aina oikeassa?

Monet sukupolvensa historiallisen draaman kokeneet eivät varmaankaan löy-
täisi omia tuntemuksiaan, mietteitään tai tekojaan tutustuessaan siitä nykypäi-
vinä tehtyihin kuvauksiin. He eivät tunnistaisi niitä, koska historiallinen totuus
on muuttunut vapauduttuaan välittömästi koetuista tunteista ja kärsimyksistä.

Tämäkin menneisyys muuttuu vielä, koska jälkeemme tulevat kirjoittavat jäl-
leen uudet historiikit ja oppikirjat. Mitkään neuvot tai pyynnöt pysyä totuudessa
ja objektiivisuudessa eivät estä historiallisen menneisyyden muutosprosessia.
Näin jo siksikin, että löytäessään ja käyttäessään uusia, menneisyyttä paljasta-
via ja sitä luonnehtivia historiallisia lähteitä, jotka kääntävät silmiemme eteen
menneisyydestä aiemmin tuntemattoman puolen, ammattihistorioitsija – vaikka
hän olisikin itsenäinen ja rehellinen – muotoilee subjektiivisesti tutkimuksensa
päämäärät ja tehtävät. Tämä subjektiivisuus sanelee tieteellisen etsinnän suun-
nan ja johtaa ennalta määrättyihin johtopäätöksiin tehden historiallisesta pro-
sessista ”ennaltaohjelmoidun”.

Jokainen historioitsija vastaa omalla tavallaan kysymykseen, joka historian
tutkimuksen metodologien C. Seignobosin ja C.-V. Langloisin mukaan syntyy
aina käytettäessä tulkintaa keinona selvittää sisältö: ”Tiedon luonne ja sen rajat
historiassa. Miten menneisyydestä voidaan selvittää se, mikä on mahdollista ja
mitä on tärkeää tietää? Miten määritellä asiakirja? Miten asiakirjoja tulee käyt-
tää laadittaessa historiallista tutkielmaa? Mitä ovat historialliset tosiasiat? Miten
ne tulee ryhmitellä historiallisessa tutkimuksessa?”5

Yhä enemmän merkitystä on myös sillä, että nykyään tutkija ei käytä pelkäs-
tään humanististen tieteiden vaan myös fysiikan, matematiikan, kemian, gene-
tiikan ja muiden historiasta kaukana olevien luonnontieteiden tutkimustuloksia.
Historiatutkimuksen työkalut ja kieli muuttuvat muiden tieteenalojen vaikutuk-
sesta. Historiantutkimuksessa apuna käytetyt luonnontieteet määrittelevät his-
toriallisten faktojen ja hypoteesien luotettavuuden, esimerkiksi fysikaalisen
ajan määrityksessä ja heittävät usein historioitsijoiden ratkaistaviksi uusia ar-
voituksia.

Menneisyyttä on luotu historiallisissa ja muissakin tutkimuksissa. Sitä loivat
ensimmäiset ammattihistorioitsijat – Herodotos ja Thukydides. Heidän histo-
riansa sisältää paljon luotettavaa tietoa, se on mielenkiintoista ja opettavaista,
mutta tuntuu siitä huolimatta nykypäivänä usein naurettavalta. Siihen kirjattu
kuva menneisyydestä ja historiallisten tosiasioiden tulkinta ei enää tyydytä mei-
tä niin laajuutensa kuin sisältönsäkään puolesta. On rekonstruoitava historialli-
nen menneisyys (mitä onkin tehty jo muutaman vuosisadan ajan) ja mentävä
eteenpäin.

Meidän päivinämme menneisyyttä, historiaa, kirjoitetaan jatkuvasti uudel-
leen. Erityisen intensiivisesti sitä tehdään Venäjällä, jossa historiaa kirjoitetaan

○ ○ ○ ○ ○ ○
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uudelleen niin nopeasti ja perin pohjin, että elossa olevan sukupolven historial-
linen muisti ei ehdi rakentua uudelleen. Siksi se kapinoi usein historian uusia
tulkintoja vastaan.

Suomen ja Neuvostoliiton välillä vuosina 1939–1940 käydyn sodan päätty-
misen jälkeen neuvostokirjallisuudessa pidettiin yli 50 vuoden ajan ”valkosuo-
malaista taantumuksellista hallitusta” syyllisenä tuon aseellisen konfliktin alka-
misen. Venäjällä vuonna 2000 ilmestyneiden Carl Gustaf Mannerheimin muis-
telmien kustantajan esipuheessa taas Neuvostoliittoa luonnehditaan hyökkää-
jäksi, jota vastaan kunniakas marsalkka taisteli. Näin Neuvostoliitosta oli tullut
syyllinen sotaan6 .

Vanhan historian lahonneen verhon auki repiminen on kuitenkin välttämä-
töntä. Tulevaisuudessa ilmestyy uusia vanhan Venäjän valtakunnan historioita,
joita kirjoittavat uudet Solovjevit ja Gumilevit7 , ilmestyy tunnettujen historian
henkilöiden uusia historiallisia muotokuvia, joita kirjoittavat uudet E. Tarletit ja
A. Manfredit, nähdään uusia ”Annaalien” analogioita uusina yrityksinä tunkeu-
tua historiallisten liikkeiden syvyyksiin ja ihmisyhteisön elämään liittyvien il-
miöiden hallintaan, synteesiin ja selvittämiseen. He eivät luo historiaa vain asia-
kirjojen ja kirjallisten lähteiden pohjalta, joiden riittämättömyyden todisti histo-
riankirjoittaja Lucien Febvre, vaan ”käyttävät kaikkea, mitä ihmisellä oli, mikä
riippui ihmisestä, mikä oli hänen keksimäänsä tai muokkaamaansa, mikä pal-
jastaa hänen läsnäolonsa, mielihalunsa ja elämäntyylinsä”.8

Näin ollen tässä tutkimuksessa esittämälläni historiallisten tapahtumien ja il-
miöiden tulkinnalla on varmaan oma oikeutuksensa, samoin kuin käyttämieni
asiakirjojen ja historiallisten lähteiden tulkinnalla.

Kuljen tässä Fernard Braudelin jalanjälkiä. Hänen mukaansa ”koska historia
on aikansa lapsi ja näin ollen sen yhteiskunnan tuote, jossa se on luotu, on täysin
ilmeistä, että alkuperäisen tarkastelun lähtökohdan muuttuessa syntyy myös
kontrastisia, toisilleen vastakkaisia katsantokantoja”9 . On siis täysin oikeutet-
tua ja välttämätöntä puolustaa omaa näkökantaansa tosiasioista, omia mielipi-
teitään ja omaa historiakuvaansa.

Lopuksi täytyy viitata vielä yhteen talvi- ja jatkosodan sotavankiongelman
tutkimuksen ajankohtaisuutta koskevaan kysymykseen: Valtioiden ja kansojen,
yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan historian tutkiminen avaa nykyään eläville

○ ○ ○ ○ ○ ○
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7 Näitä kahta suurta venäläistä historioitsijaa ei mainita tässä sattumalta. Sillä juuri he, kuvail-

lessaan Venäjän kansan kehitysvaihetta sen siirtyessä heimojenvälisistä liitoista valtiolliseen
yhteyteen ja siinä samalla venäläisen kansakunnan muodostumista he tulivat monin tavoin
kosketelleeksi venäläisten suhteita suomalaissukuisiin heimoihin, jotka tuolloin asuivat ny-
kyisen Venäjän pohjoisosissa. Tämän päivän nykyistä Venäjän ja Suomen suhteiden meille
yhteistä kysymystä tutkivan historioitsijan tulee mielestäni tuntea ja ottaa huomioon suoma-
laisten ja venäläisten keskinäissuhteiden historia niiden kansallisen heräämisen ajankohtana.
Sillä tuolloisten tapahtumien, toimien ja kärsimysten historiallinen muisti nousee alitajui-
sesti esiin refleksinomaisina impulsseina nykyisenkin sukupolven käyttäytymisessä. Mainit-
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8 Febvre L. Combats pour l’histoire. Paris, 1953, 4–5.
9 P��
��,�3��*������,��4�)�����N�)�4��Q����'�������������N'�RS$RSTTT�����1�����*��

(����������#< ���#�



J O H D A N T O     17

ihmisille mahdollisuuden ammentaa opetuksia tulevaisuutta varten. Historioit-
sijat antavat tutkimustensa avulla ihmisille mahdollisuuden huomata aikaisem-
min tehdyt virheet, ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan ja oppia mennei-
syyden erheistä. Tämä ei tietenkään estä kaikkia tyhmiä ratkaisuja mutta auttaa
ehkä jonkin verran.

Kukaan ei varmaan väitä, että kaikki neuvostoliittolaisiin ja suomalaisiin so-
tavankeihin liittyvät ongelmat ratkaistiin v. 1939–1953 oikein. Jos niitä ei rat-
kaistu aina oikein, miten ne ratkaistiin ja miten ne olisi pitänyt ratkaista? Mei-
dän ei tarvitse tietää, miten ongelmat ratkaistiin pelkästä uteliaisuudesta vaan
koska sotavankien ongelma ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Eri puolilla
maailmaa on tälläkin hetkellä pieniä aseellisia konflikteja ja monilla alueilla
käydään suurimittaisia taisteluja. Historiasta päätellen näin tulee jatkumaankin.
Ja sotavangit ovat yksi näidenkin sotien uhrien ryhmä.

Ellemme pysty estämään loputonta sotimista ja konfliktien sotilaallista kär-
jistymistä, kykenemmekö tekemään edes jotakin sotavankeuteen joutuneiden
olojen helpottamiseksi? Jos olemme siihen subjektiivisesti valmiit, meidän täy-
tyy myös hallita asiaan liittyvät historialliset tiedot.

Tutkimuksen aihe on ajankohtainen myös kansainvälisessä mielessä. Nyky-
ään on välttämätöntä kehittää uuden Venäjän ja Suomen välille molemmille
osapuolille edulliset, hyvät naapuruussuhteet. Se on mahdollista, mikäli maiden
menneisyydessä tehdyistä virheistä otetaan oppia. Kaikkien suurin virhe oli tal-
vi- ja jatkosota, mutta sitä ei voi korjata pyyhkimällä epämiellyttävät rivit histo-
riallisesta muistista. Sotien uhreista, sotavangeista, on kerrottava kaikki. Suo-
men ja Venäjän kansojen välille voidaan rakentaa vilpittömät ja luottamukselli-
set suhteet ainoastaan historiallisen totuuden pohjalta.

Historiankirjoitus ja ongelman käsittelyn laajuus

Neuvostoliittolainen ja venäläinen historiankirjoitus

Vaikka talvi- ja jatkosotaa käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, sotavanki-
teemaa on tähän mennessä tutkittu riittämättömästi. Tätä aihepiiriä käsittelevää
neuvostoliittolaista historiankirjoitusta ei käytännössä ole. Kun Neuvostoliitos-
sa 1940–1960-luvuilla kirjoitettiin virallista historiaa toisesta maailmansodasta
ja siihen olennaisesti kuuluvista v. 1939–1940 Neuvostoliiton ja Suomen sodas-
ta sekä v. 1941–1945 Suuresta isänmaallisesta sodasta päähuomio suunnattiin
ennen kaikkea sellaisten historiallisten tietojen ja materiaalien keräämiseen ja
tieteellisen kierrätykseen, jotka paljastivat sotilaiden, kenraalien ja upseereiden
”onnistuneita” sotilaallisia operaatioita ja neuvostoarmeijan voittoon päät-
tyneitä taisteluoperaatioita. Niissä kuvattiin äärimmäisen niukasti puna-armei-
jan vastoinkäymisistä vuosina 1939, 1940, 1941 ja 1942, siis talvisodan aikana
ja Suuren isänmaallisen sodan alkuvaiheessa. Tämä selittyy pitkälti sillä, että
valtava määrä neuvostoliittolaisia sotilaita ja upseereita joutui tuossa vaiheessa
sotavankien vastaanottopaikkoihin ja keskitysleireille mutta puna-armeijan yk-
siköt saivat vain mitättömän määrän ulkomaalaisia sotavankeja.
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Ensimmäisinä vuosina Suuren isänmaallisen sodan päättymisen jälkeen neu-
vostoliittolaiset historian tutkijat saivat ideologisista syistä hyväksytyksi teesin,
että suomalaisia ja neuvostoliittolaisia sotavankeja koskevien aiheiden esiin-
nostaminen oli ”poliittisesti epäkorrektia”. Näin oli siksi, että sosialistinen val-
tio kävi oikeutettua sotaa sitä piirittävää porvaristoa vastaan, ja stalinilaisen oi-
keutetun sodan konseptin mukaan puna-armeijan sotilaat ja komentajat eivät
saaneet antautua vangiksi. Sotavankeus oli petturuutta, ja kaikkia venäläisiä so-
tavankeja pidettiin a priori isänmaanpettureina, joiden historiaa ei tarvitse tut-
kia, kuvata tai opiskella vaan unohtaa. Neuvostokansan historialliseen muistiin
voi jättää korkeintaan joitakin episodeja neuvostosotilaiden sotavankeuden
oloissa osoittamasta sankaruudesta, esimerkiksi neuvosto- ja tsaarin armeijan
kenraalin D. M. Karbyševin urotyöstä. Hän osoitti saksalaisten sotavankina
suurta urhoollisuutta ja sotilaallista mielenlujuutta sekä horjumatonta uskolli-
suutta isänmaan puolustajan henkisille ja moraalisille ihanteille. Ulkomaalaiset
sotavangit, suomalaisetkin, sen sijaan antautuivat heti ensimmäisten laukausten
kajahdettua yrittäen siten pelastaa henkensä. Tällaisen tulkinnan tarkoitus oli
todistaa Suomen armeijan moraalin heikkoutta, koska neuvostojohto halusi ”to-
siasioihin tukeutuen” asettaa vastakkain ”suomalaisten rivimiesten haluttomuu-
den taistella heille käsittämättömien päämäärien hyväksi” ja tietoisesti viimei-
seen patruunaan taistelevien ja kuolemaa sotavankeuden häpeää parempana pi-
täneiden neuvostoliittolaisten sotilaiden ja partisaanien järkkymättömän uhrau-
tuvaisuuden.

1940–1960-luvuilla Neuvostoliitossa ilmestyi runsaasti vain Neuvostoliiton
ja Suomen välisestä sodasta kertovaa sankarillis-isänmaallista, suurelle yleisöl-
le tarkoitettua kirjallisuutta.10  Tällaisissa kirjoissa oli tietenkin myös historialli-
sia faktoja, mutta ne oli irrotettu yleisestä, suoritettujen sotatoimien historialli-
sesta kontekstista; sotavalmisteluiden kulkua ja vihollisten toimintaa selustassa
valaistiin yksipuolisesti ja Pohjois-Euroopan sotahistorian kulku ja Neuvosto-
liiton ja Suomen välisten keskinäisten suhteiden kehitystä ja siihen liittyviä his-
toriallisia tapahtumia kuvattiin ”sosialismin paremmuuden” ideologisista lähtö-
kohdista.

Vuonna 1941 Neuvostoliiton puolustuskomissariaatin kustantamo julkaisi
Neuvostoliiton Puolustusasiain kansankomissaarin S. Timošenkon käskystä
kaksiosaisen teoksen Taistelut Suomessa. Osallistujien muistelmia. Se on en-
simmäisiä kirjoja, johon on kerätty talvisodan aikana Suomea vastaan käytyihin
taistelutoimiin osallistuneiden muistelmia. Tämän kokoomateoksen toimittajat
olivat asettaneet itselleen kaksi päämäärää: ”sotatraditioiden popularisointi ja
taistelukokemuksen levittäminen”11 . Teoksen toimittajien mielestä heidän teok-
sensa oli ”alku suurelle kirjalliselle työlle, jonka päämäärä on kuvata neuvosto-
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liittolais-suomalainen sotaretki”12 . Suuri isänmaallinen sota kuitenkin muutti
tilanteen eikä muita talvisodasta kertovia kirjoja julkaistu tuona aikana.

Kaksiosainen Taistelut Suomessa. Osallistujien muistelmia -teos ylisti ajan
hengen mukaisesti puna-armeijan menestyksiä. Toisaalta siinä julkaistiin en-
simmäisen kerran politrukki N. Kondratjevin kirjoittama kuvaus suomalaisista
ja sotavangiksi joutuneista ruotsalaisista vapaaehtoisista. Valitettavasti artikkeli
on kuitenkin erittäin ideologisoitu eikä siinä mainita sotavankien nimiä.

Aikana, jolloin oli käynnissä verinen taistelu mahtavaa vihollista vastaan ja
kyse Venäjän kansan selviytymistaistelusta, oli tietenkin hyväksyttävää julkais-
ta kirjasia ja artikkelikokoelmia saksalais-fasististen valloittajien ja heidän liit-
tolaistensa julmuuksista Neuvostoliiton miehitetyillä alueilla. Tällaisten histo-
riallisten tosiasioiden etsintä ja niiden laaja julkinen levittäminen – asianmukai-
sen muokkauksen jälkeen – nostivat sotilaiden ja siviiliväestön taisteluhenkeä.
Tosin historioitsija ei saisi edes vaikeina aikoina menettää suhteellisuudenta-
juaan. Hänellä pitäisi olla mahdollisuus tutkia historiaa tieteellisen, objektiivi-
sen ja historiallisen totuuden hengessä.

Sota-aikana (kuten rauhankin aikana) ilmestyi vain määrätylle lukijapiirille
tarkoitettuja teoksia. Pienenä painoksena ilmestyi esimerkiksi virkakäyttöön
tarkoitettu Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja
internoitujen asiain hallinnon toimintakertomus heinäkuusta 1941 maaliskuu-
hun 194413 , Tšerepovetsin kaupungin sotavankileirin historia v. 1942–194814  ja
Sotavankileirien toimintakertomukset15 . Näihin asiakirjoihin on kerätty täydel-
liset tiedot eri kansallisuutta edustaneiden, sotavankien olosuhteista Neuvosto-
liiton sotavankileireissä.

Valitettavasti kyseisissä toimintakertomuksissa suomalaisia ei ole luokiteltu
(kuin harvoin poikkeuksin) erilliseksi ryhmäksi, mikä vaikeuttaa olennaisesti
tutkijoiden työtä. Tutkijat saavat niistä kuitenkin tilastotietoja leirien sotavanki-
en siirroista, tietoja lääkintäpalveluista, kuolleisuudesta ja sotavankien työvoi-
man käytöstä. Tosin nämäkään tiedot eivät kuvaa kattavasti tutkimiamme pro-
sesseja ja ilmiöitä. Toimintakertomuksissa on paljon erilaisia niin määrällisiä
kuin laadullisiakin virheitä, jotka voidaan selittää muun muassa sillä, että niiden
teksti on kulkenut harjaantuneen sensorin kautta. Tämä on hyväksyttävä oletta-
mus, koska mitään virallisia asiakirjoja, julkisuudelta salattujakaan, ei voinut
julkaista Neuvostoliitossa ilman sensuuria, mikä vähentää tietysti huomattavas-
ti virallisen informaation luotettavuutta. Erityisen mielenkiintoisia ovat siksi
ulkomailla julkaistut venäläisen historiankirjoituksen aineistot, koska Neuvos-
toliiton sensuuri ei ulottunut niihin.

Vuoden 1917 jälkeen Neuvosto-Venäjän rajojen ulkopuolella oli oletettavasti
yli kaksi ja puoli miljoonaa entisen Venäjän keisarikunnan kansalaista. Heidän
keskuudessaan oli luonnollisesti paljon tiedemiehiä, historioitsijoita, tutkijoita
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ja lehtimiehiä. He keskittyivät kuitenkin keräämään, analysoimaan ja julkaise-
maan tietoja, tosiasioita ja materiaalia, joka oli suunnattu taisteluun bolševismia
vastaan. Siksi emigrantit eivät tuottaneet yksityiskohtaisia, historiankirjoitusta
rikastavia tutkimuksia talvi- ja jatkosodan sotavankikysymyksestä. Suomessa
olleiden sotavankien kohtaloon liittyviä kysymyksiä käsiteltiin vain muutamas-
sa sanomalehtiartikkelissa.

Talvisodan alku kosketti ulkomailla asuvia venäläisiä. Venäläisten emigrant-
tien suhtautuminen Neuvostoliiton hyökkäykseen Suomeen oli yksimielisen
kielteinen käytännöllisesti katsoen kaikkialla toisin kuin heidän jatkosotaa kos-
kevat mielipiteensä. Ideologisista mieltymyksistään riippumatta melkein kaik-
ki, monarkisteista sosiaalidemokraatteihin, suhtautuivat kielteisesti puna-ar-
meijan tunkeutumiseen Suomen alueelle. Useat ulkomailla asuneet venäläiset
lehtimiehet lähtivät Suomeen selostamaan tapahtumia. Heidän joukossaan oli
myös Vladimir Zenzinov16 , joka kirjoitti kirjan Tapaaminen Venäjän kanssa.
Miten ja millä Neuvostoliitossa eletään. Kirjeitä puna-armeijaan. 1939–
1940.17  Se julkaistiin New Yorkissa vuonna 1944.

Vladimir Zenzinov vieraili vuoden 1940 tammikuussa maan viranomaisten
luvalla Suomessa. Hän oli ensimmäinen venäläinen lehtimies, joka tapasi neu-
vostoliittolaisia sotavankeja Suomessa sijainneilla leireillä. Hänen kirjaansa si-
sältyvät tiedot ovat hyvin mielenkiintoisia siksi, että niiden perusteella saa ku-
van Suomessa olleiden neuvostoliittolaisten sotavankien elämästä, heidän maa-
ilmankatsomuksestaan, mentaliteetistaan ja suhtautumisestaan tuolloin vallin-
neeseen neuvostotodellisuuteen. Sen lisäksi hänen kirjansa valaisee puna-ar-
meijan sotilaiden suhtautumista käynnissä olleeseen sotaan. Hän osoittaa, että
monet puna-armeijalaiset eivät ymmärtäneet talvisodan päämääriä eivätkä ol-
leet valmiita luopumaan hengestään niiden saavuttamiseksi.

Vladimir Zenzinoville annettiin ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Suo-
mussalmen, Lemetin ja Kuhmon alueella taistelukentiltä kerättyihin suomalais-
ten ja neuvostoliittolaisten sotilaiden kirjeisiin. Zenzinov sisällytti kirjaansa ot-
teita 532 kirjeestä ja päiväkirjasta. Suurimman osan kirjeistä omaiset ja läheiset
olivat lähettäneet puna-armeijalaisille. Zenzinovin käsiin joutuneiden historial-
listen todisteiden joukossa oli myös kirjeitä, joita ei ollut ehditty lähettää rinta-
malta Venäjälle. Kirjeitä oli kirjoitettu käytännöllisesti katsoen kaikille Neuvos-
toliiton alueelle ja ne oli kirjoitettu venäjän lisäksi ukrainaksi, gruusiaksi, ta-
taariksi ja mariksi. Väitöskirjatyöni kannalta nämä kirjeet ovat erityisen tärkei-
tä, koska ne vahvistavat väitteeni, että talvisodan aattona neuvostoliittolainen
propagandakoneisto ei onnistunut sittenkään luomaan puna-armeijan rivi-
miesten mieliin kuvaa suomalaisista vihollisina. Kirjeiden arvoa lisää vielä se-
kin, että vertaamalla niitä käytettävissä oleviin suomalaisten upseerien ja soti-
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16 V.M. Zenzinov (1880–1953) – lehtimies, vuodesta 1905 sosialistivallankumouksellisen
puolueen keskuskomitean jäsen. Valittiin vuonna 1917 Pietarin läänistä Perustavan kansal-
liskokouksen edustajaksi. Emigroitui vuonna 1919, jonka jälkeen oleskeli Prahassa, Berlii-
nissä ja Pariisissa.
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laiden kirjeisiin voidaan selvittää se, miten Neuvostoliiton ja Suomen kansalais-
ten suhtautuminen sotaan muuttui.

Vladimir Zenzinov havaitsi, että lehtimiesten kanssa keskustellessaan monet
sotavangit eivät olleet vilpittömiä vaan pyrkivät olemaan vastauksissaan kyse-
lijöille mieliksi.18  Samoin toimivat myös monet suomalaiset sotavangit Neu-
vostoliitossa antaessaan lausuntoja heitä kuulusteleville sisäasiain kansanko-
missariaatin ja sotilastiedustelun työntekijöille sekä talvi- ja jatkosodan päätty-
misen jälkeen suodatusleirien kuulustelijoille Suomessa.

Vladimir Zenzinov ehdotti Suomen talvisodan aikaiselle ulkoministerille
Väinö Tannerille, että suomalaisten rintamalla keräämistä asiakirjoista pitäisi
julkaista kokoomateos. Hänen mielestään teos tulisi julkaista mitä pikimmin
englanniksi, koska se lisäisi myötätuntoa Suomea kohtaan ja nopeuttaisi länsi-
maista apua19 . Kirjaa ei kuitenkaan julkaistu Suomessa vaan New Yorkissa ja
sielläkin vasta vuonna 1944.

Myös toisen, venäläisen emigrantin toimittaman kirjan julkaiseminen siirtyi
usealla vuosikymmenellä. Neuvostoliitosta emigroituneen kirjailijan V. E. Maksi-
movin (L. A. Samsonovin) vuonna 1974 perustama Pariisissa ilmestyvä kirjalli-
nen aikakauslehti Kontinent julkaisi 1970-luvun puolivälissä nomenklatuuraan ja
VKP(b):n korkea-arvoisiin toimihenkilöihin kuuluneen B. G. Ba�anovin20  muistel-
mat. Ba�anov oli loikannut vuonna 1928 Persiaan ja päätynyt sittemmin Rans-
kaan. Hänen mielenkiintoiset muistelmansa julkaistiin erillisenä painoksena
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20 Ba�anov Boris Georgievitš (1900, Mogiljov-Podolski – 1983, Pariisi) on kuuluisa neuvosto-
liittolainen VKP(b):n puoluenomenklatuuraan kuulunut loikkari. Lääkäriperheestä. Suoritti
lukion (1918) ja opiskeli jonkin aikaa Kiovan yliopiston fyysis-matemaattisessa tiedekun-
nassa, mutta keskeytti opinnot vallankumouksen epäjärjestyksen vuoksi. Liittyi vuonna
1919 VKP(b):een ja valittiin Mogiljovin kihlakunnan puoluekomitean sihteeriksi. Toimi v.
1920–1921 kansansivistyksen lääninosaston johtajana, Jampolin vallankumouskomitean
sihteerinä ym. Opiskeli v. 1920–1922 Moskovan teknisessä korkeakoulussa, jossa toimi
puoluesolun sihteerinä. Otettiin talvella 1922 töihin VKP(b):n keskuskomitean organisato-
risen ja ohjaustyön osastolle. Otti osaa puoluekoneiston johtajien L. Z. Kaganovitšin, V. M.
Molotovin ja I.V. Stalinin hyväksynnän saaneen vuoden 1922 VKP(b):n peruskirjaluonnoksen
käsittelyyn. V. 1922–1923 toimi keskuskomitean orgbyroon sihteerinä. Toimi 9:nnestä elo-
kuuta 1923 vuoden 1925 loppuun KK:n pääsihteerin I. V. Stalinin avustajana ja keskuskomi-
tean politbyroon teknisenä sihteerinä. Korkeimman urheiluneuvoston (VSF) puhemiehistön
jäsen. Vapautui vuoden 1926 alkuun mennessä vähitellen työtehtävistään VKP(b):n keskus-
komitean koneistossa ja omistautui VSF:n ja valtionvarain kansankomissariaatin työtehtäviin.
Pääsi vuonna 1927 keskuskomitean Keski-Aasian toimiston palvelukseen, joka asetti hänet
Turkmenian keskuskomitean salaisen osaston päällikön virkaan. 1. tammikuuta 1928. Käyt-
täen hyväkseen metsästyksen varjolla saatua lupaa päästä rajavyöhykkeelle loikkasi Persiaan
(nyk. Iran) Lutfabadin alueella. Siirtyi sieltä Intian kautta Ranskaan. Oli teknistä ammattitaitoa
vaativissa töissä ja avusti ulkomailla toimivaa venäjänkielistä lehdistöä. Vältti muutamat
OGPU:n järjestämät murhayritykset. Oman kertomuksensa mukaan oli vuosien 1939–1940
neuvostoliittolais-suomalaisen sodan aikana Suomessa valkoisten venäläisten emigranttijär-
jestöjen (ROVS ja muut) lähettämänä, tapasi marsalkka Mannerheimin ja sai häneltä suostu-
muksen puna-armeijan sotavangeista koostuvan Venäjän Kansanarmeijan (RNA) perustami-
seen ROVS:n Suomen alaosastossa jäseninä olleiden upseereiden avulla. Muodostettuaan 5
joukkuetta joutui sodan päättymisen vuoksi luopumaan RNA:n perustamisesta. Sittemmin jätti
aktiivisen poliittisen toiminnan ja työskenteli tieteen ja tekniikan piirissä.
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vuonna 198021 . Muistelmissaan entinen politbyroon tekninen sihteeri kertoi lu-
kijoilleen yksityiskohtaisia tietoja puolueessa 1920-luvulla käydystä sisäisestä
taistelusta ja luonnehti VKP(b):n johtajia. Valitettavasti Ba�anovin ilmoittamien
tietojen todenperäisyyttä on kuitenkin erittäin vaikea varmentaa. Ainoa varmen-
nettavissa oleva tosiasia on se, että hänet nimitettiin 9. elokuuta 1923 VKP(b):n
keskuskomitean pääsihteerin J. V. Stalinin avustajaksi ja politbyroon tekniseksi
sihteeriksi.

Muistelmissaan B. G. Ba�anov kuvailee ensimmäistä matkaansa Suomeen
tammikuussa 1940. Hänen tarkoituksenaan oli muodostaa puna-armeijan sota-
vangeista ja Venäjän yleissotilaallisen liiton (ROVS) upseereista antistalinilai-
nen Venäjän kansanarmeija (RNA). Mannerheim oli välittömästi hyväksynyt
sen perustamisen. Ba�anov arvioi, että Neuvostoliiton väestö haaveilee kom-
munismista vapautumisesta. ”Halusin muodostaa Venäjän kansanarmeijan sota-
vangiksi joutuneista puna-armeijalaisista, mutta ainoastaan vapaaehtoiselta
pohjalta; ei niinkään taistelemisen vuoksi, vaan ehdottaakseni neuvostosoti-
laille meidän puolellemme siirtymistä Venäjän vapauttamiseksi kommunismis-
ta. Jos minun mielipiteeni väestön mielialoista olisi oikea (ja kun tämä tapahtui
kollektivisoinnin kauhujen ja Je�ovin hirmukauden jälkeen, niin oletan, että
olin oikeassa), niin halusin vyöryttää yhä kasvavan lumipallon Moskovaan,
aloittaa tuhannesta miehestä, ottaa mukaan kaikki joukot toiselta puolelta ja
mennä Moskovaan viidenkymmenen divisioonan kanssa.”

Politbyroon entisen sihteerin mukaan Mannerheim suhtautui skeptisesti hänen
aikeisiinsa: ”Jos he lähtevät Teidän mukaanne, niin perustakaa armeijanne. Mutta
minä olen vanha sotilas ja epäilen, että nämä juuri helvetistä pois päässeet ja melkein
kuin ihmeen kaupalla pelastuneet ihmiset eivät halua palata tuohon helvettiin.”22

Lupa muodostaa Venäjän kansanarmeija oli kuitenkin saatu, ja Ba�anov vie-
raili helmikuussa 1940 leirillä, jolla oli noin 500 Laatokan pohjoispuolella käy-
dyissä taistelussa vangiksi jäänyttä sotilasta. Hän valitsi heistä 450 vapaaehtois-
ta (joista enemmistö oli puna-armeijan rivimiehiä ja aliupseereita). Sotavan-
keudessa ollut upseeristo oli apaattista ja pelkäsi Neuvostoliittoon jääneiden
omaistensa ja läheistensä puolesta. Ba�anov täytti siksi komentajien paikat Ve-
näjän yleissotilaallisen liiton Suomen alaosaston jäseninä olleilla upseereilla.
Maaliskuussa 1940 Ba�anovilla oli jo 2 tarkka-ampujaosastoa, joiden komenta-
jina olivat kapteeni Lugovoi ja kapteeni Kiseljov. Sotatoimiin ehti kuitenkin ot-
taa osaa ainoastaan yksi joukkue, jonka ainoan taistelun aikana loikkasi (vai
antautuiko?) vapaaehtoisten puolelle ”noin 300 puna-armeijalaista”. Toimin-
nalle myötämielinen kenraali Rudolf Waldén vaati 13. maaliskuuta 1940 B. G.
Ba�anovia poistumaan välittömästi maasta peläten neuvostoliittolaisten mah-
dollisia vaatimuksia entisen loikkarin luovuttamisesta. Kaikki halukkaat Venä-
jän kansanarmeijan vapaaehtoiset saivat Suomen kansalaisuuden, vaikka jotkut
naiiviuttaan ja yksinkertaisuuttaan halusivat palata kotiin.
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Pariisissa ilmestyvän Kontinent-lehden numerossa 10 julkaistu 35 vuoden
takaisista tapahtumista kertonut B. G. Ba�anovin artikkeli oli sensaatiomainen,
mutta ei vaikuttanut kuitenkaan keksityltä. Vaikuttaa vain oudolta se, että monet
Venäjän kansanarmeijan perustamiseen eri tavoin liittyneet henkilöt vaikenivat
niin monta vuotta sen lyhytaikaisesta historiasta. Myöskään Mannerheim ei
maininnut muistelmissaan mitään armeijan muodostamisesta, eikä edes tapaa-
misestaan Ba�anovin kanssa. Tosin hän ei maininnut monesta muustakaan Ve-
näjään liittyneestä tapahtumasta. Venäjän yleissotilaallisen liiton upseerit vaike-
nivat asiasta sodan jälkeen. Edes perusteellisen Talvisodan historian -teoksen
yhdessäkään ulkomaalaisista vapaaehtoisista kertovassa osassa ei mainita asias-
ta mitään. Venäläisistä tai suomalaisista arkistoista ei löydy mitään asiakirjoja,
jotka vahvistaisivat venäläisten vapaaehtoisten osallistumisen v. 1939–1940 so-
taan tai venäläisistä sotavangeista koostuvien joukko-osastojen muodostami-
sen23 . Aineiston puuttuminen ei kuitenkaan vielä merkitse sitä, että kyseistä
joukko-osastoa ei olisi muodostettu. Monilukuisten asiakirjojen ja todistusten
kokonaisvaltainen analyysi antaa mahdollisuuden tehdä seuraava johtopäätös:
B. G. Ba�anovin muistelmat perustuvat todellisiin historiallisiin faktoihin, eli
Neuvostoliiton ja Suomen välisellä rintamalla oli helmi-maaliskuussa 1940 Ve-
näjän yleissotilaallisen liiton upseereista ja entisistä neuvostoliittolaisista sota-
vangeista koostuneita venäläisiä vapaaehtoisjoukkoja, jotka jopa osallistuivat
ainakin yhteen onnistuneeseen operaatioon. B. G. Ba�anov kuitenkin ilmeisesti
hieman liioittelee omaa osuuttaan mainituissa tapahtumissa – epäilyttävältä vai-
kuttaa mm. hänen Mikkelissä Mannerheimin kanssa käymänsä henkilökohtai-
sen keskustelun pituus24 .

Vladimir Zenzinovin ja B.G. Ba�anovin kirjojen ohella erityisen mielenkiin-
toisia ovat asiakirjat, jotka koskevat Venäläisen yleissotilaallisen liiton25  toimin-
taa talvisodan aikana ja erityisesti kenraali A. P. Arhangelskin26  päiväkirja-
merkinnät ja kirjeet, joiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä venäläisten
emigranttien mielialoista sekä olosuhteista, joissa he olivat valmiita osallistu-
maan aktiivisesti talvisotaan.27
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historiallinen aikakauskirja, 19/2000.
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25 Venäläinen yleissotilaallinen liitto perustettiin 1. syyskuuta 1924 Venäjän armeijan ylipääl-
likön P. N. Wrangelin käskyllä n:o 35 ja yhdisti riveihinsä alussa yli 100 000 armeijan ja
laivaston sotilashenkilöä. Tähän lukuun kuuluvat Kauko-Idän armeijan kenraaliluutnantti G.
M. Semjonovin, Maajoukkojen Yleisesikunnan kenraaliluutnantti M. K. Diterihsin, Vapaa-
ehtoisen Luoteisarmeijan jalkaväkikenraali N. N. Judenitšin ja muiden valkoisten joukkojen
sotilaat. Tarkemmin ks.: W������W��P���	������=;\�M���������"�5N��"(P���##9��%�

26 Arhangelski Aleksei Petrovitš (1872–1959) – Venäläisen yleissotilaallisen liiton (ROVS)
puheenjohtaja 22:sta maaliskuuta 1938 25:een tammikuuta 1957, Yleisesikunnan kenraali-
luutnantti (1917). Osallistui kansalaissotaan. Sen jälkeen kun Venäjän armeija oli v. 1920–
1926 evakuoitu Krimiltä toimi kenraaliluutnantti P. N. Wrangelin päämajan henkilöstöosas-
ton päällikkönä. Venäjän yleissotilaallisen liiton puheenjohtajana v. 1938–1957.
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Venäläisten emigranttien historiankirjoitus antaa vain vähän aineksia työni
keskipisteessä olevien ongelmien syvällisempään käsittelyyn. Näinkään niuk-
koja tietoja ei pidä kuitenkaan jättää käyttämättä, koska ne voivat auttaa tutki-
joita selvittämään muutamia talvi- ja jatkosodan tapahtumia.

Kun Suuren isänmaallisen sodan traagiset tapahtumat siirtyivät historialli-
seen menneisyyteen, Neuvostoliitossa alettiin 1960–70 -luvuilla julkaista talvi-
ja jatkosotaan osallistuneiden neuvostoliittolaisten sotapäälliköiden ja rivi-
miesten (sekä sotilas- että siviilihenkilöiden) muistelmia. Tämän aineiston avul-
la voidaan selvittää historiallista taustaa aikana, jolloin sotavankien ongelma oli
ajankohtainen.

Näistä teoksista on tärkeä mainita marsalkka K. Meretskovin28  muistelmat
Kansan palveluksessa29 , jotka julkaistiin 1968 ja marsalkka A. Vasilevskin30

Koko elämän tehtävä31  vuodelta 1975. Nämä kirjat herättävät suurta tieteellistä
mielenkiintoa Suomen ja Neuvostoliiton suhteita tutkivien historioitsijoiden
keskuudessa siksi, että molemmat Neuvostoliiton asevoimien sotapäälliköt otti-
vat osaa Suomea vastaan käytyihin taisteluihin v. 1939–44.

Talvisodan aikana Meretskov komensi 7:ttä armeijaa ja jatkosodan aikana
Volhovan sekä Karjalan rintamia. A.Vasilevski toimi talvisodan aikana puna-ar-
meijan pääesikunnan operatiivisen valmisteluosaston päällikkönä ja Suuren isän-
maallisen sodan aikana (vuodesta 1942) puna-armeijan päämajan päällikkönä.

Nämä muistelmat ovat arvokkaita myös oman tutkimukseni kannalta, vaikka
niissä ei käsitelläkään sotavankikysymystä. Koska muistelmat nostivat Neuvosto-
liitossa ensimmäisen kerran yksityiskohtaiseen käsittelyyn monia talvi- ja jatko-
sotaan liittyviä kysymyksiä, niiden sisältämien, salaisiin tietoihin tutustumaan
päässeiden henkilöiden antamien historiallisten tietojen analysointi auttaa pääse-
mään sisälle tuolloisiin tapahtumiin ja selvittämään sen, millaisessa henkisessä ja
moraalisessa ilmapiirissä noiden historiallisten tapahtumien henkilöt toimivat.

Oman lisänsä tuovat Venäjän partisaaniliikkeestä kertovat kirjat sekä entisten
partisaanien muistelmat, koska niissä kerrotaan joskus myös sotavangeista. Mi-
nua ovat kiinnostaneet ensisijaisesti ne julkaisut, jotka liittyvät Karjalan kan-
naksella käytyihin taisteluihin, eli siis siellä, missä Suomen asevoimat toimivat.
Monet näistä kirjoista eivät anna totuudenmukaista kokonaiskuvaa Karjalassa
käydystä partisaanisodasta, koska sitä kuvattiin virallisen neuvostoideologian
näkökulmasta. Tässäkään tapauksessa ei voi kuitenkaan jättää huomiotta ole-
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28 Meretskov K. A. (1897–1968). Neuvostoliiton marsalkka (1944), Neuvostoliiton sankari
(1940). Oli talvisodan aikana 7:nnen armeijan komentaja. Suuren isänmaallisen sodan vuo-
sina Ylipäällikön päämajassa, armeijankomentaja, sittemmin Volhovan, Karjalan ja ensim-
mäisen Kaukoidän rintamien komentaja.
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30 Vasilevski A.M. (1895–1977), Neuvostoliiton marsalkka (1943), kahdesti Neuvostoliiton

sankari (1944, 1945). Suuren isänmaallisen sodan aikana Päämajan päällikkö.
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massa olevia asiakirjoja eikä omaperäisiä, usein subjektiivisia ”todistajanlau-
suntoja”. Niistä voi löytää johtolankoja ja tukipisteitä myöhemmille etsinnöille.

Kun on kyse neuvostopartisaanien toiminnasta kertovista julkaisuista ja tuon
ajan Neuvostoliiton sotahistoriasta kokonaisuutena, on muistettava suomalais-
ten sotavankien kysymystä tutkittaessa, että neuvostoliittolaiset sotapäälliköt ja
poliitikot, neuvostohistorioitsijat ja kyseisistä kirjoista arvosteluja kirjoittaneet
neuvostoliittolaiset kustannustyöntekijät eivät pitäneet jatkosotaa erillisenä so-
tana vaan käsittelivät sitä ainoastaan osana Neuvostoliiton fasistista Saksaa ja
sen liittolaisia vastaan käymää Suurta isänmaallista sotaa.

Neuvostoliitossa juhlittiin 1985 laajalti fasistisesta Saksasta saadun voiton
40-vuotisjuhlia, joten voisi kuvitella, että sotavankiongelmakin olisi herättänyt
suurta mielenkiintoa. Tuon ajan neuvostoelämästä kertovista historiikeista voi
havaita, että historioitsijoiden mielenkiinto erilaisia suuren isänmaallisen sodan
ilmiöitä kohtaan heräsi ja kasvoi huomattavasti. Tämä näkyi muun muassa ai-
hetta käsittelevien julkaisujen määrän kasvuna32 . Niissä jatkui kuitenkin edel-
leen väheksyvä suhtautuminen sotavankeihin; lähes kaikissa tutkimuksissa vain
viitattiin sotavankikysymykseen. Sitä ei tutkittu, lueteltiin vain joitakin faktoja
ja lukuja. Mutta suomalaisia tai neuvostoliittolaisia talvi- ja jatkosodan sotavan-
keja niissä ei edes mainittu.

Vuonna 1989 ilmestyneessä N. I. ja V. N. Baryšnikovin yhdessä V. G.
Fedorovin kanssa kirjoittamassa kirjassa Suomi toisessa maailmansodassa33

sotavankiteemaa ei käsitellä käytännöllisesti katsoen lainkaan, mainitaan vain
muutaman kerran suomalaisten sotilaiden siirtyneen puna-armeijan puolelle34.

Kun talvisodan syttymisestä tuli vuonna 1989 kuluneeksi 50 vuotta, uuden Ve-
näjän historiankirjoituksessa alkoi lopultakin sotavankiongelman tutkiminen.
Neuvostoliittolaisia tutkijoita kiinnosti luonnollisesti ensisijaisesti venäläisten so-
tavankien kohtalo. Vuonna 1990 ilmestyi kansantajuisessa tieteellisessä julkaisu-
sarjassa Isänmaan puolustus historiatieteiden tohtorin M. I. Semirjagan englan-
niksi ja suomeksikin käännetty kirja Neuvostoliittolais-suomalainen sota. 50
vuotta sen päättymisestä35 . Siinä käsitellään ensimmäisen kerran seikkaperäisesti
neuvostoliittolaisten sotavankien kohtaloita kyseisen sodan aikana.

Sotahistoriallisessa aikakauslehdessä julkaistiin 1990-luvun alussa kokonai-
nen sarja artikkeleita, joissa käsiteltiin talvisotaa eri puolilta36 . Niissä nousi yhä
useammin esiin myös sotavankiongelma. Merkittävä ja erittäin ilahduttava ta-
pahtuma oli vuonna 1995 järjestetty talvisodalle omistettu suomalaisten ja neu-
vostoliittolaisten historioitsijoiden pyöreän pöydän keskustelu, jonka materiaa-
lit julkaistiin Rodina-aikakauslehden numerossa 12.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Lehdessä julkaistiin mm. L. Nosyrevan ja T. Nazarovan artikkeli Menkääm-
me Golgatalle, veliseni…, jossa käsiteltiin neuvostoliittolaisia sotavankeja Suo-
messa vuosina 1939–40. Se on ensimmäinen todella vakavasti kirjoitettu artik-
keli, joka antaa totuudenmukaisen kuvan neuvostoliittolaisten upseerien ja so-
tamiesten oleskelusta Suomen alueella olleilla leireillä sekä heidän myöhem-
mästä kohtalostaan Neuvostoliitossa. Talvisodan sotavankeja käsittelevässä ar-
tikkelissa on kuitenkin harhaanjohtavasti kuvituksena valokuva sotavanki Unto
Huttusen vuonna 1942 päivätystä luettelointiasiakirjasta37 , kartta neuvostoliit-
tolaisten sotavankileirien sijainnista jatkosodan aikana sekä taulukko, jossa on
esitetty suomalaisten kuolleisuuslukuja leireillä ja sairaaloissa v. 1941–194438 .
Tällaiset asiat eivät kuitenkaan vähennä kyseisen tutkimuksen ansioita, vaan ne
päinvastoin syventävät merkittävästi tietojamme suomalaisten sotavankien
sijoituspaikoista v. 1941–1944. Osa tästä artikkelista liitettiin sittemmin kokoo-
mateokseen Talvisota 1939–194039 . Se on ensimmäisiä venäläisten ja suoma-
laisten historioitsijoiden yhteisiä neuvostoliittolais-suomalaista talvisotaa käsit-
televiä tutkimuksia. Tässä O. R�eševskin ja O. Vehviläisen toimittamassa teok-
sessa lukuisat kirjoittajat valaisevat aikaisemmin tuntemattomien asiakirjojen
pohjalta kyseisen konfliktin esihistoriaa, sen kulkua, kummankin maan sisäistä
ja kansainvälispoliittista tilannetta sekä tarkastelevat sodan tuloksia ja sen vai-
kutusta Euroopan voimatasapainon muuttumiseen toisen maailmansodan en-
simmäisen vaiheen aikana. Erityisen arvokasta tässä kirjassa on se, että siinä on
esitetty useista asioista kaksi eri näkökantaa, suomalainen ja venäläinen. Suo-
malaisen historioitsijan, professori Ohto Mannisen artikkelissa käsitellään jon-
kin verran myös sotavankikysymystä.

Lakitieteen tohtori, ensimmäisen arvoluokan kapteeni V. Galitski julkaisi
vuonna 1997 Moskovassa monografian Suomalaiset sotavangit sisäasiain kan-
sankomissariaatin leireillä40 . Se on käytännössä ensimmäinen seikkaperäinen
venäläinen tieteellinen työ, joka käsittelee nimenomaan suomalaisia sotavanke-
ja. Kirjoittaja julkaisee aiemmin tuntemattomia tietoja suomalaisten sotavan-
kien vankeusajasta Neuvostoliiton alueella sijainneilla sisäasiain kansankomis-
sariaatin leireillä.

Valitettavasti Galitski on kuitenkin hyödyntänyt ainoastaan venäläistä aineis-
toa. Toinenkin puutteellisuus löytyy: Omiin tutkimusteni perusteella olen va-
kuuttunut, että osa tutkijan johtopäätöksistä ei vastaa todellisuutta. Muun muas-
sa monografiassa ilmoitetut luvut Neuvostoliiton alueella kuolleista suomalai-
sista sotavangeista eroavat merkittävästi muiden lähteiden luvuista. Lisäksi
Galitskin väitteet suomalaisten sotavankien aktiivisesta osallistumisesta fasis-
minvastaiseen toimintaan aatteellisista ja poliittisista syistä tuntuvat kiistanalai-

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 Huttunen Unto Antero. Vänrikki. Joutui vangiksi 15.7.1941. Palautettiin Suomeen sotavan-
kien vaihdon yhteydessä 22.11.1944.

38 7��������.���7�N������1��-(��
�'����������	��'���;��]/^^��
�����g�����##%���0 �
39 +�'�44� ������ �#�#$�#90�� 8����� ��� (����>����4� �����4!� 8����� ��� W���"����� �

������4���'����4��"������''������\���4�����h8��8(�;����*��7�	�����###
40 ������)�����3����������������������������4��78�&��*����##:�



J O H D A N T O     27

silta. Mielestäni suurin osa suomalaisista kuten muihinkin kansallisuuksiin
kuuluvista sotavangeista osallistui antifasistiseen toimintaan ennen kaikkea
lisämuonan vuoksi.

Epätarkkuuksista huolimatta Galitskin kirja antaa suomalais-neuvostoliitto-
laisia suhteita ja sotavankikysymystä tutkiville historioitsijoille mahdollisuuden
muodostaa käsitys eräistä noihin tapahtumiin liittyvistä osista.

Venäläinen tutkija L. Nosyreva on kirjoittanut kaksi suomalaisia sotavankeja
käsittelevää artikkelia, joita ei ole valitettavasti julkaistu venäjäksi. Toinen il-
mestyi suomalaisessa kokoomateoksessa Talvisodan pikkujättiläinen41  ja toi-
nen42 , suomalaisia jatkosodan sotavankeja käsittelevä, on olemassa vain käsi-
kirjoituksena. Molemmat artikkelit käsittelevät suomalaisia sotavankeja neu-
vostoliittolaisilla sotavankileireillä. Suomalaiset sotavangit -artikkelissa valote-
taan Venäjän valtiollisen sota-arkiston aineiston perusteella suomalaisten sota-
vankien kuolleisuutta jatkosodan aikana Neuvostoliiton leireillä.

Vuonna 1997 ilmestyi Vladimir Neve�inin kirja Hyökkäyssodan syndrooma.
Neuvostopropaganda ”pyhien taisteluiden” kynnyksellä v. 1939–194143 . Tekijä
käsittelee siinä joitakin neuvostoliittolaisille ja suomalaisille sotavangeille koh-
distettuun ideologiseen työhön liittyviä kysymyksiä sekä toisen maailmansodan
aattona touko-kesäkuussa 1941 tapahtunutta Neuvostoliiton propagandakoneis-
ton uudelleenjärjestelyä.

Valitettavasti viime vuosina venäläiseen historiakirjallisuuteen on ilmestynyt
kyseenalaisiakin teoksia. ”Avatakseen venäläisten lukijoiden silmät” sensaa-
tionhakuiset uudet historioitsija-ideologit ovat nostaneet niissä esiin vähän tut-
kittuja talvisodan kysymyksiä vaihtamalla yksinkertaisesti entiset ideologiset
etumerkit päinvastaisiksi. Tällaiset ”tutkijat” vääristelevät historian kulkua,
koska he eivät ota huomioon tapahtumien keskinäisiä suhteita ja erottavat ne
ajallisesta jatkumosta. He tulkitsevat historiallisia tapahtumia kaavamaisesti,
omien mieltymystensä ja päämääriensä mukaan ja julkaisevat yksittäisten Neu-
vostoliittoa vastaan sotineiden henkilöiden äärimmäisen tarkoitushakuisia mie-
lipiteitä ja muistelmia. Joskus he menevät jopa niin pitkälle, että vääristelevät
tosiasioita saadakseen historiatieteestä vahvistuksen epäilyttäville teorioilleen.

Maaliskuussa 2000 Jalkalan kylässä ja Zelenogorskin (Terijoen) kaupungissa
pidettiin kansainvälinen konferenssi Talvisodan 105 päivää. 60 vuotta neuvos-
toliittolais-suomalaisesta vuosien 1939–1940 sodasta. Sen aineistosta tehdyssä
julkaisussa on sotatieteiden lisensiaatin S. Irjutinin artikkeli, jossa hän vakuut-
taa, että Suomessa menehtyi 13 000 neuvostoliittolaista sotavankia vuosina
1939–1940. Hän ei kuitenkaan ilmoita mitä lähteitä hän on käyttänyt lähettäes-
sään tieteelliseen kiertoon nämä sensaatiomaiset ja erittäin epäilyttävät luvut.

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 Nosyreva L., Talvisodan suomalaiset sotavangit//Talvisodan pikkujättiläinen. (toimittaneet
J. Leskinen, A. Juutilainen) WSOY 1999
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Virallisten suomalaisten tietojen mukaan, joihin yhtyvät myös venäläiset his-
torioitsijat, talvisodan aikana sotavankeudessa kuoli 11344  puna-armeijalaista.45

Irjutin esittää lisäksi tietoja siitä, että talvi(!)sodan aikana suomalaisia sota-
vankeja ”kehotettiin keräämään marjoja, sieniä ja havuja jne.”46  leireillä annet-
tavan muona-annoksen täydentämiseksi. Kirjoittajan talvisotaa koskeva väite,
että ”työnteosta tuli henkiin jäämisen ehto” ei kestä kritiikkiä, sillä päinvastoin
kuin jatkosodan aikana, vuosina 1939–1940 suomalaisia ei käytetty laajalti työ-
voimana. Suomalaiset sotavangit työskentelivät pääasiassa leirin huoltotoimis-
sa: suutarinverstaassa, ruokalassa yms. työtuvissa. Sitä paitsi sotavankien ja in-
ternoitujen asiain hallinto ei yleensäkään pitänyt tarkoituksenmukaisena käyt-
tää suomalaisten sotavankien työvoimaa leirien ulkopuolisissa töissä, koska
heitä oli niin vähän. Tilanne muuttui vuonna 1941, jolloin työnteosta tuli
”eloonjäämisen ehto”, koska sotavankien annokset kasvoivat tuotannollisten
normien täyttämisestä ja ylittämisestä.

Ennalta päätettyjen mielipiteiden sokaisemien julkaisujen kirjoittajat paisut-
televat aktiivisesti erilaisia huhuja ja olettamuksia. Kyseiset historiallisina hy-
poteeseina tai löytöinä esitetyt oletukset vaikeuttavat olennaisesti historioitsi-
joiden työtä. Tällaisia ”uutta luovia läpimurtotutkimuksia” on tarkasteltava
kriittisesti ja paljastettava niiden epärehellinen suhtautuminen historiallisiin
lähteisiin ja tosiasioihin, jolloin tulee tuhlanneeksi aikaa ja voimia yrittäessään
edistää historiatutkimusta.

Monet Venäjällä vuosina 1997–1998 pidetyt kansainväliset konferenssit ovat
antaneet merkittävän panoksen sotavankeustutkimukseen. Tällainen oli mm.
Vologdan kaupungissa 23.–25. lokakuuta 1997 järjestetty kansainvälinen kon-
ferenssi Sotavankeuden ongelmat: historia ja nykyisyys. Vologdan opettajien
jatkokoulutus- ja uudelleenkoulutusinstituutin kustantamo on julkaissut sen
pohjalta kaksiosaisen kokoomateoksen, jossa on teesejä, raportteja ja esitelmiä.47

Ensimmäinen osa koostuu julkaisuista, jotka käsittelevät neuvostoliittolaisia
sotavankeja, fasisminvastaisia järjestöjä sekä sodan ja sotavankeuden ongelmia
ihmiskunnan historiassa. Toinen osa kertoo Neuvostoliiton alueella toisen maa-
ilmansodan aikana pidettyjen ulkomaalaisten sotavankien kohtaloista. Konfe-
renssin työhön osallistui venäläisten ohella myös tutkijoita Itävallasta, Saksasta
ja USA:sta. Konferenssin esitelmissä käsiteltiin muun muassa sotavankien osal-
listumista viholliselle lentolehtisten avulla suunnattuun puna-armeijan propa-
gandaan, sotavankien työvoiman käyttöä Neuvostoliiton alueella ja sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnon leireillä olleiden vihollisarmeijoiden sotilaiden
lääkintähuoltoa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

44 Ulkoasiainministeriön arkisto (UA), 109E7.
45 On ilmoitettu toinenkin sotavankeudessa kuolleitten neuvostosotilaiden lukumäärä: 111.

Tarkemmin ks. Alava Teuvo, Hiltunen Reino, Juutilainen Antti. Muistatko… Sotavangit ry.
1969–1989. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä 1989, 23.
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Merkittävä etappi sotavankeustutkimuksen kehityksessä oli myös kansain-
välinen konferenssi, joka järjestettiin Neuvostoliitossa olleiden sotavankien
fasisminvastaisten järjestöjen perustamisen 55-vuotispäivän kunniaksi ja Sota-
vankeuden tragedia -museon kehittämiseksi. Moskovan alueella sijaitsevassa
Krasnogorskin kaupungissa 1.–2. lokakuuta 1998 pidetyn konferenssin alkuun-
panijana oli Saksalaisten antifasistien muistomuseo. Konferenssiin osallistui
Venäjän ja Saksan tieteellisten tutkimuskeskusten, museoiden, valtiollisten or-
ganisaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Vaikka suomalaisten sota-
vankien asemaa ei siellä suoranaisesti käsiteltykään, täysistunnoissa pidetyissä
esitelmissä tuotiin esille kysymyksiä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia ratkais-
taessa muutamia vähän tutkittuja sotavankeuskysymyksiä48 .

Myös Petroskoissa vuonna 1995 julkaistu asiakirjakokoelma Karjalan rinta-
man molemmin puolin49 on merkittävä apu tutkimukselle. Siinä on materiaalia
sekä Venäjän että Suomen arkistoista, mm. aineistoa sotivien osapuolten parti-
saani- ja tihutyöosastojen toiminnasta, Karjalan alueella olleiden keskityslei-
rien perustamisesta sekä sotavankien kuulustelupöytäkirjoja.

Uusia mahdollisuuksia sotavankikysymyksen tutkimukselle ja analyysille
avaa aiemmin tuntemattomasta aineistosta koottu teos, jossa on julkaistu mate-
riaalia Venäjän federaation vastatiedustelun arkistosta, puolustusministeriön ar-
kistosta, Venäjän valtiollisesta sota-arkistosta, Venäjän federaation turvallisuus-
palvelun arkistosta, federatiivisten rajajoukkojen arkistosta sekä muiden Venä-
jän federaation hallinnonalojen ja virastojen arkistoista50 . Tämän kahdeksan-
osaisen laitoksen ensimmäinen osa käsittelee ajanjaksoa marraskuusta 1938
21:een kesäkuuta 1941. Toinen osa taas kattaa ajan 22:sta kesäkuuta 1941 jou-
lukuuhun 1941. Seuraavien osien kohdalla työ jatkuu. Kokoomateoksessa on
Neuvostoliiton valtion turvallisuuselinten työskentelyä käsittelevää aiemmin
”salainen” tai ”erittäin salainen” -leimalla merkittyä aineistoa.

Pietarilainen kustantamo Poligon julkaisi vuonna 2000 asiakirjakokoelman
Talvisodan 1939–1940 salaisuudet ja opetukset. Auenneiden arkistojen asiakir-
joja51 . Siinä olevat asiakirjat antavat kuvan diplomaattisen ja aseellisen kamp-
pailun käänteistä neuvostoliittolais-suomalaisen konfliktin kehittyessä. Jotkut
niistä liittyvät talvisodan suomalaisiin sotavankeihinkin.
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Moskovalainen Logos-kustantamo julkaisi samana vuonna professori M.
Zagorulkon toimittaman asiakirjakokoelman Sotavangit Neuvostoliitossa
1939–195652 , jota voidaan oikeutetusti pitää täydellisimpänä Neuvostoliiton
alueella olleisiin ulkomaalaisiin sotavankeihin liittyviä asioita käsittelevänä
hakuteoksena. Siinä julkaistut asiakirjat valaisevat melko täydellisesti kaikkein
tärkeimpiä sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien asiain hallinnon perus-
tamiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten sotavankileirien ja vas-
taanottopaikkojen perustamista, sotavankien ylläpitoon liittyviä asioita, heidän
käyttämistään työvoimana, lääkintähuoltoansa ja kotiuttamistaan.

Kokoomateoksen ansioihin kuuluu myös se, että normatiivisten asiakirjojen
ohella siihen on otettu raportteja, yhteenvetoja ja muuta informatiivis-analyyt-
tistä materiaalia, jota valmisteltiin Stalinia, Berijaa, Molotovia, Hruštševia ja
muita neuvostovaltion poliittisia johtajia varten. Kun niitä käytetään muiden
lähteiden ohella, pystytään jossain määrin ymmärtämään sotavankeja koskenei-
den poliittisten ja taloudellisten päätösten motiiveja.

Kyseisen julkaisun ainoa puute on se, että sen toimittajat keskittivät huo-
mionsa pääasiassa saksalaisia ja japanilaisia sotavankeja koskeviin asiakirjoi-
hin. Valitettavasti siitä puuttuu suomalaisiin liittyvä aineisto, vaikka sitä löytyy-
kin venäläisistä arkistoista.

Päättäessäni lyhyen neuvostoliittolaisen ja venäläisen historiankirjoituksen
esittelyn minun täytyy kuitenkin lopuksi mainita vielä muutama teos. Vuonna
2001 kustantamo Harvest-AST julkaisi historian tohtori V. Bojarskin työn, joka
käsitteli Suuren isänmaallisen sodan aikaista partisaaniliikettä. Kirjoittaja ana-
lysoi partisaanitoiminnasta saatuja, myös Karjalan rintamaa koskevia positiivi-
sia ja negatiivisia kokemuksia käyttäen hyväkseen aiemmin julkaisemattomia
asiakirjoja53 .

Moskovalainen kustantamo Reittar julkaisi vuonna 2001 Saksalaisten anti-
fasistien muistomuseon johtajan, historian lisensiaatin, sotatieteiden akatemian
professorin A. A. Krupennikovin kirjan Sotavankeuden raskas taakka54 . Vaikka
tämä teos liittyykin suurimmalta osin Neuvostoliitossa olleisiin saksalaisiin
sotavankeihin, tekijä esittää kuitenkin muutamia erittäin tärkeitä asiakirjoja
sotavankileireistä, joilla oli jatkosodan aikana myös suomalaisia sotavankeja.

Venäläinen sotavankikysymyksen tutkija, professori, historian tohtori V.
Konasov kirjoitti yhdessä A. Kuzminyhin kanssa vuonna 2002 teokset, joista
ensimmäinen on Suomalaiset toisen maailmansodan sotavangit Pohjois-Euroo-
passa (1939–1955). Tutkielmia ja asiakirjoja55 . Kyseinen työ on eittämättä
mielenkiintoinen historioitsijoille, koska siinä on käytetty sisäasiainministeriön
Vologdan alueen arkiston hiljattain julkistettuja suomalaisia koskevia asiakirjo-
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ja. Teos kattaa sekä talvi- että jatkosodan ajan. Teoksessa on mukana Grjazo-
vetsin ja Tšerepovetsin sotavankileirien toimintaan liittyviä käskyjä, selostuksia
ja ilmoituksia. Lisäksi siihen on otettu aineistoa operatiivis-tšekistisistä toimen-
piteistä, joiden tarkoitus oli paljastaa suomalaisten sotavankien keskuudessa
toimivat tiedustelu- ja vastatiedusteluelimet. Tekijät julkaisevat muutamia suo-
malaisten sotilaiden kuulustelupöytäkirjoja, Tšerepovetsin leirin nro 158 opera-
tiivisen osaston työntekijöiden antamia todistuksia, sekä niiden suomalaisten
sukunimet, jotka kieltäytyivät palaamasta sotatoimien päättymisen jälkeen Suo-
meen ja jotka anoivat Neuvostoliiton kansalaisuutta.

Kokonaisuudessaan vologdalaiset tutkijat Konasov ja Kuzminyh ovat tehneet
arvokkaan tutkijoita kiinnostavan työn. Valitettavasti kirjan painosmäärä on ai-
noastaan 200 kappaletta, mikä tekee sen käytännössä lähes tavoittamattomaksi
Vologdan alueen ulkopuolella ja varsinkin ulkomailla asuville sotavankeus-
kysymystä tutkiville.

Mainitsemisen arvoinen on myös Konasovin ja Kuzminyhin artikkeli Grjazo-
vetsin leirillä v. 1939–1941 olleista puolalaisista sotavangeista56 , vaikka se ei
suoraan liitykään tutkimukseni aiheeseen. Artikkelissa on tuotu esiin tärkeää ja
vertailun kannalta välttämätöntä tietoa niistä Puolan kansalaisista, joita pidettiin
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon leirillä Grjazovetsin kaupungissa
Vologdan alueella. Alun perin leiri oli tarkoitettu puolalaisille sotavangeille. Sit-
temmin heidän tilalleen tuli talvisodan aikana suomalaisia sotavankeja. Kun
heidät kotiutettiin huhtikuussa 1940, leirille tuli jälleen puolalaisia. Leirin
asukkaiksi tuli kuin ihmeen kaupalla hengissä selvinneitä puolalaisia, jotka lä-
hetettiin sinne Kozelskin, Starobelskin ja Ostaškovin leireiltä. Tekijät julkaise-
vat tietoja entisten Puolan armeijan sotilaiden käytöstä työvoimana, heidän siitä
saamastaan korvauksesta sekä heidän keskuudessaan harjoitetusta kulttuuri-
joukkotyöstä ja propagandasta. Lisäksi V. Konasov ja A. Kuzminyh kiinnittävät
erityistä huomiota sotavankien värväykseen niin sanotuiksi ”tiedotusagenteiksi”.

On mainittava vielä yksi professori V. Konasovin ja A. Kuzminyhin yhteinen
työ: Vologdassa vuonna 2002 julkaistu Saksalaiset sotavangit Neuvostoliitossa:
historiografia, bibliografia, haku- ja selityslaitos57 . Vaikka teos on yleisluontoi-
nen eikä se ole suoraan tutkimusaiheeseeni liittyvä, se antaa kuvan sotavankiky-
symyksen tutkimuksen kehityksestä Venäjällä viimeisen vuosikymmenen aika-
na. Tekijöiden mukaan kyseisenä aikana ilmestyi yli 830 tätä aihepiiriä käsitte-
levää kirjaa ja artikkelia.

Yleisellä tasolla sotavankeuden ongelmakenttään liittyy myös pietarilaisen
tutkijan S. Firsovin ”Postikortti” sotavangeille: Episodi Suursodan 1914–1918
ajan yksityisestä kirjeenvaihdosta58 . Siinä tekijä muun muassa toteaa, että vaik-
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ka Venäjä oli liittynyt Haagin vuoden 1907 konventioon, ulkomaalaisten sota-
vankien pitoon liittyi monia ongelmia. Ulkomaalaisilta sotavangeilta oli esimer-
kiksi evätty säännöllinen kirjeenvaihto läheistensä kanssa. Ensisijaisesti se tie-
tenkin liittyi valtaviin etäisyyksiin ja Venäjän postilaitoksen heikkoon toimin-
taan sodan oloissa. Lisäksi kirjeenvaihtoa hankaloitettiin sillä, että sitä sai käydä
ainoastaan joko venäjäksi, saksaksi tai ranskaksi. Kävi niin, että kirjeenvaihto
muodostuikin upseeriston etuoikeudeksi samalla kun suurin osa rivimiehistä ei
kyennyt käyttämään Venäjän sotapostilaitoksen palveluita hyväkseen. Nämä
tekijän huomautukset ovat minulle arvokkaita tutkimukseni kannalta siksi, että
kuten tiedetään, talvi- ja jatkosodan aikana kirjeenvaihto-oikeus oli käytännös-
sä evätty sekä suomalaisilta että venäläisiltä sotavangeilta ennen kaikkea ideo-
logisista ja poliittisista syistä.

Viime aikoina on ilmestynyt huomattava määrä julkaisuja, jotka käsittelevät
entisistä Neuvostoliiton kansalaisista muodostettuja Wehrmachtin joukko-osas-
toja. Huomattavasti vähemmän Venäjällä tiedetään neuvostokansalaisten osal-
listumisesta Suomen armeijan sotilaallisiin muodostelmiin. Suomalaisessa his-
toriankirjoituksessa tätä aihetta on sen sijaan käsitelty jo kauan ja hyvällä me-
nestyksellä. Palaan tähän kysymykseen myöhemmin tutkimukseni muissa osis-
sa. Jo aiemmin mainitun B. Ba�anovin talvisodasta kertovan kirjan lisäksi on
mainittava pietarilaisen tutkijan V. Musajevin artikkeli Neuvostokansalaiset
Suomen armeijan palveluksessa toisen maailmansodan aikana59 . Tekijä käy
yksityiskohtaisesti läpi kansallisten joukko-osastojen muodostamista ja neu-
vostokansalaisten yhteistyötä 1939–1940. Valitettavasti artikkeli on kirjoitettu
suomalaisten kirjojen ja julkaisujen pohjalta käyttämättä venäläisiä arkistoja.

Kollaboraatioteemaa60  käsittelee myös pietarilainen historiantutkija K. Alek-
sandrov artikkeleissaan Haaste järjestelmälle. (Neuvostovastaisista mielialoista
armeijan joukko-osastoissa neuvostoliittolais-suomalaisen sodan aikana 1939–
1940.)61  ja Häiriö ”aktiivisen vapaudettomuuden järjestelmässä”62 . Tekijän
mielestä stalinilaisen yhteiskunnan ennen kuulumattomat sisäiset paineet saivat
neuvostokansalaiset osoittamaan monipuolista tukea viholliselle, kun taas eu-
rooppalainen kollaboraatiotoiminta perustui hyvin pitkälle määrättyihin
yhteiskunnallispoliittisiin sympatioihin fasismin sosiaalis-ekonomista tai poliit-
tista doktriinia kohtaan. Siksi tekijä tarkastelee kyseistä prosessia tietyn yhteis-
kunnan osan itsenäisenä, vaistonvaraisena protestina neuvostovaltion sisäistä, J.
V. Stalinin henkilökohtaisen valtajärjestelmän syventämää terroripolitiikkaa
vastaan. Aleksandrovin mukaan valkoisen emigranttikunnan olemassaolo ja
toiminta antoi Stalinin vastaiselle protestille tiettyä vakautta ja dynaamisuutta.
Tämä koski erityisesti emigranttien sotilaspiirejä, jotka olivat valmiita aloitta-
maan jälleen aseellisen taistelun ensimmäisen tilaisuuden tullen.
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Akateemikko M. I. Semirjaga on julkaissut teoksen Kollaboraatio. Luonne,
typologia ja ilmentymät toisen maailmansodan aikana63 . Siinä tekijä käsittelee
yksityiskohtaisesti kollaboraation syntymisen syitä, ilmenemismuotoja ja -kei-
noja sekä erityispiirteitä eri maissa. Semirjagan mielestä kollaboraation muodot
olivat varsin moninaiset – valtiollisella tasolla tapahtuneesta yhteistyöstä hyök-
kääjän kanssa arkielämän yhteistyöhön asti. Tekijän mielestä väestön enemmis-
tö ei kuitenkaan moraalisista syistä hyväksynyt viimeksi mainittua yhteistoi-
minnan muotoa. Kirjoittajan johtopäätös on se, että Euroopan miehitetyissä
maissa oli eri syistä ja eri muodoissa yhteistoiminnassa vihollisen kanssa toimi-
via suunnilleen yhtä paljon kuin vastarintaliikkeeseen osallistuvia.

Eräät kirjat ja artikkelit liittyvät niin tutkimukseni aiheeseen kuin kollaboraa-
tioonkin vain vähän, mutta niissä on hyödyllisiä tietoja vertailujen tekemiseksi.
Tarkoitan tutkimuksia, jotka käsittelevät neuvostokansalaisten pakkotyötä kol-
mannessa valtakunnassa ja heidän palauttamistaan – monesti vastoin heidän
tahtoaan – kotimaahan sodan jälkeen64 . Näissä tutkimuksissa on tietoja Neu-
vostoliitossa olleista ulkomaalaisista, myös suomalaisista, jotka palautettiin
taistelutoimien päättymisen jälkeen kotimaihinsa.

Venäläinen tutkija, maantieteen tohtori P. Poljan julkaisi vuonna 1996 teok-
sen Kahden diktatuurin uhrit. Ostarbeiterit ja sotavangit kolmannessa valta-
kunnassa65 . Hänen teoksensa Kahden diktatuurin uhrit. Venäläisten sotavan-
kien elämä, työ, nöyryytys ja kuolema vieraalla maalla ja kotimaassa66  ilmestyi
vuorostaan vuonna 2002. Huolimatta siitä, että jälkimmäinen kirja on ensim-
mäisen, vuonna 1996 ilmestyneen teoksen toinen painos, tosiasiassa kysymys
on kahdesta erillisestä kirjasta, sillä toiseen painokseen tehdyt muutokset ovat
niin olennaisia. Kirjan teksti on muokattu uudelleen ja siihen on lisätty uusia,
julkiseksi tulleiden arkistomateriaalien perusteella tehtyjä johtopäätöksiä. Mo-
lemmat kirjat ovat ensimmäisiä yleistäviä venäläisen historiankirjoituksen mo-
nografioita, jotka käsittelevät neuvostoliittolaisia sotavankeja ja siviilityöläisiä
(”ostarbeitereita”), jotka ensin pakotettiin Saksaan, ja palautettiin sitten sodan
jälkeen Neuvostoliittoon. Kirjoissa on seikkaperäisesti tarkasteltu sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnon työskentelyä sekä annettu lukuja puna-armei-
jan ja siviiliväestön tappioista. Lisäksi tekijä käsittelee venäläisten sotavankien
värväämistä Saksan armeijan alaisiin kansallisiin sotilaallisiin muodostelmiin
ja neuvostosotilaiden palvelua vapaaehtoisina Wehrmachtin joukko-osastoissa.
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Tohtori Poljan käsittelee myös Neuvostoliitossa olleita suomalaisia sotavan-
keja. Hänen esittämänsä luvut suomalaisten sotavankien määrästä talvisodan
aikana herättävät kuitenkin vähintäänkin hämmennystä. Kirjoittaja toteaa, että
neuvostoliittolais-suomalaisen vuosien 1939–1940 aseellisen konfliktin seu-
rauksena ”Neuvostoliittoon joutui sotavangiksi käytännöllisesti katsoen yhtä
monta eli 3 400 suomalaista sotilasta kuin vuosina 1941–1944…”67 . Tekijä ei
kuitenkaan kerro, mistä luku on peräisin. Minulla ei ole tiedossani yhtään suo-
malaista, neuvostoliittolaista tai muutakaan lähdettä, josta löytyisi tällaisia lu-
kuja. On vaikea edes arvella, minkä arkistomateriaalien perusteella tekijä on
päätynyt kyseiseen johtopäätökseen.

Puutteistaan huolimatta tohtori Poljanin kirjat ovat mielenkiintoisia sotavan-
keuden tutkijoille. Kyseiset teokset on kirjoitettu aiemmin täysin tuntemattomi-
en tai vain vähän tunnettujen venäläisten ja saksalaisten arkisto- ja julkaisu-
lähteiden pohjalta. Lähteiden saaminen tieteelliseen kiertoon on ehdottomasti
Poljanin ansiota, koska niiden avulla voidaan tehdä vertailevaa tutkimusta mm.
sotavankien ja internoitujen elinolosuhteista ja heidän paluustaan kotimaihinsa
toisen maailmansodan jälkeen.

Viimeisinä vuosikymmeninä venäläiseen historiankirjoitukseen on ilmesty-
nyt useita kokoomateoksia, joissa on julkaistu Neuvostoliiton puolue- ja nuori-
sojärjestöjen, puna-armeijan ja -laivaston sekä Neuvostoliiton sisäasiain kan-
sankomissariaatin toimintaa käsitteleviä asiakirjoja. Vaikka kyseiset julkaisut
eivät suoranaisesti liity tutkimukseni aiheeseen, niissä on tärkeitä tietoja tuon
ajan taustoista ja Neuvostoliiton sisäisestä tilanteesta talvi- ja jatkosodan aikana.

Luonnollisesti kaikki nämä julkaisut ovat luoteeltaan erilaisia, koska ne pe-
rustuvat eri lähteisiin. Neuvostoliiton puolue- ja kommunistisen nuorisojärjes-
töjen järjestöasiakirjat sisältävät aineistoa, asiakirjoja ja kirjeitä, jotka korosta-
vat väestön lojaalia mielialaa. Toisaalta VKP(b):n ja Komsomolin piirikomi-
teoiden istuntojen pöytäkirjoista voi löytää tietoja niiden jäsenten mielialojen
muutoksista. Puolueen ja Komsomolin jäsenmäärä muuttui rintamatilanteen
mukaan, eniten jatkosodan aikana 1941–1944. Meitä kiinnostavimmat alueet
ovat Karjala, Leningrad ja Leningradin alue, joiden valinta johtuu ensisijaisesti
sotanäyttämön läheisyydestä.

Puolue-elinten asiakirjoissa kuvastuu puolueen ja Komsomolin paikallisjär-
jestöjen lukumäärän ja koostumuksen dynamiikka. Lisäksi niissä on tietoja
puolueen ja Komsomolin alimmalla ja keskitasolla toimineiden elinten edusta-
jien mielialoista.

Puna-armeijan poliittisten elinten asiakirjat välittävät täydellisimmän kuvan
puna-armeijan ja -laivaston joukko-osastoissa ja partisaaniosastoissa vuosina
1941–1944 vallinneesta henkisestä ja poliittisesta tilasta. Raportteihin on liitet-
ty usein oikeusistuinten ja sotaoikeuksien aineistoja ja tilastotietoja syytteeseen
asetettujen sotilashenkilöiden ja siviilien määrästä.

Poliittisten elinten asiakirjojen erityispiirre on se, että syytetty asetettiin oi-
keudelliseen vastuuseen vasta sen jälkeen, kun hänet oli erotettu puolueesta tai
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Komsomolista. Niinpä puolueen ja Komsomolin asiakirjat valaisevat täydelli-
simmin niiden jäsenten mielialojen muutoksia.

Erittäin tärkeää tietoa on julkaisuissa, jotka käsittelevät Neuvostoliiton sisä-
asiain kansankomissariaatin ja erityisesti sen piiriosastojen toimintaa. Ne sisäl-
tävät puolueasiakirjoja enemmän Neuvostoliiton väestön kielteisistä mielialois-
ta kertovaa materiaalia. Valtion turvallisuudesta vastaavilla elimillä on ollut aina
tärkeä tehtävä taistelussa toisinajattelua vastaan ja myös päävastuu väestön mie-
lialoja koskevien tietojen keräämisestä. Laaja tiedonantajien verkosto mahdol-
listi sen, että valtion turvallisuuselimet saattoivat tarkkailla käytännöllisesti kat-
soen kaikkia neuvostoyhteiskunnan sosiaalisia kerrostumia – työläisiä, kolhoo-
silaisia ja älymystöä. Sisäasiain kansankomissariaatin elinten edustajat eivät
tarkkailleet pelkästään aikuisten, vaan myös koululaisten moraalisia ja poliitti-
sia mielialoja.

Sisäasiain kansankomissariaatin asiakirjat ovat mielenkiintoisia myös siksi,
että niistä saa tarkan kuvan Neuvostoliiton väestön suhtautumisesta eri tapahtu-
miin. Neuvostoliiton puolue-elimet halusivat tietää, mitä kansalaiset ajattelivat
maan tapahtumista ja vaativat sisäasiain kansankomissariaatin paikalliselimiä
toimittamaan tietoja väestön poliittisista ja moraalisista mielialoista. Sisäasiain
kansankomissariaatin piiriosastojen erikoisraportit ovatkin tärkeä tietolähde,
koska valtion turvallisuuselinten tiedonantajat kattoivat Neuvostoliiton kaikki
väestökerrokset. Siksi juuri sisäasiain kansankomissariaatin asiakirjoissa on
valtava määrä yksityiskohtaista ja seikkaperäistä tietoa mitä erilaisimpien am-
mattien edustajien – akateemikosta kotirouvaan – sanomisista.68
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Suomalainen historiankirjoitus

Kuten neuvostoliittolaisessa myös suomalaisessa historiallisessa kirjallisuudes-
sa on sodan jälkeen valotettu niukasti sotavankikysymystä. Talvi- ja jatkosotaa
kuvattaessa huomio on kiinnitetty pääasiassa sotatapahtumien sisä- ja ulkopo-
liittisiin kysymyksiin ja sotatoimien kulkuun.

Suomen ja Neuvostoliiton ja Venäjän historiankirjoituksessa on huomattavia
eroja. Suomessa melkein kaikissa sotaa käsittelevissä kirjoissa käsitellään jos-
sain määrin neuvostoliittolaisten sotavankien elämää leireillä Suomessa tai suo-
malaisten sotavankeutta Neuvostoliitossa69 . Valitettavasti suurin osa kirjoittajis-
ta käsittelee vain pintapuolisesti erillisiä historiallisia tosiasioita, eikä tutki on-
gelmaa syvemmältä yrittäen selvittää tapausten syy- ja seuraussuhteita. Näin
ollen tutkijat eivät kykene piirtämään historiallista kokonaiskuvaa. Siksi suo-
malaisen historiankirjoituksen analyysissani pysyttäydynkin ainoastaan niissä
teoksissa, jotka liittyvät suoranaisesti sotavankeuskysymykseen.

Periaatteellinen ero maiden historiankirjoituksessa on se, että Suomessa on
julkaistu monia suomalaisten sotavankien muistelmia. Maiden historiankirjoi-
tusta taas yhdistää se, että analyyttiset julkaisut puuttuvat molemmista maista
melkein kokonaan. Mielestäni koko suomalainen historiankirjoitus voidaan
sotavankikysymyksen osalta jakaa kolmeen suureen osaan: a) tieteelliseen ja b)
historiallis-kansantajuiseen sekä c) suomalaisista sotavangeista Neuvostoliitos-
sa vuosina 1939–1944 kertovaan muistelmakirjallisuuteen.

Aikakaus- ja sanomalehdissä ilmestyneitä talvisodan suomalaisista ja neu-
vostoliittolaisista sotavangeista kertovia, hieman tendenssiomaisia artikkeleita
lukuun ottamatta kysymystä ei käsitelty suomalaisissa kirjoissa useaan vuosi-
kymmeneen. Tilanne alkoi muuttua 1980-luvun lopulla, kun talvisodan alkami-
sesta oli kulunut 50 vuotta. Vuonna 1990 ilmestyi teos 105 päivää. Uhri ja val-
koinen kuolema Kainuussa vv. 1939–194070 , joka kertoi Suomen pohjoisosissa
käydyistä taisteluista. Siinä on mukana myös Raili Kauppilan kaksi artikkelia
neuvostoliittolaisista sotavangeista Suomessa ja suomalaisista Neuvostoliitos-
sa71 . Tekijä kuvaa vankeuden olosuhteita, neuvostoliittolaisten sotavankien
muonitusta Pelson leirillä ja suomalaisten oloja Grjazovetsin leirillä.

Talvisodan neuvostoliittolaisten ja suomalaisten sotavankien tilannetta kuva-
taan yksityiskohtaisemmin venäläisiin ja suomalaisiin arkistoihin nojaten vuon-
na 1999 ilmestyneessä Jari Leskisen ja Antti Juutilaisen toimittamassa kirjassa
Talvisodan pikkujättiläinen72 . Tässä kokoomateoksessa on julkaistu filosofian
lisensiaatti Timo Malmin ja Venäjän valtiollisen sota-arkiston tutkijan Ljudmila
Nosyrevan artikkeleita Neuvostoliitossa olleista suomalaisista sotavangeista,
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69 Melkein kaikkia aspekteja valaisevat talvi- jatkosodan historian perusteoksia ovat moniosai-
set Talvisodan historia, 1–4. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVI: 1–4. WSOY, Porvoo–Hel-
sinki 1976–1979 ja Jatkosodan historia, 1–6. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XXV: 1–6.
WSOY, Porvoo 1988–1994.

70 105 Päivää. Uhri ja valkoinen kuolema Kainuussa vv. 1939–1940, Kajaani 1990.
71 Kauppila R., Sotavangit Kainuussa; Suomalaiset sotavankeudessa//105 Päivää. Uhri ja val-

koinen kuolema Kainuussa vv. 1939–1940, Kajaani 1990, s.106-139.
72 Talvisodan pikkujättiläinen. (toimittaneet J. Leskinen, A. Juutilainen) WSOY 1999.
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sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
rakenteesta ja toiminnasta kyseisen sodan aikana ja suomalaisiin Grjazovetsin
leirillä kohdistetusta propaganda- ja agitaatiotyöstä. Professori Ohto Mannisen
artikkelissa kuvataan venäläisten sotavankien oloja Suomessa73 .

Vuonna 1990 hyväksyttiin Turussa Raija Hanskin pro gradu -tutkielma. Hän,
kuten Timo Mikkolakin74 , käsitteli työssään sitä, miten suomalaiset sotavanki-
asetukset vastasivat kansainvälisiä oikeusnormeja75 . Kaksi vuotta myöhemmin
ilmestyi Lauri Hannikaisen, Raija Hanskin ja Allan Rosasin kirja Implementing
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. The Case of Finland76 , jossa
julkaistiin osia Hanskin englanniksi käännetystä pro gradu -tutkielmasta. Kirja
käsitteli jo laajemmin sitä, miten neuvostoliittolaisten ja suomalaisten viran-
omaisten toimet vastasivat kansainvälisiä oikeusnormeja ja miten ihmisoikeuk-
sia noudatettiin talvi- ja jatkosodan aikana.

Jatkosodan aikana Neuvostoliitossa olleiden suomalaisten sotavankeja kos-
kevan tutkimuksen tilanne on hieman toinen. Suomessa on viime vuosikymme-
ninä ilmestynyt muutamia entisten suomalaisten sotavankien muistelmia77 . Va-
litettavasti tekijöiden muistista on jo ehtinyt vuosien saatossa pyyhkiytyä joita-
kin sotavankeuteen liittyviä seikkoja. Niitä vaivaa myös muistelmateoksille
ominainen nykyajasta lähtevä tendenssimäisyys. Muistelmat auttavat kuitenkin
tutkijoita selvittämään epäselviä, mutta erittäin tärkeitä sotavankeuden koko-
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73 Malmi T., Suomalaiset sotavangit; Nosyreva L., Talvisodan ajan suomalaiset sotavangit;
Manninen O., Venäläiset sotavangit ja tappiot// Talvisodan pikkujättiläinen. (toimittaneet J.
Leskinen, A. Juutilainen) WSOY 1999, s.792-815.

74 Vuonna 1976 hyväksyttiin Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksella Timo Mikko-
lan sotavankeja Suomessa vuosina 1941–1944 käsittelevä pro gradu -tutkielma (Mikkola
Timo, Sotavankikysymys Suomessa vuosina 1941–1944. Poliittisen historian pro gradu -tut-
kielma Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, 1976). Siinä käsiteltiin ensi
kertaa venäläisten sotavankien vastaanoton ja leireillä pidon organisointia ja kehitystä Suo-
messa toisen maailmansodan aikana. Tämän lisäksi Timo Mikkola käsitteli sitä, miten hyvin
Suomen viranomaiset noudattivat kansainvälisiä sopimuksia suhteessa sotavankeihin. Hä-
nen tutkielmansa ansiona on myös se, että hän tutki asiaa teoreettiselta kannalta.
Vuonna 2000 hyväksyttiin Helsingin yliopiston historian laitoksessa Suomen ja Skan-
dinavian historian alalta Pirkka Mikkolan pro gradu -tutkielma (Mikkola Pirkka, Sotavangin
elämä ja kuolema. Jatkosodan neuvostosotavankien suuren kuolleisuuden syyt. Suomen ja
Skandinavian historian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopiston historian laitos, 2000).
Tutkielmassaan hän tarkastelee ongelmia, jotka liittyivät sotavankien suureen kuollei-
suuteen Suomessa v. 1941–1944, käyttäen esimerkkikohteena sotavankileiriä nro 9. Tekijä
huomauttaa, että neuvostosotavangeista menehtyi jatkosodan aikana Suomessa melkein
30 %. Analysoituaan erilaisia asiakirjoja Mikkola tekee johtopäätöksen, että pääasiallinen
syy kuolleisuuteen oli nälkä.

75 Hanski Raija, Behandlingen av krigsfångar under vinter- och fortsättningskriget. Åbo
Akademis kopieringcentral 1990.

76 Hannikainen Lauri, Hanski Raija, Rosas Allan, Implementing Humanitarian Law Applicable
in Armed Conflicts. The Case of Finland. Martinus Nijhoff Publisher, Dortrecht 1992.

77 Olisi epäoikeudenmukaista jättää mainitsematta, että ensimmäinen talvisodan sotavangin
kirja ilmestyi jo vuonna 1941. Taddeus Sarrimo julkaisi muistelmansa oleskelustaan Neu-
vostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain hallinnin Grjazovetsin leirillä.
Katso Sarrimo Taddeus, Krigsfånge i Sovjet. Söderströms, 1941. Sarrimo, Taddeus, synty-
nyt 21.07.1920 joutui sotavangiksi 29.02.1940 Pullinniemen alueella. Toimi lyhyen aikaa
tulkkina Grjazovetsin leirillä. Palasi Suomeen sotavankien vaihdon perusteella 20.04.1940.
Tuomittiin Suomessa 4:ksi kuukaudeksi vankeuteen.
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naiskuvaan liittyviä kysymyksiä, joita useimmiten ei löydy virallisista lähteistä
tai säilyneestä arkistomateriaalista78 .

Vuonna 1969 perustetulla, entisten suomalaisten sotavankien yhdistyksellä
Sotavangit ry:llä on ollut merkittävä rooli tutkittaessa sotavankikysymystä. Jär-
jestön suojeluksessa on tutkittu suomalaisten sotavankien elämää Neuvostolii-
ton leireillä. Gummerus julkaisi vuonna 1989 Teuvo Alavan, Reino Hiltusen ja
Antti Juutilaisen teoksen Muistatko… Sotavangit ry. 1969–198979 , jossa käsi-
tellään suomalaisten sotavankeusaikaan liittyviä kysymyksiä, heidän kotiutta-
mistaan ja heille Suomeen paluun jälkeen tehtyä lääkärintarkastusta.

Moniin tutkimustyöni kannalta kiinnostaviin historiallisiin faktoihin voi tu-
tustua kapteeni Reima Helmisen vuonna 1991 hyväksytyssä diplomityössä80 .
Tämä tutkimus on arvokas siksi, että tekijä esittää melko täydellisen luettelon
Suomen armeijan sotavangeista. Siinä on mainittu vankeuden kesto ja vankeus-
paikka sekä kuolinpäivä tai päivä, jolloin sotavanki palautettiin kotimaahansa.

Tampereen yliopiston tutkija Timo Malmi on antanut merkittävän panoksen
tutkimukselle suomalaisten sotavankien ajasta Neuvostoliitossa toisen maail-
mansodan aikana. Häneltä ilmestyi vuonna 1994 yhdessä Teuvo Alavan kanssa
kirjoitettu artikkeli81 . Vuonna 1995 Tampereen yliopistossa hyväksyttiin Mal-
min lisensiaatintutkimus, jonka aiheena oli Jatkosodan suomalaiset sotavangit
neuvostojärjestelmässä82 . Tekijä käsittelee yksityiskohtaisesti suomalaisten
elämää sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hal-
linnon alaisilla leireillä. Hän tutkii sotavankien muonitusta ja lääkintähuoltoa,
heidän käyttämistään työvoimana, heihin kohdistettua fasisminvastaista agitaa-
tiota sekä heidän kotiuttamistaan käyttäen esimerkkinä Tšerepovetsin leiriä.
Malmi laati myös tarkan luettelon jatkosodassa sotavankeuteen joutuneista suo-
malaisista. Nykyään tämä luettelo on jo osittain vanhentunut, koska suomalai-
sista sotavangeista on saatu uutta tietoa ja monia heitä koskevia historiallisia
asiakirjoja julkistettu. Muun muassa Malmin tiedot vihollisen puolelle siirty-
neistä suomalaisista sotilaista ovat vanhentuneet. Joissain tapauksissa hänen
laatimaansa suomalaisten sotavankien tietokantaan on lisättävä loikkareiden ni-
miä. Lisäksi kriteerit, joiden perusteella tekijä asettaa osan suomalaisista ”loik-
kareiden” kategoriaan, ovat kiistanalaisia. Tiedot eivät ole aina luotettavia, ja
vaativat huolellisia tarkistuksia, joiden perusteella muutamat nimet tulisikin nyt
poistaa kyseisestä listasta. Tähän kysymykseen palaan yksityiskohtaisemmin
myöhemmin.
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78 Katso esim.: Summanen, Jaakko. Sotavanki. Gummerus, Jyväskylä 1979; Luostarinen, Esko.
Eikä hautani ole täällä. Torremolinos 2000; Huttunen, Unto. Upseerisotavangin päiväkirja.
Käsikirjoitus; Martikainen, V. Olavi. Muistelmia sotavankeudestani Neuvostoliitossa
15.09.1942–25.12.1944 Moniste. Helsinki, kesäkuu 2001.

79 Alava Teuvo, Hiltunen Reino, Juutilainen Antti. Muistatko… Sotavangit r.y. 1969–1989.
Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä 1989.

80 Helminen, Reima. Suomalaisten jääminen sotavangiksi Suomen sotien 1939–1945 aikana.
Diplomityö. Sotakorkeakoulu. 1991.

81 Malmi Timo, Alava Teuvo, Muutama tuhat miljoonien joukossa. Suomalaiset sotavangit
Neuvostoliitossa 1941–1944. Historiallinen Aikakauskirja 1/1944.

82 Malmi Timo, Jatkosodan suomalaiset sotavangit neuvostojärjestelmässä. Suomen historian
lisensiaatintutkimus, Tampereen yliopisto 1995.
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Monista ansioista huolimatta Timo Malmin työssä on myös olennaisia puut-
teita. Vaikka tekijällä on ilmeisesti ollut mahdollisuus tutustua Moskovassa si-
jaitsevan Venäjän valtiollisen sota-arkiston aineistoihin, hän ei ole kuitenkaan
käyttänyt kaikkia siellä olevia asiakirjoja, jotka olivat tutkijoiden käytettävissä
kyseisen tutkimustyön aikoihin. Jostain syystä hän oli rajoittunut vain muuta-
miin kansioihin, jotka liittyivät sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon jär-
jestelmän leireillä jatkosodan aikana olleiden suomalaisten sotavankien
vankeusaikaan. Silloinkin tutkija oli käyttänyt niissä olevia tietoja ainoastaan
valikoiden hyväkseen. Lisäksi hän ei ole ottanut tutkimuksessaan huomioon
muiden leirien toimintakertomuksia, esimerkiksi Sotavankileirien selonteot
1.1.44–1.9.44, mukaan luettuna sisäasiain kansankomissariaatin upseereille tar-
koitetun sotavankileirin nro 150 toimintakertomus ajalta 1.1.44–1.10.44 ja
sisäasiain kansankomissariaatin Tšerepovetsin leirin nro 158 toimintakertomus
sekä toimintakertomukset niiltä leireiltä, joilla pidettiin suomalaisia sotavanke-
ja v. 1941–194483 .

Kirjoittaessaan fasisminvastaisesta työstä suomalaisten sotavankien keskuu-
dessa Timo Malmi rajoittuu vain Tšerepovetsin leirin sotavankien keskuudessa
vallinneesta poliittisesta ja moraalisesta tilanteesta laadittuihin selontekoihin
sekä sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon toimintaraporttiin vuosilta
1941–1944. Joitakin näiden asiakirjojen aukkoja voisi paikata esimerkiksi
Krasnojarskin kaupungissa sijaitsevan Saksalaisten antifasistien museon koko-
elmissa olevan aineiston avulla. Kuten olen jo maininnut, kyseisessä kaupungis-
sa olleella sotavankileirillä nro 27 toimi sodan aikana Antifasistinen keskuskou-
lu. Vaikka suomalaiset sotavangit eivät opiskelleetkaan siellä, toissijaisena läh-
teenä se eittämättä tulisi ottaa huomioon, sillä se auttaisi ymmärtämään miltä
pohjalta, millaisten vankiryhmien keskuudessa ja millaista fasisminvastaista
työtä tuolloin tehtiin. Timo Malmi kuitenkin täyttää kyseisen aukon entisten
suomalaisten sotavankien haastatteluilla, mikä kieltämättä on hänen tutkimuk-
selleen ansioksi.

Valitettavasti Timo Malmi ei omassa lisensiaatintutkimuksessaan ole käyttä-
nyt hyväkseen suomalaisten sotavankien neuvostoliittolaisia kuulustelupöytä-
kirjoja. Kyseiset asiakirjat sisältävät erittäin tärkeitä tietoja, joiden avulla pys-
tyisi selvittämään muun muassa sotavankien vangitsemistilanteen sekä usein
myös saamaan tietoa heidän kohtalostaan vankeusajan jälkeen. Hämmästystä
herättää myös se, että Malmi ei ole käyttänyt itse asiassa lainkaan hänen käytet-
tävissään ilmeisesti olleita Hangossa laadittuja suomalaisten sotavankien kuu-
lustelupöytäkirjoja, joita säilytetään Suomen Sota-arkistossa.

Olen yrittänyt täyttää Timo Malmin tutkimuksessa olevaa aukkoa käymällä
läpi ja yrittämällä analysoida tutkijoiden käytettävissä olevia suomalaisten sota-
vankien Neuvostoliitossa pidettyjen kuulustelujen pöytäkirjoja sekä karantee-
nileirillä Suomessa laadittuja kuulustelupöytäkirjoja.

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Näitä tietoja sisältävää aineistoa säilytetään RGVA:n kokoelmissa, esim.: ��������������
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Vuonna 2001 Timo Malmi julkaisi kirjan Suomalaiset sotavangit Neuvosto-
liitossa 1941–1944. Miehet kertovat84 . Johdanto-osaan tekijä on laatinut yh-
teenvedon aiemmista sotavankitutkimuksistaan. Lisäksi kirjassa on entisten
suomalaisten sotavankien haastatteluja, mikä on tämän kirjan ansio.

Lauri Saario85  on julkaissut kaksi artikkelia, joissa hän käsittelee suomalais-
ten kaatuneiden tunnistamista ja hautaamista talvi- ja jatkosodan aikana. Ky-
seisten aseellisten konfliktien aikana Suomen armeijan kenttäorganisaatioon
kuuluivat kaatuneiden evakuointikeskukset (KEK), joiden tehtävänä oli löytää,
tunnistaa ja haudata kaatuneet sotilaat ja upseerit.

Vuosien 1939–1944 sotatoimien ainutlaatuinen erikoisuus oli se, että Suo-
men armeija yritti mahdollisuuksiensa mukaan evakuoida kaatuneet sotilaansa
ja haudata heidät kotimaahan. Puna-armeija sen sijaan ei talvisodan aikana hoi-
tanut näitä asioita asianmukaisesti. Siksi kaatuneita neuvostosotilaita ei haudat-
tu joko lainkaan, tai heidät haudattiin kiireesti kaatumispaikan välittömään lä-
heisyyteen.86 Käytäntö pysyi samana Suuren isänmaallisen sodankin aikana.
Joulukuussa 1941 Lev Mehliksen87  oli pakko allekirjoittaa toimintaohje Kaatu-
neiden puna-armeijalaisten, komentajien ja poliittisten työntekijöiden ruumii-
den hautaamisesta88 , jossa todettiin, että kaatuneet jätettiin usein moneksi vuo-
rokaudeksi taistelukentälle silloinkin, kun heidät olisi voitu hakea pois, eikä
ruumiita pystytty tunnistamaan henkilöpapereiden puuttumisen vuoksi.89 Tä-
män direktiivin mukaisesti puna-armeijaan perustettiin hautauskomennuskun-
tia, joiden tehtävänä oli huolehtia ruumiiden keräämisestä, tunnistamisesta ja
hautaamisesta.

Suomen armeijassa tilanne oli päinvastainen. Vuoden 1941 kesän hyökkäys-
vaiheen aikana joukkojen oli korkean lämpötilan vuoksi haudattava kaatuneen-
sa pikaisesti. Ilmojen kylmettyä sotilaiden ja upseerien ruumiit evakuoitiin Suo-
meen ja laskettiin toistamiseen maan poveen. Kaatuneiden evakuointikeskusten
työn laadusta kertoo se, että kaatuneista suomalaisista tunnistettiin talvisodan
aikana 98 % ja jatkosodan aikana 99 %90 .

○ ○ ○ ○ ○ ○

84 Malmi, Timo, Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa 1941–1944. Miehet kertovat. Atena,
Jyväskylä, 2001.

85 Saario, Lauri. Sotiemme 1939–1945 tunnistamattomat suomalaiset kaatuneet//Sotahistorial-
linen aikakauskirja, #5, 1986.
Saario, Lauri. Kaatuneiden evakuointikeskuksen toiminta Talvi- ja Jatkosodassa//Sotahis-
toriallinen aikakauskirja, #8, 1989.

86 Tästä asiasta ks. esim.:�"�����������(�����(���-=���'��������>�������Y����������
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87 Mehlis L. Z. (1889–1953). v.1937–1940 puna-armeijan poliittisen päähallinnon päällikkö-
nä. V. 1941–42 samanaikaisesti puolustuskansankomissaarin sijainen, puna-armeijan poliit-
tisen päähallinnon päällikkö ja korkeimman ylipäällikön päämajan (VGK) edustaja Krimin
rintamalla. Menetti sotilaalliset virkansa epäonnistuttuaan turvaamaan Krimin puolustusjär-
jestelyt. Vuodesta 1942 eri rintamien sotaneuvostojen jäsen.

88 Puna-armeijan poliittisen päähallinnon päällikön toimintaohje kaatuneiden puna-armeija-
laisten, komentajien ja poliittisten työntekijöiden hautaamisesta. 15. joulukuuta 1941.
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90 Saario, Lauri, 1989, 208.
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Suomalaisessa historiankirjoituksessa on käsitelty jonkin verran ns. sota-
vangeista muodostettuja joukko-osastoja91 , mutta tästä aiheesta esitetyt tiedot
ovat usein ristiriidassa todellisten historiallisten faktojen kanssa. Tulisi pitää
mielessä, että tällaiset muodostelmat koottiin pääasiassa miehitetyn Karjalan
siviiliväestöstä, muun muassa inkeriläisistä ja virolaisista92 .

Muutamia kiinnostavia tietoja löysin kirjoista, jotka valaisevat Suomessa
vuoden 1917 jälkeen asuneiden venäläisten emigranttien kulttuuri- ja poliittisen
elämän eri aspekteja. Tällainen oli mm. Natalia Baschmakoffin ja Marja Leino-
sen vuonna 2001 ilmestynyt teos93 . Siinä tekijät toteavat, että monet suuriruhti-
naskunnan aikana emigroituneet olivat menettäneet yhteytensä synnyinmaa-
hansa. Myös heidän poliittinen elämänsä käytännössä nollautui. Suomessa asu-
va nuori sukupolvi sopeutui elämään uudessa kotimaassaan, samalla kun van-
hemmat sukupolvet yhä enemmän sulkeutuivat omiin ympyröihinsä. Tällä kir-
jalla on tiettyä kiinnostavuutta siksi, että monet venäläiset palvelivat Suomen
kansalaisina Suomen armeijassa ja osallistuivat niin talvi- kuin jatkosotaankin.
Muutamat heistä päätyivät sotavankeuteenkin. Sitä paitsi NKVD osoitti heitä
kohtaan erityistä mielenkiintoa yrittäessään saada tietoja Suomen emigrantti-
järjestöistä.

Vuonna 1987 Suomessa ilmestyi Mauno Jokipiin kirja94 , jossa ei tutkita sota-
vankien ongelmaa, vaan sitä historiallista maaperää, jossa se syntyi. Kirja kään-
nettiin vuonna 1999 venäjäksi nimellä ”Suomi tiellä sotaan. Tutkimus Saksan ja
Suomen sotilaallisesta yhteistyöstä 1941–1944”95 . Huolimatta siitä, että kään-
nöksen seurauksena kirja lyheni, siinä on melko täydellisesti kuvattu natsi-Sak-
san ja Suomen välisten suhteiden ongelmia sotien välisenä aikana, eli aikana,
jolloin nämä kaksi maata lähentyivät toisiaan poliittisesti ja sotilaallisesti. Laa-
jalti arkistolähteisiin viitaten kirjoittaja tekee johtopäätöksen, että Suomi lähti
täysin tietoisesti sotaan. Kirja auttaa selvittämään mm. kysymystä siitä onko
neuvostoliittolais-suomalaista vuosien 1941–1944 sotaa pidettävä talvisodan
jatkona vai omana sotanaan.

Pidän välttämättömänä mainita vielä yhden suomalaisen tutkijan Mauno Jo-
kipiin kirjoittamista teoksista. Vaikka se onkin melko kaukana väitöskirja-
tutkimukseni aiheesta, siinä on kuitenkin välttämätöntä ja arvokasta tietoa Suo-
men ja Saksan yhteistyöstä. Kyse on kirjasta Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtois-
liikkeet. Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana96 . Kirjoittaja käsitte-
lee yksityiskohtaisesti SS-joukkoihin kuuluneen suomalaispataljoonan perusta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

91 Mainitsen vain muutamia niistä. Katso esim. Pernu S., Vapaaehtoispataljoona Os.H: eli
SissiP 5 talvisodan taisteluissa, SP Aseveljet, 1988.

92 HeimoVeljet, Jr 200.
93 Baschmakoff, N., Leinonen, M., Russian Life in Finland 1917–1939: A local and oral

history. Studia Slavica Finlandensia. Tomus XVIII. Helsinki, 2001.
94 Jokipii, Mauno, Jatkosodan synty. Tutkimuksia Saksan ja Suomen sotilaallisesta yhteistyös-

tä 1940–1941. Otava, Helsinki 1987.
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96 Jokipii Mauno, Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet. Waffen-SS:n suomalaispataljoona

vertailtavana. SKS 2002.
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mista ja sen osallistumista itärintaman taisteluihin Ukrainassa ja Kaukasuksella.
Lisäksi Jokipii käsittelee joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät entisistä puna-
armeijalaisista ja yliloikkareista muodostettujen sotilaallisten muodostelmien
perustamista Wehrmachtiin ja SS-joukkoihin, toisin sanoen kollaboraatiokysy-
mystä. Tekijä esittää lisäksi vertailun kannalta hyödyllistä tietoa partisaaneista.
Kyseinen Mauno Jokipiin teos kiinnostaa väitöskirjatyöni aiheen valossa siksi-
kin, että suomalaisessa SS-pataljoonassa palvelleet palasivat kotimaahansa ja
osallistuivat puna-armeijan hyökkäyksen torjumiseen kesällä 1944. Joitakin
joutui myös sotavangiksi. Vaikka neuvostoviranomaiset tiesivätkin heidän ai-
emmasta palveluksestaan SS-joukoissa, näitä suomalaisia ei tuomittu sotarikol-
lisina, vaan heidät palautettiin Suomeen normaalin vankienvaihdon yhteydessä97 .

On vielä yksi tutkimuksen aihepiiriin liittyvä kirjallisuuslähde –  eurooppa-
lainen ja yleismaailmallinen sotavankeuteen liittyvä historiankirjoitus. Käytän-
nöllisesti katsoen kaikissa maissa on tutkittu omien ja vieraiden sotilaiden sota-
vankeutta toisen maailmansodan aikana98 . Australialaisessa, amerikkalaisessa,
englantilaisessa, saksalaisessa tai itävaltalaisessa historiankirjoituksessa ei ole
kuitenkaan teoksia, jotka käsittelisivät Venäjällä ja Suomessa tutkittuja teemoja.
Muutamat julkaisut ansaitsevat silti erityistä huomiota, koska niissä on meille
vertailun vuoksi tärkeitä tietoja.

Itävaltalainen tutkija, sotien seurausilmiöitä tutkivassa Ludwig Boltzmann -
instituutissa (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung) työsken-
televä Stefan Karner on julkaissut useita teoksia, esimerkiksi GUPVI:n saaris-
to. Sotavankeus ja internoidut Neuvostoliitossa 1941–195699  . Kirja käsittelee
sisäasiain kansankomissariaatin leireillä toisen maailmansodan aikana olleita
itävaltalaisia ja saksalaisia sotavankeja. Lisäksi tekijä kertoo sotavankien roolis-

○ ○ ○ ○ ○ ○

97 Katso: Alava T., Frolov D., Nikkilä R. Rukiver! Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa.
Sotavankimatrikkeli:386. Edita, 2002.

98 Tätä kysymystä käsittelevän kirjallisuuden valtava määrä pakottaa rajoittumaan vain pelk-
kään muutaman kirjan luettelemiseen. Ks. esim.: Bailey, Ronald H., Prisoners of War, 1981;
Bird, Tom. American POW’s of World War II: Forgotten Men Tell Their Stories. London:
Praeger, 1992; Daws, Gavan. Prisoners of the Japanese: POWs of World War II in the
Pacific. William Morrow & Company. New York, 1994; Goodwin, Michael J. Shobun: A
Forgotten War Crime in the Pacific. Stackpole. 1995; Harris, Sheldon H. Factories of Death:
Japanese Biological Warfare 1932–1945 and the American Cover-Up. Routledge. London.
1994; Mackay, James. Betrayal in High Places 1946–1950. Tasman Archives. Auckland.
1996; McCormac, Charles, D.C.M. “You’ll Die in Singapore”. E.P. Dutton and Company.
New York. 1955; Moore, Bob and Kent Fedorowich ed. Prisoners of War and Their Captors
in World War II. Washington DC: Berg, 1996; Rolf, David, Prisoners of the Reich:
Germany’s captives, 1939–1945, London 1988; Smith, Stanley W. Prisoner of the Emperor:
An American POW in World War II. Ed. Duane A. Smith. Niwot, CO: University Press of
Colorado, 1991; Waterford, Van. Prisoners of the Japanese in World War II: Statistical
History, Personal Narratives, and Memorials Concerning POWs in Camps and on Hellships,
Civilian Internees, Asian Slave Laborers, and Others Captured in the Pacific Theater.
Jefferson NC: McFarland, 1993; Moore, Bob,The Importance of Labour: the western Allies
and their Italian Prisoners of War in World War II//Annali dell’Istituto storico italo-germanico
in Trento. XXVII 2002; Fedorowich, Kent, The „Forgotten“ Diggers. Australian POWs in
Europe, 1939–1945// Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. XXVII 2002.
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� �� ��'�)������*�� �00�� (Karner S., Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangen-
schaft und Internierung in der Sowjetunion 1941–1956. R. Oldenbourg Verlag Wien
München. 1995.)
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ta Neuvostoliiton talouden jälleenrakentamisessa. Erityistä huomiota professori
Karner kiinnittää neuvostokansalaisten, mm. kasakoiden, pakolliseen kotiutta-
miseen toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Stefan Karnerin työ on aut-
tanut suuresti sotavankeuskysymyksen tutkimista, vaikka muutamia tekijän
analyyttisiä johtopäätöksiä ei ehkä voida pitää kiistattomana historiallisena to-
tuutena. Tekijä on esimerkiksi sitä mieltä, että Sotavankiasetuksen100  laatiminen
ja sen hyväksyminen kansankomissaarien neuvoston istunnossa 1. heinäkuuta
1941 on todiste siitä, että Neuvostoliitto valmisteli hyökkäystä Kolmanteen Val-
takuntaan101 .

Eräät professori Karnerin teokset käsittelevät ulkomaalaisten sotavankien
vaikutusta Neuvostoliiton talouteen sekä sisäasiain kansankomissariaatin alai-
sen sotavankien ja internoitujen asiain hallintoa102 .

On syytä kiinnittää huomiota myös saksalaisten tutkijoiden Barbara Stelzlin
(Sotavankileirin nro 99 /Spaso-zavodsk, Karaganda/ historiasta103 ) ja Klaus
Kirchnerin (Sota-ajan neuvostoliittolaisten lentolehtisten propaganda saksalais-
ten sotavankien olosuhteista104 ) kirjoittamiin artikkeleihin, jotka on julkaistu jo
mainitussa kokoomateoksessa Sotavankeuden ongelmat: historia ja nykyisyys.
Vologdan kaupungissa 23.–25. lokakuuta 1997 järjestetyn kansainvälisen tie-
teellisen konferenssin aineistoa. Vaikka näissä artikkeleissa ei olekaan tietoja
Neuvostoliiton sotavankileireillä olleiden suomalaisten olosuhteista, saamme
niistä kuitenkin vertailutietoa.

On tietenkin välttämätöntä ottaa huomioon myös tutkijoiden käytettävissä
oleva yleisluontoisempi sotavankeuskysymystä käsittelevä kirjallisuus, esimer-
kiksi Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin alaiseen leirien päähallin-

○ ○ ○ ○ ○ ○

100 SNTL:n kansankomissaarien neuvoston päätös n:o 1798-800s Sotavankiasetuksen hyväksy-
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102 Karner Stefan, Prisoners of War in Economy of the Former Soviet Union: 1941-1945. The
System of Central Planned Economies in Central-Eastern and South-Eastern Europe after
World War II and the Cause of its Decay. University of Economics. Praha 1994; Karner Ste-
fan, GUPVI – the Soviet main administration for prisoners of war and internees during
World War II: Consequences and seguels of the Second World war. Bulletin of the
International Committee for the History of the Second World War, Paris 1995; Karner Ste-
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toon liittyvät tutkimukset105 . GULAG toimi esikuvana sotavankileirejä perus-
tettaessa ja sillä oli laaja kokemus vankeinhoidosta. Se toimi myös sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnon ”työntekijäpajana”. Tätä asiaa käsitellään tar-
kemmin väitöskirjatutkimuksen seuraavissa osissa. Vaikka GULAGin alaiset
leirit eivät olekaan tutkimukseni kohteena, niin mainitsen ainakin englantilai-
sen historioitsijan Edvin Thomas Baconin kirjan Stalin’s Forced Labour System
in the Light of Archives106 . Baconin tutkimus on mielenkiintoinen, koska siinä
seurataan GULAGin perustamisen historiaa ja sen toiminnan eri aspekteja. Li-
säksi Baconin kirjassa on tilastollisia tietoja vangittujen määrästä ja kansalli-
suudesta juuri meitä kiinnostavalta talvi- ja jatkosodan ajalta. Valitettavasti tut-
kimuksessa esitetyn suomalaisten lukumäärän perusteella ei kuitenkaan pysty
tekemään tarkkaa laskelmaa Suomen armeijasta sotavankeuteen joutuneista107 .
Tämä kysymys on mielenkiintoinen siksi, että muutamia suomalaisia sota-
vankeja pidettiin heidän muka suorittamiensa rikosten vuoksi v. 1940–1955
GULAGin leireillä.

Tutkiessani väitöskirjassa tarkasteltujen kysymysten historiankirjoitusta va-
kuutuin siitä, että sotavankikysymys ei kiinnostanut suomalaisia eikä neuvosto-
liittolaisia tutkijoita vakavasti moniin vuosikymmeniin. Todellinen kiinnostus
syttyi vasta noin 10–15 vuotta sitten, jolloin alkoi vilkas historiallisten faktojen
kartuttaminen.

Historiankirjoitukseen sisältyvä neuvostoliittolaisia ja suomalaisia sotavan-
keja koskeva informaatio on toistaiseksi vielä melko epätäydellistä ja usein ris-
tiriitaista. Sitä on ilmeisen riittämättömästi, jotta voisi tavoittaa ilmiön kokonai-
suudessaan ja tehdä tieteellisellä ankaruudella päätelmiä ongelman eri puolista.
Usein ollaankin oltu tekemisissä vain menneiden tapahtumien historiallisen ku-
van sirpaleiden kanssa.

Tehtävänasettelu

Tutkimastani historiankirjoituksesta selviää, että minua kiinnostanut ongelma
syntyi, kun Neuvostoliiton ja Suomen välille toisen maailmansodan aattona
syntyneitä ristiriitoja yritettiin ratkaista sotilaallisesti. Pidin tämän mielessäni
tutkimusohjelmaa laatiessani ja määritellessäni sen perustehtäviä ja päämääriä
ja yhdistin nämä tieteellisen tutkimukseni kiintopisteet vastauksen saamiseen
kolmeen pääkysymykseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

105 GULAGin historiaa käsittelevä kirjallisuus on laajalti edustettuna ei vain neuvostoliittolai-
sessa ja venäläisessä, vaan myös eurooppalaisessa ja amerikkalaisessa historiografiassa. Kat-
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D., Nikolaevsky, B. Forced Labour in Soviet Russia. London, 1948 ja muita teoksia, joiden
luetteleminen veisi aivan liian paljon tilaa.

106 Bacon, E.T., The GULAG at War. Stalin’s Forced Labour System in the Light of Archives.
MACMILLAN PRESS LTD, 1996.

107 Tekijän esittämien prosentuaalisten lukujen mukaan suomalaisten osuus vankien kokonais-
määrästä vaihteli 0,2 %:sta (v. 1941) 0,3 %:een (v. 1945). Bacon, 1996, 153.
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Ensinnäkin oli selvitettävä, halusiko Neuvostoliitto ratkaista suomalaisten
sotavankien ongelman sivistyneesti, järjelliseltä perustalta eikä vain impulsiivi-
sena reaktiona pakkotilanteeseen. Olisiko Neuvostoliitto voinut ratkaista ongel-
man, ja mitkä olivat ne normatiivis-oikeudelliset asiakirjat, joiden perusteella se
ratkaisi sen (mukaan lukien ihmiset, joilla olivat vastaavat valtuudet)? Kysy-
mystä on tarkasteltava sekä materiaalisessa ja teknisessä että henkisessä ja mo-
raalisessa mielessä.

Tämän kysymyksen ratkaisu edellyttää tietoa siitä, mitä vihollisarmeijoiden
sotavankeja koskevia lakeja Neuvostoliitossa oli hyväksytty. Ilman sitä on mah-
doton ymmärtää sotavankien vastaanottamiseen ja ylläpitoon valtuutettujen
neuvostoliittolaisten valtioelinten toiminnan syy-seuraussuhteita ja logiikkaa.

Sen jälkeen kun Neuvostoliiton alueella olleita suomalaisia sotavankeja kos-
kenut talvi- ja jatkosodan aikainen normatiivis-oikeudellinen pohja on selvitet-
ty, on vastattava toiseen kysymykseen: erosivatko neuvostolainsäädännön
julistamat normit sotavankileirien todellisesta tilanteesta ja jos erosivat, niin
miten. Olisi naiivia ajatella, että ”ihanteellisia” ja ”humaanejakaan” lakeja to-
teutettaisiin kirjaimellisesti aina ja kaikkialla, etenkään sota-ajan olosuhteissa.

On loogista etsiä vastausta myös kolmanteen kysymykseen, joka seuraa kah-
desta ensimmäisestä: Miten nämä valtiot (tai siihen valtuutetut valtioelimet) rat-
kaisivat konkreettisesti suomalaisten sotavankien kotiuttamisen sotatoimien
päättymisen jälkeen? Mikään sota ei kestä loputtomiin, ja toisiaan vastaan tais-
televien osapuolten on ennemmin tai myöhemmin istuuduttava neuvottelupöy-
dän ääreen. Poliittisten ja alueellisten ongelmien lisäksi ne joutuvat ratkaise-
maan myös sotavankeuteen joutuneiden kansalaistensa kohtalon.

Miettiessäni mahdollisuuksia löytää vastaukset näihin kysymyksiin ymmär-
sin, että on löydettävä vastaukset vielä kolmeen erittäin tärkeään kysymykseen:
mitä tietoa on etsittävä, mistä ja miten. Toisin sanoen, mitä arkistoja ja mitä
arkistomateriaaleja on käytettävä, jotta voisi valaista mahdollisimman moni-
puolisesti suomalaisten sotavankien elämää Neuvostoliiton sotavankileireillä
talvi- ja jatkosodan aikana.

Kaikki valtioelimet tekevät ratkaisunsa konkreettisen sosiaalisen ajan, konk-
reettisen historiallisen paikan ja erilaisten toisiinsa kietoutuneiden olosuhteiden
sanelemina. Konkreettisia ratkaistavia asioita ovat muun muassa sotavankien
ylläpito oman maan alueella ja heidän kotiuttamisensa. Siksi keskitin huomioni
kolmeen kysymysryhmään etsiessäni historiallista materiaalia ja tietoja, jotka
voisivat luonnehtia joitain osia sotavankien elämän koko kirjosta.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kysymykset, jotka koskevat sotavankien
oikeudellista asemaa:
a) Millaisiin kansainvälisiin oikeudellisiin normeihin Neuvostoliitto nojautui

talvi- ja jatkosodan aikana.
b) Millaisia normatiivisia päätöksiä ja asiakirjoja, kenttäarmeijoiden ja jouk-

ko-osastojen komentajien, sotavankileirien vartioinnista ja hallinnosta vas-
taavien viranomaisten käskyjä, paikallisten valtioelinten päätöksiä ja mää-
räyksiä jne. julkaistiin ja pantiin toimeen ratkottaessa sotavankikysymystä
vuosina 1939–1955.

c) Vastasiko neuvostovaltion lainsäädäntö kansainvälisen oikeuden normeja.
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Tutkiessani näitä kysymyksiä kiinnitin huomioni siihen, millainen oli sota-
vankien reaalinen oikeudellinen asema rangaistus- ja rikostutkintajärjestelmäs-
sä, ja missä määrin tällä alueella julistetut oikeudelliset asetukset ja normit vas-
tasivat tosiasiallista rangaistuskäytäntöä konkreettisissa tilanteissa sotavanki-
leireillä.

Toiseen ryhmään kuuluvat kysymykset, jotka liittyvät konkreettisesti Neu-
vostoliiton sotavankileireillä olleiden suomalaisten sotavankien elämään. Mi-
nua kiinnosti mm. se, miten toteutettiin sotavankien alustava luettelointi; miten
heidät majoitettiin leireille; mikä oli leirien lukumäärä ja niiden alueellinen si-
jainti; miten leireillä toteutettiin sotavankien ylläpitoa koskevat säännöt ja mil-
lainen järjestys niillä oli; millaiset olivat olosuhteet terveydenhoidon ja vankien
perustarpeiden kannalta ja millainen oli muonitus; miten toteutettiin lääkintä-
palvelut ja millainen oli kuolleiden rekisteröinti- ja hautaamisjärjestelmä; mil-
laisiin töihin heitä käytettiin ja miten sotavankien työnteko oli järjestetty.

Tähän ryhmään kuuluvat myös ne kysymykset, jotka liittyivät sotavankien
älyllisten ja hengellisten tarpeiden tyydyttämiseen. Etsin muun muassa aineistoa
ja analysoin niissä olevia tietoja kirjeenvaihdosta ja postilähetyksistä, sotavankien
luettavaksi annetusta kirjallisuudesta ja heidän mahdollisuudesta harjoittaa us-
kontoa. Tässä yhteydessä oli tietenkin pidettävä mielessä myös kysymykset, jotka
liittyivät sotavankien ideologiseen muokkaukseen ja sen tehokkuuteen sekä rinta-
malla ja selustassa levitettyyn suomalaiseen ja neuvostopropagandaan. Erityisen
tärkeitä olivat tiedot yrityksistä perustaa sotavangeista koostuvia joukko-osastoja.
Kuinka nämä kykenisivät sotimaan entistä armeijaansa vastaan. Tärkeitä olivat
myös tiedot Neuvostoliitossa olleiden suomalaisten kommunistien harjoittamasta
toiminnasta suomalaisten sotavankien keskuudessa.

Käsiini osui esimerkiksi suuri määrä erilaista historiallista aineistoa suoma-
laisesta ja neuvostoliittolaisesta propagandasta rintamilla ja selustassa. Niistä
saa usein selville sen, miten propaganda vaikutti vangiksi antautumiseen ja pää-
tökseen siirtyä vihollisen puolelle. Niiden tarkka tutkiminen auttaa selvittä-
mään rintamalla tai sotavankeudessa olleessa ihmisessä tapahtuvia muutoksia,
samoin kuin hänen maailmankatsomuksessaan ja psyykessään tapahtuvia lii-
kahduksia ja määrittelemään sen, muuttuuko ihminen kuljettuaan ideologisen
muokkausjärjestelmän läpi.

Jaottelin omaksi ryhmäkseen sotavankien vaihdon ongelmaa koskevat kysy-
mykset, joilla selviteltiin sotavankeuden jälkeen kotimaahan palaavien sotilai-
den ja upseerien tilannetta, sekä niitä toimia, jotka valtion turvallisuudesta vas-
taavat elimet kohdistivat heihin kotimaassa.

Sotavankeuden ongelmaa voisi tietenkin tutkia ottaen esimerkkikohteekseen
vain toisen näistä sodista. Sitä voisi tutkia myös tekemällä vertailevan analyysin
kahdesta perättäisestä aseellisesta konfliktista. Sotavangin kohtalo ei kuiten-
kaan rajoitu vain sotavuosiin, sillä sotavankeus painaa ihmistä hänen elämänsä
loppuun asti. Tässä mielessä tutkimuksen aikarajaa voisi laajentaa niin, että se
ulottuisi jopa vuosikymmenten päähän sotatoimien päättymisestä.

Tästä syystä en ole rajoittanut tutkimukseni kronologisia kehyksiä sotavuo-
siin, vaan laajensin ne vuoteen 1955. Tämänkään vuoden jälkeen ei voi kuiten-
kaan panna lopullista pistettä vaan mieluummin kolme pistettä.
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Syy aikarajaan on mm. se, että suurin osa niistä suomalaisista sotavangeista,
jotka oli tuomittu rikoksista, kotiutettiin vuonna 1954. Siten vuoden 1954 hel-
mikuussa Suomeen palautettiin 62 suomalaista. He puolestaan ilmoittivat, että
heillä on tietoja vielä 88:sta Neuvostoliittoon jääneestä maanmiehestään, siviili-
henkilöistä ja sotavangeista. Viimeisen suomalaisen sotavangin katsotaan pa-
lanneen kotimaahansa vuonna 1955.

Vuoden 1940 rauhan ja vuoden 1944 välirauhan ehtojen ja kansainvälisten
sopimusten mukaisesti molemmat valtiot alkoivat vaihtaa virallisia tietoja kuol-
leiden sotavankien lukumäärästä sekä niiden sotavankien määrästä, jotka eivät
halunneet palata kotimaahansa. Samalla saatiin myös tietoja sotavangeille ri-
koksista langetetuista tuomioista. Lisätietoja saatiin myös Neuvostoliiton ja
Suomen välisen rauhansopimuksen mukaisesti palautettujen sotavankien kuu-
lusteluista ja lausunnoista. Nämä lausunnot ovat usein luonteeltaan tendenssi-
mäisiä, mikä mielestäni selittyy ihmisen psyykkisellä tilalla hänen palattuaan
kotimaahansa vihollismaan sotavankeudesta. Tästä huolimatta tämä valtava
asiakirjamäärä on erittäin arvokas tiedonlähde. Kyseisistä lausunnoista löytyy
tietoja, joita on vaikea saada muista lähteistä, esimerkiksi leirien elinolosuh-
teista, poliittisesta agitaatiosta, yrityksistä värvätä sotavankeja kansallisiin soti-
laallisiin muodostelmiin yms. Näitä tietoja ei yleensä löydä virallisista asiakir-
joista.

Näitä tietoja piti verrata sotavankeja vartioineiden muistelmiin sekä Suomen
valtiollisen poliisin tietoihin, jotka oli saatu kuulusteltaessa entisiä suomalaisia
sotavankeja. Tässä yhteydessä ei tietenkään saanut sulkea silmiään siltä, että
viralliset lähteet kertoivat usein toiveensa totena, vaikenivat monesta tai tulkitsi-
vat tapahtumia omien etujensa mukaisesti.

Koska ja kuinka paljon suomalaisia sotavankeja kotiutettiin toisen maailman-
sodan päättymisen jälkeen? Muun muassa näihin vaikeisiin kysymyksiin minun
tulisi antaa totuudenmukainen vastaus. Minun oli selvitettävä perusteellisesti
monia sotavankeuden aspekteja käyttäen hyväkseni eri ajoilta peräisin olevia
lähteitä.

Kuvatessani sotavankien lääkintähuoltoa leiriolosuhteissa ja heidän käyt-
töään työvoimana jouduin sovittamaan yhteen sota-ajan virallisia lähteitä ja so-
tavankien muistelmia, jotka oli kirjattu usein vasta vuosikymmeniä sodan jäl-
keen. Nämä tiedot oli puolestaan sovitettava yhteen niiden todistajalausuntojen
kanssa, jotka saatiin sotilassairaaloiden lääkintähenkilökunnalta tai yhdessä so-
tavankien kanssa mitä erilaisimpia töitä tehneiltä, yhteisiä tai vastaavia koke-
muksia omasta näkökulmastaan kuvailevilta siviilihenkilöiltä.

Yhtäkään käytettävissäni ollutta lähdettä en voinut pitää täysin todenmu-
kaisena historiallisena asiakirjana, ja niistä vain harvat antoivat tyhjentävän vas-
tauksen tutkimukseni kysymyksiin. Tähän sisältyikin pääasiallinen vaikeus.

Minun oli otettava huomioon, että monet historialliset tietovälineet olivat ol-
leet manipulaation kohteena ennen kuin päätyivät käsiini. Ne olivat eläneet
omien sääntöjensä mukaan, mutta sääntöjen takana oli aina ihminen, joka oli
osallistunut tietolähteen luomiseen tai vaikuttanut siihen muokatessaan asia-
kirjaa käyttäjää varten.
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Otin työssäni huomioon myös historioitsija Paul Harsinin metodologiset
väittämät. Kehitellessään asiakirjojen historiatieteellistä analyysiä hän huo-
mautti: ”Historioitsijan tieteellisessä tarkoituksessa käyttämä lähde on ’jälki’,
joka on jäänyt historiallisesta tosiasiasta, ja jokainen menneisyyden tosiasia,
joka jättää oman jälkensä, on historiallinen tosiasia”108 . Vaikka otamme huomi-
oon tietolähteen muodostumisen sosio-historiallisen kontekstin, emme voi pitää
sitä täysin vääristyneenä. Se on joka tapauksessa menneisyyden tosiasioiden
jättämä jälki, joka tietenkin heijastaa jossain määrin tiettyjen sosiaaliryhmien
kuten sotavankien ja heidän elämäänsä sotavankeudessa liittyvien henkilöiden
yhteiskunnallista tietoisuutta ja sosiaalista mentaliteettia.

Myös muiden tutkijoiden töiden käytössä syntyi vaikeuksia. Niissä esitetyt
tiedot ja historiatulkinta oli pakko asettaa kriittisen tarkasteluun. Yritin noudat-
taa R.G. Collingwoodin metodologista neuvoa. Hän vastusti teosten kirjoittaji-
en yksinkertaista siteeraamista ja historiallisten lähteiden kopiointia sekä sel-
laista tutkimusmenetelmää, jota hän kutsui ”leikkaa ja liimaa -historiaksi”109 .
Oli tunnistettava sen tutkijan persoona, jonka teoksia käytin, samoin kuin to-
distajienkin persoona. Oli yritettävä vastata, oliko todistaja meitä kiinnostavien
tapahtumien keskellä, osallistuiko hän niihin aktiivisesti vai oliko hän vain tark-
kailija. Kaikki nämä hankaluudet yritin voittaa tarkastelemalla kaikki lähteitä
yhdessä, jättämättä yhtäkään analysoimatta – en silloinkaan, kun kyseinen läh-
de oli ristiriidassa kaikkien muiden lähteiden kanssa.

Tutkimustyöni aikana analysoimani neuvostoliittolaiset viralliset asiakirjat
eivät esimerkiksi sisältäneet mitään tietoja siitä, että leirien työntekijät olisivat
kohdelleet vankeja epäinhimillisesti. Sotavankeudesta kotimaahansa palannei-
den ihmisten lausuntoihin oli kuitenkin kirjattu useita todistuksia pahoinpite-
lyistä ja heitä halventaneesta käytöksestä. Siksi en voinut leirin arkielämän ku-
vausta rakentaessani nojautua pelkästään virallisten henkilöiden virallisiin läh-
teisiin kirjaamiin ”positiivis-humanistisiin” lausuntoihin, vaikka samalla piti
tarkistaa uudelleen sotavankienkin todistukset.

Muistelmakirjallisuus on luonnollisesti täydentänyt muita tietolähteitä ja aut-
tanut virallisten historiallisten tietojen luotettavuuden tarkistamisessa. Minun
tuli kuitenkin ottaa huomioon muistelmia kirjoittaneiden henkilöiden muistin
laatu sekä ajallinen välimatka kuvattuihin tapahtumiin. Nämä seikat himmen-
sivät muistelijan aiempia elämyksiä, muuttivat sota-ajan kokemusten aikajär-
jestystä ja vääristivät nimiä sekä sotavangin seurassa olleiden muita henkilö-
tietoja. Myös syy muistelmien kirjoittamiseen tuli ottaa huomioon.

Vaikka historiallisten tapahtumien todistajat pyrkivätkin olemaan objektiivi-
sia, heidän muistelmillaan on usein subjektiivinen luonne. Ne kirjoitetaan kul-
loisenkin ”nykyajan” hengessä. ”Sosiaalinen häly” peittää alleen historian ää-
nen. Teemme vääriä johtopäätöksiä ellemme ota huomioon historiaa kirjoitta-
van elämäntarinaa ja historiallisia tietoja sisältävän asiakirjan aiempaa elämää.
Meidän on leikattava pois se, mitä tahallisen tai tahattoman subjektiivisesti

○ ○ ○ ○ ○ ○
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meille syöttää historiallisten tietojen luoja, jonka ovat vieneet harhaan joko
muut tapahtumaan osallistuneet tai hänen omien tietojensa rajoittuneisuus. Jos
uskomme häntä, vääristämme rakentamamme kuvan historiasta.

Vuonna 1952 ilmestyneissä marsalkka Mannerheimin erittäin mielenkiintoi-
sissa ja laajoissa muistelmissa on tietoja vuosien 1939–44 neuvostoliittolaisista
ja suomalaisista sotavangeista. Selvittäessään Suomen väestön elintarvikehuol-
lon vaikeuksia jatkosodan aikana Mannerheim vakuuttaa, että ”sotavankien
muonan kaloripitoisuus oli melkein sama kuin ruumiillista työtä tekevien sivii-
lien elintarvikeannosten kaloripitoisuus”110 . Kiistanalaiselta tuntuu myös Man-
nerheimin teesi, jonka mukaan ”vihollinen ei suomalaisten sotavankien kohdal-
la noudattanut alkeellisintakaan inhimillisyyttä” ja että ”valtava määrä ennen
vuotta 1944 sotavankeuteen joutuneita suomalaisia sotilaita kuoli epäinhimillis-
ten olosuhteiden seurauksena”111 . Olen selvittänyt tutkimuksessani tätäkin ky-
symystä yksityiskohtaisesti.

Törmäsin vielä yhteen vaikeuteen, joka on tähän asti ollut lähes ylittämätön:
Asiakirjojen säilyttämisestä säädettyjen aikarajojen umpeutuessa monet arkis-
tot niin Venäjällä kuin Suomessakin alkavat olla tutkijoille avoimia. Tämä pro-
sessi on tosin vielä kaukana päätöksestään. Viime aikoina on jälleen havaittavis-
sa tendenssi (ja tämä koskee ennen kaikkea venäläisiä arkistoja), että minua
kiinnostavaan tematiikkaan – ulkomaalaiset sotavangit Neuvostoliitossa – liit-
tyviä kokoelmia suljetaan uudelleen.

Olen varma, että tätä aihetta koskevaa materiaalia on olemassa valtava määrä,
mutta suuri osa siitä on tähän saakka ollut ”täysin salaista”. Tämä koskee ensisi-
jaisesti Venäjän ja Suomen tiedustelupalveluiden aineistoa, sotavankien ja loik-
kareiden kuulustelupöytäkirjoja sekä partisaanien toimintaan Karjalan rinta-
malla liittyviä asiakirjoja. Siitä huolimatta jopa se aineisto, jonka löysin ja pys-
tyin käyttämään tutkimukseeni, hämmästyttää uutuusarvollaan.

Tutkimukseni tematiikan kannalta tärkeimpiä asiakirjoja säilytetään Venäjän
valtiollisen sota-arkiston (RGVA) kokoelmissa Moskovassa. Alun perin tämä
arkisto perustettiin nimellä Erikoisarkisto, ja 1990-luvun alussa sen nimi muu-
tettiin Historiallisten asiakirjakokoelmien säilytyskeskukseksi. 1990-luvun lo-
pulla se yhdistettiin RGVA:han viimeksi mainitun nimisenä. Valitettavasti osaa
sen kokoelmissa olevasta materiaalista ei ole vielä päästetty tieteelliseen kier-
toon. Kuitenkin ne asiakirjat, jotka käsittelevät sisäasiain kansankomissariaatin
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon perustamista ja toimintaa, sekä eri
sotavankileirien ”Historioihin” vuosilta 1939–1945 sisältyvä materiaali ovat
venäläisten ja ulkomaalaisten tutkijoiden käytettävissä. Erityisen mielenkiintoi-
sia ovat asiakirjat, jotka liittyvät suomalaisten sotavankien oloon Grjazovetsin
ja Tšerepovetsin ja muilla leireillä. Venäjän valtiollisen sota-arkiston kokoel-
missa on Suomen armeijan sotavankien etappiluettelot, mikä auttoi selvittä-
mään muutaman suomalaisen kohtalon. Eittämättömän kiinnostava on Yhteen-
veto Grjazovetsin leirin suomalaisten sotavankien rivistöilmoituksista ajalta 20/

○ ○ ○ ○ ○ ○

110 *��������'��8�����*�'	�����*���-�����	�/���00���9�#�
111 *��������'���00���9�0�



50 J O H D A N T O

XII 39 – 22/V 40, jossa on tilastotietoja suomalaisten sotavankien kuulumisesta
poliittisiin puolueisiin, heidän sivistystasostaan ja muutakin tutkijoille hyödyl-
listä ja välttämätöntä tietoa. Myös neuvostoliittolaisia sotavankeja Suomessa
koskevat asiakirjat kuten Sotavankien terveydentilapöytäkirjat. Selostuksia hei-
dän kanssaan käydyistä keskusteluista ja tietoja suomalaisten viranomaisten
heiltä takavarikoimista arvoesineistä ja asiapapereista, sisältävät paljon mielen-
kiintoista aineistoa. Vaikka ne eivät liitykään suoranaisesti tutkimuksen tee-
maan, ne antavat kuitenkin välttämätöntä tietoa vertailujen tekemiseksi ja autta-
vat täyttämään joitain informaatioaukkoja.

Tämän työn kannalta tärkeitä ovat myös Petroskoissa sijaitsevan Karjalan
yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionarkiston
(GAOPDFK)112  aineistot. Tässä vuonna 1991 entisen puoluearkiston pohjalta
muodostetussa arkistossa säilytetään Karjalan tasavallan kommunistisen puo-
lueen ja Komsomolin kokoelmia vuosilta 1917–1991. Suuri osa arkiston asia-
kirjoista on ollut avoimia vuodesta 1996 lähtien. Avoimeen säilytykseen on
siirretty yli 40 000 arkistointiyksikköä puolue-elinten ja puoleen perusjärjestö-
jen kokoelmista vuosilta 1918–1991, mukaan lukien VKP(b):n Karjalan alue-
komitean ja K-SSNT:n kommunistisen puolueen keskuskomitean kokoelmien
”erikoiskansio” -leimalla varustetut aineistot vuosilta 1930–1956.

Tutkimukseni kannalta kiinnostavimpia olivat asiakirjat, jotka sisältyivät K-
SSNT:n KP(b):n maanalaiset puoluekomiteat -kokoelmiin, ja Karjalan rinta-
man partisaaniliikkeen esikunnan asiakirjat. Niissä on tietoja Suuren isänmaal-
lisen sodan aikana Karjalan miehitetyillä alueilla toimineista maanalaisista
puoluejärjestöistä, puolueen ja Komsomolin yhteisistä ryhmistä sekä partisaa-
niosastoista. Näissä kokoelmissa on äärimmäisen tärkeää informaatiota – esi-
merkiksi Karjalan rintaman partisaaniliikkeen esikunnan operatiivisen ja tie-
dusteluosaston asiakirjoja vuosilta 1941–1944. Heinä–elokuussa 2000 Karjalan
yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionarkistosta
(GAOPDFK) ja Karjalan tasavallan federatiivisen turvallisuuspalvelun arkis-
tosta (AFSB RK) löysin huomattavan määrän suomalaisten ja saksalaisten sota-
vankien kuulustelupöytäkirjoja. Kyseiset sotilaat olivat joutuneet vangiksi Kar-
jalan rintaman partisaanijoukkojen suorittamissa operaatioissa. Suurin osa näis-
tä asiakirjoista on päivätty vuosille 1942–1944. Vuoden 1941 kuulustelupöytä-
kirjojen lähes täydellinen puuttuminen selittyy sillä, että suurin osa näistä asia-
kirjoista luovutettiin Venäjän federaation puolustusministeriön keskusarkistoon
ja Venäjän valtion sota-arkistoon. Loput niistä ovat Karjalan turvallisuuspalve-
lun arkistossa.

Suuri osa edellä mainituista kuulustelupöytäkirjoista on vielä tänäänkin sa-
laisia. Tämä koskee ennen kaikkea yhteistyötä sisäasiain kansankomissariaatin
elinten kanssa tehneiden sotavankien kuulustelupöytäkirjoja. Venäjän federaa-
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tion turvallisuuspalvelun arkistossa on vaikea saada lupa tutkia monia tämän
tyyppisiä suomalaisten sotavankien kansioita, vaikka sodan päättymisestä on
kulunut jo kuusikymmentä vuotta.

Karjalan yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionar-
kistossa on myös jonkin verran käännöksiä suomalaisten sotilaiden henkilökoh-
taisista kirjeistä. Partisaaniosastot ja tihutyöryhmät ovat kaapanneet eri aikoina
nämä kirjeet varuskuntien, kylien ja autokolonnien tuhoamisen yhteydessä suo-
malaisten ja saksalaisten joukkojen selustassa. Osa niistä on otettu tapetuilta ja
vangituilta. Suomesta ja Saksasta saatujen kirjeiden lisäksi niiden joukossa on
sellaisiakin, joita suomalaiset sotilaat eivät ehtineet lähettää kotiseudulleen.
Nämä asiakirjat ovat kiinnostavia siksi, että niissä on tietoja mielialoista armei-
jassa ja selustassa, mutta niistä voi löytää myös tietoja kadonneista ja vangiksi
joutuneista suomalaisista sotilaista.

Erittäin mielenkiintoisia ovat myös K-SSNT:n kommunistisen puolueen kes-
kuskomitean erikoisosaston asiakirjat: Karjalais-suomalaisen sotilaspiirin raja-
vartiojoukkojen ja 7:nnen armeijan sotatoimialueen selustan vartiojoukkojen
komentajien ja komissaarien operatiiviset yhteenvedot ja poliittiset selonteot
taistelutoimista ja joukko-osastojen tilasta sekä taistelijoiden ja komentajien
sankaruudesta sekä Karjalan rintaman esikunnan tiedusteluosaston yhteenvedot
tiedustelutoiminnasta Suomessa ja K-SSNT:n tilapäisesti miehitetyllä alueella.
Arvokasta informaatiota löytyy myös sellaisista materiaaleista kuin Karjalan
rintaman sotaneuvoston partisaaniliikkeen esikunnan kirjalliset raportit ja ope-
ratiiviset yhteenvedot partisaaniosastojen ja -ryhmien tilasta ja taistelutoimin-
nasta sekä Partisaaniliikkeen esikunnan käskyt partisaaniosastojen siirtyessä
vihollisen selustaan toteuttamaan taistelutehtäviä. Suunnitelmat osastojen tais-
telukäytöstä ja ŠPD:n lausunnot niistä. Muun tutkimukselleni tärkeän aineiston
ohella niissä on tietoja suomalaisista sotilaista ja siviilihenkilöistä, jotka parti-
saanit ampuivat Suomessa.

Saadakseni mahdollisimman täydellisen kuvan suomalaisten sotavankien
elämästä Neuvostoliitossa talvi- ja jatkosodan aikana käytin Karjalan puolue-
elinten ja sisäasiain kansankomissariaatin asiakirjoja: Erikoiskansion materiaa-
leja. Puolueen Aunuksen piirikomitea, Repolan sisäasiain kansankomissariaatin
tiedusteluosaston erikoisilmoituksia ja Kirjallinen raportti Karhumäen piirin
väestön mielialoista liittyen aseellisiin toimiin Suomessa ja puna-armeijan Suo-
men Demokraattisen tasavallan Kansanhallitukselle antamaan apuun. Nämä
aineistot kuvaavat tasavallan siviiliväestön suhtautumista Suomea vastaan käy-
tyyn sotaan.

Olen käyttänyt vielä toisenkin puoluearkiston asiakirjoja: entinen Marxismi-
leninismi -instituutin keskuspuoluearkisto, nykyisin Venäjän sosiaalipoliittisen
historian valtionarkisto (RGASPI) Moskovassa. Tämän arkiston kokoelmissa
on mm. Suomen kommunistisen puolueen toimihenkilöiden Toivo Antikaisen
ja Otto-Wille Kuusisen asiakirjakokoelmat. Oman tutkimukseni kannalta ar-
vokkain on niin sanottu ”O. W. Kuusisen mappi”, jossa on Rajajoen vastaan-
ottopaikassa vuonna 1940 laadittuja suomalaisten sotavankien kuulustelu- ja
haastattelupöytäkirjoja. Lisäksi kokoelmissa on partisaaniliikkeen keskusesi-
kunnan asiakirjoja ja operatiivisia yhteenvetoja vuosilta 1942–1944. Niistä löy-
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tyi monia tietoja, jotka puuttuivat Karjalan rintaman partisaaniliikkeen esikun-
nan vastaavista asiakirjoista. Työstäessäni RGASPI:n materiaalia pystyin esi-
merkiksi selvittämään muutaman partisaanien vuosina 1942 ja 1944 ampuman
suomalaisen sotavangin kohtalon. Myös NKP:n keskuskomitean propaganda-
ja agitaatiohallinnon asiakirjat vuosilta 1938–1948 osoittautuivat hyödyllisiksi.
Kyseiset asiakirjat ovat arvokkaita tutkittaessa ”taka-alalla” olevia kysymyksiä,
joiden avulla on mahdollista selvittää neuvostopropagandan päämääriä ja tehtä-
viä minua kiinnostavana ajankohtana.

Löysin arvokasta tietoa suomalaisten jatkosodan aikaisesta sotavankeudesta
Saksalaisten antifasistien muistomuseon (MMNA) aineistokokoelmasta Kras-
nogorskista. Suuren isänmaallisen sodan aikana sen paikalla sijaitsi sisäasiain
kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon erityinen
operatiivinen siirtoleiri nro 27, jonka tehtävänä oli koota ja pitää vangittuina
syksyn ja talven aikana 1941/1942 Barentsin mereltä Mustalle merelle ulottu-
van rintaman taisteluissa saadut sotavangit. MMNA on johtavia toisen maail-
mansodan ongelmia tutkivia tieteellisiä tutkimus- ja informaatiokeskuksia Ve-
näjällä. Sen näyttelyosasto jakautuu kolmeen osastoon: Krasnogorskin sotavan-
kileiri nro 27, Antifasistinen keskuskoulu, sotavankien fasismin vastainen liike
– Kansallinen komitea ”Vapaa Saksa” ja ”Saksalaisten upseerien liitto”. Mu-
seossa on esillä myös laaja aineisto aiheesta ”Sotavankeus toisen maailmanso-
dan ja Suuren isänmaallisen sodan aikana”. Museon aineistokokoelmissa on yli
35 000 arkistointiyksikköä, joiden joukossa on vähän tunnettua materiaalia ja
sota-ajan asiakirjoja, sanomalehtiä ja kuvitettuja julkaisuja, rintamakirjeitä, so-
tilaiden arkiesineitä ja sotavangeille joskus kuuluneita esineitä sekä paljon
muuta.

Leirillä nro 27 käyneisiin sotavankeihin liittyvä informaatio on tallennettu
erityisesti sitä varten suunniteltuun tietokoneohjelmistoon113 . Museosta löytyi
myös Krasnogorskin leirillä olleista suomalaisista, heidän kuolinsyystään ja
hautauspaikastaan kertovia asiakirjoja. Lisäksi museossa on suuri kokoelma
suomalaisten sotavankien valokuvia114 .

Yhtä tärkeitä ovat työlleni olleet Venäjän sotalaivaston valtionarkiston, Pu-
naisen Ristin arkiston, Karjalan tasavallan kansallisarkiston, Karjalan tasaval-
lan federatiivisen turvallisuuspalvelun arkiston ja pietarilaisen Sotilaslääketie-
teellisen arkiston asiakirjat. Niiden kokoelmissa on myös suomalaisten sotavan-
kien kuulustelupöytäkirjoja, luettelointiasiakirjoja ja -kortteja, sotavankien
kuulusteluohjeita, potilaskortteja ja sairaskertomuksia.

Käytin tutkimuksessani kaikkia yllämainittuja venäläisiä materiaaleja. Mo-
nia lähteitä, joiden avulla voitaisiin selvittää vielä täydellisemmin suomalaisten
sotavankeutta neuvostoliittolaisilla sotavankileireillä talvi- ja jatkosodan aika-
na, ei ole vielä tutkittu eivätkä ne ole tutkijoiden käytettävissä. Siksi oli löydet-
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tävä sellaista materiaalia, joka ei ehkä vastaa täydellisesti tutkimukseni kysy-
myksiin, mutta antaisi kuitenkin mahdollisuuden kurkistaa vielä tänäkin päivä-
nä muutamia sotavankien elämän olennaisia seikkoja peittävän salaisuuksien
verhon taakse.

Vielä yksi kysymys: Miten pitkälle voi luottaa neuvostoliittolaisten asiakirjo-
jen, esimerkiksi leireiltä annettujen raporttien antamiin tietoihin sotavankien
elämästä? Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon sisäiseen käyttöön tar-
koitettuja asiakirjoja ei ollut tarvetta vääristellä, koska ne eivät päätyneet viras-
ton ulkopuolelle. Jos unohdetaan ideologiset leimat, suurin osa asiakirjoista
antaa luotettavan kuvan elämästä leireillä. On otettava huomioon aika, jolloin
asiakirjat on laadittu ja se, kuka ne on laatinut. Koska Neuvostoliitto käytti sota-
vankeja ideologisen pelin nappuloina, maan johdolla oli oltava totuudenmu-
kaiset tiedot. Siksi leirien hallinnolta vaadittiin tarkkoja tietoja olosuhteista, so-
tavankien terveydentilasta ja kuolleisuudesta. Sotavankien ja internoitujen asi-
ain hallinnon määräysten rikkomisesta oli vakavat seuraukset. Sota oli käynnis-
sä ja syyllisiä uhkasi joutuminen rintamalle rangaistuspataljooniin, mikä tar-
koitti lähes varmaa kuolemaa. Tuoreessa muistissa olivat Lavrenti Berian tar-
kastukset vuonna 1941 ja se, millaisia rangaistuksia syylliset saivat niissä pal-
jastuneiden virheiden vuoksi.

Rajoittuminen pelkästään venäläisiin arkistoihin olisi tämän tutkimuksen yh-
teydessä ollut virhe. Kuvaukset sotavankeuden olosuhteista, vankien elämästä
ja kuolemasta, ja useiden suomalaisten sotavankien käyttäytymisen ja tekojen
motiiveista neuvostosotavankeudessa olisivat muodostuneet silloin äärimmäi-
sen yksipuolisiksi. Valmistellessani tutkimustani nojauduin sekä venäläisiin että
suomalaisiin arkistoihin. Yritin kykyjeni ja mahdollisuuksieni mukaan sovittaa
yhteen ja vertailla neuvostoliittolaista ja suomalaista historiallista aineistoa.

Tutkimukseni kannalta tärkein oli Sota-arkisto (SA) (Helsinki). Sen kokoel-
miin on kerätty valtava määrä aineistoa Suomen ja Neuvostoliiton vuosien
1939–1944 sodista. Suomen armeijan eri joukko-osastojen sotapäiväkirjojen,
joissa on mainintoja kadonneista, sotavangiksi joutuneista ja vihollisen puolelle
siirtyneistä, lisäksi arkistossa on kadonneiden ja kaatuneiden sotilaiden ja up-
seereiden kantakortit. Lisäksi Sota-arkistossa säilytetään Neuvostoliiton van-
giksi 1941–1944 joutuneiden ja sieltä palautettujen suomalaisten sotavankien
henkilötietokaavakkeita ja kuulustelupöytäkirjoja 1944–45. Tämä massiivinen
materiaali on tallennettu 21:een kansioon, joihin on koottu kaikkien vangiksi
joutuneiden Suomen armeijan upseereiden ja käytännöllisesti katsoen kaikkien
rivimiesten ja aliupseerien kuulustelupöytäkirjat. Vertailemalla niihin kirjattua
tietoa venäläisten arkistojen asiakirjoista löytämääni informaatioon pystyin
saamaan täydellisemmän kuvan suomalaisten elämästä neuvostoliittolaisilla so-
tavankileireillä.

Arkiston Propagandaosastossa on myös sotavankeja koskevaa materiaalia,
tarkemmin sanottuna heidän valokuviaan, kirjeitään, vetoomuksiaan yms.
(Neuvostoliiton pudottamia lentolehtisiä 1939–1944). Lisäksi suomalaisten
sotavankeudesta Neuvostoliitossa on tietoja sanomalehdissä Kansan Mies vuo-
silta 1941–1942 ja Sotilaan Ääni vuosilta 1941–1944. Huolimatta informaation
tendenssimäisyydestä – ne oli tarkoitus levittää rintamalla oleville suomalaisille
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– ne ovat tutkijoille mielenkiintoisia myös agitaation tutkimisen kannalta.
”Taka-alalla” olevasta materiaalista pidin tarpeellisena käyttää dokumentte-

ja, jotka käsittelivät neuvostoliittolaisia sotavankeja Suomessa sijaitsevilla lei-
reillä ja heidän kuulustelupöytäkirjojaan. Tämän materiaalin avulla saatoin ver-
tailla sotavankien elinehtoja ja selvittää joidenkin suomalaisten sotavankien
vangitsemisolosuhteet ja myöhemmät kohtalot.

Ulkoasiainministeriön arkistosta (UA) löysin yhtä kallisarvoisia tietoja suo-
malaisten sotavankien kohtalosta ja Suomen armeijan kadonneiden sotilaiden
etsintäjärjestelmästä. Tässä arkistossa sijaitsevat eri aikoina laaditut luettelot
kadonneista Suomen kansalaisista ja suomalaisten viranomaisten Neuvostolii-
ton valtioelimille osoitetut tiedustelut – Suomalaisten sotavankien palautus, lu-
ettelo sodan ja välirauhan aikana kadonneista sotilashenkilöistä ja Neuvostolii-
tosta palautettavat suomalaiset.

Suomen ulkoministeriön arkistossa on myös neuvostoliittolaisia asiakirjoja,
jotka koskevat suomalaisten kotiuttamista, kotiuttamisesta aiheutuneiden kulu-
jen korvaamista Neuvostoliitolle ja kummankin valtion virallisten elinten kir-
jeenvaihtoa tästä asiasta. Kyseiset asiakirjat ovat kallisarvoisia, koska vastaa-
vien asiakirjojen etsintä venäläisistä arkistoista ei tuottanut tulosta.

Työni valmistumisen kannalta tärkeitä tämän arkiston kokoelmia olivat ulko-
ministeriön kirjeenvaihto ulkomaisten valtioiden, järjestöjen ja yksityishenki-
löiden kanssa. Kyse on ensinnäkin aineistosta, joka koskee neuvostoliittolaisten
sotavankeutta Suomessa talvi- ja jatkosodan aikana: uskonnollisten järjestöjen
tiedusteluja, venäläisen emigranttikunnan näkyvimpien edustajien kirjeitä, jot-
ka koskevat turvapaikan järjestämistä entisille neuvostoliittolaisille sota-
vangeille, kirjeenvaihtoa Kansainvälisen Punaisen Ristin kanssa jne. Lisäksi
löysin neuvostoliittolaisten sotavankien laatimia, vuosina 1940–1941 päivättyjä
hakemuksia ja anomuskirjelmiä ulkoministeri Tannerille ja Suomen hallituksel-
le. Vaikka nämä asiakirjat eivät suoranaisesti liitykään tutkimukseeni, olen
käyttänyt niitä ”taustatekijöinä”, sillä ne suovat mahdollisuuden ymmärtää jos-
sain määrin sotavankeuden ongelman monia puolia.

Myös Kansallisarkiston kokoelmissa on tutkimukseni kannalta erittäin tärkeitä
asiakirjoja, jotka on päivätty vuosille 1940–1944. Ne ovat Suomen valtiollisen po-
liisin Valpon aineistoa ja käsittävät sekä entisten suomalaisten sotavankien kuuluste-
luja että niiden perusteella laadittuja selontekoja suomalaisten oleskelusta Neuvos-
toliiton alueella sijainneilla leireillä. Lisäksi kokoelmissa on Päämajan vastaavat
asiakirjat – Suomalaiset sotilaat neuvostoliittolaisessa sotavankeudessa. Arvokkaita
tietoja työhöni sain asiakirjasta Luettelo sotien välisenä aikana Neuvostoliittoon
kaapatuista ja sinne siirtyneistä Suomen armeijan sotilashenkilöistä. Vertailin niitä
käytettävissäni olleisiin venäläisiin asiakirjoihin ja pystyin jossain määrin selvittä-
mään tähän sotavankien ryhmään kuuluvien sotilashenkilöiden kohtaloita.

Arvaamatonta hyötyä kirjoitustyössäni olen saanut Sotavangit ry:n arkistossa
olevasta materiaalista. Tämä entisten sotavankien vuonna 1969 perustama jär-
jestö on saanut eri vuosina Neuvostoliitosta, Venäjältä ja IVY:öön kuuluvista
maista suuren määrän kopioita Neuvostoliitossa olleita suomalaisia sotavankeja
koskevista arvokkaista dokumenteista. Muutamat näistä venäläisissä arkistoissa
olevista dokumenteista ovat eri syistä muuttuneet jälleen saavuttamattomiksi
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suurimmalle osalle sotavankeuden tutkijoista. Lisäksi työni aiheen valossa mie-
lenkiintoinen on jatkosodan aikana kuolleiden suomalaisten sotavankien muis-
ton kunnioittamista koskeva yhdistyksen kirjeenvaihto niin Venäjän kuin Suo-
menkin viranomaisten kanssa.

Tämä ei ole tietenkään läheskään täydellinen luettelo kaikista tutkimusta kir-
joittaessani kohtaamistani ja käyttämistäni arkistoista ja aineistoista. Olen kui-
tenkin pakotettu rajoittumaan vain mielestäni tärkeimpien mainitsemiseen. Vi-
ralliset asiakirjat ovat tietenkin tavattoman tärkeitä. Mutta kuivat luvut ja päivä-
määrät, sekä sotavankien asioita käsitelleiden virkamiesten kaavamainen kieli
eivät ole voineet korvata itse tapahtumien silminnäkijöiden muistelmia. Minul-
la on ollut mahdollisuus käyttää myös venäläisten ja suomalaisten yksityisten
kokoelmien asiakirjoja. Erittäin hyödyllisiä ovat olleet muun muassa Sotavangit
ry:n puheenjohtajan Teuvo Alavan ja dokumenttielokuvien ohjaajan Reijo Nik-
kilän henkilökohtaiset arkistot115 , joissa on suuri määrä entisiltä suomalaisilta ja
neuvostoliittolaisilta sotavangeilta saatuja haastatteluja. Lisäksi olen käyttänyt
entisen neuvostoliittolaisen sotavangin, Suomessa vuodet 1941–1944 olleen
Nikolai Djakovin henkilökohtaisen arkiston materiaalia, samoin kuin pietarilai-
sen historioitsijan Viktor Stepakovin aineistokokoelmaa. Olen käyttänyt myös
omassa dokumenttikokoelmassani olevia suomalaisten sotavankien haastatteluja.

Arkistomateriaalien parissa työskennellessäni olen tehnyt väliyhteenvetoja
sitä mukaa kun asiat ovat hahmottuneet. Tuloksia tutkimuksistani on julkaistu
useissa artikkeleissa sekä kirjassa Talvisodan 1939–1940 historiaa. Dokument-
tikokoelma. Petroskoi, 1999. Se käsittelee neuvostoliittolaisten sotavankien elä-
mää talvisodan aikana leireillä Suomessa ja Neuvostoliiton väestön suhtautu-
mista talvisodan tapahtumiin. Ensi kertaa julkaistaan useita asiakirjoja, jotka
käsittelevät talvisodan aikaista suomalaista propagandaa sekä Karjalan siviili-
väestön suhtautumista talvisotaan.

Sotahistoriallisessa aikakauskirjassa 19/2000 ilmestyneessä artikkelissa Tal-
visodan 1939–1940 neuvostoliittolaiset sotavangit sekä artikkelissa Talvisodan
sotavangit esitin tutkimukseni tuloksia kyseisen sodan neuvostoliittolaisten so-
tavankien ylläpidon, terveydenhoidon ja kotiuttamisen ongelmista. Samalla
vertailin analyyttisesti suomalaisia ja neuvostoliittolaisia lähteitä.

Artikkeli Sodissa tietymättömiin kadonneiden kohtalot (Suomalaisten sota-
vankien kuulustelupöytäkirjat). Nykypäivä, n:o 40, 30.10.2000 käsittelee puo-
lestaan jatkosodan ongelmia. Siinä on analysoitu suomalaisten sotavankien
kuulustelupöytäkirjoja. Ensi kertaa venäläisessä historiankirjoituksessa anne-
taan tietoja venäläisten partisaanien ampumista suomalaisista sotavangeista ja
muutamia muitakin uusia historiallisia tietoja.

○ ○ ○ ○ ○ ○

115 Osa näistä haastatteluista sisältyy dokumenttielokuviin Suomalaiset sotavankileirien saaris-
tossa ja Ryssä perkele – sotavankina Suomessa, ohjaajana Reijo Nikkilä, YLE 2000.
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   Talvi- ja jatkosodan
sotavankien oikeudellinen
asema

Aseellisen taistelun yhteydessä nousee väistämättä esiin myös kysymys sota-
vangeista. Kysymys on aina ratkaistava tavalla tai toisella, niin taistelutoimien
yhteydessä kuin sodan päättymisen jälkeenkin. Lisäksi se, miten sotavankiky-
symys on ratkaistu, on vaikuttanut olennaisesti myös valtioiden välisten suhtei-
den kehittymiseen sodan jälkeen.

Suurimittaisen sotavankikysymyksen ratkaisemiseksi on ollut pakko laatia
vaikka sitten väliaikaisiakin erikoisjärjestelmiä ja -mekanismeja. Toimiva ar-
meija, jonka tarkoitus oli käydä sotaa, ei voinut huolehtia vangiksi ottamistaan
ihmisistä. Sen jälkeen kun oli luotu erityisin valtuuksin ja materiaalisin sekä
teknisin resurssein varustetut organisaatiot, oli luotava myös niiden toiminnan
oikeudellinen perusta.

Sotavankeja koskevan oikeudellisen perustan
muodostamisen historiaa

Sotavankikysymys on ratkaistu eri tavalla historian eri vaiheissa. Ratkaisu riip-
puu aina yhteisön aineellis-teknisestä kehitysasteesta, sen hengellisestä ja mo-
raalisesta tilasta, sivistystasosta ja kulttuurista, armeijoiden ja valtioiden joh-
dossa olevien ihmisten moraalista sekä sotavankeudessa eläneiden ihmisten
elinoloista päättävistä viranomaisista.

Sotavankien historia ei jätä ketään kylmäksi. Monien vuosisatojen ajan kaik-
ki vangiksi otetut yksinkertaisesti tapettiin. Yhtä julmasti kohdeltiin vallattujen
alueiden siviiliväestöä. Vangiksi joutuneita sotilaita ja siviilejä kohdeltiin sa-
malla tavalla. Naisia, vanhuksia tai lapsia ei säälitty.

Joskus valloittajat jättivät vangeiksi otetut eloon ja jopa ruokkivat heitä. Täl-
laista ”armeliaisuutta” osoitettiin kuitenkin ainoastaan siksi, että sotavangit oli-
vat tavaraa – heitä myytiin orjuuteen. Elävän myyntitavaran kuntoa oli pidettä-
vä yllä, jotta he kestäisivät kuljetuksen orjamarkkinoille.

Sotavankeja pidettiin esineinä, vaihdon tai kaupan kohteena. Monien vuosi-
satojen aikana heitä ei pidetty ihmisinä, eikä heillä siksi ollut mitään oikeuksia.
Ei ollut mitään elintä, joka olisi voinut säännellä sotavangin ja hänet vangiksi
ottaneen välisiä suhteita. Kukaan ei ollut puolustamassa sotavankia.

Ajat kuitenkin muuttuivat. Ihmiselämää alettiin arvostaa valtion ja yhteiskun-
nan aineellisen hyvinvoinnin lähteenä. Maailmanuskontojen humanistiset aat-
teet vahvistuivat ja tunkeutuivat yhteiskunnalliseen tietoisuuteen. Keskiajan lo-
pulla tapahtui huomattavaa edistystä kohti ihmisystävällisempää suhtautumista
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niin vieraisiin kuin omiinkin sotavankeihin. Tämä johti siihen, että valtio alkoi
ottaa osaa kysymyksen ratkaisuun entistä laajemmin ja perusteellisemmin. Täl-
lainen muutos on nähtävissä esimerkiksi Moskovan Venäjän kansalliseen sota-
vankeja koskeneeseen lainsäädäntöön sirotelluissa asetuksissa, muun muassa
venäläisessä vuoden 1692 Lakikokoelmassa (Sobornoe Ulozhenie)1 .

Pietari Suuren Lain sotakaari vuodelta 1715 kertoo myös yhteiskunnan tie-
toisuudesta ja valtion politiikan kehittymisestä humaanimpaan suuntaan ulko-
maalaisten sotavankien kohtelussa. Tässä ohjeellisessa asiakirjassa määritellään
jo melko tarkasti Venäjän valtion ja vihollismaiden sotavankien väliset suhteet.
Sotavangin tappoon syyllistyneelle määrättiin ankara rangaistus. Näin sotavan-
geille taattiin ensimmäisen kerran normatiivisen asiakirjan takaama suoja mie-
livaltaa vastaan2 .

Jotta vihollisarmeijan sotavangeille voitaisiin taata edes jonkinlaiset oikeu-
det, täytyi olla jonkinlainen käsitys heidän lukumäärästään. Ulkomaalaisten so-
tavankien rekisteröinti sai vähitellen yhä suuremman merkityksen. Sotavanki-
kysymyksen tutkijoiden käytettävissä on tilastotietoja, jotka liittyvät 1800-lu-
vun alkuun, tarkemmin ottaen vuoteen 1812, eli Napoleonin Venäjän retken ai-
koihin. Vologdalaisen tutkijan Tihomirovin mukaan Pietarin Ylipäällikkö S. K.
Vjazmitinov pyysi kiertokirjeessään siviilihallinnon kuvernöörejä lähettämään
poliisiministeriön kansliaan kahden viikon välein tiedot Napoleonin armeijasta
saatujen sotavankien siirroista. Siinä vaadittiin tiukasti laatimaan nimilistoja,
ilmoittamaan ”la Grande Arméesta” vangiksi joutuneiden määrällinen ja laadul-
linen koostumus, heidän kansallisuutensa, sotilasarvonsa ja aselajinsa. Hänen
Keisarillisen Majesteettinsa Oman Kanslian johtajalle A. A. Araktšejeville saa-
puneiden tietojen mukaan sotavankeja oli vuonna 1813 yhteensä 196 975 hen-
keä; sotavankeudessa oli kuollut 119 636, joista sota- ja tavallisissa sairaaloissa
oli haavoihinsa ja sairauksiin menehtynyt 16 397 vihollisen sotilasta ja upsee-
ria. Pietarin Ylipäällikkö S. K. Vjazmitinov määräsi, ”ettei sotavankeja missään
eikä kukaan kohtelisi mielivaltaisesti; mutta että hekin käyttäytyisivät vaatimat-
tomasti”, ja ”yhden heistä käyttäytyessä röyhkeästi siitä vastaavat he kaikki”.3

Venäjän keisarikunnan valtioalueella olevien ulkomaalaisten sotavankien nor-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 "�;������[��U�����
2 �����������N�����
���,����R$RR��������*����#< ���TS������9 ��9<� Sotakaaressa tar-

kasteltiin ja määriteltiin myös omien joukkojen sotavankeuteen joutumisen olosuhteita, sitä,
mikä voidaan asettaa sotavankeuteen joutuneen omaksi syyksi ja mitä voidaan esittää hänen
puolustuksekseen. ”Syyt, joiden vuoksi komendantti, upseerit ja sotilaat voidaan armahtaa,
kun linnoitus antautuu, ovat seuraavat: (1) Äärimmäinen nälkä, kun ei ole enää mitään, millä
ihminen voisi ruokkia itseään, vaikka etukäteen on otettu huomioon mahdollisimman suuri
säästeliäisyys; (2) Kun ei ole jäänyt lainkaan ammuksia, jotka on kaikella tuhlaamattomuu-
della käytetty; (3) Kun ihmisiä puuttuu siinä määrin, että ei ole mahdollisuutta puolustuk-
seen (ja koko piirityksen aikana on puolustauduttu urheasti), apua ei voi saada, ja linnoitusta
on kaikin muodoin mahdotonta pitää; (4) Nämä asetuksen kohdat koskevat niitä, joille ei ole
annettu erityistä käskyä. Sen sijaan ne, joilla on käsky puolustautua viimeiseen mieheen, ei
ole mitään syytä antautua viholliselle ja luovuttaa linnoitusta”. Eli asiallisesti ottaen sota-
vanki-maanmies oli saanut oikeuden kunniansa palautukseen. Katso myös: W��Y��� .��
e'����� ��� 7����������� �� ��������� ���;��'�� ������ �� ��>��������� ������^^
������M�����>������U	������g����##��

3 1���'�����"�^^(��;��'������������������>�����##:��� �$� 9�
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matiivisoikeudellisen perustan voidaan katsoa syntyneen juuri tuohon aikaan.
Vuonna 1813 astuivat voimaan Säännöt, joihin tulee nojautua otettaessa sota-
vankeja Venäjän alamaisuuteen4 . Niillä säänneltiin entisten sotavankien käyttöä
työvoimana. Jo tuolloin on ollut hyvin laadittuja ohjeellisia asiakirjoja, jotka
ovat itse asiassa olleet perustana kehitettäessä myöhemmin ulkomaalaisia sota-
vankeja koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Kohti sotavankikysymyksen ratkaisemista lainsäädännön pohjalta alettiin
siirtyä tilanteessa, jolloin sotavankien vaihdosta ja vankeuteen joutuneiden (en-
nen kaikkea upseerien) lunastamisesta sovittiin suullisesti ja sotavankien kohte-
lua vihollismaan alueella säätelivät vain historian kehityksen myötä vaihtuvat
moraaliset normit. Vasta 1800-luvulle tultaessa eurooppalaisten armeijoiden
välisten sotatoimien päättymisen jälkeen solmittuihin rauhansopimuksiin alet-
tiin sisällyttää erillisiä väliaikaisia sopimuksia, joissa kirjallisessa muodossa so-
vittiin sotavangiksi otettujen kohtalosta.

Kun sotaisten välienselvittelyjen osanottajamäärien kasvun seurauksena so-
tavankeuteen joutui jo satojatuhansia sotilaita ja upseereita, maailmanyhteisön
oli pakko ratkaista kyseinen ongelma kansainvälisten oikeudellisten normien
pohjalta. Vuonna 1864 allekirjoitettiin Geneven yleissopimukset. Niissä muo-
toiltiin ensi kertaa kansainvälisellä tasolla seikkaperäiset, vaikkakaan ei täydel-
liset oikeudelliset normit ja asetukset, joilla säänneltiin eri maiden toimia rat-
kaistaessa sotavankikysymystä. Myös sotavangin juridinen status määriteltiin
ensimmäisen kerran.

1900-luvulla syntyi laadullisesti toinen tilanne. Sodat saavuttivat maailman-
laajuisen luonteen, ja vangiksi otettuja oli miljoonia. Esimerkiksi ensimmäisen
maailmansodassa oli pelkästään venäläisiä sotavankeja 2 600 000, joista noin
200 000 menehtyi vierailla mailla. Yhteensä sotavankeudessa kuolleiden
Entente maiden vankien osuus oli 9 prosenttia5 . Sotien ja sotavankeuden histo-
ria ei ollut aiemmin tuntenut tällaisia lukuja.

Globalisoituneessa maailmassa oli pakko ryhtyä valvomaan ja sääntelemään
kansainvälisellä tasolla kysymystä sotavankien elämästä ja kuolemasta ja vä-
hintäänkin peruselintoiminnoista huolehtimista.

Sotavankikysymystä ei voitu enää jättää voittajan armeliaisuuden eli ”hu-
maanisuuden” varaan. Kehittyneiden maiden yhteiskunnat sekä lukuisat kansa-
laisjärjestöt eivät enää halunneet elää vanhan mallin mukaan, vaan vaativat on-
gelman ratkaisemista nykyaikaisin keinoin. Hävinneen osapuolen lisäksi myös
voittajamaat halusivat saada oikeudelliset perusteet ongelman ratkaisemiseen,
sillä niiden tuli palauttaa valtava määrä ihmisiä täysipainoiseen elämään. Nekin
tajusivat, että tarvittiin normatiivisoikeudelliset asiakirjat, jotka ehkäisisivät
sotavankeuden kielteisen seurauksien tuhoisan kasvun. Samoin ne ymmärsivät,
että kaikkien sotivien osapuolten tulee myös ehdottomasti noudattaa näiden
asiakirjojen määräyksiä.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jo 1900-luvun alussa, ensimmäisen maailmansodan aattona syntyi kansain-
välinen oikeudellinen asiakirja eli 18. lokakuuta 1907 allekirjoitettu Yleissopi-
mus, joka koskee maasodan lakeja ja tapoja (Haagin konventio)6 , joka olennai-
sesti täsmensi ja laajensi useita Geneven vuoden 1864 yleissopimuksen asetuk-
sia. Tähän kansainväliseen oikeudelliseen asiakirjaan oli laadittu liite Yleissopi-
mukseen, jonka osassa I oli erityinen luku Sotavangeista (luku II). Se koostui
17:stä artiklasta, joissa määriteltiin sekä valtion että sotavankien oikeudet ja
velvollisuudet7 .

Kyseinen kansainvälisoikeudellinen asiakirja määritteli tarkasti sen, kuka
vastaa sotavankien kohtelusta ja ketkä on määrätty tämän ongelman ratkaisi-
joiksi. Vastuunalaiseksi määriteltiin valtio, jota edusti korkein toimeenpanoval-
lan elin eli hallitus. Sotavangin oli oltava valtion suojeluksessa siitä hetkestä
lähtien, kun hän joutui vangiksi. Valtion tuli suojella sotavankia hänet kiinni
ottaneiden joukko-osastojen ja niiden komentajien, yksittäisten henkilöiden,
järjestöjen ja laitosten sekä paikallishallinnon edustajien mielivallalta. Valtion
tuli taata sotavangille tässä sopimuksessa määritellyt oikeudet. Sitä paitsi se oli
velvollinen ratkaisemaan kaikki sotavankien elinolosuhteisiin liittyvät kysy-
mykset ”ihmisrakkauden” periaatteiden mukaisesti.

Haagin yleissopimus vuodelta 1907 muodostui asiakirjaksi, jossa melko tar-
kasti ja laajasti säädettiin sotavangin ja häntä vangittuna pitävän valtion oikeu-
det ja velvollisuudet8 . Siihen liittyvät oikeudelliset normit ja asetukset kattavat
melkein kaikki sotavankeudessa olevan ihmisen toiminnot. Sotavankia käsitel-
lään ensimmäistä kertaa sosiaalisena olentona, joka on inhimillisen olemassa-
olon arvoinen. Ensi kertaa tämän asiakirjan allekirjoittanut valtio otti velvolli-
suudekseen huolehtia sekä omien kansalaistensa että sitä vastaan sotineiden ih-
misten laillisista oikeuksista.

Tässä yhteydessä on välttämätöntä korostaa sitä, että tässä kysymyksessä kan-
sainvälinen oikeus kulki kansallisen, maan sisäisen lainsäädännön edellä. Tällai-
sia tai vastaavia asiakirjoja, joissa olisi määritelty kahden vuorovaikutuksessa
olevan subjektin oikeudet ja velvollisuudet, ei ollut vielä yhdessäkään valtiossa.

Kansallisissa lainsäädännöissä ei ollut myöskään normatiivis-oikeudellisia
asiakirjoja, jotka olisivat säännelleet valtion suhdetta sen omiin, vihollisvaltion

○ ○ ○ ○ ○ ○
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7 Olen käsitellyt tätä asiaa yksityiskohtaisemmin lisensiaatintutkimuksessani. Frolov D., Suo-

malaiset sotavangit Neuvostoliiton sotavankien ja Internoitujen hallinnon (UPVI NKVD:n)
leireissä Talvi- ja Jatkosodan aikana. Lisensiaatintutkimus. Helsingin yliopisto, Valtiotie-
teellinen tiedekunta, 2002.

8 Sotavangilla oli nyt seuraavat oikeudet: oikeus henkilökohtaiseen omaisuuteen, oikeus tur-
vallisuuteen, oikeus saada palkka vankeuden aikana tekemästään työstä, oikeus työhön
sotilasarvonsa ja ammattitaitonsa mukaan, oikeus samanlaiseen ravintoon, asuntoon ja vaat-
teisiin, kuin hänet vangiksi ottaneen armeijan sotilailla, oikeus vastaanottaa avustuksia sota-
vankeja avustavilta järjestöiltä; oikeus vastaanottaa kirjeitä, rahalähetyksiä ja paketteja, up-
seereilla on oikeus saada palkkaa, jos heidän oman maansa hallitus korvaa sen kustannukset,
oikeus täysin vapaaseen uskonnon harjoittamiseen, oikeus testamentin laatimiseen sekä
sotilasarvon ja aseman mukaiseen hautaamiseen.
Sotavangilla oli myös joitakin oikeuksia terveydenhuoltoon haavoittuneiden ja sairaiden so-
tavankien kohtalon parantamista koskevan Geneven sopimukseen perusteella 23:nnelta
(6:nnelta) heinäkuuta 1906. Ks. tarkemmin: Frolov, D., 2002, 52–54.
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vangiksi joutuneisiin kansalaisiin. Yksikään valtio ei vielä tuolloin täysin käsit-
tänyt sitä, että kansallisessa lainsäädännössä oli välttämätöntä taata oikeudelli-
nen suoja näille sodan uhreille ja taata lainsäädännön keinoin heidän palautta-
misensa täysiarvoiseen aktiiviseen sodanjälkeiseen elämään.

Edellä esitettyyn liittyen on kuitenkin välttämätöntä tehdä pieni historiallinen
tarkennus: Mainitun yleissopimuksen ohella oli myös muita Haagissa vuosina
1899 ja 1907 hyväksyttyjä oikeudellisia asiakirjoja9 . Vuoden 1899 konferens-
sissa oli edustettuna 27 valtiota, vuoden 1907 konferenssissa 44 valtiota. Konfe-
rensseissa käsiteltiin ja hyväksyttiin oikeudellisia asiakirjoja mm. seuraavista
aiheista: sodankäynnin sääntöjen määrittely, sodan lait ja tavat, kansainvälisten
selkkausten rauhanomainen ratkaiseminen, puolueettomuus, siviilihenkilöiden
suojeleminen, sotavankien kohtelu, haavoittuneiden ja sairaiden kohtalo jne.

Suurin osa näistä asiakirjoista toimi ainoastaan yleisenä pohjana sotavanki-
kysymystä ratkottaessa ja monet niistä ovat menettäneet lainvoimaisuutensa,
koska niiden säädöksiä on sittemmin muutettu vuosien 1929 ja 1949 Geneven
yleissopimuksissa. Haagin yleissopimus vuodelta 1907 sen sijaan ei menettänyt
lainvoimaisuuttaan talvi- eikä jatkosodankaan aikana. Sekä Neuvostoliiton että
Suomen olisi siis pitänyt ottaa mainittu sopimus huomioon käydessään sotaa
toisiaan vastaan. Kaiken edellä esitetyn perusteella olen varma, että sitä voi
luonnehtia ensimmäiseksi kansainväliseksi askeleeksi kohti monien sotavan-
keuteen liittyvien kysymysten ratkaisua.

Maailmanyhteisö laati ja hyväksyi 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymme-
nellä 13 yleissopimusta, joiden tarkoituksena oli säännellä valtioiden ja niiden
hallitusten toimia selkkauksen osapuolten välisten sotatoimien alkaessa, vihol-
lisina olevien armeijoiden käydessä sotaa keskenään sekä sotatoimien lopulta
päätyttyä. Jo seitsemän vuoden kuluttua oli mahdollisuus tarkistaa yleissopi-
musten toimivuus käytännössä. Eli miten juridisesti selkeitä ja ristiriidattomia
kehitetyt oikeudelliset säädökset ja normit olivat, missä määrin ja missä laajuu-
dessa niitä pystyttiin noudattamaan sotatoimien aikana ja miten tehokas oli so-
taakäyvien valtioiden moraalisen herätteen ja pakotteen mekanismi (mukaan
lukien informaatio- ja muu valvonta, taloudelliset ja muut sanktiot), jonka piti
olla yllykkeenä kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon.

○ ○ ○ ○ ○ ○

9 Kolme Haagin yleissopimusta vuodelta 1899: ”Kansainvälisten selkkausten rauhanomai-
sesta selvittämisestä”, ”Maasodan laeista ja tavoista”, ”Geneven vuoden 1864 haavoittuneita
ja sairaita koskevan yleissopimuksen periaatteiden soveltamisesta merisotaan” ja 13 yleis-
sopimusta vuodelta 1907: 1) ”Kansainvälisten selkkausten rauhanomaisesta selvittämises-
tä”; 2) ”Voimankäytön rajoittamisesta sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämättä jättämi-
sestä rangaistaessa”; 3) ”Sotatoimien aloittamisesta”; 4) ”Maasodan laeista ja tavoista”; 5)
”Puolueettomien valtakuntien ja henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista maasodassa”;
6) ”Vihollisen kauppa-alusten asemasta sotatoimien alkaessa”; 7) ”Kauppa-alusten muutta-
misesta sota-aluksiksi”; 8) ”Automaattisten pinnanalaisten kontaktimiinojen asettamisesta”;
9) ”Merivoimien toimesta tapahtuvasta pommituksesta sodan aikana”; 10) ”Geneven vuo-
den 1864 haavoittuneita ja sairaita koskevan yleissopimuksen periaatteiden soveltamisesta
merisotaan”; 11) “Muutamista rajoituksista kaappausoikeuden käytössä merisodassa”; 12)
”Kansainvälisen kaappaustuomioistuimen perustamisesta” (tämä yleissopimus ei astunut
voimaan); 13) ”Puolueettomien maiden oikeuksista ja velvollisuuksista merisodassa”. 1., 2.
ja 10. yleissopimus, täydentäen Haagin vuoden 1899 yleissopimuksia, olivat samannimisiä.
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Ensimmäiseen maailmansotaan osallistui 38 valtiota. Sodan tulokset olivat
hirvittävät: 9 500 000 ihmistä kuoli ja 20 000 000 haavoittui. Miljoonat ihmiset
joutuivat sotavankeuteen, menettivät terveytensä, invalidisoituivat tai kuolivat
leireillä.

Tuolloin voimassa olleiden kansainvälisten oikeudellisten sopimusten perus-
teella Venäjän keisari Nikolai II vahvisti käskyssään 7. lokakuuta 1914 Sotavan-
kiasetuksen. Tätä asiakirjaa täydennettiin 31. lokakuuta 1914 julkaistulla so-
tilaslaitoksen erityiskäskyllä nro 697, joka määritteli pääperiaatteet Venäjän
keisarikunnan valtioalueella olevien ulkomaalaisten sotavankien kohtelusta.
Siinä annettiin määräyksiä sotavankien kuljetuksista, vankeusajasta, muonitus-
normeista ja varusteista.10

Täytyy todeta, että kansainvälinen yhteisö huomasi ensimmäisen maailman-
sodan aikana kansainvälisessä oikeudessa monia puutteita ja yritti jossain mää-
rin ottaa niistä oppia tulevaisuutta varten. Aiempia yleissopimuksia muokattiin
kriittisellä silmällä, niiden onnistuneita oikeussäädöksiä ja normeja kehitettiin
edelleen ja sotavankien oikeudet muotoiltiin uudelleen. Laadittiin myös uusia,
aiempaa seikkaperäisempiä kansainvälisten asiakirjojen luonnoksia.

47 valtion päämiehet allekirjoittivat 28. heinäkuuta vuonna 1929 Genevessä
kaksi kansainvälistä yleissopimusta: Sotavankien kohtelusta ja Kenttäarmeijoi-
den haavoittuneiden ja sairaiden olojen parantamisesta11 . Näissä kansainvälisis-
sä päätösasiakirjoissa saatettiin voimaan uusia oikeudellisia säädöksiä ja nor-
meja ja yksityiskohtaistettiin vanhempia, maailmanyhteisön aiempina vuosina
hyväksymiä yleissopimusten osina olleita säädöksiä ja normeja.

Ensimmäisessä vuoden 1929 yleissopimuksessa otettiin käyttöön uusi juridi-
nen käsite ”sotavanki”. Heitä olivat henkilöt, jotka kuuluivat sotivien osapuol-
ten asevoimiin (siis sotilashenkilöitä), sekä eräät siviilihenkilöt, jotka oli otettu
vangiksi meri- tai ilmasotatoimien yhteydessä. Tähän kategoriaan liitettiin
myös vapaaehtoisjoukot, jotka koostuivat vapaaehtoisesti aseisiin tarttuneesta,
asutuskeskukseen hyökkäävää vihollista vastaan taistelevasta siviiliväestöstä.
Samalla yleissopimukseen kirjatut henkilön sotavangiksi ottaneen valtion ja
sotavangin oikeudet ja velvollisuudet ulotettiin koskemaan myös armeijaa seu-
raavia kirjeenvaihtajia, toimittajia, kenttäkaupustelijoita ja -ravintoloitsijoita
sekä armeijan tavarantoimittajia.

Kyseisessä määritelmässä on kuitenkin epäkohta, joka on otettava huomioon
analysoitaessa jatkosodan tapahtumia: Siinä ei määritelty valtion suhdetta nii-
hin siviileihin, jotka vastustivat vihollista asevoimin mutta joille ei myönnetty
sotavangin statusta. Tämä koski eurooppalaiseen vastarintaliikkeeseen ja Neu-
vostoliiton, Jugoslavian sekä Italian partisaanitoimintaan osallistuneita.

Kansainvälinen yhteisö ei ollut kuitenkaan laillistanut tällaista siviili-ihmis-
ten toimintaa. Muodollisesti heidän asemaansa ei voitu turvata kansainvälisen
oikeuden eli kirjoitetun lain pohjalta.

○ ○ ○ ○ ○ ○

�0 8�	��������������00���� �
11 League of Nations. Treaty Series. Publication of Treaties and International Engagements

registered with the Secretariat of the League of Nations. Volume CXVIII, 1931–1932,
Numbers 1, 2 and 4.
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Vuoden 1929 yleissopimuksessa sotavankien oikeuksia laajennettiin huo-
mattavasti ja lisättiin uusia:
1) naisten oikeus kaikkinaiseen sukupuolensa mukaisen henkilöllisyytensä ja

kunniansa loukkaamattomuuteen
2) siviilioikeuskelpoisuuden säilyttäminen
3) oikeus rodullisten ja kansallisten ominaispiirteiden huomioonottamiseen
4) oikeus laaja-alaiseen terveydenhoitoon
5) oikeus aiemman sotilasarvon säilyttämiseen
6)  oikeus tiedonsaantiin
7)  oikeus työlainsäädännön mukaiseen työhön
8)  oikeus lepoon
9) oikeus luottamushenkilön valitsemiseen ja keskinäisen avustusjärjestelmän

luomiseen
10) oikeus saada lainopillista apua tuomioistuimissa
11) oikeus ennenaikaiseen kotiuttamiseen.

Lisäksi sotavangilla oli oikeus tutustua oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa, sil-
lä 84. artikla velvoitti hallinnon asettamaan yleissopimuksen esille sotavankien
oleskelupaikkoihin heidän äidinkielellään.

Yleissopimuksen 42. artikla koski sotavankien oikeutta valittaa vankeutensa
olosuhteista. Sen tekstistä12  näkee, että etusijalla on selvästi sotavanki eikä val-
tio, jonka hallussa hän on. Tähän on kirjattu aitoihin ihmisoikeuksiin kuuluvia
oikeuksia. Koko yleissopimus kertoo siitä, että kaikkien valtioiden ja koko ih-
miskunnan toivottiin astuvan yleisinhimillisen vuorovaikutuksen laajan inhi-
millistämisen tielle ja yritettiin ratkaista sotavankeuteen joutuneen ihmisen
kohtalo demokratian, avoimuuden, vapauden ja oikeudenmukaisuuden periaat-
teiden mukaisesti.

Yleissopimuksessa annettiin valtioille uusia velvollisuuksia:
1) Evakuointimarssien päivittänen pituus ei saanut olla yli 20 kilometriä.
2) Eri rotujen ja kansallisuuksien sijoittamista samalle leirille tuli välttää mah-

dollisuuksien mukaan.
3) Käskyt, määräykset ja järjestyssääntöjen selitykset oli annettava sotavan-

geille tiedoksi ja kuulustelut on toimitettava kielellä, jota he ymmärtävät.
4) Leireihin oli pystytettävä kanttiineja, joista sotavangit voivat hankkia itsel-

leen ruokatavaroita ja käyttöesineitä paikalliskaupassa käypään hintaan.
5) Leireissä tuli ryhtyä toimenpiteisiin siisteyden ja terveyden ylläpitämiseksi.

Leireillä oli oltava saunoja tai suihkuja. Epidemiat oli ehkäistävä.
6) Leireihin tuli järjestää sairassuojia ja eristyshuoneita tartuntatauteihin sai-

rastuneille, vakavasti sairaat oli sijoitettava leirien ulkopuolella sijaitseviin
sotilas- tai siviilisairaaloihin.

7) Lääkärintarkastus oli järjestettävä kuukausittain.

○ ○ ○ ○ ○ ○

12 ”Sotavangilla on oikeus esittää sotilasviranomaisille, joiden hallussa he ovat, valituksensa
olosuhteistaan. Heillä on samoin oikeus suojelijavaltioiden edustajien puoleen ilmoittaen
heille vankeuden olosuhteista, joista he ovat valittaneet. Nämä ilmoitukset ja valitukset on
toimitettava eteenpäin viipymättä. Vaikka valitus todettaisiin aiheettomaksi, ne eivät saa
missään tapauksessa johtaa rangaistukseen.”
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8) Sotavankeudessa olevien upseerien sotilaspalvelijoiksi oli asetettava hei-
dän sotilasarvonsa mukainen määrä sotavankeudessa olevia sotilaita.

9) Valtion tuli maksaa sotavangeille heidän sotilasarvonsa mukaista palkkaa,
joka oli yhtä suuri kuin maan oman armeijan upseereille maksettava palk-
ka.

10) Sotavangeille tuli ilmoittaa siirrosta uuteen sijoituspaikkaan ja heidän oli
saatava ottaa mukaan henkilökohtaiset käyttöesineensä.

11) Sotavangeista vastuussa olevan valtion työlait koskivat sotavankeja työta-
paturman sattuessa.

12) Sotavangeille tuli järjestää viikoittainen katkeamaton kaksikymmentänel-
jätuntinen lepoaika.

13) Työpäivän pituus ei saanut ylittää siviilityöntekijöiden työaikaa.
14) Sotavangin joutuessa oikeuteen hänelle tuli järjestää asiantuntevaa oikeus-

apua.
Yleissopimus laajensi ja konkretisoi huomattavasti useita sotavankien ja val-

tion oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka oli aiemmin kirjattu Haagin vuoden
1907 yleissopimukseen:
1) Kaikenlainen pakottaminen yritettäessä saada sotavankeja luovuttamaan

tietoja heidän armeijastaan tai kotimaastaan kiellettiin. Jos sotavanki kiel-
täytyi vastaamasta tällaisiin kysymyksiin, häntä kohtaan ei saanut esittää
myöskään uhkauksia tai loukkauksia eikä rangaista häntä kurinpidollisesti.

2) Sotavangeilta ei saanut ottaa pois henkilöpapereita, arvo- tai kunniamerk-
kejä ja arvoesineitä.

3) Sotavankeja ei saanut käyttää vihollistulen alla olevien kohteiden tai aluei-
den suojana.

4) Leirille tuli määrätä vastaava upseeri, jonka komennossa leiri on.
5) Kunnia-, arvo- ja tunnusmerkkien kantaminen sallittiin.
6) Sotavangeilla oli oikeus lähettää omaisilleen kirje viikon kuluessa leirille

saapumisesta, mutta sensuurilla oli oikeus tarkastaa sotavangin kirjeenvaihto.
7) Ruumiilliset rangaistukset, arestihuoneeseen tai päivänvalottomaan tilaan

sulkeminen sekä joukkorangaistukset kiellettiin.
11) Rangaistuksen enimmäispituus oli 30 vuorokautta.

Yleissopimukseen lisättiin ensimmäisen kerran erillinen luku sotavankien
älyllisistä ja henkisistä tarpeista. Sen mukaan sotavangille oli annettava mah-
dollisuus osallistua jumalanpalveluksiin, heidän järjestämiään kulttuuri- ja ur-
heiluharrastuksia oli edistettävä. Sotavangeilla oli oikeus vastaanottaa henkilö-
kohtaisia kirjapaketteja, jotka kuitenkin voitiin alistaa sensuurille. Sotavangeil-
la oli myös oikeus saada kirjoja leirin kirjastosta viivyttelemättä niitä sensuuri-
ongelmien verukkeella. Jopa kurinpitorangaistusta kärsivät vangit olivat oikeu-
tettuja lukemaan ja kirjoittamaan sekä saamaan ja lähettämään kirjeitä.

Sotavankien majoituksen terveydenhoito- ja hygieenisiä normeja tarkennettiin:
1) Heitä sai majoittaa parakkeihin ja rakennuksiin vain jos hygienia- ja ter-

veysolosuhteet oli taattu.
2) Majoitustilojen tuli olla lämmitettyjä, valaistuja ja kosteudelta suojattuja.
3) Vuoteiden pinta-alan, tilavuuden ja varustuksen piti vastata vangeista vas-

tuussa olevan valtion kenttäarmeijassa käytettyjä normeja.
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Vuoden 1929 yleissopimuksessa käsiteltiin ensimmäisen kerran sotavankeu-
den päättymiseen liittyviä asioita, sotavankien vapauttamista ja kotiuttamista.
Sen mukaan vaikeasti sairaat, invalidit, työtapaturmien uhrit sekä ne, jotka ”oli-
vat joutuneet kärsimään pitkäaikaisesta sotavankeudesta” oli mahdollisuus va-
pauttaa ennenaikaisesti. Vapauttamisen nopeuttamiseksi kotiutettavia ei saanut
pitää leirillä siihen saakka, että he ovat kärsineet mahdollisen kurinpitorangais-
tuksen loppuun.

Yleissopimuksessa sovittiin Sotavankien keskustiedonantotoimiston perusta-
misesta. Toimisto oli kansainvälinen järjestö, ja se päätettiin perustaa puolueet-
tomaan maahan. Sinne keskitettiin kaikki sotavankeja koskevat tiedot. Keskustoi-
miston järjestäminen annettiin Punaisen Ristin Kansainvälisen komitean tehtä-
väksi.

Yleissopimuksen toteuttaminen ei kuitenkaan rajoittunut yllämainittuihin
toimiin. Yleissopimuksen allekirjoittaneet valtiot voivat laatia omia sisäisiä oi-
keudellisia asiakirjoja. Niitä kehotettiin ilmoittamaan toisilleen kansallisista
laeista ja -asetuksista, joiden tarkoitus oli turvata yleissopimuksen asetusten te-
hokas toimeenpano.

Sotavangit nauttivat nyt siis sangen laajoja oikeuksia, jotka oli taattu selkeästi
muotoilluin juridisin normein. Näiden oikeuksien toteuttamiseksi ja sotavanki-
en kohtelua käsittelevän kansainvälisen perusasiakirjan laatimiseksi ehdotettiin
eräitä järjestelyjä.

Suurin osa sotavankien vankeuteen ja kotiuttamiseen liittyvistä kysymyksistä
ei ollut enää heidät vangiksi ottaneen valtion yksityisasia. Sen tuli noudattaa
maailmanyhteisön hyväksymiä sivistyneitä pelisääntöjä, siinäkin tapauksessa,
että se ei olisi allekirjoittanut yleissopimusta.

Lopetellessani tätä väitöskirjatutkimukseni osaa kiinnitän huomiota vielä
yhteen sotavankeja koskevaan kansainväliseen päätösasiakirjaan, joka on voi-
massa tänäkin päivänä.

Vuoden 1929 yleissopimus koki karvaita toisen maailmansodan aikana. Sota
osoitti, että kansainväliseen oikeuteen täytyy tehdä muutoksia ja lisäyksiä. Uu-
deksi askeleeksi tiellä kohti humanismiin ja yleisinhimillisiin arvoihin perustu-
vaa kansainvälistä lainsäädäntöä muodostui Geneven yleissopimus sotavankien
kohtelusta 12. elokuuta 194913 . Se astui voimaan 21. lokakuuta 1950. Touko-
kuun 1996 loppuun mennessä sen oli allekirjoittanut 186 valtiota.

En tarkastele lähemmin kyseisen, kuuteen suureen osaan ja niiden alaosastoi-
hin ja vuorostaan niiden erillisiin lukuihin jaetun sopimuksen 135 artiklaan si-
sältyviä asetuksia ja normeja, koska sen astuessa voimaan Suomi ja Neuvosto-
liitto olivat jo käytännöllisesti katsoen ratkaisseet sekä talvi- että jatkosodan
sotavankiongelman. Sen sijaan tarkastelen jatkossa niitä neuvostoliittolaisia
asiakirjoja, jotka määrittelevät Neuvostoliiton ja Suomen välillä käytyjen sotien
sotavankien normatiivis-oikeudellisen aseman, tuolloin voimassa olleen vuo-
den 1929 yleissopimuksen valossa.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Neuvostoliitossa olleita suomalaisia sotavankeja
koskeneet neuvostoliittolaiset asiakirjat

Suomalaisten sotavankien elämään vaikuttivat monet normatiiviset asiakirjat,
joita laativat ja hyväksyivät niin talvi- ja jatkosodan kuluessa kuin sotia edel-
tävänäkin aikana Neuvostoliiton hallitus, ministeriöt ja virastot sekä Neuvosto-
liiton asevoimien ylipäällystö. Niiden analyysin avulla on mahdollista määritel-
lä, missä määrin sotavankeuden ja kotiuttamisen todennettu käytäntö vastasi
kansainvälisissä sopimuksissa ja neuvostoliittolaisissa normatiivis-oikeudelli-
sissa asiakirjoissa julkituotuja sotavankien oikeuksia. Millainen oli suomalais-
ten sotavankien oikeudellinen asema ja miten se erosi vuoden 1929 yleissopi-
mukseen kirjatusta?

Neuvostoliitto ei ollut allekirjoittanut Geneven yleissopimusta Sotavankien
kohtelusta vuodelta 1929, koska se ei oman ilmoituksensa mukaan kyennyt to-
teuttamaan joitain sopimuksen olennaisista säädöksistä14 . Samalla se kuitenkin
ilmoitti, että sotavankikysymykset ratkaistaan tämän kansainvälisen sopimuk-
sen hengessä, mikäli asia tulee ajankohtaiseksi. Toisin sanoen Neuvostoliitto ei
de-jure tunnustanut yleissopimusta, mutta de-facto se velvoitti itsensä takaa-
maan kansainvälisen yhteisön tunnustamat sotavankien oikeudet.

Lisäksi Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaari Maksim Litvinov alle-
kirjoitti 25. elokuuta 1931 toisen erittäin merkittävän, edellä käsiteltyyn kan-
sainväliseen sopimukseen liittyneen asiakirjan, Geneven vuoden 1929 yleis-
sopimuksen Kenttäarmeijoiden haavoittuneiden ja sairaiden olojen parantami-
sesta. Se astui voimaan Neuvostoliitossa 26. maaliskuuta 1932.

Tässä yhteydessä esiin nousee kysymys, miksi Neuvostoliitto ei ratifioinut
yleissopimusta sotavankien kohtelusta, mutta kuitenkin allekirjoitti kansainvä-
lisen päätösasiakirjan kenttäarmeijoiden haavoittuneiden ja sairaiden olojen
parantamisesta.

Mielestäni kysymys kyseisten kansainvälisoikeudellisten asiakirjojen rati-
fioinnista selittyy juuri Neuvostoliiton kansallisen lainsäädännön erityispiir-
teillä. Neuvostoliiton vuoden 1926 rikoslaissa oli lakipykäliä, joissa sotavan-
giksi antautuminen oli määritelty rangaistavaksi teoksi. Tämä tarkoittaa, että jos
Neuvostoliitto olisi tunnustanut ulkomaalaisten sotavankien oikeudet, sen olisi
pitänyt tunnustaa myös omien vihollisen vangiksi joutuneiden sotilaittensa ja
komentajiensa oikeudet. Oli täysin selvää, ettei Neuvostoliitto voinut toimia
niin – sotavankia pidettiin a priori ”kansanvihollisena” ja maanpetturina. Ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

14 Venäläinen tutkija, LaT V. Galitski on sitä mieltä, ettei J. Stalin vastustanut kyseisen so-
pimuksen hyväksymistä tai allekirjoittamista, vaan neuvostovaltuuskunta Avel Jenukidzen
vuoksi ei ollut pystynyt ajoissa järjestämään lähtölupaa Geneveen, “eikä A. Jenukidze yk-
sinkertaisesti uskaltanut toistamiseen esitellä Stalinille neuvostovaltuuskunnan Geneveen
lähdön välttämättömyyttä”. ����)���������##:��<:�
Jenukidze Avel Sofronovitš (1877–1937), neuvostoliittolainen poliittinen ja valtiollinen toi-
mihenkilö. Vuodesta 1918 Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean (VTSIK) pu-
hemiehistön sihteeri, v. 1922–35 SNTL:n toimeenpanevan keskuskomitean (TSIK SSSR)
sihteeri, Keskuskontrollikomission (TSKK) jäsen, puolueen jäsen vuodesta 1924, Keskus-
komiteassa vuodesta 1934. Joutui sortotoimien uhriksi; maine palautettu kuoleman jälkeen.
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mitä oikeuksia voisi maankavaltajalla olla? Samalla oli kuitenkin myös muuta-
mia ”syyllisyyttä lieventäviä asianhaaroja” – haavoittuminen, sairaus tai syyn-
takeettomuus saattoi vapauttaa neuvostosotavangin rikosoikeudellisista seu-
raamuksista15 . Tämän vuoksi Neuvostoliitto takasi oman sisäisen lainsäädän-
tönsä mukaisesti tasa-arvoiset oikeudet niin omille kuin ulkomaalaisillekin
sairaille tai haavoittuneille sotavangeille. Neuvostoliiton motiivi olla allekir-
joittamatta Geneven yleissopimusta Sotavankien kohtelusta oli täysin looginen.
Eri asia on sitten se, miten eettisiä tai moraalisia nämä neuvostojohdon toimet
olivat. Todellisuudessa Stalin petti omat sotilaansa sallimalla vihollismaiden ja
etenkin Saksan olla noudattamatta mainitun yleissopimuksen asetuksia neuvos-
tosotavankien kohdalla.

Näin voidaan tehdä välijohtopäätös: jo muutama vuosi ennen Suomen ja
Neuvostoliiton aseellisen vastakkainasettelun alkua Neuvostoliitto de-facto
tunnusti tärkeimmät kansainväliset sopimukset, jotka määrittelivät sotavangin
ja hänet vanginneen valtion väliset suhteet käyttäen perustana omaa sisäistä
lainsäädäntöään. Neuvostoliitto kuitenkin työsti yleissopimusten pohjalta toi-
meenpanevia elimiä velvoittavia normatiivisia asiakirjoja ja loi samalla oikeu-
delliset puitteet vastaaville käytännön toimille ratkaistaessa ulkomaalaisten so-
tavankien asemaa. Eli toisaalta valtioidenväliset sopimukset korvattiin vastoin
kansainvälistä käytäntöä sisäisellä lainsäädännöllä, mutta toisaalta ulkomaalais-
ten sotavankien kohtelua koskevat ohjeet laadittiin yleissopimusten pohjalta.

Talvisodan alkaessa Neuvostoliitolla oli jo käytännön kokemusta ulkomaa-
laisten sotavankien kohtelusta. Sen valtioalueella oli ollut leirejä, joissa pidet-
tiin Puolan armeijan sotilaita, jotka olivat joutuneet sotavankeuteen vuoden
1920 huhtikuun lopulla Puolan aloitettua sodan Neuvostoliittoa vastaan tarkoi-
tuksenaan vallata alueita tuolloin Neuvostoliittoon kuuluneilta Ukrainalta ja
Valko-Venäjältä. Myös japanilaisia sotavankeja varten oli perustettu leirejä.
Heidät oli otettu vangiksi neuvostoliittolais-mongolilaisten joukkojen taistel-
lessa Japanin asevoimia vastaan vuosina 1938–1939 Hasan-järven ja Halhin-
Gol -joen alueella16 .

Neuvostohallituksen oli pakko kehittää kansallista lainsäädäntöä ratkaistak-
seen ulkomaalaisten sotavankien ongelma. Geneven vuoden 1929 yleissopi-
musten hyväksymisen jälkeen se, tarkemmin sanottuna Neuvostoliiton Toi-
meenpaneva Keskuskomitea (vuosina 1922–1938 Neuvostoliiton korkein val-
tioelin, jolla oli eräitä lainsäädännöllisiä tehtäviä) ja Kansankomissaarien Neu-
vosto (vuosina 1917–1946 Neuvostoliiton valtiovallan korkein toimeenpaneva
elin), hyväksyi 19. maaliskuuta 1931 Sotavankiasetuksen. Kyseinen asetus
määritteli neuvostovaltion ja muiden maiden sotavankeuteen joutuneiden kan-
salaisten keskinäiset suhteet sekä sen, miten Neuvostoliiton valtioalueella ole-
vien ulkomaalaisten sotavankien elinolosuhteisiin liittyvät kysymykset tuli rat-

○ ○ ○ ○ ○ ○

15 [�����������
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16 Neuvostoliiton ja Japanin välinen konflikti 29.7.–11.8.1938 Hasan-järven luona, Primorskin

aluepiirin kaakkoisosassa. Neuvostoliiton ja Japanin välinen konflikti 3.7.–16.9.1939
Halhin-Gol -joen luona (Mongoliassa).
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kaista. Se otti huomioon ensimmäisen maailmansodan kokemukset, maailman-
yhteisön sodan jälkeen käymän sotavankeja käsittelevän keskustelun sekä juuri
kansalaissodan kokeneen maan mahdollisuudet. Vuoden 1931 Sotavankiasetus
oli voimassa syyskuuhun 1939 ja se oli pääosin Geneven vuoden 1929 yleis-
sopimusten kaltainen, vaikka asetuksessa oli myös oleellisia poikkeamia: Neu-
vostohallituksen laatima ja hyväksymä asiakirja perustui kolmelle järjestelmän
sanelemalle perusedellytykselle:
1) Neuvostoliiton sotavankeussäännöstön tuli perustua kaikissa maailman

maissa hankittuun kokemukseen ongelman ratkaisusta eikä se saanut olla
huonompi kuin Geneven yleissopimuksessa määritelty säännöstö.

2) Neuvostoliittolainen asiakirja ei saanut olla täydellinen kopio Geneven
yleissopimuksesta, vaan sen tuli lähteä sosialismia rakentavan maan reaali-
sesta tilanteesta. Tämän vuoksi joitakin yleissopimuksessa määriteltyjä oi-
keuksia ei otettu mukaan Sotavankiasetukseen, vaan ne liitettiin erikseen
sotavankien kanssa välittömästi tekemisissä olevien ohjeistukseen.

3) Neuvostoliitossa laadittavan asiakirjan tulee olla neuvostolain normien mu-
kainen ja täysin yhtäpitävä maan kehityksen historiaa ja sen kansojen eri-
koislaatua heijastavan kansallisen lainsäädännön kanssa17 .

Koska sotavankiasetus perustui Neuvostoliiton oikeusnormeihin, sen artik-
lamäärä oli puolta pienempi (45) kuin Geneven vuoden 1929 yleissopimuksen
artiklamäärä (97). Kaikkia yleissopimuksessa määriteltyjä sotavankien ja val-
tion oikeuksia ei tunnustettu, mutta samalla laajennettiin eräitä muita sopimuk-
seen sisältyneitä vankien ja valtion oikeuksia ja velvollisuuksia.

Neuvostoliiton Sotavankiasetus erosi Geneven yleissopimuksesta seuraavilta
osin:

Upseereille ei annettu etuoikeutta majoittua muista sotavangeista erilleen;
sotilaspalvelijoiden käyttö ja arvomerkkien pitäminen kiellettiin; sotavangit ei-
vät olleet velvoitettuja sotilaalliseen tervehdykseen eli kunniantekoon upsee-
reille; yleissopimuksen asetusta eri kansallisuutta olevien sotavankien sijoitta-
misesta eri leireille ei otettu huomioon; säännöstä, jonka mukaan sotavankeja
voidaan käyttää työntekoon ainoastaan heidän henkilökohtaisesta suostumuk-
sestaan ei huomioitu vaan työnteko oli pakollista kaikille.

Sotavangit olivat siviilijärjestyksen eivätkä sotilaskomennon alaisia; muona-
rahaa saivat kaikki sotavangit, ei ainoastaan upseeristo; ”työväenluokasta ja
riistetystä talonpoikaistosta” lähtöisin olevat sotavangit nauttivat vastaavista oi-
keuksista kuin muutkin Neuvostoliiton valtioalueella olevat ulkomaalaiset; so-
tavankien työnteko oli Neuvostoliiton yleisen työsuojelulainsäädännön säänte-
lemää ja siitä maksettiin sama palkka kuin vastaaville työntekijöille leirien si-
joituspaikan alueella; itsehallinto-oikeuksia laajennettiin luomalla leirikomi-
teoita, joilla oli mahdollisuus olla vankien elinolosuhteisiin liittyvissä asioissa
yhteydessä kaikkiin valtioelimiin, eli komiteoiden tehtävät eivät rajoittuneet
vain pakettien vastaanottamiseen ja jakamiseen18 .

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Vuoden 1939 syyskuun puolivälissä Neuvostoliitossa alkoi näkyä merkkejä
siitä, että maa valmistautuu tuleviin tapahtumiin, jotka vaativat lisäponnistuksia
sotavankikysymyksen ratkaisemiseksi. Tuolloin hyväksyttiin koko joukko tär-
keitä asiakirjoja: 19. syyskuuta julkaistiin sisäasiainministeriön, eli sisäasiain
kansankomissariaatin käsky perustaa sen alaisuuteen erityisvaltuudet ja vastuun
omaava yksikkö, sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiainhallinto. 20.
syyskuuta hallituksen talousneuvosto teki erityispäätöksen eräiden Sotavanki-
asetuksessa määriteltyjen normien, esimerkiksi elintarvikehuollon annosmää-
rien tarkentamisesta. Syyskuun kymmenenä viimeisenä päivänä sisäasiainmi-
nisteriö ryhtyi vielä kiihkeämpään toimintaan: siellä laadittiin ja hyväksyttiin
neljä sotavankileirien organisointia, elintarvikehuoltoa, lääkintäpalveluita, van-
giksi otettujen sotilaiden leirijärjestystä ja sotavankileirien järjestyssääntöjä kä-
sittelevää normatiivis-oikeudellista asiakirjaa. 3. ja 8. lokakuuta sisäasiain kan-
sankomissariaatti antoi käskyn julkaista Sotavankiasetus ja toimintaohje sota-
vankien operatiivis-tšekistisestä (tiedustelutoiminnallisesta) palvelusta sisä-
asiainministeriön leireillä. Tämän toimintaohjeen eräät kohdat koskivat ainoas-
taan suomalaisia sotavankeja. 11 päivää ennen talvisodan alkua ministeriö jul-
kaisi Tilapäisen ohjesäännön leirien (vastaanottopaikkojen) sotilaallisesta
vartioinnista sisäasiain kansankomissariaatin saattovartiojoukoin.

Kaikki tämä kertoo siitä, että Neuvostoliitto valmistautui sotaan Suomea vas-
taan ja suomalaisten sotavankien vastaanottamiseen. Neuvostoliitossa tuohon
aikaan toimivat leirit olivat täynnä eivätkä ne voineet ottaa vastaan uusia sota-
vankeja. 30. marraskuuta 1939 leireillä oli pelkästään puolalaisia yli 200 000
henkeä. Tämän vuoksi sisäasiain kansankomissariaatin alaisuuteen perustettiin
uusia leirejä, jotka oli suunniteltu 46 000–46 900 sotavangin vastaanottamiseen19 .

Kun talvisodan alettua oli saatu ensimmäiset suomalaiset sotavangit, NKVD
julkaisi käskyn vastaanottopaikkojen (leirien) järjestämisestä ja vuoden 1939
joulukuun lopulla sotavankeja vastaanottavien leirien toimintaa koskevan Tila-
päisen ohjesäännön. Tammikuun puolessavälissä 1940 tarkennettiin kaikkien
sotavangeista vastuussa olevien yksiköiden ja osastojen henkilöstöä koskevia
sääntöä kuten vartiointiyksiköiden, ideologista työtä sotavankien kanssa teke-
vien osastojen ja terveydenhoitopalveluiden henkilöstön rakennetta ja luku-
määrää.

Tähän liittyen korostan vielä kerran, että vuodesta 1931 voimassa ollut Sota-
vankiasetus korvattiin uudella asetuksella, jonka kansankomissaarien neuvos-
ton alainen talousneuvosto hyväksyi 20. syyskuuta 1939.20  Vaikka kansanko-
missaarien neuvosto ei ollut hyväksynyt kyseistä asetusluonnosta, sisäasiain
kansankomissariaatti noudatti sen säännöksiä aina 1:een heinäkuuta 1941 asti.

Vuoden 1939 Sotavankiasetus ei ollut yhtä yksityiskohtainen kuin vuoden
1931 vastaava asiakirja, mutta siihenkin sisällytettiin kansainvälisen oikeuden
pääperiaatteet. Se suojeli suomalaisia sotavankeja julmalta kohtelulta ja louk-
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kauksilta. Siinä kiellettiin myös kidutuksen tai muiden ruumiillisten keinojen
käyttäminen tietojen saamiseksi sotavangeilta heidän kotimaansa sotilaallisesta
tai muusta tilanteesta. Sotavangeilta ei saanut ottaa pois henkilökohtaista omai-
suutta tai henkilöpapereita, liinavaatteita, jalkineita, vaatetusta, henkilökohtai-
sia käyttöesineitä yms.. Toisaalta siihen erikseen valtuutetuille annettiin samalla
lupa takavarikoida väliaikaisesti arvoesineet ja rahat, mutta siitä oli laadittava
asianmukaiset paperit ja takavarikoiduista rahavaroista ja arvoesineistä oli an-
nettava kuitti.

Lisäksi – toisin kuin vuoden 1931 asetuksen mukaan – sotavangit saivat pitää
arvomerkit ja upseerien ja heihin verrattavien sallittiin majoittua rivimiehistä
erilleen.

Vangeille oli annettava liinavaatteet, asusteet, välttämättömyystarvikkeet,
elintarvikkeita ja sekä rahallinen korvaus. Jos he saivat elintarvike- tai muuta
apua Neuvostoliiton ulkopuolelta, valtion heille takaamat muona-annokset ei-
vät pienentyneet. Heille annettiin oikeus vastaanottaa rahansiirtoja muista mais-
ta, pitää hallussaan säädetty määrä rahaa ja hankkia niillä elintarvikkeita, asus-
teita, liinavaatteita ja välttämättömyystarvikkeita.

Sotavangeilla oli oikeus terveydenhoitoon, sitä paitsi myös vangiksi joutu-
neella Suomen armeijan lääkintähenkilöstöllä oli mahdollisuus hoitaa suoma-
laisia sotavankeja. Vangeille taattiin mahdollisuus ilmoittaa sukulaisilleen jou-
tumisestaan sotavangiksi, heillä oli kirjeenvaihto-oikeus, oikeus vastaanottaa
paketteja kotimaasta tai puolueettomista maista, eikä näistä lähetyksistä tarvin-
nut maksaa tullia tai veroa. Kirjeidenkin lähettäminen oli maksutonta.

Sotavangeille taattiin myös mahdollisuus harjoittaa vapaasti uskontoaan.
Vankien työskentelyä säänneltiin lähes Geneven yleissopimuksen mukaises-

ti. Rivimiehiä ja aliupseereita (sekä heihin verrattavia) voitiin käyttää töihin lei-
rin alueella ja sen ulkopuolella, teollisuudessa ja maataloudessa. Kyseisestä
tuotannonalaa koskevat Neuvostoliiton työsuojelu- ja työaikalainsäädännön
määräykset koskivat myös sotavankeja. Upseereita (ja heihin verrattavia) voi-
tiin käyttää leirin ulkopuolisiin töihin ainoastaan sotavankiasiainhallinnon eri-
tyisestä määräyksestä ja työstä tuli maksaa kyseisen hallinnon säätämää palk-
kaa. Vankityövoimaa kiellettiin ehdottomasti käyttämästä leirin hallinnon tai
toisten sotavankien henkilökohtaisiin tarpeisiin sekä sotatoimialueella. Lisäksi
sotavangeilla oli oikeus valittaa leirien ja muiden sijoituspaikkojen hallinnon
toimista mille tahansa valtioelimelle, jopa Neuvostoliiton hallitukselle.

Vuonna 1939 hyväksytyn Sotavankiasetuksen mukaan sotavankien tuli nou-
dattaa ehdottomasti kaikkia asetuksen määräyksiä ja totella leirin hallintoa. Jos
sotavanki ei noudattanut leirin sääntöjä tai syyllistyi rikoslaissa rangaistavaksi
määrättyyn rikokseen, hänet voitiin alistaa kurinpidolliseen tai rikosoikeudel-
liseen vastuuseen. Tottelemattomuus viranomaisia tai leirin hallinnon edustajia
kohtaan, heidän vastustamisen tai loukkaaminen teoin heidän suorittaessaan vir-
katehtäviään tultaisiin käsittelemään sotatuomioistuimessa. Pienemmät rikko-
mukset käsiteltäisiin puna-armeijan kurinpito-ohjesäännön mukaan. Sotavangille
voitiin langettaa jopa kuolemantuomio, mutta siitä tulisi ehdottomasti ilmoittaa
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväliselle komitealle. Tuomion voi-
si panna täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.
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Punaisen Ristin edustajat pääsivät tutustumaan Neuvostoliiton alueella sijait-
sevilla leireillä vallitseviin olosuhteisiin ainoastaan Neuvostoliiton ulkoasiain
kansankomissariaatin erikoisluvalla.

Viimeisiä talvisotaan liittyviä neuvostohallituksen julkaisemia ohjeellisia
asiakirjoja olivat sisäasiain kansankomissariaatin vuoden 1940 maalis- ja huhti-
kuussa antamat käskyt sotavankien vastaanottopaikkojen (leirien) sulkemisesta
ja 5. elokuuta 1940 antama käsky Rajajoella sijaitsevan sotavankien vastaanot-
topaikan sulkemisesta21 .

Näin ollen Neuvostoliitto työsti aktiivisesti sotavankeja koskevaa sisäistä
lainsäädäntöään, täydensi vankeja pitävien elinten hallinnollisia rakenteita ja
elinoloista huolehtimisen mekanismeja ennen talvisodan sotatoimien alkua,
kolme kuukautta jatkuneiden aseellisten taistelujen aikana ja niiden päättymi-
sen jälkeen. Tässä lainsäädännössä se nojautui kahteen tärkeimpään Geneven
yleissopimusta sääntelevään oikeusperiaatteiseen, joskaan ei täysin vaan jois-
sain kohdin ainoastaan siinä määrin kuin ne sopivat tuohon aikaan Neuvostolii-
tossa vallitseviin ideologisiin tarkoitusperiin. Kyseiset sisäiset ohjeet koskivat
kaikkia Neuvostoliiton alueella olevia ulkomaalaisia sotavankeja heidän kan-
sallisuudestaan riippumatta. Sen lisäksi oli olemassa sisäasiain kansankomis-
sariaatin ohjeistuksia ja käskyjä, jotka koskivat erillisiä kansallisuuksia, muuan
muassa suomalaisia sotavankeja (käskyt ja ohjeistukset v. 1939–1940). Yleises-
ti ottaen suomalaisia sotavankeja ei kuitenkaan erotettu omaksi kategoriakseen.
Heitä varten ei laadittu lukuisia erityisohjeita, kuten oli tehty aiemmin puola-
laisten ja tehtiin sittemmin saksalaisten sotilaiden kohdalla. Tämä liittyy siihen,
että suomalaisia sotavankeja oli verraten vähän eikä heidän oleskeluaikansa
Neuvostoliitossa muodostunut pitkäksi. Pääosa suomalaisista sotavangeista ko-
tiutettiin jo vuonna 1944.

Näin ollen meidän tulee ottaa huomioon kaikki Neuvostoliitossa noina vuosi-
na hyväksytyt asiakirjat, jos haluamme selvittää talvisodan suomalaisten sota-
vankien normatiivisen aseman. Aivan samoin meidän tulee toimia määritelles-
sämme suomalaisten sotavankien asemaa jatkosodan aikana.

Suuren isänmaallisen sodan alussa, 1. heinäkuuta 1941 Neuvostoliiton kan-
sankomissaarien neuvosto vahvisti uuden, jo kolmannen Sotavankiasetuksen.
Vuoden 1939 asetukseen verrattuna siihen oli tehty muutamia vähäisiä muutok-
sia. Siitä oli poistettu säädös sotavankien yhtäläisestä kohtelusta, toisin sanoen
upseerit olisivat jatkossa etuoikeutetummassa asemassa. Upseereiden käyttö
työvoimana oli sallittua vain heidän omalla suostumuksellaan, eikä enää pelkäl-
lä sotavankiasiainhallinnon päätöksellä22 . Käytännössä vuoden 1941 asetus oli
kuitenkin vuoden 1939 asetuksen kopio.

Neuvostoliiton valtioelinten normien luomistyö ei päättynyt tähän. Olosuh-
teiden paineiden alla, ennalta arvaamattomien sodan pyörteiden vuoksi tuli uu-
sia ongelmia ratkaistaviksi. Olen löytänyt yli 20 kiinnostukseni kohdetta käsit-
televää asiakirjaa, joista ensimmäinen on päivätty 1. heinäkuuta 1941 ja viimei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 ks. Liite 1.
22 ����������������"""����000�� %$ <�



T A L V I -  J A  J A T K O S O D A N  S O T A V A N K I E N  O I K E U D E L L I N E N  . . .        71

nen 19. lokakuuta 194423 . Niitä ovat muun muassa Neuvostoliiton kansanko-
missaarien neuvoston päätös uuden sotavankiasetuksen vahvistamisesta, sisä-
asiain kansankomissariaatin lukuisat käskyt, kiertokirjeet, toimintaohjeet ja
määräykset, jotka koskivat saattovartioita siirrettäessä sotavankeja jakelulei-
reihin, sotavankien luettelointia, vartiointia ja ylläpitoa, työkykyisten käyttä-
mistä teollisuudessa ja Sverdlovskin alueen sähkövoimaloissa energialähteenä
käytetyn turpeen nostotöissä, sotavankien jakamista ryhmiin ruumiillisen kun-
non ja sairauksien perusteella heidän työkykyisyysluokkansa määrittelemi-
seksi, haavoittuneiden ja sairaiden hoitamista terveydenhuollon kansankomis-
sariaatin ja puolustuskansankomissariaatin sotilassairaaloissa, terveydenhoito-
palveluita sotavankien kuljetusten aikana, heidän muonitus- ja taloustarvike-
normiensa muutoksia sekä sisäasiain kansankomissariaatin ja puna-armeijan
selustan komentajan yhteinen irtainta omaisuutta koskeva käsky.

Nämä asiakirjat käsittelivät etupäässä perinteisiä sotavankien ylläpitoon ja
vartiointiin liittyviä kysymyksistä kuten heidän käyttämistään työvoimana, ter-
veydenhoitoa ja muonitusta. Niiden lisäksi asiakirjat sisältävät kuitenkin myös
uusia ongelmia. Koska sotavankikysymys sai Suuren isänmaallisen sodan aika-
na valtavat mittasuhteet, ja ihmis- ja materiaalivoimavarojen menetykset olivat
suuret, neuvostohallitus  ei voinut enää tyytyä vain jo voimassaolevien, sotavan-
kien ylläpidon ehtoja ja normeja koskevien ohjeellisten asiakirjojen korjaami-
seen, vaan sen piti reagoida myös aivan uusiin ongelmiin.

Suuren isänmaallisen sodan aikaisissa asiakirjoissa käsiteltiin entistä tarkem-
min muun muassa sotavankien kotiuttamista, sotavankeudessa menehtyneiden
hautaamista ja heidän luetteloimistaan. Erityinen paino annettiin leireillä tehtä-
välle kulttuurijoukkotyölle ja neuvostopropagandan levittämisessä sotavankien
keskuudessa havaittuihin ongelmiin, Saksan puolella sotineista kansallisista
armeijoista (Italian, Unkarin, Romanian jne.) lähtöisin olevien sotavankien si-
joituspaikoilla ideologista työtä tekevien osastojen fasisminvastaiselle työlle
sekä sotavankien keskuudessa tehtävälle tiedustelutyölle. Tälle toiminnalle, toi-
sin sanoen ihmisten värväämiselle suorittamaan Neuvostoliiton vakoiluelinten
tiedusteluoperaatioita sodan jälkeisessä Euroopassa, oli omistettu erityinen 7.
lokakuuta 1943 päivätty sisäasiain kansankomissariaatin toimintaohje24 .

Kyseisen ajanjakson ohjeellisten asiakirjojen suuresta joukosta on syytä mai-
nita erityisesti sisäasiainministeriön 7. elokuuta 1941 vahvistamat Sotavankien
rekisteröintiohje sisäasiain kansankomissariaatin leireillä25  ja Ohje sotavankien
hoidon järjestelyistä sisäasiain kansankomissariaatin leireillä26 . Nämä ohjeis-
tukset täydensivät oleellisesti vuoden 1941 Sotavankiasetusta. Niissä rajoitet-
tiin muun muassa sotavankien oikeutta vedota Neuvostoliiton valtioelimiin.
Heiltä evättiin oikeus tehdä valituksia ja hakemuksia Neuvostoliiton korkeim-
man neuvoston puhemiehistölle, kansankomissaarien neuvostolle, sisäasiain
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kansankomissariaatille sekä puolue-elimille. Muutosten myötä sotavankien vel-
vollisuudet lisääntyivät jossain määrin. Kokonaisuutena katsoen voidaan kui-
tenkin todeta, että nämäkin asiakirjat olivat kansainvälisen oikeuden periaattei-
den mukaisia.

Voidaan siis tehdä seuraavanlainen yhteenveto: Neuvostoliiton alueella ollei-
den suomalaisten talvi- ja jatkosodan sotavankien oikeudellinen asema oli suh-
teellisen tarkkaan määritelty neuvostoliittolaisissa ohjeellis-oikeudellisissa
asiakirjoissa. Heidän asemansa koki muutaman kerran muutoksia, mutta pää-
kohdiltaan se vastasi aina Geneven vuoden 1929 yleissopimuksissa määriteltyä
sotavangin asemaa. Joitain suomalaisten sotavankien oikeuksia supistettiin,
mm. poistettiin sotavangin etuoikeudet, jotka hän sai sosiaalisen asemansa pe-
rusteella. Joitakin maailmanyhteisön tunnustamia sotavankien oikeuksia taas
laajennettiin ihmisoikeuksien suuremman kunnioituksen suuntaan Neuvostolii-
ton hallituksen asetuksilla ja Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin ja
muiden suomalaisten sotavankien kohtalosta vastaavien valtioelinten käskyillä,
toimintaohjeilla, ohjeistuksilla sekä muilla asiakirjoilla.

Luonnollisestikaan en käytä käsitettä ”ihmisoikeudet” sen nykyisessä merki-
tyksessä ja laajuudessa, vaan kuvatakseni kehityksen yleistä suuntaa. Tällä
alueella otetut askeleet eivät olleet johdonmukaisia ja niitä tehtiinkin usein vain
kansainvälisen yhteisön painostuksesta. Neuvostoliittolainen näkökanta ihmis-
oikeuksiin erosi monessa kohdin siitä, miksi se oli muodostunut Euroopan ”ke-
hittyneen, vanhan demokratian” maissa, muun muassa Neuvostoliitossa ja Eu-
roopassa vallalla olleen erilaisen ideologian johdosta. Siitä huolimatta Neu-
vostoliito mielestäni osoitti sen, ettei kyse ei ollut sittenkään vain näytöksen-
omaisesta pyrkimyksestä ratkaista sotavankeja koskevat ongelmat oikean suun-
taisesti, lain, humanismin ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden pohjalta.

Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnon (UPVI) järjestelmä
vuosina 1939–1953

Edellisessä jaksossa kuvasin kansainvälisiin päätösasiakirjoihin ja Neuvostolii-
ton sisäisiin ohjeellis-oikeudellisiin asiakirjoihin kirjattujen sotavankien oike-
uksien kehityksen historiaa. Selvitin niiden oikeuksien sisältöä ja laajuutta, joita
neuvostohallitus oli valmis noudattamaan ratkoessaan sotavankeudessa olevien
Suomen kansalaisten elinolosuhteisiin liittyviä ongelmia. Aikomustensa julista-
minen, väkivalloin pidätettyjen ihmisten oikeuksien juridinen tunnustaminen ja
lupaus niiden noudattamisesta on kuitenkin vain alku valtion ja sotavankien vä-
listen suhteiden inhimillistämiselle. Sanon alku, koska julkituotujen aikomus-
ten käytännön toteutuksen on kehityttävä tähän suuntaan niin että valtion val-
tuuttamat organisaatiot ja ihmiset toimisivat poikkeuksetta sodan uhrien oi-
keuksien toteutumisen puolesta.

Toisen maailmansodan alettua ja puna-armeijan osastojen ylitettyä Neuvos-
toliiton ja Puolan välisen rajan 17. syyskuuta 1939 sisäasiain kansankomissa-
riaatti joutui perustamaan uuden organisaation, jonka tuli vastata ulkomaalais-
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ten sotavankien vastaanotosta ja ylläpidosta Neuvostoliiton alueella. Sotavan-
keja ei enää todellakaan ollut kymmeniä tai satoja, kuten oli laita vuosina 1938–
1939 Hasan-järven ja Halhin-Gol -joen konfliktin aikana. Venäläinen historioit-
sija Mihail Semirjaga on todennut J. Matskevitšiin viitaten, että puna-armeijan
osastot ottivat hyökkäysoperaatioiden aikana Puolassa sotavangiksi yli
230 00027  Puolan armeijan sotilasta ja upseeria28 .

Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain

hallinnon (UPV) perustaminen ja tehtävät

Euroopan geopoliittisen tilanteen muuttuminen johti muutoksiin sotavankeja
koskeneessa Neuvostoliiton lainsäädännössä. Neuvostoliitossa oli vuodesta
1931 voimassa Sotavankiasetus, joka vaihdettiin uuteen, vähemmän yksityis-
kohtaiseen Asetukseen vuonna 1939. Päivää ennen kuin talousneuvosto vahvisti
kyseisen asetuksen, sisäasiain kansankomissaari Lavrenti Berija perusti 19.09.
1939 päivätyllä käskyllään nro 0308 Leirien organisoinnista sotavangeille
sotavankiasiain hallinnon (UPV). Joulukuussa sen nimi muutettiin sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnoksi (UPVI). Tämän uuden sisäasiain kansanko-
missariaatin rakenteellisen alaosaston johtoon nimitettiin valtion turvallisuuden
kapteeni P. K. Soprunenko. Hallinnon komissaariksi, eli ideologisesta työstä ja
kaikista sotavankien elinolosuhteisiin liittyvien kysymysten ratkaisusta vastaa-
vaksi määrättiin rykmentinkomissaari S. V. Nehorošev29 . Hallinnon varajohta-
jiksi nimitettiin valtion turvallisuuden luutnantti I. I. Hohlov, joka vastasi opera-
tiivisesta työstä, majuri I. M. Poluhin, joka vastasi sotavankien vartioinnista ja
luetteloinnista ja yliluutnantti M. A. Slutski, jonka vastuualueeseen kuuluivat
talous- ja raha-asiat. Näiden valtion valtuuttamien henkilöiden tuli sitten käy-
tännössä ratkaista ristiriitainen tehtävä: taata ihmisoikeudet henkilöille, joilta
on riistetty oikeus olla vapaa.

Suomalaisten sotavankien kohtalo ei ollut pelkästään edellä mainittujen hen-
kilöiden vastuulla, mutta monesta asiasta heidän elämässään päättivät juuri
nämä valtion valtuuttamat henkilöt, sillä juuri he antoivat käskyjä ja allekirjoit-
tivat määräyksiä ja toimintaohjeita. Ja nämä tärkeät päätökset muuttivat todelli-
suudeksi heidän alaisensa, jotka olivat saavuttaneet vain tietyn sivistyksen, kult-
tuurin sekä henkisen ja moraalisen kehityksen tason, ja joiden joutuminen sisä-
asiainministeriön palvelukseen ei ollut aina puhdas sattuma. Kyse on siis suo-
malaisiin sotavankeihin liittyvien ongelmien ratkaisun subjektiivisen tekijän in-
himillisestä mittaamisesta ja siitä, että juuri tämän eikä tuota tekoa suorittavan
ihmisen yksilöllisyys, ainutkertaisuus, mielenkiinto ja tahto muodostavat histo-
riallisen prosessin subjektiivisuuden. Sillä on ollut ja tulee aina olemaan histori-
an pyörteissä oma merkityksensä ratkaistaessa valtiollisia ja yhteiskunnallisia

○ ○ ○ ○ ○ ○

27 "�'��4���*��1���������������
����'������#�#$�#9���*����##����������
28 Sisäasiain kansankomissariaatin tietojen mukaan Neuvostoliitossa oli 130 242 puolalaista

sotilasta ja upseeria. Ks������������������"""����000����0�
29 �����������������:���
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ongelmia, koska se työntää objektiivisen tekijän taka-alalle historian näyttä-
möllä.

Sotavankiasiain hallinto jakaantui useaan eri osastoon: ensimmäinen oli jär-
jestys- ja vartiointiosasto, jonka johdossa oli A. V. Tiškov; toinen sotavankien
luettelointi- ja rekisteröintiosasto, päällikkönä I. B. Makljarski; kolmas oli
huolto-osasto; neljäs terveydenhoito- ja poliittinen osasto, jossa edellisestä oli
vastuussa N. V. Sokolov ja jälkimmäisestä rykmentinkomissaari S. V. Nehoro-
šev. Sotavankileirien huolto järjestettiin sisäasiain kansankomissariaatin vanki-
leirien päähallinnon, GULAGin kautta. Talvisodan alussa sotavankiasiain hal-
linnossa oli 60 työntekijää30  ja sen toimintaa valvoi sisäasiain varakomissaari,
divisioonankomentaja V. V. Tšernyšev.

Huomattava osa sotavankiasiain hallinnon toimihenkilöistä oli aiemmin
työskennellyt vankileirien päähallinnossa, joka toimi sotavankiasiain hallinnon
”kaadereiden kouluna”. Tämä asiain tila tuntuu minusta täysin lainmukaiselta,
koska ensimmäisten suurten ulkomaalaisten sotavankiryhmien saapuessa van-
kileirien työntekijöille oli jo karttunut runsaasti kokemuksia vankiasioiden hoi-
tamisesta. Niinpä esimerkiksi V.V. Tšernyšev, joka valvoi sotavankiasiain hal-
lintoa, toimi samalla myös vankileirien päähallinnon päällikkönä. Sotavanki-
asiain hallintoon siirtyi mm. I. Hohlov, joka oli toiminut vuosina 1938–39 van-
kileirien päähallinnon vanhempana kouluttajana ja sittemmin sen liikekannalle-
panojaoston päällikkönä sekä M. Slutski, joka oli 22.09.1939 asti hoitanut van-
kileirien päähallinnon elintarvike- ja rehuhuolto-osaston päällikön virkaa.
Sotavankiasian hallinnon tehtävänä oli:
– perustaa sotavankien vastaanottopaikat, jakeluleirit ja sotavankileirit
– järjestää sotavankien vastaanotto puna-armeijan joukko-osastoilta ja eva-

kuointi vastaanottopaikoista selustan leireille
–  hyväksyä vastaanottopaikkojen ja sotavankileirien järjestyssäännöt ja päivä-

järjestys
– huolehtia sotavankien majoituksesta, varustuksesta, muonituksesta ja välttä-

mättömyystarvikkeista
– määritellä sotavankien päivärahan suuruus ja ne rahamäärät, jotka heidän

sallittiin pitää hallussaan
– laatia ravintoluettelo ja -normit
– järjestää vankityövoiman käyttö Sotavankiasetuksen säädösten mukaisesti
– järjestää poliittisen valistus- ja kulttuurityö vankien keskuudessa
– laatia ohjeet rangaistustoimenpiteistä sotavangeille puna-armeijan kurinpito-

ohjesäännön pohjalta31 .

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Sotavankiasiain hallinnon henkilökuntaan kuului: johto (hallintopäällikkö ja kolme vara-
päällikköä), sihteeristö (12 henkeä), komissaarin johtama poliittinen osasto (8 henkeä), jär-
jestys- ja vartiointiosasto 8 henkeä, luettelointi- ja rekisteröintiosasto 10 henkeä, huolto-
osasto 12 henkeä ja terveydenhoito-osasto 6 henkeä.

31 ����������������"""����000��:9$:%�
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Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain hallinnon

leirien perustaminen

Lavrenti Berijan käskyn n:o 0308 mukaisesti Neuvostoliiton alueelle perustet-
tiin 8 ulkomaalaisten sotavankien leiriä. Miten hallinto valitsi leirien sijoitus-
paikat talvisodan alla ja millaisia tiloja, rakennuksia ja alueita niitä varten tyh-
jennettiin? Jos löydämme vastauksen näihin kysymyksiin, saamme käsityksen
Neuvostoliitossa tuohon aikaan vallinneesta sisäpoliittisesta tilanteesta ja val-
tioelinten ja koko maan ideologisesta ilmapiiristä. Ne taas puolestaan vaikutti-
vat sotavankikysymyksistä vastuussa olevien ihmisten ajattelutapaan.

1. Ostaškov perustettiin entiseen sisäasiain kansankomissariaatin alaisen las-
ten siirtolaan Seliger-järven Stolbovojen saareen (Kalininin alue). Paikkoja
oli 7 000 hengelle, 1. lokakuuta mennessä 10 000 hengelle.

2. Juhnov perustettiin Pavištšev Bor -nimisen parantolaan Läntisen rautatien
Bayninon aseman lähelle. Paikkoja oli 5 000 hengelle, 1. lokakuuta men-
nessä 10 000 hengelle.

3. Kozelsk perustettiin Gorkille nimettyyn lepokotiin Dzer�inskille nimetyn
rautatien Korelskin asema lähelle. Paikkoja oli 7 000 hengelle, 1. lokakuuta
mennessä 10 000 hengelle.

4. Putivl perustettiin entiseen Sofronjevskin luostariin turpeen nostotyömaan
alueelle Moskova–Kiova -rautatien Tetkinon aseman lähelle. Paikkoja oli
7 000 hengelle, 25.9. mennessä 10 000 hengelle.

5. Kozelšino perustettiin entiseen Kozelšanskin luostariin Eteläisen rautatien
Kozelšinon aseman lähelle. Paikkoja oli 5 000 hengelle, 1.10. mennessä
10 000 hengelle.

6. Starobelsk perustettiin entiseen Starobelskin luostariin, Moskova–Donbass
-rautatien Starobelskin asema, 5 000 hengelle, 1.10. mennessä 8 000 hen-
gelle.

7. Ju�a perustettiin sisäasiain kansankomissariaatin lasten työsiirtolaan Poh-
joisen rautatien Vjaznikin aseman lähelle. Paikkoja oli 3 000 hengelle,
5.10. mennessä 6 000 hengelle.

8. Oranki perustettiin entiseen Orangin luostariin Kazanin rautatien Zimenkin
aseman lähelle. Paikkoja oli 2 000 hengelle, 1.10. mennessä 4 000 hengelle32 .

Kaikki vankileirit sijaitsivat Neuvostoliiton Euroopan-puoleisen osan keskei-
sellä, sotavankien terveydelle suotuisalla lauhkean ilmaston alueella. Heidän
sijoittamisekseen ei tarvinnut tehdä suuria materiaaliasia tai rahallisia uhrauk-
sia, koska tuleva asujaimisto majoittuisi jo olemassa oleviin rakennuksiin,
enemmän tai vähemmän kunnossapidetylle alueelle. Puolet leireistä sijaitsi Ve-
näjän ortodoksiselta kirkolta takavarikoiduissa kiinteistöissä ja tulevien sota-
vankien täysi oikeus uskonnollisten menojen harjoittamiseen suunniteltiin to-
teutettavaksi näissä paikoissa – samaan aikaan kun muualla maassa vallitsi an-
kara vaino kirkkoa ja kreikkalaiskatolisia uskovaisia kohtaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○

32 �����������������:���
�������������
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Sotavankiasiain hallinnolla oli talvisodan kynnyksellä leiripaikka 68 000
hengelle. On kuitenkin muistettava, että puolalaisten sotavankien määrää ylitti
moninkertaisesti olemassa olevien leirien kapasiteetin. Sen vuoksi päätettiin pe-
rustaa lisäleirejä Vologdan alueelle (Vologda ja Grjazovets). Sekään ei kuitenkaan
ratkaissut sotavankileirien ja vastaanottopaikkojen vakavaa tilanpuutetta.

Ulkomaalaiset sotavangit sisäasiain kansankomissariaatin

sotavankihallinnon järjestelmässä

Puolalaisten sotavankien asema oli sangen paradoksaalinen, koska Neuvosto-
liitto ei ollut de jure sodassa Puolaa kanssa eikä siten Sotavankiasetuksen sää-
döksistä löytynyt perusteita sen kansalaisten pitämiseen leireillä sotavangin
ominaisuudessa33 . Juuri nämä kaksi asiaa – leirien tilanpuute ja puolalaisten
epäselvä asema – pakottivat neuvostovaltion ratkaisemaan kyseisen ongelman
epätavallisin keinoin. Ensinnäkään kaikkia Puolan armeijan sotilaita ei lähetetty
leireille tai vastaanottopaikkoihin, vaan osa yksinkertaisesti päästettiin kotiin.
Toiseksi, 3. lokakuuta 1939 Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto hy-
väksyi Sotavankiasetuksen nro 1626-390ss, jonka mukaan ukrainalaiset, valko-
venäläiset ja muihin Länsi-Ukrainan ja läntisen Valko-Venäjän kansallisuuksiin
kuuluvat rivimiehet päästettiin leireiltä ja vastaanottopaikoista kotiin.

Tuotannollisten tarpeiden vuoksi, erityisesti Novograd–Volynski–Korets–
Lvov -tien rakentamisen vuoksi 25 000 yllämainittuun kategoriaan kuuluvaa
vankia päätettiin jättää leireille vuoden 1939 loppuun asti. Käytännössä he jäi-
vät rakennustöihin siihen saakka, kunnes Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon
v. 1941. Sen jälkeen osa heistä evakuoitiin selustaan ja luovutettiin muiden puo-
lalaisten sotavankien kanssa Iraniin, jossa muodostettiin kenraali V. Andersin
puolalainen armeija34 .

Ne puolalaiset rivimiehet, joiden kotipaikka oli nyt Saksalle kuuluvalla alu-
eella, oli tarkoitus erottaa omaksi ryhmäkseen ja pitää leireillä siihen asti, kun-
nes Saksan kanssa käydyt neuvottelut olisi saatu päätökseen ja heidät voitaisiin
lähettää kotimaahansa. Siihen asti heitä pidettiin Kozelskin leirillä Smolenskin
alueella ja Putivlin leirillä Sumskin alueella. Sopimukseen päästiin lokakuun
puolivälissä ja Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto hyväksyi 14.10.
1939 asetuksen nro 1691-415, joka velvoitti sisäasiain kansankomissariaatin
luovuttamaan samaisen vuoden loka-marraskuussa Saksalle 43 054 henkeä.
Saksa puolestaan luovutti Neuvostoliitolle lokakuun 1939 ja kevään 1941 väli-
senä aikana 13 757 entisen Puolan kansalaista35

○ ○ ○ ○ ○ ○

33 Kyseisen asetuksen mukaan sotavangeiksi tunnustettiin Neuvostoliiton kanssa sotatilassa
olevan (lihavointi minun, D. F.) valtion siviilit ja sen armeijan sotilashenkilöt.

34 ����������������"""�� 2000, 26, 147, 230, 932. SNTL:n sisäasiain kansankomissariaatin
GUPVI:n luettelointi- ja rekisteröintiosaston päällikön 1.11.1945 päivätyn SNTL:n sisä-
asiain kansankomissariaatin leireillä pidettyjen puolalaisten sotavankien lukumäärästä vuo-
sina 1939–1941 -nimisen tiedonannon mukaan Andersin armeijaan luovutettiin 25 115 hen-
keä.

35 ����������������"""����000��� $�:���9:�
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Puolan alueella, Rakovecin kylässä internoitiin 18. syyskuuta 1939 803 tšek-
kiläisen legioonan sotilasta. Tämä yksikkö oli muodostettu maastaan poistu-
neista tšekeistä sen jälkeen, kun Saksa oli miehittänyt Tšekkoslovakian. Tämä
sotavankiryhmä päätettiin vapauttaa Sotavankiasetuksen mukaisesti sen jälkeen
kun jokainen oli allekirjoittanut vakuutuksen olla taistelematta Neuvostoliittoa
vastaan. Käytännössä asian ratkaisu kuitenkin viivästyi. Osa tšekeistä (176 hen-
keä) päätettiin luovuttaa huhti-heinäkuussa 1940 Ranskaan, jossa oli muodos-
teilla tšekkiläinen joukko-osasto. Ranskan antautumisen jälkeen Tšekkoslova-
kian maanpakolaishallitus pyysi Ison-Britannian Moskovan lähetystöä huoleh-
timaan legioonalaisten siirtämisestä ulkomaille. Helmikuussa 1941 valtion tur-
vallisuuden kansankomissaari Merkulov antoi tšekkisotilaille luvan poistua
maasta, ja saman vuoden toukokuussa 643 legioonalaista jättikin Neuvostolii-
ton taakseen. Saksan hyökättyä Neuvostoliittoon 88 tšekkisotilasta lähetettiin
Suzdalissa sijaitsevasta leiristä Buzulukiin (Tškalovin alue)36 , jossa oli silloin
muodosteilla Ludvik Svobodan joukko-osasto37.

Loput puolalaiset sotavangit jaettiin useaan ryhmään, ja heitä odotti siirto eri
leireille. Miehistö ja aliupseerit oli tarkoitus sijoittaa eri leireille kuin upseerit.
Heidät sijoitettiin Rovinskin leirille, jossa he olivat rautametallurgian kan-
sankomissariaatin käytettävissä38. Ylin ja korkein upseeristo, samoin kuin kor-
keissa asemissa olleet siviili- ja sotilasvirkamiehet suunniteltiin pidettäväksi
muusta upseeristosta erillään39. Tämä ryhmä lähetettiin Starobelskin leirille.
Tiedustelijat, vastavakoojat, santarmit, vanginvartijat ja poliisit puolestaan siir-
rettiin Kalininin alueella sijaitsevalle Ostaškovin leirille40.

Starobelskin, Ostaškovin ja Kozelskin leireillä olleiden sotavankien kohtalo
oli traaginen. Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissaari Lavrenti Berija kir-
joitti maaliskuussa 1940 Josif Stalinille kirjelmän, jossa hän ehdotti ”kolmessa
sotavankien erikoisleirissä ja vankilassa Ukrainan ja Valko-Venäjän läntisillä
alueilla olevien puolalaisten upseerien, santarmien, poliisien, osadnikkien41  ja
muiden vastaavien ampumista”. Berija perusteli vaatimustaan sillä, että kaikki
leireillä olevat olivat yrittäneet jatkaa vastavallankumouksellista toimintaa ja
neuvostovastaista kiihotusta ja että he olivat vannoutuneita ja parantumattomia
neuvostovallan vihollisia. Siksi näiden sotavankien ja pidätettyjen kohtalo pää-
tettiin ratkaista erikoisella tavalla, ”käyttämällä heitä kohtaan korkeinta rangais-

○ ○ ○ ○ ○ ○

36 ����������������"""����000���9:��#��$#���
37 Svoboda, Ludvik (1895–1979), Tšekkoslovakian presidentti (1968–1975). Armeijan-

kenraali (1975). Perusti Neuvostoliitossa v. 1942–43 tšekkoslovakialaisia yksiköitä, komen-
si 1. Tšekkoslovakialaista Erillistä Pataljoonaa. Vuodesta 1944 1. Tšekkoslovakialaisen Ar-
meijakunnan komentaja.

38 Soprunenko huomauttaa omassa yhteenvedossaan Neuvostoliitossa 19. marraskuuta 1939
olleiden sotavankien lukumäärästä että rautametallurgian kansankomissariaatin käytettävis-
sä oli Puolan armeijan entistä miehistöä ja aliupseereita 10 400 henkeä ja Rovninskin leirillä
taas 14 200 henkeä. ����������������"""����000���%9�

39 M. Semirjagan tietojen mukaan sotavankeuteen joutui 10 kenraalia, 52 everstiä, 72 evers-
tiluutnanttia ja 5 131 muuta upseeria. "�'��4���*����##�������

40 ����������������"""����000���9:�
41 Osadnikit olivat entisiä sotilaita ja talopoikia, jotka muuttivat vuoden 1921 Riian rauhanso-

pimuksen perusteella Puolaan liitetyille Länsi-Ukrainan ja Valko-Venäjän läntisille alueille.
Tilanhoitonsa ohella heillä oli myös maanpuolustuksellinen funktio.
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tuksen muotoa – teloitusta ampumalla. Asia tulee käsitellä ilman pidätettyjen
kuulemista ja syytteen esittämistä sekä ilman ilmoitusta tutkinnan päättymises-
tä ja syytekirjelmää...”. Sisäasiain kansankomissariaatin korkeista virkamiehis-
tä muodostettiin erityinen ”troikka”, kolmikko, joka oli vastuussa asioiden kä-
sittelemisestä ja ratkaisujen tekemisestä, toisin sanoen tuomion langettamises-
ta.42  ”Troikkaan” kuuluivat sisäasiain kansankomissariaatin ensimmäinen va-
rakomissaari V. Merkulov43 , sisäasiain kansankomissariaatin päätaloushallin-
non päällikkö B. Kobulov44  ja valtion turvallisuuden majuri, sisäasiain kan-
sankomissariaatin ensimmäisen erikoisosaston päällikkö L. Baštakov.45

Kirjelmä lähetettiin käsiteltäväksi Yleisliittolaisen kommunistisen puolueen
keskuskomitean poliittiseen toimikuntaan. Se teki 5. maaliskuuta 1940 päätök-
sen, jonka mukaisesti yli 15 000 Puolan kansalaista ammuttiin huhti-touko-
kuussa 1940. Samoihin aikoihin poliittiselle toimikunnalle oli tehty ehdotus
käyttää ankarinta rangaistuksen muotoa Ukrainan ja Valko-Venäjän vankiloissa
pidätettyinä ja vangittuina olleita ”erilaisten vastavallankumouksellisten vakoo-
ja- ja tuholaisjärjestön jäseniä, entisiä tilanomistajia, tehtailijoita, entisiä puola-
laisia upseereita, virkamiehiä ja vihollisen puolelle siirtyneitä karkureita koh-
taan”46 .

Sisäasiain kansankomissariaatin vankeinhoitohallinnon tuomiovallan alaisi-
na olevien Puolan kansalaisten pääasiallinen teloituspaikka oli Ostaškovin leiri,
jossa tapettiin mainittuna ajanjaksona yli 6 000 ihmistä. Puolalaisen tragedian
symboliksi muodostui kuitenkin Smolenskin lähellä sijaitseva Katynin kylä,
jonka tragediaa ovat jo yli kuuden vuosikymmenen aikana selvitelleet niin ul-
komaalaiset kuin venäläisetkin tutkijat47 .

22. maaliskuuta 1940 Berija allekirjoitti käskyn Ukrainan sosialistisen neu-
vostotasavallan ja Valko-Venäjän sosialistisen neuvostotasavallan vankiloiden
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43 Merkulov, V. N. (1895–1953) hoiti SNTL:n sisäasiain kansankomissariaatin korkeimpia vir-
koja, 1943–1947 valtion turvallisuuden kansankomissaari, 1950–1953 SNTL:n valtion-
valvonnan ministeri. Erotettiin 16.09.1953 ministerin paikalta, teloitettiin ampumalla
23.12.1953.

44 Kobulov B. Z. (1904–1953) hoiti sisäasiain kansankomissariaatin ja sisäministeriön johdon
korkeimpia virkoja. Oli sisäasiain kansankomissariaatin kansankomissaarin sijaisena ja sisä-
ministerin sijaisena. Pidätettiin 23.12.1953, tuomittiin kuolemaan.

45 Baštakov L. F. (1900–1970), SNTL:n sisäasiain kansankomissariaatin ensimmäisen Erikois-
osaston varapäällikkö, 5. maaliskuuta 1940 lähtien sen päällikkö. Valtion turvallisuuden
majuri.
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tyhjentämisestä. N. Lebedevan mukaan näissä vankiloissa oli pääasiassa puola-
laisia upseereita ja poliiseja48 . Samaan aikaan kun vankiloita ja leirejä tyhjen-
nettiin sisäasiain kansankomissariaatin määräyksellä nro 892/B, Valko-Venäjän
ja Ukrainan sosialististen neuvostotasavaltojen sisäasiain kansankomissaareille
annettiin määräys siirtää entisten Puolan armeijan upseereiden perheet Kazah-
staniin49 . Lopullinen päätös tästä tehtiin kommunistisen puolueen keskusko-
miteassa ja kansankomissaarien neuvostossa 10. huhtikuuta 1940. Kyseisen
operaation toteuttamiseksi Kazahstanin kansankomissaarien neuvoston ja vas-
taavan ministeriön piti luovuttaa 81 junaa, joista jokaisessa oli oltava 55 vau-
nua. Niiden tuli järjestää myös muonitus matkan ajaksi ja järjestää vielä peril-
läkin siirtolaisille majoitus ja työtä. Valtiovarain kansankomissariaatti luovutti
tähän tarkoitukseen 30 miljoonaa ruplaa50 . Karkotukset toteutettiin useassa ryh-
mässä ja ne olivat jo päättyneet Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon kesäkuussa
1941. Venäläinen tutkija N. Lebedeva esittää A. Ja. Vyšinskiin ja sisäasiain
kansankomissariaatin sekä saattojoukkojen kirjallisiin tiedonantoihin viitaten
todisteita siitä, että ”vapautusretken” tuloksena entisiltä Puolan alueilta karko-
tettiin 388 000 henkeä51 .

Neuvostoliiton poliittinen johto teki tietenkin rikoksen karkottaessaan puola-
laiset sotavangit ja heidän perheenjäsenensä. Teko ei ollut kuitenkaan ristirii-
dassa Neuvostoliitossa tuohon aikaan harjoitettujen sortotoimien kanssa. To-
talitäärisessä valtiossa rangaistaan julmasti kaikista toisinajattelun, itsenäisyy-
den, riippumattomuuden ja aloitteellisuuden ilmentymistä. 1930- ja 1940-lu-
vuilla tuhottiin suurin osa puna-armeijan korkeimmilla johtopaikoilla olleista
neuvostoliittolaisista sotapäälliköistä ja poliittisen työn tekijöistä. Esimerkiksi
Neuvostoliiton viidestä marsalkasta teloitettiin kolme ja viidestätoista armei-
jankomentajasta teloitettiin kolmetoista. Lisäksi teloitettiin 50 armeijakunnan
komentajaa 57:stä, 154 divisioonankomentajaa52  168:sta, kaikki 16 armeijan-
komissaaria, 8 laivaston lippupäällikköä 9:stä ja 25 armeijakunnankomissaaria
28:sta53 .

Puolalaiset kokivat saman kohtalon kuin puna-armeijan eliitti, koska Neu-
vostoliitto ei pystynyt käyttämään heitä hyväkseen. Puolalaisten upseerien
enemmistö oli viettänyt jo noin puoli vuotta neuvostoliittolaisessa sotavan-
keudessa, mutta se ei ollut muuttanut poliittisia käsityksiään eikä ollut luopunut
moraalisista arvoistaan. Siksi se oli ”potentiaalinen uhka” Neuvostoliitossa val-
litsevalle komennolle.

Sisäasiain kansankomissariaatti ei kuitenkaan tuhonnut kaikkia entisen Puo-
lan armeijan upseereita. Katynin tragedian tutkija N. Lebedeva esittää venäläi-
siin arkistoihin viitaten tietoja siitä, että 395 puolalaista säilytti henkensä.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasian hallinnon päällikkö Sopru-
nenko totesi laatimassa tiedonannossa: ”Juhnovin leiriin on lähetetty kaikkiaan
395 henkeä. Heistä: a) valtion turvallisuuden päähallinnon 5:nnen osaston mää-
räyksestä 47 henkeä; b) Saksan lähetystön määräyksestä 47 henkeä; c) Liettuan
edustuston pyynnöstä 19 henkeä; d) 24 saksalaista; e) Neuvostoliiton sisäasiain
varakansankomissaarin, toveri Merkulovin määräyksestä 91 henkeä; f) muita
167 henkeä.”54  Henkiin jätettiin ne, jotka olivat arvokkaita tietolähteinä tai jotka
olivat ilmoittaneet valmiutensa yhteistyöhön Neuvostoliiton viranomaisten
kanssa. Henkensä säilyttivät myös ne, jotka olivat ilmoittaneet suostuvansa tais-
telemaan Saksaa vastaan sen hyökätessä Neuvostoliittoon ja ne, joilta toivottiin
saatavan tai oli jo saatu mielenkiintoisia tietoja. Lisäksi säästettiin ne, jotka oli-
vat tuoneet julki kommunistisen vakaumuksensa, samoin kuin ne, jotka toimi-
vat tiedonantajina yhteistyössä leirien hallinnon kanssa.

Niin paradoksaaliselta kuin se saattaakin tuntua, Suuren isänmaallisen sodan
alku helpotti entisten puolalaisten sotavankien ja internoitujen asemaa Neuvos-
toliitossa. Venäläinen tutkija Stanislav Kunjajev toteaa kirjassaan Šljahta i my
(Puolan aatelisto ja me), että ”Valtakunnan puolustuskomitea määräsi 16. elo-
kuuta 1941 antamallaan asetuksella Neuvostoliiton sisäasiain kansankomis-
sariaatin maksamaan leireiltä vapautuville puolalaisille sotavangeille ja inter-
noiduille kertaluonteinen rahallinen avustus: kenraaleille 10 000, eversteille
5 000, everstiluutnanteille ja majureille 3 000, muille upseereille 2 000 ja alem-
mille päälliköille ja miehistölle 500 ruplaa”55 . Päätös liittyy varmaan ennen
kaikkea entisten puolalaisten sotavankien aseman muuttumiseen: Sodan alettua
he lakkasivat olemasta ”vihollisia” ja muuttuivat Hitlerin vastaisen koalition
liittolaisiksi.

Puolalaisten sotavankien tuhoamisen syistä on olemassa useita versioita.
Englannin lähettiläs Sir Owen O’Malley on todennut V. Sikorskin56  pakolais-
hallituksesta, että puolalaiset pitivät upseerien ja poliisien tuhoamisen syynä
halua tuhota perustus, jolle puolalainen valtioelämä voisi myöhemmin syntyä
uudelleen. Kyse oli siis Puolan kansakunnan peruskallion räjäyttämisestä57 .
Venäläisten tutkijoiden M. Meltjuhovin ja N. Lebedevan mielestä puolalaisten
upseerien kohtalo johtui neuvostoliittolais-puolaisista suhteista vuosina 1918–
1939. Siihen vaikutti osaltaan myös 60 000 neuvostoliittolaisen sotavangin
menehtyminen puolalaisilla sotavankileireillä vuosina 1919–1921 sekä Stalinin
henkilökohtainen viha puolalaista upseeristoa kohtaan vuoden 1920 sotilaalli-
sen tappion vuoksi58 .

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Selitys voi kuitenkin olla myös paljon proosallisempi, niin kyyniseltä kuin se
voikin tuntua. Puolustelematta lainkaan Stalinin lähiympäristön toimia puolalai-
sia sotavankeja kohtaan, täytyy kuitenkin ottaa huomioon se seikka, että puola-
laisten upseerien fyysiselle tuhoamiselle oli jo 1920–30 luvuilla luotu oikeudelli-
nen pohja, joka toimi ”juridisena perusteena” kansaa vastaan suunnatuille veri-
sille sortotoimille. Tuolloin voimassa olleessa Venäjän sosialistisen federatiivisen
neuvostotasavallan rikoslaissa59  oli surullisen kuuluisa pykälä 58, jossa säädettiin
neuvostovastaisesta toiminnasta korkein mahdollinen, eli kuolemanrangaistus.

Neuvostoliiton sisäpoliittinen tilanne alkoi muuttua 1920-luvun puolivälissä.
Taistelu erilaisia poliittisia poikkeamia vastaan johti siihen, että maahan syntyi
vähitellen yleisen epäluulon, epäilyn ja vakoilumanian ilmapiiri. Tämä kaikki
heijastui luonnollisesti myös Neuvostoliiton rikoslakiin. Tuona aikana neuvos-
toliittolaista oikeudenkäyttöä hallitsikin syytöksellisyys.

Neuvostoliiton johdon logiikka oli yksinkertaista. Puola lakkasi valtiona ole-
masta saksalaisten ja neuvostoliittolaisten joukkojen miehitettyä sen alueen.
Näin Neuvostoliitolle siirtyneiden alueiden väestö de-facto joutui Neuvostolii-
ton tuomiovallan alaiseksi, alussa kansalaisuutta vailla olevina henkilöinä, sit-
temmin Neuvostoliiton kansalaisina. Näin he olivat Neuvostoliiton rikoslain
alaisia, kaikkine siitä johtuvine seurauksineen. Samalla tavalla toimittiin sota-
vankienkin kanssa. Vaikka Neuvostoliitto ei ollut de-jure Puolan kanssa sotati-
lassa, puolalaisia kohdeltiin alkuun sotavankeina. Kun Puola oli kansainvä-
lisoikeudellisena subjektina likvidoitu, Neuvostoliiton johto katsoi mahdolli-
seksi olla noudattamatta kansainvälisiä sopimuksia sotavankien kohtelusta puo-
lalaisten kohdalla. Logiikka oli yksinkertaista: kun ei ole valtiota eikä armeijaa,
ei siis ole sotavankejakaan.

Tässä kohdin nousee esiin väistämättä kysymys: valmisteliko Neuvostoliitto
vastaavia toimia Suomen suhteen? Siihen ei ole olemassa selvää vastausta.
Voimme ainoastaan konstruoida olettamuksia eräiden historioitsijoille jo tun-
nettujen asiakirjojen ja historiallisten tapahtumien kulun perusteella. Jos Suomi
olisi miehitetty, suurin osa valtion virkamiehistä, poliiseista, upseerikunnasta ja
muista vastaavista, Neuvostoliiton kannalta ”epäluotettavista ja vihamielisistä
aineksista” olisi ehdottomasti tuhottu.60  Jos maahan olisi asetettu Kuusisen
muodollisesti riippumaton, mutta tosiasiassa nukkehallitus, puhdistukset ja sor-
totoimenpiteet olisivat ilmeisesti varmasti alkaneet, mutta eivät siinä laajuudes-
sa kuin jos Suomi olisi miehitetty ja liitetty kokonaan Neuvostoliittoon61 .

Tutkimustyöni kuluessa olen törmännyt todisteisiin Suomen kansalaisiin tal-
visodan aikana kohdistetuista sortotoimenpiteistä. Joitakin tilapäisesti miehi-
tetyillä tai Neuvostoliittoon liitetyillä alueilla asuneita suomalaisia sotavankeja
ammuttiin tai tuomittiin eripituisiin rangaistuksiin GULAGin työleireille62 .

○ ○ ○ ○ ○ ○
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koulutuksen saaneista reservin upseereista (esimerkiksi opettajista), Suojeluskunnan jäse-
nistä (riippumatta heidän sosiaalisesta asemastaan ja syntyperästään) jne.
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Kysymys puolalaisten sotavankien kohtelusta sisäasiain kansankomissariaa-
tin sotavankiasiain hallinnon leireillä on tärkeä siksi, että juuri tuolloin Neuvos-
toliitossa lyötiin lukkoon pääperiaatteet ulkomaalaisten sotavankien kohtelusta.
Sotavankiasiain hallinnon saamaa kokemusta puolalaisten kanssa käytettiin hy-
väksi myöhemmin, ja juuri meitä kiinnostavina aikoina – talvi- ja jatkosodassa.
Puolalaisten sotavankien kanssa kokeiltiin ensimmäistä kertaa vankien jakamis-
ta ryhmiin sotilasarvon perusteella. Vastaavaa käytäntöä jatkettiin suomalaisten
sotavankien kanssa talvi- ja jatkosodan aikana. Ensimmäisen kerran perustettiin
myös erillisiä leirejä eri sotilasarvon omaaville sotavangeille.

Sotavankiasiain hallinnon rakenne muuttui olemassa olonsa aikana muuta-
man kerran, mutta sen päämäärät ja tehtävät pysyivät käytännössä samoina. Ai-
noa, eikä kovin merkittävä muutos oli se, että agitaatio- ja propagandatyöstä
sekä kulttuuri- ja valistustyöstä sotavankien keskuudessa vastannut sotavanki-
asiainhallinnon poliittinen osasto lakkautettiin ja perustettiin sitten uudelleen63 .

Elokuussa 1942 hyväksyttiin Asetus Neuvostoliiton sisäasiain kansankomis-
sariaatin sotavankiasiain hallinnosta, jonka perusteella jatkosodan puolivälissä
perustettiin tuotannon organisointiosasto. Sen rajallisiin tehtäviin kuului vastata
kaikesta, mikä liittyi sotavankien käyttöön työvoimana. Sen perustehtävänä oli:
”järjestää sotavankien, internoitujen ja erikoisryhmien käyttö teollisuuden, kul-
kulaitosten ja maatalouden työvoimana”, leirien tuotannollisen toiminnan joh-
taminen, leirien ja valtioelinten välisten sopimusten täyttämisen valvonta, sota-
vankiryhmien työvoiman käytön kirjaaminen ja raportointi sekä sotavankityö-
voiman käytön tarkastustoimenpiteet.64

Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiainhallinnon

järjestelmä talvisodan aattona

Molotov–Ribbentrop -sopimus ja sen salainen lisäpöytäkirja, joka liitti Suomen
Neuvostoliiton alueellisten intressien piiriin, ei käytännössä jättänyt Suomelle
mitään mahdollisuutta välttää sotaa Neuvostoliiton kanssa. Ilmeisesti Stalin
kuitenkin luotti viimeiseen asti siihen, että Eurooppaan muodostuneessa uudes-
sa geopoliittisessa tilanteessa Suomen hallitus muuttuu myöntyväisemmäksi ja
seuraa Viron, Latvian ja Liettuan esimerkkiä, ja aseellinen yhteenotto Suomen
kanssa voidaan välttää. Siitä huolimatta Neuvostoliiton sisäasiain kansanko-
missariaatin sotavankiasiain hallinnon johto sai Berijalta käskyn ja alkoi kovas-
sa kiireessä perustaa uusia leirejä ja vastaanottopaikkoja nimenomaan Suomen
armeijasta tulevia sotavankeja varten. Järjestelmä, jonka mukaan sotavangit tuli
siirtää työläisten ja talonpoikien puna-armeijan etulinjassa olevilta yksiköiltä
pysyviin selustassa sijaitseviin leireihin, syntyi ja viimeisteltiin nimenomaan
talvisodan aikana.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sotavankien siirto sisäasiain kansankomissariaatin leireihin

Tässä vaiheessa Neuvostoliitossa toimi 8 suomalaisten sotavankien vastaan-
ottopaikkaa ja 6 sotavankileiriä. Suuren isänmaallisen sodan aikana tämä kaa-
vio muuttui hieman, kun siihen lisättiin sotavankien keräilykeskukset ja rin-
tamavastaanotto- ja siirtoleirit (jakeluleirit). Talvisota ei vaikuttanut käytännöl-
lisesti katsoen lainkaan leireillä olevien sotavankien määrään, koska suomalai-
sia sotavankeja oli niin vähän. Palaan tähän kysymykseen jäljempänä.

Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien

ja internoitujen asiain hallinnon kehitys vuosina 1941–1953

Sotien välisenä aikana, maaliskuusta 1940 kesäkuuhun 1941 Neuvostoliiton
sotavankihallinnon alaisiin leireihin asutettiin vain aivan merkityksetön määrä
Baltian tasavalloissa internoituja entisen Puolan valtion sotavankeja.

Suuren isänmaallisen sodan alkaessa eli Saksan hyökätessä Neuvostoliittoon
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnolla oli käytössään vankien vastaanot-
toa ja säilöä varten 8 leiriä: ”Grjazovetsin (Vologdan alue), Suzdalin, Juhnovin
ja Kozelskin (Smolenskin alue), Lvovin (Lvovin alue), Starobelskin (Sumskin
alue), Kozelšanskin (Pultavan alue) ja Putivlskin (Sumskin alue) leirit.65 ” Lei-
reille voitiin majoittaa yhteensä 40 000 henkeä. Kuten Neuvostoliiton sisäasiain
kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon toiminta-
raportista kesäkuusta 1941 maaliskuuhun 1944 käy ilmi, nämä leirit soveltuivat
terveydenhoidon ja vankien perustarpeiden kannalta kovin huonosti majoituk-
seen66 .

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sodan alkuvaihe ei sujunut puna-armeijan kannalta menestyksekkäästi, ja
neuvostojoukkojen oli pakko perääntyä. Saksa miehitti osan Neuvostoliiton
alueesta. Tässä yhteydessä muutamat leirit jouduttiin purkamaan tai siirtämään
Neuvostoliiton muihin osiin. Evakuointikiireessä monet sotavangit kuolivat.
Pelkästään Lvovin leiriltä evakuoidusta sotavankisaattueesta kuoli 1 082 ihmis-
tä saksalaisten pommituksessa67 . Sen lisäksi Wehrmachtin nopea eteneminen
vaikeutti merkittävästi vankien vastaanottopaikkojen avaamista.

Sotavankiasiain hallinto perusti ainoastaan 19 vastaanottopaikkaa aiemmin
suunnitellun 30 asemesta eikä niiden sijainti tyydyttänyt rintamien tarvetta sota-
vankien evakuoinnissa.

1. elokuuta 1941 sotavankiasiain hallinnolla oli käytössään ainoastaan kolme
leiriä: Starobelskin, Suzdalin ja Grjazovetsin. Niissä oli tilaa 8 000–9 000 sota-
vangille. Asiaintilasta huolestuneena sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
perusti vuoden 1941 loppuun mennessä vielä kolme uutta sotavankileiriä.

Tilanne muuttui perin pohjin syksyllä 1942, kun puna-armeija siirtyi hyök-
käysvaiheeseen. Vorone�in, Lounaisen ja Donin rintamien joukko-osastojen
onnistuneiden sotilaallisten operaatioiden seurauksena lisääntyi niin sotavan-
kien kuin sotavankileirienkin määrä. Kun leirejä oli vuoden 1942 alussa kuusi,
niin 1. tammikuuta 1943 niiden lukumäärä oli jo 3168 . Maaliskuun 1. 1943
sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
alaisena oli 35 leiriä. Niistä 4 oli tarkoitettu upseereille, 20 sotavankeuteen
joutuneelle rivimiehille ja loput 11 olivat vastaanotto- ja siirtoleirejä69 .

Vuoden 1943 aikana perustettiin vielä 10 uutta sotavankileiriä, jotka oli ra-
kennettu sotavankien omin voimin. Hiljattain perustetut leirit pystyivät majoit-
tamaan 45 000 sotavankia. Tämän ohella seitsemällä jo olemassa olleella leirillä
paikkaluku nousi 24 000:sta 35 800:aan. Neuvostoliiton vapautetuilla alueilla
oli myös jälleenrakennettu 18 pikkukaupunkia, jotka oli suunniteltu rintaman
vastaanotto- ja siirtoleirien perustamispaikoiksi. Näissä olisi yli 42 000 paikkaa
lisää. Uusia majoituspaikkoja rakennettiin ja vanhaa asuntokantaa muutettiin
sotavankien tarpeisiin niin, että uusia leiripaikkoja syntyi 156 400 (lisäys oli
247 % vuoden 1941 tilanteeseen verrattuna). Leiripaikkoja oli yhteensä
201 40070 . Vuoteen 1944 mennessä sotavankeja oli jo 35:llä Neuvostoliiton hal-
linnollisella alueella.

Vuoden 1942 kesäkuussa sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon pääl-
likkö, valtion turvallisuuden majuri Soprunenko allekirjoitti Tilapäisen asetuk-
sen sisäasiain kansankomissariaatin jakeluleireistä ja Tilapäisen asetuksen
sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien vastaanottopaikoista. Talvisodan
aikana jakeluleirejä ei ollut vankien vähäisen määrän vuoksi. Jatkosodan aikana
jakeluleirien kapasiteetiksi oli suunniteltu 3 500 sotavankia. Sotavankien oles-
keluaika näillä leireillä oli enintään kolme karanteenipäivää, jonka jälkeen hei-
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dät siirrettiin tuotannollisiin leireihin. Jakeluleirit perustettiin rintaman välittö-
mään selustaan ja niiden sijainti vaihtui rintamatilanteen mukaan. Sotavankien
vastaanottamiseksi kunkin jakeluleirin alaisuudessa oli sotavankien vastaanot-
topaikka. Vastaanottopaikkojen tehtäviin kuului:
– sotavankien vastaanotto yksiköiltä
– sotavankien alustava luettelointi
– sotavankien väliaikainen säilöönotto ja siirto jakeluleireille.

Tilapäinen asetus sisäasiain kansankomissariaatin jakeluleireistä ja Tilapäi-
nen asetus sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien vastaanottopaikoista
määrittelivät sotavankien olosuhteet jakeluleireillä ennen heidän siirtämistään
tuotannollisille leireille. Näissä samoissa asetuksissa oli määrätty myös sota-
vankien ravitsemusnormit eri ryhmille (sairaille, leirien sairasosastoilla yms.
oleville)71 .

Vuoden 1942 heinäkuussa sisäasiain kansankomissariaatti julkaisi käskyn
nro 001156 sotavankileirien ja sotavankien vastaanottopaikkojen organisaatio-
rakenteen muutoksista. Sen mukaan sotavankien ja internoitujen asiain hallin-
non päällikkö velvoitettiin perustamaan jo olemassa olleiden leirien pohjalta
sotavankien karanteenia ja väliaikaista säilöä varten 6 jakeluleiriä. Karjalan ja
Volhovan rintamien tarpeisiin määrättiin Tšerepovetsin leiri (Tšerepovetsin
kaupunki Vologdan alueella) ja Luoteista ja Leningradin rintamaa varten Boro-
vitšin leiri (Borovitšin kaupunki Leningradin alueella)72 .

Sotavankien vastaanottopaikkojen verkosto kehittyi samanaikaisesti. Kun
niitä oli vuonna 1941 ollut 19, niin vuonna 1942 niiden lukumäärä oli jo 33. 1.
tammikuuta 1943 niitä oli 44, ja vuoteen 1944 mennessä taistelujoukkojen
selusta-alueilla sijaitsevien vastaanottopaikkojen lukumäärä nousi rintama-
tilanteen kehittyessä 68:aan. Puna-armeijan yksiköiden työntyessä länteen sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinto laajensi sotavankien keräilypisteiden ja
tilapäisten sijoituspaikkojen verkostoa. Näin se pystyi tyydyttämään rintamien
tarpeet ja ratkaisemaan suhteellisen menestyksellisesti ongelmat, jotka liittyivät
armeijan etulinjan yksiköiden luovuttamien sotavankien vastaanottoon ja hei-
dän siirtämiseensä eri leireille – sotilasarvonsa ja kansallisuutensa mukaisesti.

Sotavankien vastaanotto ja siirto vastaanottopaikoille ja sotavankileireille oli
järjestetty seuraavasti: Vangit luovutettiin ensin sotavankien vastaanottopaik-
koihin (PPV), jotka sijaitsivat 20–30 km päässä rintamalinjasta. Sieltä heidät
siirrettiin sotavankien keräilypaikkoihin (SPV), jotka olivat 50–70 km päässä
etulinjasta. Alustavan terveystarkastuksen jälkeen heidät kuljetettiin 100–150
km päähän rintaman taakse, missä sijaitsivat rintaman vastaanotto- ja siirtoleirit
(FPPL). Niillä vangit viipyivät vain vähän aikaa. Heti kun vankeja koskevat
asiakirjat oli laadittu, heidät lähetettiin selustan pysyväisluontoisille leireille,
joissa heidät jaettiin eri leiriosastoihin.

Vaikka sotavankien ja internoitujen asiain hallinto ei kokenut suuria raken-
teellisia muutoksia ennen vuoden 1944 loppua, henkilöstön muutoksilta ei voi-
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tu välttyä. Ensimmäiset muutokset hallinnon johdossa tapahtuivat heinäkuussa
1941. Sen jälkeen kun sisäasiain ja valtion turvallisuuskomissariaatit sulau-
tuivat yhdeksi kansankomissariaatiksi, sotavankien ja internoitujen asiain hal-
linnon valvonta annettiin I.  A. Serovin tehtäväksi. 12. helmikuuta 1943 sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinnon päälliköksi nimitettiin kenraalimajuri
I. A. Petrov, joka oli aiemmin komentanut sisäasiain kansankomissariaatin Län-
sirintaman joukkoja. Valtion turvallisuuden eversti P. K. Soprunenkosta tuli
12.02.1943 sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon varapäällikkö. Samana
vuonna hallinnon johto vaihtui jälleen: Serovin tilalle nimitettiin Neuvostolii-
ton sisäasiain varakomissaari S. N. Kruglov73 .

Henkilövaihdosten oli tarkoitus parantaa puna-armeijan, sotavankien ja
internoitujen asiain hallinnon ja sisäasiain kansankomissariaatin toimien koor-
dinaatiota niiden toimittaessa vankeja vastaanottopaikoilta selustan leireille ja
parantaa sotavankileirien tilannetta, joka oli sillä hetkellä katastrofaalinen kor-
keiden sairastavuus- ja kuolleisuusprosenttien vuoksi.

Seuraava muutos sotavankien ja internoitujen asiain hallinnossa tehtiin 11.
tammikuuta 1945, jolloin sen nimi muutettiin sotavankien ja internoitujen asiain 
päähallinnoksi (GUPVI). Samalla tehtiin jälleen myös henkilöstövaihdoksia.
Päähallinnon päälliköksi nimitettiin kenraaliluutnantti I. A. Petrov74 . Ensim-
mäiseksi varapäälliköksi ja operatiivis-tšekistisen osaston päälliköksi nimitet-
tiin kolmannen arvoluokan valtion turvallisuuskomissaari A. Z. Kobulov. Muik-
si varapäälliköiksi nimitettiin valtion turvallisuuskomissaari N. T. Ratušnyi, val-
tion turvallisuuskomissaari S. I. Šemen, eversti I. P. Voronov (GUPVI:n rinta-
maosaston päällikkö). Samalla perustettiin 8 muuta osastoa: yleinen osasto, var-
tiointi- ja järjestysosasto, työvoimankäyttöosasto, terveydenhoito-osasto, kiin-
teistöjen käyttöosasto, materiaalis-teknisen huollon osasto ja internoitujen
asiain osasto. Viimeksi mainitun osaston perustamisen saneli pakkotilanne –
Suomi oli irtautunut sodasta syyskuussa 1944, ja lokakuussa 1944 neuvostojou-
kot ylittivät Itä-Preussin rajan. Päätös rintamien uusien keräily- ja siirtoleirien
perustamisesta oli tehty jo lokakuussa 1944. Ne oli tarkoitettu entisten sotilas-
henkilöiden vastaanottamiseen mutta myös kotiutettavaa siviiliväestöä varten.
Lääkintätehtävien, poliittisen kasvatustyön ja valistustyön ohella niiden tuli
huolehtia saapuvien ryhmien karanteenitarkastuksista, ts. entiset puna-armeijan
sotilaat oli erotettava siviiliväestöstä siirtämällä ensin mainitut kenttäarmeijan
alaisiksi.

Seuraavat rakenteelliset muutokset sotavankien ja internoitujen asiain pää-
hallinnossa tehtiin 20. helmikuuta 1945. Neuvostoliiton sisäasiain kansan-
komissariaatin käskyn nro 00100 mukaisesti sotavankien ja internoitujen asiain
päähallintoon perustettiin kolme uutta hallintoa:
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– Sotavankien asiain hallinto. Päälliköksi nimitettiin valtion turvallisuusko-
missaari Ratušnyi.

– Internoitujen ja liikekannalle pantujen asiain hallinto, jonka päälliköksi ni-
mitettiin valtion turvallisuuden komissaari Šemena.

– Operatiivinen hallinto. Sen päälliköksi nimitettiin sivutoimisesti kolmannen
arvoluokan valtion turvallisuuden komissaari Kobulov. Uusi hallinto muo-
dostettiin aiemmasta päähallinnon operatiivisesta osastosta.
Tämän lisäksi erityisleirien osaston nimi muutettiin tarkastus- ja karantee-
nileirien osastoksi. Myös leirien nimet muuttuivat vastaavasti.
Näiden organisaatiomuutosten tuloksena vahvistettiin Tilapäinen asetus liit-
to- ja autonomisten tasavaltojen sisäasiain kansankomissariaattien ja alue-
piirien ja alueiden sisäasiain kansankomissariaattien sotavankien ja inter-
noitujen asiain hallinnosta (osastosta, jaostosta). Niille määrättiin seuraavat
tehtävät:

– uusien leirien, leiriosastojen ja erikoissairaaloiden perustaminen sotavan-
geille ja internoiduille

– leirien ja erikoissairaaloiden järjestyksen ja vartioinnin organisoiminen, so-
tavankien ja internoitujen keskuudessa noudatettavasta ankarasta kurinpi-
dosta huolehtiminen

– sotavankien majoitus ja toimeentulon turvaaminen erikoissairaaloissa ja leireillä
– aputalouksien ja sivutuotannon järjestäminen leireihin
– sotavankien ja internoitujen työvoiman tarkoituksenmukaisen käytön järjes-

täminen
– terveydenhoidollisten, ennaltaehkäisevien ja epidemioita ehkäisevien toi-

menpiteiden organisointi leireille sijoitettujen normaalin ruumiillisen kun-
non ylläpitämiseksi

– sotavankien ja internoitujen henkilökohtaisesta ja tilastollisesta luetteloin-
nista huolehtiminen

– operatiivis-tiedustelutoiminnallisen ja fasisminvastaisen työn organisointi ja
toteuttaminen leireillä ja erikoissairaaloissa olevien keskuudessa

– sotavankien ja internoitujen rautatiekuljetusten järjestäminen75 .
Kyseinen asiakirja on monessa suhteessa samankaltainen kuin edellisetkin

Sotavankiasetukset sekä muut sisäasiain kansankomissariaatin määräykset.
Poikkeavana piirteenä on internoitujen siviilihenkilöiden asema. Heidät luovu-
tettiin sisäasiain kansankomissariaatin leireille sen jälkeen kun puna-armeijan
yksiköt olivat ylittäneet Neuvostoliiton rajan vuonna 194476 . Vaikka tämä ase-
tus ei käytännössä koskenutkaan suomalaisia, se määritteli monin tavoin suh-
tautumisen sotavankeihin ja internoituihin sodanjälkeisenä aikana.
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Sotavankien määrä lisääntyi huomattavasti Suuren isänmaallisen sodan vii-
meisinä kuukausina. Sotavankien ja internoitujen asiain päähallinnolla oli 174
sotavankeja vastaanottavaa yksikköä: 72 sotavankien vastaanottopaikkaa, 56
sotavankien keräilypaikkaa, 34 rintaman vastaanotto- ja siirtoleiriä ja 12 sota-
vankisairaalaa. Sodan päätyttyä rintamilla ollut sotavankien vastaanottover-
kosto vähitellen supistui, mutta Neuvostoliiton sisällä sijainneiden ulkomaalai-
sille sotavangeille tarkoitettujen tuotannollisten leirien lukumäärä sen sijaan
kasvoi jatkuvasti. Myös Euroopan maihin perustettiin leirejä: Saksaan (2 leiriä)
ja Romaniaan. Näille leireille kerättiin ulkomaalaiset sotavangit ennen heidän
lähettämistään Neuvostoliittoon.

Toisen maailmansodan loppuvaiheessa käytiin vielä sota Japania vastaan.
Sen päättymisen jälkeen sotavankien ja internoitujen asian päähallinnolla oli
toiminnassa 267 sotavankileiriä77 .

Hallintokoneisto supistui sotavankien kotiuttamisen myötä. Vuoden 1951
kesäkuussa järjestelmä organisoitiin uudelleen Neuvostoliiton sotavankileirien
lukumäärän ja niillä olevien vankien vähennyttyä. Päälliköksi nimitettiin ken-
raaliluutnantti Kobulov. Sotavankien ja internoitujen asiain päähallintoon jäi
vain kolme osastoa: luettelointi- ja tiedonanto-osasto, organisatoris-taloudelli-
nen ja operatiivinen osasto. Hallinnon henkilökunta supistui 39 henkeen78 .

Lokakuussa 1950 sotavankien ja internoitujen asiain päähallinnon alaisuuteen
perustettiin yhdeksän sisäasiainministeriön erikoisleiriä tuomion saaneille sota-
vangeille ja internoiduille. Elokuuhun 1951 mennessä pääosa sotavangeista ja
internoiduista oli palautettu kotimaahansa. Neuvostoliitossa oli vielä noin 22 000
entistä sotavankia ja siviilihenkilöä, joiden kotiuttamisasian käsittely oli kesken.

Sotavankien ja internoitujen asiain hallinto lakkautettiin sotavankien ja sivii-
lihenkilöiden kotiuttamisen päätyttyä 20. huhtikuuta 1953, ja sen toiminnot siir-
rettiin sisäasiainministeriön vankilahallinnolle79 .

Neuvostoliittolaiset sotavangit sisäasiain kansankomissariaatin

sotavankien ja internoitujen asiain päähallinnon leireillä

Tutkittaessa sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon toimintaa talvisodan
ja Suuren isänmaallisen sodan aikana on otettava huomioon vielä yksi tärkeä
kysymys, vaikka se meneekin hieman sivuun väitöskirjatutkimuksen varsinai-
sesta aiheesta, se on siihen välittömässä yhteydessä. Kyse on neuvostoliittolai-
sista sotavangeista. Neuvostovaltion suhtautumisessa omiin, sotavankeuteen
joutuneisiin kansalaisiinsa oli useita kehitysvaiheita.

Venäjän keisarikunta oli 1800- ja 1900-luvuilla allekirjoittanut kaikki tär-
keimmät sotavankeihin liittyvät yleissopimukset (konventiot). Myös omista, vi-
hollisen vangiksi joutuneista sotilaista ja upseereista haluttiin pitää huolta. Koti-
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maahansa palaavia tervehdittiin tuolloin sankareina80 . Vuoden 1917 vallanku-
mouksen jälkeen suhtautuminen alkoi vähitellen muuttua. Venäjä irtautui so-
dasta, mutta sotavankien ongelma jäi. Neuvostohallitus ilmoitti olevansa vas-
tuussa sotavankien kohtalosta, ja jo huhtikuussa 1918 sota-asiain kansankomis-
sariaatin yhteyteen perustettiin sotavankien ja pakolaisten asiain keskuskomis-
sio (Tsentroplenbe�).

Viidennessä Neuvostojen Yleisliittolaisessa kokouksessa heinäkuussa 1918
valtuutetut hyväksyivät Tervehdyksen eri paikoissa oleville venäläisille sota-
vangeille. Tässä asiakirjassa käskettiin esimerkiksi kaikkia lääninneuvostoja
perustamaan erityisiä osastoja sotavangeille annettavan avun järjestämiseksi, ja
niiden tuli toimia tiiviissä yhteistyössä Tsentroplenbe�in kanssa. Osastojen tuli
aloittaa välittömästi leivän ja välttämättömyystarvikkeiden kerääminen sota-
vangeille lähetettäväksi81 . Kansankomissaarien neuvosto hyväksyi 16. marras-
kuuta 1918, 18. toukokuuta 1919, 9. kesäkuuta 1920 ja 5. elokuuta 1920 asetuk-
set, joissa se määräsi rahallisen korvauksen vihollisen sotavankeudesta palan-
neille ensimmäisen maailmansodan venäläisille sotavangeille ja puna-armeijas-
sa tai -laivastossa palvelleille. Myös sotavankien perheet saivat rahallista apua82 .

Kansalaissota muutti kuitenkin tilanteen. Huolimatta siitä, että VFSNT oli
taannut humaanin suhtautumisen sotavankeihin kansalaisuuteen tai kansalli-
suuteen katsomatta, kyseistä asetusta ei aina noudatettu. Luonteeltaan äärimmäi-
sen julma sota, jossa molemmat osapuolet kärsivät suunnattomia tappioita83  sekä
poliittisen taistelun kompromissittomuus eivät useinkaan antaneet mahdolli-
suuksia noudattaa alkeellisimpiakaan inhimillisiä tapoja sotavankien suhteen.
Sekä punaiset että valkoiset sallivat joukkomurhat ja sotavankien kidutukset.

Kuten jo aiemmin on todettu, 1920-luvun keskivaiheilla Neuvostoliitossa al-
koi muodostua yleisen epäluulon, epäilyn ja vakoilumanian ilmapiiri. Kaikki
tämä luonnollisesti heijastui Neuvostoliiton rikoslakiin ja sotavankeihin suhtau-
tumiseen. Jo 1920-luvulla Neuvostoliiton rikoslainsäädäntöön84  ilmestyi pykä-
liä, joiden nojalla sotavangiksi antautuva joutui rikosoikeudelliseen vastuuseen.
Puna-armeijassa ja -laivastossa palvelevia koskivat rikoslain pykälät 58 ja 193,
joissa määrättiin kuolemanrangaistus ja omaisuuden takavarikointi synnyin-
maansa pettämisestä (vakoilusta, sota- tai valtiosalaisuuden paljastamisesta, ul-
komaille pakenemisesta, vihollisen puolelle menemisestä, tunkeutumisesta
Neuvostoliiton alueelle aseistautuneiden joukkojen jäsenenä) määrättiin kuole-
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manrangaistus.85  Vainojen kohteeksi joutuivat myös sotilaan perheenjäsenet,
jos he olivat tienneet aikomuksista, mutta eivät olleet ilmoittaneet asiasta viran-
omaisille. Tällöin he saivat 5 vuoden tuomion ja heidän omaisuutensa takavari-
koitiin. Muilta omaisilta evättiin äänioikeus ja heidät karkotettiin Siperiaan vii-
deksi vuodeksi.

Sotarikoksia koskevassa VSFNT:n rikoslain pykälässä 193 määriteltiin yksi-
tyiskohtaisemmin sotilaiden vastaavat teot. Sen mukaan sotarikoksiksi katsot-
tiin puna-armeijassa tai reservissä palvelevien sotilaiden sekä myös erityisten,
sota-aikana selustaa ja rintamaa palvelevien komennuskuntien siviilijäsenten
asepalvelusta vastaan suunnatut toimet.

Saarroksiin joutuneita rivimiehiä ja aliupseereita syytettiin talvisodan aikana
usein ”omavaltaisesta joukko-osastosta tai palveluspaikalta poistumisesta”,
”joukko-osastosta karkaamisesta” tai ”taistelutilanteessa omavaltaisesta jouk-
ko-osastosta tai palveluspaikalta poistumisesta” (193-7–193-9). Upseereita ja
poliittisen työn tekijöitä taas koski pykälä 193-21 ”päällikön omavaltainen luo-
puminen hänelle annettujen taistelukäskyjen toimeenpanosta tarkoituksenaan
vihollisen auttaminen”. Pykälässä 193-22 määrättiin rangaistukseksi ampumal-
la suoritettava teloitus omavaltaisesta taistelukentältä poistumisesta, kieltäyty-
misestä käyttämästä asetta taistelun aikana, vangiksi antautumisesta ja viholli-
sen puolelle siirtymisestä. Tässä kohdin oli tarkennus: ”antautuminen vangiksi
taistelutilanteen siihen pakottamatta”. Eli oletettiin, että oli olosuhteita, kuten
esimerkiksi haavoittuminen tai muu syy, jolloin vangiksi joutumista ei pidetty
rangaistavana tekona.86
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86 Käytännössä tätä ei kuitenkaan noudatettu. Edes haavoittuminen ei aina vapauttanut sota-
vangiksi antautunutta oikeudellisesta vastuusta. Yksi lukuisista esimerkeistä on talvisodan
aikana vangiksi joutuneen ja sotatoimien päättymisen jälkeen Suomesta Neuvostoliittoon
palautettu 18. tarkka-ampujadivisioonan yliluutnantin Ivan Rusakovin tapaus. Hän muisteli
neuvostoliittolaisten sotilastutkijoiden suorittamia kuulusteluja näin:

”<...> Kuulustelijat eivät uskoneet, että suurin osa meistä joutui vangiksi saarroksissa...
Kysyttiin:
– Olitko haavoittunut?
– Olin saanut ruhjevamman ja olin paleltunut, vastasin.
– Ei se ole haavoittumista.
Sanoin:
– Olenko siis mielestänne syyllinen siihen, että jouduin vangiksi?
– Kyllä, syyllinen.
– Missä se syyllisyyteni oikein on?
– Sinä vannoit valan, jossa lupasit taistella viimeiseen hengenvetoon asti. Mutta kun sinut

otettiin vangiksi, niin sinähän hengitit.
– En edes tiedä, hengitinkö vai en. Minut haettiin sieltä tajuttomana...
– Mutta kun tulit tajuihisi, niin etkös olisi voinut sylkäistä suomalaista silmille, jotta sinut

olisi ammuttu?
– Mitä ihmeen järkeä siinä olisi ollut?!
– Jottet olisi tuottanut häpeää. Neuvostoliittolaiset eivät antaudu vangiksi”.
Yliluutnantti Rusakov tuomittiin 8:ksi vuodeksi vapausrangaistukseen ja kärsi tuomionsa
Vorkutassa.
V. Stepakovin haastattelu 29.11.1999.
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Rikosoikeudellinen vastuu, tarkemmin sanottuna teloitus ampumalla, oli
määrätty rangaistukseksi myös pykälässä 193-20: ”Komentavan upseerin luo-
vutettua viholliselle hänelle uskottuja sotavoimia, komentajan jätettyä viholli-
selle tai hävitettyä tai epäkuntoon saatettua hänelle uskottuja kenttälinnoitteita,
sotalaivoja, sotailma-aluksia, tykistöä, sotilaallisia varastoja ja muita sodan-
käyntivälineitä samoin kuin komentavan upseerin jätettyä suorittamatta luetel-
tujen sodankäyntivälineiden hävittämiseen tai epäkuntoon saattamiseen tähdät-
tyjä toimia silloin, kun niitä kohtaa välitön uhka joutua vihollisen valtaamiksi ja
on jo käytetty kaikki keinot niiden säilyttämiseksi, ja jos tässä pykälässä maini-
tut toimet on tehty vihollisen auttamiseksi...”.

Neuvostoliiton rikoslain luvun 193 pykäliä ja artikloja voisi luetella vielä pit-
kään, mutta lopputulos on aina sama – suurimmalta osaltaan rangaistuksena
tehdyistä rikoksista oli ”sosiaalisen varjelun korkein aste (kuolemantuomio) ja
omaisuuden takavarikointi”.

Analysoitaessa rikoslain 193. lukua voidaan tehdä mielenkiintoinen johto-
päätös: samalla kun siinä määrättiin ankaria rangaistuksia sotavankeuteen an-
tautuneille puna-armeijan sotilaille, se teki ulkomaalaisten sotavankien aseman
suojatummaksi. Niinpä kyseisen luvun pykälän 29 kohdissa A ja B määrättiin
rangaistukseksi korkeintaan kolmen vuoden vapausrangaistus tai puna-armei-
jan kurinpito-ohjesäännön mukainen rangaistus ”sotavankien huonosta kohte-
lusta tai erityisestä julmuudesta sairaita tai haavoittuneita kohtaan samoin kuin
siitä, jos mainittujen sairaiden ja haavoittuneiden hoidosta ja heidän terveydes-
tään huolehtimisesta vastuussa olevat eivät täytä velvollisuuksiaan kunnolla”87 .

Tällaiset olivat lyhyesti VSFNT:n rikoslain tärkeimmät luvut, joissa käsitel-
tiin sotilasrikoksista määrättyjä rangaistuksia, jos sotavankeuteen joutumista
ylipäätään voidaan pitää rikoksena. Kuten jo aiemmin on esitetty, tuon ajan
neuvostolainsäädännölle oli ominaista syytöksellisyys. Talvisodan päättymisen
jälkeen melkein kaikki neuvostoliittolaiset entiset sotavangit tuomittiin työlei-
rille sisäasiain komissariaatin ylimääräisessä neuvottelukokouksessaan teke-
män päätöksen mukaisesti. Näin ollen Neuvostoliitto piti lähtökohtaisesti omia,
vihollisen sotavankeuteen joutuneita kansalaisiaan rangaistavina rikollisina.
Tapahtumien myöhempi kehitys aiheutti kuitenkin tähän asiantilaan muutoksia.
Monista syistä, joista myöhemmin tarkemmin, sisäasian kansankomissariaatti
ei antanut entisten neuvostosotavankien vankeinhoitoa GULAG:in, vaan sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinnon tehtäväksi. Lisäksi suomalaiset sota-
vangit majoitettiin vuodesta 1942 lähtien leireihin, joista neuvostoliittolainen
”erityisvankien” ryhmä oli siirretty pois.

Suuren isänmaallisen sodan alku todisti kestämättömäksi tuohon aikaan val-
lalla olleen sotilaallisen ja poliittisen johdon väitteen sodan käymisestä vieraal-
la maaperällä ja vähin verenvuodatuksin. Tuon teesin mukaisesti neuvostosoti-

○ ○ ○ ○ ○ ○

87 [�����������
�����"3"������N'�����4'��
�������4;�4��#������=��)���,���������"
�����U���4'�� ��������M����'��N���������� '��������� �� ��������M���
'�M
�����	��N���4�����	
�����������N
���,����-"��������N�����
���,���/��*�����
�#���



92 T A L V I -  J A  J A T K O S O D A N  S O T A V A N K I E N  O I K E U D E L L I N E N  . . .

laiden ja komentajien joukkomittainen sotavankeus olisi ollut hyvin epätoden-
näköistä. Puna-armeijan sotilaiden ja komentajien ei tulisi antautua vangiksi.
Sotavankeus olisi petturuutta ja kaikkia neuvostoliittolaisia sotavankeja pidet-
tiin a priori isänmaan pettureina. Historia kuitenkin muutti kehityksen kulkua.
Puna-armeija perääntyi, kävi raskaita puolustustaisteluja ja kärsi suuria tappioi-
ta. Miljoonia neuvostoliittolaisia sotilaita ja upseereita joutui sotavankeuteen.
Pelkästään sodan kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vangiksi päätyi yli 3
miljoonaa ihmistä88 .

Kun sodan alkamisesta oli kulunut kolme viikkoa, toisin sanoen 16. heinä-
kuuta 1941, Valtion puolustuskomitea (GKO)89  hyväksyi erikoisasetuksen, jos-
sa kehotettiin tuhoamaan pelkurit ja karkurit. Tämä asiakirja annettiin tiedoksi
puna-armeijan joukoille. Siinä todettiin muun muassa, että samalla kun puna-
armeijan yksiköt taistelevat sankarillisesti saksalaisia valloittajia vastaan, eräät
sotamiehet ja komentajat

”osoittavat horjuvuutta, paniikkimielialaa, häpeällistä pelkuruutta, heit-
tävät pois aseensa ja rikkovat karkeasti valansa ja muuttuvat pässilau-
maksi unohtaen velkansa synnyinmaalleen. Röyhkeäksi käyneen vihol-
lisen edessä paniikissa karkuun juokseviksi<...>

<...>Paniikin lietsoja, pelkuri, karkuri on vihollistakin pahempi, kos-
ka hän ei pelkästään kaiva maata asiamme alta, vaan saattaa puna-armei-
jan maineen häpeään. Siksi rankaisutoimien kohdistaminen paniikin
levittäjiin, pelkureihin ja karkureihin sekä sotilaskurin palauttaminen on
meidän pyhä velvollisuutemme, jos haluamme säilyttää puna-armeijan
soturin suuren kunnianimen tahraantumattomana.

Tähän liittyen GKO vaatii kaikkien arvoasteiden komentajilta ja po-
liittisen työn tekijöiltä <...> etteivät he sallisi paniikin lietsojien, pelku-
reiden tai karkureiden häpäistä puna-armeijan suurenmoista lippua ja
rankaisisivat heitä kuten valan rikkoneita ja synnyinmaansa pettäneitä
tulee kohdella”90 .

Täten tosiasiallisesti laillistettiin rankaisutoimenpiteiden ulottaminen ilman oi-
keudenkäyntiä sotilaskarkureiden lisäksi myös sotavankeudesta karanneisiin,
koska juuri he sopivat kategoriaan ”valanrikkojat ja synnyinmaan petturit”.

Kyseiset toimenpiteet osoittautuivat kuitenkin ilmeisen riittämättömiksi. 16.
elokuuta 1941 julkaistiin Stalinin, Molotovin, Budjonnyin, Vorošilovin, Šapoš-
nikovin, Timošenkon ja �ukovin allekirjoituksin vahvistettu päämajan asetus
nro 270. Tämä asetus sääti, että kaikkia viholliselle antautuneita, taistelujen ai-
kana arvomerkit poistaneita ja etulinjasta selustaan siirtyneitä komentajia ja
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89 GKO muodostettiin 30.06.1941 SNTL:n korkeimman neuvoston puhemiehistön päätöksellä.
Sotavuosien aikana se oli valtiollisen vallan korkein ja poikkeuksellinen elin. Se johti Neu-
vostoliiton kaikkien hallinnonalojen virastojen ja laitosten toimintaa. Sen puheenjohtajana
toimi J. V. Stalin. Lakkautettiin 4. syyskuuta 1945. GKO:n esikuvana oli työläisten ja talon-
poikain puolustusneuvosto, joka toimi kansalaissodan vuosina VSFNT:ssa V. I. Leninin joh-
dolla.
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poliittisen työn tekijöitä tullaan pitämään pahanilkisinä karkureina. Heidät tuli
pidätettäessä ampua. Sotilaskarkuruuden ja vangiksi antautumisen ehkäisemi-
seksi komentajia muistutettiin siitä, että myös heidän perheensä tullaan pidättä-
mään valansa rikkoneen ja synnyinmaansa pettäneen karkurin perheenjäseninä.
Jos saarroksiin joutuneet yksiköt pitivät parempana antautua vangiksi sen si-
jaan, että murtautuisivat omiensa luo, heidät määrättiin ”tuhottaviksi kaikin kei-
noin, niin maan pinnalta kuin ilmastakin käsin”91 . Sotavankeuteen joutuneiden
rivimiesten perheiltä evättiin valtion avustukset ja kaikkinainen muukin apu.

Käytännössä näitä asetuksia tulkittiin hyvin laajasti eikä niitä käytetty aino-
astaan niitä kohtaan, jotka siirtyivät vihollisen puolelle vapaaehtoisesti, vaan
myös niitä vastaan, jotka olosuhteiden pakosta joutuivat sotavankeuteen käytet-
tyään sitä ennen loppuun kaikki mahdollisuudet vastarintaan. Viranomaiset ei-
vät tutkineet objektiivisesti sotavankeuteen joutumisen olosuhteita. Rintamati-
lanteessa tämä johti siihen, että vuonna 1941 uudelleen perustetut sulkujouk-
kueet92  ampuivat rivimiehiä ja komentajia ilman oikeudenkäyntiä ja tutkintaa.
Sortotoimenpiteet ja itsevaltainen oikeudenkäyttö saivat sellaiset mittasuhteet,
että ne mainittiin jopa puolustusasiain kansankomissaarin käskyssä nro 0391
4:nneltä lokakuuta 1941. Siinä todettiin muun muassa:

”Viime aikoina on tullut esiin useita tapauksia, joissa komentajat ja
komissaarit ovat suorittaneet laittomia sortotoimenpiteitä ja ylittäneet
törkeästi valtansa alaisiaan kohtaan<...>

<...> Ankaran rangaistuksen tulee kohdata sotilaskurin raakalaismai-
sia rikkojia, vihollisen apureita ja ilmiselviä vihollisia samalla kun kaik-
kia kurin rikkomistapauksia käsiteltäessä tulee selvittää asiaan vaikutta-
neet olosuhteet.

Komentajien ja komissaarien suorittamat perusteettomat kuritustoi-
menpiteet, laittomat ampumiset, omavaltaisuudet ja pahoinpitelyt ovat
tahdonpuutteen ja kömpelyyden ilmauksia, jotka johtavat usein päin-
vastaisiin tuloksiin kuin mitä on haluttu, vievät sotilaskurin höltymiseen
ja joukkojen poliittis-moraalisen mielialan laskuun sekä voivat sysätä
epävakaita taistelijoita vihollisen puolelle loikkaamiseen”93 .

Tämän käskyn mukaisesti pahoinpitelyihin ja laittomiin vainoihin syyllistynei-
tä rangaistiin ankarasti, jopa sotaoikeussyytteisiin asti. On vaikeaa todeta tar-
kasti, miten laajalti tätä käskyä noudatettiin. Mutta jo pelkästään tämän asiakir-
jan hyväksyminen kertoo korkeimmilla vallan portailla vallinneesta huoles-
tuneesta moraalis-poliittisesta mielialasta, siitä, ettei enää voitu olla ottamatta
huomioon saarroksiin jääneiden puna-armeijan taistelijoiden ja komentajien
eikä sotavankienkaan ongelmaa.

Vertailtaessa neuvostoliittolaisten sotavankien asemaa Neuvostoliitossa tal-
visodan ja Suuren isänmaallisen sodan – eli tämän väitöskirjatyön kannalta jat-
kosodan – aikana, voidaan tehdä sellainen johtopäätös, että se muuttui olennai-
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sesti. Kun talvisodan jälkeen käytännöllisesti katsoen kaikki sotavankeudessa
olleet lähetettiin GULAG:in työleireille ilman oikeudenkäyntiä ja tutkintaa, no-
jautuen pelkkiin epäilyihin sotavankeuteen joutumisen olosuhteista, niin Suu-
ren isänmaallisen sodan aikana tilanne muuttui. Koska Neuvostoliitto koki jo
heti sodan alussa raskaita ja peruuttamattomia menetyksiä, valtion johdolle kävi
ilmeiseksi, että kenttäarmeijan täydentämiseksi on välttämättä käytettävä mui-
takin kuin maan sisäisiä reservejä. Myös saarroksista ulos murtautuneita ja
sotavankeudesta karanneita puna-armeijan joukkoja oli käytettävä hyväksi.
Suurin osa tällaisista sotilaista ja upseereista palasi asianmukaisten tutkinnan
jälkeen kenttäarmeijan riveihin.

Joulukuun lopulla 1941 valtion puolustuskomitea hyväksyi asetuksen nro
1069ss, joka määritteli saarroksista päässeiden tai sotavankeudesta vapautunei-
den ”entisten (!) puna-armeijassa palvelleiden” karanteenitarkastuksen ja tut-
kinnan säännöt. Seuraavana päivänä, 28. joulukuuta 1941, sisäasiain kansanko-
missaari L. Berija julkaisi käskyn nro 001735 Sotavankeudessa tai saarroksissa
olleille entisille puna-armeijan sotilashenkilöille tarkoitettujen leirien perusta-
misesta. Sotilaiden ja komentajien karanteenitarkastukset annettiin sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnon tehtäväksi. Näin ollen kaikki (!) Neuvostolii-
tossa olleet sotavangit, sekä ulkomaalaiset että entiset neuvostoliittolaiset sota-
vangit olivat sisäasiain kansankomissariaatin oikeudenkäyttövallan alaisina.

Sisäasiain kansankomissaari Berija antoi määräyksen perustaa mahdollisim-
man nopeasti sisäasiain kansankomissariaatin alaisuuteen armeijan keräily- ja
siirtopisteitä (SPP) ja erikoisleirejä. Niissä suoritettiin saarroksista päässeiden
tai sotavankeudesta vapautuneiden puna-armeijan sotilaiden ja komentajien
karanteenitarkastukset, joiden tarkoituksena oli löytää heidän keskuudestaan
synnyinmaan petturit, vakoojat ja tihutyöntekijät.

Keskitettyihin keräily- ja siirtopisteisiin piti kerätä kaikki sotavankeudesta
karanneet tai vapautetut ja saarroksista päässeet puna-armeijan sotilashenkilöt.
Keräily- ja siirtopisteissä suoritetun terveystarkastuksen jälkeen heidät piti lä-
hettää sisäasiain kansankomissariaatin erikoisleireille. Hallinnollisesti keräily-
ja siirtopisteet alistettiin selusta-armeijan hallinnolle, ja säilöön otetut luette-
loitiin niissä. Terveystarkastuksessa ilmi tulleet haavoittuneet ja sairaat lähetet-
tiin erikoissotasairaaloihin ja muut erikoisleireille. Entisten sotavankien ja
saarroksista päässeiden puna-armeijan sotilaiden ja päällystön leirijärjestys oli
sangen ankara – kirjeenvaihto ja tapaamiset omaisten kanssa, samoin kuin ke-
räily- ja siirtopisteiden alueelta poistuminen oli kielletty. Sama järjestys oli
muuten voimassa kaikilla sotavankeja vastaanottavissa keräily- ja siirtopis-
teissä.

Sisäasiain kansankomissariaatti perusti entisten sotavankien ja saarroksissa
olleiden jatkosuodattamiseksi kymmenen erikoisleiriä94 :
– Karjalan, Volhovan ja Luoteiselle rintamalle: Grjazovetsin ja Tšerepovetsin

leirit Vologdan alueella
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– Länsirintaman ja Kalinin rintamalle: Ju�an (Ivanovon alue), Rjazanin ja
Suzdalin leirit

– Lounaiselle ja Brjanskin rintamalle: Tambovin, Podolskin ja Ostrogo�in leirit
– Eteläiselle rintamalle: Starobelskin leiri Vorošilovgradin ja Novoanninskin

leiri Stalingradin alueella.
Vuoden 1942 keskivaiheilla joidenkin leirien tehtävä muuttui. 3.–8. kesäkuu-

ta 1942 hyväksytyn, sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon sotavanki-
leirien organisaatiomuutoksia koskevan käskyn nro 001156 mukaisesti kyseiset
leirit muutettiin ulkomaalaisille tarkoitetuiksi keräily- ja jakeluleireiksi. Jäljellä
ollut entisistä neuvostoliittolaisista sotavangeista koostunut ”erikoisryhmä” lä-
hetettiin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon määräyksellä muihin
erikoisleireihin95 .

Sotavankeudesta vapautuneille puna-armeijan sotilashenkilöille tarkoitettu-
jen leirien lukumäärä vaihteli koko sodan ajan: v. 1942 niitä oli 10, v. 1943 – 9,
v. 1944 – 1496 . Leirien määrän kasvu vuonna 1944 johtui siitä, että jatkosota
loppui ja Suomi luovutti lähes 42 500 entistä neuvostoliittolaista sotavankia.

Leireille lähetettyjen erikoisryhmien tarkkaa henkilökohtaista tarkastusta
varten muodostettiin erikoisosastoja Erityisleireillä olevien entisten puna-ar-
meijan sotilashenkilöiden luetteloinnista ja leirijärjestyksestä annetun tilapäi-
sen asetuksen97  mukaisesti.

Isänmaanpettureiksi, sotilaskarkureiksi ja vakoojiksi todettujen jutut siirret-
tiin sisäasiain kansankomissariaatin erityisneuvottelukokoukselle rangaistuk-
sen määrittelyä varten. Ne, joista ei onnistuttu keräämään raskauttavaa aineis-
toa, lähetettiin kenttäarmeijaan. Suoritettujen karanteenitarkastusten objektiivi-
suutta on melko vaikea määritellä, mutta 1:een lokakuuta 1944 mennessä tar-
kastuksen läpikäyneestä 354 592 henkilöstä (tähän lukuun ei lasketa suomalais-
ten v. 1944 palauttamia entisiä neuvostoliittolaisia sotavankeja), puna-armeijan
yksiköihin palasi 249 416 henkeä, eli noin 70 %. Ainoastaan noin 3 % eli 11 556
vangittiin. Loput lähetettiin työhön tai muuhun vastaavaan.98

Tammikuussa 1943 kyseinen kiertojärjestelmä, eli keräily- ja siirtopiste–eri-
koisleiri–sotakomissariaatti–kenttäarmeija muuttui hieman. Vuosina 1941–
1942 erityistarkastus suoritettiin keräily- ja siirtopisteissä ainoastaan poikkeusta-
pauksissa, ja pääosa niistä suoritettiin leireillä. Nyt erityistarkastus tuli keräily- ja
siirtopisteiden ensisijaiseksi tehtäväksi. Sen toteuttivat erikoisosaston, sotilas-
syyttäjänviraston, armeijan poliittisen osaston, henkilöstöosaston sekä armeijan
täydennysosaston edustajat. Tarkastuksen jälkeen enemmistö sotilaista ja up-
seereista lähetettiin kenttäarmeijan reserviin. Käytännössä muutokset johtivat
siihen, että vuoden 1943 puolivälin jälkeen sotilashenkilöt lähetettiin rangais-
tuspataljooniin ja -komppanioihin laittomasti eli ilman asianmukaista erikois-
leireillä suoritettavaa täydellistä tutkintaa. Upseerit alennettiin rivimiehiksi ja
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heille palautettiin entinen arvo ja asema vasta myöhemmin, jos he jäivät henkiin.
Tuon ajan neuvostoliittolainen oikeudenkäyttö tulkitsi termin ”sotavanki”99

isänmaanpetturiksi. Vastaavasti entisiin sotavankeihin, erityisesti niihin, jotka
olivat olleet yhteistyössä miehittäjän kanssa tai jotka olivat palvelleet kansalli-
sissa aseellisissa muodostelmissa, sovellettiin 19. huhtikuuta annettua Neuvos-
toliiton korkeimman neuvoston puheenjohtajan käskyä neuvostoliittolaiseen
siviiliväestöön ja vangittuihin puna-armeijalaisiin kohdistuneisiin murhiin ja
kidutuksiin syyllistyneille saksalais-fasistisille heittiöille, vakoilijoille, neuvos-
tokansalaisiin kuuluneille isänmaanpettureille ja heidän apureilleen langetet-
tavien rangaistusten määrittelemisestä.

Kyseinen käsky edellytti julkista hirttotuomiota. Tämä asiakirja tehtiin muu-
ten tiettäväksi myös sotavankileireillä oleville ulkomaalaisille sotavangeille.
Viitaten saksalaiseen historioitsijaan tri Wagelineriin P. Poljan tuo nähtäväk-
semme otteen kyseisestä käskystä huomauttaen samalla, että asiakirjassa oli
”koston ja pelottelun” maku.

”...hirtettyjen ruumiit tulee jättää roikkumaan hirttopuuhun muutamiksi
päiviksi, jotta kaikki tietäisivät, millainen rangaistus ja millainen kosto
odottavat jokaista, joka kohdistaa väkivaltaa ja julmuuksia siviiliväes-
töön tai pettää synnyinmaansa”.100

Johtopäätöksenä kaikesta edellä esitetystä on todettava, että ulkomaalaisten ja
entisten neuvostoliittolaisten sotavankien kohtalo kietoutui tiiviisti yhteen sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinnon järjestelmässä. Vihollisarmeijalta saa-
dut sotavangit sijoitettiin entisten venäläissotavankien leireihin.

Niinpä sotavankien ja internoitujen asiain hallinto oli perustamisestaan läh-
tien se pääasiallinen organisaatio, joka päätti miljoonien ihmisten kohtaloista.
Se oli organisaatio, joka vastasi kaikkien puna-armeijan pidättämien sotavanki-
en vastaanotosta ja heidän säilyttämisestään joko Neuvostoliitossa tai sen rajo-
jen ulkopuolella sijaitsevilla leireillä. Toisaalta sotavankien ja internoitujen asi-
ain hallinto vastasi myös Neuvostoliiton kansalaisten, eli entisten neuvostoliit-
tolaisten sotavankien, saarroksista ulospäässeiden puna-armeijan sotamiesten ja
komentajien, sekä kotimaahansa palautettujen siviilien karanteenitarkastuksis-
ta. Vaikka hallinnon nimi ja sen johtajatkin vaihtuivat monta kertaa, sille annetut
tehtävät ja toiminnot eivät muuttuneet olennaisesti. Sotavankien ja internoitujen
asiain hallinnon alaisten leirien porttien kautta kulki sen olemassa olon aikana
yli 5 miljoonaa ihmistä, jotka edustivat 37:ää eri kansallisuutta101 .

○ ○ ○ ○ ○ ○

99 Tässä tarkoitetaan vain neuvostoliittolaisia sotavankeja. Ulkomaalaisia sotavankeja ei pidet-
ty Neuvostoliiton lainsäädännön mukaan isänmaan pettureina.
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   Suomalaiset sotavangit
Neuvostoliiton
sotavankileireillä

Edellisessä jaksossa valaisin kansainvälisiin sopimuksiin ja Neuvostoliiton si-
säisiin normatiivisoikeudellisiin asiakirjoihin kirjattujen sotavankien oikeuksi-
en historiaa ja selvitin niiden oikeuksien sisältöä ja laajuutta, joita valtio oli ollut
valmis kunnioittamaan ratkoessaan sotavankeudessa olleiden Suomen kansa-
laisten elinolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Aikomustensa julistaminen, väki-
sin pidätettyjen ihmisten oikeuksien juridinen tunnustaminen ja lupaus niiden
noudattamisesta on kuitenkin vain alku, vaikkakin hyvin tärkeä, 1900-luvulla
syntyneelle pyrkimykselle hoitaa valtion ja sotavankien väliset suhteet inhimil-
lisesti.

Jatkossa tarkastelen lähemmin Neuvostoliitossa voimassa olleita suomalaisia
sotavankeja koskeneiden normatiivis-oikeudellisten asiakirjojen soveltamis-
käytäntöä.

Suomalaisten sotavankien leirien sijainti
ja niiden vartiointijärjestelmä Neuvostoliiton alueella

Sisäasiain kansankomissaarin (ministeri) L. P. Berijan 19. syyskuuta 1939 alle-
kirjoittaman Käskyn sotavankileirien perustamisesta perusteella Neuvostolii-
ton sisäasiain kansankomissariaatti oli vastuussa neuvostoarmeijan käsiin jou-
tuneiden suomalaisten sotilaiden vastanottamisesta ja ylläpidosta neuvostoval-
tion normatiivis-oikeudellisen asiakirjan Sotavankiasetuksen ja Geneven yleis-
sopimuksen hengessä.

Talvisota 1930–1940

Kuten olen jo todennut, vuoden 1939 neuvostoliittolais-puolalaisen sodan aika-
na sotavankiasianhallinto ei selviytynyt kunnolla sille annetuista tehtävistä eikä
pystynyt tilanpuutteen vuoksi majoittamaan kaikkia Puolan armeijan sotilaita
sotavankileireille. Koska saman tilanteen pelättiin toistuvan talvisodankin aika-
na, sekä leirien majoituskapasiteettia että niiden lukumäärää päätettiin lisätä
olennaisesti.

Pysyvien leirien ohella 30:nteen marraskuuta 1939 mennessä oli perustettu
myös väliaikaisia leirejä ja vastaanottopaikkoja Suomen armeijan sotilaille.
Vastaanottopaikat toimivat seuraavissa Neuvostoliiton pohjoisissa kaupungeis-
sa, jotka sijaitsivat lähellä Neuvostoliiton ja Suomen välistä rajaa: Murmansk –
500 paikkaa; Kantalahti – 500 paikkaa; Vienan Kemi – 500 paikkaa; Sege�a –



98 S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .

500 paikkaa; Karhumäki – 800 paikkaa; Petroskoi – 1000 paikkaa; Lotinan-
pelto – 500 paikkaa ja Siestarjoki – 600 paikkaa1 . Niiden yhteinen kapasiteetti
oli 4 900 paikkaa. Tämä ilmenee hallinnon päällikön P. K. Soprunenkon tiedon-
annosta sisäasiain apulaiskansankomissaarille. Lisäksi Suomen armeijasta saa-
tavien sotavankien vastaanottamiseksi oli järjestetty kuusi selustassa olevaa lei-
riä: Ju�an – 6 000 paikkaa; Juhnovin – 4 500; Putivlin – 4 000; Grjazovetsin –
2 500; Orangin – 4 000 ja Temnikovin – 6 000 paikkaa2 . Niiden yhteinen kapa-
siteetti oli 27 000 paikkaa.

Neuvostoliiton sotastrategit ennustivat puna-armeijan nujertavan nopeasti ja
täydellisesti Suomen armeijan ja ottavan samalla suuren määrän suomalaisia
sotilaita vangiksi. Tämän ennusteen perusteella päätettiin perustaa myös vara-
leirejä: Taišetin kaupunkiin – 8 000 paikkaa, Karagandan kaupunkiin – 5 000 ja
Veliki Ustjugin kaupunkiin – 2 000 paikkaa.

Näin suomalaisia sotavankeja varten perustettujen leirien kapasiteetti oli yh-
teensä 46 900 paikkaa3 .

Suomen armeijan sinnikäs vastarinta ja vankien vähäinen määrä oli yllätys
puna-armeijalle. Sotavankien puuttumisesta hämmennykseen joutuneet sota-
vankiasiain hallinnon päällikkö, valtion turvallisuuden majuri P. K. Soprunenko
ja hallinnon komissaari, rykmentinkomissaari S. V. Nehorošev lähettivät sisäasiain
varakomissaarille, divisioonankomentaja Tšernyševille seuraavan pyynnön:

”.. vastaanottopaikoilla ja Grjazovetsin leirillä on 28. joulukuuta yhteen-
sä 150 sotavankia. Sotavankien vähäisen määrän johdosta pyydän Tei-
dän lupaanne:
1) jättää Grjazovetsin ja Juhnovin leireille täysimääräinen henkilökunta
2) jättää muille leireille henkilökuntaa korkeintaan 15–20% koko mää-

rästä...”4

Sisäasiain kansankomissariaatin johtohenkilöt eivät kuitenkaan menettäneet
uskoaan siihen, että tilanne muuttuu puna-armeijan eduksi. Siksi alueellisten
sotakomissariaattien kanssa sovittiin siitä, että tarvittaessa sisäasiain kansanko-
missariaatin sotavankiasian hallinnon ensimmäisestä pyynnöstä kaikki palve-
luksessa olevat eli suomalaisten sotavankien sijoituspaikoilla vartioinnista huo-
lehtivat neuvostosotilaat ja huoltohenkilökunta ilmaantuisivat leireille heti.
Kuljetuskalusto päätettiin jättää entiselle paikalleen5 .

Hallinto suuntasi kaikki voimansa suomalaisille sotavangeille perustettujen
leirien ylisuurten ostomääräysten täyttämiseen ja jätti vähemmälle huomiolle
leirien varustamisen laadullisen puolen. Suurin osa leireistä ei ollut valmis vas-
taanottamaan vankeja. Tilanne oli melko surkea jopa varta vasten Suomen ar-
meijan sotilaita varten perustetussa Grjazovetsin leirissä. Muun muassa siitä
teki selkoa 16. tammikuuta 1940 sotavankiasiain hallinnon 4:nnen osaston yli-
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ohjaaja Kalmanovitš hallinnon varapäällikölle, valtion turvallisuuden luutnantti
Hohloville.

Talvisodan aikana Grjazovetsin leiri oli suurin suomalaisten sotavankien
sijoituspaikoista. Sodan lopulla siellä oli 600 suomalaista sotavankia. Leiri oli
perustettu Vologdan alueella sijaitsevan Grjazovetsin rautatieasemalta 7 km
päässä sijainneen lepokodin tiloihin. Leirin pinta-ala oli noin 5 000 neliömetriä.
Majoitukseen oli varattu kerhotalo, kolme kaksikerroksista taloa ja entisen py-
hän Korneliuksen luostarin tilat6 . Uudelleen varustettuihin tiloihin sijoitettiin
vuodeosastot ja poliklinikka, rukoushuoneeseen tuli sauna ja pesula. Muihin
rakennuksiin sijoitettiin leirin hallinto, saattovartiokomppania, ruokala ja ker-
ho. Suomalaiset sotavangit majoitettiin luostarirakennukseen ja kaksikerroksi-
siin sivurakennuksiin. Rakennusten kokonaispinta-ala oli selvästi liian vähäi-
nen. Siksi entisessä luostarissa sijainneet laverit olivat kolmekerroksisia ja nii-
den välissä oli vain kapea käytävä. Lavereita oli niin lähellä ovia, että niitä ei
voinut avata kokonaan. Oven luona nukkuvilla oli kylmä. Paloturvallisuus-
normeja ei noudatettu7 . Tilanne ei ollut sen parempi muissakaan tiloissa. Kaksi-
kerroksiset sivurakennukset olivat ränsistyneitä. Ensimmäisessä majoitusker-
roksessa oli ylä- ja alalaverit ja toisessa kerroksessa vain yksinkertaiset makuu-
lavitsat, koska leirin johto pelkäsi, että lattia voisi romahtaa8 .

Grjazovetsin leirin ohella vangiksi saatuja suomalaisia sotavankeja pidettiin
myös Siestrajoen vastaanottokeskuksessa (joissain asiakirjoissa sitä kutsutaan
leiriksi). Sen kautta kulki talvisodan aikana eri lähteistä saatujen tietojen perus-
teella arvioiden noin 107 suomalaista sotavankia. Suomalaisten sotavankien
muistelmien mukaan Siestrajoen leirin pinta-ala oli noin 2 000 neliömetriä (joi-
denkin muiden tietojen mukaan 2 400). Suomalaiset oli majoitettu entiseen va-
rastorakennukseen, laudoista naulattuun parakkiin, jonka mitat olivat 10 x 6
metriä. Tätä rakennelmaa lämmitti kaksi peltikamiinaa. Polttopuut sotavangit
joutuivat itse hakemaan metsästä. Vuoteita ei ollut, vaan heidän piti nukkua lat-
tialle levitetyillä oljilla, jotka oli peitetty pressulla. Asuintila oli kylmä ja vetoi-
nen. Sotavankien kertoman mukaan majoitusolosuhteet Siestrajoen leirillä oli-
vat kuvottavat. Vaikka puhtautta ei voitukaan majoitustilassa noudattaa, suoma-
laiset muistavat kuitenkin, että heitä käytettiin saunassa säännöllisesti. Vaatteet
luovutettiin säännöllisin välein desinfioitaviksi, joten täitä oli vähän. Toisen
mielipiteen mukaan leiriltä puuttuivat täysin terveydenhoito- ja hygieniapal-
velut, desinfiointia ei suoritettu ja kaikilla vangeilla oli paljon täitä.

Nyt, kun talvisodan päättymisestä on kulunut yli 60 vuotta, on sangen vaike-
aa selvittää mistä tällaiset mielipide-erot voivat johtua. On kuitenkin ilmeistä,
että ihmiset ovat subjektiivisia, ja kukin kokee sotavankeuden olosuhteet omalla
tavallaan. Lisäksi ihmisen muisti on valikoiva ja sotavankeuden tapaisessa
stressitilanteessa sen tapana on myös kirjata kokemukset mustavalkoisina ja jät-
tää harmaasävyt tunnistamatta. Valitettavasti tämän tutkimuksen aikana Venä-
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jän federaation arkistoista ei löytynyt asiakirjoja, jotka olisivat pystyneet vah-
vistamaan tai kumoamaan kumpaakaan näkökantaa.

Toisena suomalaisten väliaikaisena sijoituspaikkana oli Äänisen rannalla
kaksikerroksisessa rakennuksessa sijainnut Petroskoin vastaanottokeskus, jon-
ka koko oli 20 x 40 metriä. Rakennusta ympäröi piikkilanka-aita. Sotavankien
majoittamisessa leirin johto noudatti erästä Sotavankiasetuksessa määriteltyä
perusperiaatetta: rivimiehet ja upseerit sijoitettiin erilleen. Niinpä Petroskoissa
rivimiehet oli majoitettu toiseen kerrokseen ja päällystö ensimmäiseen. Eri läh-
teistä saatujen tietojen perusteella täällä oli vain 58 sotavankia, 54 rivimiestä ja
aliupseeria ja neljä upseeria. Terveydenhoito- ja sosiaaliset palvelut eivät olleet
sielläkään erinomaisia. Esimerkiksi Grjazovetsin leirille joulukuun puolivälissä
1940 siirretty suomalaisten sotavankien ryhmä ei päässyt kahden viikon aikana
kertaakaan saunaan. Osa heistä ei ollut saanut minkäänlaisia terveydenhoito-
palveluja ja käytännöllisesti katsoen kaikilla oli täitä9 .

Talvisodan jälkeen kotimaahansa palanneiden suomalaisten sotavankien mu-
kaan ullakot, saunat, sikalat ja navetat yms. toimivat rintamalla väliaikaisina pi-
dätyspaikkoina. Näissä lämmittämättömissä tiloissa tuli sotavankien selviytyä
jopa muutamia vuorokausia ennen kuin heidät luovutettiin vastaanottopis-
teisiin. Suomalaisten sotavankien mukaan myös tulipalon jäljiltä säilyneen Rai-
volan apteekin kivirakennusta käytettiin tilapäisenä sotavankien sijoituspaik-
kana. Neuvostoasiakirjat vahvistavat nämä tiedot: juuri siellä sijaitsi evakuointi-
sairaala nro 1872, johon oli sijoitettu suomalaisia sotavankeja. Tästä tarkemmin
väitöskirjatyön myöhemmissä jaksoissa10 .

Työni edellisessä jaksossa totesin, että suomalaisten sotavankien vastaan-
ottamisesta, siihen tarkoitukseen määrättyjen leirien perustamisesta ja toimin-
nasta, niiden vartioinnista ja suomalaisten sotavankien edelleen leireille lähettä-
misestä oli olemassa käskyjä ja ohjeistuksia. Näiden asiakirjojen mukaan sota-
vankiasiain hallinto hallinnoi leirien kaikkia tapahtumia sisäasiain kansanko-
missariaatin alueellisten elinten avulla. Toisin sanoen leirien hallinnosta vasta-
sivat sisäasiain kansankomissariaatin tasavaltojen, aluepiirien ja alueiden pai-
kalliselimet, joiden hallinnoimalle alueelle suomalaisia sotavankeja oli sijoitet-
tu11 . Niiden piti eristää sotavangit täysin paikallisesta väestöstä, ehkäistä kaikki
pakomahdollisuudet ja kaikki siviiliväestön yritykset kommunikoida heidän
kanssaan. Oli tähdennetty, että senkaltaiset yritykset tulisivat johtamaan rikos-
oikeudelliseen vastuuseen. Kyseisen tehtävän toteuttaminen ja sotavankien var-
tiointi vastaanottokeskuksissa määrättiin sisäasiain kansankomissariaatin saat-
tojoukkojen vastuulle12 . Samat joukot hoitivat myös sotavankien saattovartioin-
nin leirin ulkopuolisiin työkohteisiin.
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"""�� perustettiin Rajavartiojoukkojen ja sisäisten vartiointijoukkojen päähallinnon kah-
tiajaon jälkeen 8. maaliskuuta 1939. Sen johdossa oli V. M. Šarapov. Hänen tehtäviinsä kuu-
lui alunperin tuomittujen ja tutkintovankien saattovartiointi ja sotavankien ilmestyttyä hei-
dän siirtovartiointinsa.
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7. joulukuuta 1939 P. K. Soprunenko käski lähettää vankileireille Väliaikai-
sen ohjesäännön13 . Siinä annettiin ohjeet leirien vartioiden ja sotavankien väli-
sistä suhteista, esimerkiksi saatettaessa sotavankeja työpaikalleen. Asiakirjassa
vahvistettiin myös saattojoukkojen aseenkäyttöön, leirien vartiointiin sekä pa-
koyritysten estämiseen liittyvät säännöt.

Leirien ja vastaanottopisteiden ympärille rakennettiin vartiointia varten ja
vankien karkausyritysten estämiseksi puusta tai kivestä vähintään 2,5 metriä
korkeat aidat, joiden päällä oli piikkilanka. Lisäksi niitä ympäröi 5 metriä leveä
kielletty vyöhyke, jota ympäröi metallilangasta tehty aita (yksi kolmilankainen
piikkilankarivi). Leirin kulmissa oli vartiotornit, vartiokopit ja kopit vartiokoi-
rille. Leirin alueella oli kaksinkertainen valaistusjärjestelmä ja vartiotornien ja
vartioiden lepotilojen välillä oli puhelinyhteys. Näkyvyyden parantamiseksi ai-
dan vierestä kaadettiin pensaat ja ruoho vähintään 50 metrin päähän ulottuvalta
vyöhykkeeltä.14

Kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaan laadittu väliaikainen ohjesääntö
määritteli tarkasti tilanteet, joissa vartijoilla oli lupa käyttää asetta. Saattojoukot
ja vartijat saivat käyttää asetta vain poikkeustapauksissa:
a) Jos vartiomiehet, saattojoukot tai vartiojoukko joutuivat hyökkäyksen koh-

teiksi, jolloin heillä oli oikeus avata tuli varoittamatta.
b) Jos vanki yritti paeta tai meni aidan toiselle puolelle, jolloin pakoa yrittävää

kohti sai ampua vasta varoitushuudon ja varoituslaukauksen jälkeen.15

Ohjesääntö kielsi ehdottomasti käyttämästä asetta pakoa yrittäviä sotavankeja
vastaan, jos he eivät olleet vielä ylittäneet vartiolinjaa. Asetta ei saanut käyttää
myöskään silloin, kun vanki saatiin kiinni leirin ulkopuolella ja hän yritti piilou-
tua, ellei hän suoranaisesti uhannut vartijoita. Aseisiin turvautuminen oli kiel-
letty myös paikoissa, joissa oli paljon siviilejä ja sotavankeja. Näissä tapauksis-
sa aseen käyttö saattoi asettaa vaaraan sivulliset, joilla ei ollut mitään tekemistä
niiden kanssa, joita vastaan asetta käytettiin. Tässä tapauksessa vartijoiden tuli
suorittaa pidätys ilman aseiden käyttöä.16

Sotavankiasiain hallinnon ohjeiden mukaan sotavankiryhmiä sai käyttää eri-
laisissa työtehtävissä leirin ulkopuolella, joskin heidän käyttämisensä armeijan
joukko-osastojen huoltotehtävissä oli ehdottomasti kielletty. Väliaikaisen ohje-
säännön mukaan leirin ulkopuolella tehtävään työhön luovutetuille vangeille
piti perustaa erilliset leiriasemat. Nämä ”työasemat” oli eristettävä vähintään
2,5 metriä korkealla aidalla tai piikkilangalla. Kaikki sotavangit majoitettiin nii-
hin, koska he eivät saaneet missään tapauksessa asua samassa asunnossa tai ta-
lossa paikallista väestöä edustavien työläisten tai toimihenkilöiden kanssa.17

○ ○ ○ ○ ○ ○

13 ”Väliaikaisin ohjesäännöin sisäasiain kansankomissariaatin saattojoukkojen suorittamasta
sotilaallisesta vartioinnista sotavankileireillä (vastaanottokeskuksissa)q�
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”Työasemilla” olevien vankien vartioinnista vastasivat saattopalvelun joukot,
joista muodostettiin erikoisyksiköitä (komppania tai joukkue) ja joita kutsuttiin
tukikohdiksi. Myös erikoisvankiryhmien kuljettaminen työpaikalle annettiin
sisäasiain kansankomissariaatin tehtäväksi. Nämä yksiköt eivät kuitenkaan
vartioineet vankeja työpaikalla vaan luovuttivat sotavangit tuotantolaitoksen
johdon valvontaan ja vastuulle. Saattopalvelun joukot vastasivat vain poikkeus-
tapauksissa vankien vartioinnista työpaikalla ja silloinkin vain sotavankiasiain
hallinnon erityismääräyksellä.18

Ennen töiden aloittamista tuotantolaitoksen johtajan piti esittää varuskunnan
(toisin sanoen työaseman) päällikölle työmääräys, josta kävi ilmi tuotantolai-
toksen tarvitsemien vankien määrä ja työn kesto. Työpaikalle kuljettaminen ta-
pahtui etukäteen laadittujen työryhmien (prikaatien) listan mukaan. Yksi sota-
vanki nimitettiin jokaisessa ryhmässä ryhmän vanhimmaksi. Samassa työpai-
kassa heidän kanssaan ei saanut olla paikallista väestöä edustavia työläisiä. Li-
säksi siviilejä, niin työläisiä kuin toimihenkilöitäkin, oli ehdottomasti kielletty
pysähtymästä sotavankien työpaikan lähettyville, he eivät saaneet keskustella
vankien kanssa eivätkä saaneet luovuttaa heille mitään tai ottaa heiltä mitään
vastaan. Vartijoiden piti vahtia tarkasti, ettei kukaan yrittänyt seurustella van-
kien kanssa.

Ohjesäännön mukaan suomalaiset sotavangit tuli viedä työhön ja tuoda sieltä
takaisin jonossa. Ryhmässä oli vähintään 50 henkeä. Vartijoita tuli olla 3–4 %
vankien määrästä. Työskentely öisin sallittiin, mutta vain sillä edellytyksellä,
että työpaikalla oli riittävä valaistus, jotta sotavankien toimintaa ja liikkumista
oli mahdollista vahtia jatkuvasti. Vartijoiden määrää lisättiin öisin niin, että hei-
tä oli 6–8 % työssä olevien vankien määrästä.19

Töiden alkamis- ja päättymisajan määritteli tuotantolaitoksen johto, joka
sopi ajat varsinaisen leirin johdon ja varuskunnan komentajan kanssa. Yleensä
työpäivän pituus oli korkeintaan 10 tuntia (kuten Geneven sopimuksessa oli
sovittu). Työaikaan laskettiin myös aika, joka tarvittiin sotavankien kuljettami-
seen työpaikalle ja takaisin.20

Kaikista edellä luetelluista ankarista säädöksistä saatettiin poiketa tuotannol-
lisista syistä. Joskus leirin johto saattoi antaa erityisen luotettaville keskiasteen
johto- tai taloustehtävissä toimiville sotavangeille luvan kulkea töihin ilman
vartijaa. Luvassa määriteltiin kulkureitti ja siihen käytettävissä oleva aika. Jos
vanki ei noudattanut annettua reittiä tai ylitti matkaan annetun ajan, myönnetty
lupa peruutettiin heti.21  Talvisodan aikana tätä käytäntöä ei juurikaan sovellettu
suomalaisiin sotavankeihin, koska tuossa vaiheessa heitä ei käytetty laajasti
työvoimana.22  Jatkosodan aikana sitä kuitenkin käytettiin täydessä määrissä sen
jälkeen, kun ohjeita oli täydennetty ja muutettu joiltakin osin.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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22 Suomessa laadittiin Haagin (1907) ja Geneven (1929) sopimusten perusteella vastaavat oh-

jeet. Sotavankeja sai käyttää leirin ulkopuolisiin töihin. Tätä varten piti esittää leirin johdolle



S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .      103

Talvisodan aikana suomalaiset eivät aiheuttaneet sisäasiain kansankomissa-
riaatin leireillä vakavia järjestyshäiriöitä. Yksikään suomalainen sotavanki ei
joutunut oikeuden eteen. Kaksi henkilöä joutui Grjazovetsin leirin koko ole-
massa olon aikana kurinpidollisten toimien kohteeksi työstä kieltäytymisen
vuoksi. 28. maaliskuuta 1940 sotavanki Petteri Siitonen23  kieltäytyi kantamasta
vettä saunaan.24  Pian sen jälkeen määrättiin sotavanki Arne Österberg arestiin
vastaavasta teosta.25  Näiden kahden tapauksen lisäksi 29. maaliskuuta 1940
annetussa Grjazovetsin leiriä koskevassa päiväkäskyssä nro 15 todettiin, että
”sotavanki Tuolainen Klaus Jalmari26  määrätään kolmeksi vuorokaudeksi ares-
tiin leirin päävartiostoon leirin työntekijään, Madanova Maria Vasiljevnaan
kohdistuneen huliganismin vuoksi”. Lisäksi on rekisteröity yksi tapaus, jossa
pelattiin korttia rahasta. Suomalaisten sotavankien vakavia rikkeitä ei ole rekis-
teröity, kuten jo aikaisemmin totesin. Grjazovetsin leirin koko toiminta-aikana
on kirjattu vain neljä lainrikkomusta, joihin syyllistyneet saivat kurinpito-
rangaistuksen – he joutuivat arestiin päävartioon. Karkaamistapauksia tai vaka-
via järjestysrikkomuksia ei ole rekisteröity.

Jatkosota 1941–1944

Kaikki edellä luetellut säädökset olivat voimassa talvisodan aikana. Suuren
isänmaallisen sodan ja siihen kiinteästi liittyvän vuosina 1941–1944 käydyn

○ ○ ○ ○ ○ ○

(päällikölle tai hänen varamiehelleen) anomus työläisryhmän saamiseksi. Työpäivän pituus
oli 10–11 tuntia. Kaikki työt tehtiin vartijoiden valvonnassa: päiväsaikaan leirin alueella piti
olla 1 vartija 40 vankia kohden, leirin ulkopuolella 1 vartija 20 vankia kohti; pimeän aikana
vartioiden määrä oli kaksinkertainen. SA, T19198/2. Sisäistä järjestystä koskevat ohjeet
sotavankijärjestelyleiri Nro 1:ssa; 3������&�� 1999, 20–22.

23 Siitonen Petteri Johannes, 05.11.1916, Sortavala, sotamies JR34, joutui vangiksi 21.12.1939
Känsäselässä. Palautettu Suomeen sotavankien vaihdossa 20.04.1940.

24 ”28 maaliskuuta 1940 parakin 8 ryhmän vanhin, sotavanki Luokkanen määräsi Petteri Siito-
sen kantamaan vettä saunaan. Sotavanki Siitonen ei lähtenyt työhön. Silloin sotavankien
parakin 8 vanhin Ushanoff ehdotti Siitoselle, että tämän pitää tulla antamaan selvitys työstä
kieltäytymisen syystä. Sotavanki Siitonen ei toteuttanut määräystä eikä tullut vanhimman
luo.
Järjestyksen rikkomisesta ja työstä kieltäytymisestä Suomen armeijan sotavanki määrätään
10 päiväksi arestiin päävartiostoon.
Päivystävän komendantin on pantava määräys täytäntöön ja ilmoitettava siitä kaikille leirin
sotavangeille.
Leirin päällikkö, valtion turvallisuuden yliluutnantti (Volkov), leirin komissaari, vanhempi
politruk (Sazonov).” Konasov, V., Kuzminyh, A.; Finskie voennoplennye vtoroi mirovoi
voiny na evropeiskom severe (1935–1955). Otšerki i dokumenty. Vologda, 2002, s. 76.
Vasili Ushanoffista on saatavilla niukasti täsmällisiä tietoja. On tiedossa, että hän on synty-
nyt Kyyrölässä. Kieltäytyi palaamasta Suomeen. Poistettu junasta Viipurissa 20.04.1940.
������������������
��:�����<�� ”Lista Suomen armeijan sotavangeista, jotka halusivat jäädä
Neuvostoliittoon”; Alava T., Frolov D., Nikkilä R. 2002, 454. Sotavankimatrikkeli.

25 V. Konasovin kirjassa mainittu Aarne Ötergardina (tekstissä näin). Konasov, 8������� S�
Kuzminyh, A.; 2002, 15. Oikeat tiedot: Österberg Arne Valdemar, syntynyt 20.12.1916 Hel-
singissä, sotamies JR11 joutui vangiksi 18.02.1940 Leipäsuon alueella, palautettu Suomeen
20.04.1940 sotavankien vaihdon yhteydessä. Alava T., Frolov D., Nikkilä R. 2002, 466,
Sotavankimatrikkeli.

26 Konasov, V., Kuzminyh, A.; 2002, 75. Oikea nimi: Tuominen Klaus Hjalmar, syntynyt
29.12.1914 Espoossa, korpraali JR11, otettu vangiksi 23.12.1939 Hatjalahdessa. Palautettu
Suomeen sotavankien vaihdon yhteydessä 20.04.1940. Alava T., Frolov D., Nikkilä R. 2002,
451, Sotavankimatrikkeli.
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Neuvostoliiton ja Suomen välisen sodan alettua suomalaisten sotavankien koh-
talo muuttui täysin.

Ero oli suuri jo siksikin, että talvisota kesti vain 105 päivää eikä kolme vuotta
kuten seuraava sota. Pitkä sota kasvatti sotavankien määrää, joiden ylläpitoon
tarvittiin vastaavasti enemmän resursseja leireille. Talvisodan aikana taistelut
käytiin suhteellisen pienellä alueella, ja kumpikin puoli käytti sen aikana vain
osan olemassa olevista aineellisista ja teknisistä sekä inhimillisistä resursseis-
taan. Suuren isänmaallisen sodan aikana 1941–45 Saksa ja Neuvostoliitto otti-
vat alusta alkaen käyttöön kaikki vapaat resurssit siinä laajuudessa, mikä oli
välttämätöntä suurten sotilaallisten operaatioiden ja sodan yleisen tilanteen
kannalta. Näin ollen neuvostovaltio pystyi jatkosodan aikana ohjaamaan suo-
malaisten sotavankien ylläpitoon suhteellisesti vähemmän rahaa kuin talviso-
dan aikana.

Talvisodan aikana vallatuilla alueilla ei ollut käytännössä lainkaan paikallista
väestöä. Suuren isänmaallisen sodan aikana miehitettiin valtavat alueet, joilla
oli monimiljoonainen väestö. Siksi sotavankien joukossa oli paljon internoituja,
mukaan lukien naisia, lapsia ja vanhuksia.

Koska talvisodan aikana aseellinen yhteenotto tapahtui kahden maan välillä,
vangiksi jääneet sotilashenkilöt olivat suhteellisen yhtenäinen ryhmä sosiaalis-
ten ja kansallisten tunnusmerkkien kuten esimerkiksi kielen suhteen. Suuren
isänmaallisen sodan aikana vankien joukossa oli monia eri kansallisuuksia ja eri
kieliä puhuvia. Heidän joukossaan oli lähes kaikkien Euroopan maiden kansa-
laisia, mikä väistämättä vaikutti ihmisten elämään leireillä ja heitä koskevien
kysymysten ratkaisemiseen.

Kuten talvisota, myös Suuri isänmaallinen sota alkoi Neuvostoliiton kannalta
äärimmäisen heikosti, mutta tällä kertaa tappiot olivat tietenkin toista luokkaa.
Satojatuhansia neuvostoliittolaisia kuoli, joutui vangiksi tai katosi jäljettömiin
heti ensimmäisten kuukausien aikana. Neuvostoliitossa puolestaan oli vankina
korkeintaan 9 000 sotamiestä ja upseeria.27  Heistä 513 oli Suomen armeijassa
palvelevia.28

Neuvostoarmeijan strategit tekivät vakavia virheitä – samoin kuin talviso-
dankin aikana – ennustaessaan jatkosodan tapahtumia. Myös sotavankiasiain
hallinto joutui muuttamaan huomattavasti toimintaansa. Se avasi uusille sota-
vangeille vain 19 vastaanottopaikkaa, vaikka niitä piti perustaa yli 30. Sen lisäk-
si sotavankiasiain hallinnolla oli elokuussa 1941 vain kolme leiriä – Grjazovet-
sin, Suzdalin ja Starobelskin leirit.29

Kun vangiksi joutuneiden vihollissotilaiden virta alkoi kasvaa, sotavankien ja
internoitujen asiain hallinto julkaisi kesäkuussa 1942 väliaikaisen asetuksen
jakeluleirien perustamisesta (joita ei ollut talvisodan aikana) ja väliaikaisen ase-
tuksen sotavankien vastaanottopaikoista.30

○ ○ ○ ○ ○ ○

27 ����������������"""����000���#�
28 Reijo Nikkilän arkisto Sotavankimatrikkeli 2003. Tutkija Timo Malmin mukaan suomalaisia

sotavankeja oli 581. Malmi, Timo, 1995, 130.
29 ����������������"""����000���:�
30 ����������������"""����000��<�$#��
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Jakeluleirit oli suunniteltu 3 500 vangille. Heidän oli tarkoitus olla näillä lei-
reillä korkeintaan kolme karanteenipäivää, joiden jälkeen heidät piti siirtää työ-
leireille. Jakeluleirit perustettiin rintaman selustaan ja niiden sijainti vaihtui
rintamatilanteen mukaisesti.

Jatkosodan aikana jokaisen jakeluleirin alaisuudessa toimi vastaanottopaikka
suomalaisten sotavankien vastaanottamiseksi. Sen tehtäviin kuului:
a) sotavankien vastaanotto joukko-osastoilta
b) sotavankien alustava luettelointi
c) vankien väliaikainen säilöönotto ja heidän siirtämisensä jakeluleireihin.

Tästä enemmän työn seuraavassa osassa.
Heinäkuussa 1942 Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatti julkaisi

päiväkäskyn sotavankileirien ja sotavankien vastaanottopaikkojen organisaati-
on muuttamisesta. Sen mukaan sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
päällikkö velvoitettiin perustamaan jo olemassa olevien leirien pohjalta kuusi
jakeluleiriä vankien karanteenia ja väliaikaista säilöönottamista varten. Perus-
tettavista jakeluleireistä Tšerepovetsin leiri (Tšerepovetsin kaupungissa Volog-
dan alueella) palveli Karjalan ja Volhovan rintamaa ja Borovitšin leiri (Boro-
vitšin kaupungissa Leningradin alueella) Luoteista ja Leningradin rintamaa.31

Suomalaisten sotavankien varsinaiset leirit 1941–1944

Koska eri kansallisuutta edustavia sotavankeja oli paljon, suomalaisia ei ollut
mahdollista asuttaa yhteen leiriin kuten talvisodan aikana. Tämän tutkimuksen
aikana löysin venäläisistä ja suomalaisista arkistoista tietoja, jotka todistavat,
että suomalaisia oli 50:ssä vastaanottopaikassa, kokooma- ja varsinaisissa lei-
reissä, leiriosastoissa ja muissa vastaavissa eri puolilla Neuvostoliittoa. Suoma-
laisten sotavankien väliaikaisten ja pysyvien sijoituspaikkojen määrää on erit-
täin vaikea määritellä täsmällisesti. Pääosan näistä tiedoista olen saanut luon-
nollisesti leirien raporteista ja sotavankien muistelmista. Vankien tilastointi- ja
rekisteröintijärjestelmä ei ollut leireillä ja vastaanottopaikoissa kovin korkealla
tasolla. (Tähän kysymykseen palaamme väitöskirjan seuraavassa osassa.) Tä-
män vuoksi kaikkien suomalaisten sotavankien kansallisuutta, kansalaisuutta
tai armeijaa ei kirjattu sotavankien ja internoitujen asiain hallinnolle lähettäviin
listoihin. Toisaalta, kun Hangossa pidetyissä kuulusteluissa selvitettiin suoma-
laisten sotavankien sijoituspaikkoja Neuvostoliitossa, suomalaiset sotavangit
mainitsivat usein epätarkasti ja väärin leirit, joilla he olivat olleet. Useimmin
toistuva virhe oli se, että suomalaiset mainitsivat leirin numeron sijasta leiri-
osaston numeron. Virheitä tapahtui myös sekä suomalaisten nimien translitte-
roinnissa Neuvostoliitossa että vaikeiden ja suomalaisille sotavangeille outojen
leirien sijaintipaikkojen nimien muistamisessa. Eräissä pöytäkirjoissa esimer-
kiksi kirjoitettiin Potman sijasta Botma tai Plotma, Borovitši kirjattiin muotoon
Barovets, Barovits tai Varovits. Orenburgin alueen Terensai, jossa sijaitsi eva-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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kuointisairaala nro 1383, on monissa suomalaisissa asiakirjoissa muuttunut
muotoon Derenzait, Derenskai tai jopa Lerautzein. Vastaavia esimerkkejä on
paljon. Venäläisten nimien väärä translitterointi aiheuttaa usein hankaluuksia
selvitettäessä suomalaisten sotavankien sijoitus- tai hautapaikkoja.

Jatkosodan aikana Neuvostoliiton alueella oli useita leirejä, joissa oli eri ai-
koina suuriakin suomalaisten sotavankien ryhmiä. Tällaisia ovat Tšerepovetsin
leiri nro 158 (Vologdan alue), Spaso-Zavodskoin leiri nro 99 (Karagandan
alue), Monetno-Losinovskin leiri nro 84 (Sverdlovin alue, vuodesta 1943
Asbestin leiri), Orangin leiri nro 74 (Gorkin alue), Temnikovin leiri nro 58
(Mordva, Potman asema32 ) Krasnogorskin leiri nro 27 (Moskovan alue). Eikä
tässä luettelossa ei ole suinkaan kaikki paikat, joissa suomalaisia sotavankeja
säilytettiin Neuvostoliitossa. Tiedossani on ainakin 24 varsinaista työleiriä, jois-
sa oli jatkosodan aikana vangiksi joutuneita Suomen armeijan sotamiehiä ja
upseereita.

Niin talvisodan kuin jatkosodankin aikana 1941–1944 suomalaiset sota-
vangit sijoitettiin yleensä tätä tarkoitusta varten muutettuihin tiloihin kuten
luostareihin, sisäasiain kansankomissariaatin työ- ja rangaistusleireille jne.
Suomalaisille sotavangeille ei rakennettu uusia leirejä kuten vuosina 1944–
1945 Wehrmachtin sotilaille, joiden uusilla leireillä ei ollut valmista infrastruk-
tuuria.

Krasnogorskin erityisleiri nro 27 perustettiin Länsirintaman ja 16. armeijan
entisen vastaanottopaikan tilalle. Alun perin sen oli tarkoitus toimia syksyllä ja
talvella 1941/42 Barentsin mereltä Mustallemerelle ulottuvan rintamalinjan
taisteluissa vangittujen sotavankien kokoomapisteenä ja väliaikaisena sijoitus-
paikkana. Myöhemmin varsinainen leiri alkoi toimia Länsirintaman keski-
osassa kiinni saatujen sotavankien kokoomapisteenä.33  Sisäasiain kansanko-
missariaatin asiakirjoissa leirin viralliseksi perustamispäiväksi on mainittu 7.
maaliskuuta 1942.34  Leiri erosi muista sotavankien kokoomapisteistä edukseen
siksi, että sen sijaintipaikka oli hyvä. Se sijaitsi Moskovan luoteisrajalla, lähellä
pääkaupunkia. Leirille oli matkaa Kremlistä vain 27 kilometriä. Leirille oli
myös hyvät liikenneyhteydet Volokolamskin valtatien, Kalininin rautatien ja
Pavšinon, Tušinskin asemien sekä Hodynskin lentokentän ansiosta. Siellä oli
keskuslämmityksellä ja viemäreillä varustetut tilat, joihin pystyttiin asuttamaan
yhtä aikaa suuri joukko sotavankeja.35  Vuonna 1944 leirillä nro 27 oli jo yhdek-
sän haaraosastoa.36  Hangossa järjestettyjen suomalaisten sotavankien kuuluste-
lujen pöytäkirjoissa mainitaan useimmin Planernajan asemalla sijainnut leirin
osasto.37  Maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana 1944 leirille ja sen kaikille

○ ○ ○ ○ ○ ○

32 Monissa neuvostoliittolaisissa asiakirjossa mainittu nimellä Temlag.
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37 SA, T26073/1–21. Neuvostotoliiton vangiksi 1941–1944 joutuneiden ja sieltä palautettujen

suomalaisten sotavankien henkilötietokaavakkeita ja kuulustelupöytäkirjoja 1944–45.



S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .      107

alaosastoille pystyttiin sijoittamaan 11 850 ihmistä normien mukaisiin oloi-
hin38 . Neuvostoliittolaisen henkilökunnan määrä oli 200 henkeä.39  Venäläisen
tutkijan V. Vsevolodovin mukaan leirin kautta kulki sen kahdeksan toiminta-
vuoden aikana noin 50 000 henkeä, mikä on noin 1,1 % kaikista Neuvostolii-
tossa olleista sotavangeista ja internoiduista. Leirin erityisluonne ei johtunut
pelkästään sen hyvästä sijainnista eikä siitä, että sinne perustettiin Antifasisti-
nen keskuskoulu ja Vapaan Saksan kansalliskomitea.40  Siihen vaikutti myös lei-
rille lähetettyjen sotavankien ja internoitujen koostumus. Suurinta osaa heistä
saattoi perustellusti pitää vankien ”eliittinä”. Kahdeksan vuoden aikana Kras-
nogorskin leirin kautta kulki 530 kenraalia, 7 228 upseeria ja 48 043 eri kansal-
lisuutta edustavaa aliupseeria ja rivimiestä. Se oli 82 % kaikista sodan aikana
vangiksi joutuneista kenraaleista tai vastaavan arvon omaavista komentajista ja
5,8 % vangiksi joutuneista upseereista.41

Krasnogorskin leiri sijaitsi kuitenkin kaukana sotatoimialueesta, jolla puna-
armeija taisteli Suomen armeijan kanssa. Se vaikutti leirille päätyvien suoma-
laisten sotavankien määrään. Koko leirin olemassaolon aikana sen kautta kulki
vain noin 50 suomalaista sotavankia42 , joista kuoli 5 henkeä.43  Syyskuussa
1944 Krasnogorskin leirillä olevia suomalaisia alettiin vähitellen siirtää Volog-
dan alueella sijaitsevalle Tšerepovetsin leirille nro 158. Etappiluetteloiden mu-
kaan 25 vankia lähetettiin 2. syyskuuta 1944 Pohjoisen rautatien Tšerepovetsin
asemalle. He saapuivat leirille nro 158 syyskuun 9. päivänä 1944.44

Tšerepovetsin leiri nro 158 perustettiin Neuvostoliiton sisäasiain kansanko-
missariaatin 5. heinäkuuta 1942 julkaisemalla päiväkäskyllä nro 00115645

Tšerepovetsin kaupunkiin Vologdan alueelle. Samalla paikalla oli aiemmin toi-
minut Saksasta vankeudesta vapautuneiden puna-armeijan sotilaiden vankileiri.
Aluksi se toimi jakeluleirinä, mutta muuttui keväällä 1944 varsinaiseksi rivi-
miesten ja aliupseereiden leiriksi.

”Leiri sijaitsee kuivalla ja terveellisellä paikalla metsässä. Leirin ja tei-
den maaperä on savea, mikä aiheuttaa tiettyjä vaikeuksia kuljetusväli-
neille ja vangeille keväisin ja syksyisin. Leiriä ympäröi kolmelta puolel-
ta kolhoosin pellot ja vain yhdeltä puolelta se on kiinni lähellä sijaitse-
vassa kylässä. 500 metrin päässä leiristä virtaa Šeksna-joki...”.46

○ ○ ○ ○ ○ ○

38 ���������������#��
������� 0�
39 ���������;�����#��
�������<�
40 Muodostettu heinäkuussa 1943.
41 Muodostettu heinäkuussa 1943.
42 Lähteenä käytetty SA, T26073/1–21. Neuvostoliiton vangiksi 1941–1944 joutuneiden ja

sieltä palautettujen suomalaisten sotavankien henkilötietokaavakkeita ja kuulustelupöytä-
kirjoja 1944–45.

43 Lähteenä käytetty SA, T26073/1–21. Neuvostotoliiton vangiksi 1941–1944 joutuneiden ja
sieltä palautettujen suomalaisten sotavankien henkilötietokaavakkeita ja kuulustelupöytä-
kirjoja 1944–45.
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Suomen armeijan korpraali Lauri Jussila47  kuvasi Tšerepovetsin leiriä Sotilaan
ääni -lehdessä julkaistussa artikkelissaan seuraavasti:

”Koivumetsän keskellä sijaitseva leirimme sijaitsee kauniilla, terveelli-
sellä paikalla. Pojat vitsailevat, että Mannerheim käy Sveitsissä hoidat-
tamassa terveyttään, mutta me olemme täällä kuin sanatoriossa.48 ”

Todellisuudessa kuva ei ollut kuitenkaan näin aurinkoinen – suomalaiset sota-
vangit sairastivat paljon ja kuolleisuus oli korkea, minkä vahvistivat myös leirin
johtajat. Käsittelen tätä asiaa tarkemmin työni seuraavissa osissa.

Spaso-Zavodskoin leiri nro 99 perustettiin heinäkuussa 1941 Karagandan lei-
rin alaosastoksi Spason kylään Kazahstanin SNT:aan. Se sijaitsi 45 kilometriä
Karagandan kaupungista itään Spason kuparitehtaan alueella.

”Seudulla ei ole metsiä muutamia pensaita lukuun ottamatta, maaperä
on kiveä ja hiekkaa. Leiri sijaitsee kylässä, joka puolestaan sijaitsee
laaksossa. Kylää ympäröivät vuoren huiput, jotka antavat jonkinlaisen
suojan pohjoistuulta vastaan. Alue sijaitsee kuivan ilmaston vyöhykkeel-
lä, jossa on voimakkaita tuulia. Kesällä on usein hiekkamyrskyjä, talvel-
la lumimyrskyjä.”49

Vuonna 1941 leirillä oli tilaa 5 000 vangille. Heidät asutettiin parakkeihin, joi-
hin oli rakennettu kaksikerroksiset makuulaverit. Vankien asumukset eivät sopi-
neet talvikäyttöön ja elintarvikkeiden tuonti keskeytyi teiden huonon kunnon
vuoksi. Sairaalassa ei ollut tarpeeksi sairaspaikkoja. Siksi Spaso-Zavodskoin
leirin vankien, myös suomalaisten, sairastumiset ja kuolleisuus lisääntyivät
huomattavasti talvella 1942–43.

Edellä on kuvattu joitakin Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin
alaisia varsinaisia leirejä, joilla oli suomalaisia sotavankeja talvisodan aikana.
Muita kansallisuuksia edustavista vangeista poiketen suomalaisia sotavankeja
ei pyritty lähettämään leireille, jotka sijaitsivat heille sopivassa luonnon- ja il-
masto-olosuhteissa.50  Heitä pidettiin sisäasiain kansankomissariaatin leireillä
paitsi Neuvostoliiton pohjois- ja luoteisosissa, myös keskiosassa, etelässä ja
Kazahstanissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

47 Jussila Lauri Olavi, 03.03.1913 Saloinen, JR101, joutui vangiksi 28.12.1942, palautettu
Suomeen sotavankien vaihdossa 25.12.1944.

48 SA, ”Sotilaan Ääni” Nro 53, 24.06.1943.
49 ����������������N��
�����.236.
50 Itävaltalainen, Grazissa, Wienissä ja Klagenfurtissa sijaitsevan sodan seurauksia tutkivan

instituutin, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschungin tutkija Stefan Karner
esittää kirjassaan tietoja siitä, että sotavankien osittainen jako kansallisuuden mukaan ja hei-
dän siirtonsa heille ilmasto- ja luonnonolosuhteiden puolesta paremmin sopiviin leireihin
alkoi jo vuonna 1943. Italialaisia sotavankeja siirrettiin Kazahstanin pohjoisosista eteläosiin
ja Uzbekistaniin, ranskalaisia lähettiin Tamboviin. Karnerin mukaan tämä toimenpide oli
ristiriidassa Neuvostoliitossa yleisen käytännön kanssa, jonka mukaan sotavankeja pidettiin
epäinhimillisissä oloissa. Saksalaisia ja itävaltalaisia sen sijaan ei lähetetty heille ilmaston
puolesta paremmin sopiville alueille. Ks. tarkemmin: 8������"��������������[(�W��(���
�������������������"������'�"�5N� 1941–1956. käännetty saksasta. *, 2002. (Karner
S., Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft in der Sowietunion 1941–1956. R.Olden-
bourg Verlag Wien München. 1995.)
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Venäläisen tutkijan, oikeustieteiden tohtorin, kapteeni V. Galitskin eräässä
haastattelussaan antama lausunto tuntuu siksi hämmentävältä:

”…yleensä suomalaiset sotavangit olivat fyysisesti terveitä. Heidän lei-
rinsä sijaitsivat Neuvostoliiton pohjoisosissa. Niiden ilmasto-olot olivat
heille tuttuja, siksi heidän keskuudessaan ei tavattu samanlaista jouk-
komittaista kuolleisuutta kuin italialaisten tai saksalaisten sotavankien
keskuudessa. Toisin sanoen suomalaiset olivat vahvempia eikä kuol-
leisuus ollut kovin suurta heidän keskuudessaan. Kuolemantapauksia
sattui, mutta ne olivat etupäässä luonnollisia kuolemia. Jotkut olivat hei-
kossa kunnossa haavoittumisen tai taistelutoimien seurauksena, jotkut
taas sairauden heikentämiä. Suomalaisten sotavankien keskuudessa ei
ollut kuitenkaan havaittavissa aliravitsemuksen aiheuttamia kuoleman-
tapauksia. Heidän ruoka-annoksensa olivat samanlaisia kuin muidenkin
sotavankien, mutta suomalaiset olivat tottuneet näihin ilmasto-olosuh-
teisiin ja selvisivät siksi hengissä. Sen vuoksi he tiesivät, millaista ravin-
toa tarvitaan Venäjän pohjoisosien ilmastossa ainakin vitamiinien puu-
toksen ehkäisemiseksi.”51

Tohtori Galitski on oikeassa siinä, että ilmasto ei vaikuttanut merkittävästi suo-
malaisten sotavankien kuolleisuuteen Neuvostoliitossa, vaikka Kazahstanin
pohjoisosien ilmasto oli kovin erilainen kuin Suomen ilmasto. Suomalaisia so-
tavankeja kuolikin eniten juuri Kazahstanissa.52  Suomalaiset kuolivat sota-
vankileireillä enimmäkseen heikon ravinnon, vitamiinien puutteen ja huonon
terveydenhoidon vuoksi. Tämän vahvistavat käytössäni olevat neuvostoliitto-
laiset arkistoasiakirjat. Koska suomalaiset eivät tunteneet paikallisia kasveja, he
keräsivät Karagandassa nälissään makeita juuria, jotka olivat myrkyllisiä, kuten
myöhemmin kävi ilmi.

Suomalaiset sotavangit eivät syyllistyneet talvi- ja jatkosodan aikana vaka-
viin leirien sääntöjen rikkomuksiin. Kun saksalaiset sotavangit tekivät sodan
aikana 301 yritystä karata leireiltä,53  tiedossamme on vain yksi vastaava suoma-
laisten tekemä yritys. Leirin nro 158 operatiivisen vakoiluosaston johtajan, val-
tion turvallisuuden majurin Kenkinin raportin mukaan lokakuussa 1944 suoma-
lainen sotavanki Rytkönen54  ”ollessaan täysin epänormaalissa tilassa ryömi
piikkilanka-aidan alta ja pakeni leirin alueelta, mutta joutui kolmen tunnin ku-
luttua operatiivisen ryhmän pidättämäksi”.55  Se ei kuitenkaan vaikuttanut hä-
nen myöhempään kohtaloonsa ja hän palasi kotimaahansa vuonna 1944.

Järjestyshäiriöitä ja leirin järjestyssääntöjen rikkomuksia luonnollisesti ta-
pahtui. Useimmiten ne olivat elintarvikkeiden ja varusteiden varkauksia, mikä
on selitettävissä vankeuden olosuhteilla. Pyrkimys saada ylimääräinen pala lei-
pää, joka merkitsi mahdollisuutta selvitä hengissä, sai sotavangit ryhtymään
sellaisiin tekoihin, joita he eivät varmaan olisi tehneet normaaleissa olosuhteissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

51 Reijo Nikkilän henkilökohtainen arkisto. V. Galitskin haastattelu, 1999.
52 Suomalainen toimittaja Jukka Rislakki ja venäläinen tutkija Eila Lahti-Argutina kirjoittavat

kirjassaan, että Karlagissa olleista 338 suomalaisesta sotavangista selvisi hengissä alle 30.
Rislakki Jukka, Lahti-Argutina Eila, Meillä ei kotia täällä. Otava, 1997, 209.

53 ����������������"""����000������
54 Todennäköisesti Rytkönen Väino Henrik.
55 8�����������8	N,'�������� 2002, 131.
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Sotavankien rekisteröinti

Talvi- ja jatkosodan aikana niin suomalaiset kuin neuvostoliittolaisetkin viran-
omaiset halusivat saada tarkat ja mahdollisimman oikeat tiedot molempien mai-
den alueella olevista sotavankien määrästä ja koostumuksesta. Suomen sotilas-
ja siviiliviranomaiset, joiden hallussa neuvostoliittolaiset sotavangit olivat,
käyttivät melko yksinkertaista venäläisten sotavankien rekisteröintimenetel-
mää, joka koostui heidän alustavasta kuulustelustaan ja henkilökortin täyttämi-
sestä. Siihen kirjattiin vangin nimi, sukunimi, isännimi, syntymävuosi ja -paik-
ka, perhesuhteet, tiedot sukulaisista, kansallisuus ja uskonto.

Suomalaisten sotavankien rekisteröinti talvisodan aikana

Neuvostovaltiolla oli talvisodan alkaessa jo kokemusta ulkomaalaisten sotavan-
kien luetteloinnista ja rekisteröinnistä. Kansalaissodan aikana sotavankien ja
pakolaisten asiain keskuskomissio Tsentroplenbe�56  antoi 25.05.1919 määrä-
yksen ”puna-armeijan vangiksi joutuneiden ulkomaalaisten rekisteröinnistä”.
Talvisodan aikana 1939–40 suomalaisten sotavankien rekisteröinti ja luette-
lointi perustui sisäasiain kansankomissaarin Berijan 29.12.1939 hyväksymään
päiväkäskyyn nro 0438. Se oli ”Väliaikainen ohje sisäasiain kansankomissa-
riaatin sotavankien vastaanottopaikoista”. Tämän ja muiden käytössämme ole-
vien Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain hallinnon
asiakirjojen analyysi osoittaa, miten tärkeänä kyseinen organisaatio piti sota-
vankien rekisteröintiä. Sotavankiasiain hallinnon päällikkö Soprunenko vaati
ehdottomasti, että vastaanottopaikkojen johtajien oli huolehdittava siitä, että
saapuvien sotavankien tiedot kirjattiin erityiseen kirjaan. Lisäksi vastaanotto-
paikkojen johto velvoitettiin pitämään päiväkirjaa sotavankien liikkumisesta ja
ilmoittamaan sen sisältö päivittäin salakielisellä sähkösanomalla sotavanki-
asiain hallintoon Moskovaan.57

Neuvostoliiton sisäasiain komissariaatin sotavankiasiain hallinnon virkailijat
pitivät erittäin tärkeänä vankien alustavaa kuulustelua, jonka aikana selvitettiin
ihmisen koko elämä. Näin kerättiin ensimmäiset tilastotiedot sotavangeista.
Vastaukset kirjattiin jokaisen vangin henkilökorttiin. Siihen kirjattiin perinteiset
tiedot, kuten etunimi, isännimi, sukunimi, syntymäaika ja -paikka, viimeisin
asuinpaikka, kansallisuus ja sotilasarvo, mutta myös monia lisätietoja, kuten
sosiaalinen asema (sääty), kansalaisuus, arvo tai ammatti ja työkokemus, kuulu-
minen johonkin poliittiseen puolueeseen, yleinen ja sotilaskoulutus, henkilö-
tunnus, joukko-osasto ja aselaji, vangitsemispäivä ja -paikka, siviilisääty, tiedot
haavoittumisista sekä tiedot siitä, mitä sotavanki teki ennen armeijan palveluk-
seen astumistaan. Jos hän oli ollut töissä, kirjattiin tiedot siitä, missä hän oli ol-

○ ○ ○ ○ ○ ○

56 Sota-asiain kansankomissariaatin alainen Sotavankien ja pakolaisten asiain keskuskomissio
(Tsentroplenbe�). Perustettiin huhtikuussa 1918 Kansankomissaarien Neuvoston asetuksel-
la.
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lut töissä ja mitä tehtäviä suorittanut. Kortissa oli kaikkiaan viisitoista perus-
kysymystä, joiden avulla pystyttiin kartoittamaan hyvin monipuolisesti ihmisen
menneisyys.

Henkilökorttiin oli olemassa myös lisäosa, johon kirjattiin seuraavat tiedot
valtion turvallisuuspalvelulle:
1) sotavangin viimeisin tehtävä Suomen armeijassa
2) mitä vieraita kieliä sotavanki hallitsi
3) oliko sotavanki asunut aiemmin Neuvostoliitossa (missä, milloin ja mitä

teki)
4) keitä vangin sukulaisia ja tuttavia asuu Neuvostoliitossa, heidän etu- ja su-

kunimensä, isännimensä, ikänsä, työpaikkansa ja ammattinsa, asuinpaik-
kansa

5) onko sotavanki ollut ulkomailla (missä, milloin ja mitä teki).
Neuvostoviranomaisten sotavangeista keräämät tiedot ylittivät Geneven so-

pimuksen sotavankien tietojen keräämiselle määräämät rajat. Olennaisinta on
kuitenkin se, että kaikkia tietoja ei kerätty suinkaan vankeuteen liittyvien ongel-
mien ratkaisemiseksi tai sotavankien kotimaahan paluun nopeuttamiseksi vaan
Neuvostoliiton oman sisäisen edun vuoksi. Tietoja saatettiin käyttää sotavangin,
hänen sukulaistensa ja tuttaviensa vahingoksi. Kertoessaan Neuvostoliitossa
asuvista sukulaisistaan sotavanki asetti heidät vaaraan joutua syytetyiksi yhte-
yksistä ulkomaalaisiin. Se taas antoi sisäasiain komissariaatin elimille uuden
syyn paljastaa jälleen yksi vakoilutapaus Suomen hyväksi.

Sotavankiasiain hallinto vaati ehdottomasti kaikkien leirien johtajia, niin
myös Grjazovetsin leirin johtajaa täyttämään äärettömän tarkasti ja huolellisesti
kuulustelulomakkeet (sotavankien henkilökortit). Hallinnon varajohtaja, val-
tion turvallisuuden luutnantti Hohlov ja hallinnon toisen osaston päällikkö, val-
tion turvallisuuden luutnantti Maklakovski moittivat kiertokirjeessään 10. hel-
mikuuta 1940 Grjazovetsin leirin päällikköä Filippovia ankarasti siitä, että tämä
oli täyttänyt vain muodollisesti ja valppautta osoittamatta kyseisen tehtävän:

”Täyttämissänne henkilökorteissa on tapauksia, joissa sotavanki myön-
tää kuuluneensa neuvostovastaiseen poliittisen puolueeseen mutta kiel-
tää osallistuneensa puoluetyöhön. Tiedot, joiden mukaan sotavangit ovat
olleet puolueen jäseniä, mutta eivät ole osallistuneet puoluetyöhön, eivät
vastaa todellisuutta…

Silloin, kun sotavangit kertovat osallistumisestaan puoluetyöhön, nä-
mä tiedot on ehdottomasti kirjattava henkilökortin liitteeseen.

Mikäli sotavangit kieltäytyvät kertomasta puoluetyöstään tai väittä-
vät, että eivät ole tehneet mitään; henkilökortissa riittää maininta siitä,
minkä puolueen jäsenenä hän on ollut, kuinka pitkään ja missä asutus-
keskuksessa.”58

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain hallinto vaati vastaanottopaik-
kojen johtajia ehdottomasti kirjaamaan sotavankien tiedot erilliseen kirjaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ohjeeksi annettiin:

”…erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että sukunimi, etunimi ja
isännimi kirjoitetaan oikein. Jos sotavangilla on useita sukunimiä, ne
kaikki on merkittävä kirjaan. Sotilasarvo ja -virka on kirjattava täydelli-
sesti, esimerkiksi tykistön kapteeni, sen ja sen joukko-osaston päällikkö,
jalkaväen rivimies.”59

Vankien kirjaamisen helpottamiseksi ja heidän johtamisekseen sotavangit neu-
vottiin jakamaan sadan vangin ryhmiin. Ryhmän piti valita keskuudestaan ryh-
män vanhin.60

Vastaanottopisteeseen tuodulle sotavangille tehtiin huolellinen ruumiintar-
kastus ennen alustavaa kuulustelua ja rekisteröintiä. Sotavankiasiain hallinnon
vahvistaman listan mukaan suomalaisilta sotavangeilta takavarikoitiin kaikki
tuliaseet, kiikarit, kamerat, pelikortit, puukot, alkoholijuomat, sotilaskartat, kir-
jallisuus, palvelusasiakirjat, sähkölyhdyt, pillit, kompassit, kaasunaamarit,
sotilasvarusteet (joita oli enemmän kuin yksi vaate- tai jalkinekerta), lääkkeet
(jauheet ja nesteet), suuret rahasummat (jotka Neuvostoliiton rahaksi muutettu-
na olivat yli 1 000 ruplaa).61

Suomalaiset sotavangit saivat pitää sotilasasun, vuodevaatteet, pakit ja muut
astiat, alusvaatteet, rahat, tupakat (savukkeet), tulitikut (sytyttimet), kellon, sor-
mukset, savukekotelon, henkilökohtaiset kirjeet ja valokuvat (sotilaskuvia lu-
kuun ottamatta), uskonnon harjoittamiseen liittyvät esineet, mitalit ja kunnia-
merkit, peseytymisvälineet, silmälasit ja kirjoitusvälineet.62  Tällä hetkellä on
vaikea arvioida, miten hyvin tätä kohtaa noudatettiin. Esimerkiksi vankien
vaihdon jälkeen vuonna 1940 Suomen viranomaiset ilmoittivat, että suomalai-
silta sotavangeilta oli takavarikoitu Neuvostoliitossa henkilökohtaista omai-
suutta – kelloja, kultasormuksia, kyniä jne. – 160 209 markan arvosta.63  On kui-
tenkin vaikea sanoa, missä vaiheessa nämä esineet katosivat: kun henkilö otet-
tiin vangiksi tai kun hänet luovutettiin vastaanottopaikkaan. Suomalaisten sota-
vankien mukaan varkaustapaukset eivät olleet harvinaisia puna-armeijalaisten
keskuudessa.

Jos ruumiintarkastuksen aikana sotavangilta löydettiin esineitä tai välineitä,
joita ei ollut mainittu kummassakaan luettelossa, vastaanottopaikan päälliköllä
oli oikeus päättää, takavarikoitiinko ne vai jätettiinkö sotavangille.

Kiellettyjen esineiden takavarikoimisen yhteydessä sotavangille oli annetta-
va niistä kuitti. Takavarikoidut esineet kirjattiin pöytäkirjaan, joka laadittiin kol-
mena kappaleena. Pöytäkirjan ensimmäinen kappale ja takavarikoidut esineet lä-
hetettiin lähimmän piirin sotilaskomissariaatin sotasaalislautakunnalle, toinen
kappale lähetettiin sotavankiasiain hallintoon ja kolmas jäi vastaanottopisteeseen.64

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Kaikki nämä toimenpiteet kertovat siitä, että Neuvostoliitossa oli laadittu
asiakirjat, jotka vastasivat tarkasti Geneven sopimuksen määräyksiä. Yksittäiset
neuvostoliittolaiset sotilashenkilöt eivät kuitenkaan de-facto aina totelleet val-
tion määräystä noudattaa ehdottomasti kansainvälisen yhteisön hyväksymiä
sääntöjä.

Sotavankeja otettiin vastaan vuorokauden kaikkina aikoina puna-armeijan ja
laivaston joukko-osastoilta niiden komentajien, vastaanottopisteen päällikön tai
hänen varamiehensä oikeaksi todistaman luettelon perusteella. Haavoittuneet ja
sairaat sotavangit lähetettiin sotasairaaloihin (toisin sanoen kansainvälisiä sään-
töjä noudatettiin tarkasti). Loikkareiden vastaanotto oli sen sijaan kielletty sota-
vankien vastaanottopisteissä.65

Vastaanottopisteen johdon piti ilmoittaa välittömästi kaikista vastaanotto-
pisteiden alueella sattuvista poikkeuksellisista tapahtumista (pakoyrityksistä,
sotavangin kuolemasta, tulipaloista, järjestyshäiriöistä jne.) sisäasiain kansan-
komissariaatin paikallishallinnon johtajalle ja sotavankiasiain hallinnolle.66

Vankien rekisteröintijärjestelmä saatiin loppujen lopuksi toimimaan. Grja-
zovetsin leirin toinen osasto (joka vastasi vankien rekisteröinnistä) alkoi kerätä
tarkkoja tietoja suomalaisten sotilaiden sosiaalisesta asemasta ja taustasta, hei-
dän iästään, kuulumisestaan johonkin poliittiseen puolueeseen, sotilasarvosta,
koulutustasosta, ammatista ja syntymäpaikasta. Lisäksi kirjattiin tiedot vankien
saapumisesta ja poistumisesta, mistä vastaanottopisteistä ja sotasairaaloista he
tulivat ja mihin he lähtivät. Tiedot kirjattiin erityiseen vankien rekisteröintilis-
taan, jotka lähettiin huhtikuussa 1940 sotavankiasiain hallintoon.

Tämän ansiosta meillä on käytössämme arvokkaita tietoja Grjazovetsin leiril-
lä olleista suomalaisista vangeista. Leirin toisen osaston laatimassa listassa on
esimerkiksi tiedot leirillä olleiden suomalaisten sotilasarvosta ja kuulumisesta
johonkin puolueeseen. Sotavankien rekisteröintiosasto kokosi tiedot tauluk-
koon, johon oli kirjattu erikseen meripoliisissa palvelleet. Vankien sosiaalista
asemaa ja taustaa selvitelleen kysymyksen kohtaan ”muut” kirjattiin kauppiaat.
Siihen kirjattiin myös henkilöt, joilla ei ollut ammattia, opiskelijat, armeijassa
palkkatyötä tekevät ja kauppalaivaston palveluksessa olevat.

Leirillä pidettiin kirjaa myös vankien kansallisuudesta. Leirillä oli kaikkiaan
566 suomalaista, 1 karjalainen, 22 Suomen ruotsalaista, 5 Ruotsin ruotsalaista
ja 6 venäläistä.

Grjazovetsin leirillä olevista sotavangeista laadittiin kunnolliset tilastot, joita
varten kerättiin tiedot kaikista vangeista. Niiden perusteella on mahdollista laa-
tia taulukko suomalaisten sotavankien tulosta leirille kuukausittain:

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Suomalaisten sotavankien saapuminen Grjazovetsin leirille

Kuukausi ja vuosi Suomalaisten sotavankien määrä

Joulukuu 1939 98
Tammikuu 1940 103
Helmikuu 1940 55
Maaliskuu 1940 340
Huhtikuu 1940 4

Yhteensä koko talvisodan aikana 60067

Grjazovetsin leirille saapuvien suomalaisten sotavankien määrän kasvu maalis-
kuussa 1940 johtui siitä, että suomalaiset siirrettiin sinne muista leireistä ennen
heidän lähettämistään Suomeen.

Grjazovetsin leirillä koottujen tietojen perusteella on mahdollista saada sel-
ville myös sieltä lähteneiden sotavankien määrä: huhtikuussa 1940 leiriltä lähe-
tettiin kotimaahan 599 sotavankia.

Neuvostoideologian mukaan kaikki sotavangit olivat mahdollisia kommunis-
min aatteen levittäjiä kotimaassaan. Tätä varten piti vain saada selville, ja tar-
peen vaatiessa muuttaa, heidän poliittiset näkemyksensä. Tehtävän menestykse-
käs suorittaminen edellytti luonnollisesti sitä, että oli saatava mahdollisimman
selvä käsitys sotavankien yhteiskunnallisista ja poliittisista näkemyksistä. Tätä
varten sotavankiasiain hallinto julkaisi 9. joulukuuta 1940 päiväkäskyn nro 25/
11805. Sen mukaan sotavankien joukosta tuli etsiä huolellisesti ”sosiaalisesti
lähellä olevat”, toisin sanoen ne, joita oli mahdollista myöhemmin käyttää po-
liittisessa ja propagandatyössä niin sotavankien kotimaassa kuin rintamallakin
vihollisen joukkojen keskuudessa.

Suomalaisten sotavankien rekisteröinti jatkosodan aikana

Suomalaisten sotavankien rekisterin ylläpito oli vaikeampaa jatkosodan kuin
talvisodan aikana. Tämä johtui siitä, että yhteenottoja vihollisen kanssa oli tu-
hansien kilometrien pituisella rintamalla. Asian hoitamista hankaloitti myös eri
maista, ennen kaikkea Saksasta ja satelliittimaista, tulleiden sotavankien suuri
määrä. Tämä vaati neuvostoviranomaisilta ylimääräisiä toimia rekisteröinti- ja
tilastotietojen keruujärjestelmän parantamiseksi.

Sisäasiain kansankomissariaatti julkaisi 7. elokuuta 1941 uuden ulkomaalai-
sia sotavankeja koskevan päiväkäskyn nro 0011067, Ulkomaalaisten sotavan-
kien ylläpito ja rekisteröinti sisäasiain kansankomissariaatin leireillä. Vuonna
1939 julkaistuihin sotavankien vastaanottamista vastaanottopisteissä koskeviin
väliaikaisiin ohjeisiin verrattuna sotavankien rekisteröinti ja kirjaaminen tulivat
nyt huomattavasti hankalammaksi. Sotavangin kuulustelulomake oli jatko-
sodan aikana tärkein vankien rekisteröintiasiakirja. Kuten vuosina 1939–1940
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon johto määräsi nytkin leirien johta-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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jat henkilökohtaiseen vastuuseen siitä, että kuulustelulomakkeet täytettiin täs-
mällisesti ja oikein. Vuoden 1939 asiakirjojen mukaan kuulustelukysymyksiä
oli 20, mutta nyt niiden määrä nousi 25:een. Perinteisten, sotavankia itseään
koskevien kysymysten lisäksi henkilökorttiin kirjattiin nyt tarkat tiedot sota-
vangin sosiaalisesta taustasta, mm. hänen ammattinsa ennen armeijaa, sotavan-
gin vanhempien kiinteä ja irtain omaisuus. Jos sotavanki oli maanviljelijä, kort-
tiin tuli merkitä tarkasti, paljonko tilalla oli koneita, karjaa, maata ja ulkopuolis-
ta työvoimaa. Henkilökorttiin alettiin kirjata myös tarkat tiedot vaimosta ja lap-
sista: etu- ja sukunimet ja osoitteet. Vuoteen 1945 mennessä kuulustelulomak-
keen kysymysten määrä nousi 41:een. Sotavanki vahvisti allekirjoituksellaan
kaikki henkilökorttiin kirjatut tiedot.

Ohjeen mukaan sotavankien tiedot kirjattiin kahteen henkilökorttiin, joista
toinen jäi leirille ja toinen lähetettiin sotavankien ja internoitujen asiain hallin-
non toiselle osastolle.68

Tutkijoiden käytettävissä olevat asiakirjat osoittavat kuitenkin, että puna-ar-
meijan vangiksi jääneiden vihollisarmeijan sotilaiden kirjaaminen ja rekiste-
röinti eivät käytännössä sujuneet tyydyttävästi. Tämän vuoksi sotavankien ja
internoitujen asiain hallinnon johto palasi uudelleen tähän kysymykseen. Jotta
kaikista sisäasiain kansakomissariaatin leireillä olevista sotavangeista saataisiin
kaikki tiedot, hallinnon johtaja Soprunenko lähetti 4. marraskuuta 1941 kaikille
sotavankien sijoituspaikkojen johtajille päiväkäskyn nro 25/10867 tilastora-
porttien laatimisesta.69  Ohjeen mukaan leirien johdon piti lähettää joka kuukau-
den 15. ja 30. päivä viimeisimmät tiedot leirillä olevista vangeista. Toisen osas-
ton (rekisteröintiosaston) tuli ilmoittaa raportissa vankien täsmällinen määrä,
reservistä vakituiseen palvelukseen kutsuttujen sotilaiden, siviilien ja vapaaeh-
toisten määrä, heidän aselajinsa, sotilasarvonsa, kansallisuus ja kansalaisuus
sekä sotavankien kuuluminen poliittisiin puolueisiin ja järjestöihin. Raportti tuli
laatia erikseen jokaisen armeijan sotavangeista.

Leireillä täytettävä sotavankien henkilökortti oli huomattavasti lyhyempi
kuin kuulustelulomake, sillä siinä oli vain 20 kysymystä. Sotavankia koskevien
perustietojen lisäksi siihen kirjattiin vangin saapumisaika leirille ja poistumis-
aika sieltä, annettiin hänestä sanallinen kuvaus, lueteltiin hänen erikoistunto-
merkkinsä, tiedot sukulaisista ja mahdollisesta rikosrekisteristä. Sen lisäksi
henkilökorttiin kirjattiin sotavangin kansallisuus, kansalaisuus ja äidinkieli.70

Näiden kohtien täyttämiseen suhtauduttiin kuitenkin muodollisesti, mikä johti
usein sekaannuksiin tietojen rekisteröinnissä. Tämä koski luonnollisesti eniten
saksalaisia sotavankeja, mutta tiettyjä vaikeuksia syntyi suomalaistenkin kans-
sa. Esimerkiksi Suomen armeijassa palvelevien ruotsalaisten ja venäläisten
rekisterikorttien täyttämisessä oli ongelmia. Viimemainitut yrittivät varsinkin
jatkosodan aikana salata todellisen kansallisuutensa, koska pelkäsivät sen ai-
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Aktjubinsk, Oranki, Orehovo-jarski, Temnikov ja Rjabovo.
70 Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin Sotavankien ja internoitujen asiain hallinto.

Sotavanki Toivo Järvelän rekisteröintikansio nro 8813 Sotavangit ry:n arkisto.
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heuttavan hankaluuksia. Siitä syystä monista venäläisistä tuli suomalaisia tai
ruotsalaisia. Näin toimivat joskus myös sekaperheiden jälkeläiset.71  Tilanne
muuttui jossain määrin jatkosodan keskivaiheessa ja lopussa. Vaikka venäläi-
syys sinänsä ei antanut leireillä oleville sotavangeilla mitään etuoikeuksia,
venäjänkielen taito auttoi joissakin tapauksissa esimerkiksi pääsemään lääkä-
reiden tulkin apulaiseksi.

Kuulustelulomakkeessa oli kolme pääkysymystä, joiden perusteella oli mah-
dollista identifioida tarkasti sotavangin kansalaisuus. Näitä tunnusmerkkejä oli-
vat mielestäni ensinnäkin vangin kansallisuus, toiseksi hänen kansalaisuutensa
ja kolmanneksi se, missä armeijassa hän palveli. Näin ollen ei pitäisi syntyä
vaikeuksia määritellä Neuvostoliiton alueella olleiden suomalaisten sotavanki-
en tarkkaa lukumäärää. Tietyt objektiiviset ja subjektiiviset tekijät aiheuttavat
kuitenkin sen, että tutkijat eivät pysty kokonaan selvittämään tätä kysymystä ja
saamaan täydellisiä ja varmoja tietoja siitä. Näitä syitä ovat:
1) samanaikaisesti vastaanottopisteisiin saapuneiden ja kirjattavien ja rekiste-

röitävien vankien suuri määrä
2) vangiksi joutuneiden sotilaiden ja upseereiden moraalinen ja psyykkinen

tila, joka johti epätarkkojen ja usein myös väärien tietojen antamiseen kuu-
lusteluissa

3) sotavankien kirjaamista koskevien määräysten ja ohjeiden suuri määrä
4) sotavankien rekisteröinnistä leireillä vastaavan henkilökunnan puute ja hei-

dän alhainen ammattitaitonsa jne.
Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
yritti monta kertaa korjata sotavankien kirjaamisessa ja rekisteröinnissä havait-
tuja puutteita ja virheitä. Sitä varten neuvostoviranomaiset hyväksyivät jatko-
sodan aikana lukuisia uusia asiakirjoja. Niistä ensimmäisenä kannattaa mainita
sisäasiain kansankomissariaatin 1. maaliskuuta 1943 antama päiväkäsky nro
00404 sotavankien kirjaamismenettelyn ja tilastoinnin parantamisesta leireillä.
15. maaliskuuta 1943 hyväksyttiin toimintaohje nro 248 Sotavankien elinolo-
suhteiden parantamisesta. Sen mukaan kaikkien sotavankien tuli käydä lääkä-
rintarkastuksessa, jonka yhteydessä heidät tuli myös rekisteröidä ja tilastoida
uudelleen. Elokuussa 1943 hyväksytty toimintaohje nro 413 koski leireillä ja
sotavankisairaaloissa kuolleiden sotavankien henkilökohtaista rekisteröintiä.
16. marraskuuta 194472  vahvistettiin ohjeet leireillä ja puolustusasiain kansan-
komissariaatin (NKO) ja terveydenhuollon kansankomissariaatin (NKZDRAV) so-
tavankisairaaloissa olevien sotavankien henkilökohtaisesta uudelleen rekiste-
röinnistä. Näiden asiakirjojen tarkoitus oli saada vankien rekisteröinti kuntoon.
Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon hyväksymistä asiakirjoista huoli-
matta vankien rekisteröinnissä tilapäisissä ja vakinaisissa sijoituspaikoissa oli
toivomisen varaa. Leirin johto ei pystynyt aina ilmoittamaan sotavankien ja
internoitujen asiain hallintoon leirillä olevien vankien täsmällistä lukumäärää.
Joitakin toimintaohjeita ei täytetty lainkaan. Tämä koski ennen kaikkea kuollei-
den sotavankien rekisteröintiä.
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Paljon ajattelemisen aihetta antaa 3. helmikuuta 1943 hyväksytty ”sotavan-
kien ja internoitujen asiain hallinnon raportti sotavankien vastaanotosta rinta-
man läheisyydessä sijaitsevissa vastaanottopisteissä ja leireillä”.73  Asiakirjan
allekirjoitti sisäasiain kansakomissaari Berija ja se lähetettiin valtion puolustus-
komiteaan Stalinin ja Molotovin nimellä. Se sisälsi tiedot sisäasiain kansanko-
missariaatin leireillä ja vastaanottopisteissä vastaanotetuista sotavangeista Suu-
ren isänmaallisen sodan alusta 3:nteen helmikuuta 1943. Siinä mainitaan mm.,
että leireillä ja vastaanottopisteissä rekisteröityjen vankien joukossa oli vain
163 suomalaista ja 2 ruotsalaista, eli 165 Suomen armeijassa palvellutta. Vali-
tettavasti muita suomalaisia sotavankeja ei ollut rekisteröity kansallisuuden mu-
kaan. Venäläisiä sotavankeja raportissa ei mainita lainkaan. On selvää, että tie-
dot eivät vastaa todellisuutta, koska kaikkein varovaisimpienkin laskelmien
mukaan vuoden 1943 helmikuuhun mennessä suomalaisia oli jäänyt vangiksi
758 henkilöä. Luvussa ovat mukana myös vangitsemisen yhteydessä ammutut.
Jos otetaan huomioon, että 32 suomalaista lähetettiin Suomeen tihutöihin tai va-
koilijaksi74  ja tuohon mennessä 387 suomalaista75  oli kuollut vankeudessa, voim-
me todeta, että tästä tilastoraportissa puuttui 174 suomalaista sotavankia 339:stä.

Vuoden 1944 loppupuolella jatkosodan aikana vangiksi joutuneiden suoma-
laisten rekisteröinnissä tapahtui tiettyä edistystä. Tästä ajanjaksosta tutkijoilla
on jokseenkin täydelliset tiedot, koska Neuvostoliiton ja Suomen välirauhan
allekirjoittamisen jälkeen suurin osa suomalaisista sotavangeista siirrettiin
Tšerepovetsin leirille kotimaahan palauttamista varten. Kun sotavangit keskitet-
tiin yhteen paikkaan, heidät luonnollisesti myös rekisteröitiin ja kirjattiin uudel-
leen niin leirillä kuin ennen heidän lähettämistään Tšerepovetsin kaupunkiin
muista väliaikaisista tai vakituisista sijoituspaikoista. Juuri tämän ansiosta his-
torian tutkijoilla on käytettävissään tiedot, jotka antavat täyden kuvan sisäasiain
kansankomissariaatin leirillä nro 158 olleiden 1806 suomalaisen sotavankin
sosiaalisesta taustasta, koulutustasosta, poliittisista näkemyksistä jne.

Käytettävissä olevien arkistomateriaalin perusteella on laadittu seuraava tau-
lukko, joka antaa käsityksen jatkosodan aikana vangiksi joutuneiden suoma-
laisten lukumäärästä.

Vuosi henkeä

1941 513
1942 234
1943 220
1944 2023 76

Vangiksijäämisaika tuntematon 124

Yhteensä 3114

○ ○ ○ ○ ○ ○

73 Asiakirja on julkaistu ensimmäisen kerran A. A. Krupennikovin kirjan Tja�kaja noša plena.
Statji 1993–2000. liitteessä. *���-�����i/� 2001, 158 –161.

74 Timo Malmin mukaan vankeudessa oli 840 suomalaista. Malmi T:1995, 130–131, 133.
75 Alava, T., Frolov D., Nikkilä R., 2002: Sotavankimatrikkeli. Sotavangit ry:n jäsenen, vänrik-

ki Olavi Martikaisen mukaan vankeudessa kuoli 330 suomalaista. Sotavangit ry:n arkisto.
76 Luvussa ovat mukana myös vangitsemisen ja vastaanottopisteeseen kuljetuksen aikana am-

mutut, sekä heti vangitsemisen jälkeen kuolleet, toisin sanoen ne suomalaiset sotavangit,
joita ei rekisteröity sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon leireillä.
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Nämä luvut voidaan jakaa vuosiin ja kuukausiin.

Vuosi 1942 henkeä
tammikuu 34
helmikuu 20
maaliskuu 45
huhtikuu 17
toukokuu 22
kesäkuu 11
heinäkuu 20
elokuu 19
syyskuu 20
lokakuu 12
marraskuu 4
joulukuu 10

Yhteensä 234

Vuosi 1943 henkeä
tammikuu 11
helmikuu 32
maaliskuu 35
huhtikuu 15
toukokuu 39
kesäkuu 18
heinäkuu 26
elokuu 25
syyskuu 15
lokakuu 7
marraskuu 8
joulukuu 19

Yhteensä 220

Vuosi 1944 henkeä
tammikuu 20
helmikuu 15
maaliskuu 19
huhtikuu 14
toukokuu 15
kesäkuu 169
heinäkuu 665
elokuu 37
syyskuu 61
lokakuu 3
marraskuu 1
tiedot puuttuvat 4

Yhteensä 2023

Huolimatta siitä, että Neuvostoliitossa olevien sotavankien tilastointi- ja re-
kisteröintimenetelmä määriteltiin tarkasti lukuisissa ohjeellisissa asiakirjoissa,
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon toisen osaston henkilökunta ei pys-
tynyt suoriutumaan täysin sille asetetusta tehtävästä.

On selvää, että sisäasiain kansankomissariaatin työntekijät saivat niin talvi-
kuin jatkosodankin aikana vankien kuulustelupöytäkirjoista alustavat tiedot
suomalaisten sotavankien rekisteröimiseksi ja tilastoimiseksi. Juuri niissä oli
tärkeimmät tiedot vangiksi joutuneista suomalaista sotilaista: henkilötiedot, ar-
meija, kansalaisuus jne.

Vuosi 1941 henkeä
kesäkuu 26
heinäkuu 169
elokuu 110
syyskuu 112
lokakuu 38
marraskuu 28
joulukuu 24
Vangiksijäämisaika
tuntematon 6

Yhteensä 513



S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .      119

Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjat

Sotavankien kuulustelupöytäkirjojen, kuulustelulomakkeiden ja henkilö-
korttien avulla voi selvittää kaikkein täsmällisimmin ja tarkimmin vangiksi jou-
tuneiden kohtalon. Tämän asiakirja-aineiston voi jakaa ehdollisesti kolmeen
osaan. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat sotavankien alustavan kuulustelun
pöytäkirjat. Toiseen ryhmään kuuluvat sotavankileireillä olleiden vankien kuu-
lustelulomakkeet ja henkilökortit. Kolmannen ryhmän asiakirjoihin voidaan lu-
kea sotavankien antamat todistukset karanteenileireillä sen jälkeen, kun heidät
oli palautettu kotimaahansa välirauhansopimuksen ehtojen mukaan.

Erityisen mielenkiintoisia ovat mielestäni vangiksi joutuneiden Suomen ar-
meijan sotilaiden ja upseereiden alustavien kuulustelujen pöytäkirjat. On kui-
tenkin todettava heti, että tutkijoilla on äärimmäisen vähän näitä asiakirjoja tal-
vi- ja jatkosodan ajalta. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että Venäjän federaa-
tion arkistoissa ei ole käytännöllisesti lainkaan talvisodan aikaisia suomalaisten
sotavankien kuulustelupöytäkirjoja. Tilanne on sama myös jatkosodan aikaisten
kuulustelupöytäkirjojen kanssa. Palaan tähän asiaan myöhemmin.

Talvisota

Kun tutkimme ja analysoimme käytössämme olevia suomalaisten sotavankien
kuulustelupöytäkirjoja, olisi loogista olettaa vangeille esitettyjen kysymysten
perustuneen puna-armeijan tai -laivaston komentajien ja sisäasiain kansanko-
missariaatin johdon antamiin ohjeisiin tai määräyksiin. Etsittyäni arkistoista
vahvistusta tälle asialle löysin lopulta laivaston arkistosta vastaavan asiakirjan.
Talvisodan kynnyksellä, 27. marraskuuta 1939 Itämeren Punaisen lipun laivas-
ton komentaja, toisen arvoluokan lippupäällikkö Tributs ja sotaneuvoston jäsen,
prikaatin komentaja Jakovenko hyväksyivät ja määräsivät saatettavaksi kaikki-
en laivojen ja yksiköiden päälliköiden tiedoksi Ohjeet vankien, loikkareiden,
haaksirikkoutuneista laivoista pelastettujen ja haavoittuneiden kuulustelusta.77

Erittäin suurella todennäköisyydellä voidaan todeta, että kyseinen asiakirja oli
tarkoitettu koskemaan nimenomaan suomalaisia sotavankeja, mistä on todistee-
na kyseisen asiakirjan laatineiden ja allekirjoittaneiden asema, kuin myös sen
vahvistamisen aika ja paikka. Se oli ensimmäisiä asiakirjoja, jossa määriteltiin
Suomen armeijassa palvelevien sotilashenkilöiden kuulustelun tehtävät. Siinä
todettiin mm., että yhtymien, laivojen ja yksiköiden komentajien tuli pyrkiä ot-
tamaan vankeja tietojen saamiseksi vihollisesta. Jokaisen laivan tai yksikön ko-
mentaja oli velvollinen suorittamaan alustava kuulustelu kysymyksistä, jotka
koskivat hänelle annettua taistelutehtävää. Kaikki sotavankien ja loikkareiden
kuulusteluihin ja pidättämiseen liittyvät kysymykset tuli sopia sisäasiain kan-
sankomissariaatin erikoisosaston kanssa.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ohjeen mukaan sotavangilta takavarikoitiin kaikki henkilöllisyystodistukset,
ase, vyö ja terävät esineet. Kuulustelu tuli järjestää välittömästi vangitsemisen
jälkeen. Suosituksen mukaan alustavan kuulustelun vastauksia ei kirjattu ylös
kuulusteltavan ollessa läsnä. Korkeintaan kaksi komentajaa sai kuulustella van-
kia samanaikaisesti.

Upseerit, aliupseerit ja rivimiehet piti mahdollisuuksien mukaan eristää toi-
sistaan vangitsemisen jälkeen. Heitä piti myös säilyttää ja kuulustella erillään
toisistaan. Kuulustelun aikana ei saanut missään tapauksessa esittää suoria ky-
symyksiä, jotka paljastivat työläisten ja talonpoikien puna-armeijan joukko-
osastojen tai Itämeren punaisen lipun laivaston laivojen suunnitelmat ja aikeet.
Kuulustelijan tuli kuitenkin vaatia tiukasti vastaukset esittämiinsä kysymyksiin.

Kuulustelijoiden tuli kuulustelun aikana arvioida äärimmäisen varovasti van-
gin ilmoittamia tietoja. Tämä koski erityisesti tihutyöntekijöitä ja loikkareita,
joiden joukossa oli sisäasiain kansankomissariaatin vakoiluosaston mukaan tar-
koituksella lähetettyjä vakoilijoita.78  Heitä tuli kuulustella erityisen huolellises-
ti yrittäen saada heidät kiinni ristiriitaisten tietojen antamisesta. Tällainen, sinäl-
lään oikeutettu varovaisuus johti usein tarpeettomaan epäluottamukseen sota-
vankeja kohtaan.

Taistelutehtävien kannalta välttämättömien tietojen lisäksi laivojen ja yksi-
köiden komentajien tuli kiinnittää erityisestä huomiota myös toisiin, yhtä tär-
keisiin tietoihin: suomalaisten miinakenttien sijaintiin, tulossa oleviin lento-
hyökkäyksiin, sukellusveneiden sijaintiin ja vastaaviin tietoihin. Nämä tiedot
tuli lähettää välittömästi Itämeren laivaston esikuntaan.

Itämeren laivaston yksiköiden pidättämät sotavangit lähetettiin alustavan
kuulustelun jälkeen sisäasiain kansankomissariaatin Oranienbaumin erikois-
osastoon. Alustavan kuulustelun pöytäkirjan kopio ja vangilta takavarikoidut
asiakirjat tuli lähettää samanaikaisesti Itämeren punaisen lipun laivaston tiedus-
teluosastolle.

Sotavankien, loikkareiden, haaksirikkoutuneista laivoista pelastettujen ja
haavoittuneiden kuulusteluista annettujen ohjeiden analyysi osoittaa, että ne
pohjautuivat Sotavankiasetuksen periaatteille: Upseerit ja rivimiehet tuli sijoit-
taa eri paikkoihin ja kaikille sotavangeille annettiin takeet siitä, että Neuvosto-
liiton edustajat kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti. Ohjeen tiettyjä pykäliä
täydennettiin myöhemmin ja osa niistä liitettiin toisiin vihollisarmeijan sota-
vankien kohtelua koskeviin neuvostoliittolaisiin ohjeellisiin asiakirjoihin.79

Kun puna-armeijan joukko-osastot olivat ottaneet sotavangin, tämä joutui
heti alustavaan kuulusteluun. Siinä kysyttiin yleensä vain yleiset tiedot: etu- ja
sukunimi, henkilötunnus, joukko-osaston numero, komentajien nimet ja mie-
histövahvuus. Sen jälkeen sotavanki luovutettiin tiedusteluelimille ja vasta sen

○ ○ ○ ○ ○ ○

78 Ohjeet sotavankien, loikkareiden uppoavista laivoista pelastettujen ja haavoittuneiden kuu-
lustelemisesta. �����*3������M#%����������
��������. 31–32. Ks. liite 2.

79 Ks. esimerkiksi 29.12.1339 julkaistu sisäasiain kansankomissariaatin päiväkäsky nro 0438,
jolla vahvistettiin väliaikainen ohje sotavankien vastaanottopisteiden toiminnasta sotavan-
keja vastaanotettaessa.�����������������:���
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jälkeen sisäasiain kansankomissariaatin työntekijöille, joiden piti kuulustella
vankia saadakseen tältä kaikkein täydellisimmät tiedot. Tämä suomalaisten so-
tavankien kuulustelujärjestys oli käytössä niin talvi- kuin jatkosodankin aikana.
Jatkosodan aikana mukaan tulivat kuitenkin vielä rajavartioston joukotkin ja
partisaaniosastot. Palaan tähän myöhemmin.

Ensimmäisessä vaiheessa vangin kuulustelun hoitivat tiedusteluelinten työn-
tekijät pyrkimyksenään saada vangilta sotilastietoja. Toisessa vaiheessa häntä
kuulustelivat sisäasiain kansankomissariaatin työntekijät, joita kiinnosti ennen
kaikkea Suomen väestön suhtautuminen sotaan, vangin poliittiset näkemykset,
hänen kuulumisensa johonkin puolueeseen jne. Joskus nämä järjestöt kuulus-
telivat vankia samanaikaisesti, mutta useimmiten vanki luovutettiin sisäasiain
kansankomissariaatille vasta sen jälkeen, kun häneltä oli saatu strategisesti mer-
kittävät tiedot.

Vangilta saadut tiedot kirjattiin kuulustelun aikana Sotavangin kuulustelu-
lomakkeeseen, jossa oli seuraavat kohdat:

1. etu- ja sukunimi, isännimi, kansallisuus, syntymäaika ja -paikka, asuin-
paikka

2. sosiaalinen asema ja puoluekanta
3. tiedot asepalveluksesta: asema, arvo, onko sotavanki kutsuttu asepalveluk-

seen vai astunut vapaaehtoisesti palvelukseen, palvelusaika armeijassa ja
aika, mistä lähtien on osallistunut taistelutehtäviin.

Tiedustelupalvelun elimet kuulustelivat vankia saadakseen tältä mahdollisim-
man täsmälliset ja yksityiskohtaiset tiedot sotavangin joukko-osaston ja muiden
Suomen armeijan yksiköiden sijainnista kyseisellä rintamalohkolla, niiden teh-
tävistä, puolustusta sivustasta suojaavista yhteenliittymistä ja reservissä olevista
joukoista. Saadut tiedot kirjattiin karttaan. Tiedustelupalvelua kiinnostivat
myös tiedot Suomen armeijan joukko-osastojen aseistuksesta sekä tykistöpatte-
reiden, lentokenttien ja muiden strategisten kohteiden sijainti. Lisäksi sotavan-
gilta pyrittiin saamaan tietoja joukko-osaston päiväjärjestyksestä, kuten varti-
joiden vaihdosta, tarkkailupisteiden, vartioiden ja väijytysten sijainnista. Esi-
merkiksi alla olevassa, 9.maaliskuuta 1940 puna-armeijan tiedustelujoukkojen
joukkueen vangiksi ottaman Alvar Hongasen80  kuulustelulomakkeessa on seu-
raavat tiedot suomalaisten joukko-osastojen sijainnista Kaiden saarella.

○ ○ ○ ○ ○ ○

80 Sukunimessä on virhe, oikea nimi on Honkanen. Honkanen Alvar Mikael 02.09.1916
Multia. Jäänyt vangiksi 09.03.1940. Palautettu Suomeen sotavankien vaihdossa 20.04.1940.



122 S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .

Sotavangin kuulustelulomake81

Sukunimi, etunimi, isännimi, sosiaali-
nen tausta, mistä kotoisin, asema, arvo,
kansallisuus, puoluekanta, mobilisoitu
vai vapaaehtoinen, palvelusaika, mistä
lähtien osallistunut taistelutoimintaan.

Honganen Alvar/ isä Keo/; syntynyt
v. 1916, työläinen, kotoisin Nokialta.
Ravilon jääkäripataljoonan rivimies,
suomalainen, kutsuttu palvelukseen
13. lokakuuta 1939.
Ollut Haapasaaressa kaksi viikkoa.
Saapunut Kemiön saarelta (Turku).

Joukko-osasto (kyseltävä niin kauan että
selviää vangin tietämä ylin yhtymä/
joukko-osasto).

Ravilon pataljoona, kaksi komppaniaa,
4 ryhmää.
Pataljoonan komentaja majuri Ravilo.
Komppanian päällikkö vänrikki
Kantoniemi.
Joukkueenjohtajat vänrikki Mattila ja
vänrikki Pehema.

Rintamalinjalla olevien joukko-
osastojen sijainti (alue tai asema),
reservit, missä ja kenen kanssa sivusta
(tiedot merkittävä karttaan), tehtävät.

Pataljoona sijoitettu Haapasaareen.
Erilliset joukkueet vartioivat Askerin,
Kaiden ja muilla saarilla Haapasaaresta
etelään. Mutta Reiskerin saarella on
muita joukko-osastoja. En tiedä mitä.
En tiedä, ketä on oikealla ja vasemmalla.
Kilpisaarella on tykistö ja joukkoja,
mutta en tiedä mitä.

Kuulustelija täyttää seuraavat kohdat. Vartijoiden vaihto tapahtuu kello 18 ja
vartijat ovat paikoillaan kolme vuoro-
kautta.
Tähystysasemat ovat Haapasaaressa.
Pataljoonan aseistuksena on uusia
ruotsalaisia kivääreitä ja konepistooleja.

Suomen armeijan joukkojen sijainnin lisäksi Honkasen kuulustelun suorittanut
linnoitusalueen esikunnan majuri Kuzmin kirjasi kuulustelulomakkeeseen myös
tiedot mielialoista armeijan sisällä, päiväjärjestyksestä sekä kuulusteltavan su-
kulaisista:

”Sotilaiden mieliala on huono. Odottavat sodan loppumista. Kaikki ovat
vakuuttuneita siitä, että Mannerheimin loppu on lähellä.

Ei halua taistella Suomen armeijan riveissä, mutta jos hänen sallitaan
liittyä kansanarmeijaan, ei aio taistella.

Vaimo on Karjalasta kotoisin oleva Jelena Romanova, joka jäi vuonna
1917 sisarensa kanssa Suomen rajalle. Mennyt naimisiin hiljattain, jou-
lukuussa, kun oli lomalla armeijasta.

Vaimo on töissä Nokian kumitehtaalla. Ansaitsee alle 200 markkaa.”82

Kuten kuulustelupöytäkirjasta näkyy, tärkeimpiä olivat kuitenkin sotilaalliset
kysymykset, mikä ei ollut sattumaa. Tiedämme hyvin, että puna-armeija ja Itä-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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meren laivasto eivät suoriutuneet monista niille annetuista taistelutehtävistä tal-
visodan aikana talvella 1939–1940. Yksi syy siihen oli varmasti puna-armeijan
tiedusteluhallinnon ja Itämeren laivaston tiedusteluosaston heikko toiminta.
Kommunistisen puolueen keskuskomitea käsitteli Suomen sotaa kokoukses-
saan 14.–17. huhtikuuta 1940. Kokouksen puhujana oli mm. pääesikunnan va-
koilutoiminnan päähallinnon päällikkö Proskurov.83  Monien muiden tavoin
myös hän puhui tiedustelutoiminnan puutteista ja virheistä huomauttaen sen ali-
arvioineen Mannerheim-linjan merkityksen. Osittain liian tiukka salassapito-
velvollisuus johti siihen, että joukot eivät saaneet tietoja suomalaisten puolus-
tuksesta. Lisäksi puna-armeijan joukko-osastot eivät käytännössä hoitaneet tie-
dustelua ollenkaan.84  Suurin osa tiedoista, jotka tiedustelu hankki talvisodan
kynnyksellä tai sen aikana vihollisarmeijasta, olivat joko vanhentuneita tai vää-
riä. Monia Suomen puolustusvoimien tilaa koskevia tiedustelutietoja ei ollut
ollenkaan.

Itämeren laivaston päällystöllä oli talvisodan aikana vastaavia ongelmia. On
selvää, että tehtävien hoitamiseksi menestyksekkäästi he olisivat ehdottomasti
tarvinneet tietoja suomalaisten rannikkopattereiden sijainnista. Pietarilaisen
historian tutkijan, valtiollisen sotalaivaston arkiston työntekijän, historiatieteen
lisensiaatti P. Petrovin mukaan ”määritellessään suomalaisten Saarenpään 254-
millisen rannikkopatteriston sijaintia Björkön saarella Itämeren laivaston tie-
dustelu käytti ensimmäisen maailmansodan aikaisia tietoja, minkä vuoksi es-
kadroonan laivat ampuivat huomattavan määrän ammuksia tyhjiin paikkoi-
hin”.85

Hämmästyttävää on sekin, että alueen ilmakuvaus suoritettiin vasta 21. joulu-
kuuta 1939 sen jälkeen, kun Itämeren laivaston taistelulaivat olivat tehneet neljä
suurta hyökkäystä Saarenpään patteria vastaan. Tiedustelupalvelu dekoodasi
kuvat kuitenkin vasta 23. joulukuuta 1939 ja määritteli vihollisen patterin asei-
den sijainnin pääpiirteissään.86  Lisäksi tiedusteluosasto määritteli vihollisen
10-tuumaisen tykistöpatterin koostumuksen väärin: kuuden sijasta tykkien
määräksi ilmoitettiin neljä.

Puna-armeijan ja Itämeren laivaston tiedusteluosaston puutteellisia tietoja
Suomen armeijan joukko-osastojen ja yksiköiden sijainnista täydennettiin kuu-
lustelemalla sotavankeja. Laivaston tiedusteluosasto lähetti 5. joulukuuta 1939
tiedusteluraportin nro 83, jossa todettiin, että suomalaisten sotavankien kuulus-
teluissa on saatu selville seuraavien betonoitujen tykistöpisteiden ja -linnoitus-
ten sijainti:

○ ○ ○ ○ ○ ○

83 Proskurov, Ivan Josifovitš (1907–1941). Johti vuosina 1937–40 puna-armeijan pääesikun-
nan vakoilutoiminnan päähallintoa. Pidätettiin ja ammuttiin vuonna 1941. Rehabilitoitiin
vuonna 1954.
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Seiviston niemi/koordinaatit: 60 12 pohjoista leveyttä, 29 02 itäistä pi-
tuutta/ 1 patteri, jonka kaliiberi ei tiedossa.
Björkön saari, patteri, jonka kaliiberi ei tiedossa. Kaikki tulipisteet ovat
betonoituja.
Tiurinsaari, yksi patteri, jonka kaliiberi ei tiedossa.
Pitkopaasin saari, yksi patteri, jonka kaliiberi ei tiedossa.
<…> Kaunissaari, tykistöpatteri, jonka kaliiberi ei tiedossa.
Hmeletskin lahden rannalla on tykistöpatteri, jonka kaliiberi ei tiedossa.
Koiviston niemellä on tykistöpatteri, jonka kaliiberi ei tiedossa.87

Itämeren laivaston tiedusteluosasto suhtautui skeptisesti sotavankien kuuluste-
luissa saatuihin tietoihin. Asiakirjoihin kirjattiin usein merkintä, että sotavangin
tiedot eivät ole täysin luotettavia. Useimmiten tiedot eivät olleet kattavia vaan
luonteeltaan irrallisia. Nekin käytettiin kuitenkin hyväksi. Kaikki vangeilta saa-
dut strategiset tiedot tarkistettiin ja analysoitiin huolellisesti. Suomalaisten sota-
vankien kuulusteluissa oli 27.12.1939 mennessä hankittu tiedot Mäkiluodon,
Pukkion ja Tuirinsaaren tykistöpattereiden sijainnista ja 04.01.1940 mennessä
tiedot Ravansaaren, Harmajan, Kuivassaaren, Katajaluodon, Kustaanmiekan ja
Santahaminan pattereista.88  Tammikuussa 1940 suomalaisen siviilin kuuluste-
luissa oli saatu selville suhteellisen tarkat tiedot suomalaisten rannikkopatterin
sijainnista Viipurin alueella.89  On vaikea todentaa, miten hyvin nämä tiedot vas-
tasivat todellisuutta, koska Itämeren laivaston tulituksesta ja lentopommituk-
sista huolimatta yksikään suomalaisten rannikkopatteri ei tuhoutunut.

Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjojen analysointi osoittaa, että
sisäasiain kansankomissariaatin työntekijät saivat täydellisimmät tiedot sotilai-
den ja upseereiden mielialasta ja sukulaisista sekä Suomen armeijan sotilaisiin
talvisodan aikana suunnatun neuvostopropagandan tehokkuudesta sotavankien
vastaanottopisteissä ja leireillä.

Venäjän federaation arkistoissa suorittamissani tutkimuksissa onnistuin löy-
tämään yli kolmenkymmenen talvisodan aikana vangiksi jääneen suomalaisen
sotavangin kuulustelupöytäkirjan. Suurin osa niistä sijaitsee Venäjän valtiolli-
sessa sosiaalipoliittisen historian arkistossa (RGASPI) Moskovassa. Nämä asia-
kirjat ovat osa niin sanottua Kuusisen mappia.90  Kaikki suomalaiset sotavangit,
joiden tiedot ovat tässä mapissa, jäivät vangiksi talvisodan toisessa vaiheessa eli
helmikuun 11. päivän jälkeen, toisin sanoen sen jälkeen, kun neuvostojoukot
aloittivat hyökkäyksen Mannerheimin linjaa vastaan. Joitakin suomalaisten so-
tavankien kuulustelupöytäkirjoja löytyi Venäjän valtiollisesta sotalaivaston ar-
kistosta (RGA VMF). Samasta arkistosta löytyi myös yhden sotavangiksi jää-
nen Viron kansalaisen91  kuulustelupöytäkirja. Itämeren laivaston erikoisosas-
ton työntekijöiden mielestä hän saattoi palvella vapaaehtoisena Suomen armei-
jassa.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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91 Kalmus, Karl Johannes, syntynyt 8.06.1920 Narvassa. Jäänyt vangiksi Sommersin alueella.

Hänen myöhemmän kohtalonsa selvittäminen ei onnistunut.
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Venäjän valtiollisessa sosiaalipoliittisen historian arkistossa olevat suoma-
laisten sotavankien kuulustelupöytäkirjat sisältävät enimmäkseen muistiinpa-
noja kuulusteluista, jotka pidettiin sotavankien Siestrajoen vastaanottopaikassa.
Kuulustelijoina olivat puna-armeijan poliittisten osastojen ja sisäasiain kansan-
komissariaatin sekä 13. armeijan vihollisen keskuudessa tehtävästä työstä vas-
taavat työntekijät, Suomen kansanhallituksen edustajat ja Kansan Valta -lehden
päätoimittaja Linko.92  Kuulustelut pidettiin suomen kielellä ja arkistoissa on
kopiot näistä asiakirjoista. Myöhemmin kuulustelupöytäkirjat käännettiin venä-
jäksi.

Vaikka Siestrajoen vastaanottopaikassa pidetyissä kuulusteluissa esitettiin
myös sotatoimiin – Suomen armeijan joukko-osastojen sijaintiin ja aseistuk-
seen sekä Neuvostoliiton ilmavoimien ja tykistön toimintaan – liittyviä kysy-
myksiä, tärkeintä oli kuitenkin hankkia niiden aikana toisenlaisia tietoja. Suo-
malaisia sotavankeja kuulustelevia poliittisten ja sisäasiain kansankomissa-
riaatin elinten työntekijöitä kiinnosti ennen kaikkea suomalaisten sotilaiden ja
upseereiden suhtautuminen sotaan, neuvostopropagandan tehokkuus, Suomen
sisäiset asiat, Suojeluskunnan rakenne, päämäärä, tehtävät ja työ jne. Samalla
selvitettiin luonnollisesti sotavangin poliittiset näkemykset. Käytettävissämme
on kuulustelupöytäkirjat sotavangeista, jotka edustavat käytännöllisesti katsoen
koko Suomen poliittisen elämän kirjoa: puolueisiin kuulumattomia, kommunis-
teja, Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen jäseniä, suojeluskuntalaisia jne.
Näkemyksistään riippuen he vastasivat eri tavalla kysymykseen suhtautumises-
taan Kuusisen hallitukseen ja siviilien ja sotilaiden suhtautumisesta sotaan. Esi-
merkiksi sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen, rivimies Sulo Niemelä93  il-
moitti kuulustelussa, että ”kansanhallitus on vihollisen käyttämä propaganda-
väline”, ja että hänen mielestään ”suomalaiset työläiset eivät saavuta samanlais-
ta hyvinvointia, kuin heillä oli ennen sotaa”.94  Monet sosiaalidemokraattisen
puolueen jäsenet olivat samaa mieltä hänen kanssaan. Heihin kuului myös korp-
raali Kurt Sandqvist95 , jonka mielestä Kuusisen hallitus oli ”varjohallitus”.96

Sotavankien joukossa oli tosin niitäkin, jotka tunnustivat Suomen kansanhal-
lituksen lailliseksi ja työväenluokan etuja puolustavaksi hallitukseksi. He ilmai-
sivat valmiutensa liittyä Suomen kansanarmeijaan.97  He olivat kuitenkin selvä
vähemmistö. Kuulustelupöytäkirjoista käy ilmi, että he olivat joko loikkareita
tai Suomen kommunistisen puolueen jäseniä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

92 Yrjö (Iivo, Juri) Linko oli tunnetun suomalaisen kommunistin Antti Hyvösen (1900–1988)
salanimi. Hänestä tarkemmin esimerkiksi: Rentola, K., Kenen joukoissa seisot. Suomalainen
kommunismi ja sota 1939–1945. WSOY, 1994, 26–28, 31, 41, 51, 57, 60, 62, 65–66, 103,
108, 129, 132, 172, 176, 225, 351–352, 453, 494. Ks. myös: Alava T., Frolov D., Nikkilä R.
Rukiver! Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa. Edita, 2002, 112.

93 Niemelä Sulo, syntynyt 9.02.1910 Vahvialassa, sotamies Er.P7, joutui vangiksi 20.02. 1940
Yläsommeessa. Palautettu Suomeen sotavankien vaihdossa 20.04.1940.
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95 Sandqvist Kurt Leopold Konrad, syntynyt 18.01.1915 Helsingissä, korpraali JR10, joutui
vangiksi 19.02.1940 Summassa. Palautettu Suomeen sotavankien vaihdossa 20.04.1940.
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Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoissa olevat tiedot osoittavat
selvästi, että monet vangit eivät salanneet poliittisia näkemyksiään, mukaan lu-
kien sitä, että olivat Suojeluskunnan jäseniä. Esimerkiksi viidennen jalkaväki-
rykmentin kolmannen pataljoonan kolmannen tarkka-ampujakomppanian ali-
kersantti Pyyriä Ilmari Elias98 , joka joutui vangiksi 17. helmikuuta 1940, vasta-
si ”kysymykseen, miksi oli Suojeluskunnan jäsen, …että meille luvattiin hyvä
työpaikka, jos liittyisimme jäseneksi, mutta sen jälkeen kun olin ollut jonkin
aikaa jäsen, huomasin, että minulle ei anneta täällä työpaikkaa vaan aika menee
sotakoulutukseen, eikä minulle maksettu siltä ajalta palkkaa”.99  Monet vangit
yrittivät kaikin tavoin osoittaa, että eivät olleet toimineet aktiivisesti Suojelus-
kunnassa. Myös suomalaisten sotavankien suhtautuminen Suojeluskuntaan vaih-
teli. Toiset suhtautuivat myönteisesti, toiset äärimmäisen kielteisesti ja vastasivat
kysymykseen jäsenyydestään kyseisessä järjestössä: ”En ole vielä sotahullu”.100

Loput ottivat neutraalin kannan, eivät haukkuneet mutta eivät kehuneetkaan.
Myös suhtautuminen sotaan vaihteli sotavankien keskuudessa. Mielipiteet

talvisodan syistä vaihtelivat. Joidenkin mielestä Neuvostoliitto aloitti sodan,
toiset taas syyttivät siitä Suomen vallanpitäjiä, jotka eivät halunneet ratkaista
aluekysymyksiä rauhanomaisin keinoin. Käytännöllisesti katsoen kaikki tun-
nustivat, että monet sotamiehet ja upseerit olivat väsyneet sotaan ja että Suomen
armeijan taisteluhenki oli jo alkanut laskea. Monet totesivat kuitenkin, että siitä
huolimatta kaikki vangit olivat varmoja sodan oikeellisuudesta, koska suoma-
laiset puolustivat maataan Neuvostoliittoa vastaan. Siksi vastarinta jatkuisi.101

Suomalaiset sotavangit eivät olleet yksimielisiä myöskään neuvostopropa-
gandan tehokkuudesta. Kaikki vangit väittivät, että venäläisten lentolehtisten
lukemista ja radiolähetysten kuuntelemista ei kielletty, mutta niihin suhtaudut-
tiin vaihtelevasti. Jotkut uskoivat niihin, toiset epäilivät tietojen todenperäisyyt-
tä. Tämä koski erityisesti suomalaisten sotavankien esiintymisiä radiossa. Jot-
kut pitivät niitä vihollisen propagandatemppuina.

Käytettävissä olevien suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjojen ana-
lysointi osoittaa, että vangeille esitettiin kysymyksiä laajemmin, kuin mitä soti-
laallisen tiedon saaminen olisi edellyttänyt. Samanaikaisesti olen sitä mieltä,
että pöytäkirjat palvelivat myös vankien rekisteröintitehtävää, koska ne sisälsi-
vät kysymyksiä, joiden avulla oli mahdollista selvittää suomalaisten sotavan-
kien poliittisia sympatioita. Huomattavaa osaa suomalaisilta sotavangeilta kuu-
lustelujen aikana saaduista tiedoista käytettiin propagandatyössä, joka suunnat-
tiin rintamalla oleville Suomen armeijan joukoille. Talvisodan sotavankien kuu-
lustelupöytäkirjoista on kuitenkin todettava, että edessä on vielä suuri työ nii-
den löytämiseksi. Tämä johtuu siitä, että yli kuudenkymmenen vuoden kuluttua
on vaikea määritellä näiden historiallisten asiakirjojen todellinen määrä, luoda
tarkka kuva vangiksi jäämisen syistä ja selvittää talvisodan aikana vangiksi jää-
neiden suomalaisten sotavankien myöhempi kohtalo.

○ ○ ○ ○ ○ ○

98 Pyöriä Ilmari 29.09.1912. Valkeala. Palautettu Suomeen sotavankien vaihdossa 20.04.1940.
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Jatkosota

Kuten jo edellä totesin, suomalaisille sotavangeille kuulusteluissa esitetyt kysy-
mykset eivät koskeneet pelkästään välttämättömien rekisteröintitietojen saa-
mista. Mikä neuvostoviranomaisia kiinnosti eniten, mitä erityistietoja he yritti-
vät saada jatkosodan aikana sotavangeilta? Vastaukset näihin ja moniin muihin
kysymyksiin löytyvät tallessa olevista kuulustelupöytäkirjoista.

Jatkosodan aikaiset historialliset asiakirjat, myös kuulustelupöytäkirjat ja
kuulustelulomakkeet, voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
1) sotavankien alustavan kuulustelun pöytäkirjat
2) sotavankileireillä olleiden vankien kuulustelulomakkeet ja henkilökortit
3) sotavankien antamat todistukset karanteenileireillä sen jälkeen, kun heidät

oli palautettu kotimaahan.
Jokaisen ryhmän tiedot eroavat toisistaan rakenteeltaan ja ytimeltään, mutta ne
antavat mahdollisuuden tutkia meitä kiinnostavaa kysymystä sekä eri puolilta
että tapahtumien eheän kokonaisuuden kannalta.

Erityistä huomiota kannattaa kuitenkin kiinnittää ensimmäiseen ryhmään, eli
sotavankien alustavan kuulustelun pöytäkirjoihin. Huolimatta siitä, että tilanne
ei yleensä antanut mahdollisuutta kuulustella sotavankia yksityiskohtaisesti,
juuri niissä on tietoja vankien myöhemmästä kohtalosta. Tutkijoiden käytössä
on kolmenlaisia kuulustelupöytäkirjoja. Ensinnäkin meillä on puna-armeijan
vakituisten joukkojen vangitsemien sotilaiden alustavien kuulustelujen pöytä-
kirjat. Valitettavasti suurin osa näistä asiakirjoista ei ole vielä tutkijoiden käytet-
tävissä. Meitä kiinnostavalta ajanjaksolta, eli jatkosodan ajalta ja erityisesti
vuosien 1942–1944 asemasodan ajalta on käytettävissä etupäässä loikkareiden
kuulustelupöytäkirjoja.

Toiseksi meillä on sisäasiain kansankomissariaatin rajavartiojoukkojen vuonna
1941 vangitsemien suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoja. En kuiten-
kaan tutkimukseni aikana löytänyt näiden vankien täydellisiä ja laajoja kuuluste-
lupöytäkirjoja. Käytettävissä on vain operatiivisiin raportteihin liitettyjä osia niistä.

Kolmanneksi meillä on alustavan kuulustelun pöytäkirjat niistä suomalaisista
sotavangeista, jotka joutuivat partisaaniosastojen vangiksi Karjalan ja Suomen
alueella vuosina 1941–1944. Nämä asiakirjat ovat tärkeimpiä, koska ne ovat
parhaiten tutkijoiden saatavilla.

Kuten talvisodankin aikana, myös nyt sotavangilta kysyttiin heti vangitsemi-
sen jälkeen alustavat tiedot, jotka olivat enimmäkseen yleisluonteisia. Ennen
kaikkea häneltä kysyttiin sotilaallisia tietoja sekä yleisimmät henkilötiedot: etu-
ja sukunimi, joukko-osaston numero, henkilötunnus, komentajien nimet ja yk-
sikön sotilaiden lukumäärä ja heidän aseistuksensa. Sen jälkeen vanki piti ohjei-
den mukaan luovuttaa sisäasiain kansankomissariaatin virkailijoille sotavan-
kien vastaanottopaikkaan, missä häneltä kysyttiin tarkemmat ja perusteellisem-
mat tiedot kaikista kysymyksistä, jotka kiinnostivat sisäasiain kansankomissa-
riaattia ja tiedustelupalvelua. Tutkittuani kaikki käytettävissäni olleet asiakirjat
tulin kuitenkin siihen tulokseen, että ohjeita ei aina noudatettu. Kuulustelu pi-
dettiin usein taistelujen aikana ja silloin vanki saatettiin tuhota heti sen jälkeen,
kun häneltä oli saatu tarvittavat tiedot.
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Loikkareiden kuulustelupöytäkirjoista on todettava heti, että käytettävissäm-
me on hyvin vähän vapaaehtoisesti vangiksi antautuneiden sotilaiden kuulus-
telupöytäkirjoja. Loikkareita on ollut erittäin vähän. Valitettavasti heidän tark-
kaa lukumääräänsä on vaikea määritellä, koska tutkijoilla ei ole tähän päivään
mennessä täydellisiä ja mikä tärkeintä, luotettavia tietolähteitä, jotka osoittai-
sivat, että kyseinen sotavanki on loikkari.

Mikä sai sotilaan siirtymään vihollisarmeijan puolelle? Käytettävissäni ole-
vien lähteiden perusteella olen sitä mieltä, että syitä on useita: ideologiset eri-
mielisyydet vallitsevasta yhteiskuntajärjestelmästä, sotaväsymys ja joukkojen
kehno elintarvikehuolto. Eräät loikkarit perustelivat vihollisen puolelle siirty-
mistä pelolla joutua oikeudelliseen vastuuseen joistakin teoistaan. Yhtenä vai-
kuttavana tekijänä oli tietenkin myös neuvostoliittolainen propaganda. Nämä
syyt olivat kaikkein yleisimmät, mutta niiden lisäksi on tietenkin myös muita,
jokaisen loikkarin henkilökohtaisia syitä.

Jatkosodan aikana vihollisen puolelle loikanneiden suomalaiset sotilaiden
yleisimmät motiivit olivat seuraavat: poliittinen erimielisyys Suomessa vallitse-
vasta järjestelmästä, haluttomuus taistella ja pelko joutumisesta oikeudelliseen
vastuuseen rikoksista. On todettava, että osa heistä oli joutunut aikaisemmin
oikeuteen muistakin syistä kuin poliittisten näkemystensä vuoksi. Tämä koski
erityisesti asemasodan aikana loikanneita.

Jos vertaamme käytettävissämme olevia tietoja loikkareiden määrästä, hei-
dän kuulustelupöytäkirjojaan, tilannetta rintamalla ja vihollisen puolelle siirty-
misen syitä, voimme tehdä johtopäätöksen, että loikkareiden lukumäärään vai-
kuttavat useat tekijät. Niitä ovat tilanne rintamalla, yleinen mieliala maassa, ja,
omituista kyllä, vuodenaika.

Loikkareiden määrään vaikuttaa sekin, onko armeija hyökkäämässä, käykö
se asemasotaa vakiintuneilla rintamalinjoilla (kuten oli Karjalan rintamalla
1942–1943) vai onko se perääntymässä. Luvut osoittavat, että eniten loikkareita
tuli vetäytymisen aikana ja vähiten asemasotavaiheessa. On olemassa tietenkin
myös poikkeuksia: Kimmo Rentolan mukaan Suomen armeijan Pärmin osas-
tosta ErR21 siirtyi syyskuussa 1941 puna-armeijan puolelle 53 sotilasta.102  Tä-
mä joukkoloikkaus oli kuitenkin poikkeus. Kyseinen armeijan yksikkö oli muo-
dostettu 3. syyskuuta 1941. Siihen kuului 289 poliittista ja 400 tavallista vankia.
Poliittisten vankien joukossa oli näkyvimpiä ja kokeneimpia suomalaisia kom-
munisteja. Loikkauspäätöksen syntymiseen vaikutti Suomen armeijan sotilaal-
linen menestys kyseisenä aikana. Komentajaksi määrättiin majuri Nikke Pärmi.
Osaston ollessa matkalla rintamalle junasta karkasi 9 henkilöä. Yksikkö saapui
etulinjaan 13. syyskuuta ja jo muutaman päivän kuluttua alkoivat loikkaukset
puna-armeijan puolelle.103

Kimmo Rentola esittää kirjassaan tietoja siitä, että vuoden 1943 lokakuuhun
mennessä Suomen armeijasta oli loikannut vihollisen puolelle vain 65 henki-

○ ○ ○ ○ ○ ○

102 Rentola, K., Kenen joukoissa seisot. Suomalainen kommunismi ja sota 1939–1945. WSOY,
1994, 363.

103 Tästä kysymyksestä tarkemmin ks.: Rentola,�8�, 1994, 361–362.
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löä.104  Valmistellessani tätä väitöstutkimustani ja tutkiessani, verratessani ja
täydentäessäni tietoja suomalaisista ja venäläisistä arkistoista tulin siihen tulok-
seen, että puna-armeijan puolelle loikkasi 291 henkilöä. Loikkareiden määrä oli
eri vuosina seuraava:

1941 – 98 loikkaria (mukaan lukien Pärmin osasto)
1942 – 32 loikkaria
1943 – 42 loikkaria
1944 – 119 loikkaria105

Myös vihollisen puolelle siirtymisen syyt vaihtelivat rintamatilanteen mukaan.
Hyökkäysvaiheessa yleisimpiä olivat ideologiset ja poliittiset syyt. Asemasodan
aikana tärkeimmiksi nousivat ”henkilökohtaiset syyt”, toisin sanoen karkaus-
yritykset, varkaudet, ylempien taholta tuleva huono kohtelu ja rikokset. Peräy-
tymisvaiheessa taas tärkeimpiä syitä olivat sotaväsymys ja huono muonitusti-
lanne.106  Juuri sodan tässä vaiheessa on vaikeinta määritellä, kuka oli loikkari ja
ketä on pidettävä tavallisena sotavankina, jonka neuvostojoukot ovat ottaneet
vangiksi vangista itsestään riippumattomista syistä. Ongelma on siinä, että Suo-
men armeijan yksiköt perääntyivät joskus erittäin nopeasti eikä perääntyminen
ollut aina järjestäytynyttä. Eräät sotilaat jättäytyivät tahallaan omista joukko-
osastoistaan eri syistä (väsymys, haavoittuminen, eksyminen metsässä jne.).
Kun vangiksi joutumisen syistä ei ollut riittävästi tietoa, yksiköiden komentajat
määrittelivät kyseiset sotilaat usein loikkareiden ryhmään, vaikka se ei aina ol-
lut totta.

Kuten edellä todettiin, myös sisäasiain kansankomissariaatin rajavartioston
joukot ottivat jatkosodan aikana Suomen armeijassa palvelevia sotavangiksi.
Valitettavasti näistä vangeista on äärimmäisen vähän tietoja. Operatiivisissa
tiedonannoissa mainittiin usein vain suomalaisvankien määrä, heidän vangiksi

○ ○ ○ ○ ○ ○

104 Rentola, K., 1994, 364.
105 Sota-arkisto (SA), Kantakortit. (Kadonneiden ja kaatuneiden Suomen armeijan sotilaiden ja
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jäämisensä aika ja paikka, mutta ei heidän nimiään.107  Niinpä esimerkiksi Poh-
joisen rintaman selustan vartiointijoukkojen esikunnan päällikkö, eversti
Drejev totesi operatiivisessa raportissa nro 12, että kolmannentoista vartioase-
man lohkolla on 29.06.1941 otettu vangiksi Suomen armeijan sotilas. Viiden-
nen vartioaseman alueella on 7. heinäkuuta 1941 otettu vangiksi lievästi haa-
voittunut Suomen armeijan sotilas. Samana päivänä 73. rajavartio-osaston kap-
teeni Bolašovin ryhmä on ottanut vangiksi Kiimasjärven alueella Suomen
15:nnen rajajääkärikomppanian upseerin ja rivimiehen. Operatiivisten tiedon-
antojen mukaan Karjalais-suomalaisen sotilaspiirin rajavartiosto oli ottanut
12:nteen heinäkuuta mennessä taistelujen aikana vangiksi seitsemän henkilöä.
Heidän joukossaan oli yksi upseeri, kolme kersanttia ja kolme rivimiestä.108

Kuten näemme, nämä tiedot eivät vastaa edellä mainittuja lukuja. Yksinkertai-
nen laskutoimitus osoittaa, että vangiksi otettuja upseereita pitäisi olla vähin-
tään kaksi. 29.06.1941 vangiksi otettu suomalainen upseeri todennäköisesti jo-
ko kuoli haavoihinsa jäätyään vangiksi tai hänen ammuttiin eikä hänen ruumis-
taan haudattu.109

Löysin tutkimustyöni aikana asiakirjoja, jotka vahvistavat, että rajavartioston
joukko-osastot ampuivat suomalaisia sotavankeja. Suomalaisten selustaan teh-
dyn partioretken aikana rajavartioston tarkka-ampujarykmentin 101 tieduste-
lijat kaappasivat 2. syyskuuta 1941 Kuoskun kylän lähellä (Kantalahden alueel-
la) miehen ja noin 15–16-vuotiaan tytön, kun nämä olivat keräämässä marjoja.
Heille pidettiin lyhyt kuulustelu, jonka aikana kysyttiin siviiliväestön suhtautu-
misesta sotaan, maan elintarviketilanteesta, suomalaisten ja saksalaisten varus-
kuntien sijainnista ja suomalaisten ja saksalaisten välisistä suhteista. Sen jäl-
keen ”vangitut, Alatalo ja tyttö,110  ammuttiin ja piilotettiin metsään 2. syyskuuta
1941 kello 22.00, koska edessä olevien tehtävien vuoksi heitä ei voitu ottaa
mukaan ja heidän vapauttamisensa olisi ollut uhka edessä olevan operaation
onnistumiselle”.111  Vastaavia selityksiä siviiliväestöön kohdistuneille epäoikeu-
denmukaisille teoille tavataan erityisen usein partisaaniosastojen taistelutoi-
mien raporteissa vuosilta 1942–1943. Partisaaniosastot muodostettiin kuitenkin
Karjalassa juuri rajavartiojoukkojen ja tihutyöpataljoonien pohjalta. Rajavartio-
joukkojen monista komentajista tuli myöhemmin partisaaniosastojen komentajia.

Toinen esimerkki kyseisistä toimista on 72:n rajavartiojoukkueen tiedustelu-
raporteissa 21. 6.–21.9. 1941 väliseltä ajalta. Siinä todettiin mm., että jouk-
kueen asemapaikkaan palasi 23. heinäkuuta yliluutnantti Gu�evnikovin johta-

○ ○ ○ ○ ○ ○

107 ks. tarkemmin 8��7W� ���=(&38�����<�� ������ 
��0�� Karjalais-suomalaisen sosialistisen
neuvostotasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitea. Erikoisosasto. Karjalais-suo-
malaisen sotilaspiirin sisäasiain kansankomissariaatin rajavartiojoukkojen komissaarien ja
päälliköiden sekä 7:nnen armeijan selustan vartioston operatiiviset ja poliittiset raportit
taistelutoimista, joukko-osastojen tilasta, taistelijoiden ja komentajien sankarillisuudesta
osoittavista esimerkeistä. T.1.

108 8��7W����=(&38�����<��������
��0����������%��:��
109 Suomen sota-arkistossa ja käytettävissämme olevien tietojen perusteella voidaan olettaa, että

tämä upseeri oli todennäköisesti luutnantti, pastori Heiskänen Pentti Jorma, syntynyt
31.7.1914. Kadonnut 29.06.1941.

110 Nimeä ei ole mainittu.
111 Sotavangit ry:n arkisto.
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ma komennuskunta, joka oli vartioinut valtion rajaa 30.06.1941 lähtien. Joudut-
tuaan Vartalampolon alueella taisteluun vihollisen kanssa he olivat ottaneet van-
giksi Suomen armeijan korpraalin.112  ”Oltuaan partioretkellä 1.–23.7. 41 ilman
muonatarvikkeita Gu�ennikovin joukkue oli heikossa kunnossa. He tappoivat
vangin 15.7. Kumajoen rannalla (kv.6408).”113

Voin todeta, että vastaavat tapaukset eivät olleet yleisiä ja ne johtuivat pikem-
minkin syntyneestä tilanteesta. Monet rajavartioston joukkueet toimivat piiri-
tyksessä ja murtautuivat taistellen omien joukkojensa asemiin. Siksi sotavanke-
ja kohdeltiin joissakin tapauksissa liian ankarasti. On otettava huomioon sekin,
että jatkosodan alkuvaiheessa sotavankeja oli äärimmäisen vähän ja että he oli-
vat erittäin arvokkaita vihollista koskevien tietojen saannin kannalta. Näin ollen
sotavangit ammuttiin vain poikkeustilanteissa. Tässä konkreettisessa tapaukses-
sa motiivin vahvistaa sekin tosiasia, että korpraalia yritettiin viedä 72:n rajavar-
tiojoukkueen asemapaikkaan lähes viikon ajan ja hänet ammuttiin siksi, että
rajavartijoiden elintarvikkeet loppuivat.

Tutkimustyöni aikana en löytänyt venäläisistä arkistoista rajavartiojoukkojen
vangiksi ottamien suomalaisten yksityiskohtaisia kuulustelupöytäkirjoja. Tutki-
joilla on käytettävissään vain katkelmia heidän lausunnoistaan, jotka on myö-
hemmin liitetty tiedusteluraportteihin. On luonnollista, että tiedusteluraport-
teihin lainatut tiedot olivat enimmäkseen luonteeltaan sotilaallisia, toisen sa-
noen ne koskivat joukkojen sijaintia, niiden aseistusta, vakituisia sijoituspaik-
koja jne. Niistä puuttuivat kokonaan sotavankeja itseään koskevat tiedot.

On tehtävä vielä yksi huomautus tutkimieni historiallisten asiakirjojen mää-
rän suhteen ja mahdollisuudesta saada se tutkimuksen piiriin.

Karjalan partisaaniliike

Tämän väitöskirjan tarkoituksena ei ole kuvata tarkasti partisaaniosastojen
taistelutoimintaa. Puhuessani jatkosodan aikaisista suomalaisista sotavangeista
en voi kuitenkaan jättää tätä kysymystä kokonaan huomiotta, koska jatkosodan
aikana suomalaisia sotilaita ja upseereita ottivat vangiksi puna-armeijan jouk-
kojen lisäksi myös partisaaniosastot, jotka toimivat ensin Suomen armeijan se-
lustassa Karjalassa ja myöhemmin myös Suomen alueella. Väitöskirjani aiheen
vuoksi minua kiinnostavat luonnollisesti ennen kaikkea partisaanien kaappaa-
mien suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjat ja heidän myöhempi koh-
talonsa.

Karjalan rintaman toiminta-alueella perustettiin vuonna 1941 sisäasiain kan-
sankomissariaatin ja Yleisliittolaisen kommunistisen puolueen johdolla seitse-
mäntoista partisaaniosastoa, joissa oli yhteensä 1196 henkilöä. Toiminnan te-
hostamiseksi monien osastojen kokoa suurennettiin ja niitä yhdistettiin perusta-
malla yhdeksän partisaaniosastoa, joista jokaisessa oli 100–170 henkilöä. Lo-
kakuuhun 1941 mennessä Karjalan rintamalla toimi 13 partisaaniosastoa ja yksi

○ ○ ○ ○ ○ ○

112 Nimeä ei ole mainittu.
113 8��7W����=(&38�����<��������
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partisaaniprikaati, joissa oli yhteensä 1517 partisaania ja komentajaa. Kaik-
kiaan vuosien 1941–1944 aikana muodostettiin noin 30 partisaaniosastoa, joi-
den miesvahvuus oli lähes 4 000 henkilöä (joidenkin tietojen mukaan 3912).114

Karjalan rintaman partisaaniliikkeen esikunta sijaitsi Belomorskin kaupungissa.
Partisaaniosastojen tärkeimpänä tehtävänä oli tihutöiden tekeminen viholli-

sen selustassa, aluksi väliaikaisesti vallatulla alueella mutta vuodesta 1943 alka-
en myös Suomessa. Toinen tehtävä oli tiedustelutoiminta ja tietojen kerääminen
vihollisen selustassa.

Partisaaniosastot toimivat koko Karjalan rintaman alueella sen eteläkärjestä
napapiirille. Niiden toiminta oli usein tehokasta, ja Suomen puolustusvoimien
johto piti tärkeänä taistelua niitä vastaan.

Karjalan ”partisaanisodan” erityispiirre oli se, että käytännöllisesti katsoen
koko taistelutoimien ajan vuodesta 1941 vuoteen 1944 partisaaniosastojen tuki-
kohdat olivat Neuvostoliiton alueella eikä niillä ollut pitkäaikaisia tai pysyviä
tukikohtia väliaikaisesti vallatuilla alueilla tai Suomessa. Näin ollen partiot pa-
lasivat vakituiseen asemapaikkaansa puna-armeijan selustassa sissiretkien pää-
tyttyä. Tällä selittyy toinen erityispiirre: partisaaneilla oli mahdollisuus ottaa
vankeja ja, mikä oli kaikkein tärkeintä, kuljettaa heidät Neuvostoliiton alueelle.
Partisaaniliikkeen erityispiirteet ja niille annetut tehtävät estivät kuitenkin sota-
vankien kohtelua sääntelevien ohjeiden täydellisen noudattamisen. Lisäksi kan-
sainvälisissä sopimuksissa ei ollut määritelmää sanalle ”partisaani”. Riippuen
tilanteesta tai oikeammin siitä, millä puolella rintamalinjaa tapahtumien osanot-
tajat olivat, sana määriteltiin eri tavalla: ”tihutyöntekijästä” ”vihollisen valtaa-
malla alueella käydyn aseellisen taistelun osanottajaan”. Tämä tulkinta oli sitä
paitsi ominaista sodan kummallekin osapuolelle. Sisäasiain kansankomissa-
riaatin alueosastojen ja tihutyöpataljoonien raporteissa Suomen armeijan sissi-
retkiä kutsuttiin tihutyöksi. Suomalaiset käyttivät vastaavaa nimitystä neuvos-
topartisaanien toiminnasta. Neuvostoliittolaiset partisaanijoukot muodostettiin
tihutyöpataljoonien ja rajavartio-osastojen pohjalta. Lisäksi sotilaskomiteat pa-
nivat niissä toimeen mobilisoinnin. Tämän perusteella voin tehdä johtopäätök-
sen, että Karjalan partisaaniliikkeen tapauksessa kysymyksessä on käytännössä
puna-armeijan yksiköistä, joita alettiin nimittää partisaaniosastoiksi.

Niin Neuvostoliitto kuin Suomikin noudattivat tai ainakin pyrkivät noudatta-
maan jatkosodan aikana vuoden 1929 Geneven sotavankisopimusta. Käytettä-
vissä olevien tietojen perusteella on selvää, että sotavankien oikeuksia ei rikottu
laajasti taistelutoimien aikana, vaikka kummankin armeijan sotilaat rikkoivat
välillä humanismin lakia. Eniten rikkomuksia tapahtui ilmeisesti rintamalinjan
takana tehtyjen sissioperaatioiden aikana. Olisi väärin väittää, että vain neuvos-
topartisaanit syyllistyivät lainvastaisiin tekoihin sotavankeja kohtaan. Tutkijoi-
den käytettävissä olevien tietojen perusteella voi väittää, että samalla tavalla toi-
mivat myös Suomen armeijassa palveluksessa olevat.115  Tämä koskee yhtä lail-

○ ○ ○ ○ ○ ○

114 8��7W����=(&38�����<��������
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115 Esimerkiksi: ”Pöytäkirja. Joukko-osaston sotamiesten ja komentajien ruumiiden tutkiminen,

kenttäposti nro 77612. 16. heinäkuuta 1944 suomalaisten sotilaiden ja upseereiden käsiin
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la niin suomalaisia kuin neuvostoliittolaisiakin partisaaniosastoja ja tihutyö-
ryhmiä.

Jos partisaaniosaston tai tihutyöryhmän sissiretken tarkoituksena ei ollut
”kielen” hankkiminen, sotavangit ammuttiin aika usein, jos he eivät pystyneet
kertomaan arvokkaita tietoja. Näistä tapauksista on sekä välittömiä että välilli-
siä todisteita, esimerkiksi Suomen Sota-arkistossa olevat jäljettömiin kadonnei-
den Suomen armeijan sotilaiden ja upseereiden henkilökortit.

Tämän kysymyksen selvittämiseen on muitakin lähteitä. Esimerkiksi kuulus-
telupöytäkirja, tai oikeammin sanottuna raportti, joka on laadittu Krasnyi
Partizan (Punainen partisaani) -osaston (komentaja �urih, komissaari Korolev)
operatiivisen joukkueen komentajan apulaisen, valtion turvallisuuden luutnan-
tin Novikovin päiväkirjamerkintöjen perusteella sotavanki Onni Hiltusen am-
pumisesta116 :

”Joutui vangiksi haavoittuneena… Partisaanit ampuivat 18.06.42.
…Kuulustelin lyhyesti vanki Hiltusta. Matkan aikana vanki ei kertonut
mitään arvokasta. Koska osasto jatkoi matkaansa kohti vihollisen selus-
tassa sijaitsevaa asemapaikkaansa, vanki oli luonnollisesti tuhottava am-
pumalla Gek-kiväärillä. … Käytyään vielä lyhyen keskustelun vangin
kanssa osaston komissaari antoi käskyn ampua vanki”.117

○ ○ ○ ○ ○ ○

joutui ryhmä joukko-osaston kenttäposti nro 77612 vaikeasti haavoittuneita sotamiehiä ja
komentajia. Suomalaiset roistot kohdistivat ennenkuulumatonta kidutusta, julmuutta ja vä-
kivaltaa kaikkia kaappaamiaan haavoittuneita sotilaita ja komentajia kohtaan. Karko-
tettuamme vihollisen alueelta löysimme 17. heinäkuuta 1944 16 ruumista, joiden tila oli seu-
raava:

Luutnantti AGAPOVILTA suomalaiset olivat kaivaneet pistimellä molemmat silmät pääs-
tä. Teko oli tehty lisäksi erityisen julmasti, pistimellä oli isketty pääkallon läpi.

Ylikersantti SERGEJEVIN kurkku oli leikattu auki, ylikersantti BYKOVILTA oli
murskattu kallo, jonka jälkeen häneen oli ammuttu konekivääristä useita sarjoja <...>

Vaikeasti haavoittuneet alikersantti ESABUA, puna-armeijalaiset DROBYŠEVIN,
OVTŠINNIKOVIN JA GUSEINOVIN suomalaiset heittivät pahoinpitelyn jälkeen ensin
räjähdyskuoppaan ja heidän päälleen kranaatit, jonka seurauksena heidän ruumiinsa
ruhjoutuivat niin, että niitä ei kyetty tunnistamaan <…>

Pöytäkirjan allekirjoittivat: majuri TŠERTKOV, lääkintäjoukkojen yliluutnantti TSEH,
yliluutnantti ŠVEDOV, vääpeli DUDKIN, kersantti Zubov, alikersantti ANANJEV, kersant-
ti KUDINOV, alikersantti BOLŠIHIN, puna-armeijalaiset MALYGIN, VOROBJEV 17. hei-
näkuuta 1944 <…>”. Sotavangit ry:n arkisto. Vastaavia tietoja on myös joidenkin suoma-
laisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoissa:

”Pöytäkirja. 1943 26. kesäkuuta, me allekirjoittaneet, tihutyöryhmän komentaja Karpin,
politrukki Matjuškin ja sairaanhoitaja Vlasova E. olemme laatineet tämän pöytäkirjan seu-
raavasta:

26. kesäkuuta 1943 Aitojärven lähellä sijaitsevassa kylässä joutui vangiksi Suomussal-
melta (Suomesta) kotoisin oleva Suomen armeijan sotilas Kyllönen Jukko (tekstissä näin) ,
synt. vuonna 1920, joka kertoi, että vuonna 1941 syyskuussa (päivämäärää en muista) olles-
saan työmatkalla Rastevaaran kylässä (koordinaatit 9226) Suomen armeija otti vangiksi haa-
voittuneen puna-armeijalaisen, josta tehtiin selvää minun läsnä ollessani; hänen kätensä ja
jalkansa sidottiin ja hänet heitettiin kuumaan nuotioon ja poltettiin elävältä, mistä tapaukses-
ta on laadittu tämä pöytäkirja. Allekirjoitukset: ryhmän komentaja Karpin, politrukki
Matjuškin, sairaanhoitaja Vlasova, sotavanki Kyllönen, synt. vuonna 1929, kotoisin
Suomussalmelta (Suomesta).” 8��7W� ���=(&38��� ������� ������ 
�90<�� ��% � Sotavanki
Kyllösen kuulustelupöytäkirja.

116 Tekstissä näin. Oikea nimi on Veikko Hiltunen.
117 8��7W����=(&38����������������
��:<����%�
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Jäljellä on myös suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoja, joissa ei ole
täsmällisiä tietoja siitä, ammuttiinko nämä vangit myöhemmin vai ei. Sota-ar-
kiston kadonneiden luettelossa on kuitenkin näiden vankien arvioitu kuolin-
aika. Esimerkiksi Krasnyi One�ets (Punainen Äänisjärveläinen) -partisaanis-
osaston hyökättyä Kiimasjärven varuskuntaan se otti vangiksi seitsemän Suo-
men armeijan palveluksessa olevaa. Tutkijoilla on käytettävissään heille pide-
tyn lyhyen kuulustelun pöytäkirjat. Monet suomalaisten nimet olivat kuitenkin
niissä väärin, eikä virheitä korjattu myöhemminkään. Partisaaniosaston komis-
saarin Besperstovin allekirjoittamassa kuulustelupöytäkirjassa todettiin, että
”Kun partisaaniosasto Krasnyi One�ets tuhosi Kiimasjärven varuskunnan, se
otti … vangiksi seuraavat suomalaiset: Helenius Sulo-Juhanus, Karjalainen
Uho-Heikki, Peltonen Emil-Johannes, Senteri Eino-Kalla, Hiiti Albert, Salmela
Viljo-Ernst, Mäkelä”.118  Myöhemmin asiakirjoissa todetaan, että vangit kieltäy-
tyivät kertomasta tällä lohkolla olevien Suomen armeijan joukko-osastojen nu-
meroita, komentajia ja aseistusta perustellen sitä sillä, että eivät tiedä. Todennä-
köisesti näitä vankeja ei kuulusteltu toistamiseen selustassa, missä olisi ollut
mahdollisuus saada rauhallisemmassa tilanteessa tarvittavat tiedot vertaamalla
niitä muista lähteistä saatuihin tietoihin. Lisäksi oli selvää, että näin suuri sota-
vankiryhmä oli vaikea kuljettaa rintamalinjan yli. Tiettyyn vaiheeseen saakka
heidän myöhempi kohtalonsa oli epäselvä. Suomalaisissa asiakirjoissa heidän
oli ilmoitettu kaatuneen taistelussa. Uudet asiakirjat kuitenkin vahvistavat olet-
tamukseni, että nämä suomalaiset onnistuivat murtautumaan piirityksestä ja
pääsivät järven toiselle rannalle, missä partisaaniosaston suojajoukko otti heidät
vangiksi. Suomalaiset sotavangit ammuttiin kuulustelun jälkeen ”heidän kiel-
täydyttyään antamasta kuulustelussa tietoja”.119

Karjalan yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionar-
kistossa (GAOPDFK/KGANI) on lisäksi tietoja vangiksi otetuista sotilaista ja
siviileistä, joiden myöhemmän kohtalon selvittäminen on erittäin hankalaa.
Vangiksi jäännin syiden, paikan ja ajan sekä vankien kuulustelupöytäkirjojen
tai tarkemmin sanottuna partisaaneja kiinnostavien tietojen luonteen analysoin-
nin perusteella voidaan olettaa suurella todennäköisyydellä, että partisaanit tu-
hosivat nämäkin vangit. Kesäkuussa 1943 ammuttiin todennäköisesti perhei-
neen Hautalammen kylän (Oulun lääni) asukas Hautajärvi Herman120  ja Sivolan
kylän asukas Mättä Viljo Juho121  (heidän kuulustelupöytäkirjansa ovat arkistos-
sa).122  Jatkaessani näitä tapauksia koskevien asiakirjojen etsimistä Venäjän val-
tion Venäjän sosiaalipoliittisen historian valtionarkistossa (RGASPI) Mosko-
vassa keväällä 2002 löysin aineistoa, joka vahvistaa olettamuksemme.123

○ ○ ○ ○ ○ ○

118 8��7W����=(&38����������������
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��<#�� ���:� Suomalaisten sotavankien kuulustelu-

pöytäkirjat.
120 Hautajärvi Herman Ossian, Hautajärven kylän asukas.
121 Sukunimi kirjoitettu väärin, p.o. Määttä.
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Näiden lisäksi venäläisissä arkistoissa on myös partisaaniliikkeen Karjalan
esikunnasta Moskovaan lähetettyjä suoria vahvistuksia ja allekirjoituksella vah-
vistettuja raportteja suomalaisten siviilien ampumisista. Raportissa Karjalais-
suomalaisen tasavallan ja Muurmanskin alueen partisaaniliikkeen saavutuksista
1.7.1941–1.7.1943 todetaan, että partisaaniosaston Vperjod (Eteenpäin) jouk-
kue meni Viksiman kylään täydentääkseen muonavarastojaan. Asukkaat kiel-
täytyivät antamasta partisaaneille elintarvikkeita, jonka jälkeen naiset suljettiin
latoon, mutta 12 kutsuntaikäistä miestä joukkueen komentaja määräsi teloitetta-
vaksi. ”Miehiä ammuttaessa naiset syöksyivät ladosta ja yrittivät paeta kylästä
ilmoittaakseen poliisille. Partisaanit piirittivät kylän ja avasivat tulen pakenevia
kohti, jonka seurauksena kylän kaikki 28 asukasta saivat surmansa.” Myöhem-
missä vihollisen tappioista kertovissa raporteissa heitä kutsutaan ”Suojeluskun-
taa tukevaksi väestöksi”.124  Vastaavanlainen tarpeeton siviiliväestöön kohdistu-
va julmuus jättää monia avoimia moraalisia ja eettisiä kysymyksiä jatkosodan
aikaisesta partisaaniliikkeestä. Tästä aiheesta on Suomen historiankirjoitukses-
sa julkaistu lukuisia töitä.125

Partisaaniosastojen esikunnasta Karjalan rintaman tiedusteluosastolle lähe-
tetyissä raporteissa on lukuisia välillisiä todisteita suomalaisten sotavankien
teloituksista. Partisaaniliikkeen esikunnassa laaditussa operatiivisessa raportis-
sa nro 2 kesäkuulta 1944 todetaan:

”…otettu neljä vankia, joista kaksi teloitettu kuulustelun jälkeen ja kaksi
tuotu selustaan ja luovutettu Karjalan rintaman tiedusteluosastolle…”126

Tiedusteluosasto puolestaan toteaa:

”… on saatu kahden, 4.07.1944 kiinni saadun sotavangin alustavassa
kuulustelussa antamat tiedot… Vankeja ei ole toimitettu kuulusteltaviksi
Karjalan rintaman tiedusteluosastoon…”127

Vankien kohtelun voi päätellä partisaaniliikkeen esikunnan ja partisaaniosas-
tojen komentajien päätösmerkinnöistä, jotka on kirjattu suomalaisten sotavan-
kien kuulustelupöytäkirjojen marginaaliin. Partisaaniosastot Komsomolets
Karelii (Karjalan komsomolilainen) ja Krasnyi partizan (Punainen partisaani)
hyökkäsivät esimerkiksi 9. syyskuuta 1943 Pahomovaaran kylään ja ottivat van-
giksi Suomen armeijan yliluutnantin Eino Imposen (palautettu Neuvostoliitosta
25.12.1944). Hänen kuulusteluaineistoissaan on seuraava päätösmerkintä:

○ ○ ○ ○ ○ ○

124 8��7W� ���=(&38��� ������� ������ 
��<#�� ��:��� tuomalaisten sotavankien kuulustelu-
pöytäkirjat.

125 Esimerkiksi: Erkkilä, Veikko. Vaiettu sota. Neuvostoliiton partisaanien iskut suomalaisiin
kyliin. Arator 1998; Martikainen, Tyyne. Partisaanisodan siviiliuhrit. Värisuora Oy, 2002.

126 8��7W����=&38�������:�0��������
�� ��Karjalan rintaman tiedusteluosaston raportit Suo-
men ja väliaikaisesti vallatuilla KSSNT:n alueilla toimivista tiedustelijoista.

127 8��7W����=&38�������:�0��������
�� ��uarjalan rintaman tiedusteluosaston raportit Suo-
men ja väliaikaisesti vallatuilla KSSNT:n alueilla toimivista tiedustelijoista.
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”Vangin antamat tiedot ovat enimmäkseen totuudenvastaisia, vanki salaa
monia tietoja. Vankiin on käytettävä radikaalimpia keinoja, jotta häneltä
saadaan tietoja.”128

Kun Imposta kuulusteltiin Hangossa hänen palattuaan Suomeen sodan päätyt-
tyä, hän kertoi tulleensa kohdelluksi täysin humaanisti eikä kidutusta ollut käy-
tetty.

Loikkari Osmo Härmän (loikkasi 12.05.43) kuulustelupöytäkirjassa on seu-
raava päätösmerkintä:

”Härmän lausunnot puna-armeijan puolelle loikkaamisensa syistä on
epäilyttäviä. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Suomen armeija
on lähettänyt hänet vakoilijaksi, jotta tämä päätyisi sotavankileirille ja
toimisi tiedustelijana sotilaiden keskuudessa. Käyttäytyy vilpillisesti ja
tiedot kasarmeista on tarkistettava ja täsmennettävä.”129

Kaikesta päätellen O. Härmä pystyi todistamaan, että ei ole Suomen tiedustelun
vakooja vaan lojaali Neuvostoliitolle. Siksi edellä mainittu päätösmerkintä ei
aiheuttanut mitään seurauksia. Jo kesäkuussa 1943 Sotilaan Ääni -lehdessä jul-
kaistiin hänen valokuvansa ja vetoomuksensa suomalaisille rintamamiehille130 .
Saman vuoden elokuussa samassa lehdessä julkaistiin Härmän avoin kirje, jos-
sa hän kertoo, miksi antautui vangiksi. Kyseinen kirje ansaitsee tulla mainituksi
vain siksi, että siinä toistuvat merkityksettömiä yksityiskohtia lukuun ottamatta
lähes täydellisesti hänen kuulustelupöytäkirjassaan131  mainitut asiat. Hänen
myöhempi kohtalonsa oli muuten traaginen: hän kuoli Neuvostoliitossa 22. hei-
näkuuta 1944.132

Neuvostoliitto perusteli ajoittaista sotavankeihin ja siviileihin kohdistettua
julmuutta taistelutoimien erityisluonteella. Koska partisaanijoukkueet olivat
kaukana asemapaikastaan, niille ei kyetty antamaan oikeita ohjeita. Lisäksi nii-
den piti jatkaa päätehtävänsä suorittamista, jolloin sotavangeista tuli taakka.
Kolmas perustelu oli se, että haluttiin estää joukkueen sijainnin paljastuminen
vankien vuoksi. Osasto jätti ilmoittamatta oman sijaintinsa vankien avulla ja
suojeli siten omaa henkeänsä.

Historia ja historian tutkijat voivat kuitenkin todistaa, että tarpeen vaatiessa
voi aina löytää moraalisia tai muita perusteluja epämiellyttävälle ilmiölle, joka
ei jonkin historiallisen tosiasian toteamisen yhteydessä sovi valittuun konsep-
tioon. Aina voi löytää argumentin, joka antaa perusteen todeta: Tämä on yksit-
täinen tapaus, vain poikkeus yleisestä linjasta eikä lainmukaisuus. Tämä on
poikkeus säännöstä ja siksi tällä ei ole suurta merkitystä. Ja niin edelleen.

Venäjän federaation arkistoissa on kuitenkin viime aikoina avattu suuri mää-
rä aineistoja, jotka koskevat partisaanijoukkojen toimintaa Suuren isänmaalli-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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130 Sota-arkisto (SA), Sotilaan Ääni nro 48, kesäkuu 10, 1943.
131 SA, ”Sotilaan ääni” nro 72, elokuu 22, 1943.
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sen sodan aikana. Tehdessäni tätä työtäni onnistuin löytämään asiakirjoja, jotka
liittyvät partisaanien toimintaan jatkosodan aikana Karjalassa ja Suomessa. Ar-
velen, että niitä kannattaa tarkastella lähemmin.

Karjalan rintaman partisaaniliikkeen esikunnan (ŠPD) käskyjen ja määräys-
ten analysointi osoittaa sen, että jatkosodan aikana partisaaniosastot saivat jos-
kus käskyn tuhota sotavangit sen jälkeen, kun heiltä oli saatu tarvittavat tiedot.
Esimerkiksi vuosina 1942–1944 monet osastot saivat taistelukäskyjä, joissa oli
seuraavat kohdat:

”Tiedustelutehtävän aikana otettava vankeja, huolellisen kuulustelun ja
alueen tilanteen selvittämisen jälkeen tuhottava heidät.”133

Tai:

”Vangiksi otetut: rivimiehet tuhottava tarkan kuulustelun ja kaikkien
kiinnostavien kysymysten selvittämisen jälkeen, erityisen tärkeistä up-
seereista on ilmoitettava välittömästi kuulustelun jälkeen radiolla esi-
kuntaan ja kerrottava vesitason mahdollinen laskeutumispaikka vangin
selustaan noutamista varten.”134

Tällaisia määräyksiä ei kuitenkaan annettu aina. Partisaaniliikkeen esikunnan
määräyksissä käskettiin usein ottaa Suomen armeijassa palvelevia sotavangiksi
ja, mikä on olennaista, toimittaa heidät selustaan. Usein partisaanit itse rikkoi-
vat esikunnan heille antamia käskyjä ja toivat suomalaiset sotilaat selustaan kul-
kien monien satojen kilometrien matkan taistellen. Esimerkiksi partisaanis-
osasto �eleznjak toi sissiretkeltään neuvostoarmeijan selustaan kaksi vankia,
Toivo Martikaisen ja Mauno Kukkosen135  lähes kolmensadan kilometrin päästä.
Sen sijaan vallatuille alueille jääneiden neuvostosiviilien kohtelusta annettiin
usein toisenlaiset ohjeet: ”Kylissä asuva väestö on vietävä selustaamme, jos
vastustusta ilmenee, tuhottava.”136

Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoissa neuvostoliittolaiset tutki-
jat ja kuulustelijat korostivat usein vastaavia laittomuuksia, joihin suomalaiset-
kin syyllistyivät neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa ollessaan neuvosto-
armeijan selustassa. Esimerkkinä tästä on Suomen armeijan esikunnan tiedus-
telupataljoonan sotilaan ja sotavangiksi jääneen Vilho Matsisen137  kuulustelu-
pöytäkirjan ote. Kuulusteltava vastaa kysymykseen saamistaan ohjeista:

”Tiedusteluretki oli tammikuussa 1944… Jos vangiksi otetuilla on suk-
set, heidät on otettava mukaan, muussa tapauksessa heitä on kuulustelta-
va ja tuhottava paikan päällä.”138

○ ○ ○ ○ ○ ○
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137 Matsinen Vilho Vasili, syntynyt 02.12.1922, Salmi, sotamies Er.P4. Joutui vangiksi

29.03.1944 Suopasalmessa. Tuomittu Neuvostoliitossa, saanut 15 vuoden vankeusrangais-
tuksen. Palasi Suomeen 08.08.1955.
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Vastaavanlaisia tietoja on esiintynyt eräiden muidenkin entisten Suomen armei-
jan sotilaiden muistelmissa. On olemassa myös Karjalan rintaman yksiköiden
erikoiskomissioiden keräämiä asiakirjoja, joihin on kirjattu puna-armeijan soti-
laiden pahoinpitely-, kidutus- ja teloitustapauksia. Esimerkiksi

”…sotavangiksi jäänyt sotamies Kaivula139  kertoi nähneensä useita ve-
näläisiä sotavankeja, joista kaksi oli upseeria. Toinen upseeri kieltäytyi
rykmentin esikunnassa vastaamasta kysymykseen. Hänet vietiin 200
metrin päähän ja teloitettiin. Toinen upseeri, jalkaan haavoittunut luut-
nantti, kieltäytyi vastaamasta yhteenkään kysymykseen. Hänet lähetet-
tiin kymmenen kilometrin päässä sijaitsevaan divisioonan esikuntaan,
vaikka hän oli vaikeasti haavoittunut.”140

Voimme tehdä sen johtopäätöksen, että taistelevat osapuolet eivät aina noudat-
taneet Geneven sotavankisopimusta vaan kohtelivat välillä vankeja julmasti ja
jopa tappoivat heitä.

Niin talvi- kuin jatkosodankin aikana suomalaisten sotavankien kuulustelu-
pöytäkirjojen päätehtävä oli hankkia operatiivisen tehtävän kannalta kiinnosta-
vien tietoja. Tiedot kirjattiin raportteihin ja lähetettiin säännöllisesti partisaani-
liikkeen pääesikuntaan Moskovaan. Sinne lähetettyjen raporttien tiedot eivät
kuitenkaan aina tyydyttäneet partisaaniliikkeen pääesikunnan tiedusteluosas-
toa. Sen apulaisesikuntapäällikkö, valtion turvallisuuden eversti Beltšenko ja
tiedusteluosaston päällikkö Anisimov lähettivät partisaaniliikkeen Karjalan esi-
kunnan esikuntapäällikölle Veršininille käskyn, jossa todettiin muun muassa, että:

”Teidän partisaaniliikkeen pääesikuntaan lähettämissänne raporteissa on
huomattavia puutteita, jotka johtuvat siitä, että samaa kysymystä koske-
vat tiedustelutiedot ovat hajallaan raportin tekstissä. Kyseisen kysymyk-
sen analysointiin ja vertaamiseen kuluu liian paljon aikaa.”141

Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjat ovat enimmäkseen yhteenve-
toja kuulustelusta. Ne lähetettiin vuosina 1942–1944 ennen kaikkea partisaani-
liikkeen esikuntaan ja Karjalan rintaman tiedusteluosastolle. Näissä asiakirjois-
sa on joitakin virheitä, jotka koskevat erillisiä faktoja, kuten vangitsemisti-
lannetta, annettuja nimiä ja sukunimiä ja paikkojen nimiä. Virheet johtuivat sii-
tä, että kaikista käytettävissämme olevista pöytäkirjoista noin 10 % oli laadittu

○ ○ ○ ○ ○ ○

139 Asiakirjassa näin. Oikea nimi on – Kaivola Arvo Onni Aleksi, syntynyt 22.08.1909, Loka-
lahti, korpraali 9./JR 56, joutui vangiksi 27.07.41 Suojärven alueella, kuoli Neuvostoliitossa
16.06.42.

140 ”Pöytäkirjat, pöytäkirjojen kopiot, kuulustelupöytäkirjat valloittajien tekemästä tihutöistä
vangiksi jääneitä puna-armeijalaisia, partisaaneja ja Karjalan siviiliväestöä kohtaan, elinolo-
suhteet suomalaisissa keskistysleireissä.” ��=(&38� ��<�� ������ 
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periaatteella ”kysymys-vastaus”, mutta meitä kiinnostaa tällä hetkellä hankittu-
jen tietojen luonne.

Suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjojen ja kuulustelukaavak-
keiden välillä voi löytää tiettyjä eroja huolimatta siitä, että nämä asiakirjat vai-
kuttavat hyvin samanlaisilta. Alustavien kuulustelujen pöytäkirjat osoittavat
kuulustelijoiden pyrkineen hankkimaan tietoja rintamalla olevista joukko-osas-
toista, varsinkin niiden komentajista ja kenttäpostien numeroista. Kuuluste-
lukaavakkeet ja rekisteröimisasiakirjat puolestaan tähtäsivät laajempiin tietoi-
hin varuskuntien luonteesta ja joukko-osastojen aseistuksesta, armeijan yksi-
köiden sijoituspaikoista ja armeijan koulutuskeskuksista. Kaikkein suurin mie-
lenkiinto kohdistui kulkuyhteyksiin ja niiden valvontajärjestelmiin, armeijan
huoltoon (esimerkiksi tarvikkeiden ja rahan jakamiseen, muonitusnormeihin),
päiväjärjestykseen varuskunnissa ja armeijan yksiköissä, sekä armeijan henki-
seen tilaan kuten siihen, onko rintamakarkuruus yleistä.

Erityisen ryhmän muodostivat ne kysymykset, jotka koskivat suomalaisten ja
saksalaisten sotilaiden välisiä suhteita, Suomen siviiliväestön suhtautumista
saksalaisiin joukkoihin ja paikallisten asukkaiden suhtautumista jatkosotaan.
Näitä tietoja kerättiin ennen kaikkea siksi, että niitä voitiin käyttää propagan-
dalentolehtisissä ja radiolähetyksissä, jotka suunnattiin rintamalla oleville suo-
malaisille sotilaille.

Myös Suomessa ja Karjalassa toimivien neuvostoliittolaisten sotavankilei-
rien sijaintipaikkoja koskevien tietojen tarkentamista pidettiin tärkeänä. Samoin
haluttiin saada tietoja sotavankien huonosta kohtelusta ja siitä, mitä työtä sota-
vangit tekivät. Entisten puna-armeijan sotilaiden keskuudesta yritettiin jatku-
vasti löytää pettureita tai miehitysjoukkojen kanssa yhteistyötä tekeviä henki-
löitä. Kuulustelijat halusivat tietää myös vankien mielipiteen partisaanien toi-
minnasta ja Suomen (Saksan) armeijan vastatoimista partisaanijoukkoja vastaan.

Joidenkin kuulustelujen aiheena oli Suomen mahdollinen valmistautumien
kemialliseen sotaan. Karjalan rintaman tiedusteluosasto oli kiinnostunut saa-
maan selville, onko Suomen armeijan aseiden joukossa myrkyllisiä aineita. Tä-
mä liittyi siihen, että puna-armeijan pääesikunnalla oli tietoja Saksan valmis-
tautumisesta hyökkäykseen kemiallisin asein itärintamalla vuosina 1942–1944.

Neuvostoliiton suurlähettiläs Englannissa Ivan Maiski142  nosti esiin kysy-
myksen mahdollisesta turvautumisesta myrkyllisiin aineisiin ensimmäisen ker-
ran jo maaliskuussa 1943 keskustellessaan Ison-Britannian pääministerin W.
Churchillin kanssa. Tapaamisen aikana Neuvostoliiton edustaja totesi, että Sak-
san joukot voivat käyttää myrkyllisiä kaasuja hyökätessään keväällä 1942 puna-
armeijan joukko-osastoja vastaan. Myöhemmin kysymys nousi monta kertaa
esiin Churchillin ja Stalinin kirjeenvaihdossa vuoden 1942 maalis-huhtikuussa.
Ison-Britannian pääministeri vakuutti Neuvostoliitolle, että hänen maansa on
kehittänyt ”valtavan kaasupommien varaston” ja se on valmis käyttämään ke-

○ ○ ○ ○ ○ ○

142 Maiski I.M. (1884–1975), diplomaatti, historioitsija, Neuvostoliiton tiedeakatemian jäsen.
1929–32 lähettiläänä Suomessa, 1932–43 suurlähettiläänä Isossa-Britanniassa. 1943–46
Neuvostoliiton ulkoasiainkomissariaatin apulaiskomissaari.
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miallisia aseita Saksaa vastaan vastatoimena, jos viimeksi mainittu käyttää
myrkkykaasuja Neuvostoliittoa vastaan. Englanti ilmoitti myös olevansa valmis
varoittamaan Kolmatta valtakuntaa julkisesti kemiallisista aseista, mikä Chur-
chillin mielestä saattaisi ehkäistä saksalaisten ryhtymisen kyseisiin toimiin.143

Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puheenjohtaja Josif Stalin ilmoitti 29.
maaliskuuta 1942 lähettämässään vastauskirjeessään, että Neuvostoliiton tieto-
jen mukaan myös Suomi oli valmis kemiallisen sotaan Neuvostoliittoa vastaan
ja pyysi Isoa-Britanniaa antamaan vastaavan uhkauksen myös Suomelle. Chur-
chill vastasi myönteisesti.144

Suomen mahdollinen turvautuminen kemiallisiin aseisiin sai näin vahvistuk-
sen heti kahdelta tasolta: korkeimmalta taholta eli Ison-Britannian ja Neuvosto-
liiton valtionpäämiesten kirjeenvaihdosta ja alemmalta tasolta eli suomalaisten
sotavankien alustavien kuulustelujen pöytäkirjoista. Suomalaisten sotavankien
kuulustelun aikana puna-armeijan tiedustelujoukkojen edustajat yrittivät saada
selville, mitä kemiallisin asein varustettuja joukko-osastoja vihollisella oli Kar-
jalan rintamalla. He yrittivät selvittää myös näiden joukkojen kokoonpanon,
numerot ja aseistuksen, kemiallisten aseiden varastojen sijainnin, niiden laadun
ja määrän. Partisaaniliikkeen päämaja määräsi selvittämään varsinkin sen, mitä
aineita ja millaisia määriä on Petroskoin varastoissa ja seitsemän kilometrin
päässä Kirkkoniemestä sijaitsevan lentokentän varastossa.

On kuitenkin todettava, että tutkimukseni aikana en ole löytänyt suomalaisis-
ta enkä venäläisistä arkistoista tietoja Suomen armeijan todellisesta valmiudesta
käyttää taistelukaasuja Neuvostoliittoa vastaan.

Veršinin antoi vuonna 1943 Karjalan partisaaniliikkeen esikunnan tieduste-
luosaston komentajalle Stoljaroville käskyn, jonka mukaan suomalaisten sota-
vankien kuulustelupöytäkirjojen ja kuulustelukaavakkeiden kysymyksien aihe-
piiriä on laajennettava. Niihin lisättiin seuraavat osat:
1. vihollisen taistelu partisaaneja vastaan
2. vihollisen joukkojen keskitykset
3. aikaisempien tietojen vahvistaminen vihollisen joukoista
4. tietojen saaminen vihollisen uusista joukko-osastoista
5. vihollisen joukkojen uudelleen ryhmittymiset ja vaihdot
6. rauta- ja maantiekuljetukset
7. lentokentät ja lentokoneiden laskeutumispaikat
8. tukikohdat, varastot ja tuotantolaitokset
9. pettureista muodostetut ja poliisien joukko-osastot.

○ ○ ○ ○ ○ ○

143 Lisäksi Englanti oli valmis toimittamaan Neuvostoliitolle 1000 tonnia sinappikaasua ja 1000
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10. väestön mobilisointi ja siirto Saksaan145

11. vallattujen alueiden poliittinen ja taloudellinen tilanne
12. valmistautuminen kemialliseen sodankäyntiin
13. uudet aselajit
14. puolustuslinjojen rakentaminen
15. teiden ja siltojen rakentaminen
16. rautateiden kunto
17. vihollisen viesti- ja huoltoyhteyksien vartiointijärjestelmä
18. Neuvostoliiton ilmavoimien toiminta
19. vihollisen joukko-osastojen ja yhtymien organisaatio ja miesvahvuus
20. vihollisen suunnitelmat ja aikeet.146

Yllä mainittujen kysymysten lisäksi partisaaniliikkeen pääesikunnan tieduste-
luosaston johtaja Kudrjajev lähetti Veršininille tarkemman listan kysymyksistä,
joihin piti hankkia vastaukset vankeja kuulustelemalla sekä tiedustelu- ja tihu-
työoperaatioiden avulla. Kysymykset oli tarkoitettu niin suomalaisille kuin sak-
salaisillekin sotavangeille. Huolimatta siitä, että osa kysymyksistä oli tarkoitet-
tu vain Wehrmachtin sotilaille, ne esitettiin myös suomalaisille sotavangeille.
Näin ollen on loogista olettaa, että kysymykset on siirretty suoraan Saksan ar-
meijaa vastaan toimiville partisaanijoukoille tarkoitetusta kysymyslistasta Suo-
men armeijaa vastaan toimivien partisaaniosastojen kysymyslistaan.

Kysymyslista sisälsi useita osia: kysymyksiä armeijasta ja vihollisen joukko-
jen siirrosta, panssarijoukoista, tykistöistä ja niiden aseistuksesta, kemiallisen
sodankäynnin joukoista, viestintäjoukoista, suomalaisten ja saksalaisten linnoi-
tuksista Karjalan rintamalla, palveluksesta selustassa ja sotilaskohteista ja
kulkuyhteyksistä.147

Tämän asiakirjan mukaisesti suomalaisille sotavangeille esitettiin kysymyk-
siä reservijoukoista, niiden kokoonpanosta ja miesvahvuudesta, joukkojen kul-
jetuksista rauta- ja maanteitse, Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan valla-
tulla alueella toimivien armeijan koulutuskeskusten sijainnista ja niiden nimis-
tä. Näitä tietoja saatiin myös entisiltä puna-armeijan sotavangeilta, jotka oli
koulutettu suomalaisten tai saksalaisten vakoilukouluissa. Heidän antamansa
tiedot olivat usein täydellisempiä kuin suomalaisilta sotavangeilta saadut tie-
dot.148

Partisaaniliikkeen pääesikunta oli yhtä kiinnostunut saamaan tarkkoja tietoja
Karjalan rintamalla toimivista panssarijoukoista. Tämän vuoksi suomalaisille
sotavangeille esitettiin seuraavat kysymykset:
1. rintamalla ja Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan vallatuilla alueilla

toimivat panssarijunat, niiden aseistus ja taktinen käyttö

○ ○ ○ ○ ○ ○

145 On ilmeistä, että kysymykset on otettu suoraan niistä suosituksista, jotka on annettu saksa-
laisten valtaamilla Neuvostoliiton alueilla toimiville partisaaneille. Karjalan rintaman tie-
dusteluosastoa kiinnostivat tiedot Suomeen viedyistä tai sinne muuttaneista Neuvostoliiton
kansalaisista.
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2. vihollisen panssarijoukkojen siirrot
3. partisaanien aiheuttamat tappiot vihollisen panssarijoukoille Karjalan rin-

tamalla
4. hyökkäysvaunujen, panssaroitujen muiden autojen korjaus- ja huolto-orga-

nisaatio armeijan korjaamoissa ja rintamalla
5. missä, koska ja millaisissa korjaamoissa korjataan panssarivaunujen aseita,

mikä on niiden tuotantokapasiteetti, korjaus- ja huoltojärjestelmä.149

Käytännöllisesti katsoen kaikista käytössäni olevista suomalaisten sotavankien
kuulustelupöytäkirjoista puuttuvat tiedot suomalaisten panssarijoukoista. Tämä
johtuu ennen kaikkea siitä, että partisaanit eivät saaneet vangiksi yhtäkään suo-
malaista sotilasta, joka olisi edes välillisesti tekemisissä panssarijoukkojen
kanssa. Siitä huolimatta eräille vangeille esitettiin korjaamoja koskevia kysy-
myksiä. Suomalaisten ja saksalaisten panssarijoukoista kuten myös koulutus-
keskuksista saatuja puutteellisia tietoja täydennettiin suomalaisten ja saksalais-
ten sotavankileireiltä karanneilta neuvostoliittolaisilta sotavangeilta saaduilla
tiedoilla.150  Karjalan partisaaniliikkeen esikunnan tiedusteluosasto sai kuulus-
telujen aikana huomattavasti enemmän tietoja Suomen armeijan tykistöstä ja
ilmatorjuntajoukoista ja niiden aseistuksesta, varastojen vartioinnista, kulku-
yhteyksistä ja niiden vartioinnista jne.

Monien suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoissa on mainittu se,
että suomalaiset kohtelevat vangiksi jääneitä puna-armeijalaisia hyvin ja suo-
malaisilla sotavankileireillä vankien olosuhteet ja kohtelu on parempaa, kuin
saksalaisten leireillä (minkä vahvistivat myös eräät vankeudesta karanneet pu-
na-armeijalaiset). Suomalaiset sotavangit kertoivat armeijan määräyksistä, jot-
ka kielsivät vankien epähumaanin kohtelun. Määräysten mukaan kaikki sota-
vangit oli myös toimitettava Suomen armeijan selustaan heidän fyysisestä kun-
nostaan riippumatta.

Kuulustelupöytäkirjoissa on kuitenkin lukuisia esimerkkejä siitä, että saatuja ja
myöhemmin käsiteltyjä tietoja on vääristelty tietoisesti. Esimerkiksi suomalaisten
sotavankien kuulustelupöytäkirjojen osasta ”vangiksi jäämisen syyt” käy ilmi,
että henkensä puolesta pelkäävät suomalaiset antautuivat vangiksi neuvosto-
sotilaiden ensimmäisten laukausten jälkeen. Tässä näkyy selvästi kuulustelijan
pyrkimys osoittaa Suomen armeijan psyykkinen heikkous. Se oli tarpeen neu-
vostoviranomaisille siksi, että ”tosiasioihin tukeutuen” ne saattoivat asettaa vas-
takkain ”suomalaisten rivimiesten haluttomuuden taistella heille asetettujen pää-
määrien puolesta” ja tietoisesti viimeiseen patruunaan saakka taistelevien ja kuo-
leman vankeuden sijasta valitsevien neuvostosotilaiden ja -partisaanien urheuden.

Käytettävissä olevien kuulustelupöytäkirjojen perusteella voi olettaa, että
suomalaiset sotavangit eivät olleet täysin vilpittömiä. Suomen propaganda oli
pelotellut heitä ”bolševikkien julmuudesta ja kostonhalusta” ja he korostivat
sitä, että eivät olleet ehtineet aiheuttaa tappioita neuvostoarmeijalle toivoen
näin saavansa suopeamman kohtelun.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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On selvää, että emme voi luottaa täysin kuoleman ja elämän rajalla – vaikka-
kin vain psyykkisesti – olevien ihmisten todistuksiin ja kuulustelijan painostuk-
sen alla annettuihin tietoihin. Monet suomalaiset sotavangit, kuten neuvostoliit-
tolaisetkin, olivat vilpillisiä ja mielistelivät selvästi kuulustelijaa yrittäen näin
helpottaa asemaansa vankeudessa. Suomeen palaamisen jälkeen entiset vangit
puolestaan todistivat kuulusteluissa, että heidän asemansa sisäasiain kansanko-
missariaatin sotavankileirillä oli ollut kauhea. Toisin sanoen, he antoivat ne tie-
dot, jotka heiltä haluttiin kuulla. Näin he yrittivät helpottaa omaa osaansa.

Kaiken edellä todetun perusteella voimme todeta, että sotavankien todistuk-
sia on käytettävä erittäin varovasti historiallisina lähteinä. Tällaisissakaan olo-
suhteissa saatuja tietoja ei saa kuitenkaan kokonaan jättää sivuun. Ne on luon-
nollisesti tarkistettava muista lähteistä ja verratta muihin, suoriin tai välillisiin
faktoihin, mutta niitä ei saa sivuuttaa. Vain kaikkien todisteiden ja tosiasioiden
tutkimisen jälkeen me ehkä lähestymme historian tapahtumien oikeaa kuvausta.

Kuulustelupöytäkirjat sisältävät monia arvokkaita tietoja minua kiinnosta-
vasta aiheesta. Monet näistä asiakirjoista ovat kuitenkin vieläkin salaisia, eivät-
kä ne näin ollen ole tutkijoiden käytettävissä. Tämä koskee ennen kaikkea Ve-
näjän federaation turvallisuuspalvelun ja Venäjän federaation tasavaltojen ja
alueiden sisäasiainministeriöitä, sekä eräitä Venäjän valtion sota-arkiston (Mos-
kova) ja Puolustusministeriön keskusarkiston (Podolsk) säilytettäviä asiakirjo-
ja. Tässä yhteydessä on todettava myös se, että kuulustelupöytäkirjojen luku-
määrä ei vastaa partisaanien ja vakinaisen armeijan joukko-osastojen vangiksi
ottamien suomalaisten sotilaiden määrää. Kuitenkin jo lyhytaikainen työskente-
ly näiden aineistojen pienen osan kanssa auttoi selvittämään monien tähän asti
kadonneiksi luultujen suomalaisten sotilaiden kohtalon. Mielestäni talvi- ja jat-
kosodan sotavankien kuulustelupöytäkirjojen tutkiminen on vielä edessä.

Suomalaisten sotavankien hygienia- ja terveysolosuhteet
sekä elintarvikehuolto

Hygienia- ja terveysolosuhteet sekä elintarvikehuolto ovat erityisen tärkeitä
vankileirillä olevan sotavangin elämässä. Niistä riippuu, selviääkö hän hengis-
sä. Tiedot suomalaisten sotavankien elinolosuhteista Neuvostoliiton sotavanki-
leireillä vuosina 1939–1944 olen hankkinut erilaisista arkisto- ja muista lähteis-
tä. Lähteinä ovat olleet ennen kaikkea sotavankien kuljetuksista ja ylläpidosta
vastaavien Neuvostoliiton sotilas- ja siviiliviranomaisten viralliset tiedot. Li-
säksi tietoja tästä asiasta löytyy vuosina 1939–1944 sotavankien sanomalehdis-
sä julkaistuista suomalaisten sotavankien haastatteluista ja Suomen karanteeni-
leireillä pidetyistä sotavankien kuulustelupöytäkirjoista ja -kaavakkeista. Sa-
moin suomalaisten entisten sotavankien omat muistelmat auttavat täyttämään
joitakin aukkoja tästä aiheesta.

Käsiini saamat asiakirjat antoivat minulle mahdollisuuden muodostaa melko
tarkan kuvan Neuvostoliiton alueella sotavankileireillä vallinneista hygienia- ja
terveysolosuhteista.
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 Talvisota

Kuten jo aikaisemmin on todettu, talvisodan aikana suomalaiset sotavangit viet-
tivät vankeusaikansa vastaanottopaikoissa ja leireillä, jotka eivät käytännössä
olleet valmiit majoittamaan heitä. Vaikka Neuvostoliitossa oli vahvistettu sota-
vankien ylläpitoa koskevat ohjeelliset asiakirjat,151  ja vaikka Moskovaan oli pe-
rustettu erillinen hallinto ja sen alueelliset elimet turvaamaan käytännössä sota-
vankien oikeudellinen asema, heidän elämänsä leireillä ja muissa sijoituspai-
koissa oli käytännössä jätetty hoitumaan itsestään. Sotavankien omien kerto-
musten mukaan olot eivät läheskään aina vastanneet julistettuja normeja.

Vastaanottopaikoissa vankien olosuhteet ja kuri olivat ankarammat kuin sota-
vankileireillä. Koska niissä vietetty aika oli lyhyt, se erosi monin tavoin elämäs-
tä vankileireillä. Esimerkiksi tapaamiset, kirjeiden ja pakettien lähettäminen ja
vastaanotto oli kielletty vastaanottopaikoissa olevilta sotavangeilta152 .

Vangiksi jääneet upseerit, valtion virkamiehet, poliisit, santarmit ja niin sa-
nottujen vastavallankumouksellisten puolueiden jäsenet sijoitettiin erilleen rivi-
miehistä ja aliupseereista. Lisäksi sotavankinaiset sijoitettiin erilleen miehistä.153

Suomalaisten, kuten muidenkin sotavankien vastaanottopaikkojen päivä-
järjestys oli seuraava:

Herätys 7.00
Aamupesu ja huoneiden siivous 7.00–7.30
Aamutarkastus 7.30–8.00
Aamupala 8.30– 9.30
Työ vastaanottopisteen alueella 9.30–16.30
Lounas 16.30–18.00
Kulttuuri- ja joukkotyö 18.00–21.00
Iltapala 21.00–22.00
Iltatarkastus 22.00–22.30
Hiljaisuus 23.00154

Vastaanottopaikan johtaja vahvisti päiväjärjestyksen paikallisten olosuhteiden
mukaan, mutta kaiken kaikkiaan se vastasi sotavankileirien päiväjärjestystä.
Vankien sallittiin pelata šakkia, tammea ja muita pelejä (ei kuitenkaan uhkape-
lejä), lukea lehtiä ja kirjoja. Heillä oli oikeus liikkua vapaasti vartioidulla

○ ○ ○ ○ ○ ○

151 Suomalaisia sotavankeja koskivat Neuvostoliiton alueella sotavankiasetuksen lisäksi useat
muut ohjeet, kuten mm. Väliaikainen ohje sotavankileirien (vastaanottopaikkojen) vartioin-
nista Neuvostoliiton Sisäasiain kansankomissariaatin saattopalvelujoukkojen yksiköiden
voimin (nro 0390, 19.11.1939), Sisäasiain kansankomissariaatin päiväkäsky nro 001445,
1.12.1939 Sotavankien vastaanottopaikkojen perustamisesta, Sisäasiain kansankomissa-
riaatin päiväkäsky nro 001525, 27.12.1931 Sotavankien lähettämisestä sisäasiain kansan-
komissariaatin leireiltä ja vastaanottopaikoilta, Väliaikainen ohje sotavankien vastaanotto-
paikkojen toiminnasta sotavankeja vastaanotettaessa (sisäasiain kansankomissariaatin
päiväkäsky nro 0438, 29.12.1939).
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alueella herätyksen ja hiljaisuuden julistamisen välisenä aikana. Hiljaisuuden
jälkeen vankien liikkuminen vastaanottopaikan alueella ilman lupaa oli ehdot-
tomasti kielletty. Tupakointi oli sallittu pihalla olevalla tupakkapaikalla, talvella
tähän tarkoitukseen varatussa tilassa, johon oli varattu vesitynnyri.155

Vastaanottopaikassa oli vartiopaikat järjestyksen ylläpitämiseksi sisätiloissa
ja vankien tarkkailemiseksi alueen sisällä. Vastaanottopaikan johdon, työnteki-
jöiden ja vartijoiden tuli kohdella vankeja kohteliaasti, mutta samalla estää van-
kien kaikki yritykset olla yhteydessä siviileihin.

Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston talousneuvosto vahvisti 20.
syyskuuta 1939 normit, joiden mukaan sotavankiasiain hallinnon piti järjestää
suomalaisten sotavankien muonitus sen ylläpitämissä vastaanottopaikoissa ja
leireillä.

Neuvostoliittolaisten vankien ja ulkomaalaisten sotavankien ravitsemusnormit

Elintarvike Määrä grammoina Määrä grammoina
vuorokaudessa vuorokaudessa

Neuvostoliittolaiset vangit Sotavangit
(GULAG) (UPV)

Ruisleipää 700 800
Vehnäjauhoja 10 20
Erilaisia ryynejä 125 100
Makaroneja Tiedot puuttuvat 10
Perunoita ja vihanneksia 500 500
Lihaa 50 50
Kalaa 100 75
Kasviöljyä 15 30
Sokeria 25 20
Teetä 0,6 (päivässä) 45 (kuukaudessa)
Suolaa 20 30
Laakerinlehtiä 0,5 6
Tomaattisosetta 10 10
Etikkaa – 90
Pippuria 0,5 4
Taloussaippuaa Tiedot puuttuvat 200
Mahorkkaa
(rasiaa kuukaudessa) Tiedot puuttuvat 5
Tulitikkuja
(laatikkoa kuukaudessa) Tiedot puuttuvat 5156

Taulukossa esitettyjen, Neuvostoliiton sotavankiasiain hallinnon ja sisäasiain
kansankomissariaatin vankileirien päähallinnon ylläpitämillä leireillä olevien
sotavankien ja neuvostoliittolaisten vankien ravitsemusnormien analysointi

○ ○ ○ ○ ○ ○
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osoittaa, että sotavankien muonitus oli talvisodan aikana joissakin tapauksessa
parempi kuin vankilassa olevien Neuvostoliiton kansalaisten. On selvää, että
kyseiset ravitsemusnormit pitivät suomalaisten sotavankien elintoiminnat tyy-
dyttävällä tasolla, varsinkin kun heillä ei ollut raskasta työvelvollisuutta kuten
vankileirien hallinnon leireillä olevilla vangeilla. Toisin sanoen Neuvostoliiton
johto kohteli ankarammin omia kansalaisiaan kuin vihollisen sotavankeja.

Yli kuudenkymmenen vuoden kuluttua on tietenkin vaikea arvioida, miten
täsmällisesti suomalaisten sotavankien ravitsemusnormeja noudatettiin. Valitet-
tavasti meillä ei ole käytössämme kaikkia asiaa koskevia asiakirjoja. On kuiten-
kin selvää, että sotavankiasiain hallinnon ylläpitämissä vastaanottopaikoissa,
sairaaloissa ja leireillä olleiden suomalaisten sotavankien elintarvikehuolto oli
selvästi parempi talvisodan kuin jatkosodan aikana. Talvisodan aikana ei ole
kirjattu yhtään tapausta, jolloin suomalainen sotavanki olisi kuollut nälkään tai
aliravitsemuksesta johtuviin tauteihin.

Talvisodan jälkeen Suomeen palanneiden sotavankien mielipiteet leirien
muonitustilanteesta olivat erilaisia. Yhdestä asiasta kaikki olivat kuitenkin yhtä
mieltä: ruoka oli yksipuolista. Saman johtopäätöksen on tehnyt myös venäläi-
nen tutkija L. Nosyreva neuvostoliittolaisten arkistojen tietojen perusteella. Hän
toteaa artikkelissaan, että ”suomalaisten sotavankien muonitus oli vahvistettu-
jen normien mukainen, mutta ruoka oli suomalaisille outoa ja yksitoikkois-
ta”.157

Suomen Kansallisarkistossa on raportti, joka on laadittu suomalaisten sota-
vankien kuulustelujen perusteella heidän oleskelustaan talvisodan aikana Neu-
vostoliiton sotavankileireillä. Siinä on mm. tietoja suomalaisten sotavankien
muonituksesta Siestrajoen, Petroskoin ja Grjazovetsin sotavankileireillä.158

Suomalaisten sotavankien kuulustelijat kiinnittivät huomiota eräisiin entisten
sotavankien lausuntojen epätarkkuuksiin. Eräiden suomalaisten sotavankien
mukaan he saivat Siestrajoen leirillä ruokaa kaksi kertaa päivässä, toiset taas
kertoivat saaneensa ruokaa kolme kertaa päivässä. Tarkistettuaan nämä tiedot
kuulustelijat tulivat siihen tulokseen, että sotavangeille annettiin tällä leirillä
ruokaa kolme kertaa päivässä.

Vertailtuani Moskovassa olevassa Venäjän valtiollisessa sota-arkistossa säi-
lytettäviä tietoja suomalaisten sotavankien kuulustelussa antamiin tietoihin saa-
toin eritellä seikkoja, jotka johtivat erilaisiin tietoihin. Ensinnäkin jotkut suo-
malaiset eivät laskeneet Siestrajoen leirillä tarjottua aamuteetä ja leipää ateriak-
si. Kuitenkin monien tietojen perusteella voimme todeta, että Suomen armeijan
muonitustilanne oli ainakin sodan loppuvaiheessa huono. Esimerkkinä tästä lai-
naan otetta suomalaisen sotavangin kuulustelupöytäkirjasta. Hän jäi vangiksi
maaliskuussa 1940 ja totesi kuulustelussa, että hänen joukko-osastossaan: ”kel-
lo 7 tarjotaan teetä, sokeria ja korppuja; kello 10 kaurapuuroa ilman voita; kello

○ ○ ○ ○ ○ ○

157 Nosyreva L., 1999, 806.
158 KansArk. EK-VALPO I XXIX41b k2984. Kuten edellä on todettu, eräissä neuvostoliittolai-

sissa ja suomalaisissa asiakirjoissa Siestarjoen ja Petroskoin vastaanottopaikkoja kutsutaan
sotavankileireiksi.
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5 kaurapuuroa, peruna ja hieman maitoa”.159  Ottaen huomioon kyseisten tieto-
jen saantipaikan voimme todeta, että suomalainen sotilas sai aamiaiseksi teetä
ja leipää sekä ennen että jälkeen vangiksi joutumisen. Toinen asia on se, että
Siestrajoella ei ollut varsinaista sotavankileiriä vaan vastaanottopaikka. Sota-
vankien vastaanottopaikkojen toimintaa koskevan väliaikaisen toimintaohjeen
mukaan sotavangeille tarjottiin lämmin ateria kaksi kertaa päivässä ja kiehuvaa
vettä annettiin tarpeen vaatiessa.160  Kolmanneksi edes sotavankileireillä ei tar-
jottu talvisodan aikana kolmea lämmintä ateriaa.

Käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella tiedämme suomalaistan sota-
vankien vastaanottopaikkojen ja leirien ateria-ajat ja ruoka-annosten suuruu-
den. Siestrajoella ne olivat seuraavat:

Aamiainen: kello 8 0,5 kg leipää, teetä, sokeria
Lounas: kello 12.00 kala- tai makaronikeittoa, kaura- tai maissipuuroa
Päivällinen: kello 19.00 samaa ruokaa kuin lounaalla161

Grjazovetsin leirillä tarjottiin aamuteen ja leivän lisäksi myös kaksi lämmintä ate-
riaa: lounaalla keittoa ja puuroa, päivällisellä keittoa.162  Suomalaisten sotavanki-
en mukaan heille annettiin ”vettä, herneitä ja vehnäpuuroa päivästä toiseen”.163

Entisten sotavankien kertomusten mukaan Sverdlovskin evakuointisairaalan
nro 1170 ruoka oli huonoa: päiväannokseen kuului mädäntynyttä kaalia,
tattaripuuroa, johon lisättiin hieman kasvisöljyä, vaseliinia muistuttavaa marga-
riinia ja pieni palanen sokeria.164

Suomalaisten sotavankien oman kertomuksen mukaan Petroskoin vastaan-
ottopaikan muonitustilanne oli huomattavasti parempi. Siellä sotavangit saivat
aamuteen kanssa kaksi palaa vaaleaa leipää. Aamiaiseksi oli vehnä- tai tattari-
puuroa, leipää ja voita, teetä, kahvia tai kaakaota. Lounaaksi tarjottiin yleensä
kaali-, herne- tai suolakurkuilla maustettua keittoa (rassolnikkia). Keittojen val-
mistuksessa käytettiin kaalia, lihasäilykkeitä, ryynejä, makaroneja, kalaa, sipu-
lia ja kurkkuja. Pääruoaksi tarjottiin puuroa ja lihapyöryköitä, joskus kuivatuis-
ta hedelmistä valmistettua hedelmäkeittoa. Päivällisellä oli puuroa, teetä, joskus
vaaleaa, joskus ruisleipää.165  Sotavangit kuitenkin korjasivat samassa lausunto-
aan hieman todeten, että raaka-aineet olivat kehnoja, liha ja kaali pilaantunutta
jne. Toisin sanoen he antoivat sellaiset tiedot, mitä heidän odotettiin sanovan.

Edellä olevasta käy ilmi, että kaikki suomalaisille sotavangeille tarjottavat
elintarvikkeet eivät kuuluneet Kansankomissaarien neuvoston taloudellisen
neuvoston vuonna 1939 vahvistamaan listaan, ja että aterioita oli jopa neljä ker-
taa päivässä. Tämän vuoksi tuntuu melko oudolta, että käytännöllisesti katsoen
kaikki sotavangit ilmoittivat, että sotavankileirien ruoka oli erittäin huonoa.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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165 KansArk. EK-VALPO I XXIX41b k2984.
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Käytettävissä olevia asiakirjoja analysoitaessa on syytä pitää mielessä se,
missä tilanteessa tiedot on saatu.166  Suomessa ja Neuvostoliitossa laadittujen
suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjojen vertailu paljastaa monia ris-
tiriitaisuuksia leirien olosuhteita koskevissa lausunnoissa. Tämä koskee luon-
nollisesti myös suomalaisten sotavankien leirien ja vastaanottopaikkojen
muonitusta.

Sotatoimien loppumisen jälkeen suomalaisten sotavankien muonitus parani
jonkin verran, mutta ei tullut monipuolisemmaksi. Mielestäni tutkijoiden käy-
tettävissä olevien suomalaisten ja neuvostoliittolaisten asiakirjojen perustella
voi tehdä seuraavat johtopäätökset: leirien hygienia- ja terveysolosuhteet eivät
talvisodan aikana aina täyttäneet sotavankien olosuhteille asetettuja vaatimuk-
sia. Sen sijaan ruoka-annokset olivat riittävät pitämään yllä suomalaisten sota-
vankien normaalin elämän.

Jatkosota

Sotavankien hygienia- ja terveysolosuhteet sekä heidän elintarvikehuoltonsa
muuttuivat ratkaisevasti Suuren isänmaallisen sodan ja siihen liittyvän Suomen
ja Neuvostoliiton välisen jatkosodan alettua.

Vaikka Neuvostoliitolla oli jo kokemusta sotavankien ylläpidosta omalla alu-
eellaan, sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hal-
linto ei ollut käytännössä valmis edes pienen vankimäärän vastaanottamiseen.
Jo elokuussa 1941 sisäasiain kansankomissaari Berija allekirjoitti sotavankilei-
rien tilaa koskevan päiväkäskyn nro 0371, jossa todettiin, että Temnikovin leirin
olosuhteet eivät ole tyydyttävät. Tarkastuksen tuloksena siellä oli todettu törkei-
tä laiminlyöntejä leirin vartioinnin, sotavankien majoituksen ja kurin osalta.
Temnikovin ja Vologdan leirit määrättiin lakkautettaviksi ja sotavangit jaetta-
viksi kahteen ryhmään: upseerit ja aliupseerit tuli lähettää Jelabugan leirille
(Tatarian autonomiseen neuvostotasavaltaan), rivimiehet sijoittaa Karagandan

○ ○ ○ ○ ○ ○

166 Tilanne oli vastaava Suomessa talvisodan aikana olleiden neuvostoliittolaisten sotavankien
elintarvikehuollon suhteen. Suomalaisten oman ilmoituksen mukaan sotavangit saivat 2/3
suomalaisten sotilaiden annoksesta (vankiloissa 2/3 suomalaisten vankien annoksesta).
Annokset jaettiin enimmäkseen raaka-aineina. Sotavankien joukosta valitut kokit valmisti-
vat itse ateriat. Yleensä annokseen kuului peruna, leipää (useimmiten näkkileipää), ryynejä,
joskus (leiristä riippuen) hedelmäsäilykkeitä, lihaa (enimmäkseen hevosenlihaa), voita,
juustoa, vehnäjauhoja, sokeria, tupakkaa. Neuvostoliittoon palanneet puna-armeijalaiset
kertoivat, että heitä pidettiin nälässä. Aamiaiseksi he saivat kiehuvaa vettä ilman sokeria ja
kaksi pientä näkkileivän palasta, joskus harvoin kymmenen grammaa margariinia. Lounaal-
la tarjottiin keittoa (veteen sekoitettuja vehnäjauhoja) ja pääruoaksi tarjottiin joskus pi-
laantunutta silliä ja näkkileipää tuoreen leivän sijasta. Päivällinen koostui lantusta ja pilaan-
tuneesta hevosenlihasta tehdystä keitosta, jossa oli ammusten ja luotien sirpaleita. Toiset
kertoivat saaneensa vankilassa ”noin 150 grammaa leipää aamuisin. Lounaaksi tarjottiin 100
grammaa leipää, margariinia annettiin työssäkäyville 20 grammaa, muille 15 grammaa. Päi-
välliseksi oli kolme pientä silliä, kuorimattomista perunoista ja hevosenlihasta valmistettua
keittoa. Teetä ja kiehuvaa vettä ei ollut koskaan”. Tarkemmin: Frolov D. Talvisodan 1939–
1940 Neuvostoliittolaiset sotavangit//Sotahistoriallinen aikakauskirja, 19/2000, 181–182.
Suomalainen tutkija Pirkka Mikkola on todennut, että talvisodan aikana neuvostoliittolais-
ten sotavankien ruoka-annos oli 2 439 kilokaloria päivässä. Mikkola, Pirkka, 2000, liite
6(4).
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työleirille. Kaikki uudet vangiksi jääneet rivimiehet piti vastedes lähettää tälle
leirille.167

Vastaavia tarkastuksia järjestettiin muillakin leireillä. Sisäasiain kansanko-
missaari Berijan allekirjoittamasta päiväkäskystä huolimatta vielä puoli vuotta
sodan alkamisen jälkeen sotavankien vakituisissa ja väliaikaisissa sijoituspai-
koissa vallitsi edelleen puutteellinen kuri. Esimerkiksi sisäasiain kansankomis-
sariaatin henkilöstöosaston päällikkö Safonov laati kommunistisen puolueen
K-SSNT:n keskuskomitean sihteerille Varlamoville raportin vierailtuaan Karja-
lan Suhojessa sijaitsevalla suomalaisten sotavankien leirillä:168

”… Sotavangit on majoitettu kahteen taloon keskelle kylää. Vankeja ei
käytännössä vartioida lainkaan. Yöksi vankien keskuudesta määrätään
päivystäjä, joka vastaa vartioinnista. Keskuskomitean erikoiskoulusta
leirille vartiotehtäviin lähetetty kurssilainen toveri Volkov ja matkani jäl-
keen hänen avukseen määrätty toveri Viiri eivät huolehdi vankien var-
tioinnista lainkaan. He molemmat nukkuvat öisin yhdessä vankien kans-
sa. Kun tulin leirille 15. joulukuuta kello 13.00, toveri Volkov ei ollut
paikalla, vaan oli lähtenyt kylään. Aseet, kivääri patruunoineen ja käsi-
kranaatit oli jätetty sotavankien huostaan...

… Sotavangit saavat samaa ruokaa kuin erikoiskoulun kurssilaisetkin,
myös normi on sama. Erikoiskoulusta komennettu leirin päällystö naut-
tii samaa ruokaa, jota tarjotaan sotavangeillekin.

… Viime aikoihin saakka leirillä ei ole ollut minkäänlaista kuria, ja
sotavangit saattoivat käydä itsekseen kerhotalolla ja kylän muilla yleisil-
lä paikoilla ilman vartijaa.

… Leirin tarkoitus on epäselvä. Sen vuoksi päiväohjelmaa ja työ-
suunnitelmaa ei ole voitu laatia. Pitää olla selvää, ketä me koulutamme
ja mihin tarkoitukseen. Nyt kukaan ei tiedä mitään, eikä kukaan ole vas-
tuussa leiristä, josta on tullut eräänlainen lomakoti.

Johtopäätökset:
…Vaikka vangit on valittu tälle leirille huolellisen seulonnan jälkeen,

heille on järjestettävä vartijat, joita on oltava ryhmän suuruinen yksikkö.
Erikoiskoulu ei voi kuitenkaan vastata yksin vartioinnista, koska se
keskeyttäisi kurssilaisten opiskelun. Nykyinen vartiohenkilökunta on
eristettävä sotavangeista.

Kaikkien leirille komennettujen kurssilaisten ruokailu on järjestettävä
erikseen sotavankien ruokailusta.

…Leirin päiväjärjestystä on muutettava, koska nykyisin sotavangit
ulkoilevat ja syövät aamukymmeneen ja ryhtyvät opiskelemaan vasta
sen jälkeen. Näin opiskelua on seitsemän tuntia päivässä, jossa on muka-
na kolmen tunnin itsenäinen opiskelu luokkahuoneessa.

On määriteltävä tarkkaan, kuka vastaa sotavankileirin vartioinnista,
sotavankien koulutuksesta sekä muusta työstä.”169

○ ○ ○ ○ ○ ○

167 ����������������"""����000��� <$�:0�
168 Tämä leiri sijaitsi Belomorskin alueella. Valitettavasti tutkijoilla ei ole toistaiseksi kaikkia

tietoja tästä leiristä, siellä olleiden suomalaisten sotavankien määrästä eikä heidän nimis-
tään. Omien tietojeni mukaan leirillä oli joitakin JR21:n ”Pärmin osaston” loikkareita.

169 8��7W� ���=(&38�����<�� ������ 
�%�<�� ���:$�<��Asiakirja kokonaisuudessaan ks. Frolov
D., Suomalaiset sotavangit Neuvostoliiton Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
(UPVI NKVD:n) leireissä Talvi- ja Jatkosodan aikana. Lisensiaatintutkimus. Helsingin yli-
opisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, 2002.���=(&38����<��������
�%�<�����:$�<�
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Sotavankien ja internoitujen asiain hallinto ei hyväksynyt näin vapaamielistä suh-
tautumista ”valittuja” suomalaisia sotavankeja kohtaan eikä leirin kurittomuutta,
koska asiakirjassa on päätöslauselma: ”Kuprijanov. Pyydän ohjeitanne. Omasta
puolestani katson, että sotavangit on luovutettava sisäasiain kansankomissariaatin
elinten alaisuuteen ja määrättävä sotavankien ylläpito niiden vastuulle.”170

Neuvostoliitto menetti vuonna 1941 huomattavan osan alueestaan ja ennen
kaikkea sellaiset alueet, jotka tuottivat maan elintarvikkeet. Se johti niin siviili-
en kuin sotavankienkin elintarvikeannosten pienenemiseen. Jo 6. elokuuta 1941
hyväksyttiin uudet sotavankien ja internoitujen ravitsemusnormit.171  Talviso-
dan aikana voimassa olleisiin normeihin verrattuna vuorokautinen leipäannos
pieneni 800:sta 400:ään grammaan, kasvisöljyn määrä 30:stä 20:een gram-
maan, liha poistui annoksesta kokonaan, tosin samalla kalan määrä nousi 75:stä
100:aan gramman vuorokaudessa. Samassa yhteydessä vahvistettiin erilaiset
ravitsemusnormit sotavankien fyysisen tilan mukaan:
1) sisäasiain kansankomissariaatin leirien ja vastaanottopaikkojen hoitolai-

toksissa olevien päiväannokset
2) sisäasiain kansankomissariaatin leirien kuntoutusosastoilla olevien päivä-

annokset
3) sotavankien ja internoitujen päiväannokset siirtokuljetusten aikana.

Tämä riitti pitämään heikossa kunnossa olevat sotavangit hengissä.
Jatkosodan alkuvaiheessa, kun sotavankeja oli vielä poikkeuksellisen vähän,
heidän ravitsemusnorminsa ei juurikaan poikennut puna-armeijan selustajouk-
kojen muonituksesta. Tosin jo tässä vaiheessa oli havaittavissa pyrkimys pie-
nentää muona-annoksia.

Vaikka nämä ravitsemusnormit erosivatkin vuoden 1939 ravitsemusnor-
meista, ne olivat kuitenkin riittävät pitämään sotavankien fyysisen kunnon sie-
dettävällä tasolla. Ulkomaalaisen sotavangin päiväannoksen kalorimäärä oli
2 617 kilokaloria.172

○ ○ ○ ○ ○ ○

170 8��7W����=(&38�����<��������
�%�<�����<�
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172 Vertailun vuoksi: 2.07.1941–12.09.1941 Suomessa oli voimassa seuraavat neuvostoliitto-

laisten sotavankien ravitsemusnormit:

vaihtomäärät grammoina kilokaloria
Leipää, pehm. 200 540
Maitoa, kuor. 200 80
Margariinia 20 148
Perunoita 500 400
Lihaa/Kalaa 75/150 100
Ryynejä 50 170
Jauhoja 15 51
Sokeria 10 39
Teetä 0,5
Suolaa 15

1508 kilokaloria

SA, T19497/6, PM, Pääintendentintoimisto. Neuvostoliittolaisten sotavankien muonituksesta,
ks. myös: Mikkola, Timo, 1976; Mikkola, Pirkka, 2000. Yksikään neuvostoliittolainen sota-
vanki ei muista saaneensa maitoa suomalaisilla leireillä. D. Frolovin henkilökohtainen arkisto.
Entisten sotavankien haastattelut; N. Djakovin henkilökohtainen arkisto. Kirjeenvaihto.
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Puna-armeijalaisten, päällystön ja sotavankileireillä ja vastaanottopaikoissa
olevien sotavankien ravitsemusnormit

Ruokalaji Rintamajoukot Selustajoukot Sotavankien Sotavankileirit
(grammaa) vastanottopaikat

Ruisleipä 850 750 400 800
Vehnäjauhoja
2-laatu (85%) 20 10 20 10
Erilaisia ryynejä 140 120 100 100
Makaroneja 30 20 – 10
Soijajauhoja 15 – – –
Lihaa 150 120 – 50
Kalaa 100 80 100 75
Rasvasekoitetta 30 25
Kasvisöljyä 20 20 20 30
Sokeria 35 25 20 20
Teetä 1 1 0.7 1.5
Suolaa 30 30 30 30
Kasviksia/ 820 820 500 500
perunaa
Laakerilehti 0.2 0.2 – 0.2
Tomaattipyreetä 6 6 10 10
Etikkaa 2 2 0.7 0.3
Sinappia 0.3 0.3 – –
Paprikaa 0.1 3
Saippuaa
(kuukaudessa) 200 200 3.3 6.7
Tupakkaa/ – 5
mahorkkaa
(kuukaudessa)
Tulitikut 5

Sotavankien muonitus oli kuitenkin heikompaa vastaanottopaikoissa, mikä
johtui siitä, että he eivät tehneet tuossa vaiheessa mitään työtä ja näin ollen ku-
luttivatkin vähemmän. Lisäksi sotavangit viipyivät vastaanottopaikoissa vain
lyhyen ajan.

Puna-armeijan vastoinkäymiset keväällä ja kesällä 1942 neuvostoliittolais-
saksalaisella eteläisellä rintamalla ja maan elintarviketilanteen huononeminen
johtivat sotavankien ruoka-annosten pienenemiseen. Sisäasiain kansankomis-
sariaatti hyväksyi 25. elokuuta 1942 päätöksen nro 353, joka kumosi sotavanki-
en erilaiset ravitsemusnormit. Tästä eteenpäin kaikki sotavangit saivat saman-
laisen muonituksen terveydentilastaan riippumatta. Vuonna 1939 sotavangit
saivat 800 g leipää ja heille annettiin myös lihaa,173  mutta nyt heille annettiin
leipää 400 g vuorokaudessa. Lihaa heille ei annettu lainkaan. Samoin kävi tupa-

○ ○ ○ ○ ○ ○

173 �������������� �� """��� �0002�9��� Ote SNTL:n kansankomissaarien neuvoston talous-
komitean 20. syyskuuta 1939 pidetyn, sotavankien muonitusnormeja käsitelleen istunnon
pöytäkirjasta nro 37.
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kan kanssa: sen tilalle tuli mahorkka ja sitä annettiin vain työssäkäyville van-
geille. Pieniä poikkeuksia tehtiin vain sairaille ja työssäkäyville, joille annettiin
leipää 100 g enemmän.

Hyväksyttiin myös normit puuttuvien elintarvikkeiden korvaamisesta toisil-
la. Niiden mukaan 100 g leipää saatettiin korvata 60 grammalla korppuja tai
näkkileipää, peruna erilaisilla ryyneillä jne.174  Näin pienet ruoka-annokset yh-
dessä työnteon kanssa vaikuttivat voimakkaasti sotavankien fyysiseen kuntoon.
Joitakin vankeja kuoli ravinnon tai vitamiinien puutokseen. Neuvostoliiton ter-
veydenhuollon komissariaatin alaisen fysiologisen instituutin johtaja professori
Moltšanov antoi 6.11.1942 lausunnon sotavankien muonituksesta ja sen vaiku-
tuksesta työssä käyvien vankien terveydentilaan:

”Kyseinen kalorimäärä (1945 kaloria) riittää kattamaan täydessä levossa
olevan ihmisen kulutuksen… Tällä hetkellä on jo riittävästi kliinisiä tut-
kimuksia, jotka osoittavat, että pitkäaikainen aliravitsemus aiheuttaa sai-
rauden, jota kutsutaan nälkätaudiksi… Vangeille tarjotussa ruoassa on
vähän hiilihydraatteja ja rasvaa, mutta myös A-vitamiinia, mikä voi joh-
taa hengitystiehyiden limakalvojen vaurioitumiseen ja hämäräsokeu-
teen… Jos vangit tekevät raskasta fyysistä työtä, vauriot syntyvät huo-
mattavasti nopeammin ja usein on mahdotonta huomata, milloin ylittyy
se raja, jolloin vauriot ovat pysyviä. Raskasta fyysistä työtä tekevien
kaloripitoisuuden pitäisi olla vähintään 3 000 kcal, kevyttä työtä teke-
villä 2 400 kcal ja niin sanotussa huonelevossa olevilla 2 000 kcal.”175

Esimerkin vuoksi katsomme sotavankien terveydentilaa koskevaa tilannetta
sisäasiain kansankomissariaatin Un�lagin ja Monetno-Losinovskin leireillä
vuonna 1942. Näillä molemmilla leireillä oli muiden sotavankien ohella myös
suomalaisia.

Sotavankien surkeaa tilannetta kuvaavat tiedot, jotka vuonna 1942 Gorkin
alueella (nykyisin Ni�egorodin alue) sijainneen Un�lagin sotavankileirin apu-
laispäällikkö, valtion turvallisuuspalvelun luutnantti Kabanov ja terveyden-
huolto-osaston apulaispäällikkö Širokov ilmoittivat ”Raportissaan sisäasian
kansankomissariaatin Un�lagin hallinnon johtajalle, valtion turvallisuuden kap-
teenille toveri Avtonomoville”. Sen mukaan leirin 1294 sotavangista 42,3 % oli
vakavasti sairaana. 30.4.–10.5.1942 välisenä aikana sairaalahoitoa vaativien
potilaiden määrä kasvoi puolitoistakertaiseksi. Siitä huolimatta sairaalahoitoa
vaativien sotavankien hoitokustannuksissa säästettiin. Raportissa todetaan, että
normien mukaan vankien ravintoon piti käyttää 55 116,48 ruplaa, mutta käy-
tännössä siihen käytettiin vain 51 705,14 ruplaa. 123 sairaalle kuului antaa 70
grammaa lihaa kullekin eli yhteensä 86,1 kiloa, 423:lle pellagraa sairastavalle
kullekin 173 grammaa eli yhteensä 731,8 kiloa. ”Olisi tarvittu 817,9 kiloa. An-
nettiin 345,0 kiloa. Puuttui 463,9 kiloa.”

○ ○ ○ ○ ○ ○

174 SNTL:n sisäasiain kansankomissariaatin kiertokirje nro 353 sotavankien elintarvike-
normeista. ����������������"""����000���9�$�9:�

175 ����������������"""����000��#9<�
Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Suomessa olevien neuvostoliittolaisten sotavankien
muonitusnormi oli 25.01.1942–4.06.1943 1889 kilokaloria. SA, T19497/6, PM,
Pääintendentintoimisto.
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Kabanov ja Širokov ilmoittivat myös, että leirin 24:nnellä osastolla oli 14.
huhtikuuta 1942 152 sairasta sotavankia, joista 95 sairasti vitamiinien puutos-
tautia, 2 keripukkia ja 51 oli kirurgisia potilaita. Näin vaikeassa tilanteessa, kir-
joittivat Kabanov ja Širokov, ”leirillä säästetään muonituksessa: 1.4.–15.5. väli-
senä aikana sotavangeille olisi kuulunut antaa elintarvikkeita 44 376 ruplan ar-
vosta. Tosiasiassa he saivat elintarvikkeita 36 930 ruplalla. Leirin elintarvike-
valikoima on erittäin pieni.”176  Toisin sanoen leirin sairaalahoitoa vaativien so-
tavankien muonituskustannuksista säästettiin 6,1 % ja koko leirin muonituskus-
tannuksista 16,7 %. Tämä selittää sen, että Un�lagin leirin sotavankien kuollei-
suus oli suuri. Tähän kysymykseen palaan tarkemmin jäljempänä.

Yhtä dramaattinen tilanne oli Monetno-Losinovskin leirillä nro 84, jolla oli
myös suomalaisia sotavankeja. Leiri perustettiin sisäasian kansankomissariaa-
tin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon käskyllä 8. toukokuuta 1942.
Ensimmäiset vankiryhmät tulivat tälle leirille Orangin, Temnikovin, Aktjubins-
kin ja Un�an leireiltä jo toukokuun lopussa 1942. Hygienia- ja terveysolosuh-
teiden kannalta leirin sijainti oli huono: se perustettiin kahdelle turvesoiden kes-
kellä sijaitsevalle saarelle (Losinovski ja Jelovyi). Sotavangit majoitettiin pui-
siin, huonosti lämpeneviin parakkeihin, joissa oli kaksikerroksiset makuulavit-
sat.  Jokaisessa parakissa oli 200–250 sotavankia. Patjoja ja huopia ei riittänyt
kaikille, joten suurin osa vangeista nukkui paljaalla lavitsalla. Leiriltä puuttui
myös lähes täysin desinfioimishuoneet, desinfioimisaineet ja saunat, mikä vai-
keutti huomattavasti leirin hygienia- ja terveysolosuhteita. Lisäksi tuoreiden vi-
hannesten, kasviksien, perunan, tuoreen lihan ja vitamiinien puute johti siihen,
että sotavangit sairastuivat joukoittain keripukkiin ja pellagraan. Tilannetta vai-
keutti myös se, että leirin sairaalassa ei ollut riittävästi oli lääkkeitä. Tämä kaik-
ki johti siihen, että vankien kuolleisuus nousi jyrkästi. Leirin seitsemän toimin-
takuukauden aikana sillä kuoli 2 278 sotavankia, heistä 1902 aliravitsemuk-
seen.177  Neuvostoliitossa kuolleista ulkomaalaisista sotavangeista tietoja kerää-
vän venäläisen Voijennyje Memorialy -yhdistyksen mukaan Monetno-Losi-
novskin leirillä kuoli heinä–marraskuussa 1942 53 suomalaista sotavankia.178

Sisäasiain apulaiskomissaari Serov huolestui asioiden tilasta ja lähetti leirille
tutkintalautakunnan selvittämään syyt sotavankien sairastumiseen ja korkeaan
kuolleisuuteen. Tarkastuksen tuloksena todettiin, että tilanne johtui muonituk-
sen huonosta järjestämisestä ja alennetuista normeista sekä siitä, että vangeilla
ei ollut mahdollisuutta levätä tarpeeksi. Raportissa huomautettiin myös siitä,
että leirin sotavankien asuinolot olivat huonot. Raportissa annettiin myös ohjei-
ta tilanteen korjaamiseksi Monetno-Losinovskin leirillä. Leirin johto määrättiin
järjestämään mitä pikimmin sotavangeille täysipainoinen ja ajoissa tuleva muo-
nitus – ottaen huomioon keripukkia sairastavien vankien ravitsemusnormit.
Leirin piti myös valmistautua talven tuloon tiivistämällä ja remontoimalla ra-
kennukset, ja vangeille piti järjestää mahdollisuus kunnolliseen lepoon hankki-
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178 D. Frolovin henkilökohtainen arkisto.
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malla kaikille patjat. Sairauksien ennaltaehkäisemiseksi kaikille vangeille piti
järjestää keitettyä vettä ja keripukkia ehkäisevää havu-uutetta. Leirin sairaan-
hoitoa piti parantaa panemalla kuntoon kaikki hoito- ja kuntoutuslaitokset ja
hankkimalla niihin tarvittavat astiat, lääkkeet ja laitteet. Lisäksi kaikki sairaala-
hoitoa vaativat sotavangit oli toimitettava sairaalaan.179

Huolimatta siitä, että jatkosodan alkamisesta oli kulunut jo melkein vuosi,
sotavankien muonitus ja hygienia- ja terveysolosuhteet eivät leireillä vastanneet
normaalin elämän vaatimuksia. Joitakin vankeja jopa siirrettiin Un�lagin leirin
huonoista oloista vielä huonompiin oloihin Monetno-Losinovskin leirille.

Sotavankien fyysisen tilan huononeminen ja siitä johtuva työkyvyn lasku
pakotti valtion jossain määrin kiinnittämään enemmän huomiota sotavankien
muonitukseen. Tämän vuoksi otettiin jälleen käyttöön erilliset ravitsemusnor-
mit, jotka riippuivat ilmasto-olosuhteista, sotavankien tekemän työn luonteesta
ja normien täyttämisestä. Sisäasian kansankomissariaatti asetti 16. maaliskuuta
1943 kuusi erilaista ravitsemusnormia eri vankiryhmille: rivimiehille ja aliup-
seereille, upseereille, päävartiossa oleville, sairaalassa oleville, keripukkia eh-
käisevä ruoka-annos ja pellagraa ehkäisevä annos. Myös leipäannoksia suu-
rennettiin. Ne riippuivat tuottavuusnormien täyttämisestä ja vaihtelivat 400
grammasta (niille, jotka eivät täyttäneet normia) 900 grammaan (niille, jotka
täyttivät normin 150 prosenttisesti tai yli). Kaikkein pienin ruoka-annos (300
grammaa) oli päävartiossa olevilla sotavangeilla.

Sotavankien internoitujen asiain hallinto alkoi samassa yhteydessä liittää so-
tavankien ravitsemusnormien parantamisen propaganda- ja ideologiseen työ-
hön sotavankien keskuudessa. Esimerkiksi antifasistiseen kouluun ilmoittautu-
neet ja niissä neuvostomyönteisessä hengessä opiskelevat upseerit ja opiskelijat
saivat 700 grammaa leipää. Lisäksi vapaehtoisesti vangiksi antautuneille rivi-
miehille ja upseereille annettiin leipää sata grammaa enemmän kuin muille. Vii-
meksi mainittu tosin koski vain vastaanottopaikkoja, rintaman vastaanotto- ja
jakeluleirejä. Työleireillä sotavankien leipäannoksen suuruus riippui työnormin
täyttämisestä.180

Kuukauden kuluttua edellisen ruoka-annosten suurentamisen jälkeen eli
huhtikuussa 1943 sotavankien muona-annoksia suurennettiin uudelleen. Tällä
kertaa sisäasian kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallin-
to takasi kaikille sotavangeille työnormin täyttämisestä riippumatta 600 gram-
maa leipää vuorokaudessa. Heinäkuussa 1943 suurennettiin sairaiden ja kun-
toutusjoukoissa olevien sotavankien ylimääräistä muonitusannosta. Sisäasian
kansankomissariaatin päiväkäskyllä nro 314 annokseen lisättiin voita (25 gram-
maa), lihaa (40 grammaa), sokeria (25 grammaa), maitotiivistettä (30 grammaa)
ja muita elintarvikkeita.181

Edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta leireillä olevien sotavankien ter-
veydentila ei juurikaan parantunut, koska elintarvikkeiden toimittamisessa
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leireille ja niiden valmistamisessa leireillä oli katkoksia. Sotavangit eivät saa-
neet täysimääräisesti eivätkä kaikkia heille tarkoitettuja elintarvikkeita, vaikka
ne oli vahvistanut korkea valtioelin sota-aikana hyväksyttyjen ravitsemus-
normien mukaisesti. Siksi sisäasian kansankomissariaatti lähetti 28.tammikuuta
1944 kiertokirjeen nro 30 varkauksien torjumisesta sotavankileireillä. Siinä to-
dettiin mm., että elintarvikkeiden ja varusteiden puutteesta ”on tullut yleinen ja
joukkoluontoinen ilmiö”182 .

Elintarvikkeiden ja esineiden varasteleminen hengissä pysymiseksi oli ylei-
nen ilmiö myös sotavankien keskuudessa. Esimerkiksi E/II/JR34 sotamiehen
Lindman Paavo Mikael (12.02.1918–3.11.1942) mapissa on 2. maaliskuuta
1942 kirjoitettu pidätysmääräys Orangin leiriltä nro 74 vehnäjauhojen varasta-
misesta, raportti varastelusta leirillä nro 74, 27. syyskuuta 1942 annettu Krasno-
gorskin leirin määräys sotavangin rankaisemisesta ”huopien repimisestä”, sota-
vanki oli tehnyt niistä itselleen kaulaliinan183 . Vologdalaiset historian tutkijat V.
Konasov ja A. Kuzminyh ovat julkaisseet kirjassaan otteen sodan aikana 352
neuvostoliittolaista lentokonetta pudottaneen saksalaisen lentäjän Erich Hart-
mannin kirjeestä: ”...everstit varastelivat, muuttuivat pettureiksi, antoivat ilmi
tovereitaan, alkoivat sisäasiain kansankomissariaatin tietolähteiksi”184 . Vastaa-
vaa tapahtui myös Suomessa. Neuvostoliittolaiset sotavangit syyllistyivät usei-
siin ruokatarvikkeiden ja tavaroiden varastamiseen paikallisilta asukkailta. Ti-
lanne oli sama myös sotavankileireillä Saksassa.185  Itävaltalainen tutkija Stefan
Karner on todennut, että nälkä johti kaikista arvoista luopumiseen: sotavanki oli
valmis uhraamaan kaiken saadakseen palan leipää186 .

Mielestäni sisäasiain kansankomissariaatin kiertokirje kertoo siitä, että varas-
telu sai leireillä uhkaavat mittasuhteet ja aiheutti vakavan vaaran sotavankien
terveydelle. Kiertokirjeeseen oli tietenkin pakko reagoida, siksi tapauksia alet-
tiin tutkia. Niiden seurauksena joitakin leirien johtoon kuuluvia henkilöitä jou-
tui oikeuteen. Tutkimusten perusteella todettiin, että ”varkauksiin ja väärin-
käytöksiin syyllistyvät henkilöt, jotka ovat suoraan vastuussa valtion omaisuu-
den säilymisestä: varastojen johtajat, leipurit, sekä eräät leirien työntekijät”…
Esimerkiksi Rjabovon leirillä nro 75, missä oli suomalaisia sotavankeja, varas-
tettiin järjestelmällisesti vangeille tarkoitetut vaatteet. Tämä johtui siitä, että lei-
rin apulaisjohtajan Hazinin määräyksestä ”vaatteet heitettiin yhteen kasaan va-
raston viereen eikä kukaan vartioinut sitä puoleentoista kuukauteen”; Temni-
kovin leirillä nro 58 joutui oikeuteen ryhmä varkaita, joita johti leirin apulais-
johtaja Golikov ja varastopäällikkö Fomin.187
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Kesäkuussa 1944 sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon päällikkö,
kenraalimajuri I.A. Petrov188  ja sisäasiain apulaiskansankomissaari V.V. Tšer-
nyšov lähettivät Lavrenti Berijalle muistion Sotavankien ravitsemusnormeista
ja fyysisestä kunnosta, jossa todettiin, että vuonna 1942 hyväksyttyjen sotavan-
kien ruoka-annosten kalorimäärät eivät riitä vankien työkyvyn ylläpitämiseen
ja aiheuttavat vankien kunnon heikkenemistä ja sairastumisia.189  Kun annoksia
suurennettiin 25 % huhtikuussa 1943, sotavankien kuolleisuus laski. Se ei kui-
tenkaan parantanut ratkaisevasti sotavankien työkykyä. Sotavankien terveyden-
tila oli erityisen huono Tagilin, Asbestin ja eräillä muilla leireillä. Helmikuussa
1944 sairaiden ja kuntoutuskuurilla olleiden sotavankien osuus oli lähes 47 pro-
senttia.190

Koska lähes puolella sotavangeista oli ongelmia terveytensä kanssa, tilanne
ei tyydyttänyt sisäasiain kansankomissariaattia, koska sen tehtävänä oli saada
sotavangit entistä laajemmin työhön. Neuvostoliitto halusi kohottaa heidän
työnsä tuottavuutta ja nostaa työhön pystyvien määrää, koska sen piti korjata
valtava määrä sodassa vaurioituneita teollisuuslaitoksia ja kaksi kolmasosaa
maan asuntokannasta. Tämän vuoksi päätettiin jälleen suurentaa ruoka-annok-
sia 25 %.

Sotavankien ravitsemusnormeja suurennettiin jälleen 18. lokakuuta 1944 (sisä-
asiain kansankomissariaatin päiväkäsky nro 001282, Sotavankien ravitsemus-
normien muuttamisesta). Raskaassa työssä käyvien sotavankien leipäannosta
suurennettiin niin, että se oli 650 grammaa ja jopa enemmän työnormien täyttämi-
sestä riippuen. Annokseen kuului myös lihaa, kalaa, erilaisia ryynejä jne.191

Venäjän federaation arkistoissa on monia konkreettisia todisteita suomalais-
ten sotavankien ravitsemusnormeista jatkosodan aikana. Niiden mukaan leireil-
lä olevien vankien päivittäiseen ruoka-annokseen tuli sisältyä: ruisleipää (noin
400 g), vehnäjauhoja ja ryynejä (noin 100 g vuorokaudessa), kalaa (enimmäk-
seen silliä noin 100 g), kasvisöljyä ja rasvaa, sokeria, perunoita ja vihanneksia
(noin 500 g vuorokaudessa), suolaa, etikkaa, pippuria, laakerinlehti ja teetä.
Tämä suomalaisten sotavankien tilastollinen keskimääräinen muona-annos ei
kuitenkaan vastannut todellisuutta. Vain leipäannos pysyi muuttumattomana,
muita elintarvikkeita vangeille annettiin joko vähemmän tai niitä ei annettu ol-
lenkaan. Lisäksi puuttuvat elintarvikkeet korvattiin usein ”vastaavilla”. Esimer-
kiksi 100 g kalaa saatettiin korvata 65 grammalla lihasäilykkeitä tai erilaisilla
ryyneillä, tuoreet perunat ja vihannekset kuivatulla perunalla ja suola- tai ha-
panvihanneksilla tai kaalilla, leipä korpuilla jne.192  On selvää, että tällaiset ruo-
ka-annokset eivät pystyneet pitämään sotavankeja hyvässä tai edes tyydyttäväs-
sä kunnossa.
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188 12.02.1943 Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asi-
ain hallinnon päälliköksi nimitettiin kenraalimajuri I.A. Petrov, joka oli aiemmin ollut
sisäasiain kansankomissariaatin länsirintaman joukkojen komentajana. Eversti P.K.
Soprunenko nimitettiin kyseisen hallinnon varapäälliköksi samasta päivästä alkaen.
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Tämän vuoksi leirien johto alkoi järjestää leireille sivuelinkeinoja. Esimer-
kiksi Spaso-Zavodskoin leirillä nro 99 perustettiin jo vuonna 1942 ensin toipi-
lasosastolle nro 1 ja myöhemmin muillekin osastoille aputalouksia, joiden avul-
la kehitettiin karjataloutta, hankittiin karjalle rehua ja turvattiin sotavangeille
lihan, vihannesten ja maidon saanti. Tutkija L. Nosyreva on todennut, että leiril-
le hankittiin vuonna 1942 kuusi lehmää, viisikymmentä lammasta ja neljä sikaa.
Karlag antoi Karagandan leirin hallintaan 48 hehtaaria maata. Näiden toimien
ansiosta kuntoutusosasto hankki itselleen kaikki tarvitsemansa vihannekset ja
perunat, ja sai lisäksi omalta tilaltaan tuoretta maitoa, lihaa ja voita.193  Omasta
tuotannosta huolimatta leirin sotavankien sairastuvuus ja kuolleisuus olivat kor-
keita. Vuoden 1942 loppuun mennessä siellä oli kuollut 1901 sotavankia, joista
1556 aliravitsemukseen.194  Entisen sotavangin, vänrikki Olavi Martikaisen
vuonna 1990 laatiman listan mukaan mainittuna aikana leirillä nro 99 kuoli 142
suomalaista sotavankia.195

Aputalouksia perustettiin kaikkiin leireihin, joilla oli jatkosodan aikana suo-
malaisia sotavankeja. Tšerepovetsin leirillä nro 158 perustettiin sotavankien
lisäruoan hankkimiseksi kalastusosuuskunta, jossa työskenteli esimerkiksi suo-
malaiset sotavangit Kolehmainen, Männistö, Reinikainen, Lipponen ja eräät
muut.196

Tšerepovetsin kuten kaikkien muidenkin leirien päiväjärjestys vaihteli vuo-
denaikojen mukaan. Keväällä ja kesällä se oli seuraava:

Herätys 5.00
Aamuvoimistelu 5.10
Aamupesu 5.25
Aamutarkastus 5.35
Aamiainen 5.50
Järjestäytyminen kuljetukseen 6.20
Kuljetus työpaikalle 6.30
Lounas 13.00
Työpäivän päättyminen 18.00
Vastaanotto työpaikalta 18.30
Iltatarkastus 19.00
Päivällinen 19.00
Varusteiden korjaamista 19.45
Vapaa-aika 20.00
Valmistautuminen nukkumaan 20.50
Hiljaisuus 21.00197
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Talvella herätys ja hiljaisuus olivat yleensä tuntia myöhemmin. Kuitenkin leirin
nro 158 johtaja, kapteeni Korolev päätyi marraskuussa 1942 poikkeukselliseen
ratkaisuun: Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon päätösten vastaisesti
hän antoi vangeille luvan herätä vasta kello 7.00. Hiljaisuus ei alkanut kello
21.00 vaan vasta kello 22.00198 . Ratkaisu perustui siihen, että sotavangit voivat
huonosti. Korolev aavisti ennakolta Neuvostoliiton sisäministerin S. Kruglovin
ehdotuksen, jonka tämä esitti tasavaltojen sisäministereiden ja sisäasiainminis-
teriön alueellisten hallintojen päälliköiden kokouksessa maaliskuussa 1946.
”Leirien päiväjärjestystä on yksinkertaistettava ja sen on autettava sotavankien
työssäkäyntiä ja heidän fyysisen kuntonsa säilymistä. Jos sotavangin pitää men-
nä töihin kello 8, hänen ei tarvitse herätä kello 5. Nukkukoon pitempään, sillä
tehän tiedätte, että mitä pitempään ihminen nukkuu, sitä vähemmän hänen pitää
syödä” (korostus minun, D. F. Tämä oli erikoinen ratkaisu sotavankien elintar-
vikehuollon ongelmiin!).199

Sotavankeja innostettiin muun ohella keräämään havunneulasia keripukkia
ehkäisevää uutetta varten ja karpaloita ja muita marjoja vitamiinien saamiseksi.
Suomalaisten sotavankien mukaan leirin johto ei asettanut näille toimille mi-
tään esteitä, koska tiesi hyvin, että heidän käytössään olevilla varoilla on vaikea
estää leirin sairastuneiden määrän kasvua.

Tšerepovetsin leirin nro 158 hygienia- ja terveysolosuhteista ja ravitsemus-
tilanteesta on olemassa hyvin ristiriitaisia tietoja. Osa suomalaisista sotavan-
geista kertoi Hangossa pidetyissä kuulusteluissa leirielämän vaikeuksista, ravit-
semusnormien pienuudesta ja työpäivien pituudesta. Kersantti Esko Boxberg,
joka joutui vangiksi heinäkuussa 1941 ja oli monilla leireillä, kertoi, että Temni-
kovin leirillä nro 58 (Potman asema, Mordva), missä hän oli elokuusta marras-
kuuhun 1941, työ oli helppoa mutta ruoka-annokset äärimmäisen pieniä: 400 g
leipää ja kaksi kertaa päivässä vetistä keittoa. Jelabugan leirillä, jossa Boxberg
oli tammikuuhun 1942, hän työskenteli pesulassa. Työnormit olivat niin suuret,
että sotavangit eivät pystyneet täyttämään niitä. Ruoka oli yhtä huonoa kuin
Potmassa, mutta sitä sai vain kaksi kertaa päivässä. Kello 6.00 annettiin aamiai-
seksi 100 g leipää ja keittoa. Kello 18.00 annettiin leipää, keittoa ja puuroa. Lei-
päannoksia pienennettiin usein omavaltaisesti ja sotavangit saivat leipää vain
100 g päivässä.200  Tšerepovetsin leirillä joulukuuhun 1942 saakka ollut vänrik-
ki O. Martikainen kertoi, että ruokaa ei ollut riittävästi: päivässä annettiin 400 g
leipää, 10 g sokeria, kaksi kertaa vetistä keittoa, kaksi kauhallista puuroa ja 2
pientä (noin 10 senttimetrin suuruista) palasta kalaa.201  Suomalaisten sotavan-
kien elintarvikehuollon tila johtui siitä, että juuri tuolloin sotavankien ja inter-
noitujen asiain hallinnon alaisilla leireillä pienennettiin ravitsemusnormeja.

Muut vangit kertoivat toisin. Esimerkiksi Sotilaan ääni -lehdessä julkaistut
artikkelit kuvaavat leirien olosuhteita täysin siedettäviksi. Tässä yhteydessä on
todettava, että vuoden 1943 tammi-helmikuusta alkaen lehdessä julkaistiin
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palstaa, jonka otsikko oli Sotavankien elämää Neuvostoliitossa. Leiri nro 158.
Lehden tarkoitusperien vuoksi sotavankileirin elämää kuvattiin kaunistellen:
leiri sijaitsi ihanteellisen puhtaassa ja terveellisessä paikassa, ja siellä oli erin-
omainen ruoka ja terveyspalvelut. Kollektiivisessa vetoomuksessa, jonka 41
suomalaista sotavankia allekirjoitti kesäkuussa 1943, julkaistiin antautumiske-
hotuksen lisäksi myös tietoja Tšerepovetsin leirin olosuhteista. Sen mukaan
vangit asuivat siisteissä huoneissa ja kävivät kerran viikossa saunassa. Työpäi-
vän pituus oli kahdeksan tuntia. Vapaa-aikana sotavangit pelasivat tammea ja
shakkia. Leipää annettiin 600–1 200 g työnormien täyttämisen mukaan, sokeria
60 g, voita 30 g.202  Tämän sanomalehden kaltaiseen vastenmieliseen lähteeseen
ei tietenkään voi täysin luottaa, koska se perustettiin juuri houkuttelemaan suo-
malaisia sotilaita antautumaan. Lehteä tutkiessa voi kuitenkin tehdä johtopää-
töksen, että siinä julkaistut tiedot sotavankien elintarvikehuollosta, työ-
velvollisuudesta ja hygienia- ja terveysolosuhteista vastasi täysin niitä normeja,
jotka sotavankien ja internoitujen asiain hallinto oli tuolloin julkaissut omissa
toimintaohjeissaan, toisin sanoen virallisesti ilmoitettuja, ei todellisia normeja.
Ne myös muuttuivat sitä mukaa kuin normeja muutettiin.

On todennäköistä, että molemmat ovat oikeassa. Tutkijoiden käytössä olevia
suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoja analysoitaessa on otettava
huomioon, missä tilanteessa tiedot on saatu. Mielestäni tärkeä seikka on myös
se, milloin, mistä ja miten pitkäksi aikaa suomalaiset sotavangit tulivat Tšere-
povetsin leirille. Sama koskee muitakin suomalaisten sotavankien leirejä. Käy-
tössäni olevien asiakirjojen perusteella olen tullut siihen johtopäätökseen, että
usein kaikkein täydellisimmän kuvan elämästä leirillä antavat ne sotavangit, jot-
ka olivat vankeudessa pitkään ja usealla sisäasiain kansankomissariaatinleirillä,
ja joilla oli mahdollisuus verrata leirejä toisiinsa. Vertailu antaa mahdollisuuden
tiedostaa kaiken: Ne, jotka tulivat Tšerepovetsin leirille Monetno-Losinovskin
tai Spaso-Zavodskoin leireiltä, pitivät leirin nro 158 oloja täysin tyydyttävinä,
koska kuten aiemmin totesimme, Monetno-Losinovskin tai Spaso-Zavodskoin
leireillä oli erittäin huonot olosuhteet. Ne taas, jotka tulivat Tšerepovetsin leiril-
le sodan loppuvaiheessa suoraan vastaanottopaikoista, jossa he viipyivät suh-
teellisen lyhyen ajan, olivat toista mieltä. Edellä mainittu vänrikki Martikainen
totesi, että tammikuun 1943 jälkeen elintarvikehuolto parani Orangin leirillä,
jonne hänet siirrettiin Tšerepovetsin leiriltä.203  Toisin sanoen aika ja paikka
vaihtuivat ja niiden myötä muuttuivat myös ravitsemusnormit.

On muistettava kuitenkin, että kuntoutusjoukoissa olevien ja sairaiden sota-
vankien olosuhteet ja ravinto olivat huomattavasti parempia kuin sisäasiain
kansankomissariaatin työleireillä. Vielä paremmat olosuhteet (jos ylipäätään
voidaan käyttää sanaa ”parempi” puhuttaessa sotavangeista) oli kuntoutuslei-
reillä204  ja -osastoilla. Niillä ruoka-annoksiin kuului joskus lihaa ja voita. Niillä
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203 Sotavangit ry:n arkisto.
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160 S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .

oli myös erilainen päiväjärjestys ja terveydenhuolto, jonka ansiosta sotavangit
saattoivat kuntoutua.

Käytettävissäni olevien asiakirjojen perusteella voi tehdä sen johtopäätök-
sen, että suomalaisten sotavankien terveydenhuolto ja ravinto eivät vastanneet
kummankaan sodan aikana vaatimuksia. Vaikka Neuvostoliitolla oli jo koke-
musta ulkomaalaisten sotavankien ylläpidosta, suomalaisten sotavankien leirit
eivät olleet valmiit vastaanottamaan heitä. Sotavankien elintarvikehuolto oli
koko talvisodan ajan sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoi-
tujen hallinnon asettamien normien mukaista. Suomalaisten sotavankien elin-
tarvikehuolto oli talvisodan aikana huomattavasti paremmin järjestetty kuin
vuosina 1941–44, koska neuvostovaltiolla ei ollut tuolloin puutetta elintarvik-
keista. Se pystyi huolehtimaan suomalaisista sotavangeista riittävän hyvin, jotta
näiden terveydentila ei huonontunut leireillä olon aikana. Tosin tässä yhteydes-
sä on kuitenkin otettava huomioon sota-ajan erityispiirteet. Jatkosodan aikana
edellä mainittujen objektiivisten syiden vuoksi suomalaisten ja muiden ulko-
maalaisten sotavankien elintarvikehuolto ei ollut riittävän korkeatasoista pi-
tääkseen sotavankien terveyttä ja normaaleja elintoimintoja yllä. Kuten itävalta-
lainen tutkija Stefan Karner on kirjassaan todennut, sotavangit kuitenkin huo-
masivat Neuvostoliiton siviiliväestön kärsivän ravinnon puutteesta huomatta-
vasti enemmän kuin he itse: ”venäläisillä oli vielä vähemmän kuin meillä”.205

Vaikka suomalaisten ja saksalaisten sotavankien ruoka-annosten kaloripitoi-
suus ei ollut Neuvostoliitossa riittävä, se oli kuitenkin korkeampi kuin neuvos-
toliittolaisten sotavankien ruoka-annosten kaloripitoisuus Suomessa ja Saksas-
sa.206  Lisäksi sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen
asiain hallinto tiedosti ja tunnusti syntyneet ongelmat ja yritti voimiensa mu-
kaan parantaa sotavankien huonoa ravitsemustilannetta suurentamalla sotavan-
kien ruoka-annoksia useita kertoja sodan aikana.

Suomalaisten sotavankien terveydenhoito,
kuolleiden rekisteröinti ja hautaaminen

Elintarvikehuolto vaikutti luonnollisesti olennaisesti sotavankien elämän laa-
tuun. Sotavangin elämän pituus samoin kuin hänen hengissäpysymisensä riip-
puivat usein siitä. Myös rintamalta evakuoitaessa terveydenhuoltojärjestelmä ja
sen taso sotavankileireillä ja etappipisteissä asettui kohtalon vaakakuppiin, jos-
sa toisessa oli sotavangin elämä ja toisessa hänen kuolemansa. Sotavankien olo-
suhteet eivät olleet koskaan helpot. Monet sotavangit kuolivat jaksamatta odot-
taa vapautumistaan sotatoimien päättymisen jälkeen. Siksi sotavankien kuollei-
suus on laskettava ehdottomasti mukaan armeijoihin tappiolukuihin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

205 8������"����00����0��
206 Venäläinen tutkija P. Poljan on todennut, että erityisen vaikea tilanne oli neuvostoliittolaisil-

la sotavangeilla saksalaisten ylläpitämillä leireillä vuosina 1941 ja 1942. Silloin he saivat
leipää vain 200 g. Uuvuttava työ ja nälkä synnyttivät erilaisia ääri-ilmiöitä kuten kanniba-
lismia. Esimerkiksi Bobruiskin leirillä ammuttiin sen vuoksi 28 ihmistä. Minskin leirillä
kuoli nälkään ja sairauksiin yli 40 000 ihmistä. *., 2002, 143, 246.
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Tartuntataudit ja huono terveydenhoito olivat 1700- ja 1800-luvulla tärkein
syy sotavankien kuolemaan. Puutteellisen ravinnon ja epähygieenisten olojen
aiheuttamat lavantauti- ja ruttoepidemiat veivät tuhansien sotavankien hengen.
Tuon ajan kuolinsyistä ei kuitenkaan ole tarkkoja tietoja. Varhaisimmat tilasto-
tiedot tästä kysymyksestä ovat Pohjois-Amerikan sisällissodan ajalta.207

1900-luku muutti tilannetta sotavankien kuolleisuuden suhteen. Lääketieteen
kehittyminen ja uusien lääkkeiden syntyminen vähensivät huomattavasti sota-
vankien kuolleisuutta vankeuden aikana. Siitäkin huolimatta tilanne oli edel-
leen vaikea. Kuten jo edellä totesin, sotavankeja oli ensimmäisen maailmanso-
dan aikana lähes 7,5 miljoonaa. Heistä Saksan ja sen liittolaisten (Itävalta-Un-
karin, Bulgarian ja Turkin) ottamia vankeja oli noin 4,5 miljoonaa, joista kuoli
386 000 henkeä eli noin 9 %. Saksanvastainen liittouma otti vangiksi noin 3
miljoonaa saksalaista, bulgaaria, turkkilaista sekä Itävalta-Unkarin armeijan
sotilaita ja upseereita. Heidän keskuudessaan kuolleisuus oli noin 4 %.208  Myös
sotavankien kuolinsyyt muuttuivat tämän sodan aikana. B. Urlanisin esittämien
tietojen mukaan Saksassa vankina olleista sotavangeista suurin osa kuoli tuber-
kuloosiin ja keuhkotulehdukseen, toisin sanoen sairauksiin, jotka ovat seurausta
huonoista olosuhteista, ravinnosta, lämpimien vaatteiden puutteesta jne. Vain
10 % sotavangeista kuoli tarttuviin tauteihin. Vielä vähäisempi oli niiden osuus,
jotka kuolivat sotavankeudessa haavoittumisen vuoksi.209  Näin ollen tuon ajan
sotavankien suurin ongelma on leirien puutteellinen ravinto ja siitä johtuvien
tautien aiheuttama kuolleisuus, eivätkä tarttuvien tautien epidemiat kuten aikai-
semmin. Huolimatta siitä, että taistelevat osapuolet ottivat huomattavasti aiem-
paa enemmän sotavankeja, yksikään valtio ei hoitanut asianmukaisesti vankien
rekisteröintiä ja hautaamista.

Vuonna 1939 alkaneen toisen maailmansodan aikana sotavankeja otettiin
huomattavasti enemmän kuin ensimmäisen maailmansodan aikana. Yksistään
Neuvostoliitossa oli virallisten tietojen mukaan noin 4,5 miljoonaa sotavan-
kia,210  joista suomalaisia oli noin 3 000. Suomen armeijan otti talvi- ja jatkoso-
dan aikana vangiksi yli 70 000 neuvostoliittolaista sotilasta ja komentajaa, heis-
tä kuoli noin 19 000. Tiedot Saksassa olleista sotavangeista ovat ristiriitaisia,
mutta eri lähteiden mukaan vuosina 1941–1945 neuvostoliittolaisia sotavankeja
oli yli 5 miljoonaa, joista kuoli noin 3,3 miljoonaa.211

Tässä väitöstutkimuksessani minua kiinnostaa luonnollisesti ennen kaikkea
suomalaisten sotavankien terveydenhoito, kuolleiden rekisteröinti ja hautaa-
minen talvi- ja jatkosodan aikana.

Neuvostoliitto ja Suomi noudattivat molempien sotien aikana pääpiirteissään
vuoden 1929 Geneven sopimusta haavoittuneiden ja sairaiden huolenpidosta

○ ○ ○ ○ ○ ○
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sotatoimiin osallistuvissa armeijoissa. Siitä huolimatta sotavankien kuolleisuus
oli erittäin suurta.

Seuraavat tekijät vaikuttivat sotavankien kuolemaan:

1. Sotavangin fyysinen kunto vangitsemishetkellä, toisin sanoen oliko hän ter-
ve, sairas, vakavasti tai lievästi haavoittunut.

2. Sotavankien sijoituspaikkojen tilanne terveydenhoidon ja tarttuvien tautien
suhteen.

3. Miten hyvin leirien terveydenhoito vastasi sotavankien tarpeita, oliko lää-
ketieteellisiä laitteita ja lääkkeitä riittävästi.

4. Sotavankien elintarvikehuolto eli riittivätkö ravitsemusnormit turvaamaan
sotavankien työkyvyn ja elintoiminnot.

5. Työolosuhteet ja sotavankien tekemän työn laatu.
6. Sotavankien sijoituspaikkojen ilmasto-olot ja se, oliko sotavangeilla riittä-

vän lämpimät talvivaatteet.
7. Kuljetusolosuhteet siirrettäessä sotavankeja heidän pysyviin sijoituspaik-

koihinsa sotavankileireille.
Jokaisen sotavangin kuolemaan oli omat syynsä, olosuhteet ja jopa useita yhtä
aikaa vaikuttavia syitä ja tekijöitä. Sairaudet, haavoittuminen, nälkä ja kylmä
olivat tärkeimmät sotavankien kuolinsyyt sotavankileireillä. Näiden syiden li-
säksi on kuitenkin olemassa myös harvinaisempia syitä kuten työtapaturmat,
sotatuomioistuinten määräämät teloitukset rangaistukseksi rikoksesta ja kuole-
ma sotavangin yrittäessä paeta leiriltä.212  Kaksi viimeksi mainittua ovat kuiten-
kin yleisempiä kuolinsyitä Suomessa olleiden neuvostoliittolaisten sotavankien
kuin sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallin-
non ylläpitämillä leireillä Neuvostoliitossa talvi- ja jatkosodan aikana olleiden
suomalaisten sotavankien keskuudessa. Siitä huolimatta niitä ei voi jättää koko-
naan pois laskuista, koska käytössämme on tietoja niistä. Niinpä esimerkiksi
alikersantti Paavo Pajunen, joka siirtyi puna-armeijan puolelle 14.12.1939 Kar-
jalan kannaksella, tuomittiin ja ammuttiin todennäköisesti erityisneuvoston
päätöksellä.213  Valitettavasti tutkijat eivät pääse kaikkiin Venäjän federaation

○ ○ ○ ○ ○ ○

212 Esimerkiksi entisen neuvostoliittolaisen sotavangin S. V. Tirkeltaubin haastattelu. Marras-
kuu 1999, kesäkuu 2001. D. Frolovin henkilökohtainen arkisto. Ks. myös:�&,4����7����##<�
����� �<�$�<9�

213 Suomen kommunistisen puolueen jäsen Paavo Pajunen osallistui Espanjan sisällissotaa (1936–
1939) tasavaltalaishallituksen puolella. Kansainvälisessä prikaatissa taisteli samaan aikaan toi-
nen suomalainen kommunisti, everstiluutnantti Tuure Lehen. Francon voiton jälkeen Pajunen
palasi Suomeen mutta Lehen meni Moskovaan. Talvisodan aikana Pajunen kutsuttiin armei-
jaan. Hän antautui vangiksi 14. joulukuuta 1939. Aluksi hänet vietiin Siestarjoelle, josta siirret-
tiin myöhemmin Terijoelle. Sen jälkeen hänestä ei ole mitään tietoja. Suomessa arveltiin pit-
kään, että Pajunen liittyi Suomen kansanarmeijaan ja hänet värvättiin mahdollisesti lähetettä-
väksi Suomeen vakoojaksi. Pajusen vaimo, kirjailija ja toimittaja Jenny Pajunen yritti pitkään
selvittää miehensä kohtaloa. Tutkittuaan käsiinsä saamansa neuvostoliittolaiset ja suomalaiset
asiakirjat hän tuli siihen tulokseen, että Paavo Pajunen ammuttiin vakoilijana Kuusisen halli-
tuksen kolmen ministerin muodostaman ”troikan” päätöksellä. Troikan jäsenet olivat: Tuure
Lehen, Inkeri Lehtinen ja vielä kolmas, jonka nimi ei ole tiedossa, mutta joka oli todennäköi-
sesti Armas Äikiä. Tiedot ovat peräisin suomalaiselta toimittajalta Reijo Nikkilältä. Ks. myös:
Kansan Arkisto, 5, Pajunen Jenny, kansio 15; Alava T., Frolov D., Nikkilä R. Rukiver! Suo-
malaiset sotavangit Neuvostoliitossa. Edita 2002.
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arkistoihin, mutta toivottavasti saamme pian vahvistuksen asiakirjoista erityis-
neuvoston päätöksellä ammutuista suomalaisista sotavangeista.

Talvisota

Talvisodan aikana suomalaisten sotavankien terveydenhoito pohjautui sotavan-
kiasiain hallinnon varapäällikön Hohlovin ja sen lääkintähallinnon johtajan
Sokolovin 23. syyskuuta 1939 vahvistamaan tilapäiseen asetukseen nro 6439/4
Sotavankien lääkintähuollosta sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain
hallinnon järjestelmässä. Se laadittiin siksi, että Neuvostoliitto oli ratifioinut
vuonna 1931 Geneven sopimuksen haavoittuneiden ja sairaiden huolenpidosta
sotatoimiin osallistuvissa armeijoissa. Asetus oli voimassa myös jatkosodan ai-
kana vuosina 1941–1944. Myös sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien
vastaanottopaikkojen toimintaa koskevan tilapäisen ohjeen (sisäasiain kansan-
komissaarin Berijan 29.12.1939 antama määräys nro 0438) kohdat 9–10 ja 35–
39 koskivat sotavankien lääkintähuoltoa.

Suurin osa haavoittuneista sotavangeista sai ensiavun puna-armeijan lääkin-
tämiehiltä. Koko talvisodan ajan jatkuneiden taistelutoimien ajan joukko-osas-
toissa oli puutetta lääkintämiehistä. Se johtui ennen kaikkea siitä, että puna-ar-
meijan lääkintäjoukkojen miestappiot olivat suuret. D.A. �uravljov on tutkinut
kahdeksannen armeijan lääkintäjoukkoja ja hänen mukaansa pelkästään 56:nnen
tarkka-ampujadivisioona menetti lääkintämiehistään 61 % ja sairaanhoitajis-
taan noin 50 %.214  Ensiapua annettiin luonnollisesti ensin haavoittuneille puna-
armeijalaisille ja vasta sitten Suomen armeijan sotavangeille.

Aikaisemmin luettelemissani asiakirjoissa määriteltiin sotavankien tervey-
denhoidon oikeudellinen perusta Neuvostoliitossa. Niissä määriteltiin myös so-
tavankien siirtyminen terveydenhoidon järjestelmän sisällä. Vangiksiottamisen
jälkeen vihollisarmeijan sotilaat luovutettiin vastaanottopisteisiin. Siellä tehdyn
lääkärintarkastuksen ja desinfioinnin jälkeen heidät luovutettiin sisäasiain kan-
sankomissariaatin vartiojoukoille, jotka toimittivat heidät sotavankileirille.

Neuvostoliittolaiset ohjeet kielsivät haavoittuneiden, sairaiden ja paleltunei-
den sotavankien lähettämisen vastaanottopisteisiin. Heidät tuli lähettää sotasai-
raalaan. Lisäksi haavoittuneet ja sairaat piti jakaa erillisiin ryhmiin: haavoittu-
neet, loukkaantuneet, paleltumia saaneet, palovammoja saaneet, sisätauteja sai-
rastavat ja tarttuvia tauteja sairastavat. Näin pystyttiin paremmin etsimään sota-
vangeille parhaiten soveltuva hoitopaikka, kun heidät lähetettiin selustaan. Neu-
vostoliittolaisten normatiivisten asiakirjojen mukaan suomalaisilla sotavangeilla
oli oikeus saada hoitoa siviili- ja sotasairaaloissa samoilla perusteilla kuin puna-
armeijalaisilla, mutta sotavankeja koskevia sääntöjen mukaan. Hoidon jälkeen
sotavangit siirrettiin sisäasiain kansankomissariaatin sotavankileireihin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

Lisäksi venäläinen tutkija V. Galitski on esittänyt tietoja ainakin 14:stä suomalaisesta, jotka
joutuivat talvisodan aikana vangiksi neuvostoliiton 9:nnen armeijan rintamalohkolla. Sota-
tuomioistuin tuomitsi heidät kuolemaan ja heidät ammuttiin. ����)��������##:���0<�
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Haavoittuneiden sotavankien luovuttaminen

Puna-armeijan etujoukot

Sotavangit

Vastaanottopiste,
lääkäri,

lääkärintarkastus

Desinfiointiryhmä

Haavoittuneille ja sairaille Selustassa oleva leiri,

sotavangeille tarkoitettu lääkäri, lääkärintarkastus,

sotasairaala desinfiointiryhmä

Suomalaiset sotavangit sotasairaaloissa

Neuvostoliittolaisiin hoitolaitoksiin tuleville suomalaisille sotavangeille laadit-
tiin talvisodan aikana potilaskortti ja sairauskertomus. Talvisodan aikana näistä
asiakirjoista ei vielä ollut voimassa erillisiä, sotavangeille tarkoitettuja malleja
kuten jatkosodan aikana vaan tiedot kirjattiin neuvostoliittolaisiin potilaskort-
teihin, jotka oli tarkoitettu ”joukko-osastojen ja armeijoiden hoitolaitoksille”,
toisin sanoen käytettiin samanlaisia kortteja kuin ne, joihin kirjattiin tiedot
sairaista ja haavoittuneista puna-armeijalaisista.

Alustavat tiedot kirjattiin potilaskorttiin, johon kirjattiin sairaalan numeron ja
sen sijainnin lisäksi seuraavat tiedot:

1. sukunimi
2. nimi
3. isännimi
4. henkilötunnus
5. sotilasarvo (tähän kohtaan lisättiin maininta ”sotavanki”)
6. aselaji (jalkaväki, ratsuväki, ilmavoimat)
7. syntymävuosi
8. palvelukseen astumispaikka
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9. sukulaisten nimet ja osoitteet
10. mistä ja milloin tullut
11. diagnoosi:

a) mikä diagnoosi oli tullessa
b) mikä diagnoosi on tehty tässä hoitolaitoksessa
– alustava
– lopullinen

12. komplikaatiot
13. liitännäissairaudet
14. sairaalassa alkaneet sairaudet
15. leikkaukset (mitä ja minkä vuoksi).

Sen jälkeen korttiin kirjattiin tiedot taudin etenemisestä, tutkimuksista, diagno-
sointi- ja lääkemääräyksistä sekä tiedot potilaan hoidosta. Yleensä sotasairaa-
loissa potilaskortteihin kirjattiin vain sotavangin suku- ja etunimi, isännimi,
diagnoosi, joka hänellä oli sairaalaan tullessaan ja kuolinsyy.

Täydellisemmät tiedot sotavangin oleskelusta sotasairaalassa kirjattiin sai-
rauskertomukseen, jossa oli 31 kohtaa. Alun perin sekin oli tarkoitettu haavoit-
tuneille ja sairastuneille puna-armeijalaisille, mutta niille kirjattiin myös suo-
malaisten sotavankien tiedot kuten potilaskortteihinkin. Kaavake koostui kol-
mesta osasta:
1. yleiset tiedot
2. anamneesi215

3. tiedot sairaalassaolosta.
Kaavakkeen ensimmäiseen osaan kirjattiin sotasairaalan numeron ja sijainti-
paikan, potilaan suku- ja etunimen, isännimen, sukulaisten osoitteen, palveluk-
seen astumisvuoden ja sotilasarvon lisäksi myös tiedot hänen kansallisuudes-
taan, puolueen jäsenyydestään, ammatistaan, työpaikastaan, siviilisäädystään,
lapsistaan ja koulutuksestaan. Nämä tiedot kirjattiin sairauskertomukseen täy-
dellisempinä ja huolellisemmin kuin potilaskorttiin.

Kaavakkeen toiseen osaan kirjattiin tiedot haavoittumisesta (tai sairaudesta)
eli haavoittumisen aika ja paikka, sekä ensiavun tai leikkauksen suorittaja ja
paikka. Tähän kirjattiin myös potilaan omat valitukset ja rokotukset, jotka hä-
nelle oli annettu ensiavun yhteydessä. Yleensä kyse oli jäykkäkouristus- ja
kuolioseerumista.

Kolmanteen osaan kirjattiin seuraavat tiedot: mistä ja milloin sotavanki on
tullut sotasairaalaan; diagnoosi, joka hänellä oli tullessaan; komplikaatiot ja
liitännäissairaudet (mm. sairaalassa alkaneet sairaudet); leikkaukset. Sen lisäksi
siihen kirjattiin tiedot sotavangin siirroista: montako päivää hän oli sotasairaa-
lassa, siirrettiinkö hänet johonkin toiseen sairaalaan, onko hänet päästetty sai-
raalasta terveenä vai onko kuollut (kuolinsyy ja -aika kirjattiin myös).

○ ○ ○ ○ ○ ○

215 Anamneesi (kreikan sanasta anamnesis – muisto), yhteenveto sairauden etenemistä, elin-
olosuhteita ja sairastettuja tauteja koskevista tiedoista, jotka on kerätty diagnoosin, ennus-
teen ja hoitosuunnitelman tekemistä varten.
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Sairauskertomuksen liitteeseen kirjattiin potilaskorttia täydellisemmät tiedot
taudin kulusta, tutkimuksista, diagnosointi- ja lääkemääräyksistä se tiedot poti-
laan hoidosta.

Käytettävissäni olevat asiakirjat osoittavat sen, että talvisodan aikana suoma-
laiset sotavangit tulivat sotasairaalaan äärimmäisen huonossa kunnossa, kun he
olivat haavoittuneet tai heillä oli paleltumia etupäässä jaloissa tai käsissä.
Ilmastotekijän vaikutus oli talvisodan aikana todella huomattava. Ankarat il-
masto-olot johtivat siihen, että molempien armeijoiden sotilaiden keskuudessa
oli paljon paleltumia.216  Paleltumat liittyivät usein haavoittumiseen ja vakavim-
min haavoittuneilla oli usein myös pahimmat paleltumavammat.217  Lisäksi
ensiavun (esimerkiksi haavojen sitomisen) heikko taso sekä sopimattomat kul-
jetusvälineet aiheuttivat sen, että sotavangit saivat usein sairaalaan kuljetuksen
aikana paleltumavammoja.

Tuohon aikaan ei ollut olemassa myöskään tehokkaita menetelmiä ja lääkkei-
tä paleltumien hoitoon. Etulinjassa sotavangeille ensiapua antavalla puna-ar-
meijan henkilökunnalla ei ollut tietoja eikä kokemusta, siksi sotavangit saivat
laadukasta hoitoa vasta sotasairaaloissa. Asiakirjat kuitenkin osoittavat, että
sotavangin matka rintamalta selustassa sijaitsevaan sotasairaalaan saattoi kestää
useita vuorokausia. Esimerkiksi 68:nnen rykmentin aliupseerin Kustaa Aadolf
Rantasen218  sairauskertomuksesta nro 1086 käy ilmi, että hän haavoittui vatsaan
29.2.1940 ja hänet leikattiin vasta 1.3.1940 kenttäsairaalassa nro 15. Borovitšin
kaupungissa sijainneeseen evakuointisairaalaan nro 17 hän tuli 17.3.1940, jol-
loin diagnoosina oli ”leikkauksen jälkeinen vatsaseinämän haava. Virtsarakon
avanne. Ampumahaava oikeassa pakarassa. Oikean jalkaterän päällä toisen as-
teen paleltumavamma. Komplikaatio: etenevä urologinen verenmyrkytys.”
Seitsemän päivän kuluttua sairaalaan tulon jälkeen Rantasella alkoi hypostaa-
sinen keuhkokuume. Potilas kuoli 5. huhtikuuta 1940 kello 20.00 tajuihinsa tu-
lematta.219  Kuolintodistuksen allekirjoittivat osaston 2 johtaja Stlebova ja apu-
laislääkäri Grigorjeva. Tässä tapauksessa sotavanki pääsi selustassa olevaan sai-
raalaan melkein kuukauden kuluttua haavoittumisesta.

Neuvostoliittolaisissa sotasairaaloissa oli vuosina 1939–1940 yli 70 suoma-
laista sotilasta, toisin sanoen noin 8 % kaikista sotavangiksi joutuneista. Sisä-
asiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon pääl-
likkö Soprunenko lähetti 28.4.1940 kansankomissaari Berijalle raportin, jonka
mukaan 58 suomalaista sotavankia – 2 upseeria, 8 aliupseeria, 48 rivimiestä –
jäivät neuvostoliittolaisiin sotasairaaloihin sen jälkeen, kun sotavankien vaihtoa

○ ○ ○ ○ ○ ○

216 Yksin puna-armeijassa paleltumien osuus oli 6,7 % kaikista sairaustapauksista ja 9,4 % ki-
rurgisista operaatioista. Toisin sanoen lähes joka kymmenes paleltumavamman saaneista
tarvitsi kirurgin apua. Ks.tarkemmin:�P	
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218 Rantanen Kustaa Adolf, 12.11.1904, Hanko.
219 Potilaskortit, sairauskertomukset. Sotavangit ry:n arkisto.
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hoitanut yhteistyökomitea lopetti toimintansa. Syynä oli se, että heitä ei pystyt-
ty siirtämään Suomeen terveydentilansa vuoksi.220

Suomalaisten sotavankien hoidosta neuvostoliittolaisissa sota- ja siviili-
sairaaloissa talvisodan aikana on saatavilla tietoja vain virallisista lähteistä –
sairauskertomuksista, potilaskorteista ja sisäasiain kansankomissariaatin sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinnon raporteista. Näiden asiakirjojen mu-
kaan suomalaiset sotavangit saivat sotasairaaloissa laadukasta hoitoa. Edellä
mainitun Rantasen sairauskertomukseen on kirjattu, että ”potilaan hoidosta on
konsultoitu usein kirurgeja ja urologia. Potilas on saanut kaiken tarvitsemansa
hoidon: urotropiinia suonen sisäisesti, verensiirron, nestemäistä glukoosia ja
ravintoliuosta suoneen.”221

Konsultaatioita ja lääkärien auttamista varten haavoittuneiden luo kutsuttiin
asiantuntijoita lääketieteellisistä laitoksista eli siviililääkäreitä. Valitettavasti
emme pysty kumoamaan tai vahvistamaan näitä neuvostoliittolaisissa sairaa-
loissa olleiden suomalaisten sotavankien omia kertomuksia siksi, että tutkijoilla
ei ole käytössään tällaisia tietoja.

Suomalaiset sotavangit vastaanottopaikoissa

Jos Suomen armeijan sotilas oli vangiksi jäämisen hetkellä terve, hänet lähetettiin
sotavankien vastaanottopaikkaan. Kaikkien vastaanottopaikkoihin tulevien sota-
vankien tuli ehdottomasti käydä saniteettikäsittelyssä (saunassa ja desinfiointihuo-
neessa).222  Käytännössä tätä samoin kuin eräitä muita sisäasiain kansankomissa-
riaatin sotavankien vastaanottopaikkojen tilapäisen toimintaohjeen kohtia ei kuiten-
kaan aina noudatettu. Jopa sotavankileireille tuli haavoittuneita suomalaisia sotilaita
ja upseereita, jotka eivät olleet käyneet läpi vaadittua saniteettikäsittelyä.

Esimerkiksi Grjazovetsin sotavankileirille tuotiin 14. tammikuuta 1940 Pet-
roskoin vastaanottopaikasta 44 suomalaista sotavankia, joiden joukossa oli
myös yksi nainen. Sotavankileirin välskäri Tanitševa ja päivystävä komendantti
Skvortsov suorittivat tulokkaiden vastaanoton ja tarkastuksen. Sotavankien jou-
kossa oli ilmeisesti myös kuljetuksen aikana sairastuneita. He raportoivat:

”Tarkastuksen yhteydessä kävi ilmi:
1. Haavoittuneita oli viisi henkeä.
2. Kolmannen asteen palovammoja saaneita oli yksi.
3. Paleltumia oli kuudella, joista kahdella oli kolmannen asteen palel-

tumisvammoja.

31. joulukuuta 1939 mennessä heistä 26 oli käynyt Petroskoissa saunas-
sa ja desinfiointikammiossa vaihtamatta kuitenkaan alusvaatteita. Loput
18 eivät olleet käyneet saunassa eivätkä olleet saaneet desinfiointi-
käsittelyä. Kaikkien vankien alusvaatteet ovat likaisia. Täitä on jonkin
verran. Vangit ovat kaikki parroittuneita, tukka leikkaamatta.”223

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Erityistä huomiota kiinnitettiin epidemiavaaran torjumiseen. Kaikki vangit, jot-
ka ilmoittivat voivansa huonosti, oli ehdottomasti ohjattava lääkärin vastaan-
otolle. Mikäli sotavankien vastaanottopaikkaan tulleiden vankien keskuudesta
löydettiin tarttuvaa tautia poteva vanki tai kyseinen saapumiserä oli ollut koske-
tuksissa tällaiseen vankiin, koko erä oli eristettävä karanteeniin.224  Sotavankien
vastaanottopaikassa oli myös ehdottomasti ryhdyttävä epidemiaa torjuviin toi-
miin. Jokaisesta ilmenneestä kulkutautitapauksesta oli raportoitava sotavanki-
asiain hallintoon Moskovaan. Sotavankien lähettäminen leirille sellaisesta vas-
taanottopaikasta, joka oli julistettu karanteeniin, keskeytettiin välittömästi sii-
hen asti, kunnes saatiin sotavankiasiain hallinnosta lupa jatkaa.

Vastaanottopaikan lääkärin oli suoritettava vankitiloissa päivittäinen kierros,
valvottava sotavankien terveydentilaa, hoidettava avun tarpeessa olevia ja val-
vottava ruoan valmistusta. Lääkärin tehtäviin kuului myös vankien kunnon tar-
kastus ennen heidän lähettämistään sotavankileirille. Huonokuntoiset vangit oli
karsittava leirille lähetettävien joukosta. Lääkärin oli myös kirjoitettava todistus
siitä, että vastaanottopisteessä ei ollut todettu kulkutauteja.225

Kun sotavankeja kuljetettiin vastaanottopisteestä sotavankileirille, junassa oli
ehdottomasti mukana lääkäri ja hänen alaisinaan muuta lääkintähenkilökuntaa.
Lääkärillä oli käytössään erityinen kahdeksanpaikkainen eristysvaunu. Sota-
vankiasiain hallinnon terveydenhoito-osaston päällikkö Sokolov vahvisti listan
laitteista ja lääkkeistä, jotka junissa piti olla vastaanottopaikkojen kustannuk-
sella. Välttämättömyystarvikkeiden – huopien, lakanoiden jne. – lisäksi listassa
oli 26 erilaista potilaiden hoitoon tarvittavaa instrumenttia ja esinettä: kuume-
mittareita, ruiskuja, leikkausveitsiä, jääpusseja, lämmittimiä, lastoja käsiä ja jal-
koja varten jne. Lisäksi eristysvaunut varustettiin välttämättömillä lääkkeillä.
Niissä oli oltava aspiriinia, yskäntabletteja ja -jauhetta, kamferia, vanua, side-
harsoa, sidetarpeita terveyssiteitä jne. Listassa oli kaikkiaan 44 nimikettä, joi-
den avulla pystyttiin hoitamaan 120 käyntiä lääkärin luona ja 8 eristysvaunussa
olevaa potilasta vuorokaudessa. Lääkkeiden ja sidontatarvikkeiden määrää li-
sättiin sen mukaan, miten pitkään junan arveltiin olevan matkalla. Lisäksi terve-
ydenhoito-osaston päällikkö Sokolov määräsi, että junassa oli oltava varalla tar-
vikkeita 2–3 vuorokaudeksi. Niiden koostumus oli määriteltävä sen mukaan,
miten paljon junassa oli sotavankeja.226

Ilmeisesti monia sisäasiain kansankomissariaatin ohjeellisen asiakirjan koh-
tia noudatettiin täysin. Välillisenä todisteena tästä on se tosiasia, että taistelu-
toimien aikana todettiin vain yksi tapaus, jolloin suomalainen sotavanki oli sai-
rastunut tarttuvaan tautiin, tulirokkoon.227  Lisäksi talvisodan aikana ei todettu
yhtään sotavangin kuolemantapausta, jossa kuolinsyy olisi ollut tarttuva tauti.

Sotavankien lääkintähuoltoa sotavankiasiain hallinnon leireillä koskevan ti-
lapäisen asetuksen mukaan sotavankileireille perustettiin erityinen lääkintäpal-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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velu. Nämä elimet olivat vastuussa lääkärin- ja terveystarkastuksista ja sairauk-
sien myös tarttuvien tautien ennaltaehkäisystä ja niiden hoidosta sotavankilei-
reillä jne.

Lääkintäpalvelua johti yleensä leirin johtajan alaisuudessa toimiva lääkintä-
osaston johtaja. Joissakin erikoistapauksissa he toimivat suoraan sotavanki-
asiain hallinnon johtajan alaisuudessa. Leirien lääkintäosastoon kuuluivat seu-
raavat elimet:
1. keskussairaala
2. keskuspoliklinikka
3. apteekkivarasto ja sen yhteydessä apteekki
4. desinfiointijoukkue.
Jos sotavankileireille perustettiin sivuleirejä, niille perustettiin myös vastaavat
lääkintäosastot, joihin kuului seuraavat alaosastot:

1. lääkärin johtama poliklinikka tai välskärin vastaanotto (sotavankien mää-
rän mukaan)

2. sisäänkirjoittautumishuone
3. desinfiointipiste.228

Tämä sisäasiain kansankomissariaatin sotavankileirien lääkintähuoltojärjes-
telmä säilyi samanlaisena myös jatkosodan aikana.

Suomalaisten sotavankien lääkintähuollon tilanne oli erilainen talvi- ja jatko-
sodan aikana. On selvää, että sotatoimien lyhyt kesto ja vastaavasti myös suo-
malaisten lyhytaikainen vankeus vaikuttivat sotavankien kuolleisuuden syihin.
Juuri siksi talvisodan aikana ei ollut lainkaan vitamiinien puutostaudista, pel-
lagrasta229  ja aliravitsemuksesta johtuvia kuolemantapauksia. Leireillä ja
vastaanottopaikoissa ei kirjattu yhtään joukkomittaista tarttuvien tautien epide-
miaa, joten niistä johtuvia kuolemantapauksiakaan ei ollut. Näin ollen ainoaksi
kuolinsyyksi jää haavoittuminen ja siitä aiheutuneet komplikaatiot.

Sotavankien kuolleisuus

Lopullisia tietoja sotavankeudessa 1939–1940 Neuvostoliitossa kuolleista suo-
malaisista sotavangeista ei toistaiseksi ole. Venäläisen tutkijan V. Galitskin esit-
tämien tietojen mukaan vankeudessa kuoli ”noin” 13 henkeä eli 1,5 % kaikista
suomalaisista sotavangeista. Valitettavasti tutkija on esittänyt vain kolmen evakko-
sairaalassa Borovitšissa 14.3.1940 kuolleen suomalaisen sotavangin nimet.230

Kapteeni Reima Helminen on esittänyt Maanpuolustuskorkeakoulussa teke-
mässään diplomityössä vain yhden talvisodan aikana Neuvostoliitossa kuolleen

○ ○ ○ ○ ○ ○

228 ����������������"""����000��99��
229 Vitamiinien puutostauti johtui vitamiinien puutteesta elimistössä. C-vitamiinin puute aiheut-

taa keripukin, �1-vitamiinin puutos puolestaan beri-beri-taudin. D-vitamiinin puute aiheut-
taa riisitaudin, niasiinin puute pellagran. Se ilmenee iho- ja ruoansulatuskanavan häiriöinä.
Hoidetaan niasiinilla ja olut- tai leipähiivalla.

230 Karlonen Koel (?), Pentonen ja Hyglun Hurli (?). Ks�� ����)���� ��� �##:�� �9���Sukunimi
Pentonen on todennäköisesti väärin kirjoitettu ja pitäisi olla Rantanen. Jos näin on, V.
Galitski on erehtynyt väittäessään Rantasen kuolleen 14.3.1940 eikä 14.4.1940.
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suomalaisen sotavangin nimen: rivimies Nousiainen, joka joutui vangiksi
2.12.1939.231

Tämän väitöstutkimuksen sekä talvi- ja jatkosodan aikana Neuvostoliitossa
olleita suomalaisia sotavankeja käsittelevän kirjan tekemisen yhteydessä olem-
me löytäneet tiedot 16 suomalaisesta sotavangista, jotka ovat kuolleet Neuvos-
toliitossa.232  Vertailtuani kaikkia suomalaisissa ja venäläisissä arkistoissa olevia
tietoja olen tullut siihen johtopäätökseen, että tämä luku on tällä hetkellä kaik-
kein tarkin.

Tärkein lähde, josta voi saada selville suomalaisten sotavankien kuolinsyyn
Neuvostoliitossa, ovat sairauskertomukset ja potilaskortit, joita säilytetään Ve-
näjän federaation asevoimien sotalääketieteellisessä museossa. Osa materiaalis-
ta luovutettiin 1990-luvulla Suomen Sotavangit ry:lle ja se on sen arkistossa.

Näin ollen meillä on käytössämme arvokkaita tietoja, joiden avulla voimme
selvittää joidenkin suomalaisten sotavankien kuolinsyyn Neuvostoliitossa. Esi-
tän tässä joitakin esimerkkejä:

Sotavanki Aliaki Urlanin233  potilaskortin mukaan hän tuli sotasairaalaan saa-
tuaan oikean olkapään läpi menneen ampumahaavan. Ruumiinavauspöytäkir-
jassa todetaan: ”Luoti mennyt oikean olkapään läpi rikkoen luita. Kaksipuoli-
nen akuutti katarrialinen keuhkokuume. Oikean keuhkopussiontelon obliteraa-
tio. Suuri verenhukka sisäelimissä”.234

68:nnen jalkaväen rykmentin 1:sen pataljoonan rivimies Tanskanen Väinö
Reino235  tuli evakuointisairaalaan nro 1170 15.3.1940. Hänen ruumiinavaus-
pöytäkirjassaan todetaan: ”Ampumahaava (ilmeisesti sirpaleen aiheuttama) oi-
keassa lantiossa. Sirpale on vaurioittanut oikean lantioluun siivekettä ja aiheut-
tanut verenvuotoa lantion lihaksiin. Kuolio oikeassa lantiossa ja vatsalaukun
etuseinämässä.” Potilaalle annetusta laadukkaasta lääketieteellisestä avusta
huolimatta haava osoittautui liian vaikeaksi eivätkä lääkärit pystyneet autta-
maan häntä. Potilas kuoli 15.3.1940 kello 3.25.

Sotavanki Kainonen236  Eino-Pekka tuli Raivolan evakuointisairaalaan nro
1872 19.3.1940 haavoituttuaan ja saatuaan paleltuman molempiin jalkateriinsä.
Komplikaationa oikean keuhkon tulehdus, johon hän kuoli 27.3.1940. Hänen
sairauskertomuksessaan on outo merkintä: ”sotavanki kuuluu 7:nnen armeijan
sotasyyttäjänvirastolle”. Valitettavasti en ole onnistunut selvittämään, mitä tämä
merkitsee ja millä perusteella Kainonen oli luovutettu sotasyyttäjänvirastolle.
Yleensä tämän tapaiset tapaukset merkitsivät sitä, että sotavanki oli tehnyt jo-

○ ○ ○ ○ ○ ○

231 Helminen R., Suomalaisten jääminen sotavangiksi suomen sotien 1939–1945 aikana. Diplo-
mityö 1991, Liite 1, s.10.

232 Alava T., Frolov D., Nikkilä R. Rukiver! Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa. Edita
2002, Sotavankimatrikkeli, 319–466.

233 Selkeä esimerkki suomalaisen nimen väärästä translitteroinnista. Oikea nimi on Alajoki
Urho Aleksi, 68:nnen jalkaväen rykmentin alikersantti, synt. 17.06.1901. Joutui vangiksi
21.02.1940.

234 Sotavangit ry:n arkisto.
235 Tanskanen Väinö Reino, s. 1905, kotipaikka Suojärvi, henkilötunnus 356502, siviiliammatti

metsätyöläinen. Sotavangit ry:n arkisto.
236 Keinonen, Eino Pekka, s. 15.01.1901. Joutui vangiksi 29.02.1940.
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tain Neuvostoliiton lakien vastaista tai tiedusteluelimet olivat kiinnostuneita
saamaan häneltä tietoja Suomessa olevista sotavangeista.237

Valitettavasti tiedot talvisodan aikana Neuvostoliitossa kuolleista sotavan-
geista eivät ole täydellisiä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että tutkijat eivät
ole saaneet vieläkään käyttöönsä kaikkia tietoja kuolleiden määrästä ja heidän
kuolinsyistään. Osa asiakirjoista ovat tutkijoiden ulottumattomissa Venäjän fe-
deraation henkilösuojalain perusteella. Suomalaisten sotavankien hautapaikko-
jakaan ei ole mahdollista selvittää, koska potilaskortteihin hautapaikkoja ei ole
merkitty. Voimme vain olettaa, että heidät haudattiin todennäköisesti joko sai-
raalan lähellä sijaitseville kaupungin yleisille hautausmaille tai sairaaloiden
omille hautausmaille. Viime mainittu on kuitenkin epätodennäköistä, koska
käsky hautausmaiden perustamisesta sotasairaaloiden yhteyteen annettiin vasta
Suuren isänmaallisen sodan keskivaiheilla. Palaamme tähän kysymykseen kui-
tenkin myöhemmin.

Haavoittuminen, paleltumat ja niihin liittyvät komplikaatiot, joista yleisin oli
keuhkokuume, olivat yleisimmät suomalaisten sotavankien kuolinsyyt talviso-
dan aikana. Samat kuolinsyyt olivat yleisimmät myös Suomessa talvisodan ai-
kana olleiden neuvostoliittolaisten sotavankien keskuudessa.

Mielestäni talvisodan aikana sotavangiksi joutuneiden suomalaisten tervey-
denhuolto vastasi kaiken kaikkiaan heidän tarpeitaan ja kansainvälisiä oikeus-
normeja. Sairaita ja haavoittuneita suomalaisia sotavankeja hoidettiin muun
muassa Vladimirin kirurgisessa sairaalassa, Vologdan evakuointisotilassairaa-
lassa nro 1185, Borovitšin evakuointisotilassairaalassa nro 2019, Raivolan eva-
kuointisairaalassa nro 1872, Sverdlovskin sotilassairaalassa nro 1170 ja muissa
sairaaloissa.

Suomalaisiin sotavankeihin kohdistui yksittäisiä kansainvälisten oikeusnor-
mien rikkomuksia, mutta ne eivät olleet järjestelmällisiä. Oikeusnormien rikko-
mukset johtuivat siitä, että henkilökunta ei ollut saanut koulutusta työhön sota-
vankien kanssa, eivätkä neuvostohallituksen asenteesta. Varsinkin kun tuona
aikana puna-armeijassa oli kova puute kirurgeista ja leikkaussalihoitajista, mikä
puolestaan johtui kutsuntojen virheistä ja koulutusjärjestelmän puutteista.
Myös puna-armeijan lääkintähuollon yksiköissä kuolleisuus oli suurta.238  Tal-
visodan aikana puna-armeijan lääkintäjoukoissa kuoli 264 908 ihmistä, joista
haavoittuneita ja palovammoja saaneita oli 188 671, paleltumia saaneita 17 867
ja sairastuneita 58 370.239

Suomalaisten sotavankien terveydenhoito jatkosodan aikana

Jatkosodan aikana sotavankien terveydenhoitojärjestelmä perustui Neuvostolii-
ton kansankomissaarien neuvoston 1. heinäkuuta 1941 antamaan asetukseen nro

○ ○ ○ ○ ○ ○

237 Sotavangit ry:n arkisto.
238 Näihin kuuluvat haavoittuneet, loukkaantuneet, palo- ja paleltumisvammoja saaneet.
239 Tiedot eivät ole enää salaisia.� (����� ����	U������ "��� """�� �� �������� ;�����
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1798-800s. Se määritteli perusperiaatteet, joiden mukaan vihollisarmeijan soti-
laita oli hoidettava Neuvostoliitossa. Siinä todettiin muun muassa seuraavaa:

”Joukko-osastojen komentajien on lähetettävä heti sairaalahoitoa tarvit-
sevat haavoittuneet ja sairaat sotavangit lähimpään sotasairaalaan, joista
heidät lähetetään sisäasiain kansankomissariaatin leireille ja vastaan-
ottopisteisiin vasta sitten, kun he ovat terveitä.

Sotavankeja hoidetaan terveydenhoitojärjestelmässä samalla tavalla
kuin puna-armeijalaisia.”240

Sairaat ja haavoittuneet sotavangit erotettiin muista jo siinä vaiheessa, kun heis-
tä kerättiin alustavat tiedot toisin sanoen silloin, kun heidät luovutettiin sotavan-
kien vastaanottopisteeseen. Sen jälkeen heidät lähetettiin evakuointi- tai sota-
vankisairaalaan.

Suomalaisia sotavankeja hoidettiin jatkosodan aikana seuraavissa neuvosto-
liittolaisissa sairaaloissa:

Sairaalat, joissa hoidettiin suomalaisia sotavankeja vuosina 1941–1944

Nro Sairaalan numero Sijainti
1 SS 1440 Kantalahti
2. EVS 1011 Leningrad, Kabony, R�ev, Hatsina kesäkuu 1944–lokakuu 1945
3. EVS 1700 Ivanovo
4. EVS 1035 Martukin asema, Aktjubinskin alue, Kazahstan
5. EVS 1383 Terensai, Orenburgin alue
6. SVS 1773 Bystrjagin asema, Kirovin alue
7. SVS 1825 Tšerepovets, Vologdan alue
8. SVS 2074 Pinjugin asema, Kirovin alue
9. 735 Ojatin asema, Kirovin alue (Alehovštšina)
10. SVS 2222 Leningrad
11. SVS 2851 Ust, Gorkin alue
12. SVS 2754 Onega, Arkangelin alue
13. SVS 2989 Kameškovon kylä, Ivanovon alue
14. SVS 3007 Fosforitnajan aseman, Kirovin alue
15. 3064 Kozlovka, Tšuvašia, Tjurleman asema
16. SVS 3757 Šumihan asema, Tšeljabinskin alue
17. EVS 3808 Boksitorgorsk, Leningradin alue, leirin nro 157 sairaala
18. SVS 3810 Borovitš, Novgorodin alue, leirin nro 270 sairaala
19. SVS 4370 Riika, Latvia
20. SVS 5091 Tšerepovets, Vologdan alue
21. SVS 1631 Zubova-Poljana, Mordva
22. SVS 3171 Rudnitšnyin asutuskeskus, Kirovin alue
23. EVS 1327 Tšerepovets, Vologdan alue
24. EVS 267 Leningradin alue
25. 257 Leningradin alue
26. 4252 Patan asema
27. 1054 Sotavankileirin nro 84 sairaala, Sverdlovskin alue
28. 1770 Arkangeli
29 3888 Mo�ga, Udmurtija
30. KS 91 Karjalan rintama241

SS sotasairala, EVS evakuointisairaala, KS kenttäsairaala, SVS sotavankisairaala, KS
kentäsairala

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Aiemmin hyväksyttyjen normatiivisten asiakirjojen lisäksi sisäasiain kansan-
komissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon päällikkö, kenraali-
majuri Petrov vahvisti 6. lokakuuta 1943 terveysministeri Miterevin, puna-ar-
meijan lääkintähuollon päähallinnon päällikön Smirnovin ja rautatieministeri
Sokolovin hyväksymät Ohjeet sotavankien ja erikoisvankien terveydenhoidosta
heidän tullessaan sisäasiain kansankomissariaatin vastaanottopisteisiin tai lei-
reille sekä rautatiekuljetusten aikana. Sen mukaan sotavankien oli käytävä tart-
tuvien tautien leviämisen ehkäisemiseksi sotavankileireillä useita kertoja lää-
kärintarkastuksessa ja saniteettikäsittelyssä: vastaanottopisteessä (jossa leikat-
tiin tukka, ja jos täitä oli paljon, myös kehon muut karvat), rintaman läheisyy-
dessä sijaitsevalla leirillä, jolla sotavangeille tehtiin uusi lääkärintarkastus ja
täydellinen saniteettikäsittely ja jolla heidät asetettiin ennaltaehkäisevään ka-
ranteeniin. Sen pituus oli 21 päivää ja vanki sai sen aikana rokotuksen pikku-
lavantautia242 , lavantautia, koleraa, punatautia ja isorokkoa vastaan. Vankien lä-
hettäminen eteenpäin ennen karanteenin päättymistä oli ehdottomasti kielletty.
Sen jälkeen vangit lähetettiin ryhminä selustassa sijaitseville leireille. Käytän-
nössä näitä ohjeita noudatettiin kuitenkin äärimmäisen harvoin. Esimerkkinä
tästä voi olla Tšerepovetsin leiri, jonne saapui ryhmä vankeja, joilla oli pitkät
hiukset ja täitä.243

Sotavangit kuljetettiin selustassa oleville leireille erikoisjunilla, joissa oli
eristysvaunu kuten talvisodankin aikana. Lähettävän leirin lääkintähenkilökun-
ta vastasi sotavankien terveydenhoidosta kuljetuksen aikana. Lääkintähenkilö-
kunnan määrä riippui kuljetettavien vankien määrästä. Jos vankeja oli 250, mu-
kana oli yksi sairaanhoitaja. Jos vankeja oli 250–500, mukana oli yksi välskäri.
Jos vankeja oli 500–1000, mukana oli yksi lääkäri ja sairaanhoitaja. Jos vankeja
oli yli tuhat, mukana oli yksi lääkäri, välskäri ja sairaanhoitaja. Jotta vankien
olosuhteet ja terveydenhoito olisi kunnollista, sotavankien ja internoitujen
asiain hallinto suositteli, että kerrallaan tuli lähettää korkeintaan 500 vankia.

Matkalla sairastuneet ja välitöntä hoitoa tarvitsevat sotavangit tuli luovuttaa
asianmukaisten asiakirjojen täyttämisen jälkeen Neuvostoliiton terveysministe-
riön alaiseen sairaalaan lähimmällä asemalla junan reitin varrella. Samoin toi-
mittiin myös matkalla kuolleiden sotavankien kanssa. Kuolintodistuksen kir-
joittamisen jälkeen ruumis luovutettiin miliisille hautaamista varten.244

Vaikka ohjeiden mukaan sotavangeille piti luoda kuljetuksen ajaksi normaa-
lit olosuhteet ja terveydenhuolto, käytännössä tätä ohjetta noudatettiin harvoin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

241 Lähteet: Sotavangit ry:n arkiston potilaskortit, sairauskertomukset, sairaalaluettelo. �����
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Sota-arkisto, T26073/1-21, Neuvostotoliiton vangiksi 1941–1944 joutuneiden ja sieltä
palautettujen suomalaisten sotavankien kyselykaavakkeita ja kuulustelupöytäkirjoja 1944–
45;�����������������"""����000!�����������)��)�����������'�'�������

242 Pikkulavantauti on akuutti tarttuva tauti, joka muistuttaa usein lavantautia. Sen aiheuttavat
lavantautibakteereja muistuttavat bakteerit. Pikkulavantauti ei ole niin pitkäkestoinen ja vai-
kea sairaus kuin lavantauti eikä aiheuta yleensä komplikaatioita. Sitä voidaan ehkäistä sa-
malla keinoilla kuin lavantautiakin.
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Entisten suomalaisten sotavankien kertomusten mukaan olosuhteet olivat kulje-
tuksen aikana kaukana normaaleista. Usein sotavangit joutuivat kulkemaan
200–400 km jalkaisin lähimmälle rautatieasemalle. Koska puna-armeijan selus-
tayksiköt eivät kyenneet organisoimaan riittävän hyvin muonitusta, sotavangit
joutuivat joskus olemaan jopa kaksi tai kolme vuorokautta kokonaan ilman ruo-
kaa. Vaunut, joilla vankeja kuljetettiin leireille, olivat liian täynnä eikä niissä
ollut makuulavitsoita nukkumista varten. Niihin lastattiin usein määräysten
mukaisten 75–80 ihmisen sijasta huomattavasti enemmän. Vaunun ainoa aukko
oli usein reikä lattiassa, joka toimi sekä ikkunana että käymälänä. Vaunuissa oli
usein kauhea löyhkä, koska vangit kärsivät ripulista. Sen sijaan että matka leiril-
le olisi kestänyt ohjeiden mukaisen muutaman päivän, se kesti usein viikkoja.
Yhden junan matka määränpäähänsä kesti 53 vuorokautta, koska se seisoi pit-
kiä aikoja asemilla. Sotavangit eivät saaneet riittävästi ruokaa ja vettä, joten he
olivat leirille tullessaan huomattavasti heikommassa kunnossa kuin lähtiessään.
Osa vangeista ei kestänyt matkan olosuhteita vaan kuoli. Tiedämme ainakin joi-
denkin suomalaisten kuolleen matkalla varsinaiselle sotavankileirille: R. Lep-
pänen245  (haudattu Karabasin asemalle), A. Nurminen246  (haudattu Molotovin
kaupunkiin), E. Pelkonen247  (Vspoljen asema), U. Sotkasiira248  (Ruzajevka), P.
Suutarinen249  (Buzuluk), V. Vest250  (Judino).251

Neuvostoliitto kuitenkin myönsi sotavankien huonot olot kuljetusten aikana.
Sisäasiain apulaiskomissaari Serov kirjoitti Berijalle osoitetun muistion
30.12.1942, jossa selvitettiin syitä sotavankien suureen kuolleisuuteen kuljetus-
ten aikana. Syyt ovat samat kuin edellä on mainittu. Mielenkiintoinen on sen
sijaan Lavrenti Berijan päätöslauselma tässä asiakirjassa: ”Pyydän valmistele-
maan pikaisesti toimenpiteet ja ratkaisemaan ne.”252  Sotavankien kuljetusten
olosuhteissa ei tapahtunut kuitenkaan huomattavaa parannusta jatkosodan
päättymiseen mennessä.

Jatkosodan aikana suomalaisista sotavangeista laadittiin sairaaloissa saman-
laiset asiakirjat kuin talvisodankin aikana eli potilaskortit ja sairauskertomuk-
set. Niiden muoto vain muuttui jonkin verran. Esimerkiksi yleisten tietojen li-
säksi sairauskertomukseen kirjattiin nyt tiedot siitä, mistä ja milloin sotavanki
oli tullut sairaalaan, kauanko hän viipyi siellä, minne ja millä tavalla hän lähti
sairaalasta ja, mikä oli olennaista, milloin hän kuoli ja mihin hänen haudattiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○

245 Leppänen Rafael, s. 7.08.1898, Er.Os.P 28.07. sotamies. Joutui vangiksi 1941 Lutossa. Kuoli
25.11.1941.

246 Nurminen Arvo Mikael, s.9.09.1921. Joutui vangiksi 17.12.1941 Äänisjärvellä. Kuoli
28.05.1942.

247 Pelkonen Eino Vilho, s. 23.08.1917, JR54 sotamies. Joutui vangiksi 21.09.1941 Vilmajoella.
Kuoli 14.03.1942.

248 Sotkasiira Uuno, s. 09.11.1914, sotamies. Joutui vangiksi lokakuussa 1941 Akonlahdella.
Kuoli 25.12.1941.

249 Suutarinen Pekka, s. 3.09.1907, korpraali. Joutui vangiksi 20.08.1941 Hiitolassa. Kuoli
4.12.1941.

250 Vest Viking Karl Ingmar, s. 4.08.1918, JR13 sotamies. Joutui vangiksi 26.11.1941
Jandebassa. Kuoli 12.10.1942.

251 8�����������)��)���-��������'�'������/; Alava, T., Frolov, D., Nikkilä R., 2002,
358, 407, 415, 443, 445, 459. Sotavankimatrikkeli.
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Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
hyväksyi 17. heinäkuuta 1942 toimintaohjeen nro 28/7309 Sotavankien jakami-
sesta heidän ruumiillisen kuntonsa mukaisiin ryhmiin. Sen mukaan jokaisesta
sotavangista laadittiin terveyskortti, johon kirjattiin seuraavat tiedot:

1. sukunimi
2. etunimi
3. isännimi
4. syntymävuosi
5. kansallisuus
6. arvo ja asema
7. vangiksi joutumispäivä
8. milloin ja mistä saapunut
9. paino
10. pituus
11. lihaksisto, ihon alainen rasvakerros
12. ihon tila, ihosairaudet
13. hygienian tila (täit, parturointi)
14. fyysinen tila (terve, sairas)
15. oletettu diagnoosi (jos sairas)
16. tarvitseeko:

1) sairaalahoitoa ____ kyllä, ei ____
2) avohoitoa ____ kyllä, ei ____

____ ___________ 194__

Lääkintäosaston edustajan allekirjoitus
(täytetään sotavangin saapuessa)253

Terveyskortti täytettiin leirin sairaalassa tai lääkintäpisteissä.
Myös leireille perustettiin terveyspalveluja sotavankien lääkintähuoltoa varten.

Terveydenhoidon järjestelmä leireillä

Sotavankien ja internoitujen asiain
hallinnon lääkintähuollon osasto

Leirin lääkintäosasto

Dekontaminaatio-osasto Poliklinikka Sairaala/eristysosasto

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Leirejä perustettaessa oletettiin, että sairaiden sotavankien osuus leirin koko-
naisvahvuudesta on korkeintaan 1,5 %. Tämä luku määriteltiin sotavankien
suhteellisen normaalin sairastuvuuden mukaan. Juuri tämä aiheutti pahimmat
leirien lääkintähuollossa syntyneet ongelmat. Varsinkin kun syksystä 1941 ja
varsinkin talvella 1941–1942 leireille alkoi tulla sotavankeja, joiden kunto oli
heikko. Vihollisarmeijan sotilailla ei ollut tarpeeksi lämpimiä vaatteita kylmän
talven varalle, joten sodan tässä vaiheessa vangiksi jääneiden joukossa oli sai-
raita enemmän kuin ennen. Tilanne huononi vielä entisestään Stalingradin tais-
telun jälkeen talvella 1942–1943. Leireille alkoi tulla suuria määriä haavoittu-
neita, sairaita, nääntyneitä ja paleltuneita sotavankeja. Myös sotavankien kuol-
leisuus lisääntyi. Sotavankien ja internoitujen asiain hallinto huolestui tästä ja
lähetti leireille määräyksen lisätä sairaalapaikkojen määrää todellisen tarpeen
mukaan.254

Vuosina 1941–1942 Neuvostoliiton selustassa toimi kaksi terveydenhuollon
kansankomissariaatin alaista sotavankisairaalaa. Rintama- ja sotatoimialueilla
niitä ei ollut vuoteen 1943 saakka. Niiden perustaminen osoittautui välttämättö-
mäksi vuonna 1943, koska pelkästään Stalingradin ja Vorone�in taistelujen jäl-
keen tammi-helmikuussa 1943 sairaalahoitoa vaativia sotavankeja oli jo lähes
40 000.255  Tyydyttääkseen syntyneen tarpeen sisäasiain kansankomissariaatin
sotavankien ja internoitujen asiain hallinto päätti perustaa 31 sotavankisairaa-
laa, joissa oli yhteensä 19 100 paikkaa. Osa kenttäsairaaloista alkoi hoitaa sota-
vankeja, jotka olivat kirjoilla vastaanottopaikoissa tai jakeluleireillä. Jokaisessa
niistä oli 300 paikkaa.256

Suurin ongelma tutkittaessa suomalaisten sotavankien terveydenhoitoa jat-
kosodan aikana Neuvostoliitossa liittyy siihen, että suomalaisia ei eroteltu
omaksi ryhmäkseen kuten saksalaiset. Näin oli ennen kaikkea siksi, että suoma-
laisia sotavankeja oli Neuvostoliitossa vähän verrattuna saksalaisiin. Sisäasiain
kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon toiminnasta
heinäkuusta 1941 maaliskuuhun 1944 laaditun raportin tilastot antavat vain
yleisen kuvan Neuvostoliitossa sotavankisairaaloissa hoidettujen sotavankien,
myös suomalaisten määrästä.

Raportin tietojen mukaan maaliskuuhun 1944 mennessä sotavankisairaalois-
sa oli ollut hoidettavana 90 909 sotavankia, joista:
– 38 925 oli päässyt sairaalasta tultuaan terveeksi
– 34 623 oli kuollut sairauteensa tai haavoihinsa
– 1 230 oli hoidettavana 1.3.1944.257

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
alaisissa sotavankisairaaloissa hoidettujen suomalaisten sotavankien tarkkaa lu-
kumäärää on vaikea määrittää, koska venäläisissä arkistoissa ei ole täydellisiä ja
luotettavia tietoja tästä asiasta.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sotavankisairaaloissa olleiden ulkomaalaisten sotavankien määrä

Aika Tullut sairaalaan Päässyt sairaalasta

1941–42 4500 3862
1943
tammikuu 2340 560
helmikuu 18 079 1423
maaliskuu 20 851 2 049
huhtikuu 5 169 1213
toukokuu 7 364 3 688
kesäkuu 2 447 5 474
heinäkuu 3 544 2 638
elokuu 5 457 1 867
syyskuu 4 366 4 248
lokakuu 2 445 3 160
marraskuu 2 930 2 718
joulukuu 2 994 2 285
Yhteensä vuonna 1943 77 886 31 323
1944
tammikuu 5 589 1 525
helmikuu 2 874 2 215

Yhteensä vuonna 1944 8 463 3 740

Timo Malmi on esittänyt Venäjän valtion sota-arkiston tutkijaan L. Nosyre-
vaan vedoten tietoja, että sisäasiain kansankomissariaatin alaisissa sairaaloissa
kuoli jatkosodan aikana 79 suomalaista sotavankia.258  Mielestäni tämä luku on
liian alhainen. Esimerkiksi yksin marraskuussa 1944 sotavankisairaalassa nro
1825, jossa hoidettiin Tšerepovetsin leirillä nro 158259  olevia sotavankeja, kuoli
30 suomalaista.260  Vaikea uskoa, että lähes puolet suomalaisista sotavangeista
olisi kuollut yhden kuukauden aikana sotavankisairaaloissa. On muistettava li-
säksi se, että joissakin tapauksissa ensimmäisinä tunteina sairaalaan tulon jäl-
keen kuolleita ei rekisteröity.

Käytettävissä olevat vuosien 1941–1944 potilaskortit ja sairauskertomukset
osoittavat, että yleisimmät syyt, miksi suomalaiset tulivat sotavankisairaalaan,
olivat seuraavat: punatauti ja sen liitännäissairaudet – paksusuolentulehdus,
suolikatarri – hemokoliitti, aliravitsemus, keuhkokuume ja vitamiinien puut-
teesta johtuvat sairaudet. Sotavangeilla oli lisäksi sairaalaan tullessaan useita
sairauksia, esim. aliravitsemus, punatauti ja vitamiinien puutostauti.261

○ ○ ○ ○ ○ ○

258 Malmi T, 2001, 25.
259 Sisäasiain kansankomissariaatin Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon Tšerepovetsin

leirin nro 158 sotavankeja hoidettiin kahdessa laitoksessa: sotavankisairaaloissa nro 5091 ja
1825.

260 8�����������8	N,'����������00����� $����
261 Sairauskertomukset, Sotavangit ry:n arkisto.
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Vuosina 1941 ja 1942 sairaalaan tulevien sotavankien yleisin diagnoosi oli pu-
natauti, vuosina 1942 ja 1943 aliravitsemus, pellagra, punatauti ja tuberkuloosi.

Tilanne ei juurikaan muuttunut sodan loppuvaiheessa. Vuonna 1944 sairaalaan
joutuneista sotavangeista 58 sairasti punatautia, hemokoliittia tai suolikatarria.

Näin ollen koko jatkosodan aikana sotavangit joutuivat sairaalahoitoon sel-
laisten sairauksien vuoksi, jotka johtuivat kehnosta ravinnosta ja siitä, että lei-
reillä ei ollut mahdollisuutta pitää riittävästi huolta henkilökohtaisesta hygie-
niasta.

On kuitenkin muistettava se, että meillä on käytettävissämme asiakirjat vain
sotasairaaloissa hoidetuista sotavangeista ja heidän sairauksistaan. Leirien sai-
rasosastoilla ja siviilisairaaloissa hoidettujen suomalaisten sotavankien sairauk-
sista ei ole käytännöllisesti katsoen mitään tietoja. Sairaalassaolon syy selviää
usein vain ruumiinavauspöytäkirjasta. Lisäksi sotavankien sairauksia ja kuolin-
syytä arvioitaessa otettiin huomioon vain vaikein diagnoosi. Jos sotavanki tuli
sotasairaalaan aliravitsemuksen ja punataudin vuoksi, aliravitsemus kirjattiin
yleensä kuolinsyyksi.

Sotavankien terveydentila oli huono koko jatkosodan ajan. Sotasairaaloissa
hoidettavana olevat suomalaiset sotavangit saivat asiantuntevaa lääketieteellistä
hoitoa ja suurin osa palasi leireille terveenä. Leirien sairasosastoilla hoidetta-
vina olleiden tilanne oli huomattavasti heikompi. Tämä johtui ennen kaikkea
ammattitaitoisen lääkintähenkilökunnan vähyydestä. Suurin osa suomalaisista
sotavangeista eli noin 1 800 henkeä262  oli jatkosodan aikana Tšerepovetsin lei-
rillä nro 158. Sen toiminnasta laaditussa raportissa todetaan, että leirin lääkintä-
huollosta vastasi erillisen rangaistus-työleirin lääkintäasema. Kesäkuussa 1942,
kun leirille tuli ensimmäinen erä sotavankeja, asemalla oli vain neljä työnteki-
jää: päällikkö ja kolme sota-aikana lyhennetyn keskiasteen terveydenhoitokou-
lutuksen saanutta työntekijää. Toisin sanoen aseman työntekijöiden ammattitai-
to oli matala. Lääkintähuollon työntekijöistä oli myös pulaa, mikä kävi ilmi kun
leireille alettiin perustaa terveysasemia. Vuoden 1944 lopussa leiriltä puuttui 21
lääkäriä, 4 farmaseuttia, 4 välskäriä ja 10 sairaanhoitajaa.

Koska työntekijöistä oli pulaa, leireillä vankien joukossa olevien lääkärien ja
lääkintämiesten työvoima otettiin käyttöön. Heidän tehtävänään oli yleensä ter-
veydenhoito parakeissa ja muissa vankien sijoituspaikoissa eli toisin sanoen
sotavankien terveydentilan valvominen. Lääkärintarkastuksia sotavankeina ole-
vien lääkärien ei sallittu tehdä. He eivät saaneet antaa myöskään todistuksia,
jotka vapauttivat vangit työstä, eivätkä voineet olla mukana lautakunnissa, jotka
määrittelivät vankien työkykyisyyden. Heidän ei sallittu leirin koko toiminnan
aikana työskennellä leirin lääkintäosastolla.263

Sotavankina olevien lääkärien työtä hankaloitti se, että he eivät osanneet
venäjän kieltä. Siksi leirin johdon oli määrättävä heidän työparikseen neuvosto-
liittolainen lääkäri, joka toimi tulkkina ja työntekijä, joka kirjasi venäjän kielel-
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lä tiedot vankien poliklinikkakäynneistä. Usein tämä johti siihen, että edes aut-
tavasti venäjää osaavat sotavangit toimivat lääkintähenkilökunnan apulaisina.
He vastasivat raskaimmasta hoitotyöstä, joka ei vaatinut erikoisosaamista –
pesivät potilaita, auttoivat liikuntakyvyttömiä jne.264  Vuonna 1944 sotasairaalan
työntekijät saivat oikeuden kirjata potilastiedot omalla äidinkielellään, mikä
helpotti olennaisesti tilannetta ja vapautti osan lääkintähenkilökunnasta toisiin
tehtäviin. Kokonaan tämä ei kuitenkaan poistanut lääkäripulaa. Siksi koke-
neimmille ja parhaiten koulutetuille välskäreille päätettiin antaa oikeus toimia
lääkärinä.265

Terveydenhuollon kansankomissariaatin elimet vastasivat huhtikuuhun 1943
saakka leirien lääkehuollosta sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon aset-
tamien normien mukaisesti. Näitä normeja ei kuitenkaan noudatettu eikä leireil-
le toimitettu lääkkeitä riittävästi täyttämään niiden tarpeet. Monilla leireillä oli
pulaa jopa tavallisista sidontatarvikkeista, harvinaisista lääkkeistä puhumatta-
kaan. Huhtikuussa 1943 sotavankileirien lääkehuolto siirrettiin rintamien lää-
kintähallinnon ja sotilaspiirien lääkintäosastojen vastuulle.266  Tämä ei kuiten-
kaan käytännössä parantanut lääkehuoltoa kuten sotavankien ja internoitujen
asiain hallinto oli olettanut. Esimerkiksi Tšerepovetsin leiri sai alun perin lääk-
keet Vologdan apteekkien varastosta. Kun varasto huhtikuussa 1944 muutti, lei-
rin lääkehuolto siirrettiin Arkangelin sotilaspiirin lääkintäosaston vastuulle. Tä-
män jälkeen leiri sai noin 70–75 % tilaamistaan tarvikkeista, mikä ei riittänyt
tyydyttämään sen todellisia tarpeita. Erityisen vaikea tilanne oli kurkkumätä-
seerumin, punatautirokotteiden ja -seerumeiden ja bakteriofagien suhteen – nii-
den toimittaminen leireille lopetettiin kokonaan. Sen seurauksena Tšerepovet-
sin leirin lääkintäosastolla oli vuoden 1944 kolmannella neljänneksellä näitä
lääkkeitä vain 20 % sen tarvitsemasta määrästä. Se johti loppujen lopuksi näi-
den tautien leviämiseen leirillä. Palaan tähän kysymykseen myöhemmin.

Tšerepovetsin leirin tilannetta hankaloitti vielä sekin, että sisäasiain kansan-
komissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon määräyksestä huo-
limatta sotavankien vastaanottopisteisiin ja varsinaisille sotavankileireille saa-
pui sotavankeja, joiden terveydentila oli huono. Ensimmäisessä leirille saapu-
neessa vankiryhmässä 75 % vangeista oli toisen tai kolmannen asteen aliravitse-
mus, kaikkein parta oli ajamatta, tukka parturoimatta ja heillä oli täitä.

Vaikein tilanne Tšerepovetsin leirillä oli vuosina 1942–1943. Silloin sisä-
asiain kansankomissariaatin saattovartiojoukot toivat leirille jopa tarttuvia tau-
teja sairastavia sotavankeja. Punatauti oli erityisen yleinen: vuonna 1942 13 ta-
pausta, 1943 140 tapausta ja 1944 1458 tapausta. Erityisen yleinen punatauti oli
kuitenkin saksalaisten sotavankien keskuudessa.

Punatauti ja muut suolistotaudit olivat Tšerepovetsin leirillä varsinainen
vitsaus. Niihin sairastui noin 7 % leirin koko vahvuudesta. Leirin johto ja lää-
kintäosasto yrittivät voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan eristää suolisto-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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tauteja sairastavat muista sotavangeista. Ennalta ehkäiseviä rokotuksia annettiin
aina silloin, kun rokotteita oli käytettävissä. Sotavangit yrittivät itsekin etsiä
keinoja taistella näitä tauteja vastaan. Suomalainen sotavanki Esko Luostarinen
keksi tehokkaan keinon ripulia vastaan. Hän kertoi muistelmissaan kantaneensa
aina taskussaan hiilen palasta. Tarpeen vaatiessa hän imeskeli sitä ja selvisi jos-
sain määrin sen avulla tästä taudista.267

Punatauti aiheutti usein vaikean keuhkokuumeen varsinkin niillä sotavan-
geilla, jotka tulivat leirille vastaanottopisteistä heikossa kunnossa. Heidän tilan-
teensa oli erityisen vaikea – kuolleisuus oli jopa 7 %. Huolimatta yrityksistä
ehkäistä näitä sairauksia, tilanne pysyi äärimmäisen vaikeana koko leirin ole-
massa olon ajan.

Toinen vankien kuolleisuutta huomattavasti lisännyt sairaus oli kurkkumätä.
Kuten punatautikin, se tuli leirille useimmiten rintaman läheisyydessä sijaitse-
vista vastaanottopaikoista. Yksin kesä–syyskuussa 1944 Tšerepovetsin leirille
tuli 172 kurkkumätää sairastavaa sotavankia. Sairastuneita tuli eniten juuri siinä
vaiheessa, kun leirillä oli katastrofaalisen vähän kurkkumätärokotteita. Juuri
tuossa vaiheessa leirille alkoi tulla aikaisempaa enemmän suomalaisia sotavan-
keja. Kurkkumätää ennalta ehkäisevien ja sen hoidossa tarvittavien lääkkeiden
puute aiheutti suuren kuolleisuuden suomalaisten sotavankien keskuudessa. Va-
litettavasti on vaikea selvittää tarkasti niiden suomalaisten sotavankien määrä,
jotka kuolivat kurkkumätään, koska kaikkia tarvittavia tietoja ei ole käytettävissä.

Kurkkumädän hoitoon tarvittavien lääkkeiden puute johti siihen, että kuollei-
suus kaikkien sairastuneiden keskuudessa nousi 17,9 prosenttiin. Vertailun vuoksi
voin todeta, että Tšerepovetsin leirin nro 158 hallinnon päällikkö, kapteeni
Timošenko totesi raportissaan, että vuoden 1944 alussa, jolloin leirillä oli kurk-
kumätärokotteita, kurkkumätään sairastuneiden sotavankien kuolleisuus oli vain
0,18 % kaikista sairastuneista.268  Taudin leviämisen estämiseksi sen sairasta-
neet mutta tervehtyneet eristettiin muista sotavangeista omaan parakkiinsa.

Tarttuvia tauteja sairastavien lisäksi Tšerepovetsin leirille tuli jatkuvasti uusi-
en vankien joukossa myös aliravitsemuksesta kärsiviä. Leirin johdon oli pakko
lähettää heidät sairaalahoitoon heti sen jälkeen, kun he olivat tulleet leirille. Ti-
lanne ei muuttunut paremmaksi ensimmäisen vankierän saapumisesta leirin toi-
minnan lopettamiseen. Esimerkiksi vuonna 1942 leirille tuli 93 aliravitsemuk-
sesta kärsivää, vuonna 1943 heitä oli 259, 1944 jo 1294.269  Usein vangit ehtivät
kuolla jo matkalla leirille.

Tarttuvia tauteja sairastavat sotavangit lähetettiin suoraan sairaalaan, mutta
lääkintähenkilökunta ei pystynyt yrityksistään huolimatta estämään sitä, että
osa vangeista kuoli. Vuosina 1942–1944 lääkintäosastojen sairaaloissa ja leiri-
hallinnon sotavankisairaaloissa kuoli 586 sotavankia erilaisiin tauteihin, etu-
päässä aliravitsemukseen, punatautiin, lavantautiin ja pilkkukuumeeseen. Vuo-
sittain näitä tapauksia oli seuraavasti:

○ ○ ○ ○ ○ ○
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– 1942 15 henkeä
– 1943 29 henkeä
– 1944 542 henkeä270

Nämä tiedot ovat peräisin 29. maaliskuuta 1948 päivätystä teoksesta Istoria

lagerja MVD 158 dlja vojennoplennyh g. Tšerepovets 1942–1948 gg. (Tšerepo-
vetsin kaupungissa toimineen sisäasiainministeriön sotavankileirin nro 158 his-
toria vuosilta 1942–1948). Toisessa, 10. tammikuuta 1949 päivätyssä asia-
kirjassa eli wkd@Ax� k� xIfAFI@HkaFE� cAaykcbEckBAHHkzk� @AzIcfA� {Sw� x@fA
BkfIHHk|@IHHOm�g� �%<� xEa@kFaEckBAB�IzkafA� B� Sk@kzkxadkE� kl@AaFE (Raportti
Vologdan alueella sijainneen sisäasiainministeriön sotavankileirin nro 158 toi-
minnasta) on hieman toisenlaiset tiedot leirillä kuolleiden määrästä. Sen mu-
kaan leirin koko toiminnan aikana tällä leirillä kuoli 2 130 sotavankia. Heistä:

– 1943 32 henkeä
– 1944 600 henkeä.

Timo Malmi on esittänyt L. Nosyrevaan vedoten, että kuolleiden joukossa oli
103 suomalaista sotavankia.271  Tšerepovetsiläinen toimittaja V. Kononov on
laatinut sisäasiainministeriön Vologdan alueen arkiston tietojen perusteella lis-
tan kuolleista suomalaisista sotavangeista. Hänen mukaansa leirillä nro 158
kuoli 110 suomalaista.272

Leirin johto arvioi objektiivisesti sotavankien lääkintähuollon puutteet ja
virhelaskelmat. Lisäksi he olivat aidosti huolissaan asiain tilasta. Huolestu-
neisuus ei johtunut niinkään humaanisuudesta ja ihmisystävällisyydestä kuin
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon vaatimuksista saada sotavankien
työvoima käyttöön.

Edellä esitettyjen esimerkkien perusteella voidaan todeta sotavankien sairas-
tuvuus- ja kuolleisuusprosentin riippuneen huomattavassa määrin siitä, missä
kunnossa he saapuivat rintaman läheisyydessä sijaitsevista vastaanottopisteistä.

Lääkintähuollon tilanne oli huono Tšerepovetsin leirin nro 158 lisäksi myös
muissa sotavankien sijoituspaikoissa. Esimerkiksi Gorkin alueella sijainneen
Un�lagin hallinnon apulaisjohtaja, valtion turvallisuuden luutnantti Kabanov ja
saman leirin lääkintäosaston apulaisjohtaja Širokov totesivat 15.5.1942 päivä-
tyssä Un�lagin päällikölle Avtonomoville osoitetussa raportissaan, että leirin
sotavankien terveydentila on huonontunut selvästi vuoden 1942 huhtikuun lo-
pussa vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Tuona aikana leirillä oli 1 294 sota-
vankia. Huhtikuun lopussa terveyslautakunta totesi 527 vankia kelvolliseksi
fyysiseen työhön, mutta toukokuun puolessa välissä työkykyisiä oli vain 223.
Muut sotavangit kärsivät ennen kaikkea vitamiinien puutostaudista, etenevästä
pellagrasta ja sille tyypillisistä oireista – alaraajojen turvotuksesta, ihon kuivu-
misesta, pigmentaatiosta, ihottumasta, nälkiintymisestä ja aivotoiminnan heik-
kenemisestä.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Raportissa todetaan myös, että työstä vapauttamisesta ja sairaiden siirtämisestä
sairasosastolle huolimatta ensimmäistä kertaa lääkintähuollon apua tarvitsevien
sotavankien määrä ei ole laskenut vaan päinvastoin noussut. Sairaalahoitoon lähe-
tettyjen sotavankien määrä oli kasvanut 20.4.1942 vallinneeseen tilanteeseen ver-
rattuna 34,2 %. Sairaalahoidossa oli 30.4.1942 485 sotavankia, mutta 10.5.1942
heitä oli jo 548. Lisäksi Kabanovin ja Širokovin mukaan pellagran lisäksi sota-
vangeilla on ilmennyt oireettomasti etenevää keuhkotulehdusta, johon kuolee
100 % sairastuneista. Näin ollen sairaalahoitoon joutuivat ennen kaikkea ne sota-
vangit, jotka sairastivat vitamiinien puutostautia ja keuhkokuumetta.

Leirin johto esitti omassa raportissaan useita syitä vatsa- ja suolistotautiepi-
demian syntymiseen toukokuussa 1942:
– virheet sotavankien määräämisessä työhön
– huonot elinolosuhteet
– keväiset ja kesäiset infektiot
– koulutetun lääkintähenkilökunnan puute
– B2-vitamiinin puutteesta johtuvien sairauksien paheneminen
– ravinnon puute.

Neljälle ensimmäiselle syylle leirin lääkintäosasto pystyi vaikuttamaan itse,
mutta kaksi viimeistä toisiinsa liittyvää syytä eli puutostaudit ja ravinnon puute
herättivät leirin johdossa huolta. Käytössä ollut järjestelmä vaihtaa puuttuvat
elintarvikkeet toisiin oli johtanut siihen, että sotavangit eivät saaneet riittävästi
nikotiinihappoa. Puutos- ja muita tauteja jo sairastavien oli saatava lihaa, mutta
sitä ei ollut riittävästi. Leirin lääkintäosaston laskelmien mukaan leirin puutos-
tauteja sairastaville 423 henkilölle oli annettava lihaa 173 g päivässä ja muille
heikossa kunnossa oleville 123 sotavangille vastaavasti 70 g lihaa. Toisin sa-
noen tarve oli 817,9 kg päivässä, kun leiri sai vain 345 kg.

Edellä mainitut syyt sekä lääkepula johtivat siihen, että toukokuussa 1942
kahden ensimmäisen viikon aikana Un�lagin leirillä kuoli 25 sotavankia, joista
21 kuoli pellagraan.273

Samanlainen tilanne oli myös sisäasiain kansankomissariaatin Orangin leiril-
lä nro 74. Leirin päällikkö, valtion turvallisuuden luutnantti Kuznetsov ja lää-
kintäosaston päällikkö Fainoerg raportoivat Soprunenkolle Orangin leirille tu-
levien sotavankien huonosta terveydentilasta. Raportin mukaan 18.12.1942 lei-
rille oli tullut 3 469 sotavankia, joista 1 345 eli 38,2 % oli ollut sairaana. Saapu-
neista sotavangeista 236 oli joutunut heti sairaalahoitoon. Leirin lääkintä-
osastolla ei ollut valmiuksia hoitaa näin suurta määrää heikossa kunnossa olevia
sotavankeja. Sairaala oli liian täynnä ja sillä oli negatiivinen vaikutus vankien
fyysiseen tilaan. Lisäksi monet sairaalahoitoa tarvitsevat vangit joutuivat jää-
mään parakkeihinsa. Sen seurauksena Orangin leirillä kuoli kahden viikon ai-
kana, 18.12.1942–1.1.1943 215 sotavankia. Kuolinsyitä olivat aliravitsemus,
pellagra ja ripuli, eli todennäköisesti punatauti. Sotavankien ja internoitujen
asiain hallinnolle lähettämässään raportissa leirin johto totesi, että lääkintätilan-
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teen parantamiseksi leirin sairaalaan oli perustettu lisää paikkoja. Siellä oli nyt
kaikkiaan 330 paikkaa. Tammikuussa 1943 avattiin lisäksi sairaalan 180-paik-
kainen haaraosasto. Näin ollen leirin lääkintäosasto pystyi tarjoamaan samanai-
kaisesti sairaalahoitoa noin 500 potilaalle.274  Se auttoi jonkin verran alenta-
maan vankien kuolleisuutta. Leirin johto laati vuonna 1949 listan leirin vanhal-
le hautausmaalle yhteishautoihin haudatuista vangeista ennen sisäministeriön
24.8.1944 antaman sotavankien hautaamista koskevan toimintaohjeen nro 28/2/
23 antamista. Sen mukaan vuonna 1942 kuoli 302 sotavankia, mutta vuonna
1943 noin 240. Vuonna 1942 kuolleiden joukossa oli 19 suomalaista, 1943 kuo-
li 5 suomalaista. Listassa ei ole tietoja tälle hautausmaalle haudatuista suoma-
laisista sotavangeista.275

Vuoden 1943 maaliskuuhun mennessä sotavankien ja internoitujen asiain
hallinnolle selvisi, että leirien lääkintähuolto ei ole kunnossa. Tehtyään tarkas-
tuksia sotavankien sijoituspaikoilla hallinto julkaisi 16.3.1943 toimintaohjeen
nro 120 sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja erikoisryhmien leirien
huoltojärjestelyistä. Sen mukaan joillakin leireillä rikottiin sisäasiain kansan-
komissariaatin määräyksiä sotavankien huollosta eivätkä leirien olosuhteet vas-
tanneet vaatimuksia.

Toimintaohjeen mukaan sotavankileireillä tuli järjestää huolellinen terveys-
tarkastus, jotta vankien joukosta löydettäisiin ajoissa sairaat, ennen kaikkea ali-
ravitsemusta ja pellagraa sairastavat sotavangit. Heidät piti lähettää heti sairaa-
lahoitoon leirin sairasosastolle tai sotavankisairaalaan.

Lääkintäosastojen tuli huolehtia säännöllisesti vaatteiden ja vuodevaatteiden
desinfioimisesta ja akuuttien vatsa- ja suolistotautien ehkäisemisestä. Erityistä
huomiota tuli kiinnittää lavantautiin, pikkulavantautiin, koleraan ja punatautiin.
Sitä varten leirin hygieniaolot oli pantava kuntoon: roskat piti kerätä nopeasti,
huolehtia siitä, että vesisäiliöt eivät saastuneet ja käsitellä lantaruumat ja käy-
mälät sammutetulla kalkilla. Tämä piti suorittaa erityisen huolellisesti lähesty-
vän kevään ja kesän vuoksi.

Sisäasiain apulaiskansankomissaari Kruglov määräsi, että edellä lueteltujen
tehtävien hoitamisesta olivat vastuussa tasavaltojen kansankomissaarit ja sisä-
asiain kansankomissariaatin alueiden ja aluepiirien hallintojen päälliköt, joiden
alueilla sotavankileirit sijaitsivat.

Kuolleet sotavangit kirjattiin sattumanvaraisesti ja kaoottisesti aina 13:nteen
elokuuta 1943 saakka. Silloin sisäasiain apulaiskansankomissaari Kruglov alle-
kirjoitti sisäasiain kansankomissariaatin toimintaohjeen nro 413 Kuolleiden so-
tavankien luettelointijärjestyksestä, joka osoitettiin sotavankien ja internoitujen
asiain hallinnon päälliköille, sotavankileirien ja sotavankisairaaloiden päälli-
köille. Sen mukaan kaikilla leireillä ja sotavankisairaaloissa oli laadittava hen-
kilökohtaiset luettelot kuolleista sotavangeista.276  Siksi sotavankien ja internoi-
tujen asiain hallinnon viralliset tilastot ovat selvästi erilaisia kuin viime aikoina
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selville saadut luvut osoittavat. Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon ti-
lastojen mukaan jatkosodan aikana Neuvostoliitossa kuoli 403 suomalaista sota-
miestä ja upseeria. Timo Malmin tietojen mukaan heitä oli 1 388. Huomattava ero
näissä luvuissa selittyy sillä, että neuvostoliittolaisiin tilastoihin kirjattiin vain ne
sotavangit, jotka kuolivat sotasairaaloissa tai sotavankileireillä eli oli kirjattu sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinnon rekistereihin. Tilastoissa eivät ole muka-
na partisaanien, tiedustelujoukkojen jne. vangiksi ottamat suomalaiset, jotka am-
muttiin välittömästi kuulustelujen jälkeen. Samoin monet haavoittumisen vuoksi
matkalla vastaanottopisteisiin tai leireille kuolleet puuttuvat näistä tilastoista.

Tutkijoiden käytettävissä on siitä huolimatta tietoja sotavankisairaaloissa
kuolleiden määrästä ja kuolinsyistä. Vaikka ne ovat yleisiä tietoja kaikkien
vihollisarmeijoiden sotavangeista, kuolinsyyt ja kuolleisuusprosentti kuvaavat
myös suomalaisten sotavankien tilannetta jatkosodan aikana. Nämä luvut vah-
vistaa myös suomalaisten sotavankien potilaskorttien ja sairauskertomusten
analyysi. Yksi poikkeus tosin on: käytettävissämme olevissa tilastoissa kuollei-
suusprosentti haavoittumisen, paleltumien ja niiden seurausten vuoksi ei ole
yhtä korkea. Niiden aiheuttamien kuolintapausten kasvu johtuu saksalaisten so-
tavankien suuresta kuolleisuusprosentista.

Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon rekistereistä löytyvät seuraavat
tiedot diagnooseista ja ominaispainosta (kun sotavankien kokonaiskuolleisuus
on 100 %).

Sotavankien kuolleisuus Neuvostoliitossa 1941–1942

– aliravitsemus 61,0 %
– haavoittuminen 22,0 %
– paleltumat ja niiden jälkitaudit 9,0 %
– tuberkuloosi ja keuhkopussintulehdus 2,5 %
– pilkkukuume 2,0 %
– punatauti 1,0 %
– keuhkokuume 1,0 %
– muut 1,0 %

Sotavankien kuolleisuus Neuvostoliitossa 1943

– aliravitsemus ja vitamiinien puutostauti 66,5 %
– tuberkuloosi ja keuhkopussintulehdus 9,2 %
– keuhkokuume 4,0 %
– sydämen vajaatoiminta 3,9 %
– haavoittuminen ja kirurgiset sairaudet 3,7 %
– paleltumat ja niiden jälkitaudit 2,8 %
– punatauti 2,8 %
– pilkkukuume 2,7 %
– lavantauti 0,3 %
– muut 4,1 %
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Sotavankien kuolleisuus Neuvostoliitossa 1944

Diagnoosi tammikuu helmikuu

aliravitsemus 62,3% 61,2%
tuberkuloosi 18,7% 17,2%
pilkkukuume 6,2% 4,1%
keuhkokuume 4,2% 3,6%
sydämen vajaatoiminta 3,4% 5,3%
punatauti 2,5% 2,3%
haavoittuminen 1,1% 1,0%
paleltumat 0,2% 0,3%
muut 1,4% 5,0%277

Tiedot suomalaisten sotavankien kuolinsyistä Krasnogorskin sotavankileirillä
nro 27 vahvistavat nämä tiedot. Hautausmaalle on haudattu viisi Suomen armei-
jan sotavankia – neljä suomalaista ja yksi Suomen ruotsalainen.

Nimi Syntymä- Sotilas- Kuolin-  Kuolinsyy
vuosi arvo päivä

Nevaranta,
Väinö Armas 1910 sotamies 24.07.42 pellagra ja hemokoliitti
Westerholm,
Helge Alfred Birger 1912 sotamies 20.09.42 sydämen vajaatoiminta
Lindman, Paavo Mikael 1918 sotamies 03.11.42 aliravitsemuksen

aiheuttama pellagra
Keinonen,
Matti 1911 kersantti 14.12.42 oikeanpuoleinen

keuhkotulehdus
Laine, Eino Fredrik 1917 korpraali 26.07.43 tuberkuloosi278

○ ○ ○ ○ ○ ○

277 �������������������
�%�����#���0�
278 1. Laine Eino Fredrik). Korpraali 7./III/KTR 2, s. 26.10.1917, asui ennen armeijan palveluk-

seen astumista Kirhunkylässä 8���	�����4� Espoossa, siviiliammatiltaan sähköasentaja,
käynyt seitsemän luokkaa koulua, vuodesta 1936 vuoteen 1938 Demokraattisen nuoriso-
puolueen (?) jäsen, eronnut, henkilötunnus 999837, palvelu 7:nnen patterin 3:nnessa ryk-
mentissä. Kenttäposti 4073. Tuomittiin rangaistuspataljoonaan 10. tammikuuta 1942. Joutui
vangiksi 2. toukokuuta 1942 Oston kylän luona Svirskin suunnalla. Tuli leirille nro 27 5.
toukokuuta leiriltä nro 158. Oli leirillä nro 27 sairasosastolla, missä kuoli 26. heinäkuuta
1943 tuberkuloosiin. Haudattu 27. heinäkuuta 1943 Krasnogorskin kaupungin pohjois-
laidalle (nykyisin hautausmaata ei enää ole). Kansiossa o valokuva sivusta ja edestä. Kansio
nro 59240.
2. Keinonen Matti. Kersantti 3.KKK/JR 31, s. 05.06.1911. kotoisin Viipurin läänin Sortava-
lasta, kirvesmies, käynyt kuusi luokkaa koulua, ei minkään puolueen jäsen. Kutsuttiin ar-
meijaan 26. kesäkuuta 1941, palveli konekiväärimiehenä 3:nnen konekivääripataljoonan
3:nnessa konekiväärijoukkueessa. Joutui vangiksi 31. toukokuuta 1942 Belomorskin lähel-
lä. Tuli leirille nro 27 5. lokakuuta 1942 leiriltä nro 158. Kuoli 14. joulukuuta 1942 oikean
keuhkon tulehdukseen. Haudattu 15. joulukuuta 1942 Krasnogorskin pohjoislaidalla sijait-
sevalle hautausmaalle (nykyisin hautausmaata ei enää ole). Kansiossa on: valokuva sivulta
ja edestä, terveyskortti nro 152; syyskuussa 1942 laadittu työkykyä ja luonnetta kuvaava
luonnehdinta, leirillä nro 27 kirjoitettu kuolintodistus. Kansio nro 39275.
3. Lindman Paavo Mikael. sotamies E/II/JR 34, s. 12.02.1918, kotoisin Turun läänin Haikon
kunnan Joensuunkartanon kylästä, maanviljelijä, käynyt kuusi luokkaa koulua, vaimo Elvi,
20 v., Demokraattisen nuorisopuolueen (?) jäsen vuodesta 1932, palveli 17:nnen jalkaväki-
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Vuonna 1943, kun sotavankien terveysongelmat pahenivat, leireille alettiin pe-
rustaa kuntoutusosastoja. Niihin lähetettiin kaikkein heikoimmassa kunnossa
olevia sotavankeja. Käytännöllisesti katsoen kaikki suomalaiset sotavangit, jot-
ka tulivat leireille ennen vuoden 1944 puolta väliä, joutuivat ensin kuntoutus-
osastolle. Sisäasiain kansankomissariaatin käskyn nro 0219 mukaisesti 15 työ-
leiriä muutettiin lokakuussa 1944 erityisiksi kuntoutusleireiksi. Kaikkiin mui-
hin leireihin avattiin kuntoutusosastoja, jotka sijoitettiin parhaiten varustettui-
hin tiloihin. Sisäasiain varakomissaari Kruglovin määräyksestä leirien kuntou-
tusosastoilla piti olla paikkoja 10 prosentille leirin koko vahvuudesta.

Niin suomalaisten sotavankien elintarvikehuolto kuin heidän terveydenhoi-
tonsakin olivat jatkosodan aikana huomattavasti heikommat kuin talvisodan ai-
kana. Siksi suomalaisten sotavankien kuolleisuus oli suhteellisen korkea niin
matkalla leireille kuin leireilläkin. Neuvostoliiton ja Suomen solmiman välirau-
hansopimuksen pykälän 10 mukaisesti Suomelle luovutettujen tietojen mukaan
Neuvostoliiton alueella kuoli 403 suomalaista sotavankia.279  Lukua ei voi kui-
tenkaan pitää lopullisena sen vuoksi, että viime vuosikymmeninä on avautunut
uusia arkistomateriaaleja. Venäläisen Voijennye Memorialy -yhdistyksen 1990-
luvulla keräämässä tietokannassa on tiedot 662:sta entisen Neuvostoliiton alu-
eella olevasta haudasta, joihin on haudattu Suomen kansalaisia mm. matkalla
leiriltä toiselle.280  Nämäkään listat eivät ole täydellisiä tai lopullisia, koska nii-
hin on kirjattu myös siviilejä. Tämän väitöstutkimuksen teon aikana on löytynyt

○ ○ ○ ○ ○ ○

divisioonan 34:nnen jalkaväkirykmentin 2:n pataljoonan tiedustelujoukkueessa. Kenttäposti
7656. Joutui vangiksi 11. lokakuuta 1941 Kokovitšin kylässä. Kansiossa on: 2. marraskuuta
1941 päivätty kuulustelupöytäkirja, 2. marraskuuta 1941 päivätty 7:nnen armeijan erikois-
osaston kuulustelupöytäkirja, pidätysmääräys nro 74 Orangin leiriltä jauhojen varastami-
sesta 2. maaliskuuta 1942, raportti varkaudesta leiriltä nro 74, 27. syyskuuta 1942 päivätty
Krasnogorskin leirin määräys sotavangin vangitsemisesta ”huovan repimisestä”, josta oli
tehnyt itselleen kaulahuivin. Leirin nro 27 sairasosastolla 3. marraskuuta 1942 laadittu
kuolintodistus, jossa lääkäri Natsvišvilin allekirjoitus. Kuoli aliravitsemuksesta johtuvaan
pellagraan. Haudattu 4. marraskuuta 1942 Krasnogorskin kaupungin pohjoislaidalle (nykyi-
sin hautausmaata ei enää ole). Kansiossa o valokuva sivusta ja edestä. Kansio nro 57280.
4. Westerholm Helge Alfred Birger. Sotamies 15.Torj.K, ruotsalainen. S. 23.02.1912 Skålen
kylässä Tammisaaren kunnassa, käynyt kuusi luokkaa koulua, ei minkään puolueen jäsen,
seppä. Ennen armeijan palvelukseen astumistaan asunut Åminneforsin kylässä Uudenmaan
läänissä. Kutsuttu armeijaan 21. kesäkuuta 1941, palvellut konekiväärimiehenä 2:ssa jouk-
kueessa, 15:nnessä komppaniassa. Vaimo Olga (29 v.), tytär Solveig (1,5 v.). Leirin nro 27
sairasosastolla 20. syyskuuta 1942 laadittu kuolintodistus. Kuollut sydämen vajaa-
toimintaan. Haudattu 21. syyskuuta 1942 Krasnogorskin kaupungin pohjoislaidalle (nykyi-
sin hautausmaata ei enää ole). Kansiossa on valokuva edestä ja sivulta, kyselykaavakkeen
lisäys, Spaso-Zavodskoin leirillä 4. helmikuuta 1942 laadittu luonnehdinta ja määräys kansi-
on luovuttamisesta arkistoon. Kansio nro 14207.
5. Nevaranta Väinö Armas. Sotamies 2./Er.P 21, s. 10.08.1910 Nurmijärvellä. Kyselykaa-
vake tyhjä (ei ole täytetty vangin sairauden vuoksi), mutta kansiossa on: luettelo säilytyk-
seen annetuista esineistä, 24. heinäkuuta 1942 leirillä nro 27 laadittu kuolintodistus, sairaus-
kertomus nro 50. Kuoli pellagraan ja hemokoliittiin 24.heinäkuuta 1942 kello 8.55 Mosko-
van aikaa. Haudattu 25. heinäkuuta 1942 Penjaginskin hautausmaalle Pavšinon kylän lähellä
(hautausmaa on olemassa). Rekisteröintinumero 1520. Kansio nro 90520.
Tekijä on kiitollinen Saksalaisten antifasistien muistomuseon apulaisjohtajalle, historian
kandidaatille V. Vsevolodoville hänen luovuttamistaan Krasnogorskin leirillä nro 27 olleita
suomalaisia sotavankeja koskevista tiedoista.

279 ����������������#��
� ������� �
280 Voijennye Memorialy -yhdistyksen arkisto. Neuvostoliitossa kuolleiden suomalaisten sota-

vankien kortisto.



S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .      187

997 jatkosodan aikana Neuvostoliitossa kuollutta suomalaista sotavankia.281

Mielestäni nämäkään luvut eivät ole lopullisia, ja ne voivat muuttua sitä mukaa
kun uusia asiakirjoja avautuu arkistoissa. Suomalaisten ja neuvostoliittolaisten
(venäläisten) asiakirjojen luvut Neuvostoliitossa kuolleiden suomalaisten sota-
vankien määrästä eroavat toisistaan huomattavasti. Timo Malmin mukaan
3 402:sta suomalaisesta sotavangista kuoli vankeuden aikana 1 388 henkilöä,
toisin sanoen noin 40 %.282  Hänen laatimansa suomalaisten sotavankien nimi-
lista on kuitenkin eräiltä osin virheellinen. Tämä koskee mm. tietoja kuolleista
sotavangeista. Listaan on esimerkiksi ilman riittäviä todisteita ja huolellista tar-
kastusta liitetty ryhmään ”kuolleet” eräitä suomalaisia sotavankeja, jotka suo-
malaisten sodan jälkeen laatimien listojen mukaan kuuluvat ryhmään ”viholli-
sen sieppaamat” ja jotka eivät palanneet kotimaahansa sodan päättymisen jäl-
keen. On syytä pitää mielessä sekin, että suomalaiset viranomaiset kirjasivat
alun perin eräät sukunimet väärin, koska tiedot oli saatu vain neuvostoliittolai-
sista radiolähetyksistä ja lentolehtisistä sekä entisiltä sotavangeilta kuulustelu-
jen aikana. Puna-armeijan propagandaosasto käytti usein kaatuneiden suoma-
laisten sotilaiden nimiä, mistä tarkemmin seuraavassa luvussa. Kaikki nämä
syyt yhdessä ovat vaikuttaneet siihen, että Timo Malmin listaan on joutunut va-
hingossa ”kuolleita sieluja” eli sotilaita, jotka eivät joutuneet vangiksi. Joissa-
kin tapauksissa yksi ja sama henkilö on listalla usealla eri nimellä.283

Suomalaisista sotavangeista kertovan kirjan284  yhteydessä laadittiin sotavan-
kimatrikkeli285 . Siinä on tiedot 4 044 suomalaisesta sotavangista, jotka puna-
armeijan yksiköt, rajavartiojoukot tai partisaanit ottivat vangiksi vuosien 1939–
1944 aikana. Sen mukaan jatkosodan aikana joutui vangiksi 3 073 suomalaista

○ ○ ○ ○ ○ ○

281 Lähde: Kantakortit. (Kortisto kadonneista ja kuolleista Suomen armeijan sotilaista ja upsee-
reista.) 1<� �^��!�C� 0:�^�$��� Neuvostotoliiton vangiksi 1941–1944 joutuneiden ja sieltä
palautettujen suomalaisten sotavankien kyselykaavakkeita ja kuulustelupöytäkirjoja 1944–
45; T3132/2. Propagandaosasto; Voijennye Memoriaali -yhdistys. Neuvostoliitossa kuollei-
den suomalaisten sotavankien luettelo; Saksalaisten antifasistien muistomuseo (Krasno-
gorsk),�8�����)�4�
��	'����!���=(&382�������� ������ 
��:<� Sotavankien kuulustelu-
pöytäkirjat ja kyselykaavakkeet; ������� ������ 
� �9�� Kuulustelupöytäkirjat; ������� �����

� ��� Operatiivinen osasto. Viholliselta siepatut ja venäjäksi käännetyt asiakirjat. Kuulus-
telupöytäkirjat; ������� ������ 
�90<!� ������� ������ 
��<:!� ������� ������ 
��<#!� ������� �����

�� �!���<��������
�%�<!���<��������
�%�#!���<��������
��0�!��������������
��:<!�������������

��< !��������������
��<�!��������������
� �9��Ks. tarkemmin: Alava T., Frolov D., Nikkilä
R., 2002: Sotavankimatrikkeli 319–466.

282 Malmi, T.,1995, 130.
283 Esitän joitakin esimerkkejä kollegani työhön jääneistä epätäsmällisyyksistä. Halisaari Jukka

ja Harlamo Juho ovat yksi ja sama henkilö.– ks.: Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002, 331;
nimeä Geventano Jakob Leevi ei ole Suomen Sota-arkistossa olevassa vuosina 1939–1945
kuolleiden ja kadonneiden Suomen armeijan sotilaiden tietokannassa; Sararanta Lauri s.
1922 (kadonnut 1942) ja Soraranta Lauri Vilhelm s. 1922 (kadonnut 27.12.1942) ovat yksi
ja sama henkilö; Huska Reino, jonka sukunimi on Malmin mukaan saatu radiolähetyksestä,
on ilmiselvästi Puskala Reino Herman (jonka nimi on myös Malmin listalla); Ranta-Panu
Kusti Jaakko, joka on mainittu radiolähetyksessä 30.06.44, on Rinta-Panula Kusti Jaakko;
Simakus Robert – Zilliacus Robert. Vastaavia harmillisia väärinkäsityksiä Timo Malmin tie-
tokannassa on lukuisia. Ks. Malmi,� 1. Jatkosodan suomalaiset sotavangit neuvostojärjes-
telmässä: Sotavankimatrikkeli. Suomen historian lisensiaatintutkimus, Tampereen yliopisto
1995.

284 Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002.
285 Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002: Sotavankimatrikkeli 319–466.
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sotilasta, joista 689 kuoli Neuvostoliitossa. Listassa eivät ole mukana Suomen
armeijassa jatkosodan aikana taistelleiden kansallisten joukkojen sotilaat (viro-
lainen JR200, inkeriläinen HeimoP3 jne.) siksi, että he olivat useimmiten Neu-
vostoliiton kansalaisia. Neuvostoliitossa tuona aikana voimassa olleen laina-
säädännön mukaan heitä ei pidetty sotavankeina, vaan vihollisen kanssa yhteis-
työtä tekevinä kätyreinä. Heitä ei näin ollen lähetetty sotavankien ja internoi-
tujen asiain hallinnon leireille vaan tuomittiin isänmaan pettureina ja luovutet-
tiin vankileirien päähallinnolle GULAGille.

Sotavankimatrikkeliin on kirjattu kaikki talvi- ja jatkosodan sotavangit sekä
välirauhansopimuksen aikana 1940 vangiksi siepatut suomalaiset sotilaat. Mat-
rikkelin tiedot on koottu suomalaisista ja venäläisistä lähteistä ja ne on tarkastet-
tu huolellisesti.286  Näin vältettiin samojen nimien esiintyminen moneen ker-
taan. Matrikkeliin liitettiin poikkeuksellisesti myös yksi siviili, Kari Ruotsalai-
nen, joka syntyi Tšerepovetsin leirillä nro 158. Neuvostoliiton lain mukaan hän
oli internoitu, mutta koska häntä ei erotettu äidistään, Kirsti Ruotsalaisesta, kat-
soimme mahdolliseksi liittää hänet sotavankien luetteloon.

Sotavankimatrikkeliin on kuitenkin tullut eräitä muutoksia venäläisistä ja
suomalaisista arkistoista löytyneiden uusien aineistojen perusteella. Ensinnäkin
jatkosodan aikana vangiksi joutuneiden suomalaisten lukumäärä on tarken-
tunut. Tällä hetkellä listalla on 3 114 nimeä. Toiseksi myös Neuvostoliiton alu-
eella kuolleiden suomalaisten sotavankien lukumäärä on muuttunut. Tällä het-
kellä voidaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä sanoa 997:n suomalaisen
sotavangin kuolleen Neuvostoliiton alueella.287

Suomalaisten sotavankien kuolintapaukset jakaantuvat eri vuosille seuraavasti:

Suomalaisten sotavankien kuolleisuus vuosina 1941–1950

– 1941: 57
– 1942: 320
– 1943: 76
– 1944: 208
– 1945: 35
– 1946: 3
– 1950: 1
– kuolinpäivä ei tiedossa: 297
– yhteensä: 997.

Käytettävissämme olevien tietojen perusteella voidaan laatia seuraavat kaaviot
suomalaisten sotavankien kuolintapauksista kuukausittain.

○ ○ ○ ○ ○ ○

286 ks. Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002: Sotavankimatrikkeli 319–466.
287 Reijo Nikkilän arkisto. Sotavankimatrikkeli 2003.
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Suomalaisten sotavankien kuolintapaukset 1941 (heinä–joulukuu)

– heinäkuu: 1
– elokuu: 0
– syyskuu: 3
– lokakuu: 9
– marraskuu: 10
– joulukuu: 34
– yhteensä: 57

Suomalaisten sotavankien kuolintapaukset 1942

– tammikuu: 28
– helmikuu: 18
– maaliskuu: 22
– huhtikuu: 10
– toukokuu: 13
– kesäkuu: 22
– heinäkuu: 46
– elokuu: 33
– syyskuu: 37
– lokakuu: 31
– marraskuu: 34
– joulukuu: 22
– kuolinpäivä ei tiedossa: 4
– yhteensä: 320

Suomalaisten sotavankien kuolintapaukset 1943

– tammikuu: 10
– helmikuu: 8
– maaliskuu: 8
– huhtikuu: 8
– toukokuu: 7
– kesäkuu: 6
– heinäkuu: 7
– elokuu: 3
– syyskuu: 6
– lokakuu: 2
– marraskuu: 1
– joulukuu: 5
– kuolinpäivä ei tiedossa: 5
– yhteensä: 76
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Suomalaisten sotavankien kuolintapaukset 1944

– tammikuu: 1
– helmikuu: 2
– maaliskuu: 0
– huhtikuu: 2
– toukokuu: 4
– kesäkuu: 26
– heinäkuu: 25
– elokuu: 9
– syyskuu: 6
– lokakuu: 26
– marraskuu: 68
– joulukuu: 29
– kuolinpäivä ei tiedossa: 10
– yhteensä: 208

Taulukot osoittavat, että sotavankien kuolleisuus oli suurinta vuonna 1942 ja
vuoden 1944 syksyllä. Suomalaisten sotavankien suuret kuolleisuusluvut vuon-
na 1942 johtuivat Neuvostoliiton yleisen elintarviketilanteen huononemisesta.
Kuten tiedämme, juuri tässä vaiheessa sotavankien muona-annokset pienen-
nettiin minimiin. Vaikka sotavankien ja internoitujen asiain hallinto yritti saada
muonitustilanteen paremmaksi (kts. luku 3.4.2), aliravitsemuksen ja siitä joh-
tuvien sairauksien aiheuttamat kuolintapaukset eivät vähentyneet. Vasta vuonna
1943, kun muona-annoksia oli suurennettu monta kertaa ja oli perustettu kun-
toutusleirit ja -osastot, sotavankien terveydentila kohentui hieman.

Suomalaisten sotavankien kuolleisuuden jyrkkä kasvu syksyllä 1944 johtui
kahdesta syystä. Ensinnäkin suomalaiset oli päätetty keskittää yhdelle leirille
kotimaahan palauttamista varten. Samaan aikaan vaihtui Tšerepovetsin leirin
nro 158 lääkehuollosta vastaava ministeriö, minkä vuoksi leirillä syntyi kriitti-
nen tilanne punatauti- ja kurkkumätäseerumeiden ja rokotteiden suhteen. Lei-
rillä oli syntymässä epidemia. Valitettavasti juuri tuona aikana sinne alkoi tulla
suuria suomalaisten sotavankien ryhmiä. Koska he olivat heikossa kunnossa pit-
kään jatkuneen aliravitsemuksen vuoksi, sairastuneiden ja kuolleiden määrä
nousi jyrkästi. Toiseksi puna-armeijan kesähyökkäyksen aikana Karjalan rinta-
malla monet suomalaiset ammuttiin heti sen jälkeen, kun he olivat jääneet van-
giksi tai kun heitä kuljetettiin kokoomapisteisiin. Monet myös kuolivat haa-
voihinsa heti sen jälkeen kun olivat joutuneet vangiksi.

Näin ollen jatkosodan aikana Neuvostoliitossa kuoli 997 sotavankia eli 32 %
kaikista suomalaisista sotavangeista.288  Tässä luvussa ovat mukana kaikki sota-
vankien ja internoitujen asiain hallinnon alaisilla leireillä haavoihinsa tai sai-
rauksiin kuolleet sekä kaikki ne, jotka puna-armeijan yksiköt, rajavartiojoukot
ja partisaanit ampuivat vangitsemisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

288 Tarkemmin ks.: Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002: Sotavankimatrikkeli 319–466;
Matrikkeli Neuvostoliitossa kuolleista suomalaisista sotavangeista. Reijo Nikkilän arkisto.
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Tietoja ei ole tarpeeksi mm. siksi, että monet venäläiset arkistot ovat suljettu-
ja vieläkin. Sen vuoksi ei ole mahdollista laskea täsmällisesti, montako suoma-
laista sotavankia kuoli vangitsemisen ja sotavankien ja internoitujen asiain hal-
linnon kokoomapisteisiin saapumisen välisenä aikana. Sotavankeja kuljettanei-
den käyttäytyminen riippui usein monista tekijöistä kuten siitä, oliko vihollisen
sotilas jäänyt vangiksi yksin vai ryhmän mukana, tapahtuiko se raskaan ja tappi-
oita aiheuttaneen taistelun jälkeen, menettikö puna-armeijalainen tuona päivä-
nä toverinsa tai oliko hän jostain muusta syystä erityisen vihainen. Vangin koh-
taloon saattoi vaikuttaa sekin, miten pitkä matka häntä oli kuljetettava lähim-
pään kokoomapisteeseen, ja miten vaarallinen tuo matka oli, pystyikö hän liik-
kumaan itse, vai oliko hän haavoittunut. Oli myös mahdollista, että oli annettu
määräys, joka kielsi vankien ottamisen kyseisenä päivänä.289

Tiedossamme on esimerkiksi asiakirjojen vahvistama tapaus, jolloin raja-
vartiojoukot teloittivat suomalaisen korpraalin vuonna 1941.290  Pelkästään
vuonna 1942 partisaanijoukkueiden raportteihin on kirjattu kahdeksan vastaa-
vaa tapausta.291  Vuodelta 1943 on viisi tapausta, joille löytyy vahvistus venäläi-
sissä arkistoissa olevista asiakirjoista ja suomalaisten sotavankien Hangossa pi-
dettyjen kuulustelujen pöytäkirjoista.292  Vuonna 1944 partisaanien raporteissa
on ainakin seitsemän tapausta. Suomen karanteenileirin kuulustelupöytäkir-
joista löytyy myös kymmeniä kertomuksia rintamalla vangitsemisen yhteydes-
sä suoritetuista teloituksista.293

Edellä mainituista lähteistä saatavien tietojen perusteella voimme suurella
todennäköisyydellä sanoa, että 124 suomalaista sotavankia tapettiin vangitse-
misen yhteydessä tai kuljetettaessa rintamalta vastaanottopisteeseen. Mielestäni
nämä luvut eivät kuitenkaan välttämättä vastaa todellisuutta, koska kaikkia te-
loituksia ei ole kirjattu asiakirjoihin vaan ne ovat jääneet vain silminnäkijöiden
(jos sellaisia jäi) eli suomalaisten sotavankien muistiin.

Esimerkiksi edellä mainitut Kiimasjärven ja Kuuttivaaran tukikohdissa pal-
velleet sotilaat ja korpraali Hiltunen oli Suomessa rekisteröity kaatuneiksi. Vas-
ta lähes kuudenkymmenen vuoden kuluttua tehdessäni tätä tutkimusta löysin
Karjalan yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja järjestöjen valtionar-
kistosta (GAOPDFK) ja Venäjän sosiaalipoliittisen historian valtionarkistosta
(RGASPI) asiakirjat, jotka vahvistavat, että sotilaat oli otettu ensin vangiksi ja
vasta sen jälkeen ammuttu.

○ ○ ○ ○ ○ ○

289 Tästä kysymyksestä enemmän ks.: 8������"����00����%$�<�
290 8��7W����=(&38�����<��������
��0������ ��Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvosto-

tasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitea. Erikoisosasto. Karjalais-suomalaisen
aluepiirin sisäasiain kansankomissariaatin rajavartiojoukkojen ja 7:nnen armeijan selustan
vartiojoukkojen päälliköiden ja komissaarien operatiiviset raportit ja tiedonannot joukko-
osastojen tilasta, esimerkkejä sotilaiden ja komentajien sankarillisuudesta.

291 7 Kiimasjärven varuskunnassa palvellutta sotamiestä ja korpraali Veikko Hiltunen.
��=(&38�� ������� ������ 
��:<�� ��� %!� ������� ������ 
�90<�� ��% �� Sotavankien kuulustelu-
pöytäkirjat ja kyselykaavakkeet. Ks. myös: Alava, T., Frolov, D., Nikkilä. R., 2002, 125-135.
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Korostin edellisessä, sotavangin oikeudellista asemaa käsittelevässä luvussa,
että kansainvälisissä asiakirjoissa oli kuvattu yksityiskohtaisesti sotavankien
hautaamiseen liittyvät toimenpiteet. Valitettavasti niitä ei kuitenkaan noudatettu
Neuvostoliitossa. Siksi monen jatkosodan aikana kuolleen suomalaisen sota-
vangin hautapaikan löytäminen on nykyisin erittäin vaikeaa. Ja kaikki vain sik-
si, että vuoteen 1943 saakka sotavankien hautapaikkojen rekisteröinti hoidettiin
huonosti.

Tilanne oli korjattava. Kun puna-armeijan ottamien sotavankien määrä kas-
voi, sisäasiain apulaiskomissaari Kruglov allekirjoitti 13. elokuuta 1943 sisä-
asiain kansankomissariaatin toimintaohjeen nro 413 Kuolleiden sotavankien re-
kisteröimisestä. Toimintaohje osoitettiin sotavankien ja internoitujen asiain hal-
linnon päälliköille, leirien päälliköille ja sotavankisairaaloiden johtajille. Oh-
jeen mukaan kaikilla leireillä ja sairaaloissa tuli kirjata jokainen kuollut sota-
vanki henkilökohtaisesti.294

Sisäasiain kansankomissariaatin toimintaohje ei kuitenkaan parantanut tilan-
netta olennaisesti, koska vuoden kuluttua, 24. elokuuta 1944 sotavankien lei-
reille ja sairaaloihin lähetettiin uusi sotavankien hautaamista koskeva toimin-
taohje nro 28/2/23. Siinä valitettiin, että kuolleet sotavangit rekisteröidään huo-
nosti ja haudataan minne sattuu. Siksi sotavankileirien ja -sairaaloiden päälli-
köiden tuli järjestää leirin välittömään läheisyyteen piikkilanka-aidalla aidatut
alueet, jonne kuolleet oli haudattava. Kuolleiden sotavankien ja heidän hauta-
paikkansa rekisteröimiseksi tuli pitää ns. hautausmaakirjaa, johon oli kirjattava
seuraavat tiedot: sotavangin numero, etu- ja sukunimi sekä isännimi, kansalli-
suus, syntymävuosi, sotilasarvo, kuolinpäivä, hautauspäivä, haudan ja ruudun
numero.295  Matkalla leireille tai sairaaloihin kuolleet sotavangit tuli luovuttaa
rautatieasemien päälliköille hautaamista varten. Monissa tapauksissa ja monis-
sa paikoissa asiaa ei kuitenkaan hoidettu loppuun saakka.

Suomalaisten sotavankien hautojen etsiminen on hankalaa siksikin, että mo-
net hautausmaat tuhottiin sodan jälkeen eri syistä, useimmiten teollisuuslaitos-
ten rakentamisen takia. Kuolleita ei yleensä haudattu uudelleen, koska paikal-
lisviranomaisille ei myönnetty rahaa tätä työtä varten. Lisäksi paikalliset viran-
omaiset eivät useimmiten saaneet leireiltä tai sairaaloista minkäänlaisia asiakir-
joja niiden hallinnassa oleville alueille haudatuista sotavangeista tai ne arkis-
toitiin huolimattomasti, koska asiaa ei valvottu millään tavalla. Siksi nykyisin
on pakko turvautua vain vielä elossa olevien vanhusten muistiin, yksittäisiin
kotiseutututkimuksen entusiasteihin, jotka oman alueensa kadonnutta historiaa
tutkiessaan voivat palauttaa jotain historialliseen muistiimme.

Tšerepovetsin asukas L. Sinjavina on kertonut, että eri kansallisuutta edusta-
vat sotavangit merkkasivat kuolleiden haudat eri tavalla. Saksalaiset esimerkik-
si panivat haudalle yleensä puisen ristin. Suomalaiset taas kaivoivat maahan
puisen taulun, johon he kirjoittivat vainajan nimen. Aikojen myötä puu kuiten-
kin lahosi, siksi nykyisin on mahdotonta selvittää, kenen hauta on kyseessä.296

○ ○ ○ ○ ○ ○
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296 Reijo Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
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Myös kieliongelma oli olemassa. Nykyisin on vaikea saada selville kaikkien
sotavankien, ei pelkästään vainajien oikeat nimet, koska heidän nimensä kirjat-
tiin translitterointiongelmien vuoksi virallisiin asiakirjoihin ja hautauskirjoihin
usein väärin. Nykyisin vaaditaan usein asiantuntijan suorittama foneettinen ja
kielitieteellinen tutkimus, jotta pystytään tulkitsemaan ymmärtämistä vaikeut-
tavia virheitä sisältävät kirjoitukset.

Suomalaisten sotavankien oloista Neuvostoliiton lääkintähuollon laitoksissa
talvi- ja jatkosodan aikana on olemassa erilaisia käsityksiä. Monet neuvostoliit-
tolaisissa sairaaloissa hoidettavina olleet suomalaiset sotavangit kertoivat saa-
neensa hyvää hoitoa. Eniten tietoa tästä kysymyksestä on säilynyt jatkosodan
ajalta. Esimerkiksi sotamies Holappa Toivo Johannes297 , joka joutui vangiksi
haavoituttuaan joulukuussa 1942, kertoi saaneensa samanlaista hoitoa kuin
venäläisetkin haavoittuneet ja sairaat sotilaat.298  Vastaavanlaisia lausuntoja on
annettu myös leirien sairasosastoilla annetusta hoidosta. Korpraali Lauri Jussi-
la299  totesi, että leirin nro 158 sairaalassa potilaita hoidettiin erittäin hyvin. Heil-
le annettiin ylimääräisiä ruoka-annoksia: puolilitraa maitoa, 50 g voita, marjoja
jne.300  Sotavangeille suunnatussa Sotilaan ääni -lehdessä julkaistiin monia
samansisältöisiä kirjoituksia. Julkaistuihin artikkeleihin voi tietenkin suhtautua
monella tavalla. On selvää, että ne kaikki olivat propagandaa, mutta kaikesta
huolimatta niissä oli totuuden siemen. Myös suomalaiset sotavangit kertoivat
kotimaahansa palattuaan Hangossa sotavankien ja haavoittuneiden hyvästä hoi-
dosta. Esimerkiksi sotamies Pentti Ala-Nissilä kertoi kuulustelussa olleensa
kolme viikkoa hoidettavana Volosovon leirin sairaalassa punataudin vuoksi ja
saaneensa hyvää hoitoa ja ruokaa.301  Vastaavanlaisia lausuntoja oli useita.302

Toisenlaisiakin lausuntoja on olemassa. Sotavankeudesta Neuvostoliitosta
palanneet suomalaiset kertoivat, että sairaat eivät saaneet sairaaloissa minkään-
laista hoitoa. Haavoittuneet kuolivat usein. Tällaisiakin lausuntoja on valtavasti.
On tosin huomattava, että nämä lausunnot on annettu kuulustelujen aikana.
Kuten jo aiemmin todettiin, siinä tilanteessa on otettava huomioon sotavankien
moraalinen ja psyykkinen tila. Monet heistä yrittivät antaa ”oikeita” lausuntoja
kuulustelijoille ja luoda näin hyvä kuva itsestään ja helpottaa omaa tilannettaan.
Kaikki Suomeen palautetut sotavangit kertoivat esimerkiksi samalla tavalla, että
Siestrajoen vastaanottopaikassa sairaanhoito oli surkeaa, sairaala oli likainen,
lääkäriä ei ollut vaan hänen tilallaan oli sairaanhoitaja.303  Vastaavia lausuntoja
on jatkosodan aikaisten suomalaisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○

297 Holappa Toivo Johannes, s. 15.09.1922, sotamies Er.P7 12. Joutunut vangiksi 02.1942. Pa-
lautettu Suomeen sotavankien vaihdossa 22.11.1944.

298 SA, Sotilaan ääni, nro 7, tammikuu 19, 1943.
299 Jussila Lauri Olavi, s. 3.03.1913, korpraali JR101. Joutunut vangiksi 28.12.1942. Palautettu

Suomeen sotavankien vaihdossa 25.12.1944.
300 SA, Sotilaan Ääni, nro 52, kesäkuu 22, 1943.
301 Ala-Nissilä, Pentti s. 12.07.1922,  Loimaa, joutunut vangiksi 03.07.1944 Ihantalassa. Palau-

tettu Suomeen marraskuussa 1944, kuulustelu suoritettu Hangossa 30.11.44. SA, T 26073/2.
302 Tarkemmin T26073/1–21. Neuvostotoliiton vangiksi 1941–1944 joutuneiden sieltä

palautettujen suomalaisten sotavankienkyselykaavakkeita ja kuulustelupöytäkirjoja 1944–
45.

303 uAHa�cd, VALPO I XXIX41b k2984.
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Esimerkiksi entinen sotavanki Frans Aho kertoi Hangossa pidetyssä kuulus-
telussa seuraavasti:

”Haavoittuneet suomalaiset sijoitettiin leningradilaisen sairaalan kolmi-
kerroksiseen rakennukseen. Hoito ja ruoka olivat kehnoja. Monilla oli
märkiviä haavoja, mutta siteitä ei vaihdettu. Monilla tuli haavoihin ma-
toja. Sairaanhoitajat vain sanoivat, että madot puhdistavat verta. Kolmen
viikon kuluttua kaikki tuossa sairaalassa olevat suomalaiset siirrettiin
Hatsinan kaupungissa olevaan sairaalaan. Siellä olosuhteet olivat hie-
man paremmat. Hoito oli parempaa ja ruoka huomattavasti ravitsevam-
paa, vaikka sitä annettiinkin erittäin vähän. Ravinnon puutteen vuoksi
haavat paranivat hitaasti.”304

Vielä yhden lausuntojen ryhmän oikeudellisuus on mahdollista todentaa. Maa-
liskuussa 1945 Suomeen palasi 89 sotavangin ja 35 internoidun ryhmä. Suomen
valtiollisen poliisin suorittamissa kuulustelussa heille esitettiin myös Neuvosto-
liiton sota- ja siviilisairaaloissa annettua hoitoa koskevia kysymyksiä. Osa van-
geista kertoi, että Tšerepovetsin sairaalan sairaanhoitaja oli tammi-maaliskuus-
sa 1945 antanut pistoksia, joiden jälkeen ihminen oli kuollut viidessätoista mi-
nuutissa. Näin oli kuollut 7–8 ihmistä, jotka olivat olleet suomalaisten kanssa
samassa huoneessa.305

On vaikea selvittää, onko tämä kertomus totta vai mielikuvitusta. Yksi yksi-
tyiskohta tai oikeammin yhteensattuma on kuitenkin mielenkiintoinen. Maalis–
huhtikuussa 1940 Suomi luovutti Neuvostoliitolle entisiä neuvostoliittolaisia
sotavankeja. Heistä yksi, Halza Ahmetov, 86:nnen divisioonan 984:nnen tark-
ka-ampujarykmentin 2:sta pataljoonasta

”kertoi nähneensä henkilökohtaisesti viisi tapausta, jolloin vaikeasti
haavoittunut vietiin sairaalassa sermin taakse ja annettiin tappava ruiske.
Yksi haavoittuneista huusi: ’älkää viekö minua, en halua kuolla’. Sairaa-
lassa annettiin monta kertaa haavoittuneille puna-armeijalaisille tappava
annos morfiinia…”306

Kotimaahan palauttamisen jälkeen pidettyjen suomalaisten ja venäläisten sota-
vankien kuulustelujen pöytäkirjoissa on paljon samanlaisia kertomuksia mm.
siitä, että lääkintähenkilökunnan ammattitaito oli heikko eikä haavoittuneita
hoidettu. Myös aiheettomista raajojen amputoinneista jne. on kerrottu usein.307

Haluamatta syyttää näitä sotavankeja tietoisesta totuuden vääristelystä on syytä
olettaa, että ilmeisesti oleskelu vankeuden kaltaisessa stressaavassa tilanteessa
synnytti heidän keskuudessaan suuren määrän tarinoita, joilla oli todellisuus-
pohja, mutta jotka muuttuivat vankien mielessä ja alkoivat elää eräänlaisina

○ ○ ○ ○ ○ ○

304 Aho, Frans, joutui vangiksi haavoittuneen :�0:��#99����t?��C�� 0:�^��
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306 Tarkemmin ks. Frolov D. ”Talvisodan 1939–1940 Neuvostoliittolaiset sotavangit//Sota-

historiallinen aikakauskirja, 19/2000.
307 Tekijä on löytänyt näitä kertomuksia niin venäläisistä kuin suomalaisistakin arkistoista:

����, Sota-arkisto, Kansallisarkisto.
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legendoina.308  Niin suomalaisten kuin venäläistenkin sotavankien keskuudessa
liikkui esimerkiksi huhuja leiristä, jonka olosuhteet ja ruoka olivat niin hyvät,
että sotavangit elivät siellä kuin sanatoriossa. Valitettavasti sotavankien kansan-
perinne, joka on erittäin mielenkiintoinen aihe, on vielä kokonaan tutkimatta.

Johtopäätöksenä suomalaisten sotavankien lääkintähuollosta on todettava,
että niin talvi- kuin jatkosodankin aikana suomalaiset sotavangit saivat saman-
laista hoitoa kuin haavoittuneet puna-armeijalaiset. Sotavangit saivat asian-
mukaista hoitoa sotasairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa. Ongelmana oli hen-
kilökunnan riittämätön ammattitaito, lääkkeiden ja sidontatarvikkeiden puute,
joka johtui Neuvostoliiton vaikeuksista jatkosodan aikana. Jatkuvasti kasvava
sotavankien virta, varsinkin vuoden 1942 jälkeen, hankaloitti huomattavasti
vastaanottopaikkojen ja leirien lääkintähenkilökunnan tehtäviä. Pysyvään sijoi-
tuspaikkaansa saapuvat sotavangit olivat usein heikossa kunnossa. Leireillä
puolestaan oli katastrofaalisen vähän vitamiineja, ennen kaikkea nikotiinihap-
poa ja hiivaa pellagran hoitoon. Kurkkumätä- ja punatautirokotteista oli usein
pulaa. Myös sotavankien sairaaloissa saama ravinto oli heikkoa.

Lääkintä- ja elintarvikehuollon ongelmat ja raskas työ lisäsivät suomalaisten
sotavankien kuolleisuutta. Käytettävissä olevien tietojen perusteella voi tehdä
sen johtopäätöksen, että suomalaiset sotavangit kuolivat jatkosodan aikana etu-
päässä aliravitsemukseen, punatautiin, pellagraan ja kurkkumätään. Toisin sa-
noen yleisin kuolinsyy riittämättömästä ja heikkolaatuisesta ravinnosta johtuva
sairaus. Näin ollen on vaikea uskoa Vladimir Galitski väitettä, että Neuvostolii-
tossa olleiden suomalaisten sotavankien kuolleisuus ei vuosina 1941–1944 joh-
tunut ravinnon puutteesta.309

Suomalaisten sotavankien kuolleisuus oli jatkosodan aikana 32 %. Neuvosto-
liittolaisista sotavangeista kuoli Suomessa 29,1 %.310  Näin ollen vaikuttaa siltä,
että Neuvostoliitossa kuoli enemmän sotavankeja kuin Suomessa. On kuitenkin
otettava huomioon se, että käyttämässäni tietokannassa ovat mukana paitsi lei-
reillä ja sairaaloissa kuolleet suomalaiset sotavangit, myös ne suomalaiset, jotka
ammuttiin vangitsemisen yhteydessä tai vastaanottopisteisiin kuljetettaessa, tai
jotka kuolivat haavoihinsa välittömästi vangitsemisen jälkeen. Suomalaisissa ja
venäläisissä arkistoissa ja yksityisissä kokoelmissa olevan aineiston sekä entis-
ten suomalaisten sotilaiden ja neuvostoliittolaisten sotavankien muistelmien
perusteella olen löytänyt yli 130 neuvostoliittolaista sotilasta, jotka ovat eri ti-
lanteissa ja eri aikoina joutuneet vangiksi, ammuttu tai kuolleet haavoihinsa,
mutta joita ei ole kirjattu sotavankien rekisteriin. Olen varma, että asian perus-
teellinen tutkiminen auttaa löytämään monen kuolleen neuvostoliittolaisen

○ ○ ○ ○ ○ ○

308 Suomalainen kansanperinteen tutkija Ulla-Maija Peltonen on kirjassaan Punakapinan muis-
tot tutkinut kansan keskuudessa elävien niin valkoisten kuin punaistenkin kansalaissodan
aikana tekemistä julmuuksista kertovien «kauhutarinoiden» taustaa ja todellisuuspohjaa».
Peltonen, U-M., Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumi-
sesta vuoden 1918 jälkeen. SKS, 1996.

309 V. Galitskin haastattelu, 2000. Reijo Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
310 Saksassa kuoli 57 % neuvostoliittolaisista sotavangeista.
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sotavangin nimen, vaikka heitä ei olekaan rekisteröity talvi- ja jatkosodan aika-
na sotavangiksi.

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
johto huomioi jatkosodan aikana ilmenneet lääkintähuollon puutteet. Sen lää-
kintähuollon osasto yritti voimiensa ja mahdollisuuksien mukaan parantaa ti-
lannetta. Huoli sotavankien terveydentilasta liittyi tietenkin siihen, että heitä
tarvittiin fyysisesti raskaiden töiden suorittamiseen. Sotavankileireille perustet-
tiin erillisiä kuntoutusosastoja sotavankien fyysisen kunnon parantamiseksi ja
heidän palauttamiseksi mahdollisimman nopeasti työkykyisten joukkoon. Ar-
kistomateriaalit osoittavat, että sotavankien ja internoitujen asiain hallinto yritti
tehdä kaiken voitavansa saadakseen niin suomalaisten kuin muidenkin sotavan-
kien fyysisen kunnon paremmaksi ja ehkäistäkseen kuolleisuuden kasvua hei-
dän keskuudessaan. Sotavankien lääkintähuollossa ilmenneet rikkomukset ei-
vät olleet sotavankeihin kohdistunutta määrätietoista kansanmurhapolitiikkaa.
Tosin kuljetuksen leireille kokeneet suomalaiset olivat usein toista mieltä. Mo-
nien mielestä pitkä ja uuvuttava matka leirille oli keksitty tarkoituksella, jotta
ihminen saatiin heikkoon kuntoon murtamalla hänen tahtonsa ja halunsa elää.311

Sotavankien käyttö työvoimana ja työn organisointi

Kuten edellisissä luvuissa totesin, sotavankien fyysinen kunto ei riippunut vain
ravinnosta ja terveydenhuollosta vaan myös siitä, missä he joutuivat työskente-
lemään ja miten tuotantoprosessi oli järjestetty.

Talvisota

Koska talvisota kesti vain lyhyen ajan, sotavankien työvoimaa ei otettu laajasti
käyttöön Suomessa eikä Neuvostoliitossa. Sota kuitenkin osoitti, että kumman-
kin maan oli ratkaistava tähän kysymykseen liittyvät ongelmat.

Suomella oli erityinen ongelma. Se ei ollut objektiivisten syiden vuoksi käy-
tännössä valmis käyttämään noin kuuden tuhannen sotavangin työvoimaa julki-
sen sektorin työpaikoilla. Tätä varten olisi pitänyt nopeasti löytää sotavangeille
heidän ammattiaan ja ammattitaitoaan vastaavat työpaikat, laatia tekniset ja ta-
loudelliset asiakirjat esimerkiksi sotavankien kuljettamisesta työpaikoille, saa-
da valtion budjetista varat näiden kysymysten ratkaisemiseen, solmia sopimuk-
set niiden elinten kanssa, jotka olisivat halukkaita käyttämään vankityövoimaa,
ratkaista tuotannon tehokkuuteen liittyvät kysymykset jne.

Ennen kuin sotavankien työvoima voitiin ottaa käyttöön dynaamisemmalla
yksityisellä sektorilla, oli ratkaistava monia hankalia valtion ja yksityisten kau-
pallisten yritysten välisiä suhteita sääteleviä oikeudellisia ja normatiivisia kysy-
myksiä. Tällaisia kysymyksiä olivat mm. sotavankien työsuojelu ja terveyden-
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311 Reijo Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
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hoito. Oli pidettävä mielessä, että kansainvälisen yhteisön määritelmän mukaan
Suomen hallitus oli vastuussa sotavankien kohtalosta toisen valtion eli kansain-
välisen oikeuden subjektin edessä.

Neuvostoliitossa tilanne oli hieman toinen. Ensinnäkin puna-armeijan yksi-
köt ottivat talvisodan aikana vangiksi noin tuhat suomalaista sotamiestä ja up-
seeria. Suuren maan oli huomattavasti helpompi organisoida pienen sotavanki-
määrän työvoiman käyttö kuin huomattavasti pienemmät resurssit omaavan
maan ottaa kuuden tuhannen sotavangin työvoima käyttöön.Varsinkin kun
Neuvostoliiton vallanpitäjät eivät pitäneet mitenkään tärkeänä sitä, että sotavan-
kien valmistamien tuotteiden olisi pitänyt olla kannattavia. Sotavankien työn ei
tarvinnut olla myöskään taloudellisesti tehokasta.

Toisekseen Neuvostoliiton poliittisen ja taloudellisen järjestelmän erityispiir-
teiden vuoksi valtaa pitävät eivät sotaa edeltävinä vuosikymmeninä olleet pitä-
neet tärkeinä eivätkä olleet ratkaisseet maan sisäistä elämää ja kansalaisten työ-
voiman käytön säätelyä koskevia oikeudellisia kysymyksiä. Tämä vaikutti suo-
raan myös sotavankien työvoiman käyttöönottoon.

Yksityissektori oli talvisodan alkuun mennessä Neuvostoliitossa hävitetty
käytännössä kokonaan, ja työpaikkoja oli vain julkisella sektorilla. Siksi ei ollut
tarpeen laatia vastaavia oikeudellisia säätelymekanismeja. Lisäksi puolue-eli-
met käyttivät usein julkisen sektorin hallintaan ”komentomenetelmää”. Osuus-
kuntien ja tuotantolaitosten toimintaa ohjattiin määräysten avulla. Siinä tilan-
teessa oli tietenkin helppo antaa käsky suomalaisten sotavankien työvoiman
käyttämisestä ja heidän työvoimansa käyttöä koskevat oikeudelliset ja norma-
tiiviset kysymykset oli huomattavasti helpompi ratkaista kansainvälisen yhtei-
sön vaatimusten mukaisesti kuin markkinatalouden maissa.

Suomalaisten sotavankien oikeudellista asemaa käsitelleessä luvussa kuvasin
myös Neuvostoliiton sotavankiasetuksen vankien työvoiman käyttöä koskevia
määräyksiä ja totesin, että ne eivät kaikilta osin vastanneet vuoden 1929 Gene-
ven yleissopimuksen normeja. Kansainvälisten sopimusten mukaan sotavan-
keudessa olevien upseereiden käyttö työvoimana oli sallittua vain heidän omal-
la suostumuksellaan ja työtehtävien tuli vastata heidän sotilasarvoaan ja mah-
dollisuuksiaan (pykälä 27). Neuvostoliiton sotavankiasetuksen mukaan heidän
työvoimaansa sai kuitenkin käyttää leirin ulkopuolisiin töihin ilman heidän
lupaansa sisäasiain kansankomissariaatin sotavankihallinnon erityismääräyk-
sellä (pykälä 21).

Miten oikeudellisiin asiakirjoihin kirjattuja normeja sitten toteutettiin käy-
tännössä? Neuvostoliittolainen käytäntö antoi laajat mahdollisuudet käyttää eri-
laisissa töissä myös upseereita, joilla oli sekä korkea sotatieteellinen mutta
usein myös tekninen erikoiskoulutus. Siitä huolimatta tiedossani ei ole tapauk-
sia, joissa upseereiden työvoima olisi otettu joukkomittaisesti käyttöön.

Toinen ero oli siinä, että Neuvostoliiton sotavankiasetuksen mukaan ali-
upseereita voitiin käyttää työvoimana yhdessä rivimiesten kanssa (pykälä 21),
kun Geneven sopimuksen mukaan aliupseereiden tuli toimia työnjohtajina (py-
kälä 27). Käytännössä tämäkin eroavaisuus oli kuitenkin vain paperilla.

On tärkeä korostaa myös sitä, että vastaanottopaikkojen ja leirien työnteki-
jöiltä oli ehdottomasti kielletty kaikkinainen suomalaisten sotavankien työvoi-
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man käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin, samoin lahjojen tai palvelusten vas-
taanottaminen sotavangeilta. Sellainen katsottiin yhteydenpidoksi sotavangin
kanssa ”kaikkine siitä aiheutuvine seurauksineen”.312

Suomalaisia sotavankeja sai käyttää vastaanottopaikan ylläpitoon liittyvissä
töissä. Sotavankeja sai myös viedä saattovartiojoukon vartioimana töihin vas-
taanottopaikan ulkopuolelle,313  mutta käytännössä tällaisia tapauksia ei ole kir-
jattu. Talvisodan aikana suomalaisia sotavankeja ei käytetty lainkaan leirin ul-
kopuolisissa maatalous- tai tehdastöissä. Enimmäkseen he osallistuivat leirin
korjaustöihin ja jokapäiväisiin töihin. Sotavankiasiain hallinto oli kieltänyt eh-
dottomasti heidän viemisensä työhön leirialueen ulkopuolelle.

Esimerkiksi Grjazovetsin leirin johtaja Volkov, komissaari Sazonov ja leirin
osaston 2 johtaja raportoivat sotavankiasiain hallinnolle, että suomalaiset sota-
vangit työskentelivät ainoastaan taloustöissä ja leirin kunnostustöissä (toimivat
kirvesmiehinä ja muurareina leirin remonttitöissä, rakensivat käymälöitä kasar-
mien ulkopuolelle, vartiotorneja ja portinvartijoiden tiloja, hakkasivat puita, te-
kivät lumitöitä ja korjasivat parakkeja). Lisäksi suomalaiset sotavangit työsken-
telivät leirin taloustöissä – leipomossa, keittiössä, saunassa, puusepän-, ompe-
lu- ja suutarinverstaissa. Koko leirin olemassa olon ajan kirjattiin vain kaksi ta-
pausta, jolloin sotavangit kieltäytyivät työstä. Kieltäytyjät saivat kurinpitoran-
gaistuksen.

Raportissa todettiin, että työssäkäyvien sotavankien osuus on korkeintaan
35 % kaikista leirillä olevista suomalaisista sotavangeista.314

Saman vahvistavat välillisesti myös valokuvat, jotka on otettu leirillä sota-
vankiasiain hallinnon komissaarin Nehoroševin määräyksestä. Filippoville 8.
helmikuuta 1940 lähetetyssä sähkösanomassa annettiin käsky ottaa sotavan-
geista muutamia ryhmäkuvia, joissa näkyi heidän jokapäiväinen elämänsä: lou-
nas, työ suutarin-, räätälin ja puusepän verstaassa, ulkoilemassa leirillä sekä va-
paa-aikanaan kulttuuriharrastusten parissa – lukemassa sanomalehtiä, hake-
massa kirjoja kirjastosta, osallistumassa poliittisiin keskusteluihin, elokuvissa
ja pelaamassa šakkia.315

Pyydetyt valokuvat lähetettiin kuriirin mukana Moskovaan, jossa ne käytet-
tiin suomalaisille joukko-osastoille jaettaviin propagandalehtisiin.316  Venäläi-
nen tutkija, historiatieteen tohtori V. Konasov on todennut, että kaikkiaan otet-
tiin 610 valokuvaa, jotka esittivät suomalaisia sotavankeja Grjazovetsin leiril-
lä.317

Vaikka sotavankiasetus määritteli ulkomaalaisten sotavankien palkan suu-
ruuden siten, että se ei saanut olla alempi, kuin neuvostokansalaisille samasta
työstä maksettava palkka, Neuvostoliitto ei talvisodan aikana tehnyt päätöstä
siitä, miten se maksaa suomalaisten sotavankien palkan. Tutkimustyöni aikana
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en ole löytänyt venäläisistä arkistoista yhtään tätä kysymystä koskevaa asia-
kirjaa. Tietoja siitä ei ole myöskään Neuvostoliitosta palautettujen suomalaisten
sotavankien kuulustelupöytäkirjoissa. Koska suomalaisten sotavankien työvoi-
ma ei ollut laajasti käytössä ja varsinkin kun sotavankien ja internoitujen asiain
hallinto ei pitänyt suomalaisten sotavankien työvoiman käyttöä järkevänä leirin
ulkopuolella siksi, että heitä oli niin vähän, kysymys ratkesi itsestään. Suomai-
set sotavangit oli mahdollista panna leirin huoltotöihin ilman heidän lupaan-
sakin, pelkästään sotavankiasetuksen perusteella. Lisäksi näistä töistä ei kuulu-
nut maksaa palkkaa. Siksi sotatieteen kandidaatin, merisotakoulun teknisen
osaston tutkijan Irjutinin teesi suomalaisten sotavankien työstä talvisodan aika-
na ei kestä minkäänlaista kritiikkiä. Hän väittää esimerkiksi, että ”työstä tuli
toimeentulon ehto ja leirien johto kannusti siihen. Työnormin täyttämisestä sai
suuremman ruoka-annoksen sekä rahallisen korvauksen. Työnormin alittami-
sesta joutui ylitöihin kahdeksi tunniksi ja sai kurinpitorangaistuksen – joutui
päävartioon enintään 20 vuorokaudeksi, tiukkaan arestiin 10 vuorokaudeksi ja
muona-annosta pienennettiin 81–100 %.”318  Tekijä on olettanut suomalaisten
sotavankien tilanteen olleen talvisodan aikana samanlaisen kuin jatkosodan ai-
kana tai samanlainen kuin mustan metallurgian kansankomissariaatin tuotanto-
laitoksissa319  työskennelleiden puolalaisten sotavankien tilanne.

Jatkosota

Päinvastoin kuin talvisodan aikana jatkosodan aikana oli olemassa todellinen
tarve sotavankien työvoiman käyttämiseen. Tämä koskee tietenkin enemmän
Neuvostoliittoa kuin Suomea. Ja heidän työvoimansa käyttö todellisuudesta ja
siitä saatu hyöty tietenkin vaihtelivat kummassakin maassa.

Neuvostoliitto kärsi heti Suuren isänmaallisen sodan ensimmäisenä vuonna
suuria tappioita ja suuri osa työikäisestä väestöstä kutsuttiin armeijaan. Siksi
maassa alkoi olla pulaa työvoimasta. Vuonna 1941–1942 Neuvostoliitossa tu-
hottiin yksittäisten tuotantolaitosten, kylien ja asuintalojen sijasta suuria teol-
lisuusalueita, tärkeimmät maatalousalueet, monen miljoonan asukkaat kaupun-
keja ja tuhansittain asutuskeskuksia. Suurin osa kansantalouden tuotantosek-
toreista oli sekaisin. Siksi sotavankien työvoiman käyttö saattoi oikeasti olla ta-
loudellisesti perusteltua ja siitä saattoi olla merkittävää hyötyä tuhotulle ja hä-
vitetylle maalle.

Sotavangit työskentelivät Suuren isänmallisen sodan aikana käytännöllisesti
katsoen kaikilla teollisuuden aloilla ja maataloudessa. Kaikkein laajimmin sota-
vankien työvoimaa käytettiin kuitenkin metsätöissä ja turpeennostossa, hiilen ja
asbestin louhinnassa.
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319 Kaikille työssäkäyville puolalaisille sotavangeille maksettiin 20 ruplaa kuukaudessa henkilö-
kohtaisiin menoihin ja 30 ruplaa lisää kuukaudessa heidän ylittäessään suunnitelman mukaiset
normit 81–100 prosenttisesti. Suunnitelman mukaiset normit ylittäneille maksettiin koko palk-
ka sen jälkeen, kun siitä oli pidätetty sotavangin ylläpidosta koituvat kustannukset.
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Tammikuussa 1942 julkaistiin sisäasiain kansankomissariaatin kiertokirje
nro 5 Kaikkien työkykyisten sotavankien työskentelemisestä teollisuustyössä.
Sisäasiain kansankomissariaatti vahvisti 24. maaliskuuta 1942 sisäasiain kan-
sankomissariaatin ohjeet leirin ulkopuolella työssä käyvien sotavankien var-
tioinnista. Tämän asiakirjan mukaan kaikkein työkykyisten sotavankien tuli
käydä töissä leirin ulkopuolella teollisuuslaitoksissa tai maataloudessa. Poikke-
uksena olivat vain upseerit, joiden työvoimaa ei saanut käyttää leirin ulkopuoli-
siin töihin.320

Ohjeiden mukaan työpäivän pituus oli 10–12 tuntia. Vartijoilla oli oikeus
käyttää asetta ilman varoituslaukausta, jos heidän kimppuunsa hyökättiin tai
sotavangit yrittivät pakoon. Vartijoiden määrää myös lisättiin.321

Jatkosodan aikana laadittiin asiakirja, joka määritteli sen, miten neuvostoval-
tion oli maksettava suomalaisille sotavangeille korvaus heidän työstään. 25.
elokuuta 1942 astui voimaan aiemmin mainittu sisäasiain kansankomissariaatin
kiertokirje nro 353, jonka mukaan laadittiin mm. sotavankien palkanmaksu-
normit. Sen perusteella sotavangeille oli maksettava välttämättömyystarvikkei-
den hankkimista varten rahallinen korvaus heidän sotilasarvonsa mukaisesti.
Rivimiehille ja kersanteille oli maksettava seitsemän ruplaa kuukaudessa, alim-
malle päällystölle kymmenen ruplaa, ylemmälle päällystölle viisitoista ruplaa ja
kaikkein korkeimmalle päällystölle kolmekymmentä ruplaa kuukaudessa. Ge-
neven sopimuksen mukaan sotavangeiksi jääneille upseereille kuului maksaa
samanlainen rahallinen korvaus, jonka heidät vangiksi ottanut maa maksoi
omille saman sotilasarvon omaaville upseereilleen. Sotavankiasetuksen mu-
kaan myös rivimiehille maksettiin rahallinen korvaus. Ilmeisesti näitä määräyk-
siä ei kuitenkaan noudatettu täysin; rivimiehet saivat saman palkan kuin mitä
puna-armeijassa maksettiin, mutta upseerit eivät.

Sama asiakirja määritteli myös tuotannossa työskentelevien suomalaisten so-
tavankien palkan suuruuden. Sen suuruus oli kymmenen ruplaa silloin, kun
sotavanki täytti tuotantonormit 40–50 prosenttisesti ja kasvoi 50 ruplaan, jos
hän ylitti suunnitelman mukaiset tuotantonormit. Prikaatin johtajille ja kym-
peille maksettiin palkkaa, jonka suuruus riippui siitä, miten hyvin prikaati täytti
tuotantonormit. Summa oli 30–100 ruplaa kuukaudessa. Tärkein kiihoke täyt-
tää ja ylittää tuotantonormit oli jatkosodan aikana kuitenkin leipäannoksen suu-
rentaminen. Palkalla kun ei pystynyt hankkimaan mitään, koska se oli niin mitä-
tön. Lisäksi ei ollut mitään mitä ostaa, vaikka työssäkäyville sotavangeille annet-
tiin palkinnoksi lupa hankkia mahorkkaa tuotantonormien täyttämisen mukaan.

Myös kiertokirjeen määräykset sotavankeina olevan lääkintähenkilökunnan
palkan maksusta olivat tärkeät. Lääkärit esimerkiksi saivat 40 ruplaa, välskärit
20, sairaaloiden huoltohenkilöstö 10 ruplaa kuukaudessa.322

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
yritti koko jatkosodan ajan saada sotavankien rekisteröinnin kuntoon. Tämä
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koski myös sotavankien työskentelyä. Soprunenkon virasto lähetti 2. lokakuuta
1942 määräyksen leireille, joilla oli mm. suomalaisia sotavankeja.323  Sen mu-
kaan hallintoon piti lähettää joka viides päivä tiedot sotavankien tekemästä
työstä. Raportissa tuli mainita kaikki sotavankien suorittamat työt ja niiden ko-
konaismäärä, tehtyjen ihmistyöpäivien määrä ja suunnitelman täyttöprosentti.
Lisäksi siinä oli mainittava kaikki työstä vapautetut ryhmät ja selostettava syyt,
miksi suunnitelmia ei ollut täytetty ja mihin toimenpiteisiin leirillä oli ryhdytty
suunnitelmien täyttämiseksi.

Pitkät työpäivät ja niukat ruoka-annokset johtivat sairaiden ja kuolleiden so-
tavankien määrän kasvuun. Työskenneltyään muutaman viikon sotavangit me-
nettivät käytännössä työkykynsä. Erityisen suurta kuolleisuus oli Monetno-
Losinovskin ja Spaso-Zavodskoin leireillä (käytännössä puolet kuolintapauk-
sista johtui aliravitsemuksesta).324  Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnon tietojen mukaan leireillä olleista 17 459:stä
sotavangeista, jotka olivat kaikista Neuvostoliittoa vastaan taistelleista maista,
kuoli 1. syyskuuta 1942 mennessä 5 158 henkilöä (eli 29,5 %).325

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
ei ollut tyytyväinen asiain tilaan. Sen lisäksi että sotavankien muonitusnormeja
suurennettiin, huhtikuussa 1943 julkaistiin sisäasiain kansankomissariaatin
määräys nro 00675 sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoi-
tujen asiain hallinnon tyyppisopimus, ohjeet sotavankien, internoitujen ja eri-
koisryhmien työvoiman käytöstä ja siitä tehtävien ilmoitusten taulukko. Tämän
määräyksen mukaan kaikki leireille tulevat sotavangit joutuivat huolelliseen
terveystarkastukseen, jonka perusteella määriteltiin heidän työkykyisyytensä.
Leirien johto sai määräyksen käyttää vankien työvoimaa heidän fyysistä kunto-
aan ja ammattitaitoaan vastaavissa työtehtävissä. Työpäivän pituutta lyhen-
nettiin ja se määräytyi sotavangin terveydentilan mukaan. Työpäivän pituus ei
saanut kuitenkaan olla yli kahdeksan tuntia. Leirin johdon tuli samalla antaa
sotavangeille neljä vapaapäivää viikossa ja kahdeksan tunnit yöunet.326

17. kesäkuuta 1942 hyväksytty sotavankien ja internoitujen asian hallinnon
toimintaohje nro 28/7309 Sotavankien jakamisesta heidän ruumiillisen kunton-
sa mukaisiin ryhmiin määritteli sotavangeille neljä ryhmää heidän työkykynsä
perusteella. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat terveet sotavangit, toiseen ryh-
mään rajoitetusti työkykyiset, kolmanteen ryhmään kuuluivat vain kevyeen työ-
hön kykenevät sotavangit ja neljänteen ryhmään invalidit tai kroonisesti sai-
raat.327  Samaan aikaan vahvistettiin myös Luettelo sairauksista ja fyysisistä va-
javuuksista sotavankien jakamiseksi sopiviin työkelpoisuusluokkiin.
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323 Määräys lähetettiin leireille nro 45, 67, 84, 75, 89,95, 99, 100 ja Un}lagin leirille. Sotavangit
ry:n arkisto.

324 Monetno-Losinovskin leirillä (Sverdlovskin alue) kuoli vuoden 1942 loppuun mennessä
2 278 sotavankia, joista 1902 kuoli aliravitsemukseen. Spaso-Zavodskoin leirillä kuoli 1901
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Todellisuudessa tilanne oli vuoden 1942 alusta helmikuuhun 1943 kuitenkin
sellainen, että työstä tuli sotavangeille toimeentulon ehto, koska he saivat tuo-
tantonormien täyttämisestä ja ylittämisestä hieman suurennetun muona-annok-
sen.

Helmi–huhtikuussa 1944 NKVD julkaisi useita määräyksiä ja toimintaohjei-
ta sotavankien työvoiman käytöstä. Sisäasiain kansankomissariaatin toiminta-
ohjeen nro 142 sotavankien työvoiman käyttö erilaisen työkykyisyysluokituk-
sen vaativissa töissä mukaan kaikkien ensimmäiseen ja toiseen ryhmään kuulu-
vien sotavankien työpäivän pituus oli kahdeksan tuntia ja kolmanteen ryhmään
kuuluvien kuusi tuntia. Neljänteen ryhmään kuuluvien sotavankien työpäivän
pituuden määritteli leirin lääkintäosasto.328

Samalla leirien johdon tuli seurata tarkasti työkuria sotavankien keskuudes-
sa, huolehtia siitä, että heidän olojaan koskevia määräyksiä noudatetaan, pitää
huolta siitä, että sotavangit eivät päässeet kosketuksiin siviilien kanssa ja estää
tahalliset itsensä vahingoittamisyritykset.

Kesällä 1944 sotavankileireille hyväksyttiin työsuunnitelmat, joiden toteutta-
misesta saadun rahan piti kattaa mahdollisimman paljon sotavankien ylläpidos-
ta Neuvostoliitolle aiheutuneet kustannukset. Toisin sanoen sotavankileirit yri-
tettiin saada pakolla eli määräysten avulla kannattamaan itsensä ja rahoittamaan
itse oma toimintansa.

On selvä, että jatkosodan aikana sisäasiain kansankomissariaatin leireillä ol-
lut pieni suomalaisten sotavankien joukko ei voinut vaikuttaa olennaisesti Neu-
vostoliiton kansantalouteen. He eivät voineet myöskään muuttaa kansantalou-
den yhdenkään sektorin tilannetta. Se ei ole kuitenkaan tämän tutkimuksen kan-
nalta olennaista, koska meille on tärkeää se, missä ja millaista työtä suomalaiset
sotavangit tekivät. Suomalaisten sotavankien työssäkäynti riippui jatkosodan
aikana siitä, millä leirillä he olivat ja mitkä olivat tärkeimmät tuotantolaitokset
sen läheisyydessä. Tutkittuani käytettävissäni olleet asiakirjat tulin siihen tulok-
seen, että voimme erottaa tiettyjä kansantalouden aloja, joilla työskenteli eri ai-
koina suhteellisen merkittäviä suomalaisten sotavankien ryhmiä. Vuodesta
1941 vuoden 1942 puoleen väliin suomalaiset sotavangit työskentelivät vuori-
teollisuudessa ja hiilikaivoksissa. Vuonna 1942 he työskentelivät etupäässä tur-
peen nostossa ja hiilikaivoksissa. Vuosina 1943–1944 suomalaiset sotavangit
työskentelivät turpeen nostossa ja metsätöissä. Lisäksi suomalaisia sotavankeja
oli koko sodan ajan myös rakentamassa teitä ja maataloustöissä. Viime mainitut
työt koskivat kuitenkin leirien aputalouksia.

Joillakin leireillä olevat suomalaiset sotavangit työskentelivät myös muissa
tuotantolaitoksissa. Esimerkiksi Spaso-Zavodskoin leirillä nro 99 olevat suo-
malaiset työskentelivät Šahstroin sementti- ja tiilitehtaassa ja valmistivat kulu-
tustavaroita. Monetno-Losinovskin leirin päätuotantoala oli turpeen nosto.
Jelabugan leirillä olleet suomalaiset sotavangit louhivat kalkkikiveä ja työsken-
telivät satamassa ahtaajina. Tšerepovetsin leirillä he työskentelivät turpeen
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nostossa, olivat rakentamassa korjaustelakkaa ja jokisatamaa ja työskentelivät
siinä ahtaajina, työskentelivät metsätöissä, rakensivat Vologda-Jaroslavl -valta-
tietä ja Mologa-joen ylittävää siltaa.

Suomalaiset sotavangit työskentelivät myös kulutustavaroiden tuotannossa.
Niiden tuotannolla oli tärkeä merkitys Tšerepovetsin leirille. Tämä johtui ensin-
näkin siitä, että leiri sai rahaa tavaroiden myynnistä. Toiseksi se pystyi raportoi-
maan sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallin-
nolle täyttäneensä tuotanto- ja rahoitussuunnitelmat. Kolmanneksi – ja tämä oli
mielestäni tärkein asia – se antoi mahdollisuuden löytää työpaikka ja näin käyt-
tää hyväksi myös kolmannen ryhmän työvoiman eli vain kevyeen työhön pysty-
vien sotavankien työvoiman. Viimeksi mainittuja leirillä oli vuonna 1944 noin
20 % leirin kokonaisvahvuudesta. Leirin päällikkö, kapteeni Timošenko totesi
raportissaan, että noin 6 % suomalaisista sotavangeista kuului kolmanteen työ-
kykyisyysryhmään.329

Aluksi leirillä valmistettiin lankarullia, puisia ämpäreitä, pieniä tynnyreitä,
savukekoteloita, piippuja jne. Myöhemmin tuotantoa mekaanistettiin. Sota-
vangit asensivat sorvin, pyörösahan, jyrsinkoneen ja päreiden valmistuslaitteen.
Näiden ansiosta tuotevalikoimaa pystyttiin laajentamaan huomattavasti.

Suurin osa suomalaisista sotavangeista sanoi Hangossa pidetyissä kuuluste-
luissa, että heidän työnsä oli raskasta ja normit niin suuria, että niiden täyttämi-
nen oli mahdotonta. Sotavangit eivät muuten saaneet ylimääräistä annosta lei-
pää edes silloin, kun he ylittivät tuotantosuunnitelman. Joskus se selitettiin sillä,
että leirillä ei ollut tarpeeksi elintarvikkeita. Raskas ruumiillinen työ ja työ ter-
veydelle vaarallisissa tuotantolaitoksissa yhdessä aliravitsemuksen kanssa nos-
tivat huomattavasti suomalaisten sotavankien sairastuvuutta ja kuolleisuutta.
Siksi leirien johdon oli pakko siirtää heidät kevyempään työhön joko leirin
huoltotöihin tai kulutustavaroita tuottaviin verstaisiin jne. Työvoiman puute pa-
kotti kuitenkin käyttämään rajoitetusti työkykyisten sotavankien työvoimaa
raskaissa töissä. Käytettävissämme olevat neuvostoliittolaiset arkistoasiakirjat
eivät anna tietoja siitä, montako ihmistyöpäivää suomalaiset sotavangit työs-
kentelivät tuotannossa, paljonko he ansaitsivat ja mikä oli heidän panoksensa
leirien tuotantosuunnitelmien toteuttamisessa jatkosodan aikana. Tutkijoilla on
käytettävissään näistä kysymyksistä vain kaikkia sotavankeja koskevat luvut,
ilman niiden jakoa kansallisuuden mukaan.

Kysymys sotavankien työvoiman käytöstä sodan aikana ja sen jälkeen nousi
välillisesti tai suoraan esiin Ison-Britannian, USA:n ja Neuvostoliiton johtajien
tapaamisissa Teheranissa (1943), Jaltalla (1945) ja Potsdamissa (1945). Niiden
päätökset koskivat ennen kaikkea Saksaa, vaikka niissä käsiteltiin myös Suo-
mea koskevia kysymyksiä kuten sotakorvauskysymyksiä. Juuri sotakorvaukset
ja erityisesti ”työllä maksettavat sotakorvaukset” olivat neuvostotalouden pe-
ruskivi. Mitä sitten tarkoitettiin termillä ”saksalaisten työvoiman käyttö”, jonka
Neuvostoliitto nosti kadehdittavalla sitkeydellä esiin Jaltan konferenssissa? Sen
sisältö oli itse asiassa sama, kuin mitä sillä tarkoitettiin Kolmannessa valtakun-
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nassa330 : siviilien ja sotavankien karkottamista oman maansa alueella. Vastaavia
kysymyksiä käsiteltiin myös Potsdamin kokouksessa 1945. Kysymys ulkomaa-
laisen työvoiman käytöstä Neuvostoliiton kansantalouden jälleenrakennukses-
sa ratkaistiin muuten paljon ennen näitä konferensseja. Valtion puolustusko-
mitea velvoitti 16. joulukuuta 1944 sisäasiain kansankomissariaatin mobilisoi-
maan ja internoimaan kaikki työkykyiset saksalaiset miehet ja naiset puna-ar-
meijan vapauttamilta alueilta Romaniassa, Jugoslaviassa, Unkarissa, Bulgarias-
sa ja Tšekkoslovakiassa.331  Puolustuskomitean asetuksessa nro 7467ss, joka hy-
väksyttiin 3. helmikuuta 1945, määrättiin internoitaviksi kaikki työkykyiset
miehet Ylä-Sleesiasta ja Itä-Preussista. Tammi-huhtikuussa 1945 Neuvostolii-
ton alueelle siirrettiin 208 239 internoitua (tai sisäasiain kansankomissariaatin
määritelmän mukaan mobilisoitua) saksalaista tai muiden kansallisuuksien
edustajaa.332  Tämän lisäksi kansantalouden jälleenrakentamiseen päätettiin
käyttää myös entisiä neuvostoliittolaisia sotavankeja ja siviilejä, jotka palvelivat
Wehrmachtin tai SS-joukoissa, sekä emigrantteja, jotka olivat lähteneet Neu-
vostoliitosta vallankumouksen jälkeen. Jaltan konferenssissa käsiteltiin tätä ky-
symystä, joka oli äärimmäisen vaikea USA:lle ja Iso-Britannialle.333

Teheranin, Jaltan ja Potsdamin konferenssien päätökset koskivat Suomea
vain niiltä osin, kuin niissä käsiteltiin sotarikollisten rankaisemista334  ja sota-
korvauksia. ”Työllä maksettavat sotakorvaukset” koskevat vähäisemmässä
määrin suomalaisia sotavankeja ja siviilejä. Se johtui ennen kaikkea siitä, että
Suomi ei ollut neuvostojoukkojen miehittämä ja suurin osa suomalaisista sota-
vangeista oli jo palautettu kotimaahansa sodan päättymisen jälkeen.

Johtopäätöksenä tästä kysymyksestä voin todeta, että suomalaisten sotavan-
kien vähäisen määrän vuoksi heidän työvoimaansa käytettiin talvisodan aikana
vain sisäasiain kansankomissariaatin ylläpitämien leirien ja vastaanottopaik-
kojen huoltotöissä. Suuren isänmaallisen sodan ja siihen kiinteästi liittyvän jat-
kosodan alkuvaiheessa sotavankien työvoimaa käytettiin rajallisesti, koska so-
tavankeja, myös suomalaisia, oli vähän. Sotavankien työvoiman käyttö laajeni
sodan loppuvaiheessa, kun sotavankien määrä kohosi satoihin tuhansiin ja nou-
si huippuunsa Hitlerin Saksan antautumisen jälkeen. Siinä vaiheessa suurin osa
suomalaisista sotavangeista oli kuitenkin jo palautettu kotimaahansa. Ne, jotka
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olivat jääneet Neuvostoliittoon, eivät fyysisen kuntonsa vuoksi pystyneet työs-
kentelemään Neuvostoliiton kansantalouden jälleenrakentamiseksi.

Neuvostoliiton ja Suomen siviilien suhtautuminen
vuosien 1939–1944 sotiin

Ennen leirissä tapahtuneen ideologisen työn tarkastelua haluan lyhyesti valottaa
siviiliväestön suhtautumista näihin kahteen sotaan. Tämä mielenkiintoinen aihe
ansaitsisi oman tutkimuksensa. On tärkeä selvittää, vaikuttiko selustassa ole-
vien sukulaisten ja ystävien mieliala sotilaiden suhtautumiseen sotavankeihin,
vangiksi antautumiseen sekä miten siviilit suhtautuivat sotavankeihin.

Jokainen aseellinen konflikti vaikuttaa isänmaataan puolustamaan kutsut-
tujen eli armeijan palveluksessa olevien lisäksi myös niihin, jotka muodostavat
asevoimien reservin ja vastaavat rintaman tukemisesta selustassa, eli siviili-
väestöön. Mielestäni olisi väärin rajata tiukasti toisistaan sotilaat ja siviilit sota-
aikana. Kaikki liittyy kaikkeen. Armeija ei pysty taistelemaan menestykselli-
sesti ilman selustan tukea, mutta selustakaan ei pysty luottamaan itseensä ilman
luottamusta armeijaansa. Kumpikin saa voimaa toisesta.

Talvisota. Neuvostoliitto

Suomen väestö oli käytännössä yksimielinen suhtautumisessaan sotaan Neu-
vostoliiton kanssa335 . Sen sijaan Neuvostoliitossa talvisota herätti monenlaisia
reaktioita. Toisaalta maan väestön valtaosa tuki kokonaisuudessaan ja täysin
Stalinin ja neuvostohallituksen toimintaa pohjoisen naapurinsa suhteen. Toi-
saalta oli myös tyytymättömiä. Kansallisen älymystön, armeijan ja talouselä-
män eliitin fyysinen tuhoaminen sosiaalisen aseman vuoksi, omaisuuden pak-
kolunastaminen, pakkokollektivisointi ja sitä seurannut keinotekoinen nälänhä-
tä vuosina 1932–1933, väestön monivuotinen terrorisointi, köyhyys ja koko
maata käsittävän pakkotyöjärjestelmän luominen johtivat Venäjän perinteisen
arvojärjestelmän rappeutumiseen. Osa yhteiskuntaa ei hyväksynyt neuvostoto-
dellisuuden kaikkia puolia – jokapäiväistä elämää, työoloja, jatkuvaa pelkoa
mahdollisista vainoista, puolue- ja hallintonomenklatuurin sekä sisäasiain
kansankomissariaatin elinten rajatonta valtaa. Monissa tapauksissa vaistomai-
seen järjestelmän vastustamiseen liittyi ajatus henkilökohtaisesta kostosta kär-
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sityn vääryyden, tapettujen läheisten, totutun elämäntavan tuhoamisen, propa-
gandan täydellisen valheellisuuden ja illuusioiden katoamisen vuoksi.336

Ensimmäiset merkit tyytymättömyydestä järjestelmään tulivat esiin heti tal-
visodan syttymisen jälkeen. Juuri silloin alkoi tapahtumasarja, joka ennakoi
joukkomittaista yhteistyötä vihollisen kanssa vuosina 1941–1945. Jossakin
mielessä sotatoimet Suomessa toimivat eräänlaisena indikaattorina, joka toi
esiin yhteiskunnassa ja puna-armeijassa epäilemättä vallinneet protestimielialat
neuvostotodellisuuden suhteen. Niiden katalysaattorina toimi tappio rintamalla
ja nopeasti paljastunut ristiriita propagandan julistaman puna-armeijan voitta-
mattomuuden ja todellisuuden välillä varsinkin joulukuun 1939 ja huhtikuun
alun 1940 välillä.

Samaan aikaan suurin osa väestöstä tuki Stalinin ja hallituksen toimia Suo-
men suhteen. Jo ennen sotatoimien aloittamista Neuvostoliiton lehdistössä oli
alkanut propagandakampanja Suomen diskreditoimiseksi. Suomen hallitusta
syytettiin haluttomuudesta tulla Neuvostoliittoa vastaan. Suomen politiikkaa
kutsuttiin provokatoriseksi ja aggressiiviseksi ja Suomen hallituksen väitettiin
kulkevan kansainvälisen porvariston, eli Iso-Britannian, Ranskan, USA:n ja
muiden kapitalististen maiden talutusnuorassa.337

Mainilan tapahtumat herättivät neuvostolehdistössä suuttumuksen aallon.
Joka puolella maata järjestettiin joukkokokouksia, joissa tuomittiin Suomi ja
toivottiin neuvostohallituksen ja puna-armeijan pysäyttävän Suomen sotakiih-
koilijat. Sotatoimien alettua tilanne kiristyi entisestään. Lehdistö ja joukko-
kokouksissa esiintyvät puhujat haukkuivat estoitta Suomea.

Maassa oli käynnissä tiedotuskampanja hallituksen politiikasta Suomen suh-
teen ja puna-armeijan ja koko neuvostokansan edessä olevista päämääristä ja
tehtävistä. Useimmiten puhuttiin siitä, että ”Neuvostoliitto ei halua vaaksakaan
vierasta maata, mutta ei anna omaa maataankaan yhtään virstaa”, ja että Neu-
vostoliitto ”ei uhkaa Suomen kansallista ja poliittista itsenäisyyttä”, vaan ”pu-
na-armeija antaa veljellistä apua Suomen työläisille ja talonpojille heidän taiste-
lussaan niitä vastaan, jotka ovat johtaneet maan sotaan Neuvostoliittoa vas-
taan”.338

Samaan aikaan osa väestöstä oli tyytymätön välttämättömyystarvikkeiden
puutteen vuoksi. Tyytymättömiä oli ennen kaikkea Karjalassa, Leningradissa ja
Leningradin alueella, toisin sanoen rintamalinjan läheisyydessä olevilla alueil-
la. sisäasiain kansankomissariaatin alueosastojen raporttien mukaan ”huhut al-
kavasta sodasta synnyttivät väestön keskuudessa pelon tavaroiden loppumises-
ta, minkä vuoksi kaikkein jälkeen jäänein väestön osa alkoi hamstrata elintar-
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vikkeita ja koota itselleen varastoja”.339  Vielä marras-joulukuussa 1939 Lening-
radissa oli elintarvikkeita, mutta helmikuusta 1940 alkaen armeijaan lähete-
tyissä kirjeissä oli lukuisia valituksia niiden puutteesta ja kalleudesta.340

Oikean tiedon puute ja neuvostolehdistössä julkaistu Suomea vastaan suun-
nattu kampanja synnyttivät väestön keskuudessa suuren joukon huhuja ja
”neuvostovastaisia” lausuntoja. Neuvostovastaiset mielialat ilmenivät sisä-
asiain kansankomissariaatin työntekijöiden mielestä myös eräiden kansalaisten
kehotuksina romuttaa kolhoosijärjestelmä. Vainottujen ja karkotettujen sukulai-
set toivoivat, että sodan alkaminen auttaisi heidän omaisiaan pysymään hengissä.

Alkanut sota ei muuttanut syntynyttä tilannetta. Elintarvikepulan synnyttämä
tyytymättömyys ei kadonnut ja tiedon puute synnytti mitä erilaisimpia huhuja.
Huhujen mukaan esimerkiksi suomalaiset tihutyöntekijät olivat hyökänneet
Karhumäessä puna-armeijan sotilaiden ja komentajien kimppuun, suomalaisia
sukellusveneitä oli ilmestynyt Äänisjärvelle, osa Karjalan alueesta oli luovu-
tettu yhdessä väestön kanssa Suomelle jne.341  Sisäasiain kansankomissariaatin
alueosastot totesivat, että ”väestön keskuudessa on havaittavissa paniikkia ja
tappiomielialaa, epäuskoa puna-armeijan kykyihin ja sodan menestyksekkää-
seen päättymiseen”.342  Osa Karhumäen asukkaista myi jopa talonsa ja muutti
kaupungista. Turvallisuuselinten työntekijöiden mielestä tämä kaikki johtui sii-
tä, että väestön keskuudessa ei ollut tehty riittävästi poliittista kasvatustyötä.
Sisäasiain kansankomissariaatin työntekijät totesivat ”neuvostovastaisten” lau-
suntojen lisääntyneen varsinkin siinä väestönosassa, jolla oli yhteyksiä Suo-
meen tai joiden sukulaiset olivat joutuneet vainojen uhriksi.

Leningradin tilanne oli yhtä huolestuttava. Kaupunkiin oli julistettu pimen-
nys jo ennen sotaa, mikä johtui sekä rintaman läheisyydestä että sähköenergian
puutteesta.343  Sen seurauksena rikosten määrä nousi selvästi, ennen kaikkea il-
kivalta. Tästä kirjoitettiin monissa puna-armeijaan lähetetyissä kirjeissä.344 Le-

ningradin Pravdan toimittajalle antamassaan haastattelussa kaupungin syyttäjä
N. F. Popov totesi, että ”kaikkia yrityksiä häiritä kaupunkilaisten rauhaa, uhata
heidän henkeään tai omaisuuttaan ja kaikenlaista huliganismia pidetään nykyi-
sissä oloissa raskaana rikoksena. Nämä rikokset on selvitettävä heti ja niistä on
annettava rangaistus kaikella neuvostolakien suomalla ankaruudella.”345

○ ○ ○ ○ ○ ○
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14.–17. joulukuuta pidettiin muutama näytösluonteinen oikeusistunto. Alueellisen tuomiois-
tuimen kollegio käsitteli sarjan ilkivaltasyytteitä sellaisia ryhmiä vastaan, jotka olivat teon
aikana syyllistyneet vaikean ruumiinvamman tuottamiseen. Viipurin kansantuomioistuimessa
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Talvisotaan liittyi vielä yksi paradoksi. Neuvostokansalle oli aktiivisesti va-
kuutettu, että tarkoitus oli antaa apua Suomen työläisille ja talonpojille. Tämä
vaikutti sittemmin suhtautumiseen suomalaisiin sotavankeihin. Toisin kuin jat-
kosodan aikana talvisodan aikana ei ole kirjattu vakavia sotavankien oikeuksien
loukkauksia. Tämän tutkimustyöni aikana en ole esimerkiksi löytänyt yhtään
suomalaisen sotavangin ampumistapausta vangiksi joutumisen yhteydessä, ku-
ten tapahtui vuosina 1941–1944. Neuvostoliiton propaganda kuvasi suomalai-
sia sotilaita pakolla mobilisoiduiksi ja hallitsijoiden pettämiksi ”työläisiksi ja
talonpojiksi, jotka oli puettu Suomen valkoisen armeijan mantteleihin”.346

Neuvostolehdistö tuki kaikin tavoin tätä propagandakoneiston leimaa kuvaten
sotavangit huonosti vaatetetuiksi, nälkäisiksi ja pelästyneiksi ihmisiksi, jotka
ottivat ilolla vastaan puna-armeijalaisten tarjoaman leivän ja tupakan.347  Näin
myös siviilit suhtautuivat sotavankeihin pikemminkin myötätuntoisesti kuin vi-
hamielisesti.

Talvisodan aikana siviiliväestöllä ei ollut juuri mitään mahdollisuuksia olla
tekemisissä suomalaisten sotavankien kanssa. Neuvostoliittolaisten normatii-
visten asiakirjojen mukaan kaikkinainen yhteydenpito sotavankeihin oli ehdot-
tomasti kielletty.348  Näin suomalaisten sotavankien kanssa talvisodan aikana te-
kemisiin joutuneita oli äärimmäisen vähän. Heidän joukossaan oli vain sisä-

○ ○ ○ ○ ○ ○

käsiteltiin mm. syyte erästä V. Zudilinia vastaan, joka ilkivallan vuoksi ei ollut pimentänyt
asuntonsa ikkunaa ja oli kaikin tavoin yrittänyt estää muiden yritykset pimentää sitä. Tuomi-
oistuin määräsi kolmelle henkilölle kuolemanrangaistuksen ampumalla, loput rikolliset sai-
vat 6–10 vuotta vankeutta. Pimennyssääntöjen rikkoja sai kuusi vuotta vankeutta
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Joulukuun lopussa puolueen kaupunkikomitea käsitteli sisäasiain kansankomissariaatin Le-
ningradin hallinnon päällikön S. A. Goglidzen ilmoituksen, jossa todettiin, että ”rikollisuu-
den ja ilkivallan kaupungissa on luonteeltaan poliittista”. Katso: P���U�������W��(�������
�	����
����� �V8M*�P�� �#�<$�#%9�� "(;��� �##<2�#<��� Ilmoituksessa oli tilasto rikko-
musten kasvusta vuoteen 1938 verrattuna. Sen mukaan vuonna 1938 tuli ilmi neljä aseellista
ryöstöä. joihin liittyi tappo, mutta vuonna 1939 niitä oli kuusi, ryöstöjä ilman aseiden käyt-
töä oli vastaavasti 16 ja 57, varkauksia murtovarkauksia 70 ja 94. Kaikkiaan vuonna 1938
tehtiin 8 571 rikosta, mutta vuonna 1939 jo 13 740 rikosta. Katso:�P���U�������##<���##�
30. joulukuuta 1939 puolueen kaupunkikomitea piti kokouksen yleisen järjestyksen paranta-
misesta Leningradissa.Kaupunkikomitea totesi, että näytösluonteisia oikeudenkäyntejä oli
järjestettävä lisää ja suositti tuomioistuimille ja syyttäjille, että niiden oli käytettävä ras-
kaimpia keinoja yleisen järjestyksen rikkojia vastaan, sekä ”pimennyksen aikana” määrätä
joka päivä 600–700 komsomolilaista pitämään yllä järjestystä; asemille tuli järjestää varti-
ointi ja tavarajunille saattovartiointi; vanhemmat tuli saattaa vastuuseen lasten huliganis-
mista; alle 16-vuotiaita lapsia kiellettiin olemasta ulkona kello 21 jälkeen ilman aikuisen
seuraa; kaikille koululaisille tuli antaa opiskelijakortti. Katso2�P���U���������##<2�##�
Näillä toimenpiteillä oli positiivinen vaikutus Leningradin yleisen järjestyksen paranemisel-
le. Katso:��������
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asiain kansankomissariaatin leirien siviilityöntekijät, lääkintä- ja tekninen hen-
kilökunta jne. Kuten venäläinen tutkija V. Konasov on todennut, suomalais-ve-
näläisen sotavankien vaihtoa käsitelleen yhteistyökomitean349  toiminnan aikana
Grjazovetsin leirillä olevien suomalaisten sotavankien ja leirin työntekijöiden
väliset suhteet paranivat huomattavasti. Entisestä vihollisuudesta ei näkynyt jäl-
keäkään.350  Myös kuri höltyi samalla. Vankien herätys oli kello 7.30 entisen
kello 6.00 sijaan. Yksi suomalainen sotavanki pidätettiin ja lähetettiin päävar-
tioon leirin naispuoliseen työntekijään kohdistuvan ilkivallan vuoksi. Työnteki-
jät olivat leirin alueella juovuksissa. Työmatkalta palannut Grjazovetsin leirin
päällikkö valtion turvallisuuden yliluutnantti Volkov ryhtyi tiukkoihin toimen-
piteisiin. Jotkut leirin työntekijät joutuivat hallinnolliseen vastuuseen, jotkut
piti jopa erottaa ja saattaa oikeudelliseen vastuuseen.351

Neuvostokansan ja sen armeijan henkinen ja poliittinen tila ei ollut talviso-
dan aikana suinkaan ihanteellinen.352  Yhteiskunnassa oli edelleen sisäinen kon-
flikti, jonka oli synnyttänyt valtion monivuotinen vainopolitiikka omaa kan-
saansa kohtaan. Lyhytkestoinen mutta paljon uhreja vaatinut talvisota synnytti
spontaanin Stalinin vastaisen protestin, mikä oli erikoinen ilmiö neuvosto-
todellisuudessa. Se alkoi epäonnisten sotatoimien ja niitä seuranneen sotilaalli-
sen tappion seurauksena ja ilmeni eri tavoin: alkaen valituksista ja henkilökoh-
taisen tyytymättömyyden ilmauksista päättyen avoimeen agitaatioon, terrori-
aikeiden ilmaisemiseen, vihollisen puolelle siirtymiseen ja neuvostovastaisiin
aseistautuneihin joukkoihin liittymiseen.353  Tyytymättömyys sotaan ei kuiten-
kaan kasvanut avoimeksi protestiksi, kuten venäläisten emigranttijärjestöjen
edustajat olivat arvelleet.354  Tässä oli tuon ajan paradoksi. Eriävän mielipiteen
ilmaiseminen julkisesti ”viisaasta stalinilaisesta politiikasta” johti ikäviin seu-
rauksiin. Ihmisille kehittyi ”sisäinen” sensuuri. Tämä koski kaikkia ihmiselä-
män alueita – tavallisista keskusteluista hautajaispuheisiin, esimerkiksi Karja-
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349 Suomalais-venäläinen sotavankien vaihdosta vastaava komitea toimi 14.–28. huhtikuuta
1940 Viipurissa. Tämän komitean toiminnasta tarkemmin tutkimuksen seuraavissa luvuissa.

350 8�����������8	N,'����������00������
�%� 8�����������8	N,'����������00�����$���
352 Edellä käsiteltyjen kysymysten perusteella en voi olla samaa mieltä puolustuksen kansan-

komissaarin, marsalkka K. E. Vorošilovin kanssa, joka kertoi pian sotatoimien päättymisen
jälkeen ”joka päivä joukkojen keskuudesta kasvavasta isänmaallisuudesta”, joka ”ei heiken-
tynyt edes sota-ajan vaikeimpanakaan hetkenä”. Vorošilov sanoi VKP(b):n keskusko-
mitealle, kansankomissaarien neuvostolle ja Stalinille, että näiden tuli ”olla ylpeitä Työläis-
ten ja talonpoikien puna-armeijan poliittisesta ja henkisestä järkähtämättömyydestä”.
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lassa.355  Ilmoituksia tyytymättömistä virtasi jatkuvasti valtion turvallisuus-
palveluun joka puolelta Neuvostoliittoa.

Suurin osa neuvostokansalaisista uskoi, että sota Suomen kanssa oli välttä-
mätön. Ihmiset olivat varmoja, että sodassa saatu voitto siirtää rajan kauemmak-
si Leningradista ja takaa siten sen turvallisuuden. Monet uskoivat neuvostohal-
lituksen olevan oikeassa aluekysymyksissä. Virallinen propagandakin puhui
sodasta vapaustaisteluna: puna-armeija ei mennyt Suomeen valloittajana vaan
ystävänä, joka pystyisi auttamaan Suomen työtätekeviä näiden taistelussa tilan-
herrojen ja kapitalistien sortoa vastaan.

Neuvostokansalla ei ollut kuitenkaan yhtenäistä kuvaa suomalaisista viholli-
sena. Tätä ei mielestäni voi selittää vain maan propagandaelinten yksiviivaisuu-
della ja jäykkyydellä vaan mm. sillä, että neuvostolehdistössä suomalaiset soti-
laat kuvattiin pelokkaina ja petettyinä, toisin sanoen hahmoina, jotka herättivät
enemmän myötätuntoa kuin vihaa ja vihamielisyyttä. Lisäksi osa väestöstä taju-
si, että käytännössä Neuvostoliitto on valloittaja,356  koska taisteluja käytiin vain
Suomen alueella. Jatkosodan aikana tilanne oli erilainen, kuin talvisodan aikana
1939–1940, sillä neuvostokansa koki olevansa Saksan kanssa liittoutuneen
Suomen aggression uhri.357

Sotien välinen aika 1940–1941. Neuvostoliitto

Talvisodan jälkeen Neuvostoliitto alkoi asuttaa ”uusia alueita” Karjalan kan-
naksella ja Karjalassa. Viipuriin saapui 16. maaliskuuta ensimmäinen juna Le-
ningradista tuoden mukanaan uuden vallan edustajat. Alkuvaiheessa uusilla
alueilla toimi väliaikainen hallinto, joka toimi neuvostovallan eliminä. Sen teh-
täviin kuului alueiden huolellinen tutkiminen, tuotantolaitosten kunnostus ja
alueille jääneiden arvoesineiden kirjaaminen. Väliaikainen hallinto lakkautet-
tiin paikallisneuvostojen vaalien jälkeen.

”Vapautetuilla alueilla” alkoi sodan päättymisen jälkeen ”sotarosvousepi-
demia”.358  Sotasaaliiden ryöstämiseen syyllistyivät puna-armeijan sotamiesten
lisäksi myös komentajat. Ryöstöjä tapahtui niin paljon, että ei ollut mahdollista
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355 Karjalainen kansanperinteen tutkija A. Stepanova on todennut, että esimerkiksi ”ei ole lain-
kaan kirjallista materiaalia hautajaismenoista 1930- ja 1940-luvuilta. Voimme vain arvella,
että yleisen pelon vallitessa, kun kaikki vanhat tavat ja uskonto kiellettiin tai niitä pidettiin
ideologisesti vahingollisina, taantumuksellisina, myös hautajaiset tulivat yksinkertaisem-
miksi. Itkuvirsiä ei ollut suoraan kielletty, mutta ihmiset saattoivat itse sensuroida itseään
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yksinkertaisesti ummistaa silmänsä ilmiöltä. Punaisen lipun Itämeren laivaston
sotatuomioistuin tuomitsi joitakin miehiä vankeuteen 1–4 vuodeksi.359  Kun
joukkoja alettiin vetää ”uusilta alueilta”, ”kaikille tehtiin ruumiintarkastus sota-
saalisesineiden löytämiseksi. Raudun asemalla oli suuri juliste, johon oli kirjoi-
tettu: Sotilas, olet vapauttaja etkä ryöstäjä!”360

Yhtä aikaa joukkojen vetämisen ja puna-armeijalaisten ruumiintarkastusten
kanssa alettiin maksaa palkkaa taistelutoimiin osallistuville. Rivimiehet saivat
300 ruplaa, alipäällystö 500 ruplaa ja upseerit kuukauden palkan. Vapaaehtoi-
sille maksettiin 500 ruplaa ja lisäksi stipendi tai palkka rintamalla olon ajalta.
Lisäksi he saivat kupongin vodkaa ja päällysvaatteiden tai kenkien ompelut-
tamista varten. Viimeinen kuitenkin oli täysin kiinni sen kaupungin vallanpitä-
jistä, missä pataljoona muodostettiin.361

Ennen joukkojen vetämistä oli ratkaistava ensisijaisen tärkeä tehtävä, jonka
ratkaisematta jättäminen uhkasi aiheuttaa epidemian. Maaliskuussa koko enti-
sellä rintamalinjalla alkoi löytyä kaatuneiden sotilaiden ruumiita. Sekä talviso-
dan että jatkosodankin aikana Suomen armeijassa toimi kaatuneiden evakuoi-
miskeskukset, joiden tehtävänä oli kerätä, tunnistaa ja haudata kaatuneet sota-
miehet ja upseerit. Talvi- ja jatkosodan ainutlaatuinen piirre oli se, että Suomen
armeija yritti mahdollisuuksien mukaan evakuoida kaatuneiden sotilaiden ruu-
miit ja haudata heidät Suomeen.362  43:nnen tarkka-ampujadivisioonan puna-
armeijalainen A. Klimenko kuvaa näkemäänsä seuraavasti:

”Maaliskuun lopussa monissa paikoissa paljastui lumen sulaessa kaatu-
neiden suomalaisten ruumiita. Yksi ruumis oli navetassa. Kylään tuli ra-
javartioston saattamana auto, jossa oli kaksi suomalaista miestä ja kaksi
suomalaista naista. Kysyivät, missä ruumiit ovat. Heille näytettiin ne. He
ottivat ne mukaansa ja lähtivät pois.”363

Toisin kuin Suomen armeija puna-armeijan johto ei kiinnittänyt huomiota kaa-
tuneiden neuvostosotilaiden hautaamiseen. Heitä ei joko haudattu ollenkaan, tai
heidät haudattiin kiireesti kaatumispaikan välittömään läheisyyteen.364  Sen tu-
loksena neuvosto-osapuoli joutui niittämään sotatoimien surullista satoa aina
kesään 1940 saakka ja erikoisjoukkueet hautasivat ruumiita elokuun alkuun
saakka. Voimakkaan löyhkän vuoksi puna-armeijalaiset joutuivat työskentele-
mään suojavaatteet yllään ja kaasunaamarit kasvoillaan.365
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Joukkojen vetäydyttyä ”uusille alueille” alettiin värvätä työläisiä, insinööre-
jä, teknikoita, opettajia ja muita asiantuntijoita. Tämä tehtiin VKP(b):n alue- ja
kaupunkikomiteoiden johdolla. Huhtikuussa väliaikaishallinnot olivat hukkua
kirjeisiin ja sähkeisiin, jotka tulivat entisille suomalaisalueille muuttamaan
halukkailta vapaaehtoisilta. Sen vuoksi Karjalan autonomisen sosialistisen neu-
vostotasavallan kansankomissaarien neuvosto antoi määräyksen, että ”uusille
alueille lähetetään töihin vain tarvittavan ammattitaidon omaavia”.366

13. huhtikuuta 1940 Karjalan ASNT:n korkeimman neuvoston III ylimääräi-
sen kokouksen edustajat hyväksyivät Neuvostoliiton korkeimman neuvoston
IV istunnon päätösten nojalla lain Karjalan autonomisen sosialistisen neuvosto-
tasavallan muuttamisesta Karjalais-suomalaiseksi sosialistiseksi neuvostotasa-
vallaksi. Kaksi päivää myöhemmin eli 15. huhtikuuta julkaistiin Neuvostoliiton
korkeimman neuvoston asetus Neuvostoliiton korkeimman neuvoston Karja-
lais-suomalaisen SNT:n edustajien vaalipäivästä. Samanaikaisesti julkaistiin
asetus Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan korkeimman neuvoston vaa-
leista.367  Tämä asetus lähetettiin uusille alueille täytettäväksi.

16. kesäkuuta 1940 pidettiin Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostota-
savallan korkeimman neuvoston vaalit. Virallisten tietojen mukaan vaaleihin
osallistui 99,6 % äänioikeutetuista, ja kommunistien ja puolueettomien vaali-
liittoa äänesti 98,5 % kaikista väestöstä. Samanlaiset tulokset olivat tavanomai-
sia tuona aikana ja johtuivat vaihtoehtojen puutteesta ja äänestäjien tiukasta val-
vonnasta.368  Vaalituloksen perusteella uusille alueille perustettiin 7 työläisten
edustajien alueneuvostoa, 7 kaupunkineuvostoa, 81 maaseutuneuvostoa ja 6
kyläneuvostoa.369

Lisäksi uusille alueille tuli asuttaa 40 000 kolhoosilaista Valkovenäjältä ja
Ukrainasta, Mordvan, Tatarian ja Tšuvašian autonomisista tasavalloista sekä
RSFSR:n Vologdan, Kalininin, Kirovin, Penzen, Rjazanin, Smolenskin ja Tulan
alueilta. Ensimmäiset kolhoosilaiset (60 perhettä) saapuivat entiselle Suomen
alueelle kesäkuun alussa vuonna 1940. Tähän prosessi sitten päättyikin. Talon-
pojat eivät halunneet jättää omia kotiseutujaan ja muuttaa uudelle alueelle. Tä-
hän ongelmaan Neuvostoliitto oli törmännyt jo talvisodan aikana ja heti sen
päätyttyä. Karjalan ASNT:n sisäasiain kansankomissariaatin alueosaton rapor-
teissa todettiin, että sodan jälkeen Neuvostoliittoon liitettyjen alueiden sodan
jälkeistä asuttamista koskevien kysymysten joukossa esitettiin kaikkein useim-
min kysymys ihmisten muuttamisesta ja kolhoosien perustamisesta uusille
alueille. Kolhoosilaiset eivät olleet halukkaista muuttamaan.370  9. heinäkuuta
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1940 Neuvostoliiton maatalouden kansankomissariaatin kollegio tunnusti, että
”puolueen ja hallituksen tärkeimpiä päätöksiä ei toteuteta tyydyttävällä taval-
la”.371  Tilanne piti saada korjatuksi kollegion päätöksellä. Pietarilaisen tutkijan,
V. Stepakovin mukaan tulos seurasi hyvin nopeasti. Ensimmäinen kokonaisuu-
dessaan Karjalan kannakselle muuttanut kolhoosi oli Vologdan alueen Tšerepo-
vetsin piirin Dudino-kolhoosi.372  Muutossa oli kuitenkin suuria vaikeuksia:
kuljetusvälineistä oli pulaa, ihmisille ei ollut riittävästi välttämättömyystar-
vikkeita eikä elintarvikkeita, eikä asuntoja riittänyt kaikille.

Vaikeuksista huolimatta vuoden 1940 loppuun mennessä työläisten, talon-
poikien, kolhoosilaisten ja teknisten asiantuntijoiden muutto uusille alueille
saatiin päätökseen. 15 000 ihmistä työskenteli teollisuuslaitosten jälleenraken-
nuksessa ja 32 000 ihmistä työskenteli kolhooseissa. Vuoden 1940 loppuun ja
1941 alkuun mennessä alueella oli 188 000 asukasta.373

Neuvostoliiton politiikka uusien alueiden asuttamiseksi ei ollut kovin teho-
kasta. Vaikka ”uusien alueiden” teollisuuslaitokset oli kunnostettu, jäljellä oli
vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiä näillä alueilla asuvien ihmisten suh-
teen. Kaupungeissa kukoisti ryöstely, kullan etsijät ryöstivät jopa hautausmaan
hautoja.374  Myös uuden tasavallan perustaminen herätti monia kysymyksiä.
Neuvostoliittolaiset propagandaelimet eivät pystyneet selittämään ymmärrettä-
västi väestölle, mitä Kuusisen hallitukselle oli tapahtunut. Sisäasiain kansanko-
missariaatin Repolan alueosaston raportissa todettiin 14.04.1940, että ”eniten
vääriä ja vihamielisiä lausuntoja tavataan keskusteltaessa viimeaikaisista kan-
sainvälisistä tapahtumista”. Sodan loppumisesta todettiin: ”Pelästyttiin ulko-
maalaista armeijaa ja solmittiin rauhansopimus. Nyt ulkomaat nauravat Neu-
vostoliiton pelkuruudelle. Vielä ei ole tiedossa, miten hyvin Suomi noudattaa
tätä sopimusta. Englannin ja Ranskan avulla se saattaa aloittaa sodan uudelleen
itselleen sopivana ajankohtana. Silloin tilanne on pahempi.”375

Jatkosota

Neuvostoliitossa jatkosotaa ei pidetty erillisenä sotana Neuvostoliiton ja Suo-
men välillä, vaan sitä pidettiin ja pidetään vieläkin osana Suurta isänmaallista
sotaa.376  Tämä selittää varmaan eron, joka tämän sodan tapahtumien kuvaami-
sessa on maiden välillä.
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Kumpikin teki tiedustelulentoja toisen maan alueelle jo ennen sodan virallis-
ta alkamista. Suomalaiset tekivät myös tihutyöretken Vienanmeren kanavalle.377

Suomen merivoimien sukellusveneet miinoittivat Suomenlahtea. Professori Mau-
no Jokipii pitää mahdottomana, että maan korkein johto, mukaan lukien marsalk-
ka Mannerheim, eivät olisi olleet tietoisia maan asevoimien toiminnasta.378

Saksalaiset joukot tunkeutuivat Neuvostoliiton alueelle 22. kesäkuuta 1941.
Suomi pysyi kuitenkin puolueettomana 25:nteen kesäkuuta 1941. Sotatoimia ei
käyty lähimmässä neuvostoliittolaisten ja suomalaisten joukkojen kosketus-
kohdassa – Hangon merivoimien tukikohdan alueella.379  Aamulla 25. kesäkuu-
ta 1941 Neuvostoliiton ilmavoimat tekivät kuitenkin ilmaiskun suomalaisille
lentokentille ja siviilikohteisiin. Tämä toimi muodollisena syynä Suomen liitty-
miselle sotaan Saksan rinnalla: saman päivän iltana Suomen eduskunta totesi
Suomen olevan sodassa Neuvostoliiton kanssa.

Talvisodan aikana länsimaiden sympatiat olivat Suomen puolella, mutta jat-
kosodan aikana tilanne muuttui täysin. Liitto Saksan kanssa ja Neuvostoliiton
alueiden valloittaminen sekä saksalaisten joukkojen pyrkimys liittyä yhteen
suomalaisten kanssa ja sulkea Leningradin piiritysrengas380  hankaloittivat Suo-
men kansainvälistä tilannetta huomattavasti. Iso-Britannia julisti sodan Suo-
melle ja oli jopa valmis käyttämään tarpeen vaatiessa kemiallisia aseita suoma-
laisia vastaan.381

Jatkosodan alkuvaiheessa (kesäkuu 1941 – talvi 1942) menestys oli Suomen
armeijan puolella. Suomalaiset mursivat puna-armeijan joukkojen vastarinnan
ja valloittivat takaisin Neuvostoliitolle talvisodan jälkeen menettämänsä alueet.
Sen jälkeen ne ylittivät vanhan valtakunnan rajan ja valloittivat osan Itä-Karja-
laa, mukaan lukien Petroskoin ja Karhumäen kaupungit. Hyökkäysten ansiosta
suomalaiset saivat sotasaaliin lisäksi myös suuren määrän sotavankeja.382
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381 Neuvostoliiton ministerineuvoston puheenjohtajan kirjeenvaihto USA:n presidentin ja Iso-
Britannian pääministerin kanssa suuren Isänmaallisen sodan aikana 1941–1945. 1.1. Kir-
jeenvaihto Winston Churchillin ja C. Attliinin kanssa.(Kesäkuu 1941 – marraskuu 1945).
*., 1986, 51–52, 54.

382 Sodan ensimmäisen puolen vuoden aikana otettiin vangiksi 56 334 puna-armeijalaista. Kaik-
kiaan sodan aikana otettiin 64 188 sotavankia. Ensimmäisen sotavuoden aikana kesäkuusta
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22. kesäkuuta 1944 alkanut sota oli neuvostoliittolaisille sotilaille ja siviileil-
le sota hyökkääjää vastaan huolimatta siitä, millä rintamalla ja mitä vihollista
vastaan taisteluja käytiin.383  Vaikka neuvostokansan enemmistö tuki hallitusta
ja piti sotaa oikeutettuna, on pidettävä mielessä myös neuvostokansalaisten yh-
teistyö miehittäjien kanssa sekä osallistuminen sotatoimiin vihollisen puolella.
Näiden ilmiöiden laajuus kumoaa yleisen käsityksen ”neuvostokansan henki-
sestä ja poliittisesta yksimielisyydestä” vuosina 1939–1945. Jos talvisodan ai-
kana entisistä puna-armeijalaisista muodostettiin vain B. Ba�anovin Venäjän
kansanarmeija, niin Suuren isänmaallisen sodan aikana yhteistyö vihollisen
kanssa oli huomattavasti yleisempää. Arvioni mukaan vuosina 1941–1945 Sak-
san asevoimien joukko-osastoissa ja muodostelmissa taistelleita neuvostokan-
salaisia oli vähintään 15 % Saksan kaikista sotapalvelukseen mobilisoiduista384 .
Yhteistyö Suomen kanssa ei sen sijaan ollut yhtä laajaa, vaikka pelkästään kesä-
syyskuussa 1942 viidennen ja kuudennen armeijan sotajoukot rekisteröivät
86:n puna-armeijalaisen loikkauksen Suomen puolelle.385  Suomen armeijassa
toimi vain muutama kansallisuuden perusteella koottu joukko-osasto.386  Viime
aikoina tämä kysymys on noussut esiin monissa tutkimuksissa.387
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1941 toukokuuhun 1942 Suomessa kuoli yli 13 000 neuvostoliittolaista sotavankia. Kaikki-
aan sotavuosina kuoli Suomen alueella olleilla sotavankileireillä yli 18 700 sotavankia.
Manninen, Ohto. Sotavangit ja sotavankileirit// Jatkosodan historian, 6 osa. WSOY 1994,
282–283; Alava T., Hiltunen R., Juutilainen A. Muistatko… Sotavangit ry. 1969–1989.
Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä 1989:28. (��Q�'	�������	��'����U�2�Mikkola Pirk-
ka, Sotavangin elämä ja kuolema. Jatkosodan neuvostosotavankien suuren kuolleisuuden
syyt. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu-tutkielma. Helsingin yliopiston historian
laitos, 2000; Mikkola Timo, Sotavankikysymys Suomessa vuosina 1941–1944. Poliittisen
historian pro gradu-tutkielma Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, 1976.
Tässä yhteydessä herättää hämmennystä venäläisen historioitsijan N. Baryšnikovin väite sii-
tä, että ”sotavuosina kuoli Suomessa vankeudessa prosentuaalisesti enemmän sotavankeja
kuin missään muussa maassa. Tutkija itse mainitsee luvun 29,1%. P���Y������7�W����00��
265. Tässä yhteydessä on todettava, että sotavankeja koskevissa saksalaisissa ja venäläisissä
tutkimuksissa on useimmiten tietoja siitä, että sotavankeudessa Saksassa oli 5,7 miljoonaa
neuvostoliittolaista sotavankia, ja sodan loppuun saakka selvisi hengissä 2,4 miljoonaa sota-
vankia. Näin ollen Kolmannessa valtakunnassa kuoli 3,3 miljoonaa neuvostoliittolaista sota-
vankia, mikä on 57 %. Noin 2 miljoonaa sotavankia kuoli ennen helmikuuta 1942. (��4�
(����00�� 130. Katso myös: L����8��"��
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Wehrmacht und die sowjetischen Kreigsgefangenen 1941–1945. Stuttgart 1978. Näin ollen
jos sotavankien kuolleisuus oli Suomessa 29,1 %, niin kuolleita ei voinut olla enempää kuin
Saksassa.
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386 Nämä joukko-osastot muodostettiin etupäässä miehitetyn Karjalan väestöstä, inkeriläisistä ja
virolaisista.– Heimo Veljet, Jr 200.
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Päinvastoin kuin eurooppalainen kollaboraatio, joka perustui ennen kaikkea
määrättyihin yhteiskunnallis-poliittisiin sympatioihin fasismin sosiaalis-ekono-
mista tai poliittista doktriinia kohtaan, Neuvostoliiton kansalaisten monipuoli-
nen tuki viholliselle syntyi stalinilaisen yhteiskunnan sisäisen paineen vuoksi.
Kun tutkimme neuvostokansalaisten viholliselle sotavuosina antamaa tukea,
minusta tuntuu, että tätä on pidettävä yhteiskunnan määrätyn osan itsenäisenä ja
vaistonvaraisena protestina neuvostovaltion sisäistä terroripolitiikkaa vastaan,
joka lisääntyi Josif Stalinin valtakaudella. Stalinin vastaiseen protestiin osallis-
tuneiden mielessä Stalin edusti kaikkea yhteiskunnan pahuutta jopa enemmän
kuin sisäasiain kansankomissariaatti.388

Sota pakotti sisäasiain kansankomissariaatin ryhtymään Neuvostoliiton mo-
nilla alueilla ennalta ehkäiseviin toimiin turvallisuuden takaamiseksi. Esimer-
kiksi Leningradista evakuoitiin vuosina 1941–1942 saksalaisia, suomalaisia ja
baltteja, jotka tuomittiin VSFNT:n rikoslain pykälän 58 perusteella. Osa heistä
tapettiin.389  Vastaaviin toimiin ryhdyttiin myös Karjalassa. Petroskoissa olleita
entisiä talvisodan suomalaisia sotavankeja alettiin internoida ”koska joidenkin
elämäntapa on epäilyttävä ja Suomen tiedustelupalvelu voi käyttää heitä hyväk-
seen”.390

Suuren isänmaallisen sodan ensimmäisinä kuukausina rintamilla syntynyt
kriittinen tilanne ja luotettavan tiedon puute johtivat siihen, että väestön keskuu-
dessa levisi kaikenlaisia huhuja ja otaksumia, jotka olivat kaiken lisäksi usein
viholliselta lähtöisin.391  Siksi vihollisen propagandan vaikutuksen ehkäisemi-
nen ja negatiivisten mielialojen kitkeminen väestöstä olivat tuona aikana erit-
täin tärkeitä tehtäviä. Pietarilaisen tutkijan N. Lomaginin mukaan ”neuvostoliit-
tolaisille joukkotiedotusvälineille ominainen rajaton optimismi ei käynyt sodan
kahden ensimmäisen kuukauden aikana yksiin raskaiden taistelujen ja neuvos-
tojoukkojen vetäytymisen kanssa, mikä herätti tiettyä epäluottamusta sanoma-
lehtien ja radion ilmoituksia kohtaan”.392

Ei olisi kuitenkaan oikein kuvata tilannetta pelkästään synkäksi; kaikki neu-
vostokansalaiset eivät tehneet yhteistyötä vihollisen kanssa. Ei pidä unohtaa
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myöskään väestön vastarintaa miehittäjiä vastaan. Se ilmeni eri muodoissa: ak-
tiivisena (sabotaasit, partisaaniosastojen perustamiset jne.) ja passiivisena vas-
tarintana (haluttomuus työskennellä vihollisen palveluksessa ja evakuoitu-
minen). Esimerkiksi Karjalassa monet vallatut kylät olivat tyhjiä asukkaista.
Kaikkiaan Karjalan tasavallasta evakuoitiin yli 500 000 asukasta.393  Repolan
alueelle ei jäänyt siviilejä käytännöllisesti katsoen lainkaan. Kaikkiaan Itä-Kar-
jalan miehitetylle alueelle jäi noin 85 000 asukasta, joista puolet oli venäläisiä,
loput karjalaisia ja vepsäläisiä.394

Venäläisen siviiliväestön suhteet suomalaisiin vaihtelivat. Ennen suurhyök-
käyksen alkamista 8. kesäkuuta 1941 julkaistiin määräys siitä, miten miehi-
tetylle alueella jäänyttä siviiliväestöä tuli kohdella. Suomalainen tutkija, tohtori
Antti Laine on todennut esitelmässään, että tuon määräyksen mukaan venäläiset
piti vangita ja lähettää keskitysleireille. Leireillä oli kaikkiaan noin 24 000 hen-
kilöä. Kuolleisuus oli vangittujen keskuudessa suurta; heistä kuoli 4 000–7 000
henkilöä. Kuolleita oli eniten vuoden 1942 keväästä syksyyn. Se johtui elintar-
vikkeiden puutteesta niin miehitetyillä alueilla kuin varsinaisessa Suomessakin.
Kun Hitlerin vastaisen liittouman jäsenet alkoivat valmistautua Teheranin ta-
paamiseen, Neuvostoliitto aloitti aktiivisen propagandakampanjan Suomen
miehityspolitiikkaa vastaan. Sen seurauksena keskitysleirien nimi muutettiin
siirtoleiriksi. Lisäksi syksyllä 1943 hyväksytyt kansallisuuteen perustuvat eri-
laiset palkat ja muonitusnormit yhtenäistettiin.395

Suomensukuista väestöä kohdeltiin pehmeämmin. Miehitetyssä Karjalassa
otettiin käyttöön Suomessa jo voimassa ollut kaikkien 16–65 -vuotiaiden työvel-
vollisuus. Muona-annoksen ja palkan suuruus määräytyi kuitenkin kansallisuu-
den mukaan. Pienimmät muona-annokset annettiin tasavallan venäjänkieliselle
väestölle ja keskitysleireillä oleville. Alussa venäläisten pienempiä palkkoja pe-
rusteltiin sillä, että he eivät tarvitse enempää, koska heidät karkotetaan pian.

Karjalassa otettiin vuonna 1943 käyttöön kylän vanhimpien järjestelmä. Hei-
dän tehtävänään oli tarkkailla väestöä, huolehtia tiedotuksesta, pitää yllä järjes-
tystä ja huolehtia turvallisuudesta. Karjalaiset muuten antoivat partisaaneja ilmi
äärimmäisen harvoin. Ilmiannot kuten partisaanien auttaminenkaan eivät saa-
vuttaneet sellaista laajuutta kuin Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän miehi-
tetyillä alueilla. Maanalaisissa järjestöissäkään ei ollut paljon jäseniä. Maan-
alaiseen työhön lähetettiin sodan alusta vuoden 1943 loppuun mennessä kaikki-
aan noin 120 henkilöä.396
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Karjalan alkuperäiskansoihin kuuluva väestö suhtautui suomalaisiin neutraa-
listi. Partisaaneja autettiin enemmän spontaanisti, vahvojen sukulaissiteiden
vuoksi kuin aatteellisista syistä. Kun suomalaiset joukot alkoivat 1944 vetäytyä
Karjalasta, heidän mukanaan evakuoitui vapaaehtoisesti Suomeen 2 799 henki-
löä.397  Karjalan venäjänkielinen väestö sen sijaan ei suhtautunut suomalaisiin
ystävällisesti heidän harjoittamansa kansallispolitiikan vuoksi.

Siviiliväestön suhtautumiseen suomalaisiin liittyy vielä yksi asia, nimittäin
sotavangit. Sotavangit työskentelivät rakennustyömailla, satamissa ja metsä-
työmailla. Jatkosodan aikana neuvostokansalaiset olivat huomattavasti enem-
män kuin talvisodan aikana tekemisissä sotavankien kanssa, eivätkä sisäasiain
kansankomissariaatin elimet pystyneet estämään sitä taloudellisen pakon edes-
sä. Vologdan alueen asukkaat pitivät alueella olevalla Tšerepovetsin leirillä ole-
via suomalaisia ystävällisinä ja työteliäinä. Vangit auttoivat aina välillä sään-
nöistä huolimatta paikallisia asukkaita taloustöissä saaden työstään palkaksi
ruokaa.398  On tiedossa sellaisiakin tapauksia, että sotavangit jakoivat pienen
leipäannoksensa paikallisten siviilien kanssa.399

Lisäksi suomalaisia sotavankeja oli hoidettavana sota- ja siviilisairaaloissa.
Sotavangit joutuivat niissä pakostakin tekemisiin siviilien ja vartijoiden kanssa,
jotka olivat yleensä vanhimpien ikäluokkien reservijoukoissa palvelevia sotilai-
ta (jotka eivät käytännössä eronneet mitenkään aseistautuneista siviilivarti-
joista). Entisen sotavangin Teuvo Alavan mukaan sotavankisairaaloissa suhtau-
duttiin suomalaisiin huomattavasti paremmin kuin saksalaisiin.400

Neuvostopropaganda ei luonut koko Neuvostoliiton väestön mieliin kuvaa
suomalaisista päävihollisena. Suomalaiset olivat kyllä vihollisia, mutta toissi-
jaisia vihollisia, jotka olivat samanlaisia kuin italialaiset, romanialaiset tai unka-
rilaiset ja muut Saksan liittolaiset. Vain Karjalassa ja Leningradissa, toisin sa-
noen miehitetyillä alueilla ja rintaman ja suomalaisten joukkojen läheisyydessä
väestö piti suomalaisia päävihollisena. Tästä johtuivat myös tiedossamme ole-
vat tapaukset, joissa sotavankeja kohdeltiin julmasti. Selustassa heihin suhtau-
duttiin huomattavasti lojaalimmin.

Johtopäätöksenä voi todeta, että Neuvostoliiton yhteiskunnan ja armeijan
henkinen ja poliittinen tila oli talvi- ja jatkosodan aikana kaukana siitä ihantees-
ta, jota neuvostopropaganda piti yllä. Valtion politiikan aiheuttama tyytymättö-
myys ei kuitenkaan kasvanut avoimeksi protestiksi, mikä oli yksi tuon ajan
paradokseista. Oli äärimmäisen vaarallista ilmoittaa julkisesti olevansa eri miel-
tä ”viisaasta stalinilaisesta politiikasta”. Ihmisille kehittyi ”sisäinen” itsesen-
suuri. Selustassa olleiden sukulaisten ja ystävien mielialat vaikuttivat usein van-
giksi antautumiseen tai käyttäytymiseen vankeuden aikana. Tämä näkyi selvim-
min Suuren isänmaallisen sodan aikana puna-armeijassa, kun saksalaisten ja
sen liittolaisten puolelle siirtyi kokonaisia puna-armeijan yksiköitä.
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Suomessa sen sijaan väestön mieliala pysyi korkealla niin talvi- kuin jatko-
sodankin aikana. Maan sisäinen propaganda selvisi sota-ajan vaikeuksista. Si-
viilien mieliala ja heidän suhtautumisensa jatkosodan tapahtumiin ei vaikutta-
nut millään tavalla suomalaisten antautumiseen vangiksi. Yhdessäkään käytet-
tävissäni olevassa suomalaisen sotavangin kuulustelupöytäkirjassa ei ole pie-
nintäkään vihjausta siihen suuntaan, että hän olisi jäänyt vangiksi näistä syistä.
Armeijasta tosin karattiin ja asepalvelukseen joutumista yritettiin välttää, mutta
vangiksi ei antauduttu. Tämä oli olennainen ero suhtautumisessa sotaan Neu-
vostoliitossa ja Suomessa.

Sen vuoksi minusta on oikein sanoa, että vangiksi antautuminen on jokaisen
sotilaan tässä ja nyt tekemä päätös, jonka hän tekee eri syistä. Sotilas joutui
usein valitsemaan kuollako nyt vai yrittääkö säilyttää henkensä antautumalla
vihollisen vangiksi. Kaikissa tilanteissa voi tietenkin olla poikkeuksia kuten esi-
merkiksi loikkarit - ihmiset, joilla on päämäärä, halu ja jotka joskus suunnittele-
vat pitkäänkin vihollisen puolelle siirtymistä. Loikkareita ei kuitenkaan ollut
Suomessa kovin paljon, vaikka Neuvostoliitto oli niin olettanut. Suurin osa suo-
malaisista päätti antautua vangiksi väistämättömän kuoleman uhatessa heitä.

Henkisten tarpeiden tyydyttäminen ja ideologinen työ leireillä

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, eikä varsinkaan harmaan ja uuvuttavan leiri-
elämän poikkeusoloissa. Elämästä puuttuva monipuolinen informaatio myrkyt-
tää sotavangin mielen ja muuttaa hänet muodottomaksi olennoksi. Ilman hen-
kistä, kulttuuriin liittyvää työtä – vaikka yleissivistävän koulutuksen taso olisi-
kin matala – ihminen lakkaa olemasta ihminen. Siksi Suomen ja Neuvostoliiton
hallitusten, jotka olivat antaneet tiettyjä lupauksia kansainväliselle yhteisölle,
oli huolehdittava sotavankien normaalin elämän yhdestä tärkeästä elementistä:
niiden oli annettava sotavangeille mahdollisuus tyydyttää henkiset tarpeensa
edes minimaalisesti. On luonnollista, että Neuvostoliiton ja Suomen erilaisen
poliittisen järjestelmän vuoksi sotavankien vastaanotosta vastuussa olevat
valtionelimet ratkaisivat tämän kysymyksen eri tavalla.

Talvisota

Talvisodan lyhytkestoisuus jätti jälkensä myös sotavankien leirielämän kult-
tuurityöhön niin Suomessa kuin Neuvostoliitossakin. Koska sotavangit eivät
käytännöllisesti katsoen käyneet työssä, heillä oli periaatteessa paremmat mah-
dollisuudet omien henkisten tarpeidensa tyydyttämiseen. Edellä mainituista
eroista johtuen sotavankien tilanteessa oli periaatteellisia eroja. Talvisodan ai-
kana Suomessa venäläisen vankien keskuudessa tehtävä kulttuuri- ja valistus-
työ oli luonteeltaan uskonnollista. Kuten muistamme Suomenkin tunnustaman
Geneven sopimuksen mukaan sotavangeilla oli oikeus harjoittaa vapaasti us-
kontoaan. Suurin osa neuvostoliittolaisista sotavangeista ei kuitenkaan osoitta-
nut kiinnostusta uskontoa kohtaan. Lisäksi se valtava määrä uskonnollista kir-
jallisuutta, minkä eri järjestöjen edustajat toimittivat sotavankileireille, herätti
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monissa sotavangeissa epäluuloa. Poikkeuksiakin toki oli, esimerkiksi islamin-
uskoiset sotavangit.

Eri uskontokuntien edustajat yrittivät aloittaa työn neuvostoliittolaisten sota-
vankien keskuudessa ja pyysivät apua uskonnollisen ja muun kirjallisuuden
toimittamiseksi leireille. Niiden mielestä tuosta kirjallisuudesta olisi hyötyä,
koska monet sotavangit olivat tavallisia työläisiä ja talonpoikia, joilla ei ollut
mitään yhteistä kommunistien kanssa ja jotka vihasivat neuvostovaltaa.401

Suomen viranomaiset eivät asettaneet esteitä uskonnollisen kirjallisuuden
toimittamiselle. Tieteellistä ja muuta kirjallisuutta päämaja ei kuitenkaan katso-
nut tarpeelliseksi toimittaa leireille vedoten siihen, että sotavangit palaavat pian
Neuvostoliittoon.402

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
poliittisen osaston työntekijät edustivat täysin päinvastaista kantaa työssään
suomalaisten sotavankien kanssa. Neuvostoliitossa pidettiin tärkeimpänä kult-
tuuri- ja valistustyötä sotavankien keskuudessa. Uskonnolliset kysymykset si-
vuutettiin täysin vaikka suomalaisilla sotavangeilla oli oikeudellisen asemansa
perusteella oikeus harjoittaa vapaasti uskontoaan. Raamattua ja muita uskonnon
harjoittamiseen liittyviä esineitä ei kuulunut takavarikoida sotavankien vas-
taanottopaikoissa. Tätä vahvistavia tai kumoavia tietoja ei kuitenkaan löytynyt
venäläisistä arkistoista eikä suomalaisten sotavankien muistelmista. Venäläinen
tutkija V. Konasov on todennut Grjazovetsin leiriä koskeneessa kirjoitukses-
saan, että ”virkaintoisuudessaan leirin johto takavarikoi sotavangeilta evanke-
liumin ja sovinistisen kirjallisuuden”.403  Luulen tämän väittämän olevan totta,
koska vankien keskuudessa tehtävän kulttuuri- ja valistustyön tehtävien ja pää-
määrien kannalta todellinen tilanne suomalaisten sotavankien väliaikaisilla ja
pysyvillä sijoituspaikoilla oli erilainen kuin virallisesti ilmoitettiin.

Poliittisen työn lisäksi suomalaisten sotavankien leirillä aloitettiin myös kult-
tuuri- ja valistustyö. On kuitenkin vaikea sanoa, missä loppuu kulttuuri ja alkaa
politiikka – nämä kaksi aluetta liittyivät Neuvostoliitossa kiinteästi yhteen. Ti-
lanne kuitenkin vaikeutui varsinkin talvisodan alussa siksi, että leireillä ei ollut
suomenkielistä kirjallisuutta. Grjazovetsin leirille tosin laadittiin 25. tammikuu-
ta 1940 kirjalista, jossa poliittisen osaston kouluttajan Senkevitšin mukaan oli
yli kolmekymmentä nimikettä, kirjoja ja lehtisiä. Kirjoja oli kaikkiaan 101 kap-
paletta. Balzackin, Germanetton, Siadlin, Anderssonin, Tolstoin, Puškinin,
Tšehovin, Novikov-Priboin, Gorkin, Fadejevin ja muiden teosten, toisin sanoen
kaunokirjallisten teosten lisäksi kirjastossa piti tietenkin olla marxismi-leninis-
min ja neuvostoliittolaisten puolue- ja valtiojohtajien teokset: Marxin,
Engelsin, Leninin, Krupskajan, Molotovin, Kaganovitšin, Berijan, Mikojanin
jne. Listassa oli myös joitakin venäläis-suomalaisia sanakirjoja. Listan kirjat
ovat kuitenkin voittopuolisesti aatteellisia – 31 nimikkeestä 18 oli sisällöltään
poliittisia, vastaavasti 101 teoksesta 57 kuului viimeksi mainittuun ryhmään.
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Kirjoja ei ilmeisesti kuitenkaan lähetetty Grjazovetsin leirille, koska sen pääl-
likkö pyysi 27. tammikuuta 1940 sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien
ja internoitujen asiain hallinnolle Moskovaan lähettämässään sähkeessä apua
kirjojen ja lehtien hankkimisessa sotavankien äidinkielellä.404  Helmikuun lo-
pussa tilanne muuttui jonkin verran ja leirille alkoi tulla säännöllisesti Neuvos-
toliitossa ilmestyneitä suomenkielisiä sanomalehtiä. Kirjaston tilanne oli kui-
tenkin edelleen epäselvä. Sotavankien asiain hallinnon poliittisen osaston yli-
ohjaaja, pataljoonan komissaari Lisovski lähetti hallinnon päällikölle Sopru-
nenkolle 29. helmikuuta 1940 raportin, jonka mukaan leirille on ehdottomasti
perustettava suomenkielisistä kirjoista koostuva kirjasto.405  Kaksi viikkoa en-
nen talvisodan päättymistä kirjastoa ei kuitenkaan vielä ollut. Jos leirille ylipää-
tään lähetettiin kirjoja, ne lähetettiin todennäköisesti aikaisintaan maaliskuussa
1940 eli ennen kuin leirille tuli 340 suomalaisen sotavangin ryhmä Siestrajoen
ja Petroskoin vastaanottopaikoista.

Tutkijoiden käytettävissä on vielä yksi Grjazovetsin leirille tarkoitettujen
suomenkielisten kirjojen lista, joka on jossain määrin erilainen kuin edellinen.
Ensinnäkin erilaisia nimikkeitä on vain 30. Kirjojen määräkin oli vähentynyt
niin, että niitä oli enää 38 edellisen listan 101 kirjan sijasta. Kolmanneksi kirja-
lista oli muuttunut siten, että siihen oli lisätty kaunokirjallisuutta – venäläisten,
neuvostoliittolaisten ja ulkomaalaisten kirjailijoiden teoksia suomen kielellä –
Saltikov-Štšedrinin, Turgenevin, Aleksei Tolstoin, Gaidarin, Kasilin, Nikolai
Ostrovskin, Cervantesin, Goethen ja monien muiden kirjailijoiden teoksia. Nel-
jänneksi marxismi-leninismin klassikoiden ja neuvostoliittolaisten puolue- ja
valtiojohtajien teoksia oli vähennetty niin, että niitä oli 11 nimikettä (14 kappa-
letta). Listasta oli poistettu Friedrich Engelsin teos Sosialismin kehitys utopiasta

tieteeksi, Josif Stalinin Kirje Kaukasukselta ja Puhe ensimmäisten leikkuu-
puimurin ajajien ja ajajattarien tapaamisessa, Anastas Mikojanin Elintarvikete-
ollisuus ja stahanovilaisliike, Krupskajan Lenin puoluelehdistön toimittajana ja
organisaattorina. Listaan oli jäänyt tai siihen oli lisätty sellaiset teokset kuin:
Perheen, yksityisomistuksen ja valtion alkuperä, Saksan talonpoikaissota
(Engels), Luokkataistelu Ranskassa 1848–1850 (Marx), Valtio ja vallanku-
mous, Talous ja politiikka proletariaatin diktatuurin kaudella (Lenin), Eräistä
bolševismin historian kysymyksistä, Neuvostoliiton perustuslakiluonnoksesta
(Stalin), Stahanovilais-Krivonosilainen liike (Kaganovitš) ja eräitä muita. Lis-
tan lyheneminen johtui siitä, että siitä poistettiin joitakin teoksia, joilla ei ollut
ideologista arvoa suomalaisten sotavankien keskuudessa tehtävän valistustyön
kannalta. Listan kirjojen piti ilmeisesti stimuloida suomalaisten sotavankien tie-
toisuuden kasvua ja ohjata heidät taisteluun uuden kommunistisen Suomen
puolesta Otto-Wille Kuusisen kansanhallituksen johdolla.

Tiedot Grjazovetsin kirjastosta eivät ole täydelliset. Käytettävissämme ole-
van sisäasiain kansankomissariaatin sotavankiasiain hallinnon vahvistaman
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kirjalistan ja Timo Malmin ja Ljudmila Nosyrevan406  artikkeleissaan esittämien
tietojen lisäksi kirjastosta ei löytynyt muita tietoja venäläisistä arkistoista.
Myöskään suomalaisten sotavankien muistelmissa ei ole siitä mainintoja.

On täysin selvää, että suomenkielisen kirjaston perustaminen oli välttämä-
töntä suomalaisten sotavankien keskuudessa tehtävän valistustyön vuoksi, kos-
ka neuvostoideologian mukaan jokaisen ihmisen oli pyrittävä kulttuuri- ja
koulutustasonsa kohottamiseen. Grjazovetsin leirin työntekijöiden kannalta
suomalaisten sotavankien koulutustaso ei ollut paras mahdollinen.

Suomalaisten koulutustaso Grjazovetsin leirillä vuonna 1940

Koulutus Sotavankien lukumäärä

Lukutaidottomia 5
Huonosti lukevia 78
1 luokka 16
2 luokkaa 43
3 luokkaa 38
4 luokkaa 310
5 luokkaa 1
6 luokkaa 81
5-luokkainen keskikoulu 7
Lukio 5
Opettajaseminaari 3
Lyseo 13

Yhteensä 600

Yllä olevasta taulukosta näkee, että 13,8 % leirillä olleista suomalaisista oli lu-
kutaidottomia tai osasi lukea vain huonosti. 16,1 % oli käynyt alakoulun, 51 %
oli käynyt 4 luokkaa koulua, 14,8 % oli käynyt 5 tai 6 luokkaa koulua. Vain 3,5
% oli käynyt lukion, lyseon tai opettajaseminaarin.407  Tässä yhteydessä herää
oikeutettu kysymys: kykenikö suurin osa suomalaisista lukemaan itsenäisesti ja
ymmärtämään täysin Grjazovetsin leirin kirjaston kirjoja?

Valitettavasti en löytänyt tutkimustyöni aikana venäläisistä arkistoista enkä
suomalaisten sotavankien muistelmista mitään tietoja suomalaisten sotavankien
keskuudessa sisäasiain kansankomissariaatin vastaanottopisteissä tehdystä
kulttuuri- ja valistustyöstä. Koska sotavangit viipyivät vastaanottopaikoissa
vain lyhyen ajan, sotavankiasiain hallinnon poliittiset osastot eivät pitäneet tätä
työtä tarpeellisena vaan katsoivat parhaaksi keskittyä siihen niissä paikoissa,
joihin oli keskitetty eniten sotavankeja. Sotavankiasiain hallinnon poliittisen
osaston määräyksestä poliittista ja ideologista työtä tehtiin sotavankien keskuu-
dessa kuitenkin jo vastaanottopaikoissa.

Neuvostoliittolaisten leirien ja vastaanottopaikkojen johto kannusti suoma-
laisia sotavankeja keskustelemaan kaikista aiheista. Tämä tehtiin siksi, että näin
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pystyttiin saamaan nopeasti selville sotavangin poliittinen kanta ja aloittaa sen
mukaan ideologinen työ hänen kanssaan. Tätä varten suoritettiin säännöllisesti
”selvitystyötä” neuvostoliittolaisten ja suomalaisten elämään liittyvistä yleisistä
kysymyksistä, luettiin suomenkielisiä sanomalehtiä ja näytettiin neuvostoliitto-
laisia elokuvia, joissa oli suomenkielinen tekstitys. Samalla luonnollisesti seli-
tettiin ja kommentoitiin näitä asioita. Professori Konasov on kuitenkin todennut
aivan oikein, että elokuvat eivät herättäneet sotavangeissa mitään emotionaalis-
ta kuohuntaa.408

Käytettävissämme olevien kuulustelupöytäkirjojen perusteella vaikutta siltä,
että propaganda- ja agitaatiotyötä tehtiin suomalaisten talvisodan sotavankien
keskuudessa suoraviivaisesti ja yksinkertaisen kaavan mukaan. Suomalaiset
jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat Neuvostoliittoon,
sen talous- ja poliittiseen järjestelmään lojaalisti suhtautuvat. Toiseen ryhmään
kuuluivat Neuvostoliittoon, venäläisiin jne. kielteisesti suhtautuvat. Kolman-
teen ryhmään neuvostoliittolaiset sotilas- ja siviilihallinnon elimet sijoittivat ne,
jotka suhtautuivat neutraalisti neuvostovaltioon tai jotka eivät kertoneet poliitti-
sia sympatioitaan. Tämän mukaan suunniteltiin suomalaisten sotavankien kes-
kuudessa tehtävä poliittinen työ.

Suomalaisten jako näihin ryhmiin ei tietenkään vastannut todellisuutta. Yhtä
väärin oli jakaa suomalaiset sotavangit sellaisiin ryhmiin kuin kommunistit, so-
siaalidemokraatit ja suojeluskuntalaiset. Ensimmäisen ryhmän määrittely oli
helppoa eivätkä heidän poliittiset näkemyksensä kaivanneet korjaamista, mutta
kahden viimeisen ryhmän kanssa syntyi suuria hankaluuksia. Esimerkiksi suo-
jeluskuntalaisina pidettiin neuvostoliittolaisen tulkinnan mukaan a priori Suur-
suomen aatetta tukevia, eli niitä, jotka kannattivat varauksetta aina ja kaikessa
maan riippumattomuutta naapurivaltioista ja puolustivat yksityisomistuksen
valta-asemaa maan taloudessa. He suhtautuivat tietenkin vihamielisesti sosialis-
min aatteeseen ja työväenliikkeeseen ja vainosivat julmasti kommunisteja.
Suojeluskuntalaisiksi laskettiin erilaisten liikkeiden ja puolueiden jäsenet, esi-
merkiksi AKS:n ja IKL:n ja monien muiden järjestöjen jäsenet. Suojeluskunta-
laisten ja fasistien välille pantiin usein yhtäläisyysmerkki eikä otettu huomioon
sitä, että kansallis-isänmaallisen liikkeen kannattajilla ei ollut mitään yhteistä
fasismin kanssa. Toisin sanoen Neuvostoliitossa oli vallalla voimakas aatteellis-
poliittinen stereotyyppi, joka oli syntynyt 1920-luvulla ja joka oli elänyt neu-
vostoihmisten mielissä tuon termin poliittisen tulkinnan muutoksista huolimat-
ta.409  Näin ollen kaikesta edellä mainitusta näkee, missä neuvostopropagandan
yksinkertaistettu kaavamainen lähestymistapa ilmeni kaikkein selvimmin.

Neuvostoviranomaiset käyttivät talvisodan aikana äärimmäisen varovasti ter-
miä fasisti. Tämä johtui siitä, että Molotovin-Ribbentrobin sopimuksen alle-
kirjoittamisen jälkeen Saksasta oli tullut Neuvostoliiton liittolainen. Siksi suo-
malaisten sotavankien yhteydessä ei käytännöllisesti katsoen koskaan käytetty
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termejä fasisti ja antifasisti. Neuvostopropagandassa käytettiin niiden tilalla kä-
sitteitä ”valkosuomalainen” tai useimmiten ”suojeluskuntalainen”.

Suomalaisten sotavankien joukossa olleet sosiaalidemokraatitkaan eivät ol-
leet yhtenäinen joukko. Hekin kannattivat Suomen kansallista itsenäisyyttä
mutta samanaikaisesti he kannattivat länsimaista sosiaalidemokratiaa. Vaikka
tämä ryhmä kannattikin läheisempää yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa kulttuu-
rin, talouden ja politiikan alalla, he, kuten suojeluskuntalaiset ja monet lojaalisti
Neuvostoliittoon suhtautuvat sotavangitkin, pelkäsivät Suomen muuttumista
neuvostoliittolaiseksi ja bolševistiseksi, kolhoosijärjestelmän perustamista
yms. He olivat eri mieltä myös Neuvostoliiton kannalta keskeisestä suhtautumi-
sesta maan ja tuotantovälineiden yksityisomistukseen. Siestrajoen vastaanotto-
paikassa pidetyssä kuulustelussa jo aiemmin mainittu Suomen sosiaalidemo-
kraattisen puolueen jäsen Sulo Niemelä ”ilmoitti, että kommunistit haluavat ta-
kavarikoida rikkailta, myös sosiaalidemokraattisilta johtajilta, kuten Tannerilta,
maat ja tuotantolaitokset siksi, että he ovat kateellisia heidän elintasostaan.”410

Käytettävissä olevien asiakirjojen, kuten suomalaisten sotavankien kuulustelu-
pöytäkirjojen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että suurin osa vangiksi
joutuneista suomalaisista sosiaalidemokraateista tuki täysin Suomen politiikkaa
suhteessa Neuvostoliittoon. Historioitsija Timo Vihavainen on todennut, että
talvisodan aikana kansa yhtenäistyi Neuvostoliiton uhan edessä ja ”sosiaalide-
mokraatit lähentyivät huomattavasti Suomen porvarillisia piirejä”.411  Tämä är-
sytti huomattavasti sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen
asiain hallinnon poliittisen osaston työntekijöitä, koska he joutuivat työskente-
lemään suojeluskuntalaisten lisäksi myös sosiaalidemokraattien kanssa, vaikka
nämä olivat enimmäkseen sosiaaliselta taustaltaan ja asemaltaan ”sosiaalisesti
lähellä olevia elementtejä”.

Suomalaisten sotavankien joukossa oli vielä yksi, hyvin pieni ryhmä, joka
koostui maan köyhimpään kansanosaa edustavista kommunismin aatteen tuki-
joista. Tämä sotavankiryhmä halusi pystyttää Suomeen neuvostovallan ja jopa
liittää maan Neuvostoliittoon.

Grjazovetsin leirin hallinnon mukaan 17. huhtikuuta 1940 kuudensadan suo-
malaisen sotavangin joukossa oli 72 Suojeluskunnan jäsentä, 64 sosiaalidemo-
kraattisen puolueen jäsentä, 13 kommunistisen puolueen jäsentä, 3 nuorisolii-
ton jäsentä, ja 448 mihinkään puolueeseen kuulumatonta.412

Kuten muistamme, kaikki suomalaiset jaettiin ryhmiin sen perusteella, miten
he suhtautuivat Neuvostoliittoon. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat ne, jotka
suhtautuivat myönteisesti tai lojaalisti Neuvostoliiton taloudelliseen ja poliitti-
seen järjestelmään. Leirin hallinnon laskelmien mukaan tähän ryhmään kuului
noin 20 % suomalaisista sotavangeista.413  Toiseen ryhmään kuuluivat negatiivi-
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valtaan suhtautuvien sotavankien määrää perustaen kantansa sotavankien mihin tahansa
myönteiseen lausuntoon Neuvostoliitosta tai kielteiseen lausuntoon sodasta.
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sesti Neuvostoliittoon ja venäläisiin suhtautuvat – jopa silloin, kun he eivät ol-
leet Suojeluskunnan tukijoita tai jäseniä. Tähän ryhmään kuuluvia laskettiin
olevan 15–20 %. Kolmanteen ryhmään Neuvostoliiton sotilas- ja siviilihallin-
non edustajat laskivat ne, jotka suhtautuivat neutraalisti neuvostovaltioon tai ei-
vät määritelleet poliittisia sympatioitaan (noin 60 %). Juuri tälle sotavankiryh-
mälle tuli järjestää aktiivista poliittista valistustyötä (poliittisia opintoja), jonka
piti muuttaa heidän maailmankatsomuksensa. Sillä jo kansalaissodan ja ulko-
maalaisten maahantunkeutujien hyökkäysten aikana vihollisarmeijan sotilaita
ja sotavankeja pidettiin potentiaalisina maailmanvallankumouksen aatteen
kantajina. Jo Lenin nimitti vuonna 1920 kotimaahansa palaavia keskusvaltioi-
den sotilaita ”bolševistisen tartunnan saaneiksi”.414

Leireillä alkoi omintakeinen ideologinen taistelu. Tärkein aatteellinen ristirii-
ta koski itse asiassa vain kysymystä, millainen valtiollinen ja poliittinen järjes-
telmä Suomeen tulee sodan jälkeen. Tärkein periaatteellinen ideologinen eri-
mielisyys liittyi kuitenkin tuleviin suhteisiin Neuvostoliiton kanssa.

Ensimmäisen ja toisen ryhmän johtajat yrittivät saada puolelleen sotavankien
suurimman ryhmän edustajat. Leirin hallinto taas yritti eristää suojeluskuntalai-
set muista vangeista, jotta nämä eivät pääsisi vaikuttamaan neutraalisti Neuvos-
toliittoon suhtautuviin. Kummankaan yritykset eivät kuitenkaan tuottaneet tu-
loksia. Keinotekoinen jako suojeluskuntalaisiin, myönteisesti Neuvostoliittoon
suhtautuviin ja neutraaleihin ei antanut täyttä kuvaa sotavankien todellisesta
maailmankatsomuksesta. Suurin osa vankeudessa olevista suomalaisista pysyi
neutraalina aina sotatoimien päättymiseen saakka.

Suurin osa suomalaisista sotavangeista ei ilmaissut lainkaan poliittisia
sympatioitaan ja tuki vuoroin kumpaakin ryhmää leirin ja rintaman tilanteesta
riippuen. Joitakin heistä on huolestuttu tuleva kohtalonsa Suomessa. He pelkä-
sivät Suomen viranomaisten vainoa. Heidän suhtautumisessaan keskustelujen
ja poliittisen opiskelun aikana nousseisiin kysymyksiin näkyy se, että he toivoi-
vat sodan päättyvän pian ja pääsevänsä kotimaahan.415

Grjazovetsin leirin poliittiset ohjaajat laativat raportteja tavallisten vankien
kanssa käydyistä yksityisistä ja ryhmäkeskusteluista. Niiden mukaan suurin osa
suomalaisista tuntee politiikkaa huonosti.416  Siksi suomalaisten sotavankien
keskuudessa tehtävän propagandatyön painopistealueet olivat sodan syttymis-
syiden selvittäminen ja neuvostoliittolaisen elämäntavan paremmuuden todis-
taminen. Sotavankeja yritettiin saada keskustelujen avulla vakuuttuneiksi siitä,
että Työläisten ja talonpoikien puna-armeijan päätehtävä talvisodan aikana oli
sotilaallisen sillanpääaseman ja sodan lopettaminen Pohjois-Euroopassa, Le-
ningradin turvallisuusuhkien likvidointi ja ”Suomen kansan vapauttaminen ka-
pitalismin ikeen alta”. Samalla korostettiin teesiä Suomen kansanhallitukselle
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annettavasta avusta ja suomalaisten työläisten ja talonpoikien vapauttamisesta.
Leirin poliittisen työn tekijät ”yrittivät koko ajan kuvata Mannerheimin halli-
tuksen mahdollisimman synkin värein ja kylvää epäluuloa tätä hallitusta koh-
taan”.417

Sotavangit puolestaan, ennen kaikkea rivimiehet, puhuivat keskusteluissa
poliittisten ohjaajien kanssa usein samalla tavalla kuin sotavanki Kemponen418 :

”Kaikille meille olisi parempi, jos puna-armeija etenisi mahdollisimman
nopeasti. Me kaikki odotamme sodan päättymistä. Tiesin vangiksi an-
tautuessani, että siitä ei seuraa mitään pahaa, koska olen asunut Neuvos-
toliitossa vuosina 1918–1919. Totta kai meille Suomessa puhuttiin pa-
haa Neuvostoliitosta, mutta sitä ei tietenkään uskottu.”419

Monet sotavangit, varsinkin köyhistä oloista kotoisin olleet, olivat tyytyväisiä
leirin olosuhteisiin, koska he olivat suomalaisten propagandan vuoksi odotta-
neet paljon pahempaa. Esimerkiksi sotavanki Nyrhinen420  ilmoitti:

”Olen erittäin tyytyväinen olosuhteisiin, joissa me elämme, enkä osan-
nut odottaa, että vangeilla voi olla tällaiset olot. Jos meidän perheemme
tietäisivät miten me elämme, heidän ei tarvitsisi olla huolissaan mistään,
koska meistä suurin osa on perheellisiä ja ajattelemme, että he eivät tiedä
meistä mitään. Emmekä me tiedä, ovatko he elossa.”421

Haluan kiinnittää huomion Nyrhisen sanoihin siitä, että sotavangit eivät tiedä
perheistään mitään. Tämä on vielä yksi välillinen vahvistus sille, että Geneven
sopimuksessa ja Sotavankiasetuksessa julistetusta kirjeenvaihto-oikeudesta
huolimatta suomalaiset sotavangit eivät voineet vapaasti lähettää leireiltä ja vas-
taanottaa Suomesta kirjelähetyksiä.422  Sotavankien kirjeenvaihdossa kotimaa-
hansa ei ollut hankaluuksia ja ongelmia vain talvi- ja jatkosodan aikana. Pietari-
laisen tutkijan S. Firsovin mukaan huolimatta siitä, että Venäjän imperiumi liit-
tyi Haagin vuoden 1907 sopimukseen jo ensimmäisen maailmansodan aikana,
ulkomaalaisilla sotavangeilla ei ollut mahdollisuutta säännölliseen kirjeenvaih-
toon sukulaistensa kanssa. Ongelmat johtuivat tietenkin ennen kaikkea pitkistä
etäisyyksistä ja Venäjän postilaitoksen kehnosta toiminnasta sota-ajan olosuh-
teissa. Kirjeenvaihtoa hankaloitti kuitenkin myös vaatimus, että kirjeet oli kir-
joitettava venäjän, saksan tai ranskan kielellä. Näin ollen kirjeiden kirjoittami-
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neuvostoliittolaisten kirjeenvaihdosta on ristiriitaisia tietoja. Suomen viranomaiset väittivät,
että Suomesta lähetettiin Neuvostoliittoon paljon kirjeitä, mutta toisten tietojen mukaan
sotavangit itse kieltäytyivät kirjoittamasta kirjeitä kotimaahansa peläten aiheuttavansa va-
hinkoa itselleen ja omaisilleen: ”Emme voi kirjoittaa kotiin, koska voimme aiheuttaa hanka-
luuksia omaisillemme. Ajatelkoot mieluummin, että me olemme kaatuneet tai paleltunet. Jos
he saavat meiltä kirjeen, heille voi tulla suuria vaikeuksia: he menettävät avustuksensa ja
heidät voidaan karkottaakin.” Frolov D., 2000, 185–186.
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nen oli upseereiden etuoikeus, eikä suurin osa rivimiehistä pystynyt käyttämään
Venäjän postilaitoksen palveluksia.423  Suomalaisten sotavankien kirjeenvaihto-
oikeuden kieltäminen talvi- ja jatkosodan aikana johtui kuitenkin enemmän
ideologisista ja poliittisista kuin kielitieteellisistä syistä. Yhdessäkään tuon ajan
neuvostoliittolaisessa asiakirjassa ei ole mainittu, millä kielellä sotavankien on
kirjeensä kirjoitettava.

Mitä tulee rintamalla suomalaisten sotavankien kirjeiden muodossa jaettui-
hin vetoomuksiin maanmiehilleen, niin suurin osa sotilaista ei uskonut niitä
vaan piti niitä ”väärennöksinä”.424  Poliittisen työn tekijät tunnustivat itsekin,
että neuvostoliittolainen propaganda ei tuottanut näkyviä tuloksia. Esimerkiksi
13:nnen armeijan vihollisen keskuudessa tehtävästä poliittisesta työstä vastan-
neen osaston päällikkö M. Burtsev on todennut, että suomalaiset eivät ota vas-
taan tulisieluista agitaatiota, johon ei liity vakuuttavia argumentteja: ”He halusi-
vat ajatella itse ja tehdä johtopäätökset painavien todisteiden perusteella”.425

Tässä yhteydessä on syytä tehdä pieni poikkeama aiheesta ja esittää muuta-
mia huomioita rintamalla tehtävästä neuvostopropagandasta426 . Kuten muis-
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vostoliiton alueella. Suomessa asuvat emigrantit tekivät radio-ohjelmia venäjän, tataarin ja
ukrainan kielellä. Koska Neuvostoliiton väestöltä ei talvisodan aikana takavarikoitu radio-
vastaanottimia, kuten tapahtui Suuren isänmaallisen sodan aikana, näitä lähetyksiä kuunnel-
tiin Leningradin lisäksi jopa Azerbaid�anissa. Kuten professori Timo Vihavainen on omassa
työssään todennut, moinen ”radiointerventio” herätti levottomuutta Leningradin radioko-
mitean puheenjohtajassa Nasimovitšissa, ja kaikki Leningradin radiovastaanottimet yritet-
tiin mobilisoida suomalaisten lähetysten häirintään. Tästä kysymyksestä enemmän esimer-
kiksi: Vihavainen, Timo//Yleisradio 1926–1996. A history of broadcasting in Finland.
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Radiolähetysten lisäksi rintamalla levitettiin suuri määrä kirjallista propagandamateriaalia
eli lentolehtisiä ja kirjasia. Puna-armeijan sotilaille suunnatuille suomalaisille lentolehtisille
oli talvisodan aikana ominaista nationalismi ja antisemitismi. Jatkosodan aikana, jo vuoden
1941 heinäkuun alusta, suomalaisista lentolehtisistä poistettiin kokonaan antisemitistiset
hyökkäykset. Nationalismista puhuttaessa on todettava se, että suurin osa lentolehtisistä, kir-
jasista ja radiolähetyksistä olivat luonteeltaan venäläisvastaisia. Venäläisiä syytettiin Neu-
vostoliiton kansojen kansallistunteen polkemisesta. Oli myös antisemitistisiä lentolehtisiä,
joiden ydin oli se, että juutalaiskomissaarit ja komentajat petkuttavat ja pettävät venäläiset,
lähettävät heidät kuolemaan omien etujen vuoksi, mutta pysyttelevät itse selustassa. Tämän
voi muuten jossain määrin selittää sillä, että niiden kirjoittajina olivat venäläiset emigrantit,
jotka eivät tunteneet sympatiaa juutalaisia kohtaan. Kansalaissodan aikana Venäjällä pidet-
tiin usein kaikkia komissaareja juutalaisina. Lentolehtisissä on useimmiten säilynyt vanha
tyyli ja kirjoitustapa��3������&����###��:$#!�t?��C����^���Propagandaosasto.

Puna-armeijan sotamiehiltä ja komentajilta kiellettiin vihollisen lentolehtisten lukeminen
toisin kuin Suomen armeijan sotilailta. Puna-armeijan joukko-osastojen sotilaiden tietoon
saatettiin, että ”jos joku löytää lentolehtisen ja lukee sitä itsekseen tai muiden kanssa, hän
joutuu vallankumouksellisen sotatribunaalin eteen”. Lisäksi ”aktiivisista komsomolilaisista
muodostettiin lentolehtisten etsintäprikaateja”. Suomalaisten lentolehtisissään ja radiolähe-
tyksissään levittämät tiedot eivät olleet vangiksi jääneille puna-armeijan sotamiehille ja
komentajille tärkein syy antautua viholliselle.Suurin osa jäi vangiksi vain silloin, kun mitään
muuta mahdollisuutta ei ollut. Vain ne sotavangit, jotka eivät halunneet palata Neuvostoliit-
toon sodan jälkeen, ilmoittivat Suomen hallitukselle osoittamissaan anomuksissa useimmi-
ten syyksi ideologiset erimielisyydet Neuvostoliiton poliittisen johdon kanssa. Tässä yhtey-
dessä he yleensä lainasivat sanasta sanaan lentolehtisten kirjoituksia. Näin ollen suomalais-
ten propagandan menestys vihollisen joukkojen keskuudessa ei ollut talvisodan aikana mer-
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tamme, Neuvostoliitto aloitti talvisodan vapauttaakseen Suomen työläiset ja ta-
lonpojat tilanherrojen ja kapitalistien ikeen alta. Syyskuussa 1939 Puolan sodan
aikana tehokkaasti toiminut ”vapautuksen” teesi ei kuitenkaan toiminut talviso-
dan aikana. Siihen oli monia syitä, mutta tärkein oli mielestäni Suomen armei-
jan tiukka vastarinta. Puna-armeijan sotamiehet ja komentajat ihmettelivät,
miksi ne tunnukset, joiden kanssa he menivät Suomen alueelle, eivät tehonneet
vihollisen sotilaisiin ja siviiliväestöön? Tämän vuoksi puna-armeijan poliittisen
hallinnon päällikkö, prikaatin komissaari F. Kuznetsov allekirjoitti helmikuussa
1940 toimintaohjeen nro 29 agitaatio- ja propagandatyön tehtävistä talvisodas-
sa. Vanhat propagandistiset iskulauseet tuomittiin hylättäviksi ja niitä pidettiin
todisteina komissaarien ja politrukkien ”kaavamaisuudesta” ja ”kirjamaisuu-
desta”. Niiden tilalle vaihdettiin uudet: luoteisrajan ja Leningradin turvallisuu-
den takaaminen. Teesien vaihtaminen antoi mahdollisuuden julistaa sodan jäl-
keen, että valkosuomalaisten kanssa käydyn sodan päämäärä oli saavutettu: ra-
jojen ja Nevan kaupungin turvallisuus oli taattu.427

Vihollisen joukkojen keskuudessa tehtävää propagandatyötä varten Lenin-
gradin sotilaspiirin poliittinen hallinto perusti erityisen alaosaston, jonka tehtä-
väksi annettiin sanomalehtien ja lentolehtisten julkaiseminen. Samanlaisia ala-
osastoja perustettiin kaikkiin taistelutoimiin osallistuviin armeijoihin. Venäläi-
sen tutkijan N. Volkovskin mukaan talvisodan aikana julkaistiin 89 erilaista
lentolehtistä, joiden painos oli noin 31 miljoonaa. Niiden joukossa oli 52 suo-
malaisten sotavankien vetoomusta.428

Niin Suomi kuin Neuvostoliittokin tekivät vastapropagandaa joukkojensa
keskuudessa. Sen yhtenä tehtävänä oli estää vangiksi antautumiset. Molemmis-
sa armeijoissa levitettiin käsitystä, että vangiksi jäämistä seuraa väistämättä ki-
dutus ja kuolema. Tämän vuoksi jotkut suomalaiset tekivät itsemurhan.429  Tätä
käsitteli esimerkiksi sotavankien ja internoitujen asiain hallintoon 21. helmi-
kuuta 1940 lähetetty muistio Puolue- ja poliittisesta työstä ja poliittisesta ja
moraalisesta tilanteesta sisäasiain kansankomissariaatin Grjazovetsin leirillä.

Samasta asiasta kertoi vuonna 1917 syntynyt sotavanki Nikkinen Oiva Man-
ne: ”Sotamiehille ja upseereille sanottiin: ’on parempi tehdä itsemurha kuin
joutua puna-armeijan vangiksi’”. Kun kolme sotamiestä ja yksi aliupseeri (Nik-
kinen heidän joukossaan) otettiin vangiksi, yksi heistä teki itsemurhan. ”Hän
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kittävä. Katso: Ulkoasiainministeriön arkisto (UA), 109E7. kot. 42 (sotavanki A. Semihinin
anomus);�3������&����###; 3������&����00�; Frolov, D. Talvisodan 1939–1940 neuvosto-
liittolaiset sotavangit// Sotahistoriallinen aikakauskirja, 19/2000.
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429 En usko, että suomalaiset sotilaat tekivät paljon itsemurhia, vaikka joitakin tapauksia var-

maan oli. Sen sijaan meillä on monia asiakirjoja ja entisten puna-armeijalaisten ja sotavan-
kien muistelmia, joissa kerrotaan siitä, että sotamiehet ja komentajat tekivät itsemurhan vält-
tääkseen vangiksi joutumisen. Tässä on otettava huomioon tuon ajan neuvostoliittolaisen
lainsäädännön erityispiirteet, joista kirjoitin jo aiemmin eli sotavankeja pidettiin a priori
isänmaan pettureina. Siksi sotilaat joutuivat usein ristiriitaiseen tilanteeseen: oliko parempi
kuolla sankarina vai muuttua ”kansanviholliseksi” antautumalla vangiksi.
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itse on nyt vakuuttunut puna-armeijan toisenlaisesta suhtautumisesta sotavan-
keihin ja ymmärtää, että upseerit panettelivat puna-armeijaa.”430

Sisäasiain kansankomissariaatin edustajat saivat luottamuksellisissa keskus-
teluissa tämän sotavankiryhmän kanssa ensi käden tietoja Suomessa olevista
neuvostoliittolaisista sotavangeista. Esimerkiksi sotavanki Isai K. Oitinen431

kertoi 2. maaliskuuta 1940:

”Puna-armeijaa ja sen ilmavoimia on varoitettava siitä, että ne eivät
pommittaisi turhaan Utin lentokenttää Utin aseman lähellä, koska siellä
on puna-armeijan sotavankeja. Heidän leirinsä on neljän kilometrin
päässä lentokentältä Kouvolaan johtavan tien varressa.”432

Ideologisen työn keinoina olivat jatkuvasti sodan aikana järjestetyt luennot kan-
sainvälisestä ja Neuvostoliiton sisäisestä tilanteesta ja sen taistelusta kansainvä-
lisiä vaikutuksia vastaan. Tämän työn intensiivisyydestä kertoo edellä mainittu
sisäasiain kansankomissariaatin UPVI:n raportti tammikuulta 1940. Grjazovet-
sin leirin päällikkö raportoi:

”Tammikuussa on järjestetty sotavankien kanssa 16 luku- ja keskustelu-
tilaisuutta seuraavista aiheista:

a) Sota Euroopassa ja Neuvostoliiton ja Baltian maiden väliset suhteet.
Järjestetty neljä keskustelutilaisuutta, läsnä 132 henkilöä.
b) Neuvostoliiton rauhanehdot ja Suomen entisen hallituksen kanta, läs-
nä 132 henkilöä.
c) VKP (b):n XVIII edustajakokouksen aineisto. Järjestetty kaksi kes-
kustelutilaisuutta, läsnä 54 henkilöä.
d) Järjestetty sanomalehtien luentatilaisuus ajankohtaisista tapahtumis-
ta, läsnä 132 henkilöä.

Sotavankien poliittinen mieliala: rivimiehet (reservissä olevat) toivo-
vat demobilisaatiota: ’Kunpa sota loppuisi pian.’ Suhtautuvat myötätun-
toisesti Suomen demokraattisen kansanhallitukseen.”433

Sotavankien kanssa järjestetyt keskustelutilaisuudet kirjattiin huolellisesti ja
niiden perusteella painettiin lentolehtisiä, joissa oli suomalaisten sotavankien
vetoomuksia suomalaisille sotilaille. Niissä puhuttiin suomalaisten hyvästä
kohtelusta vankeudessa. Tämä teesi oli tärkeimpien joukossa lentolehtisten
kehotuksissa lopettaa vastarinta ja siirtyä Kuusisen hallituksen ja Suomen kan-
sanarmeijan puolelle.

Suomalaiset sotavangit esittivät keskustelutilaisuuksissa useimmiten seuraa-
van kysymyksen: minkä hallituksen kanssa solmitaan rauhansopimus, vanhan
vai Kuusisen hallituksen kanssa? Talvisodan aikaiset leirien propagandistit yrit-
tivät mustamaalata Mannerheimia niin kovasti, että monet Neuvostoliittoon
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myönteisesti suhtautuvat eivät ymmärtäneet, miten rauhansopimus voitiin alle-
kirjoittaa vanhan hallituksen kanssa. Petetyt ihmiset olivat ihmeissään: ”Miten
on mahdollista, että tuo huijari Mannerheim ja muut hänen kaltaisensa jäivät
hallitukseen, jos he pettivät Suomen kansan ja ovat Englannin ja Ranskan por-
variston agentteja? He kohauttavat olkapäitään ja sanovat, että mikä tahansa
hallitus, kunhan Mannerheim ei ole siinä mukana.”434

Tämän lausunnon tekijää ikään kuin myötäili sotavanki Lääväri435 , joka sa-
noi, että jos rauhansopimus kerran on solmittu, ”puna-armeija ei vienyt aloitet-
tua työtä loppuun saakka, ei vapauttanut Suomen kansaa. Näin ollen Neuvosto-
liiton politiikka kommunismin rakentamisesta ei saa tukea”.436

Suurinta osaa suomalaisia sotavankeja ei kiinnostanut kommunismin kohta-
lo. Heidän mielessään olivat ennen kaikkea omaan elämään liittyvät kysymyk-
set ja työtilanne sodan jälkeisessä Suomessa. Heidän poliittiset näkemyksensä
olivat yksinkertaisia: ”Meille riittää, että saamme työtä ja leipää. Meille on sa-
mantekevää, kuka maata johtaa. Hallitus käskee taistella, siksi me taistelem-
me.”437

Eräät sotavangit ymmärsivät, että sodan jälkeinen maailma, jossa he joutuvat
elämään, on erilainen kuin entinen. He olettivat, että sodan voittaja, joka heidän
arvionsa mukaan on Neuvostoliitto, asettaa Suomelle uudet elämisen ehdot eikä
kahden naapurimaan suhteet ole enää tasa-arvoiset. Välinpitämättömät, mutta
huonosti oman aikansa historiaa ymmärtävät esittivät keskustelutilaisuuksissa
seuraavia kysymyksiä: karkotetaanko suomalaiset alueilta, jotka liitetään sodan
jälkeen Neuvostoliittoon; kuka alkaa perustaa Suomeen kolhooseja; suojeleeko
Neuvostoliiton hallitus entisiä suomalaisia sotavankeja, jos heitä aletaan vaino-
ta Suomessa; ottaako Neuvostoliitto sotavangit vastaan, jos nämä päättävät loi-
kata; onko mahdollista liittyä Suomen kansanarmeijaan. Ihmisiä kiinnosti myös
Neuvostoliiton suhde Baltian maihin ja tässä yhteydessä mahdollisuus kirjoittaa
sukulaisille Viron tai Latvian kautta.438

Suomen kansanarmeija ei ollut sattumalta edellisessä kysymyslistassa. Se
kuvasti reaktiota leirien poliittisen johdon pyrkimyksiin propagoida suomalai-
sista sotavangeista koostuvan suomalaisten joukko-osaston perustamista. Teh-
tävä ei kuitenkaan onnistunut, koska sota loppui niin pian. Sotavankien ja
internoitujen asiain hallinnon poliittisen osaston yliohjaaja, pataljoonan komis-
saari Lisovski korosti Grjazovetsin leiriltä hallinnon johdolle 29. helmikuuta
1940 laatimassaan raportissa sitä, että eräät sotavangiksi joutuneet rivimiehet
ovat halukkaita liittymään Suomen kansanarmeijaan. Siitä huolimatta on todet-
tava, että poliittinen osasto ei ollut kovin operatiivinen työssään sotavankien

○ ○ ○ ○ ○ ○

434 �������������������
�#�����:#�
435 Lääväri Toivo Aatos, 28.12.1921 Jaakkima. Siirtyi puna-armeijan puolelle 24.12.1939

Kuolemanjärvellä. Palautettiin Suomeen sotavankien vaihdon yhteydessä 20.04.1940. Jou-
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keskuudessa. Suomenkieliset kirjalliset materiaalit439 , jotka kehottivat sotavan-
keja liittymään Suomen kansanarmeijaan, tulivat leirille selvästi myöhässä, eli
4. maaliskuuta 1940, jolloin Kuusisen hallitus oli jo käytännöllisesti katsoen
lopettanut toimintansa.

Propagandatyö ei tuottanut tuloksia sotavankien keskuudessa siksikään, että
poliittisten kouluttajien keskuudessa ei ollut suomen kieltä taitavia.

Työtä tehtiin upseereiden ja suojeluskuntalaisten kanssa. Tammikuussa 1940
Grjazovetsin leirin 99 suomalaisesta sotavangista 27 oli suojeluskuntalaista
(27,2 %), 3 upseeria, 12 alipäällystöön kuuluvaa ja 12 rivimiestä, mutta huhti-
kuussa 1940 kuudensadan suomalaisen sotavangin joukossa oli 72 suojeluskun-
talaista (12 %). Suojeluskuntalaisten vähenemistä ei tietenkään voi pitää pel-
kästään ideologisen kasvatustyön tuloksena. Neuvostoideologian mukaan ”eri
poliittista kantaa edustavien” sotavankien määrän kasvu johti väistämättä suoje-
luskuntalaisten suhteellisen osuuden pienenemiseen. Tästä todistavat luvut, jot-
ka on esitetty Grjazovetsin sotavankileirin suomalaisia sotavankeja koskevassa
raportissa ajalta 20.12.1930–22.5.1940.440

Suojeluskuntalaiset joutuivat leirin johdon painostuksen kohteeksi ja heidät
eristettiin muista sotavangeista hylkiöinä. Aluksi heidät majoitettiin samaan
huoneeseen rivimiesten kanssa, tai jos käytetään leirin omaa terminologiaa,
neutraalisti suhtautuvien sotavankien kanssa. Sen jälkeen kun sotavankien ja
internoitujen asiain hallinnon tarkastaja Kalmanovitš teki leirillä tarkastuksen
7.–11. tammikuuta 1940, heidät eristettiin kaikista muista sotavangeista.441

Upseereiden yrityksiä olla tekemisissä rivimiesten kanssa pidettiin yritykse-
nä ottaa viimeksi mainitut valvontaan. Kun upseerit anoivat leipäannoksen suu-
rentamista perustellen tätä sillä, että heidän tuli huolehtia sotamiehistään van-
keudessakin, heille vastattiin tiukasti, että leirin johto ei aio käsitellä kollektiivi-
sia anomuksia. Samalla korostettiin, että neuvostohallitus vastaa sotavankien
ylläpidosta ja näin ollen komentajilla ei ole mitään tarvetta huolehtia sotamie-
histään.

Säännöllisesti järjestettävien keskustelutilaisuuksien aikana suojeluskunta-
laiset ja upseerit käyttäytyivät ylpeästi ja jopa haastavasti sanoessaan: ”Puna-
armeija hyökkäsi Suomeen ja me puolustamme maatamme. Asutuskeskuksia
poltetaan maan puolustuksen vuoksi korkeimman sotilasjohdon käskystä.” He
vastustivat Suomen demokraattista hallitusta väittäen sitä petkuttajaksi ja Neu-
vostoliiton avulla valtaan nousseeksi. Suojeluskuntalaisten mielestä Neuvosto-
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439 Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon komissaari Nehorošev lähetti Grjazovetsin lei-
rille seuraavat asiakirjat: 1. Suomen kansan hallituksen julistus, 2 kpl.; 2. Sopimus yhteis-
työstä ja ystävyydestä Neuvostoliiton ja Suomen demokraattisen tasavallan välillä, 3 kpl.; 3.
Suomen kartta, joka on laadittu Neuvostoliiton ja Suomen demokraattisen tasavallan välille
solmitun sopimuksen mukaan, 3 kpl.; 4. Suomen kansanarmeijan 1:sen armeijakunnan sota-
miesten ja päällystön vetoomus Suomen valkoisen armeijan sotilaille (tekstissä näin, D. F.),
2 kpl.; 5. Puna-armeijan Leningradin sotilaspiirin sotilaiden vetoomus Suomen armeijan so-
tilaille, 50 kpl.; 6. Erilaisia iskulauseita, 14 kpl. (7 nimikettä).8�����������8	N,'��������
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liitto oli syyllinen sotaan. He myös kehuivat Suomen kansan elämää ilmoittaen,
että ”huonosti elävät vain ne, jotka eivät halua tehdä työtä”.442  Samassa yhtey-
dessä he (tarkemmin sanottuna lentäjä Laakso443  ja upseeri Taivola444 ) esittivät
sisäasiain kansankomissariaatin työntekijöiden kannalta provokatorisia kysy-
myksiä: ”jos demokraattinen hallitus voittaa, perustetaanko Suomeen kolhoo-
seja; saavatko sotainvalidit apua. Neuvostoliiton rauhanehtoja he pitivät ”te-
kosyynä valloittaa Suomi”.445

Leirillä olevien suomalaisten sotavankien mieliala vaihteli suuresti. Leirille
tultuaan he eivät yleensä olleet halukkaita keskustelemaan vaan olivat selvästi
epäluuloisia ja varautuneita. Leirin johto raportoi tästä Moskovaan seuraavasti:
”Leirin sotavankien mieliala on apea ja he suhtautuvat leirin johtoon vihamieli-
sesti, mikä näkyy siinä, että he eivät halua keskustella ja tervehtiä eikä siivota
huoneitaan jne.” Tosin ”valituksia leirin oloista, muonituksesta ja huonosta koh-
telusta ei ole tullut sotavangeilta”.446  Tässä vaiheessa he olivat poliittisilla oppi-
tunneilla vaiti.

Helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa 1940 sotavankien, varsinkin rivi-
miesten, aktiivisuus kasvoi huomattavasti heidän opiskelustaan vastanneiden
tietojen mukaan. Poliittisen työn tekijät onnistuivat ilmeisesti saamaan ihmiset
aktiivisiksi. He esittivät paljon kysymyksiä, osoittivat kiinnostusta monia aihei-
ta kohtaan ja ilmaisivat joskus oman mielipiteensä.

Rauhansopimuksen solmimisen jälkeen kysymysten esittäminen kuitenkin
väheni. Kaikki tulivat varovaisiksi. Jos sotavangit esittivät tuntien aikana kysy-
myksiä, he eivät sanoneet omaa nimeään ja yrittivät olla niin, että luennoitsija ei
olisi huomannut heitä. He elivät odottaen edessä olevaa vapautusta. Se vei kaik-
ki ajatukset. Monia heistä piinasi kysymys: miten Suomen hallitus kohtelee hei-
tä? Neljä leirillä olevaa suomalaista kirjoitti jopa anomuksen pyytäen lupaa saa-
da jäädä Neuvostoliittoon sotavankien palauttamisen jälkeen. Grjazovetsin lei-
rin komissaari kuitenkin totesi, että sotavankien kanssa käytyjen keskustelujen
pohjalta oli selvä, että he eivät kirjoittaneet anomusta niinkään siksi, että vihai-
sivat Suomen poliittista järjestelmää vaan pääasiassa siksi, että pelkäsivät mah-
dollista vainoa heidän ikään kuin lojaalin suhtautumisensa vuoksi Neuvostoliit-
toon.447

Grjazovetsin leirin kulttuurityö ei ollut erityisen korkeatasoista. Aina helmi-
kuun loppuun saakka leirin poliittisella osastolla ei ollut riittävästi suomenkie-
listä kirjallisuutta, kirjastoa eikä elokuvakoneita. Suomalaisten sotavankien va-
paa-aika koostui lähinnä kirjojen lukemisesta, tammen ja šakin pelaamisesta.

Kaiken edellä mainitun valossa on selvä, että talvisodan aikana Neuvostolii-
ton poliittinen joukkotyö sotavankileireillä ja vastaanottopaikoissa ei ollut ko-
vin tuloksellista. Sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon poliittinen osasto
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ei saavuttanut tärkeintä päämääräänsä: se ei onnistunut muuttamaan sotavanki-
en maailmankatsomusta niin, että heistä olisi tullut Neuvostoliiton tukijoita.
Minusta on mahdollista esittää useita, mielestäni tärkeitä syitä tähän. Ensim-
mäinen oli se, että Suomen armeijan sotilaat pitivät sotaa oikeudenmukaisena,
jonka vuoksi he eivät uskoneet Neuvostoliiton iskulausetta avunannosta Kuusi-
sen hallitukselle. Toiseksi poliittisten työn tekijöiden ja agitaattoreiden am-
mattitaito ei ollut riittävän korkea, he eivät osanneet suomea eikä tulkkeja ollut
tarpeeksi. Tämä kaikki vaikeutti huomattavasti yhteyden pitoa pienen suoma-
laisten sotavankien ryhmän kanssa. Varsinkin kun propaganda oli liian suoravii-
vaista, eikä ottanut huomioon sotavankin luonteen yksilöllisiä erityispiirteitä.
Kolmanneksi propaganda- ja agitaatiokirjallisuutta oli liian vähän sotavankilei-
reille.

Jatkosota

Suomalaisille joukoille suunnatun Neuvostoliiton propagandatyön päämäärät
ja tehtävät muuttuivat jatkosodan alettua. Ne alistettiin osaksi neuvostohallituk-
sen yleistä strategiaa saada Suomi mahdollisimman nopeasti sodasta ja luoda
laaja antifasistinen liike. Myös itse propaganda muuttui. Siitä tuli vähitellen
entistä tehokkaampaa. Se ei tietenkään tapahtunut hetkessä. Propagandan pa-
rantamiseen tarvittiin aikaa ja strategisen tilanteen muuttuminen rintamalla jat-
kosodan aikana. Propagandassa alettiin vähitellen käyttää entistä enemmän so-
tavankien lausuntoja ja konkreettisia materiaaleja eikä epämääräisiä yleisiä
propagandistisia leimoja kuten tehtiin talvisodan aikana.

Nyt Neuvostoliiton propagandakoneisto yritti saada Suomen yleisen mielipi-
teen uskomaan teesin siitä, että Suomi on käytännössä Saksan miehittämä, kos-
ka se liittyi sotaan Neuvostoliittoa vastaan Saksan rinnalla. Se yritti myös kyl-
vää epäluottamusta ja vihamielisyyttä Suomen siviiliväestön ja saksalaisten
joukkojen välille. Siksi neuvostoliittolaisissa lentolehtisissä oli useimmiten
teksti: ”Suomalaiset sotilaat! Sillä aikaa kun te olette rintamalla, saksalaiset
ryöstävät talonne ja raiskaavat vaimonne ja tyttärenne!”448  Kysymykset suoma-
laisten ja saksalaisten suhteista niin rintamalla kuin selustassakin kiinnostivat
luonnollisesti sisäasiain kansankomissariaattia ja rintamien tiedusteluelimiä.
Kaikki sotavankien kuulustelussa saadut tiedot saksalaisten ilkivallasta Suo-
mesta liitettiin heti tiedusteluraportteihin ja poliittisiin raportteihin.

Neuvostoliiton propagandatyön tulokset olivat kuitenkin vähäisiä varsinkin
jatkosodan alussa, koska se oli muodoltaan karkeaa ja primitiivistä. Kuten Timo
Vihavainen on todennut, ”propaganda oli edelleen niin kaavamaista, että se ei
vastannut lainkaan paikallisia olosuhteita ja vaikutti suoranaiselta valheelta”.449

Tämä väite on mielestä totta vain osittain. Väitöstutkimuksessani minua kiin-
nostaa ennen kaikkea kysymys siitä, missä määrin propagandalehtiset vaikutti-
vat suomalaisten sotilaiden haluun antautua vangiksi.

○ ○ ○ ○ ○ ○

448 Saksalaisten antifasistien muistomuseon kokoelma, Krasnogorsk.
449 Timo Vihavaisen esitelmä venäläis-suomalaisessa symposiumissa toukokuussa 2001.
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Voidaan varmuudella todeta, että jatkosodan ensimmäisessä vaiheessa, toisin
sanoen ennen vanhan valtakunnanrajan ylittämistä, suurin osa suomalaisista
ymmärsi hyvin Suomen saavan menetetyt alueet takaisin vain Neuvostoliittoa
vastaan käytävän sodan avulla. Saksan kaltaisen sotilaallisesti ja teknisesti vah-
van liittolaisen, tai kuten Suomessa usein sanotaan aseveljen avulla, suomalaiset
uskoivat sodan päättyvän nopeasti. Sota kuitenkin pitkittyi ja vuoden 1943 puo-
lessa välissä osa maan väestöstä alkoi menettää uskonsa sotilaalliseen voittoon.

Taistelujen aikana kaapattujen, kaatuneilta sotamiehiltä ja upseereilta sekä
sotavangeilta otettujen kirjeiden perusteella voi sanoa, että niin siviilien kuin
sotilaidenkin usko jatkosodan oikeudenmukaiseen luonteeseen heikkeni hie-
man. Neuvostoliittolaisen propagandakoneiston eräät toimet saivat siksi tietyn
osan suomalaissotilaista antautumaan vangiksi. Suurin osa heistä oli loikkareita
eli sellaisia ihmisiä, jotka olivat tunteneet jo pitkään poliittista sympatiaa Neu-
vostoliittoa kohtaan. Tästäkin huolimatta useiden kymmenien majuri Pärmin
ErP21:n eli ns. Pärmin osaston sotilaiden loikkaus elo–syyskuussa 1941 herätti
levottomuutta maan sotilasjohdossa.

Suomalaisten sotilaiden vangiksi jäämisen olosuhteita koskevien erilaisten
venäläisten ja suomalaisten asiakirjojen tutkiminen, analysointi ja vertailu antaa
oikeuden tehdä johtopäätös, että neuvostoliittolainen propaganda ei vaikuttanut
merkittävästi suomalaisten sotilaiden haluun antautua vangiksi. Tämän kertoi-
vat syyksi etupäässä asemasodan aikaiset loikkarit. Olen työni kuluessa kuiten-
kin todennut vielä yhden tärkeän tekijän: lentolehtiset, radion kautta lähetetyt
kehotukset laskea aseet ja antautua vangiksi ja lupaukset kohdella inhimillisesti
sotavankeja saivat jotkut suomalaiset sotavangit jossain määrin vakuuttuneiksi,
että neuvostoliittolaiset sotilaat eivät ammu heitä, jos he antautuvat vangiksi.
Tämän olettamuksen vahvistavat myös ne tiedot, jotka on kirjattu suomalaisten
sotavankien kuulustelupöytäkirjojen osaan ”vangiksi jäämisen syyt” sekä entis-
ten sotavankien omat muistelmat.450  Kaikesta huolimatta suomalaisten sotilai-
den enemmistö uskoi asian olevan päinvastoin.451

○ ○ ○ ○ ○ ○

450 Tarkemmin ks.: 8��7W����=(&38�����<��������
��0�. Karjalais-suomalaisen sosialistisen
neuvostotasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitea. Erikoisosasto. Karjalais-suo-
malaisen sotilaspiirin sisäasiain kansankomissariaatin rajavartiojoukkojen komissaarien ja
päälliköiden sekä 7:nnen armeijan selustan vartioston operatiiviset ja poliittiset raportit
taistelutoimista, joukko-osastojen tilasta, taistelijoiden ja komentajien sankarillisuudesta
osoittavista esimerkeistä. T.1, 2.
������� ������ 
��:<. Sotavankien kuulustelupöytäkirjat ja kyselylomakkeet.
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451 Ks. esim. entisen sotavangin Teuvo Alavan muistelmat. Alava T., Frolov D., Nikkilä R.,
2002, 82, 85.
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Sekä Neuvostoliitolla että Suomella oli oman ideologisen taistelunsa ase-
arsenaalissa propagandan verbaalisia ja oraalisia keinoja. Ensimmäinen tarkoit-
ti lentolehtisiä ja suomalaisten sotavankien vetoomuksia rintamalla oleville
maanmiehilleen. Lisäksi suomalaisille sotavangeille julkaistun J. Lingon toi-
mittaman Kansan Valta -lehden sijasta alettiin julkaista Sotilaan Ääni -lehteä.
Sen päätoimittaja oli tunnettu suomalainen kommunisti Tuure Lehen ja sitä jul-
kaistiin Belomorskissa. Jatkosodan alkuvaiheessa se ilmestyi neljä kertaa vuo-
dessa, mutta vuodesta 1943 alkaen 2–3 kertaa viikossa.

Lentolehtisten ja Sotilaan Ääni -lehden lisäksi neuvostoliittolaiset agitaatio-
ja propagandaelimet pitivät tärkeinä radiolähetyksiä.452  Niitä suunnattiin niin
suomalaisille sotilaille rintamalla kuin siviiliväestöllekin selustaan. Radioase-
mat olivat Moskovassa, Leningradissa ja Belomorskissa ja ne lähettivät ohjel-
maa joka päivä, jopa useita kertoja päivässä. Karjalais-suomalaisen sosialistisen
neuvostotasavallan puheenjohtaja Šalomajev esimerkiksi totesi raportissaan
Karjalais-suomalaisen radiokomitean toiminnasta kesäkuusta 1941 huhtikuu-
hun 1942 että ”paikallisten lähetysten lisäksi tammikuusta alkaen on toiminut
rintamalle ja Suomeen suunnattu radioasema. Huhtikuun 15:nteen päivään
saakka lähetyksiä oli neljä kertaa päivässä, mutta nyt asema lähettää kaksitoista
kertaa päivässä suomenkielestä ja kaksitoista kertaa saksankielistä ohjel-
maa”.453

Lisäksi oli vielä henkilökohtainen propaganda. Koko jatkosodan ajan Karja-
lan rintaman tiedustelu- ja poliittiset elimet päästivät tarkoituksella joitakin suo-
malaisia sotavankeja vapaaksi asettaen heille yhden ehdon: heidän piti palata
joukko-osastoonsa ja agitoida sotilaita antautumaan vangiksi. Olen kuitenkin
varma, että tuollaisen agitaation teho oli mitättömän pieni. Eräät suomalaiset
sotilaat suostuivat sisäasiain kansankomissariaatin ”yhteistyöehdotukseen” vie-
tettyään joitakin päiviä vankeudessa. Ylitettyään rintamalinjan he ilmoittivat
välittömästi tästä joukko-osastonsa komentajille. Kuulustelun ja tietojen tarkas-
tuksen jälkeen heidät palautettiin joskus rintamalle.454  Sisäasiain kansankomis-
sariaatin työntekijöitä on kuitenkin vaikea syyttää naiivisuudesta, koska he il-
meisesti olettivat moisen olevan täysin mahdollista. Luulen, että tällä ”värväyk-
sellä” oli toinen päämäärä: sotavankien paluu hengissä ja vahingoittumattoma-
na vankeudesta oli havainnollista agitaatiota, jonka oli tarkoitus kumota suoma-
laisten käsitys, että Neuvostoliitossa kidutetaan kaikkia sotavankeja ja tapetaan
heidät.

○ ○ ○ ○ ○ ○

452 Ks. esim.: Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen). Suomi Neuvostoliiton radiossa. Oy Suomen kirja,
Helsinki 1942.

453 8��7W����=(&38�����<��������
� �������9�%�
454 Esimerkiksi alikersantti Arvo Matias Uusi-Kakkuri Kurikasta joutui vangiksi 5.11.1941

Liinahamarissa. Hän salasi Neuvostoliiton sotilasviranomaisilta kuulumisensa Suojeluskun-
taan ja sai ne suostumaan siihen, että hänet lähetettiin lopputalvesta 1942 Muurmanskista
Suomen puolelle ”vakoilijana”. Suunnistettuaan tähtien avulla Uusi-Kakkuri pääsi viimei-
sillä voimillaan saksalaisten rajavartioasemalle, missä häntä luultiin oikeaksi vakoilijaksi ja
heitettiin neljänkymmenen asteen pakkasessa kuoppaan yhdessä venäläisten sotavankien
kanssa. Myöhemmin kuulustelujen aikana asia selvisi ja Uusi-Kakkuri palasi rintamalle sen
jälkeen, kun eräs kurikkalainen kapteeni meni hänestä takuuseen. Alava, Frolov, Nikkilä,
2002: valokuvat, Sotavankimatrikkeli.
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Väitöstutkimukseni kontekstissa on mielestäni syytä ainakin lyhyesti käsitel-
lä myös suomalaisten sotilaiden keskuudessa rintamalla ja sotavankien keskuu-
dessa sotavankileireillä ja vastaanottopaikoissa tehdyn propagandatyön eräitä
vivahteita. Valitettavasti tutkijoilla ei ole tarkkoja tietoja suomalaisten keskuu-
dessa tehtävää agitaatiota varten painettujen lentolehtisten, kirjasten ja vetoo-
musten määrästä. On kuitenkin selvä, että niiden painos oli kymmeniä miljoo-
nia. Venäläinen tutkija Juri Basistov on todennut, että yksistään Karjalan kan-
naksella vuosina 1941–1944 käytyjen taistelujen aikana levitettiin 624 erilaista
lentolehtistä, joiden painosmäärä oli yhteensä 32 000 000.455  Neuvostoliitto-
laisten lentolehtisten aiheet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Niiden kaikkien
päämäärä oli kuitenkin sama: saada Suomen armeijan sotilaat lopettamaan vas-
tarinta ja antautumaan vangiksi. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat lentolehtiset,
joissa selitettiin jatkosodan epäoikeudenmukaista ja aggressiivista luonnetta.
Toiseen ryhmään kuuluvat suomalaisten sotavankien vetoomukset rintamalle
oleville tovereilleen antautua vangiksi. Kolmanteen ryhmään voi sijoittaa lento-
lehtiset, jotka kertovat hyvästä elämästä Neuvostoliiton sotavankileireillä.

Tähän aihepiiriin kuuluu myös Sotilaan Ääni -lehdessä julkaistu informaatio.
Sotilaan Ääni ei ollut lehti sotavangeille vaan sotavangeista, eikä sitä levitetty
leireillä vaan suomalaisille sotilaille rintamalla.456  Siinä oli sotavankien valoku-
via ja heidän kirjeitään, joissa oli pyyntö ilmoittaa omaisille, että poika (veli,
mies, tytär) on vankina Neuvostoliitossa ja voi hyvin. Sanomalehti kertoi myös
ajankohtaisista kansainvälisistä tapahtumista ja tilanteesta rintamalla. Esimer-
kiksi sen jälkeen, kun Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja USA olivat (huhti-kesä-
kuussa 1942) allekirjoittaneet ja ratifioineet sopimuksen liitosta Hitlerin Saksaa
ja sen liittolaisia vastaan ja avunannosta sodassa, Sotilaan Ääni -lehdessä alkoi
todellinen psykologinen painostus Suomen armeijan sotilaita ja upseereita koh-
taan. Useiden kuukausien ajan lehdessä julkaistiin jatkuvasti tietoja Hitlerin
vastaiseen liittoutumaan osallistuvien maiden joukkojen, hyökkäysvaunujen,
tykkien ja lentokoneiden määrästä verraten niitä vastaaviin tietoihin Saksasta ja
Suomesta.

Sotilaan ääni julkaisi usein myös vangiksi joutuneiden tai puna-armeijan
puolelle loikanneiden saksalaisten lausuntoja. He kehottivat lopettamaan sodan
ja rakentamaan uuden Saksan, ”Saksan ilman Hitleriä”. Neuvostoliiton poliit-
tisten elinten mielestä tällainen informaatio saisi suomalaiset lopettamaan soti-
laallisen yhteistyön Kolmannen valtakunnan kanssa.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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������� �###� 71. Saksalainen tutkija Münchenin yliopiston tutkija Klaus Kirchner on sen
sijaan todennut, että Neuvostoliitossa painettiin yli kolme miljardia saksalaisille sotilaille ja
sotavangeille tarkoitettua lentolehtistä. Kirchner 8. Darstellung Der Lebensumstände
Deutscher Kriegsgefangener Auf Sowjetischen Kriegsflugblättern 1941–1945. �8��	�
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456 Entinen suomalainen sotavanki Teuvo Alava on kertonut, että lehtiä ei ollut sotavanki-
leireillä. Vain kerran, kun heitä siirrettiin paikasta toiseen, joku nainen antoi Petroskoissa
heille suomenkielisen sanomalehden Totuus (Pravda). T. Alavan haastattelu, elokuu 2000.
D. Frolovin henkilökohtainen arkisto.
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Kun saksalaiset joukot olivat kärsineet tappion Stalingradissa vuonna 1943,
Sotilaan Ääni julkaisi tästä aiheesta monia artikkeleita ja valokuvia. Se julkaisi
saksalaisten sotavankien lausuntoja siitä, että neuvostoviranomaiset kohtelevat
heitä inhimillisesti. Lisäksi siinä julkaistiin Stalingradissa vangiksi jääneiden
kenraaleiden valokuvia vastaavine kommentteineen. Yhtä tarkasti kuvattiin
myös viimeiset tapahtumat ja sotatoimien kehitys neuvostoliittolais-suomalai-
sella rintamalla.

Neuvostoliitto käytti jatkosodan aikana usein puna-armeijan joukkojen kes-
kuudessa rintamalla ja selustassa levitettävissä propagandalehtisissään ja kirja-
sissaan kaatuneilta suomalaisilta sotilailta ja upseereilta kaapattuja kirjeitä ja
päiväkirjoja. Partisaaniosastot ja tihutyöryhmät olivat kaapanneet ne eri aikoina
tuhotessaan varuskuntia, kyliä ja autokolonnia. Osa kirjeistä oli takavarikoitu
vangiksi jääneiltä. Näitä kirjeitä käytettiin Neuvostoliiton sisäisessä propagan-
dassa osoittamaan, että Suomen armeijan taistelutahto oli heikko. Tämä tehtiin
Karjalan rintaman poliittisen ja tiedusteluosaston tilauksesta.457

Nämä kirjeet voidaan jakaa ryhmiin sen mukaan, mihin kysymykseen neu-
vostoviranomaiset toivoivat löytävänsä niistä vastauksen käyttääkseen sitä pro-
pagandassaan:

1) Suomen sisäinen tila, toteamukset elintarvikkeiden ja välttämättömyystar-
vikkeiden puutteesta

2) väestön sotaväsymys
3) sotilaiden haluttomuus taistella, sotatoimien pikaisen loppumisen odotus
4) yhteistoiminta Suomen alueelle sijoitettujen saksalaisten joukkojen kanssa;

käytännöllisesti katsoen kaikissa julkaistuissa lausunnoissa on tietoja sak-
salaisten tekemästä ilkivallasta Suomessa

5) kuvaus partisaanien toiminnasta; monissa rintamiesten ja heidän omaisten-
sa kirjeistä kuvastuu huoli partisaaniosastojen aktiivisesta toiminnasta Kar-
jalassa ja Suomessa.

Vaikka kirjeiden valinta oli tarkoituksenhakuista, niiden avulla oli mahdollista
selvittää muutamia uusia Suomessa kadonneiksi julistettujen sotavankien ni-
miä.458

Rintamalle suunnatut radiolähetyksetkään eivät tuottaneet aina tuloksia. Niin
talvi- kuin jatkosodankin aikana radiolähettimet sijaitsivat usein kaukana
rintamalinjasta eivätkä lähetykset kuuluneet sinne.459  Lisäksi radiossa esitettiin
joskus vetoomuksia kaatuneiden suomalaisten nimissä. Neuvostoliittolaiset
propagandatyöntekijät käyttivät tähän tarkoitukseen kaatuneiden henkilötie-
toja. Tilanne johti usein erikoisiin tilanteisiin varsinkin rintamalinjan muut-
tuessa. Esimerkiksi vuonna 1941 suomalaiset sotilaat kuulivat terveiset heidän

○ ○ ○ ○ ○ ○

457 Ks. esim.: 8��7W���������������
� ��� Operatiivinen osasto. Viholliselta siepatut ja venä-
jäksi käännetyt asiakirjat. Kuulustelupöytäkirjat.

458 Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002: Sotavankimatrikkeli.
459 ���"(W����%��������:��
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samana päivänä hautaamaltaan toverilta, jonka ruumista ei ollut ehditty haudata
vetäytymisen aikana. Myöhemmin, kun suomalaiset tekivät vastahyökkäyksen,
he löysivät samaisen sotilaan ruumiin mutta eivät hänen henkilöllisyystodis-
tustaan. Suomalaisten sotilaiden muistelmien mukaan tällaisia tapauksia oli
melko usein myös asemasodan aikana.

Poliittinen työ ja värväystoiminta sisäasiain

kansankomissariaatin leireillä

Niin talvi- kuin jatkosodankin aikana rintamalla alkanut suomalaisten sotilai-
den ideologinen muokkaus jatkui vastaanottopaikoissa ja sotavankileireillä.
Ideologinen muokkaus suunniteltiin kuitenkin eri tavalla leirin sotavankien
koostumuksen mukaan. Esimerkiksi Suhojen leirillä, jolla oli ainakin joitakin
Er21:n loikkareita, poliittista opiskelua oli seitsemän tuntia päivässä. Opetus-
aiheina olivat venäjän kieli, Neuvostoliiton perustuslaki ja VKP(b):n historia.
Tarkastus muuten osoitti, että ”sotavangit eivät tunne Neuvostoliiton valtio-
järjestelmää eivätkä edes toveri Stalinin ja Leninin elämänkertaa”. Koska sota-
vangit eivät tunteneet Neuvostoliiton valtiojärjestelmää ja Neuvostoliiton johta-
jien elämänkertaa, leirillä vieraillut sisäasiain kansankomissariaatin henkilöstö-
osaston päällikkö Safonov oli sitä mieltä, että sotavankien on liian aikaista opis-
kella VKP(b):n historiaa, mutta sen sijaan heidän on opiskeltava Neuvostoliiton
valtiojärjestelmää, Leninin ja Stalinin elämänkertaa, puoluejärjestelmää ja ajan-
kohtaisia poliittisia kysymyksiä. Vasta niiden jälkeen on aloitettava VKP(b):n
historian opiskelu.460

Otto-Wille Kuusinen ja Toivo Antikainen vierailivat leirillä tammikuussa
1942. He suosittelivat joidenkin sotavankien siirtämistä Moskovaan. Myöhem-
min nämä opiskelivat vakoilukoulussa Moskovan lähellä sijaitsevassa Dubkin
kylässä.461

Tällaiset aiheet ja näin intensiivinen opiskelu olivat mahdollisia vain ”huolel-
lisesti valikoitujen” sotavankien keskuudessa. Heidät siirrettiin myöhemmin
erityisiin koulutuskeskuksiin, joiden jälkeen heidät oli tarkoitus lähettää Suo-
meen tihu-, tiedustelu- ja vakoilutyöhön. Tämän aiheen perusteellinen tutkimi-
nen ei kuitenkaan kuulu väitöstutkimukseni tehtäviin. Sitä kannattaa kuitenkin
käsitellä lyhyesti, koska sisäasiain kansankomissariaatin vastaanottopaikoissa
ja sotavankileireillä yritettiin heti sodan alusta alkaen värvätä agentteja ulko-
maalaisten, myös suomalaisten sotavankien keskuudesta. Näiden piti toimia
ensin sotavankien keskuudessa, mutta myöhemmin heidät oli tarkoitus lähettää
vihollisen selustaan.

Sisäasiain kansankomissariaatin ja sotavankien ja internoitujen asiain hallin-
non elimet alkoivat jo syyskuussa 1941 kiinnostua kansallisuudeltaan venäläi-
sistä sotavangeista. Tämän vankiryhmän kuulustelupöytäkirjojen analyysi tuo

○ ○ ○ ○ ○ ○
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461 Tarkemmin, katso: Rislakki J., Maan alla: vakoilua, vastarintaa ja urkintaa Suomessa 1941–
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esiin joitakin kysymyksiä, jotka kiinnostivat sisäasiain kansankomissariaattia
erityisesti: sotavangin kuuluminen emigranttijärjestöihin (ROVS, NTSNP, Vä-
hävenäläiset jne.), näiden järjestöjen toiminta Suomessa olevilla sotavankilei-
reillä, näiden järjestöjen johtajat ja aktiiviset jäsenet jne. Sisäasiain kansanko-
missariaatin määräyksestä leirien johdon tuli ”tehdä aktiivista tiedustelutoi-
mintaa kansallisuudeltaan venäläisten sotavankien keskuudessa ja värvätä heitä
vakoojiksi”.

Lokakuussa 1943 sisäasiain kansankomissariaatti ja sen alainen sotavankien
ja internoitujen asiain hallinto lähettivät tasavaltojen ja autonomisen tasavalto-
jen sisäasiain komissaareille ja alueiden sisäasiain kansankomissariaatin hallin-
non päälliköille toimintaohjeen nro 489462 , jossa todettiin, että tiedustelutoi-
mintaa ei ollut järjestetty kunnolla sotavankien keskuudessa. Tässä asiakirjassa
todettiin myös, että rajattomista mahdollisuuksista huolimatta sotavankien kes-
kuudessa suoritettua työtä ei hoidettu asianmukaisella tavalla. Sisäasiain kan-
sankomissariaatin johto osoitti seuraavat puutteet:
– leirien operatiiviset osastot eivät etsi sotavankien joukosta henkilöitä, joita olisi

mahdollista käyttää ”tiedustelu- ja poliittiseen työhön valtiollisella tasolla”
– toimintaa ei pidetä salassa eikä leiriltä tulevien tehtävien suorittamista varten

värvättyjä sotavankeja käytetä leirin sisällä
– värväystoiminnan nopeus ei vastannut tehtävien ja tilanteen asettamia vaati-

muksia.463

Lisäksi siinä todettiin, että värväyksessä ja vakoojien kanssa tehtävässä työs-
sä ei otettu huomioon sotavankien psyykkisiä erityispiirteitä, esimerkiksi eräi-
den sotavankien oppositiomielialaa. Operatiivisten leirien työntekijöiden tuli
käyttää hyväkseen sekä aineellista palkitsemista että lähisukulaisten (isien, poi-
kien, veljien) sotavankeutta.

Sisäasiain kansankomissariaatin johto tuli siihen johtopäätökseen, että sota-
vankien värväys vaati toisenlaista lähestymistapaa kuin neuvostokansalaisten
värväys.464  Toimintaohjeessa todettiin myös, että vakoojien tehtävät ovat usein
primitiivisiä eivätkä sido heitä myöhemmin sisäasiain kansankomissariaatin
elimiin. Operatiivisten osastojen työntekijöitä vaadittiin määrittelemään tarkas-
ti vakoojien värväystehtävät.

Edellä luetellut puutteet johtivat sisäasiain kansankomissariaatin mielestä
vakoojien epäonnistumiseen ja mahdollistivat vihollisen tiedusteluelinten työn-
tekijöiden pääsyn vakoojiksi.

Syntyneen tilanteen vuoksi sotavankien tiedustelutoiminta oli pakko muuttaa
perin pohjin. Lopullisena päämääränä tuli olla vakoojien verkoston luominen
sotavankien keskuuteen ja ”tämän verkoston jäsenten saaminen maan kaikkiin
poliittisen ja talouselämän kanaviin, sen laitoksiin, sotakoneistoon, armeijaan,
teollisuuteen, vakoiluelimiin jne.”.465
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462 SNTL:n sisäasiain kansankomissariaatin toimintaohje nro 489 Tiedustelutoiminnasta sota-
vankien keskuudessa. 7. lokakuuta 1943.
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Tiedot kaikista kiinnostavista sotavankina olevista upseereista, asiantunti-
joista jne. tuli toimittaa välittömästi sisäasiain kansankomissariaatin sotavanki-
en ja internoitujen asiain hallintoon. Tarpeen vaatiessa heidät siirrettiin saman
tien Moskovaan tai lähetettiin ”operatiiviselle leirille, jotta sisäasiain kansanko-
missariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon operatiivis-tšekistinen
osasto saattoi aloittaa heidän kouluttamisensa”.466

Suomalaisten sotavankien keskuudessa oli hyvin vähän tällaisia henkilöitä.
Tämän totesi Vologdan alueen sota-asioiden kansankomissariaatin hallinnon
päällikkö, valtion turvallisuuden eversti Sviridov. Hän esitti Tšerepovetsin lei-
rin operatiivisen osaston päällikölle, valtion turvallisuuden majuri Lenkinille
osoittamassaan määräyksessä olettamuksen, että suomalaiset yrittivät salata
menneisyytensä, yhteiskunnallisen asemansa, työnsä valtion hallinnossa, poliit-
tisissa ja armeijan (varsinkin vakoilu- ja vastavakoilun) elimissä, yhteytensä
Suomessa ja muissa maissa.467  Eräät Sviridovin määräyksen kohdat ovat kui-
tenkin keskenään ristiriitaisia. Toisaalta sota-asiain kansankomissariaatin hal-
linnolla oli epäilemättä leirin johdon lähettämien raporttien perusteella tarkat
tiedot Tšerepovetsin leirillä olleiden suomalaisten sotavankien sosiaalisesta
asemasta, ja se tiesi, että heidän asemansa ei ollut korkea.468  Siksi näillä sota-
vangeilla ei voinut ollut operatiivista mielenkiintoa herättäviä yhteyksiä Suo-
messa tai sen rajojen ulkopuolella. Toisaalta määräyksessä todettiin, että kehit-
tynyt kansallistunto estää heidän käyttämisensä vakoojina. Moskovasta tullee-
seen määräykseen oli kuitenkin pakko reagoida välittömästi ja ainakin teesken-
nellä, että työ on aloitettu. Näin syntyi epäselvä ja vailla mitään konkreettisuutta
oleva määräys: ”on pyrittävä sitkeästi täyttämään annetut tehtävät ja selvitettävä
tällä tavalla jokaisen vakoojan työskentelyominaisuudet ja mahdollisuudet
käyttää heitä tulevaisuudessa”. Samalla suositeltiin, että suunnitelmia vakoojan
käyttämisestä sodan jälkeen ei paljastettaisi hänelle itselleen.

Tämän asiakirjan analysointi vahvistaa sen, että se on vain kaikille sota-
vangeille osoitetun asiakirjan soveltamista ”suomalaisiin olosuhteisiin”. Kuten
tiedämme, edellä mainittu toimintaohje nro 489 Tiedustelutoiminnasta sotavan-
kien keskuudessa oli tarkoitettu lähinnä saksalaisille sotavangeille, koska hei-
dän joukossaan oli monia korkeassa asemassa Kolmannessa valtakunnassa ol-
leita kenraaleja ja upseereita, joilla oli yhteyksiä maan poliittiseen ja talouselä-
män eliittiin. Siksi he olivat kiinnostavia tulevan tiedustelu- ja vakoilutoimin-
nan kannalta. Suomalaisten sotavankien joukossa ei ollut yhtään henkilöä, joka
olisi täyttänyt mainitun toimintaohjeen kriteerit vakoojien käyttämiseksi sodan
jälkeen.
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468 235:n sotavangin joukossa oli 3 luutnanttia, 1 upseerikokelas, 4 opiskelijaa, 2 opettajaa. Lo-
put olivat työmiehiä tai maanviljelijöitä, joilla ei ollut ammattikoulutusta.
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Sotavankien ja internoitujen asiain hallinto kielsi ehdottomasti leirien johtoa
suhtautumaan värväystoimintaan muodollisesti, vain raporttien laatimisen ta-
kia. Annetun tehtävän hoitamiseksi menestyksellisesti leirien johdolle suositel-
tiin seuraavia toimenpiteitä:
–  jokainen sotavanki oli tutkittava huolellisesti eikä tutkinta saanut rajoittua

sotavangin henkilötietoihin ja kuulustelupöytäkirjoihin
– jokaiselle vakoojalle tuli laatia erillinen suunnitelma hänen käyttämisestään

niin leirin sisällä kuin tulevaisuudessakin
–  lupaavia vakoojia kiellettiin käyttämästä leirin sisäisissä yleisissä tiedustelu-

tehtävissä
– erityistä huomiota tuli kiinnittää ”vangitsemisen olosuhteiden vuoksi epäi-

lyttäviin sotavankeihin, jotka esittävät loikkareita ja voivat olla tarkoituksella
sotavankileireille vakoojiksi lähetettyjä henkilöitä”.469

Tällaisten sotavankien mahdollinen pääsy sisäasiain kansankomissariaatin
vakooja-apparaattiin sotavankileirien kautta huolestutti selvästi valtion turval-
lisuuspalvelua. Kuten muistamme, esimerkiksi loikkari Osmo Härmää, 34:nnen
erillisen pioneeripataljoonan sotamiestä epäiltiin Suomen tiedusteluelinten lä-
hettämäksi. Hänen epäiltiin vakoilevan sotavankileirillä olevia sotilaita.470

Työ suomalaisten sotavankien värväämiseksi vakoojiksi ei tuottanut tuloksia.
Professori Konasovin mukaan vain muutamat harvat suomalaiset suostuivat yh-
teistyöhön leirin johdon kanssa aatteellisista syistä.471  Kaiken lisäksi monet eri-
koiskoulutuksen saaneet ja Suomeen lähetetyt entiset sotavangit joutuivat vasta-
vakoilun elimien pidättämiksi ja vankilaan. Jotkut tekivät itsemurhan tai Suo-
men viranomaiset ampuivat heidät vakoojina.472

Palatkaamme kuitenkin kysymykseen poliittisesta työstä suomalaisten sota-
vankien keskuudessa sisäasiain kansankomissariaatin sotavankileireillä. Taval-
lisilla työleireillä, joilla suurin osa suomalaisista sotavangeista oli, poliittinen
työ sotavankien keskuudessa erosi perinpohjaisesti Suhojen leirillä tehdystä
työstä. Vaikka muoto oli entinen, tehtävät ja päämäärät olivat toiset. Tästä ovat
todisteena monet asiakirjat, kuten 21.1.1942 annettu sisäasiain kansankomissa-
riaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon ohje nro 28/322 Poliittisen
ja kasvatustyön tekemisen välttämättömyydestä sotavankien keskuudessa ja
25.4.1942 annettu määräys nro 28/4240 Suomalaisten fasististen elementtien
toiminnasta sotavankien keskuudessa ja toimenpiteistä sen lopettamiseksi.

Työskennellessään sotavankien kanssa poliittiset valistajat ja luennoitsijat
yrittivät saada heidät uskomaan ennen kaikkea sen ajatuksen, että Suomi on
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tiin Suomeen. Pidätyksen jälkeen, tutkinnan aikana hän hirttäytyi sellissään 4.11.1942.
ErP21:n loikkari Pauli Emil Aalto antautui vangiksi 17.09.1941 ja palasi Suomeen
1.12.1942. Pidätettiin ja ammuttiin 28.5.1944. SA, Kantakortit. (Kadonneiden ja kaatunei-
den suomalaisten sotilaiden ja upseerien rekisteri); SA, T19472/2. Tästä kysymyksestä katso
myös: Alava, Frolov, Nikkilä, 2002: Sotavankimatrikkeli; Rentola K., Kenen joukoissa sei-
sot. Suomalainen kommunismi ja sota 1939–1945. WSOY, 1994, 369–373.
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käytännössä Saksan miehittämä vaikka se aloittikin sodan Saksan rinnalla. Po-
liittisen koulutuksen aikana leireillä nostettiin aina esiin kysymys suomalaisten
ja saksalaisten suhteista rintamalla ja selustassa. Sen sijaan suomalaisten ja sak-
salaisten suhteita sisäasiain kansankomissariaatin sotavankileireillä ei ole tut-
kittu käytännössä lainkaan. Ei ole tiedossa, aiheuttiko Saksan vastainen propa-
ganda yhteenottoja, riitoja tai tappeluita suomalaisten ja saksalaisten sotavan-
kien välille vai syntyivätkö ne jokapäiväiseen elämään liittyvien kysymysten
vuoksi. Valitettavasti venäläisistä tai suomalaisista arkistoista ei löytynyt tämän
tutkimuksen aikana tätä asiaa valaisevia asiakirjoja. Entisten suomalaisten sota-
vankien muistelmistakaan ei löydy vahvistusta tälle olettamukselle. Yleensä he
ovat vain todenneet, että tappelu oli mainitsematta sen syytä.

5. helmikuuta 1943 julkaistiin Georgi Dimitrovin allekirjoittama Kommunis-
tisen internationaalin toimeenpanevan komitean sihteeristön asetus. Siinä suo-
siteltiin lisättäväksi leireillä jo toimivien antifasististen koulujen opiskelija-
määriä. Lisäksi sotavankien joukossa oleville upseereille tuli järjestää omia se-
minaareja. Työn johtamiseksi Dimitrov ehdotti, että ”puna-armeijan alaisuuteen
on perustettava yhteinen poliittisen osaston, keskuskomitean agitaatio- ja pro-
pagandaosaston, sotavankileirien päähallinnon ja Kommunistisen internatio-
naalin edustajista koostuva, sotavankien keskuudessa tehtävää työtä johtava
keskus”.473  Asetuksen vuoksi aloitetut toimet voimistivat leirillä tehtävän ideo-
logisen työn fasismin vastaista luonnetta.

Ensimmäinen antifasistinen koulu avattiin Orangin leirillä nro 74 (Gorkin
alue). Lisäksi jokaisella sotavankileirillä aloitettiin antifasistisia kursseja ja
opintopiirejä. Venäläisen tutkijan V. Galitskin mukaan niissä opiskeli noin 30 %
suomalaisista sotavangeista.474

Antifasistinen keskuskoulu perustettiin VKP(b):n keskuskomitean päätök-
sellä helmikuussa 1943 Krasnogorskin leirille nro 27 (Moskovan alue). Vuosina
1943–1950 siellä opiskeli noin 4 300 eri kansallisuutta edustavaa antifasistia.475

Venäläisen tutkijan, Saksalaisten antifasistien muistomuseon tutkimusosaston
varajohtajan, V. Vsevolodovin mukaan suomalaiset sotavangit olivat leirin nro
27 sotavankien keskuudessa tehtävän poliittisen joukkotyön kohteena, mutta he
eivät osoittaneet olevansa mahdollisia aatteellisia ja propagandistisia liittolaisia.
Siksi leirin nro 27 alueella erillisenä leiriosastona toimivassa antifasistisessa
koulussa ei ollut erillistä suomalaisten osastoa, vaikka muiden kansallisuuksien
edustajille oli omat osastonsa.476

On vaikea sanoa, miten oikeudenmukaista on käyttää termiä antifasistinen
työ tutkittaessa jatkosodan suomalaisia sotavankeja. Ensinnäkin talvisodan ai-
kana termi fasisti korvattiin neuvostoliittolaisessa propagandamateriaalissa lä-
hes aina sanalla ”suojeluskuntalainen” tai ”valkoiset suomalaiset”. Vasta elo-
kuun lopussa ja syyskuun alussa 1941 lentolehtisissä alkaa näkyä sanaliitto

○ ○ ○ ○ ○ ○

473 Saksalaisten antifasistien muistomuseon kokoelma, Krasnogorsk.
474 ����)���������##:2����
9:% ������9���������
�������9$� !����3����<<�����9��
������<%���9 ���9:�
9: �������
��������00�2��	�����,�



S U O M A L A I S E T  S O T A V A N G I T  N E U V O S T O L I I T O N . . .      243

”suomalais-fasistiset valloittajat” ”saksalais-fasistien” mallin mukaan. Toiseksi
sotavankien keskuudessa tehtävän antifasistinen työn päämääränä oli sotavan-
kien uudelleenkasvatus ja heidän muuttamisensa Neuvostoliiton ystäviksi.
Heistä oli tarkoitus kouluttaa isänmaansa puolesta kaikin keinoin ”Hitlerin
klikkiä ja sen vasalleja” vastaan taistelevia ja puna-armeijan auttamiseen val-
miita joukkoja, jotka osallistuisivat aktiivisesti fasisminvastaisen taisteluun ko-
timaahansa palaamisen jälkeen. Antifasistisen työn muodot ja metodit olivat
seuraavat:
– henkilökohtaiset ja ryhmäkeskustelut
– luennot, vetoomukset ja konferenssit
– sanoma- ja aikakauslehtien sekä muun poliittisen kirjallisuuden julkaisemi-

nen, seinälehdet ja klubitoiminta.477

Ilmeisesti kaikkea sitä, mitä jatkosodan aikana kutsuttiin antifasistiseksi
työksi suomalaisten sotavankien keskuudessa, kutsuttiin talvisodan aikana po-
liittiseksi joukkotyöksi ja kulttuuritoiminnaksi. Lisäksi neuvostoliittolaisten
propagandaelinten johtopäätös, että sotilasliitto Saksan kanssa saattoi johtaa
fasistisen hallinnon pystyttämiseen Suomeen, tuntuu kiistanalaiselta. Mielestä-
ni suomalaisten sotavankien yhteydessä on parempi käyttää termiä ”poliittinen
ja valistustyö” kuin ”antifasistinen työ”.

Koska niin neuvostoliittolaisessa kuin suomalaisessakin historiankirjoituk-
sessa on vakiintunut termi ”antifasistinen” työ suomalaisten sotavankien kes-
kuudessa, käytän väitöstutkimuksessani sitä välttääkseni uusien käsitteiden ai-
heuttamaa sekaannusta. Kaiken kaikkiaan antifasistinen työ ei ollut kovin teho-
kasta suomalaisten sotavankien keskuudessa sisäasiain kansankomissariaatin
leireillä ja vastaanottopaikoissa. Lisäksi suurin osa suomalaisista osallistui anti-
fasistisen koulun työhön siksi, että siitä sai ylimääräisen muona-annoksen, eikä
niinkään aatteellisista syistä.

Nykyisin on vaikea arvioida, miten antifasistinen propaganda vaikutti suo-
malaisiin sotavankeihin. Tietoisuuden, maailmankatsomuksen ja psyyken muu-
toksia on vaikea mitata. Silmämääräisesti kun ei voi määritellä, mihin suuntaan
ihmisen sisäinen maailma on siirtynyt, mitkä aatteet ovat tulleet hänelle lähei-
simmiksi aatteellisen vaikuttamisen vuoksi. Sosiologisia ja kyselytutkimuksia
ei leireillä järjestetty. Tietenkin meidän nykyiset johtopäätöksemme pohjautu-
vat olettamuksille ilman noita tieteellisiä tutkimuksia. Selvää on vain se, että
poliittisten oppituntien aikana esiin nousseet kysymykset pakottivat sotavangit
tavalla tai toisella miettimään niitä. Ei välttämättä syvällisesti ja pitkän aikaa,
mutta miettimään kuitenkin.

Eräitä myönteisiä tuloksia neuvostoviranomaisten kannalta joka tapauksessa
saavutettiin. Sen vuoksi oli mahdollista järjestää suomalaisille esiintymisiä ra-
dioon, saada heidät allekirjoittamaan erilaisia lentolehtisiä ja vetoomuksia Suo-
men armeijan sotilaille ja tehdä haastatteluja, jotka sittemmin julkaistiin Soti-

laan Ääni -lehdessä.
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Tammikuussa 1942 Karagandan leirillä nro 99 pidettiin ensimmäinen suo-
malaisten sotavankien konferenssi, jossa 144 suomalaista allekirjoitti julistuk-
sen Suomen kansalle ja sen armeijalle.478  Sen sisältö oli lyhykäisyydessään seu-
raava: suomalaiset sotavangit kehottivat tovereitaan rintamalla kääntämään
aseensa kohti saksalaisia ja karkaamaan armeijasta, koska sota ei tuo Suomen
kansalle mitään hyvää, vain kurjuutta ja kärsimystä. Varsinkin, kun Neuvosto-
liiton rinnalla fasismia vastaan taistelee sekä USA että Iso-Britannia.479

Neuvostolehdistö kirjoitti laajasti tästä konferenssista. Se esitettiin hyvänä
esimerkkinä ideologisesta työstä. Sanomalehti Pravda julkaisi numerossaan 49
(8220) 18. helmikuuta 1942 julistuksen tekstin ja sotavankien valokuvia.480

Kesäkuussa 1942 Un�lagissa järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen sota-
vankien konferenssi. Siihen osallistui 856 sotavankia, joiden joukossa oli myös
suomalaisia. Konferenssin osanottajat hyväksyivät Kaikkia kansallisuutta
edustaville sotilaille rintamalla vetoomuksen lopettaa sotatoimet. Sen allekir-
joitti 791 henkeä. Valitettavasti allekirjoittaneiden suomalaisten sotavankien
määrää on vaikea selvittää, koska heidät yhdistettiin romanialaisten sotavan-
kien kanssa samaan ryhmään. Tekstissä on mainittu: ”518 romanialaista ja suo-
malaista”.481

Tämän konferenssin lisäksi järjestettiin muitakin propagandakampanjoita. Jo
24. elokuuta 1941 julkaistiin Louhen bolševikki -lehdessä 16. heinäkuuta 1941
”Hangon lähellä olevalla Mårgonlandin saarella” vangiksi siepatun luutnantti
Ahlbladin482  vetoomus. Hän kirjoitti, että neuvostokansa ei vihaa suomalaisia ja
että Suomi on joutunut vastoin tahtoaan sotaan Neuvostoliittoa vastaan Saksan
rinnalla. Kirjettä levitettiin myöhemmin sotavankileireillä ja rintamalla puna-
armeijan sotamiesten ja upseereiden keskuuteen. Lisäksi luutnantti Ahlbladin
kuva esiintyi usein lentolehtisissä vuonna 1941 ja vuoden 1942 alussa, jolloin
hän oli lähes ainoa vangiksi joutunut suomalaisupseeri.

Leirien johdon tuli raportoida säännöllisesti Moskovaan leireillä tehdystä
aatteellisesta ja kulttuuri- ja joukkotyöstä. Näiden raporttien perusteella voi
päätellä, että sotavankien vakituisissa sijoituspaikoissa julkaistiin seinälehtiä ja
tiedotteita. Sotavangit osallistuivat myös konsertteihin ja näytelmiin, järjestivät
musiikillisia illanviettoja jne.

Leireillä tehtävästä antifasistisesta työstä meillä on eniten tietoa Tšerepo-
vetsin leiriltä nro 158. Leirin toiminnasta laaditun raportin mukaan siellä järjes-
tettiin sen toiminnan aikana suomalaisten sotavankien mukana ollessa:

○ ○ ○ ○ ○ ○
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479 Joitakin kymmeniä suomalaisia osoitti rohkeutta ja kieltäytyi allekirjoittamasta vetoomusta.

Lisäksi neuvostoliittolaiset propagandaelimet käyttivät jo kuolleiden sotavankien alle-
kirjoituksia. Tästä enemmän, ks. esim.: Alava, Frolov, Nikkilä, 2002: valokuvat; Rentola K.,
Kenen joukoissa seisot. Suomalainen kommunismi ja sota 1939–1945. WSOY, 1994: 366–
367.

480 Pravdassa julkaistiin lähes 40 suomalaisen sotavangin nimi. Heistä palasi kotiin vain viisi
sotavankia, loput kuolivat Neuvostoliitossa. Vertaa: -(���
�/�g�9#��<<�0� 18. helmikuuta
1942 ja Alava, Frolov, Nikkilä, 2002:Sotavankimatrikkeli.
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482 AHLBLAD, PEHR-ERIK. Syntynyt 05.04.1914 Karjaalla. Joukko-osasto III/4.RPr., kuollut

08.05.1943 Orangin leirillä nro 74.
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– 87 kokousta
– 117 luentotilaisuutta
– 25 konferenssia
– 484 poliittista keskustelutilaisuutta.483

Lisäksi suomalaiset sotavangit allekirjoittivat vuoden 1944 aikana 67 vetoo-
musta Suomen armeijan sotilaille (allekirjoittajia oli 3 800), 14 julistusta (1 080
allekirjoittajaa) ja 68 tiedotetta (704 allekirjoittajaa).484

Samaan aikaan kasvoi myös ”antifasistista liikettä sympatisoivien” suoma-
laisten sotavankien määrä Tšerepovetsin leirillä. Jos heitä oli tammikuussa 261
henkeä, niin lokakuussa heidän määränsä oli kohonnut kaksiskertaiseksi ja hei-
tä oli jo 425 henkeä. Aktivisteja oli 27.485

Olen vakuuttunut siitä, että fasismia vastaan suuntautuneiden suomalaisten
sotavankien määrän kasvu ei johtunut niinkään leirin poliittisen osaston tehok-
kaasta propagandasta kuin siitä, että suomalaisilla oli edessään paluu kotiin.
Sotavangit tiesivät hyvin, että heidän mahdollisuutensa päästä mahdollisimman
pian kotiin on kiinni siitä, miten aktiivisia he ovat erilaisissa kokouksissa ja ti-
laisuuksissa. Toisin sanoen suomalaiset sotavangit olivat valmiit allekirjoitta-
maan minkä tahansa vetoomuksen ja julistuksen, muuttumaan ”fasisminvas-
taiselle liikkeelle myötämieliseksi” nopeuttaakseen kotiin pääsyään.

Nykyisin näihin propagandatoimiin voi suhtautua monella tavalla. Oletan
kuitenkin, että kaiken tämän voi ymmärtää ja sallia ja sen tekee täysin hyväksyt-
täväksi sotavankien pyrkimys päästä mahdollisimman pian kotiin. Meillä ei ole
oikeutta tuomita ihmisiä tutkiessamme sotaa ja sotavankeja lämpimässä ja va-
loisassa, maailmalta suljetussa työhuoneessa. Vaikka yrittäisimmekin asettaa it-
semme heidän tilalleen, emme pystyisi selvittämään niitä motiiveja, jotka saivat
sotavangit allekirjoittamaan propagandalehtisiä ja vetoomuksia. Suomalaiset
sotavangit ovat todenneet itse, että suurin osa heistä ei kiinnittänyt juuri mitään
huomiota siihen, mitä he allekirjoittivat.

Vastoin vuosina 1939 ja 1941 hyväksyttyä Sotavankiasetusta suomalaisilla
sotavangeilla ei ollut talvi- eikä jatkosodan aikana mahdollisuutta kirjeenvaih-
toon omaistensa kanssa.486  Edes sotavankien luetteloita ei luovutettu, vaikka
Neuvostoliiton normatiiviset asiakirjat sisälsivät siitä määräykset.487  Heti Neu-
vostoliiton ja Saksan välisen sodan alussa Punaisen Ristin kansainvälisen komi-
tean puheenjohtaja, tohtori Max Huber lähetti maiden hallituksille sähkeen
ehdottaen tietojen vaihtoa kaatuneista, haavoittuneista ja sotavangiksi joutu-
neista. Vjatšeslav Molotov suostui tähän ehdotukseen neuvostohallituksen ni-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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487 Vuoden 1931 Sotavankiasetuksen pykälässä.42 ja vuoden 1941 asetuksen pykälässä 30 sa-

notaan, että sotavankien nimilistojen vaihto ulkomaisten valtioiden kanssa toteutetaan Pu-
naisen Ristin ja Punaisen Puolikuun välityksellä.
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missä 27. kesäkuuta 1941 sillä ehdolla, että vihollinen tekee samoin. Samainen
Molotov muuten kielsi näiden luetteloiden lähettämisen sekä saksalaisten kyse-
lyihin vastaamisen. Saksalaiset puolestaan järjestivät 9. elokuuta 1941 näytös-
luonteisen propagandatilaisuuden sallimalla Punaisen Ristin kansainvälisen ko-
mitean kahden edustajan, K.J. Burhardtin ja E. de Gallerin epävirallisen(!) vie-
railun Hammersteinin leirille ja luovutti heille epävirallisen(!) luettelon, jossa
oli 300 neuvostoliittolaista sotavankia.488

Saman vuoden heinäkuun 17. päivänä Neuvostoliitto ilmoitti Ruotsin väli-
tyksellä liittyvänsä de facto Haagin vuoden 1907 sopimukseen sillä ehdolla,
että Saksa tekee samoin. Kolmannen valtakunnan vallanpitäjät torjuivat kuiten-
kin ehdotuksen. Tämän jälkeen Neuvostoliitto menetti kiinnostuksensa neuvot-
teluihin ja ilmoitti pitävänsä valheellisina kaikkia tietoja siitä, että Saksa kohte-
lee neuvostoliittolaisia sotavankeja inhimillisesti. Neuvostoliitto ei jatkanut
neuvotteluja, koska se arveli neuvottelujen voivan lisätä sotavankien määrää.489

Miten ”oikein” ja ”inhimillisesti” Saksa kohteli neuvostoliittolaisia sotavanke-
ja, on kaikkien tiedossa. Yli 3 500 000 kuollutta sotavankia puhuu puolestaan.

Max Huber teki vuonna 1942 Suomen hallituksen nimissä Neuvostoliitolle
uuden ehdotuksen sotavankien luetteloiden vaihtamisesta. Tällä kertaa Punai-
sen Ristin kansainvälinen komitea muistutti Neuvostoliittoa siitä, että se oli tun-
nustanut Haagin vuoden 1907 sopimuksen ja Geneven sopimuksen haavoittu-
neista ja sairaista sotavangeista vuodelta 1929.490  Näin ollen se oli velvollinen
noudattamaan näiden sopimusten määräyksiä vastavuoroisuuden perusteella.491

Punainen Risti oli valmis toimimaan välittäjänä vaihdettaessa neuvostoliitto-
laisten sotavankien luettelo luetteloon suomalaisista sotavangeista. Neuvosto-
liitto vastasi kuitenkin jälleen kieltävästi.

Ei voi kuitenkaan sanoa, että Neuvostoliitto olisi suhtautunut asiaan ehdotto-
man kielteisesti. Neuvostoliiton Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun toi-
meenpanevan komitean alaisuuteen perustettiin sotavankien ja internoitujen
asiain hallinnon aloitteesta ulkomaalaisten sotavankien tietopalvelu. Vuoden
1942 lopussa lähetettiin Punaisen Ristin kansainvälisen komitean välityksellä
yli 24 000 kirjettä Saksaan, Unkariin ja Romaniaan. 3 000 postikorttia päätyi
Turkin kautta Saksaan herättäen sukulaisissa suoranaista hämminkiä. Vastauk-
sena saatiin 11 000 lähetystä. Vuonna 1943 päästiin sopimukseen Romanian
kanssa kirjeenvaihdosta ja sieltä alkoi tulla kirjeitä sotavankileireille.492  On kui-
tenkin väärin olettaa, että Neuvostoliitto olisi huolehtinut sotavankien oikeu-
desta kirjeenvaihtoon. Varsinkin kun kirjeistä ei yksikään päätynyt saajalleen:
ne kerättiin säilytettäviksi sisäasiain kansankomissariaatin uumeniin ja liitettiin

○ ○ ○ ○ ○ ○

488 (��4��(����00���:#�
9<# (��4��(����00���:��
490 Max Huber mainitsi juuri nämä kaksi sopimusta eikä vuoden 1929 Geneven sotavanki-

sopimusta, koska niin Neuvostoliitto sen paremmin kuin Suomikaan eivät olleet allekirjoit-
taneet sitä. Sen sijaan ne tunnustivat kahden ensimmäisen kansainvälisen oikeudellisen asia-
kirjan olevan voimassa alueellaan.
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sotavankien henkilökohtaiseen kansioon. Toisin sanoen kyseessä oli selvästi
vain propagandatoimi, jonka tarkoitus oli herättää sotavankien sukulaisissa ja
omaisissa epäluottamusta oman maansa viranomaisiin, jotka olivat ilmoittaneet
heidän sukulaistensa kuolleen. Toinen tarkoitus oli lopettaa huhut, joiden mu-
kaan Neuvostoliitossa tapetaan ja kidutetaan sotavankeja ja luoda lopulta epä-
luottamuksen ilmapiiri hallitusten toimia kohtaan ja muuttaa siviiliväestön suh-
tautuminen sotaan.

Toisin kuin Saksan, Romanian ja Unkarin kanssa, Neuvostoliitto päätti olla
järjestämättä samanlaista näytöstä Suomen kanssa. Se päätti rajoittua niihin kir-
jeisiin, jotka julkaistiin näyttävästi Sotilaan Ääni -lehdessä. Tätä yksipuolista
”kirjeenvaihtoa” ei voi tietenkään pitää kansainvälisten normien mukaisena,
koska kirjeillä oli vain propagandistinen tehtävä.

Suomalaiset saivat virallisen luvan kirjeenvaihtoon, kuten venäläinen tutkija,
professori V. Konasov on todennut, vasta Suomen irrottauduttua sodasta. Punai-
sen Ristin kortteihin sai kirjoittaa korkeintaan 25 sanaa. Leirin sijainnin tai to-
vereiden kuoleman mainitseminen oli ehdottomasti kielletty. Myöskään van-
keuden olosuhteita ei saanut kritisoida.493  Yksikään entinen suomalainen sota-
vanki ei kuitenkaan mainitse haastattelussaan käyttäneensä kirjeenvaihto-oike-
utta tai tienneensä siitä.494  Oikeus jäi ilmeisesti vain paperille. Tämä johtuu var-
maan siitä, että vangeille ei katsottu aiheelliseksi ilmoittaa kirjeenvaihto-oikeu-
desta. Asialla ei ollut arvoa propagandan kannalta, koska suurin osa suomalai-
sista palautettaisiin piakkoin kotimaahansa ja huonon terveydentilan ja muista
syistä Neuvostoliittoon jäävät eivät pystyneet kirjoittamaan mitään hyvää olo-
suhteista Neuvostoliitossa. Kuten saksalaisten ja romanialaistenkin sotavankien
tapauksessa, Neuvostoliittoon lähetetyt sukulaisten kirjeet eivät päätyneet
saajilleen vaan ne liitettiin suomalaisten henkilökohtaiseen kansioon. Myös-
kään kuolleiden nimellä tulleisiin kirjeisiin ei vastattu.

Tämän luvun johtopäätöksenä on todettava, että kulttuurityötä ei hoidettu
kunnolla jatkosodan aikana suomalaisten sotavankien keskuudessa heidän pit-
kästä vankeusajasta huolimatta. Kulttuuritilaisuuksien tilalla oli enimmäkseen
aatteellisia tilaisuuksia. Vastoin kansainvälisen oikeuden normeja ja maan si-
säistä lainsäädäntöä suomalaisilla sotavangeilla ei ollut kirjeenvaihto-oikeutta
sukulaistensa kanssa. Poikkeuksena olivat vain ne kirjeet sukulaisille, jotka jul-
kaistiin jatkosodan aikana Sotilaan Ääni -lehdessä. Nämä kirjeet olivat enem-
män propagandaviestejä kuin yksityisiä kirjeitä.495  Tällaista kirjeenvaihtoa ei
tietenkään voi pitää toimivana ja tyydyttävänä.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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494 D. Frolovin henkilökohtainen arkisto. Entisten suomalaisten sotavankien haastattelut; Reijo

Nikkilän henkilökohtainen arkisto. Entisten suomalaisten sotavankien haastattelut.
495 Vastaavanlaisia propagandistisia kirjeitä näki usein suomalaisissa neuvostoliittolaisille

sotavangeille tarkoitetuissa lehdissä ��� 	�!"#�� ��!"#��$�%�� & (talvisodan aikana), tai
esimerkiksi� '�"
��%(� �� )�����*��� (jatkosodan aikana). Neuvostoliittolaisilla sotavan-
geilla oli kuitenkin mahdollisuus lähettää kirjeitä, mutta vain Suomen sisällä. Katso D.
Frolovin henkilökohtainen arkisto; neuvostoliittolaisten sotavankien kirjeenvaihto; N.
Djakovin henkilökohtainen arkisto. Kirjeenvaihto Tšernyhin perheen kanssa.
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Sanomalehti ja Suomeen suunnatut radiolähetykset, joissa mainittiin sota-
vankien nimiä ja osoitteita, auttoivat kuitenkin sukulaisia saamaan toisinaan
selville kadonneiden omaistensa kohtalon. Varsinkin kun osa suomalaisista
kuunteli tarkoituksella Moskovan, Leningradin ja Belomorskin radioasemien
lähetyksiä ja lähettivät sitten niissä mainittuihin osoitteisiin tietoja vangiksi jou-
tuneista.

Olen vakuuttunut siitä, että neuvostoliiton propagandaelinten päämääristä ja
menetelmistä suhteessa suomalaisiin talvi- ja jatkosodan sotavankeihin pitäisi
tehdä erillinen tutkimus tai kirja. Olen tässä työssäni hahmotellut vain sen ylei-
siä piirteitä. Analysoituani käytettävissäni olevat neuvostoliittolaista propagan-
daa koskevat asiakirjat olen tullut siihen tulokseen, että sitä ei voi pitää musta-
valkoisena ilmiönä. Selvien häviöiden ja tappioiden rinnalla oli monia myöntei-
siäkin saavutuksia, joista tärkein oli se, että Suomen armeijan sotilaille syntyi
jonkinasteinen luottamus sotavankien inhimilliseen kohteluun Neuvostoliitossa.
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   Sotavankien vaihto
ja palautus kotimaahan

Yksikään sota ei kestä ikuisesti. Jossain vaiheessa tulee se hetki, jolloin taistelut
loppuvat ja sotivien osapuolten edustajat istuvat neuvottelupöytään. Neuvotteli-
joiden tehtävänä on ratkaista sekä poliittiset ja aluekysymykset, että kantaa vas-
tuunsa oman maansa kansalaisista, jotka olosuhteiden pakosta ovat joutuneet
sotavankileireille. Olipa vankeusaika miten raskasta tahansa, ihminen toivoo
aina, että hänen oma maansa muistaa hänet ja tulee päivä, jolloin hän pääsee
takaisin kotiin. Toivo auttoi sotavankeja kestämään leirien koettelemukset.

Edellisissä luvuissa käsittelin suomalaisten sotavankien elinoloja, rekiste-
röintiä, terveydenhoitoa ja työskentelyä sotavankien ja internoitujen asiain hal-
linnon leireillä talvi- ja jatkosodan aikana. Käsittelin sotavankien keskuudessa
tehtyä poliittista työtä sekä heidän mahdollisuuksiaan tyydyttää henkisiä tarpei-
taan vankeudessa. Nyt on aika panna piste suomalaisten sotavankien elämälle
sisäasiain kansankomissariaatin leireillä ja tutkia vangiksi jääneiden suomalais-
ten paluuta kotimaahansa.

Sotavankien vaihdosta vastaavan komission toiminta
vuonna 1940

13. maaliskuuta 1940 Neuvostoliiton ja Suomen välille solmittiin sopimus sota-
toimien lopettamisesta. Heti sen jälkeen syntyi kuitenkin tiettyjä hankaluuksia:
puna-armeijan yksiköt ottivat aselevosta huolimatta vangiksi joitakin suoma-
laissotilaiden ryhmiä, jotka eivät olleet ehtineet palata omalle puolelleen
rintamalinjaa. Nämä toimet jatkuivat eräiden tietojen mukaan huhti–toukokuu-
hun 1940.1

Kumpikin maa noudatti pääpiirteissään vuoden 1907 Haagin ja vuoden 1929
Geneven sotavankisopimusta. Näiden kansainvälisten oikeudellisten asiakirjo-
jen ja maiden oman kansallisen lainsäädännön mukaan rauhansopimukseen lii-
tettiin pykälä, jonka mukaan sotavangit tuli palauttaa kotimaahansa mahdolli-
simman nopeasti.

Neuvostoliiton ulkoasiain kansankomissaari Vjatšeslav Molotov ilmoitti 8.
huhtikuutta 1940 Suomen hallituksen edustajalle Juho Kusti Paasikivelle Neu-
vostoliiton suostuvan sotavankien vaihdosta vastaavan yhteistyökomission pe-
rustamiseen Neuvostoliiton ja Suomen välille. Tämän hallitusten välisen elimen
tehtävät olivat seuraavat:

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 KansArk, VALPO I, k.496. Lista sotien välisenä aikana vangiksi otetuista ja Neuvostoliit-
toon menneistä suomalaisista sotilaista.
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1) vahvistaa työjärjestys toiminnalleen
2) määritellä rajanylityspaikat, joiden kautta sotavangit palautetaan kotimaa-

hansa
3) sotavankien evakuointitapa ja -ehdot.2

Jotta komissio voisi auttaa lähettämään sotavangit mahdollisimman nopeasti
Neuvostoliittoon ja Suomeen, sille annettiin valtuudet lähettää edustajansa sota-
vankien sijoituspaikkoihin. Sotavankien vaihto sujui niin hyvin, että sen parem-
min Neuvostoliitto kuin Suomikaan ei katsonut aiheelliseksi valvoa sotavan-
kien lähettämistä vaan tyytyivät niihin listoihin, jotka kumpikin maa esitti.

Näiden asiakirjojen mukaan kumpikin maa valitsi Viipurin yhteistyökomis-
sion toimintapaikaksi. Kummallakin maalla oli komissiossa kolme edustajaa.
Ennen komission kokousta Neuvostoliitto ja Suomi sopivat vielä eräistä sota-
vankien palauttamista koskevista yksityiskohdista. Ensinnäkin, vaikeasti haa-
voittuneet tai vakavasti sairaat sotavangit, jotka eivät kestä kuljetusta, luovute-
taan sitä mukaa, kuin he tervehtyvät. Maiden piti luovuttaa välittömästi toisil-
leen lista näistä sotavangeista. Toiseksi Neuvostoliitto vaati ehdottomasti luo-
vuttamaan heti ne sotavangit, jotka olivat syyllistyneet rangaistaviin rikoksiin.
Neuvostoliitto ilmeisesti pelkäsi, että nämä sotavangit kieltäytyvät palaamasta
Neuvostoliittoon sen jälkeen kun ovat kärsineet rangaistuksensa Suomessa.
Kolmanneksi Neuvostoliitto ja Suomi sopivat siitä, että sotavankien palautus on
saatava päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Molotovin nootin mukaan komission piti alun perin aloittaa työnsä jo 10.
huhtikuuta ja ensimmäiset sotavangit piti luovuttaa jo 15. huhtikuuta. Yhteisestä
sopimuksesta sen työn alkamista siirrettiin kuitenkin myöhemmäksi. Ensim-
mäinen istunto pidettiin 14. huhtikuuta. Komission jäseninä olivat Suomen puo-
lelta kenraali Uuno Koistinen, everstiluutnantti Matti Tiainen ja kapteeni Arvo
Viitanen. Neuvostoliiton edustajina olivat prikaatin komentaja Jevstingejev
(puna-armeijan edustajana), valtion turvallisuuden kapteeni Soprunenko (sisä-
asiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon pääl-
likkö) ja ulkoasiain kansankomissariaatin edustaja Tunkin. Näin ollen Neuvos-
toliitto nimitti komission jäseneksi sotavankikysymyksiä suoraan hoitaneiden
elinten edustajia. Armeija otti vangiksi suomalaisia sotilaita, sotavankien ja
internoitujen asiain hallinto vastasi heidän ylläpidostaan leireillä ja vastaanotto-
pisteissä ja ulkoasiain kansankomissariaatti valvoi suomalaisten sotavankien
vastaanottamiseen ja luovuttamiseen liittyviä kansainvälisoikeudellisia kysy-
myksiä.

Neuvostoliiton ja Suomen välinen sotavankien vaihdosta vastaava yhteistyö-
komissio toimi 14.–28. huhtikuuta 1940. Sinä aikana pidettiin kuusi istuntoa,3

joissa käsiteltiin seuraavia kysymyksiä:

○ ○ ○ ○ ○ ○
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1. kummankin armeijan sotavankien luovuttamismenettely
2. 13. maaliskuuta kello 12 voimaan tulleen aselevon sopimisen jälkeen van-

giksi otettujen suomalaisten sotavankien palauttaminen
3. tietojen hankkiminen kadonneista
4. sairaiden ja haavoittuneiden sotavankien luovutusaikataulu.

Ensimmäisessä istunnossa maiden edustajat luovuttivat toisilleen tiedot hallus-
saan olevien sotavankien lukumäärästä. Neuvostoliitto ilmoitti sillä olevan 706
suomalaista sotavankia ja suomalaiset ilmoittivat hallussaan olevan 5 395 neu-
vostoliittolaista sotavankia.4  Tässä istunnossa sovittiin myös arvioidut sotavan-
kien luovutusajat. Neuvostoliitto ilmoitti olevansa valmis palauttamaan 16.
huhtikuuta 106 sotavankia ja 20. huhtikuuta 600. Suomi sitoutui luovuttamaan
neuvostoliittolaiset sotavangit seuraavan aikataulun mukaisesti:

17. huhtikuuta: 800 sotavankia;
20. huhtikuuta: 800 sotavankia;
21. huhtikuuta: 800 sotavankia;
22. huhtikuuta: 800 sotavankia;
23. huhtikuuta: 800 sotavankia;
24. huhtikuuta: 800 sotavankia;
25. huhtikuuta: kaikki loput sotavangit lukuun ottamatta sairaita ja vakavasti
haavoittuneita, jotka oli sovittu luovutettavaksi sitä mukaan kuin tervehtyvät.5

Komission viidennessä istunnossa (27. huhtikuuta 1940) maat sopivat myös vii-
meksi mainitun sotavankiryhmän palauttamisen aikataulusta. Ensimmäisen
luovutuksen tuli tapahtua 10. toukokuuta. Komission arvion mukaan Suomi
pystyisi luovuttamaan tuolloin 70–100 sotavangin ryhmän, Neuvostoliitto puo-
lestaan noin 40 vakavasti haavoittunutta ja sairasta suomalaista sotavankia. Seu-
raavaksi vankien vaihtopäiväksi suunniteltiin 25. toukokuuta, jolloin oli tarkoi-
tus luovuttaa loput sotavangit, jotka terveydentilansa puolesta kestäisivät kulje-
tuksen.6  Edellä mainitut luvut osoittavat, että kummallakaan maalla ei ollut
tarkkaa lukumäärää hallussaan olevista sotavangeista. Tiedot kuitenkin tarken-
tuivat ja ennen komission työn loppumista kummallakin maalla oli täydelliset ja
tarkat tiedot sotavankien lukumäärästä.

Sotavankien vaihdon lisäksi komissio käsitteli myös kadonneiden puna-ar-
meijalaisten, suomalaisten, Suomen armeijassa palvelleiden kansainvälisten va-
paaehtoisten ja siviilien etsimistä.

Koska komissio työskenteli Neuvostoliiton alueella, Neuvostoliitto vastasi
pääosin sen kustannuksista. Prikaatin komentaja Jevstignejev lähetti 14. huhti-
kuuta 1940 Moskovaan sähkösanoman, jossa hän pyysi lähettämään 15 000
ruplaa komission esikunnan jäsenten ylläpitoon. Komission toiminnasta laadi-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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tusta selvityksessä todetaan, että neuvostoliiton delegaation jäsenet saivat 30
ruplaa päivässä ruokaan ja 15 ruplan päivärahan. Suomen delegaation jäsenten
viiteen aamiaiseen oli myönnetty 1250 ruplaa (250 jokaiseen).7

Komission työn kuluessa ja sotavankien vaihdon aikana käsiteltiin myös niin
Neuvostoliitossa kuin Suomessakin sotavangeilta vastaanottopisteissä ja leireil-
lä takavarikoidun omaisuuden palauttamista. Neuvostoliiton edustajat ilmoitti-
vat, että venäläisiltä sotavangeilta oli takavarikoitu Suomessa:

Rahaa: 285 604 ruplaa;
Passeja: 180;
Komsomolin jäsenkortteja: 175;
Puolueasiakirjoja: 55;
Ammattiliiton jäsenkortteja: 139;
Sotilaspasseja: 148;
Työkirjoja: 12;
Kelloja: 305;
Henkilöllisyystodistuksia: 14.8

Lisäksi Neuvostoliittoon palautettiin sotavankien vaihdon yhteydessä ryhmä
sotavankeja, jotka ilmoittivat, että heiltä oli takavarikoitu Suomessa 41 374
Suomen markkaa.9  Ryhmän jäseniltä takavarikoitujen erikoisvarusteiden ja
vaatteiden perusteella voidaan olettaa, että osa heistä oli tihutyö- ja tiedustelu-
ryhmien jäseniä ja luoteisrintaman tiedusteluosaston agentteja.10

Suomalaiset puolestaan ilmoittivat, että suomalaisilta sotavangeilta oli Neu-
vostoliitossa takavarikoitu henkilökohtaista omaisuutta – kelloja, kultasor-
muksia, kyniä jne – 160 009 markan arvosta ja rahaa 125 800 markkaa.11  21.
huhtikuuta 1940 neuvostoliittolainen komission valtuutettu, politrukki Šumilov
luovutti suomalaisille 19 873 markkaa 55 penniä.12  Näin ollen jokaisella suo-
malaisille olisi pitänyt olla vangitsemin aikana keskimäärin 150 markkaa. Vaik-
ka Neuvostoliitossa voimassa olleiden ohjeiden mukaan henkilökohtaiset esi-
neet, valuutta ja arvoesineet tuli rekisteröidä ja panna talteen, sisäasiain kan-
sankomissariaatin järjestelmän syövereissä katosi salaperäisellä tavalla yli sata-
tuhatta Suomen markkaa. Ei ole tiedossa, katosivatko rahat sisäasiain kansan-

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Soprunenkolle osoitettu sähkösanoma, jonka olivat allekirjoittaneet prikaatin komentaja
Jevstignejev ja pataljoonan komissaari Gusakov:
”Pyydän Teidän määräystänne koskien lupaa kuulustella Suomesta palautettuja sotavankeja,
entisiä luoteisen rintaman ja armeijan tiedusteluosaston agentteja, jotka on eri aikoina otettu
vangiksi Suomessa heidän suorittaessaan erikoistehtäviä. Kuulustelu on äärimmäisen välttä-
mätön epäonnistumisen syiden ja koulutuksen puutteiden selvittämiseksi. Kuulustelijaksi
tulee majuri toveri Pomerantsev. Peruste: Puolustusasiain apulaiskomissaarin, divisioonan
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komissariaatin syövereihin tai rosvojen taskuun vai liioittelivatko suomalaiset
heiltä takavarikoidun omaisuuden arvon. Myös Suomi luovutti Neuvostoliitolle
yhteistyökomission toiminnan aikana vain pienen osan neuvostoliittolaisilta
sotavangeilta takavarikoidusta henkilökohtaisesta omaisuudesta. Valitettavasti
tutkijoilla ei ole tarkkoja tietoja jäljelle jääneen omaisuuden palauttamisesta
suomalaisille tai neuvostoliittolaisille sotavangeille talvisodan jälkeen.

Kotimaahan paluun järjestäminen – talvisota

Suomalaisten sotavankien kotiinpaluu alkoi yhteistyökomission istunnossa so-
vitussa aikataulussa. Ensimmäinen 107 hengen sotavankiryhmä ylitti valtion
rajan 16. huhtikuuta 1940. Samana päivänä Neuvostoliiton sisäasiain apulais-
komissaari Tšernyšov, joka valvoi sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
toimintaa, antoi määräyksen saattaa Grjazovetsin sotavankileirillä olevat suo-
malaiset lähtökuntoon Suomeen palauttamista varten. Tämän määräyksen pe-
rusteella prikaatin komentaja Jevstignejev lähetti Leningradin sotilaspiirin
3:nenn osaston päällikölle, prikaatin komentaja Tulupoville sähkösanoman,
jonka sisältö oli seuraava:

”Pyydän siirtämään 600 suomalaista sotavankia Grjazovetsin sotavan-
kileiriltä. Junan on oltava Pohjoisen rautatielinjan Grjazovetsin asemalla
niin, että se ehtii 20.4.40. kello 9.00 mennessä valtion rajalle Viipuri–
Simola -radan varressa sijaitsevaan Vainikkalaan.”

Leirin johto oli vastuussa suomalaisten sotavankien vartioinnista ja muonituk-
sesta kuljetuksen aikana.13

Kahden päivän kuluttua eli 18. huhtikuuta 1940, Jevstignejev antoi uuden
määräyksen lähettää viimeistään 24. huhtikuuta kaikki Borovitšin sairaalassa
olevat terveet suomalaiset sotavangit Siestrajoen vastaanottopisteeseen Suo-
meen lähettämistä varten.14  Jo 23. huhtikuuta suomalaisia odotti Borovitšin sai-
raalassa sisäasiain kansankomissariaatin joukoista koottu saattovartio ja rauta-
tieasemalla neljä härkävaunua, joiden piti kuljettaa heidät Viipurin asemalle 26.
huhtikuuta kello 7:ksi. Sairaalan johdolle oli annettu määräys antaa vangeille
mukaan eväät neljäksi vuorokaudeksi.15  Tässä aseleposopimuksen mukaisesti
Suomeen luovutetussa sotavankiryhmässä oli 151 suomalaista sotilasta.

29.12.1939 annetun sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien vastaanot-
topaikkojen toimintaa koskevan tilapäisen ohjeen ja Tšernyšovin määräyksen
mukaisesti sotavankeja Grjazovetsin leiriltä kuljettaneessa 20 vaunusta koostu-
vasta junassa oli vartijoiden lisäksi myös leirin johtaja, leirin erikois- ja rekis-
teröintiosaston johtajat ja lääkintäosaston työntekijä, joka oli välskäri. Jokaisel-
le sotavangille annettiin matkaa varten eväät: 3 kg leipää, 700 g silliä tai säilyk-
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keitä, 6 g teetä, 150 g sokeria, 100 g saippuaa, 1 paketti mahorkkaa ja 2 rasiaa
tulitikkuja. Suomalaisille annettiin matkaevääksi elintarvikkeita enemmän kuin
mitä kansankomissaarien neuvoston talousneuvoston 20.9.1939 hyväksymät
sotavankien muonitusnormit edellyttivät. Grjazovetsin leiriltä saapunut 575
suomalaisen sotavangin ryhmä luovutettiin Suomen armeijan edustajille 20.
huhtikuuta 1940.

Sotavankien vaihto tapahtui rajalla kilometrin päässä Vainikkalan asemasta
itään. Neuvostoliiton puolesta siitä vastasivat kapteeni Zverev ja politrukki
Šumilov, Suomen puolesta kapteeni Väinölä.16

Neuvostoliitto luovutti sopimusten mukaisesti Suomelle 10. toukokuuta
1940 viisi ruotsalaista Suomen armeijassa palvellutta vapaaehtoista17 , jotka oli-
vat olleet Grjazovetsin leirillä. Heidän joukossaan oli kolme upseeria, yksi ker-
santti ja yksi sotamies.18  16. toukokuuta 1940 sotavankien ja internoitujen asi-
ain hallinnon päällikkö Soprunenko lähetti sisäasiain kansankomissariaatin
Sverdlovskin alueen päällikölle määräyksen lähettää heti vartijoiden ja lääkin-
tähuollon henkilökunnan saattamana kolme Sverdlovskin sotavankisairaalassa
hoidettavana olevaa suomalaista sotavankia.19

Venäläis-suomalaisen sotavankien vaihtoa hoitaneen yhteistyökomission
työtä kuvaavat asiakirjat osoittavat, että komission työ sujui ilman hankaluuk-
sia. Komission puheenjohtaja, prikaatin komentaja Jevstignejev teki yhteenve-
don sen toiminnasta ja esitti 9. kesäkuuta 1940 ”Selonteon Neuvostoliiton ja
Suomen välisen sotavankien vaihdosta vastaavan komission työstä”. Tässä asia-
kirjassa todetaan mm., että sotavankien vaihto suoritettiin seuraavalla aikatau-
lulla: suomalaiset sotavangit luovutettiin 16., 20. ja 26. huhtikuuta, 10. ja 25.
toukokuuta, 7. kesäkuuta 1940 ja neuvostoliittolaiset sotavangit otettiin vastaan
17., 20., 21., 22., 23., 24., 25 ja 26. huhtikuuta, 10. ja 25. toukokuuta ja 7. kesä-
kuuta 1940.

Suomeen luovutettiin 838 sotavankia ja 20 ilmoitti haluavansa olla palaamat-
ta kotimaahansa. Suomeen palautettujen sotavankien joukossa oli:

– päällystöön kuuluvia: 8
– alipäällystöön kuuluvia: 152
– rivimiehiä: 615.

Neuvostoliiton sotasairaaloissa hoidettavina olleiden sotavankien joukossa oli:

– päällystöön kuuluvia: 2
– alipäällystöön kuuluvia: 8
– rivimiehiä: 48.20

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Vaikka komissio lopetti työnsä jo huhtikuussa, sotavankien ja internoitujen si-
viilien vaihto jatkui kuitenkin koko sotien välisen ajan 1940–1941. Kumpikin
maa lähetti toiselle useita kyselyjä yrittäen selvittää kadonneiden kohtalon. Ola-
vi Väärimäki ja Toivo Pöntinen esimerkiksi palautettiin Neuvostoliitosta Suo-
meen 29. lokakuuta 1940. Viimeiset sotavangit vaihdettiin todennäköisesti 21.
huhtikuuta 1941, jolloin entinen neuvostoliittolainen sotavanki Nikifor Guba-
revitš, joka oli kieltäytynyt talvisodan jälkeen palaamasta Neuvostoliittoon,
vaihdettiin suomalaiseen kauppiaaseen, Yrjö Nikolai Niemiseen.21  On kuiten-
kin selvää, että Neuvostoliitto ei palauttanut Suomeen kaikkia sen kansalaisia
talvisodan päättymisen jälkeen, koska vielä 1950-luvulla Suomeen palasi suo-
malaisia, jotka oli otettu vangiksi talvisodan aikana.

Vankeudesta palanneiden kohtelu – talvisota

Suomalaiset sotavangit ylittivät lopulta uuden valtakunnan rajan ja pääsivät
Suomeen. Vankeus päättyi. He eivät kuitenkaan päässeet heti kotiin. Heidän oli
käytävä ensin läpi tutkinta entisten sotavankien karanteenileireillä. Talvisodan
jälkeen kaikkien sotavankien tutkintaa ei tehty yhdessä paikassa kuten jatko-
sodan jälkeen, jolloin kaikki sotavangit kerättiin Hankoon. Suurin osa entisten
sotavankien kuulusteluista pidettiin Helsingissä. Vuoden 1940 syksyn ja vuo-
den 1941 kevään välisenä aikana palautettuja sotavankeja kuitenkin kuulustel-
tiin esimerkiksi Imatralla, Kouvolassa, Mikkelissä ja muilla paikkakunnilla.

Armeijan esitutkintajoukkojen erikoisryhmät kuulustelivat entisiä sotavanke-
ja heti, kun nämä olivat ylittäneet valtakunnan rajan. Perusteelliset kuulustelut
kuitenkin pidettiin vasta pysyvässä sijoituspaikassa. Kun olen tutkinut, analy-
soinut ja vertaillut käytettävissäni olevia suomalaisten sotavankien Suomessa
pidettyjen kuulustelujen pöytäkirjoja ja armeijan tutkijoiden raportteja, olen
löytänyt joitakin kysymyksiä, joita sotavankeudesta palaavien suomalaisten
sotamiesten ja upseereiden kuulusteluissa yritettiin selvittää erityisen perusteel-
lisesti:

1. vangiksi jäämistilanne
2. sotavangin kohtelu vangiksi jäämishetkellä
3. vartiointi kuljetettaessa sotavankeja väliaikaisiin ja pysyviin sijoituspaik-

koihin
4. sotavankien vastaanottopisteiden ja leirien olosuhteet
5. sotavankien muonitusnormit Neuvostoliitossa, suomalaisten sotavankien

muonitus sisäasiain kansankomissariaatin vankiloissa
6. lääkintähuolto Neuvostoliiton sotavankileireillä ja -sairaaloissa
7. sotavangeilta takavarikoidut henkilökohtaiset esineet ja rahat

○ ○ ○ ○ ○ ○

21 UA, 109E7; Frolov D., Talvisodan 1939–1940 neuvostoliittolaiset sotavangit// Sota-
historiallinen aikakauskirja, 19/2000.
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8. suomalaisten sotavankien valokuvien käyttäminen puna-armeijan lentoleh-
tisissä

9. sisäasiain kansankomissariaatin työntekijöiden suorittamien sotavankien
kuulustelujen olosuhteet ja sisältö

10. suomalaisten sotavankien värväys Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun pal-
velukseen

11. propagandatyö suomalaisten sotavankien keskuudessa leireillä ja vastaan-
ottopaikoissa

12. suomalaisten kommunistien propagandatyö sotavankien keskuudessa
13. sotatoimien päättymisen jälkeen Neuvostoliitosta poistumasta kieltäyty-

neiden sotavankien nimien selvittäminen
14. loikkareiden nimien selvittäminen
15. vihollisarmeijan aseistus ja sen määrä
16. suomalaisten sotavankien neuvostoviranomaisilta osakseen saama kohtelu

leireillä väliaikaisissa sijoituspaikoissa ja vankiloissa
17. Suomeen palaavien sotavankien mieliala.

Edellä esitetty luettelo ei ole virallinen, mutta olen laatinut sen useimmin esitet-
tyjen kysymysten perusteella. Luonnollisesti joissakin kuulustelupöytäkirjoissa
on kaikki edellä mainitut kysymykset, joissakin vain osa niistä. Lista antaa kui-
tenkin kuvan siitä, mikä suomalaisia armeijan tutkijoita kiinnosti eniten.

Vangiksi joutumisen syiden ja olosuhteiden selvittämisen jälkeen 35 suoma-
laista Neuvostoliitosta palautettua entistä sotavankia sai syytteen epäiltynä va-
koilusta Neuvostoliiton hyväksi ja isänmaan petturuudesta. Heistä 30 tuomittiin
eripituisiin vankeusrangaistuksiin, 4 kuukaudesta elinkautiseen. Suurin osa tuo-
mituista sai 6–10 vuoden vankeustuomion. Viisi vapautettiin todisteiden puut-
teen vuoksi.22

Suomen sotilas- ja siviiliviranomaiset käyttivät eri tarkoituksiin entisten sota-
vankien kuulustelussa saamiansa tietoja. Eniten niitä käytettiin kuitenkin hy-
väksi suunniteltaessa ja toteutettaessa propagandakampanjoita jatkosodan kyn-
nyksellä ja sen aikana.

Jatkosodan sotavankien paluu kotimaahan

Jatkosota päättyi syyskuussa 1944 kestettyään sitä ennen lähes kolme ja puoli
vuotta. Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitto ja Suomi solmivat aselevon.
Tätä tapahtumaa olivat odottaneet monet, varsinkin suomalaiset sotavangit.

○ ○ ○ ○ ○ ○

22 KansArk, EK-VALPO I XXIX 41b k2984. Vertailun vuoksi: kun oli selvitetty vangiksi jää-
misen syyt ja sotavangin käyttäytyminen vankeuden aikana, ammuttiin 158 entistä neuvos-
toliittolaista sotavankia, jotka suomalaiset olivat palauttanet talvisodan jälkeen Neuvosto-
liittoon. 4354 sotavankia, joita vastaan ei ollut tarpeeksi aineistoa syytteen nostamiseksi,
mutta joita epäiltiin vangiksi jäämisen syiden vuoksi, tuomittiin sisäasiain kansankomissa-
riaatin erikoiskokouksen päätöksellä työleirille 5–8 vuodeksi. Vain 450 entistä sotavankia,
jotka jäivät vangiksi haavoittumisen, sairauden ja paleltumisen vuoksi, vapautettiin oikeu-
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Kuten talvisodan jälkeen vuonna 1940, myös jatkosodan lopettaneen asele-
von solmimisen jälkeen kumpikin maa ilmoitti olevansa valmis aloittamaan so-
tavankien vaihdon kansainvälisen oikeuden normien, Haagin ja Geneven sota-
vankisopimusten ja maiden välisten sopimusten mukaisesti. Perustettavan val-
vontakomission tehtäväksi tuli mm. sotavankien palauttaminen. Komission toi-
minnassa oli uutta se, että neuvostovaltion edustajat kävivät Suomessa sijaitse-
villa sotavankileireillä ja valvoivat tiukasti venäläisten sotavankien Neuvosto-
liittoon palautuksen valmistelua.23  Aivan samoin kuin talvisodan jälkeen suo-
malaisia ei kuitenkaan päästetty jatkosodankaan jälkeen Neuvostoliiton alueel-
la sijaitseville sotavankileireille.

Syksyyn 1944 mennessä suurin osa suomalaisista sotavangeista oli koottu
yhteen paikkaan eli sisäasiain kansankomissariaatin Tšerepovetsin leirille nro
158. Kuten muistamme, Neuvostoliitto toimi samalla tavalla suomalaisten sota-
vankien suhteen myös talvisodan jälkeen, jolloin 600 suomalaista sotavankia
koottiin Grjazovetsin leirille ennen heidän palauttamistaan Suomeen. Tällä ker-
taa sotavankeja oli kuitenkin huomattavasti enemmän: Tšerepovetsin leirillä oli
1806 suomalaista sotavankia.

Ensimmäiseksi alettiin palauttaa neuvostoliittolaisia sotavankeja Suomesta
Neuvostoliittoon. Ensimmäinen erä ylitti valtakunnan rajan Vainikkalassa 15.
lokakuuta 1944. Neuvostoliittolaisten virallisten tietojen mukaan kotimaahan
palasi 42 783 neuvostoliittolaista sotavankia,24  vankeudessa kuoli yli 18 000
neuvostoliittolaista sotamiestä ja upseeria. Olen vakuuttunut siitä, että neuvos-
toliittolaisten sotavankien palauttaminen aloitettiin ennen kaikkea siksi, että
neuvostoviranomaiset pelkäsivät joidenkin sotavankien kieltäytyvän palaamas-
ta kotimaahansa. Pelko ei ollut aiheeton. Niin talvi- kuin jatkosodankin jälkeen
Suomen viranomaiset lupasivat antaa neuvostoliittolaisille sotavangeille turva-
paikan tai lähettää heidät mihin maahan tahansa. Tuo lupaus oli vuonna 1940
lähinnä propagandatarkoituksessa tehty ele, sillä talvisodan jälkeen Suomeen
jäi vain 20 entistä neuvostoliittolaista sotavankia. Muihin maihin lähteiden
määrä ei ole tiedossa.25  Jatkosodan jälkeen tilanne oli kuitenkin toinen. Koska
neuvostoliittolaisilla sotavangeilla oli jo käsitys siitä, mitä heille saattaa tapah-
tua kotimaahan paluun jälkeen, monet pakenivat Ruotsiin usein suomalaisten
viranomaisten avustuksella. Valitettavasti meillä ei ole tarkkoja lukuja näistä
tapauksista. Näin ollen Neuvostoliitolla oli syytä pelätä, että kaikki sen kansa-
laiset eivät palaa kotimaahan.

Kun suurin osa neuvostoliittolaisista sotavangeista oli palautettu, alkoi suo-
malaisten vuoro. He odottivat kärsimättöminä Tšerepovetsin leirillä kotiinpa-
luun alkamista ja pitivät jokaista aamutarkastusta lähtövalmistelujen alkami-

○ ○ ○ ○ ○ ○

23 Entisen neuvostoliittolaisen sotavangin Nikolai Djakovin muistelmissa kerrotaan hänen
oleskelustaan eri sotavankileireillä Suomessa vuosina 1941–1944. Djakov kertoo mm. Neu-
vostoliiton valtuutetun vierailuta Vaasan sotavankileirille, neuvostoliittolaisten sotavankien
palauttamisen valmistelusta ja ehdoista. Tässä yhteydessä on todettava, että N. Djakovin
muistelmat ovat ainoa (!) Venäjän historiagrafian muistelmateos vankeudesta Suomessa.
&,4����7��(�
�>	U�'���;�'��"��
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25 Tästä kysymyksestä katso myös: Frolov D., 2000, 178, 191.
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sena. Sotavankien ja internoitujen asiain hallinto päätti, että ensimmäisenä tulee
lähettää kotimaahansa aktiiviset antifasistit ja työssä ansioituneet eli hyvin
käyttäytyneet sekä sairaat ja heikossa fyysisessä kunnossa olevat sotavangit.
Tämä idea perustui siihen, että Suomeen piti lähettää ensimmäisenä mahdolliset
”vallankumouksen sotilaat”, ja kommunismin aate saadaan leviämään Suomen
kansan keskuuteen. Toiseksi sen avulla herätettäisiin Neuvostoliittoon vielä
jääneissä motiivia parantaa työn tuottavuutta ja laatua. Kolmanneksi haluttiin
päästä eroon niistä, joiden työvoimaa kansantalous ei voinut enää tehokkaasti
hyödyntää. Neuvostoliitto ei voinut kuitenkaan lähettää ensimmäisessä erässä
selvästi sairaita sotavankeja, koska se oli ilmoittanut, että sotavankien leireillä
on hyvät olosuhteet ja laadukas terveydenhoito. Siksi sairaiden ryhmä piti hoi-
taa ensin edes vähän parempaan kuntoon. Suomalaiset sotavangit itse ajattelivat
kuitenkin toisin. Koska he uskoivat, että sairaiden lähettäminen kestää pitkään,
he eivät käyneet lääkärin vastaanotolla vaan salasivat sairautensa ja kieltäytyi-
vät työstä vapauttamisesta. Tällä selittyy mielestäni se, että Suomen viranomai-
set pitivät tätä ensimmäistä sotavankien erää terveydentilaltaan kaikkein hei-
koimpana.

Ennen kotimaahan lähettämistä suomalaisille sotavangeille annettiin heidän
vankeuden aikana ansaitsemansa palkkarahat. Neuvostoliiton lainsäädännön
mukaan ruplia ei saanut kuitenkaan viedä maasta,26  joten ne oli pakko käyttää
Neuvostoliiton alueella. Näin suomalaisten sotavankien keskuudessa alkoi kau-
pankäynti.27  Koska ostovoima ylitti moninkertaisesti tarjonnan, monet sota-
vangit yksinkertaisesti heittivät käyttämättä jääneet rahat menemään. Kun suo-
malaiset tulivat Viipuriin, heidät tarkistettiin listojen mukaan ja kysyttiin, halu-
siko joku jäädä Neuvostoliittoon. Sen jälkeen he jäivät odottamaan rajan yli lä-
hettämistä.

Ensimmäinen erä, 1 252 sotavankia, joiden joukossa oli lotta Kirsti Ruotsa-
lainen28  ja hänen Tšerepovetsin leirillä syntynyt poikansa, ylittivät valtakunnan
rajan 23. marraskuuta 1944. Suomen puolella tehdyn lyhyen pysähdyksen, ate-
rian ja terveystarkastuksen jälkeen entiset sotavangit lähetettiin karanteenilei-
rille Hankoon. Seuraava suomalaisten sotavankien ryhmä saapui Suomeen kuu-
kauden kuluttua eli 25. joulukuuta 1944. Tämä ryhmä oli huomattavasti pie-
nempi, sillä siinä oli vain 551 sotavankia.

Neuvostoliitosta palaavien suomalaisten sotavankien terveydentila ei ollut
paras mahdollinen. Kolmas erä tuli Suomeen 28. maaliskuuta 1945. Tässä ryh-

○ ○ ○ ○ ○ ○

26 Vuonna 1947, kun ulkomaalaisten sotavankien joukkomittainen palauttaminen kotimaahan-
sa alkoi, ruplien vienti maasta sai sellaiset mittasuhteet, että Neuvostoliiton apulaissisämi-
nisteri I. Serov antoi 14. elokuuta määräyksen, jonka mukaan internoidut ja heidän henkilö-
kohtainen omaisuutensa tuli tutkia huolellisesti. Takavarikoidut rahat tuli luovuttaa leirin
talousosastolle. ����������������"""����000��<9 M<9:�

27 Jotkut suomalaiset ostivat esimerkiksi saksalaisilta sanomalehtiä sätkien käärimistä varten.
Entinen sotavanki Teuvo Alava on kertonut ostaneensa ruplillaan puolikkaan Freis Deutsch-
land -lehteä. Alava, T., Frolov, D., Nikkilä, R., 2002, 106

28 Joutui partisaanijoukkueen Mstiteli (Kostajat) vangiksi 24. joulukuuta 1943 Repolan suun-
nalla. Samaan aikaan joutui vangiksi myös Anni Tekkala ja Uuno Ulgren.� ��=(&38�
�������������
� �9�����%M�<��;
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mässä oli 89 sotavankia ja 35 internoitua. Suomen sotilasviranomaiset totesivat,
että he olivat selvästi paremmassa kunnossa kuin edellisten ryhmien mukana
tulleet. Siitä huolimatta heistäkin 63 sotavankia joutui heti leirin sairaalaan seu-
raavien tautien vuoksi:

– tuberkuloosi (18 henkeä)
– haavoittuminen ja invalidisoituminen (15 henkeä)
– punatauti (8 henkeä)
– nälkiintyminen (5 henkeä)
– malaria (3 henkeä)
– hepatiitti (3 henkeä)
– lavantauti 2 henkeä)
– pikkulavantauti (2 henkeä)
– kurkkumätä (1 henkeä)
– yleinen heikkous ja kuume (5 henkeä).

Nämä tiedot vahvistavat täysin ne tiedot, jotka on esitetty sisäasiain kansan-
komissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon raportissa ulko-
maalaisten sotavankien sairauksista vuonna 1944. Kirjoitin tästä edellisissä lu-
vuissa.

Neljäs suomalaisten sotavankien ryhmä saapui Suomeen 30. toukokuuta
1946, toisin sanoen melkein kaksi vuotta jatkosodan päättymisen jälkeen. Tässä
ryhmässä oli 34 henkilöä, 18 sotavankia ja 16 internoitua. Sen jälkeenkin Suo-
meen tuli yksittäisiä sotavankeja, jotka olivat eri syistä jääneet Neuvostoliittoon.

Neljän sotavankiryhmän mukana Suomeen palasi jatkosodan jälkeen 1926
henkilöä. Palanneiden nimet ilmoitettiin radiossa ja sanomalehdissä ja sukulai-
sille lähetettiin kirjeitä.

Vankeudesta palanneiden kohtelu – jatkosota

Kuten talvisosan jälkeen myös kotimaahan palaavat jatkosodan sotavangit jou-
tuivat paluunsa jälkeen tutkintaan. Tätä varten Hankoon perustettiin erillinen
leiri. Kaikki sotavangit joutuivat lääkärintarkastukseen, jossa selvitettiin heidän
terveydentilansa. Aseleposopimuksen mukaisesti Neuvostoliitosta kotimaahan-
sa palautettujen suomalaisten sotavankien terveydentila oli huono. Sen lisäksi
että lähes kaikilla oli jokin sairaus, käytännöllisesti kaikki olivat myös ali-
painoisia. Jotkut sotavangit painoivat alle 40 kiloa.29  Rajan ylittämisen jälkeen
sotavangeille tarjottiin hernekeittoa ja näkkileipää, mikä aiheutti monille näl-
kiintyneille ja heikossa kunnossa oleville sotavangeille erilaisia sairauksia, kos-
ka he söivät liikaa. Tämän seurauksena joitakin miehiä kuoli välittömästi Han-
koon saapumisen jälkeen.

○ ○ ○ ○ ○ ○

29 Suomalaisten sotavankien haastattelut Suomalaiset sotavankien saaristossa dokumenttielo-
kuvaa varten, ohjaaja Reijo Nikkilä, YLE 2000. Reijo Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
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Lääkärintarkastuksen jälkeen alkoi tutkinta ja armeijan tutkijoiden kuuluste-
lu. Tätä varten perustettiin erityinen 18 -jäseninen tutkijaryhmä. Kuten talvi-
sodankin jälkeen tutkijoilla oli joitakin suomalaisia sotilasviranomaisia erityi-
sesti kiinnostavia kysymyksiä. Sotavangit joutuivat vastaamaan seuraaviin ky-
symyksiin:

1. Millaista oli kohtelu ja olosuhteet sotavankileireillä?
2. Jouduitteko väkivaltaisen tai muun vastaavan huonon kohtelun kohteeksi

ollessanne Neuvostoliitossa? (Jos jouduitte, kuvatkaa lyhyesti.)
3. Tiedättekö tapauksia, jolloin muut suomalaiset sotavangit joutuivat väki-

vallan tai kiusaamisen kohteeksi? (Kuvatkaa yksityiskohdat, olitteko todis-
tajana tai keneltä olette kuullut.)

4. Tiedättekö tapauksia, jolloin suomalainen sotavanki tapettiin Neuvostolii-
tossa? (Kuvatkaa yksityiskohdat, olitteko todistajana tai keneltä olette kuul-
lut.)

5. Sattuiko suomalaisten sotavankien keskuudessa kuolintapauksia, moniko
kuoli ja miksi teidän mielestänne?

6. Millaista hoitoa sairaat ja haavoittuneet suomalaiset sotavangit saivat sota-
vankileireillä?

Kuten edellä olevasta luettelosta näkyy, kysymykset olivat hyvin yksipuolisia.
Kysymyksiin myös odotettiin enimmäkseen negatiivisia lausuntoja vankeudes-
sa olosta. Jos ottaa huomioon olosuhteet, joissa suomalaisia pidettiin, on täysin
luonnollista, että he antoivat neuvostoliittolaisten leirein olosuhteista juuri sel-
laiset tiedot, jotka kuulustelijat halusivat heiltä kuulla. Tapahtumien tällaista
tulkintaa olen käsitellyt jo muutaman kerran tässä työssäni. Sotavangit antoivat
kuulustelijan haluamat tiedot, yrittivät luoda itsestään myönteisen kuvan ja pa-
rantaa näin omaa asemaansa tutkinnan aikana.

On luonnollista, että armeijan tutkijat eivät kyenneet täysin välttämään entis-
ten sotavankien lausuntojen subjektiivista tulkintaa, ja tutkijoiden suhtautumi-
nen sotavankeihin vaihteli. Sotavankien kuulustelupöytäkirjoihin kirjattiin
Hangossa erilaisia päätöslauselmia vangiksi jäämisen olosuhteista esitettyihin
kysymyksiin annettujen vastausten mukaan. Kuulustelupöytäkirjoista näkee
esimerkiksi erilaisen suhtautumisen upseereihin ja rivimiehiin. Tutkittuani en-
tisten sotavankien kyselykaavakkeita Hangossa tulin siihen tulokseen, että up-
seereihin suhtauduttiin ennakkoluuloisemmin kuin rivimiehiin. Koska heillä oli
enemmän koulutusta ja mm. sotilaallisia tietoja, heidän olisi tutkijoiden mieles-
tä pitänyt kaikin keinoin välttää vangiksi joutuminen. Sen sijaan rivimiehet, jot-
ka noudattivat ohjesääntöä ja esimiestensä käskyjä, joutuivat usein vangiksi
juuri komentajiensa virheiden vuoksi. Toisin sanoen he joutuivat vangiksi itses-
tään riippumattomista syistä. Tämä on tietenkin karkea ja yksinkertainen kaava,
mutta juuri se osoittaa subjektiivisen suhtautumisen sotavankien lausuntoihin.
Poikkeuksiakin oli. Ilmavoimien upseereihin suhtauduttiin myötämielisesti,
koska he joutuivat vangiksi sen jälkeen, kun heidän koneensa oli ammuttu tais-
telutilanteessa alas. Toisin sanoen he jäivät vangiksi itsestään riippumattomista
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syistä. Esimerkiksi Suomen ilmavoimien kapteeni P:n30  kuulustelupöytäkir-
jassa on seuraava johtopäätös: ”Vastaukset ovat totuudenmukaisia. Täytti van-
keudessa upseerin velvollisuutensa ja säilytti korkean moraalin”.31  Tämän vas-
tapainona Viipurissa vangiksi jääneen jalkaväen upseerin32  kuulustelupöytä-
kirjassa on toisenlainen päätöslauselma: ”Vastaukset ovat valheellisia. Salaa jo-
tain kuulustelun aikana. Vaikuttaa siltä, että tuntee itsensä syylliseksi johon-
kin.”33

Myös suhtautuminen rivimiehiin luonnollisesti vaihteli sen mukaan, mitä he
kertoivat vangiksi jäämisen olosuhteista ja käyttäytymisestään vankeudessa.
Niistä riippuen kuulustelupöytäkirjoihin kirjattiin erilaisia päätöslauselmia.
Esimerkiksi: ”Kertomus on totuudenmukainen. Ei vaikuta kommunistilta.”
”Kertomus on totuudenmukainen. Hiljainen ja sulkeutunut luonne. On täyttänyt
kaikki velvollisuutensa niin ennen vangiksi jäämistään kuin vankina ollessaan-
kin.” Toisenlaisiakin päätöslauselmia kuitenkin löytyy: ”Vastaukset vaikuttavat
valheellisilta”, ”Ei voi täysin luottaa”, ”Vastaukset on tarkistettava”.34

Oman ryhmänsä muodostavat radiolähetyksissä ja lentolehtisissä mainittujen
loikkareiden ja sotavankien kuulustelupöytäkirjat. Heihin suhtauduttiin jo val-
miiksi ennakkoluuloisesti. Heidän vastauksensa tarkistettiin huolellisesti, niistä
yritettiin löytää ristiriitaisuuksia ja niitä verrattiin muiden sotavankien lausun-
toihin. Jokainen mainitsematta jäänyt asia tulkittiin siten, että vastaaja ei halua
kertoa koko totuutta. Suomen sotilasviranomaiset seurasivat koko jatkosodan
ajan tarkasti Neuvostoliiton radion lähetyksiä ja kirjasivat ylös kaikki maininnat
suomalaisista sotavangeista. Kuten edellä totesin, neuvostoliittolaiset käyttivät
propagandassaan usein kuolleiden suomalaisten sotamiesten ja upseereiden
henkilötietoja. Kirjattaessa suomalaisia sotilaita Neuvostoliitossa kadonneiden
sotavankien listaan pitää siksi suhtautua erittäin varovasti tietoon jonkun esiin-
tymisestä radiossa.

Suomalaisista saatiin tietoja myös kuulustelemalla neuvostoliittolaisia sota-
vankeja. Esimerkiksi 7. helmikuuta 1944 vangiksi jääneen vakavasti haavoittu-
neen neuvostoliittolaisen ryhmänjohtaja Kuprikovon35  kuulustelun tuloksena
saatiin tietoja suomalaisista sotavangeista Eino Rajalasta ja Nymannista, sekä
kahdeksasta puna-armeijan propagandajoukoissa työskentelevästä suomalai-
sesta sotavangista.36  Neuvostoliittolaistenkaan sotavankien antamat tiedot eivät
kuitenkaan olleet aina totuudenmukaisia, koska he eivät usein tienneet etulin-
jassa näkemiensä suomalaisten nimiä. Ja jos he tiesivätkin heidän nimensä, he
saattoivat sanoa nimen väärin tai sekoittaa heidät saksalaisiin sotavankeihin.
Neuvostoliittolaisten sotavankien lausunnot eivät olleetkaan koskaan tärkein
tiedonlähde Päämajalle sen laatiessa listoja taistelutoimien aikana vangiksi jou-
tuneista suomalaisista.

○ ○ ○ ○ ○ ○

30 Tekijä jättänyt sukunimen pois, D.F.
31 SA, T26073
32 Tekijä jättänyt sukunimen pois, D.F
33 SA, T26073
34 SA, T26073/1-21
35 Kuollut 8.helmikuuta 1944.
36 Sotavangit ry:n arkisto.
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Pääosa Neuvostoliiton sotavankileireillä olevia suomalaisia sotavankeja kos-
kevista tiedoista saatiin kuulustelemalla Suomeen palanneita entisiä sotavanke-
ja. Tämä kysymys on käytännöllisesti katsoen jokaisessa Hangossa pidetyn
kuulustelun pöytäkirjassa. Talvi- ja jatkosodan sotavankien kuulustelupöytä-
kirjojen perusteella voi todeta, että jatkosodan entisiltä sotavangeilta kyseltiin
jatkuvasti tietoja vankeudessa kuolleista tai tapetuista. Näiden vastausten perus-
teella laadittiin listat Neuvostoliitossa kuolleista Suomen armeijan sotamiehistä
ja upseereista.

Suurin osa suomalaisista sotavangeista lähetettiin karanteenileirillä suorite-
tun tutkinnan jälkeen hoidettavaksi sota- tai siviilisairaalaan. Huonosta tervey-
dentilastaan huolimatta kaikki suomalaiset sotavangit sanoivat kuitenkin kuu-
lusteluissa olevansa iloisia päästyään takaisin kotimaahan ja että Hangon leirin
olosuhteet ja hoito olivat hyvät. Tässä kysymyksessä Neuvostoliitosta jatko-
sodan jälkeen Suomeen palanneet entiset sotavangit olivat varmaankin vilpittö-
miä.

Suomen viranomaiset laativat listat niistä suomalaisista, jotka eivät palanneet
jatkosodan jälkeen vankeudesta Neuvostoliitosta, etupäässä entisten sotavanki-
en lausuntojen perusteella. Kaikkein pisimpään Neuvostoliitossa viipyivät ne
sotavangit, jotka olivat saaneet tuomion rikoksesta. V. Galitskin tietojen mukaan
sen jälkeen kun Neuvostoliitosta oli palautettu suurin osa sotavangeista vuonna
1945, sinne jäi vielä noin 100 Suomen kansalaista.37  Heidät luovutettiin Suo-
meen sen jälkeen, kun he olivat kärsineet rangaistuksensa. Sisäasiain kansan-
komissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon apulaispäällikön I.
Denisovin Vjatšeslav Molotoville lähettämän tiedonannon mukaan sisäasiain-
ministeriön leireillä oli huhtikuussa 1952 kaksi suomalaista jatkosodan sota-
vankia, jotka oli tuomittu rikoksista sekä 5 suomalaista sotavankia, joita ei ollut
tuomittu.38

Suomen hallitus vaati Neuvostoliiton viranomaisia selvittämään kaikkien en-
tisten sotavankien ja siviilien kohtalon ja mahdollisuuksien mukaan lähettä-
mään heidät Suomeen. Helmikuussa 1954 Suomeen palautettiin 62 suomalais-
ta. He ilmoittivat, että heillä oli tiedot vielä 88 suomalaisesta, joista osa oli sivii-
lejä, osa sotavankeja. Viimeinen suomalainen sotavanki palasi kotimaahansa
vuonna 1955.

Neuvostoliitto osoitti ensimmäisen kerran mielenkiintoa suomalaisten sota-
vankien palauttamiseen kotimaahansa. Mielenkiinnon syy oli kuitenkin erikoi-
nen: Neuvostoliiton ulkoministeriön 30. huhtikuuta 1949 lähettämässä nootissa
Neuvostoliitto vaati vastoin kansainvälisiä sopimuksia suomalaisia korvaamaan
suomalaisten sotavankien ja siviilien palauttamisesta sille aiheutuneet kustan-
nukset. Laskussa oli mukana hallinto- ja järjestelykuluja, varusteiden ja elintar-
vikehuollon kustannuksia yms.

○ ○ ○ ○ ○ ○

37 ����)���������##:����#
�< ����������������"""����000��:#�
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Neuvostoliiton kustannukset suomalaisten sotavankien ja siviilien palauttami-
sesta yhtä henkilöä kohti

Kustannuksen syy Sotavangit Siviilit
per henkilö per henkilö

Ravinto 11,80 ruplaa 830,22 ruplaa
Kuljetukset 28,30 ruplaa 180,76 ruplaa
Terveydenhoito 0,50 ruplaa 109,60 ruplaa
Hallinto- ja talouskulut – 263,04 ruplaa
Majoitus vastaanottopisteissä – 630,20 ruplaa
Polttoaine ruoan valmistamista
 varten kuljetusten aikana 0,84 ruplaa –
Vaatetus (mantteli tai toppatakki,
aluspaita, sotilaspusero,
saapashousut, jalkineet,
alusvaatteet, sukat tai jalkarätit) 208,37 ruplaa 128,23 ruplaa

Yhteensä 259,27 ruplaa 2 142,05 ruplaa 39

Hämmästystä herättää ensinnäkin Neuvostoliiton ulkoministeriön nootissa mai-
nittu sotavankien lukumäärä vuodelta 1949 eli 1 817 henkilöä. Ilmeisesti minis-
teriön virkamiehillä ei ollut tarkkoja lukuja tiedossaan. Tästä kiistakysymyk-
sestä käytyjen neuvottelujen kuluessa sotavankien lukumäärä kasvoi. Vastaa-
vasti kasvoi myös Suomelta vaadittu summa. Vuoden 1952 nootissa on jo 1 906
sotavankia ja siviiliä. Neuvottelujen tuloksena lista saatiin jotakuinkin tarkaksi
ja Suomelle esitettiin lopullinen lasku, jossa oli mukana 1 926 sotavangin ja 107
siviilin palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Luku on sama, kuin neljän
ensimmäisen palautetun sotavankiryhmän sotavankien lukumäärä. Eduskun-
nassa käytyjen pitkien väittelyjen ja konsultaatioiden jälkeen Suomi joutui hel-
mikuussa 1953 maksamaan Neuvostoliiton painostuksesta 678 300 ruplaa
korvauksena kansalaistensa palauttamisesta kotimaahan.40

Virallisella tasolla jatkuivat kuitenkin niiden suomalaisten kadonneiden etsimi-
nen, joiden suomalaiset arvelivat jääneen vangiksi. 1950-luvun lopulla presidentti
Kekkonen nosti tämän kysymyksen esiin ollessaan vierailulla Moskovassa.

Neuvostoliittoon sotatoimien päättymisen jälkeen jääneiden suomalaisten
sotavankien määrä on jäänyt avoimeksi tähän päivään saakka. Talvisodan jäl-
keen Neuvostoliittoon jäi tietojemme mukaan noin 20 suomalaista, mutta jatko-
sodan jälkeen jääneistä tietoja ei ole. Meillä on tietoja joistakin suomalaisista
sotavangeista, jotka halusivat jäädä Neuvostoliittoon sodan jälkeen. Lokakuus-
sa 1944 ainakin kuusi Tšerepovetsin leirillä nro 158 ollutta suomalaista anoi
Neuvostoliiton kansalaisuutta. Lisäksi yksi sotavanki kirjoitti vastaavan hake-
muksen marraskuussa 1944. Heillä kaikilla oli eri syy ottaa moinen askel. Lei-

○ ○ ○ ○ ○ ○

39 UA, 110E6. Suomalaisten sotavankien kotiuttamiskustannusten korvaaminen vv.1949–53.
40 UA, 110E6. Suomalaisten sotavankien kotiuttamiskustannusten korvaaminen vv.1949–53.
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rin johdon kanssa yhteistyötä tehnyt loikkari Toivo Reinikainen41  mainitsi
hakemuksessaan, että pelkää Suomen viranomaisten vainoa. Saman syyn mai-
nitsi omassa anomuksessaan myös Mikko (Mihail) Semitšev.42  Kaksi sotavan-
kia ilmoitti anomuksessaan haluavansa opiskella Neuvostoliitossa ja palata
myöhemmin kotimaahan. He perustelivat anomustaan sillä, että eivät halunneet
työskennellä kapitalistisen järjestelmän hyväksi. Yksi ilmoitti haluavansa työs-
kennellä neuvostoliittolaisissa tuotantolaitoksissa. Viimeinen yksinkertaisesti
pyysi, että häntä ei luovutettaisi Suomeen.43  Haluan todeta heti, että yhdelle-
kään heistä ei myönnetty Neuvostoliiton kansalaisuutta ja kaikki palautettiin
Suomeen vuoden 1944 marraskuun ja vuoden 1945 maaliskuun välisenä aika-
na.44  Tämän ryhmän kohtalo on selvä, mutta kymmenien muiden suomalaisten
sotavankien kohtalosta emme tiedä mitään. Heidät on laskettu kadonneiksi eikä
heitä ole palautettu Suomeen, mutta heidät on nähty sotavankileireillä. Emme
tiedä edes heidän kuolinpäiväänsä tai hautapaikkaansa, jos he ovat kuolleet
Neuvostoliitossa.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Neuvostoliitto de jure toteutti Haagin
vuoden 1907 ja Geneven vuoden 1929 sopimusten mukaiset sitoumukset suo-
malaisten sotavankien mahdollisimman nopeasta palauttamisesta talvi- ja jatko-
sodan jälkeen. Ongelmia aiheutti se, että Neuvostoliitolla ei ollut tarkkoja tieto-
ja sotavankien lukumäärästä vaikka sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
vaikutti pitävän tarkkaa rekisteriä sotavangeista. Tämän vuoksi ilmestyi uusia
suomalaisten sotavankien listoja ja kotimaahan palauttamispäivämääriä. Kun
sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon tehtävät siirrettiin sisäministeriön
vankilaosastolle, suomalaisten sotavankien etsinnät hankaloituivat huomatta-
vasti, koska nyt heitä jouduttiin etsimään vankileirien päähallinnon leireiltä.

○ ○ ○ ○ ○ ○

41 Reinikainen Toivo Ilmari, s. 31.10.1913, stm Rj.P6. Loikkasi puna-armeijan puolelle
15.01.1943 Ontajärvellä. Palautettu Suomeen 22.11.1944. Loikkauksen syistä ja ks. tarkem-
min: 8��7W� ���=(&38��� ������� ������ 
�90<�� ���� �M%��Kuulustelupöytäkirja; Alava T.,
Frolov D., Nikkilä R., 2002:145–150; Vihervuori, Aimo. Sotamies Reinikaisen loikkaus vi-
hollisen puolelle. Käsikirjoitus, 2003.

42 Semitseff Mikko, s. 08.11.1914, stm 2/JR6. Jäänyt vangiksi 15.07.1941 Ruokolahti. Palasi
Suomeen 28.03.1945.

43 8��A��������8	N,'����������00������$��9�
44 Alava T., Frolov D., Nikkilä R., 2002:Sotavankimatrikkeli.
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   Yhteenveto

Olemme seuranneet monien suomalaisten sotilaiden talvi- ja jatkosodan aikana
kulkemaa tietä vapaudesta vankeuteen ja vankeudesta vapauteen, mikäli va-
paudeksi voidaan kutsua sitä tilannetta, jossa he olivat ennen vankeutta ja sen
jälkeen: heillä ei ollut valinnanvapautta, ei mahdollisuutta vaikuttaa sota-
tapahtumiin, eikä toiminnanvapautta, vaan heidän oli nurkumatta toteutettava
armeijan käskyt ja käyttäydyttävä tiukasti sääntöjen mukaisesti.

Sodan aikana oli vallalla epäoikeudenmukainen käsitys, jonka mukaan van-
keus johtui huolimattoman sotilaan tekemästä sääntörikkomuksesta, tai sitä pi-
dettiin sotilaan henkilökohtaisena tappiona. Tämän tulkinnan mukaan joukko-
osastojen komentajat tai miesvahvuudeltaan erikokoiset ryhmät eivät olleet vas-
tuussa vangiksi joutumisesta, vaan vastuu sälytettiin vain ja ainoastaan yksittäi-
selle sotilaalle. Katsottiin, että hän toimi vastoin sotilasvalaansa antautuessaan
viholliselle.

Tutkimuksen kuluessa syntyi usein tunne, että armeijassa palveleva sotilas ei
ollut aidosti vapaa. Voimakas, mutta sodan rasitusten kuolemanväsyneeksi uu-
vuttama sotilas suhtautui välinpitämättömästi jopa omaan kuolemaansa. Ei hän
valinnut eikä hänelle annettu mahdollisuutta valita. Monissa tapauksissa hän
yritti mennä virran mukana. Jos hän sai mahdollisuuden valita, vaihtoehtoina
olivat nopea tai hidas kuolema ja vankeus. Vankeus antoi pientä toivoa henkiin
jäämisestä, mutta toi samalla pitkäaikaiset fyysiset rasitukset ja henkiset kärsi-
mykset. Se vaati loputonta kärsivällisyyttä ja taipumatonta rohkeutta.

En ole syyttänyt sotavankeja; siihen minulla ei ole oikeutta. Olen yrittänyt
selvittää sen, mitä tapahtui. En ole myöskään esittänyt argumentteja ”puolesta”
tai ”vastaan”, koska olen yrittänyt päästä eroon mustavalkoisesta historiasta.
Näin toimiessani olen tukeutunut merkittävän 1900-luvun historiantutkijan,
ranskalaisen Marc Blochin esittämään metodologiaan. Blochin mukaan histori-
an tutkijan tehtävä on tarkkailla ja selittää, ei julistaa tuomioita. Historiantutkija
ei ole tuomari. Ei pidä tuomita, vaan yrittää ymmärtää. Ei pidä sotkea mennei-
syyden intohimoja nykyisyyden puolueellisuuteen. Arviot ja näkökannat eivät
ole tärkeitä, ihmiselämä on. Vain siihen syventyminen antaa meille mahdolli-
suuden antaa todellinen kuva historiasta1 .

Seuratessani tätä tietä tulin vakuuttuneeksi, että johtopäätökseni on oikea:
sotavankeutta ei voi tarkastella sotavangin syyllisyyden kautta. Sotavankeus
kuuluu väistämättä sotatoimien objektiiviseen todellisuuteen, joka syntyy kaik-
kien taisteluun osallistuvien voimin. Se on luonnollinen olotila osalle sota-
voimista ja pakkotoimi, johon he eivät yleensä voi vaikuttaa omilla päätöksil-
lään. Vankeus on yhtä olennainen osa sotatoimia kuin hyökkäys ja vetäytymi-

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 P�����*������������4��������������'��������������*���7�	�����#< ��:#$<��
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nenkin. Koska yksittäinen rivimies ei voi olla vastuussa koko armeijan vetäyty-
misestä, sotavankiakaan ei voi yksin syyttää hänen joutumisestaan vangiksi. Se
on väistämätön kohtalo huomattavalle joukolle ihmisiä, jotka puolustavat hei-
dät sotaan lähettänyttä valtiota. Siksi valtion on myös puolustettava heitä heidän
vankeutensa aikana. Sisukkuus ja rohkeus ovat yhtä arvokkaita ominaisuuksia
sotavankeudessa kuin taistelukentälläkin.

Tämä oli varmaan ensimmäinen ja yleisin johtopäätös, jonka tein analysoi-
tuani keräämäni historiallisen aineiston. Vaikka johtopäätös on yleinen, se on
mielestäni pidettävä mielessä aina kun analysoidaan sotavankien historiaan liit-
tyviä konkreettisia tietoja.

Vastauksia esitettyihin kysymyksiin

Suomalaisten sotavankien historiaa tutkittaessa on pidettävä mielessä, että tämä
on vain osa yleistä sotavankiongelmaa. Tämän yleisen ongelman synnytti histo-
rian kulku ja se on muuttunut historian myötä, koska myös vangiksi joutuneet
ihmiset ovat muuttuneet. Kuten historiantutkimus osoittaa, valtiot ja yhteiskun-
nat ovat ratkaisseet tämän ongelman eri tavalla historian eri vaiheissa. Kehitys
on kuitenkin kulkenut kohti humanitaarisempaa suhtautumista vihollisen käsiin
joutuneisiin sotilaisiin. On hankittu myönteisiä kokemuksia siitä, miten ongel-
ma voidaan ratkaista rakentamalla neuvottelusuhteet taistelevien osapuolten
välille ja sopimalla sotavankeja ottaneen valtion kansalaisten ja sotavankien
välisten suhteiden järjestämisestä. Ennen kaikkea on pystytty sopimaan siitä,
millaiset olot vangeille on vähintään turvattava.

Historiallisen kokemuksen ansiosta talvi- ja jatkosodan sotavankiongelmaa
ratkaisevat eivät joutuneet aloittamaan alusta. He olivat yksi lenkki historian
ketjussa. Toisaalta he saattoivat tukeutua menneisyyteen, toisaalta he avasivat
tulevaisuuden. Se ei voinut olla vaikuttamatta valtioihin, jotka ratkaisivat sota-
vankiongelmaa uudessa historiallisessa tilanteessa.

Tutkiessani tätä moniulotteista ongelmaa tulin vakuuttuneeksi siitä, että ih-
misten kohtalo vankeudessa ei riippunut vain yhteiskunnan tavasta suhtautua
sotavankeihin, voittajavaltion hyväntahtoisuudesta eikä sotavankien kanssa te-
kemisiin joutuvien asenteesta. Varsinkin keskiajan jälkeen sotavankien kohta-
loa eivät ratkaisseet yksittäiset ihmiset, vaan valtio valtaa käyttävänä instituu-
tiona. Tässäkin tapauksessa olennaista ei ollut niinkään valtion suhtautuminen
vankeihin kuin toisen valtion kansalaisiin. Siksi tämä ongelma siirtyi kehityk-
sen myötä tietystä historiallisesta hetkestä alkaen valtioiden välisten suhteiden
tasolle.

Siitä seuraa se, että meidän on tarkasteltava myös toista sotavankiongelman
ratkaisun edellytystä eli viranomaisten ja kansalaisten toimintaa sotavankien
kanssa ohjaavia säädöksiä ja lakeja. Juuri lakien avulla määritellään ne mallit,
joiden mukaan ratkaistaan sotavankien olemassaoloon ja toimintaan liittyvät
kysymykset.

Kansainvälisen yhteisön toimilla oli ratkaiseva vaikutus siihen, että sota-
vankiongelmaa alettiin ratkaista täysin uudella tavalla 1900-luvun ensimmäi-
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sellä kolmanneksella. Olen jonkin verran analysoinut myös tärkeimpiä sota-
vankiongelmaa koskevia kansainvälisiä oikeudellisia asiakirjoja, jotka on hy-
väksytty Haagin ja Geneven konferensseissa. Tutkiessani kansainvälisten kon-
ferenssien päätöksiä huomasin, että ensimmäisen kerran historiassa esitettiin
suoraan ja juridisesti selkeästi muotoiltuna vaatimus vangiksi joutuneiden oi-
keuksien kunnioittamisesta. Tässä yhteydessä kävi selvästi ilmi, että vahvistetut
oikeudet muuttuivat sen myötä, mitä paremmin kansainvälinen yhteisö ymmär-
si ongelman vakavuuden.

Olen tutkimuksessani seurannut myös sotavankien kohtelua koskevien kan-
sainvälisten oikeudellisten standardien kehittymistä. Kansainvälisten asiakirjo-
jen analyysi osoitti, että ensimmäisen Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan
alkuun saakka voimassa ollut kansainvälinen oikeus oli sotavankien puolella ja
puolusti suhteellisen hyvin heidän oikeuksiaan. Tutkimuksen aikana kävi ilmi,
että uusien asiakirjojen myötä laajeni myös vankeja ottaneiden valtioiden vel-
vollisuus säädellä lailla vankien elämää ja toimintaa. Samalla laajeni lista oi-
keuksista, jotka valtioiden tuli taata sotavangeille sen hallinnassa olevalla
alueella. Myös monien oikeudellisten normien sisältö konkretisoitui. Kaikki
valtiot saivat näin täysin toteuttamiskelpoisen ohjelman, jonka mukaan niiden
piti vastata sotavankien kohtelusta. Suomen ja Neuvostoliiton hallitukset saat-
toivat – jos niillä oli siihen halua ja poliittista tahtoa – käyttää löydettyjä ratkai-
suja konseptuaalisesti.

Tulin tutkimuksessani kuitenkin siihen tulokseen, että kumpikaan valtio ei
pystynyt objektiivisten syiden vuoksi täyttämään täysimääräisesti kaikkia Ge-
neven sopimuksen kohtia. Yksikään sotaan joutunut maa ei varmaan voi eikä
koskaan noudata kaikkia kansainvälisiä oikeudellisia sopimuksia. Olipa maa
miten demokraattinen tahansa, sota vaikuttaa aina yhteiskunnan elämään rajoit-
tamalla monia demokraattisia periaatteita. Lisäksi humanitaaristen hankkeiden
toteuttaminen vaatii aina ja kaikkialla rahaa, mihin hallitukset ja virkamiehet
ovat äärimmäisen harvoin halukkaita.

Neuvostoliitto ei ratifioinut vuonna 1929 hyväksyttyä Geneven sopimusta
sotavankien kohtelusta2 , koska se ei oman ilmoituksensa mukaan pystynyt täyt-
tämään eräitä sopimuksen päänormeja. Samalla Neuvostoliitto kuitenkin il-
moitti, että se on valmis ratkaisemaan mahdollisesti syntyvät ongelmat Gene-
ven sopimuksen hengen mukaisesti. Näin ollen vaikka Neuvostoliitto ei tunnus-
tanut Geneven sopimusta de-jure, se sitoutui de-facto takaamaan sotavangeille
kansainvälisen yhteisön hyväksymät oikeudet. Neuvostoliiton ulkoasiain kan-
sankomissaari M. Litvinov allekirjoitti 25. elokuuta 1931 toisen, edellä mainit-
tuun sopimukseen liittyvän kansainvälisen Geneven sopimuksen haavoittunei-
den ja sairaiden huolehtimisesta sotatoimiin osallistuvissa maissa. Se tuli voi-
maan Neuvostoliitossa 26. maaliskuuta 1932.

○ ○ ○ ○ ○ ○

2 Suomikaan ei allekirjoittanut Geneven sopimusta perustellen tätä sillä, että ei kyennyt täyttä-
mään eräitä sopimuksen kohtia. Sopimus oli myös ristiriidassa maan sisäisen lainsäädännön
kanssa. Syistä tarkemmin ks.: Hannikainen L., Hanski R., Rosas A. Implementing Hu-
manitarian Law Applicable in Armed Conflicts. The Case Of Finland. 1992.
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Näiden kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen ratifiointi perustui Neu-
vostoliiton kansallisen lainsäädännön erityispiirteisiin. Neuvostoliiton lain mu-
kaan neuvostokansalainen joutui rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos hän antau-
tui vangiksi. Tunnustaessaan ulkomaisten sotavankien oikeudet Neuvostoliitto
olisi joutunut tunnustamaan vastaavat oikeudet myös omilleen, vihollisen van-
giksi joutuneille sotilaille ja komentajille. Tämä taas oli maan johdon mielestä
ideologisesti vaarallista ja siksi mahdotonta hyväksyä. Koska ”lieventävät
asianhaarat” kuten haavoittuminen, sairastuminen ja toimintakyvyttömyys
saattoivat vapauttaa neuvostoliittolaiset sotavangit rikosoikeudellisesta vastuus-
ta, Neuvostoliitto vahvisti omassa lainsäädännössään yhtäläiset oikeudet niin
neuvostoliittolaisille kuin ulkomaalaisille sairaille ja haavoittuneille sota-
vangeille.

Muutama vuosi ennen Neuvostoliiton ja Suomen välisen sodan syttymistä
Neuvostoliitto de-facto tunnusti tärkeimmät kansainväliset sopimukset, jotka
määrittelivät sotavangin ja häntä vankina pitävän valtion välisen suhteen. Se
laati oman sisäisen lainsäädäntönsä perusteella oikeudelliset kehykset ulko-
maalaisia sotavankeja koskeville käytännön toimille. Neuvostoliitossa hyväk-
syttiin useita oikeudellisia perusasiakirjoja, jotka säätelivät suomalaisten sota-
vankien elämää sisäasiain kansankomissariaatin leireillä3 .

Sotavankien elämää säätelevien asiakirjojen tutkiminen osoitti, että suoma-
laisille sotavangeille annettiin kaikki Geneven sopimuksessa mainitut perusoi-
keudet. Mainitsen niistä vain muutamia.

Lainsäädäntö kielsi sotavankien julman kohtelun ja loukkaamisen. Laissa
kiellettiin myös sotavankien kidutus ja muu fyysinen pahoinpitely. Heidän hen-
kilökohtaisia esineitään ja henkilöpapereitaan ei saanut takavarikoida. Heillä oli
oikeus pitää kunniamerkkinsä. Sotavangeilla oli myös oikeus ottaa vastaan apua
hyväntekeväisyysjärjestöiltä kuten Kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä ja Pu-
naiselta Puolikuulta. Lisäksi heillä oli oikeus vastaanottaa ja lähettää kirjeitä
sekä vastaanottaa rahalähetyksiä. Heillä oli oikeus normaaliin ravintoon, vaat-
teisiin ja välttämättömyystarvikkeisiin. Heille oli turvattava välttämättömät ter-
veyspalvelut. Sotavangeilla oli oikeus harjoittaa vapaasti uskonnollisia menoja.
Heille annettiin myös laajat oikeudet työhön leirin ulkopuolella.

Kansainvälisten ja neuvostoliittolaisten asiakirjojen vertaileva analyysi osoit-
ti kuitenkin, että Neuvostoliiton sisäinen lainsäädäntö ei kaikilta osin vastannut
Geneven sopimuksen säädöksiä. Siinä ei tunnustettu kaikkia sotavankien ja val-

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 Suomi antoi yleensä vain pieniä, mutta hyvin konkreettisia ohjeita kansainvälisten asiakirjo-
jen perusteella. Sellaisia olivat esimerkiksi everstiluutnantti B. Björklundin allekirjoittamat
Ohjeet sisäisestä järjestyksestä sotavankien kokoomaleirillä nro 1, jossa määritellään leirillä
olevien sairaiden hoito, sotavankien työssäkäynti, heidän ruokkimisensa, sekä eräät muut
heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. 3������&����###2�0$����Näin ollen Neuvostoliitto ja
Suomi takasivat sotavangeille kansainvälisen yhteisön hyväksymät oikeudet. Tämä oli ym-
märrettävää, koska kumpikaan maa ei halunnut joutua Euroopan maiden, kansainvälisten
järjestöjen ja koko sivistyneen kansainyhteisön silmätikuksi. Kumpikin maa teki nämä pää-
tökset täysin vapaaehtoisesti, koska tuolloin ei ollut olemassa tehokasta kansainvälisten
pakotteiden järjestelmää, jota olisi voitu käyttää silloin, jos jossain maassa ei noudatettu so-
tavankien kohtelua koskevia kansainvälisiä standardeja ja sääntöjä.
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tion oikeuksia, kun taas eräät kansainvälisissä sopimuksissa sovitut oikeudet ja
velvollisuudet määriteltiin laajemmiksi. Tähän vaikutti se, että Neuvostoliiton
sisäisiä sotavankien oikeudellisen aseman määritteleviä asiakirjoja valmistel-
leet yrittivät ottaa huomioon Neuvostoliiton valtiojärjestelmän erityispiirteet ja
poliittiset, työoikeudelliset ja yhteiskunnalliset suhteet, sekä ideologiset näke-
mykset, jotka olivat vallalla tuohon aikaan Neuvostoliitossa.

Ulkomaalaisten sotavankien kohtelua koskevat ohjeet laadittiin Geneven so-
pimuksen perusteella, mutta toisaalta vastoin kansainvälistä käytäntöä maan
oma lainsäädäntö korvasi usein kansainväliset sopimukset. Tämä on varmaan
tutkimukseni tärkein johtopäätös, jonka avulla on mahdollista ymmärtää se,
miksi Neuvostoliitto toimi niin kuin toimi monissa viranomaisten ja sotavan-
kien välisiä suhteita koskevissa kysymyksissä.

Tutkimuksessani olen tarkastellut myös sitä, miten Neuvostoliiton sisäasiain
kansankomissariaatin alainen sotavankien ja internoitujen asiain hallinto syntyi
ja mitkä olivat sen päätehtävät. Se perustettiin Puolan sodan aikana vuonna
1939 ja Suomen ja Neuvostoliiton välisten sotien alkaessa sillä oli omat ala-
osastonsa Neuvostoliiton monilla alueilla.

Tarkastellessani Neuvostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavanki-
asiain hallinnon historiaa ja toimintaa valotin myös puolalaisten sotavankien
vastaanottoa ja kohtelua, koska Neuvostoliitossa hyväksyttiin juuri Puolan so-
dan aikana vuonna 1939 ulkomaalaisten sotavankien kohtelua koskevat pääpe-
riaatteet. Neuvostoliiton sotavankiasiain hallinnon kokemuksia työskentelystä
puolalaisten sotavankien kanssa käytettiin hyväksi talvi- ja jatkosodan aikana.
Puolalaisten kanssa kokeiltiin ensimmäisen kerran sotavankien jakoa erilaisiin
ryhmiin sekä erillisten leirien muodostamista sotavangeille heidän sotilasar-
vonsa mukaan. Näihin menetelmiin suomalaiset törmäsivät talvi- ja jatkosodan
aikana.

Tutkiessani sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon toimintaa sen perus-
tamisesta alkaen huomasin, että se oli pääorganisaatio, joka ratkaisi miljoonien
ihmisten kohtalon. Se oli vastuussa kaikkien puna-armeijan ottamien sotavan-
kien vastaanotosta ja ylläpidosta niin Neuvostoliiton alueella kuin sen rajojen
ulkopuolellakin. Korostin samassa yhteydessä myös sitä, että sotavankien ja
internoitujen asiain hallinto järjesti suodatustarkastukset vankeudesta palaaville
entisille sotavangeille, saartorenkaasta ulos murtautuneille puna-armeijan soti-
laille ja komentajille sekä niille siviileille, jotka palautettiin kotimaahansa.
Vaikka hallinnon nimi ja sen päälliköt muuttuivat lukuisia kertoja, sille annetut
tehtävät ja toiminnot eivät käytännössä muuttuneet.

Tarkasteltuani oikeudelliselta kannalta Neuvostoliiton tapaa ratkaista sota-
vankiongelma ryhdyin tutkimaan sitä, miten asetukset ja oikeudelliset normit
toteutuivat käytännössä suomalaisten sotavankien leireillä tai vastaavissa pai-
koissa. Tässä yhteydessä käsittelin monia kysymyksiä, jotka liittyvät leirien
sijaintiin ja vartiointiin, sotavankien alustavaan rekisteröintiin, heidän elinolo-
suhteisiinsa ja elintarvikehuoltoonsa, sairaanhoitopalveluihin, kuolleiden rekis-
teröintiin ja hautaamiseen, töiden järjestämiseen ja vankien käyttöön työvoi-
mana, heidän henkisten tarpeidensa tyydyttämiseen ja ideologiseen työhön lei-
reillä.
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Edellä lueteltuihin kysymyksiin liittyvien historiallisen aineiston ja asiakirjo-
jen kuvaus ja niihin sisältyvien historiallisten tietojen analysointi muodostavat
tutkimukseni pääosan. Tämän tutkimuksen aikana on löytynyt ja otettu tieteelli-
sen tutkimuksen kohteeksi monia asiakirjoja, kuten sotavankien kuulustelupöytä-
kirjat ja kyselykaavakkeet Karjalan yhteiskunnallisten ja poliittisten liikkeiden ja
järjestöjen valtionarkistossa (GAOPDFK) olevat sotavankien kuulustelupöytä-
kirjat ja kyselykaavakkeet, Pietarin sotilaslääketieteellisen arkiston suomalaisten
sotavankien potilaskortit ja sairauskertomukset, Grjazovetsin leirillä 20.12.39–
17.4.40 olleiden suomalaisten sotavankien luettelo, Karjalan rintaman esikunnan
tiedusteluosaston raportti vakoilutoiminnasta Suomessa ja väliaikaisesti vallatulla
Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan alueella.

Tutkiessani näitä ja monia muita historiallisia aineistoja ja asiakirjoja, jotka
sisälsivät meitä kiinnostavia tietoja tulin seuraavaan johtopäätökseen.

Neuvostoliitto ei ollut valmistautunut sotavankien vastaanottoon talvi- ja jat-
kosodan aikana. Sotatapahtumien kehitys oli arvioitu väärin, samoin mahdolli-
nen sotavankien määrä. Siksi monien leirien rakentaminen ja varustelu oli kes-
ken sotavankien saapuessa. Esimerkiksi talvisodan aikana suomalaisille sota-
vangeille oli varattu leiripaikkoja huomattavasti yli todellisen tarpeen. Heidät
sijoitettiin usein huonosti asumiseen sopiviin rakennuksiin, mm. ortodoksiselta
kirkolta takavarikoituihin luostareihin, jotka oli kiireesti varusteltu uutta käyttö-
tarkoitusta varten. Puutteista huolimatta olen kuitenkin sitä mieltä, että talviso-
dan aikana vastaanottopisteissä ja leireissä vangeilla oli jokseenkin siedettävät
olosuhteet. Tämän todistaa sekin, että suomalaisten sotavankien leireissä ei il-
mennyt tarttuvia tauteja. Sen sijaan jatkosodan alussa suomalaisten sotavankien
olosuhteet olivat täysin toisenlaiset. Kehnot elinolosuhteet, raskas työ, riittämä-
tön ravinto ja heikot sairaanhoitopalvelut johtivat tautien ja kuolleisuuden li-
sääntymiseen sotavankien keskuudessa.

Havaitsin myös, että talvisodan aikana tapahtui katkoksia suomalaisten sota-
vankien vastaanotossa ja heidän lähettämisessään edelleen leireihin tai sairaa-
loihin, samoin heidän rekisteröinnissään. Vaikka kaikki vankien rekisteröintiin
liittyvät kysymykset oli määritelty lukuisissa normatiivisissa asiakirjoissa, Neu-
vostoliiton sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain
hallinnon virkamiehet eivät pystyneet hoitamaan rekisteröintiä kunnolla koko
toisen maailmansodan kuluessa. Tämä aiheutti huomattavaa epätarkkuutta lu-
vuissa, jotka kuvaavat Neuvostoliitossa olleiden suomalaisten sotavankien ko-
konaismäärää, leireillä ja sotasairaaloissa kuolleiden määrää, sekä niiden sota-
vankien määrää, jotka omasta toivomuksestaan jäivät palaamatta kotimaahansa.
Välillisesti tästä kertoo myös se, että erittäin monet suomalaiset ovat edelleen
kadonneiden joukossa. Rekisteröidessään suomalasia sotavankeja neuvostovi-
ranomaiset keräsivät tietoja enemmän, kuin mitä Geneven sopimuksen mukaan
oli sallittua. Näitä ylimääräisiä tietoja käytettiin joskus sotavankien ja heidän
omaistensa vahingoksi. Valitettavasti Neuvostoliitto ei noudattanut tarkasti
myöskään kansainvälisen oikeuden säädöksiä kuolleiden sotavankien rekiste-
röinnistä ja heidän hautaamisestaan. Lisäksi Neuvostoliitto kieltäytyi vaihta-
masta vihollismaiden kanssa luetteloita niistä sotavangeista, jotka olivat sen
hallinnassa.
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Vaikka Neuvostoliitto noudatti jossain määrin suurinta osaa kansainvälisen
oikeuden säädöksiä sotavankien sairaanhoitopalveluista, sairastuneiden ja
kuolleiden sotavankien määrä kasvoi huomattavasti jatkosodan aikana. Mieles-
täni neuvostovaltio pyrki kuitenkin tässäkin vaiheessa noudattamaan jollain ta-
valla kansainvälisiä sääntöjä. Haavoittuneille ja sairaille annettiin mahdolli-
suuksien mukaan lääketieteellistä apua ja heidät siirrettiin etulinjasta sotasai-
raaloihin maan oman lainsäädännön ja kansainvälisen yhteisön normien mukai-
sesti. Suomalaiset sotavangit eivät aina saaneet talvi- ja jatkosodan aikana riittä-
västi sairaanhoidon palveluja, mikä johtui sairaanhoidon henkilökunnan puut-
teellisesta koulutuksesta. Jatkosodan aikana oli myös puutetta lääkkeistä ja
sidontatarvikkeista. Jatkuvasti kasvava sotavankien virta, varsinkin vuodesta
1942 alkaen, vaikeutti huomattavasti vastaanottopaikkojen ja sotavankileirien
sairaanhoitopalvelusta vastaavien työtä. Vakituiseen sijoituspaikkaansa tulevat
sotavangit olivat usein heikossa kunnossa. Leireillä oli ankara pula vitamiineis-
ta, ennen kaikkea niasiinista ja B-vitamiinin puutostaudin hoitoon käytettävästä
hiivasta. Myös kurkkumätä- ja punatautirokotteista oli aika ajoin pulaa.

Tutkittuani kaiken käytössämme olevan aineiston tulin siihen tulokseen, että
suomalaiset sotavangit kuolivat jatkosodan aikana etupäässä dystrofiaan, puna-
tautiin, B-vitamiinin puutokseen ja kurkkumätään, toisin sanoen tauteihin, jot-
ka aiheuttaa riittämätön tai huonolaatuinen ravinto.

Sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinto
kiinnitti huomiota suomalaisten sotavankien sairaanhoitopalvelujen puutteisiin
jatkosodan aikana. Hallinnon terveydenhuolto-osasto yritti voimiensa ja mah-
dollisuuksiensa mukaan korjata tilannetta. Sotavankien ja internoitujen asiain
hallinto ryhtyi tarmokkaisiin toimiin parantaakseen suomalaisten sotavankien
fyysistä kuntoa ja estääkseen suuren kuolleisuuden heidän keskuudessaan.
Näin ollen olen sitä mieltä, että sotavankien sairaanhoidossa ilmenneet puutteet
eivät olleet suomalaisten vankien kansanmurhaan tähtäävää politiikkaa.

Neuvostoliitossa noudatettiin tarkasti vangeille kaikkein tärkeintä sääntöä –
he eivät joutuneet kidutuksen, henkisen tai ruumiillisen väkivallan kohteeksi
sotavankien leireillä tai vastaanottopaikoissa. Sotavankien ruumiilliset rangais-
tukset oli kielletty Neuvostoliitossa toisin kuin Suomessa ja Saksassa. Siitä huo-
limatta henkilötietojen tarkistuksen aikana ja laajojen kuulustelujen aikana suo-
malaiset sotilaat ja upseerit joutuivat usein neuvostoarmeijan palveluksessa ole-
vien, tiedustelupalvelun tai sisäasiain kansankomissariaatin kuulustelijoiden
pahoinpitelyn ja pelottelun kohteeksi. Myös etulinjassa tapahtui joitakin väki-
valtaisuuksia. Väitöstutkimuksen aikana löytyi asiakirjoja, jotka vahvistivat
suomalaisten sotavankien ampumistapaukset.

Historiallisen aineiston analyysi osoitti, että kehno elintarvikehuolto oli jat-
kosodan sotavankien suurin ongelma. Tilanne oli erityisen vaikea neuvostoliit-
tolaisilla leireillä vuoden 1942 lopussa ja vuoden 1943 alussa, jolloin sotavan-
geille annettiin elintarvikkeita suhteellisesti (toisin sanoen suhteessa oman ar-
meijan sotilaisiin) alle kansainvälisten sääntöjen määrittelemien normien. Lei-
päannos esimerkiksi putosi vuorokaudessa 400 grammaan, lihaa monilla lei-
reillä ei tarjottu lainkaan. Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että neuvostoviran-
omaiset olivat huolissaan tästä ongelmasta ja yrittivät monin eri tavoin korjata
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tilanteen. Vangeille annettiin esimerkiksi lisäannoksia keripukkia ja puutostau-
teja vastaan. Huhtikuussa 1943 ruoka-annos nousi 25 % ja päivittäinen leipä-
annos oli 600 grammaa. Olen osoittanut työssäni myös sen, että vaikka suoma-
laisten ja saksalaisten sotavankien ruoka-annosten kalorimäärä oli suurempi
kuin neuvostoliittolaisten vankien Suomessa ja Saksassa saama kalorimäärä, se
ei ollut kuitenkaan riittävä. Lisäksi suomalaisilla sotavangeilla ei ollut Neuvos-
toliitossa mahdollisuutta työskennellä maatiloilla kuten neuvostoliittolaisilla
vangeilla Suomessa, eikä heillä siksi ollut mahdollisuutta saada täydennystä
muona-annoksiinsa. Tähän liittyen haluan palauttaa mieliin tämän luvun alussa
esittämäni ajatuksen, että vankeus merkitsee hidasta kuolemaa.

Käytettävissäni olevien suomalaisten sotavankien kuolleisuutta kuvaavien
lukujen perusteella tein johtopäätöksen, että vuosi 1942 ja vuoden 1944 syksy
olivat sotavangeille kaikkein raskaimmat ajanjaksot, jolloin myös kuolleisuus
oli suurinta. Ensimmäisessä tapauksessa suomalaisten sotavankien kuolleisuu-
den nousu liittyi elintarviketilanteen huononemiseen Neuvostoliitossa, koska se
johti sotavankien muona-annosten pienentämiseen. Suomalaiset sotavangit oli
koottu kotimaahan palauttamista varten Tšerepovetsin leirille nro 158, jonka
lääkehuollosta vastaavan hallinnon vaihtuminen synnytti syksyllä 1944 kriitti-
nen tilanteen kurkkumätä- ja punatautirokotteiden ja -seerumeiden suhteen.
Koska vankien kunto oli heikko pitkäaikaisen nälkiintymisen vuoksi, sairastu-
neiden ja kuolleiden määrä nousi merkittävästi heidän keskuudessaan4 . Jatko-
sodan aikana Neuvostoliitossa kuoli 997 suomalaista sotavankia, eli suomalais-
ten sotavankien kuolleisuus oli 32 % vangitsemin yhteydessä ammutut mukaan
lukien.

Yksi tärkeimmistä edellä mainittujen puutteiden syntymisen syistä oli tieten-
kin se, että Neuvostoliitossa oli ankara puute elintarvikkeista, aineellisista ja
rahavaroista, jotka toinen maailmansota oli romahduttanut. Puhuessani sota-
vankien puutteellisesta ja aika ajoin jopa selvästi riittämättömästä elintarvike-
huollosta haluan siksi korostaa, että siitä kärsivät sotavankien lisäksi myös Neu-
vostoliiton siviiliväestö ja armeijassa palvelleet sotilaat. Tässä yhteydessä riittä-
nee se, että muistutan mieliin Leningradin traagisen piirityksen uhrit.

Neuvostoliitossa noudatettiin tarkasti Geneven sopimuksen kieltoa käyttää
sotavankeja työtehtävissä, jotka liittyvät tavalla tai toisella sotatoimiin tai sota-
toimiin valmistautumiseen. Talvisota kesti niin lyhyen aikaa, että sotavangit ei-
vät käytännössä työskennelleet lainkaan, mutta osallistuivat leiriensä kunnossa-
pitoon, vaatteiden ja jalkineiden korjaamiseen ja muihin huoltotehtäviin. Jatko-
sodan aikana suomalaisten työskentely laajeni. He työskentelivät metsätöissä ja

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 Lukuun vaikutti myös se, että puna-armeijan Karjalan rintaman kesähyökkäyksen aikana
huomattava osa suomalaisista sotavangeista ammuttiin heti heidän jäätyään vangiksi tai kul-
jetuksen aikana kokoomapaikalle. Monet kuolivat myös haavoihinsa heti kun olivat jääneet
vangiksi. Vertauksen vuoksi voi todeta, että Saksassa kuoli 57 % ja Suomessa 29,1 % neu-
vostoliittolaisista sotavangeista. Mainitut maat kirjasivat kuitenkin kuolleiden listaan vain
virallisesti rekisteröidyt ja kirjatut sotavangit, eli ne sotavangit, jotka kuolivat leireillä tai
sotasairaaloissa. Listoihin ei kirjattu niitä tapauksia, jolloin sotavanki kuoli vangiksi joutu-
misen yhteydessä, kokoomapisteisiin kuljetuksen aikana tai heti vangitsemisen jälkeen haa-
voittumisen vuoksi.
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turpeen nostossa, hiiliteollisuudessa, tekivät eräitä maataloustöitä, rakensivat
teitä ja asuntoja. Työ ei ollut kuitenkaan vain yksi selviytymiskeino, kuten
V. Galitski on todennut, vaan siitä tuli myös yksi syy Neuvostoliitossa olevien
suomalaisten sotavankien sairastumiseen ja kuolemaan. Korkeat tuotanto-
normit ja ravinnon puute johtivat suomalaisten sotavankien fyysisen kunnon
heikkenemiseen. Oli kuitenkin selvää, että sisäasiain kansankomissariaatin lei-
reille rekisteröidyllä pienellä suomalaisten sotavankien joukolla ei voinut olla
huomattavaa vaikutusta Neuvostoliiton kansantalouteen talvisodan aikana. He
eivät pystyneet muuttamaan kansantalouden yhdenkään sektorin tilannetta.
Siksi Teheranin, Jaltan ja Potsdamin konferenssien päätökset ”sotakorvausten
maksamisesta työllä” koskivat enemmän saksalaisia sotilaita ja siviilejä kuin
suomalasia. Neuvostojoukot eivät miehittäneet Suomea, ja suurin osa suomalai-
sista sotavangeista oli palautettu kotimaahansa sodan päättymisen jälkeen.
Maahan jääneet eivät pystyneet heikon fyysisen kuntonsa vuoksi työskentele-
mään Neuvostoliiton kansantalouden kohentamiseksi.

Suomalaiset sotavangit saivat tekemästään työstä kansainvälisen oikeuden ja
Neuvostoliiton sisäisen lainsäädännön mukaisen korvauksen. Heillä ei ollut
kuitenkaan oikeutta hankkia palkkarahoillaan mitään eikä viedä niitä Neuvos-
toliitosta.

Neuvostoviranomaiset eivät kieltäneet talvisodan aikana sotavankeja noudat-
tamasta uskonnollista vakaumustaan. Tämän oikeuden käytännön toteuttami-
sessa oli kuitenkin suuria vaikeuksia, joista monet olivat ylivoimaisia leirin joh-
dolle. Niillä paikkakunnilla, joilla oli suomalaisia sotavankeja, ei ollut kirkkoja
eikä pappeja. Siksi leirin johto ei voinut edes niin halutessaan lähettää sotavan-
keja jumalanpalvelukseen tai järjestää kirkollisia menoja leirillä. Tosin leirin
johtajilla ei ollut haluakaan siihen. Uskonnon korvasi poliittinen työ suomalais-
ten sotavankien keskuudessa. Jatkosodan aikaisessa sotavankiasetuksessa ei ol-
lut sanaakaan sotavankien oikeudesta oman uskontonsa mukaisten menojen
harjoittamiseen, mahdollisuudesta käydä jumalanpalveluksessa eikä pappien
oikeudesta tyydyttää uskontokuntaan kuuluvien sotavankien hengellisiä tarpei-
ta. Emme tiedä kuitenkaan yhtään tapausta, että sotavangeilta olisi kielletty oi-
keus kantaa ristiä.

Suomalaisille sotavangeille järjestettiin poliittista opetusta neuvostomyön-
teisessä hengessä. Sitä ei voi kuitenkaan pitää henkisenä väkivaltana sanan täy-
dessä merkityksessä. Lisäksi se toi vaihtelua sotavankien elämään. Suomalais-
ten sotavankien leireillä esitettiin elokuvia, luettiin sanomalehtiä, järjestettiin
kuoroja ja tehtiin seinälehtiä.

Mitään oikeutusta ei sen sijaan löydy sille, että Neuvostoliitossa rikottiin so-
tavankien toista oikeutta henkisten tarpeiden tyydyttämiseen: heidän oikeuttaan
vastaanottaa ja lähettää kirjeitä ja paketteja. Sotavankien oikeutta kirjeenvaih-
toon sukulaisten kanssa rikottiin joka paikassa.

Kansainväliselle Punaiselle Ristille ja Punaiselle Puolikuulle ei ilmoitettu
Neuvostoliitossa olevista suomalaisista sotavangeista. Sotavankien leirillä vie-
railuun vaadittiin Neuvostoliitossa erikoislupa sotavankiasiain hallinnolta.
Käytännössä Kansainvälisen Punaisen Ristin työntekijöille ei annettu mahdolli-
suutta tavata sotavankeja.



274 Y H T E E N V E T O

Talvi- ja jatkosodan aikana suomalaisten sotavankien keskuudessa tehdyllä
propagandatyöllä oli omat voittonsa ja tappionsa. Propagandatyöhön kykene-
vän henkilökunnan puute, suomen kielen taitamattomuus ja tulkkien puute joh-
tivat talvisodan aikana liian suoraviivaiseen suomalaisten sotilaiden ja upseerei-
den keskuudessa tehtävään ideologiseen työhön, jossa ei otettu huomioon hei-
dän yksilöllisiä erityispiirteitään. Siksi työn tulokset olivat poikkeuksellisen
vähäiset. Suomen armeijassa palvelevien sotilaiden ja sotavankien keskuudessa
tehtävä propagandatyö muuttui ratkaisevasti jatkosodan aikana. Sen ansiosta
saavutettiin eräitä tuloksia. Neuvostoviranomaiset saivat suomalaiset sotavangit
esiintymään lukuisia kertoja radiossa, he saivat suomalaiset allekirjoittamaan
monia lentolehtisiä ja Suomen armeijassa palvelleille suunnattuja vetoomuksia.
Monet suostuivat myös antamaan haastatteluja, jotka julkaistiin Sotilaan ääni -
sanomalehdessä. Propagandan muuttumisen myötä ainakin osalle Suomen ar-
meijan palveluksessa olevia syntyi varmuus siitä, että sotavankeja kohdellaan
Neuvostoliitossa inhimillisesti. Mielestäni tätä ei pidä jättää huomiotta.

Kiinnitin tutkimuksessani huomiota myös siihen, miten Suomen ja Neuvos-
toliiton siviiliväestö suhtautui talvi- ja jatkosotaan. Huomasin, että Suomessa
väestön moraali pysyi korkealla niin talvi- kuin jatkosodankin aikana. Maan si-
sällä tehty propaganda selvisi sodan aiheuttamista vaikeuksista. Suomessa syn-
tyi kuva venäläisestä vihollisena, joka havittelee maan alueita ja itsenäisyyttä, ja
jolle pitää antaa päättäväinen vastaisku. Asiaan vaikutti myös se, että yleinen
mielikuva neuvostoyhteiskunnan moraalisesta ja poliittisesta tilasta ei ollut tal-
vi- ja jatkosodan aikana niin idyllinen, kuin neuvostopropaganda antoi ymmär-
tää. Neuvostoliiton väestöllä sen sijaan ei ollut selkeää kuvaa suomalaisista vi-
hollisena.

Sukulaisten ja ystävien mielialat selustassa vaikuttivat Neuvostoliitossa usein
vangiksi antautumiseen ja käyttäytymiseen vankeuden aikana, mikä näkyi selväs-
ti puna-armeijassa Suuren isänmaallisen sodan aikana, jolloin saksalaisten ja hei-
dän liittolaistensa puolelle siirtyi kokonaisia puna-armeijan yksiköitä. Suomessa
sen sijaan tämä ongelma ei ollut yleinen. Luonnollisesti oli poikkeuksia: loikkarit,
toisin sanoen sellaiset ihmiset, joilla oli päämäärä, halu ja pitkään haudottu suun-
nitelma siirtyä vihollisen puolelle. Kaikkien tutkimieni lähteiden perusteella tulin
siihen tulokseen, että siviiliväestön mieliala ja sen suhtautuminen jatkosodan ta-
pahtumiin ei vaikuttanut millään tavalla suomalaisten antautumiseen vangiksi.
Tämä oli olennainen ero Suomen ja Neuvostoliiton välillä.

Oikeudenmukaisuuden vuoksi on kuitenkin todettava, että vangiksi antautu-
minen on jokaisen sotilaan yhdessä hetkessä, yhdellä sekunnilla tekemä päätös,
johon vaikuttavat lukuisat eri asiat. Sotilas joutui usein valitsemaan kuollako
heti vai yrittääkö säilyttää henkensä antautumalla vihollisen vangiksi. Poik-
keustilanteesta johtuva vangiksi antautuminen ei ole rikos eikä häpeä. Suuri osa
suomalaisista ja neuvostoliittolaisista sotilaista päätti pakkotilanteessa antautua
vangiksi väistämättömän kuoleman uhatessa.

Tutkittuani suomalaisten sotavankien elämän eri aspekteja Neuvostoliiton
sisäasiain kansankomissariaatin sotavankien ja internoitujen asiain hallinnon
ylläpitämillä leireillä siirryin tutkimaan kysymystä suomalaisten paluusta takai-
sin kotimaahansa. Molemmat valtiot ryhtyivät talvi- ja jatkosodan päättymisen
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jälkeen välittömästi kansainvälisen oikeuden hengen mukaisesti aktiivisiin toi-
miin sotavankien vaihdon järjestämiseksi mahdollisimman nopeasti. Asiasta
käytiin tiukkoja, mutta kokonaisuudessaan rakentavia neuvotteluja, joissa löy-
dettiin yksimielisyys kaikista sotavankien palauttamiseen liittyvistä kysymyk-
sistä sekä heidän evakuointinsa teknisestä järjestämisestä. Suurin osa suomalai-
sista ja neuvostoliittolaisista sotavangeista palautettiin hyvin lyhyen ajan sisäl-
lä. Tosin sotavankien palautuksen aikana poikettiin eräistä kansainvälisistä nor-
meista, jotka koskivat sotavangeilta takavarikoitujen asiakirjojen, rahojen ja
henkilökohtaisten esineiden palauttamista.

Huomattavasti hankalammaksi osoittautui kysymys niiden sotavankien pa-
lauttamisesta, jotka eivät halunneet sotaa edeltäville asuinsijoilleen. Näiden ky-
symysten ratkaiseminen oli hankalaa normaalinakin aikana, jolloin hiljattain
päättyneen sodan aiheuttama mielipaha ei kuormittanut maiden välisiä suhteita.
Nyt neuvotteluja kävi kaksi osapuolta, joista toinen oli luvannut auttaa vangiksi
joutunutta hänen taistelussaan sitä valtiota vastaan, jonka kansalainen hän oli
aikaisemmin ollut, ja ottanut näin itselleen tiettyjä velvoitteita häntä kohtaan.
Näiden kysymysten ratkaiseminen vaatii aina paljon diplomaattien ja muiden
voimia ja aikaa.

Katson väitöstutkimukseni antavan minulle perusteet seuraaviin johtopäätöksiin.
Neuvostohallitus ja sen valtuuttamat elimet, jotka vastasivat suomalaisten

sotavankien ylläpidosta Neuvostoliiton alueella, tekivät monia virheitä. Ne rik-
koivat monia kansainvälisen oikeuden humanistisia normeja. Kaikkein vaka-
vimpina haluan mainita seuraavat rikkomukset:

1. Sotavangeilla ei ollut mahdollisuutta olla kirjeenvaihdossa sukulaistensa
kanssa.

2. Neuvostoliitto kieltäytyi luovuttamasta alueellaan olevien sotavankien lu-
etteloita.

3. Sodan aikana oli tapauksia, jolloin sotavankeja ammuttiin kokoomapis-
teisiin kuljetettaessa ja sen jälkeen kun heiltä oli saatu tarvittavat tiedot. Jat-
kosodassa se oli tyypillistä partisaaniosastoille asemasodan aikana 1942–
1944. Teloituskäskyt tulivat kuitenkin Karjalan rintaman partisaaniliikkeen
esikunnasta.

4. Kansainvälisten sotavankien kohtelua koskevien säädösten sijaan Neuvos-
toliitossa noudatettiin usein maan omaa lainsäädäntöä.

5. Vastoin kansainvälisen oikeuden säädöksiä Suomi joutui korvaamaan Neu-
vostoliitolle kustannukset, jotka aiheutuivat suomalaisten sotavankien pa-
lauttamisesta kotimaahansa.

Toinen maailmansota ei ollut mikään pieni paikallinen konflikti, johon liittyvi-
en sotatoimien aikana olisi voitu noudattaa täysin kaikkia Haagin ja Geneven
sopimuksen sääntöjä ja vaatimuksia, vaikka se olisikin ollut hankalaa. Mainit-
semistani kansainvälisen oikeuden rikkomuksista kolme ensimmäistä olivat sel-
laisia, joihin syyllistyivät kaikki sodan osapuolet, niin Neuvostoliitto, Suomi,
Saksa, Iso-Britannia kuin Yhdysvallatkin. Yksikään maa ei voinut sodan aikana
antaa ulkomaalaisille mahdollisuutta kirjeenvaihtoon Geneven sopimuksen
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edellyttämässä laajuudessa. Kirjeenvaihto sallittiin erittäin rajoitetusti, usein
jopa niin, että kirjeenvaihto sallittiin vain maan rajojen sisäpuolella. Vanki-
luetteloiden vaihto oli usein luonteeltaan propagandistista, eikä sillä ollut mi-
tään tekemistä sotavankien tai heidän sukulaistensa todellisen tarpeiden tyydyt-
tämisen kanssa. Vankiluetteloiden vaihto antoi vain mahdollisuuden painostaa
maailman yleistä mielipidettä ja syyttää vihollista kansainvälisten normien rik-
komisesta. Sotavankien teloitukset olivat sodan aikana melko ”jokapäiväisiä il-
miöitä”, vaikka tämä kuulostaakin kyyniseltä. Kaikki sotaa käyvät maat törmä-
sivät tähän. Aiheita, syitä ja tekosyitä oli monia. Olen maininnut niistä vain
muutamia käyttäen esimerkkinä Neuvostoliittoa. Olen kuitenkin vakuuttunut
siitä, että moiset lainvastaiset teot on mahdollista selittää, mutta niitä ei voi puo-
lustella mitenkään.

Haluan lopuksi todeta sen, että neuvostovaltio yritti ja myös teki paljon sen
eteen, jotta ei olisi entisestään hankaloittanut vaikeaa tilannetta, johon sota-
vangit joutuivat ennen näkemättömän julman ja väkivaltaisen toisen maailman-
sodan aikana. Ei voi sanoa, että suomalaiset sotavangit olisivat joutuneet määrä-
tietoisen kansanmurhaan tähtäävän politiikan kohteeksi. Meillä on tieteellinen
ja moraalinen velvollisuus ottaa huomioon Suomen ja Neuvostoliiton hallitus-
ten toimien yleiset objektiiviset edellytykset sodan aikana, jota fasistinen Saksa
kävi tarkoituksenaan tuhota kokonaan monet eurooppalaiset kansat hyläten
kaikki kansainvälisen oikeuden sivistyneet normit.

Viimeiseksi haluan sanoa sen, että tarkastelemani Geneven sopimus joutui
ankaraan testiin toisen maailmansodan aikana. Sota osoitti, että kansainvälisen
oikeuden säädöksiä on muutettava ja lisättävä. Geneven sopimus sotavankien
kohtelusta, joka astui voimaan 21. lokakuuta 1950, oli uusi askel kohti kansain-
välisen lainsäädännön kestävää kehitystä humanismin ja yleisten ihmisarvojen
kunnioittamisen hengessä. Neuvostoliitto liittyi siihen vuonna 1956. 31. touko-
kuuta 1996 sen oli allekirjoittanut 186 valtiota.

Miten tästä eteenpäin?

Selaillessani tutkimustani, lukiessani uudelleen sen eräitä muotoiluja, mietties-
säni vielä kerran kriittisesti siinä esitettyjä arvioita ja huomioita joudun tahtomat-
tani miettimään, että osalle niistä pitää saada vahvistus historiallisesta aineistosta.
Huomaan myös tyhjiä paikkoja, aukkoja historian kuvauksessa, koska niiden
täyttämiseen ei löytynyt riittävästi tieteellisesti päteviä tietoja. Tällä hetkellä mi-
nusta tuntuu, että on tarpeen tehdä myös eräitä tarkennuksia. Näin pitääkin olla,
koska historian tutkimusta ei voi koskaan julistaa lopullisesti valmiiksi.

Tutkimuksen valmistuttua syntyi uusia kysymyksiä. Miten tästä eteenpäin?
Mikä on suunta? Mitä pitäisi tutkia lisää, jos haluamme muodostaa entistä sel-
vemmän käsityksen meitä kiinnostavasta historian ilmiöstä? Mihin uusiin me-
netelmiin meidän pitäisi tehdyn tutkimuksen perusteella tukeutua tutkiessamme
talvi- ja jatkosodan sotavankiongelmaa tai sotavankien ongelmaa ylipäätään?

Olen vakuuttunut ennen kaikkea siitä, että kysymyksiä ei saa jättää esittämät-
tä siksi, että niihin saamamme vastaus ei ehkä tyydytä meitä, tai se on ehkä ris-
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tiriidassa kehittämämme konseption kanssa. Saamamme vastaus ei ehkä mielly-
tä valtion virkamiehiä, toisia tutkijoita tai lukijoita heidän aatteellisen vakau-
muksensa vuoksi. Vaikeneminen on historian tutkimuksen vaarallisin viholli-
nen. Tieteellisen tutkimuksen tärkein ansio on historiallinen totuus. Sitä ei voi
saavuttaa, ellemme tutki ja käsittele kaikkia, myös meille tai jollekin muulle
epämiellyttäviä kysymyksiä.

Kun ymmärrämme sen, miten tärkeää on kehittää humanitaarista suhtautu-
mista entisiin ja tuleviin sotavankeihin, meidän on jatkossa asetettava entistä
laajemmin kysymys kahden neuvostoliittolais-suomalaisen sodan aikana tapah-
tuneista sotavankeja koskevien kansainvälisen oikeuden määräyksien rikko-
muksista. Tämä koskee ennen kaikkea niitä tapauksia, jolloin rikottiin sotavan-
kien rangaistuksia koskevia määräyksiä tai sotavankeja ei kohdeltu inhimilli-
sesti. Näistä tapauksista raportoitiin viranomaisten pitämien kuulustelujen
pöytäkirjoissa, mutta niistä kertoivat myös monet noiden sotien entiset sota-
vangit yksityisissä keskusteluissa. Lisäksi he kertoivat niistä ilman että kes-
kustelukumppani painosti heitä siihen.

Tietojen keräämisen ja tutkimisen kuluessa on luovuttava sotavankien jaosta
”meidän” ja ”muiden”, ”omiin” ja ”vieraisiin” sotavankeihin. Heitä on tutkitta-
va yhtenä historiallisten tapahtumien osanottajien ryhmänä, sodan ”kollektii-
visena” uhrina. Muussa tapauksessa me yksinkertaisesti vääristelemme histori-
aa ja putoamme historiallisten harhojen syövereihin tai meille syntyy halu puo-
lustella ”meidän” viranomaistemme toimia ”muiden” sotavankeja kohtaan. Voi
myös käydä niin, että me emme pääse koskaan eroon tulkinnasta, jonka mukaan
vankeus on sotavangin omaa syytä ja hänelle esitetään kuten ennenkin epäoi-
keudenmukaisia syytöksiä siitä, että hän jäi henkiin ja palasi kotiin, kun hänen
toverinsa pysyivät uskollisina valalleen ja kaatuivat vieraalla maalla.

Tässäkään tapauksessa en antaudu toteutumattomien haaveiden tai tutkijan
illuusioiden valtaan, sillä tiedän, miten paljon vaikeuksia tutkija kohtaa tällä
tiellä. Muistan havainnon, jonka George Fraiser teki ja muotoili: ”Tunnen liian
hyvin harhakuvan lohikäärmeestä, jotta kuvittelisin, että katkaisemalla siltä yh-
den pään voisin estää toisen (tai jopa sen samaisen) pään kasvamisen tilalle”5 .

On paljon mahdollista, että harhakuvitelmien ja ennakkoluulojen voittami-
nen ei onnistu lopullisesti. Meidän on kuitenkin yritettävä katkaista lohikäär-
meeltä edes yksi pää, jotta voimme siten auttaa yhteiskunnan tietoisuutta kehit-
tymään humanistiseen suuntaan.

Mielestäni pitäisi tutkia tarkemmin ja laajemmin kummankin maan hallituk-
sen kanta sotavankien kohteluun sotatoimien kynnyksellä. Pitäisi vastata esi-
merkiksi seuraaviin kysymyksiin: Missä ja miten käsiteltiin tätä ongelmaa, mil-
laisia ajatuksia siitä esitettiin, kuka valmisteli asiakirjat, jotka määrittelivät sota-
vankien kohtalon? Erityisen tarkasti olisi tutkittava hallitusten ja strategisten
päätösten valmisteluun osallistuneiden valtion virkamiesten suhtautuminen
kansainvälisiin asiakirjoihin eli kaikki se, mikä vaikutti niiden hyväksymiseen

○ ○ ○ ○ ○ ○
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vain de-facto. Meidän olisi tärkeä tietää, millaisia argumentteja tässä yhteydes-
sä esitettiin ja vastustiko joku tehtyjä päätöksiä.

Toistaiseksi meillä on selvästi liian vähän tietoja hallituksen konkreettisista
toimista sotavankien elintarvikehuollossa ja sairaanhoidossa syntyneen kriitti-
sen tilanteen ratkaisemiseksi. Käsiteltiinkö näitä kysymyksiä ajoissa? Miten
nopeasti tehtiin tarvittavat päätökset? Miten tehokkaasti ne toteutettiin? Näihin
kysymyksiin on hankittava vastaukset, ja niiden on oltava mahdollisimman
tarkkoja asian monimutkaisuuden vuoksi. Viimeksi mainitusta kertoo tosiasia,
johon kiinnitin huomiota: Neuvostoliiton viranomaiset joutuivat hyväksymään
tavanomaisten muona-annosten lisäämistä koskevien asiakirjojen lisäksi direk-
tiivin taistelusta varastelua vastaan sotavankileireillä.

Oletettavasti on etsittävä ja analysoitava myös rahoitusasiakirjoja, jotka ku-
vaavat viranomaisten toimia elintarvikkeiden ja välttämättömien tarvikkeiden
hankkimiseksi sotavangeille sekä sairaanhoidon järjestämiseksi heille. Näillä
tarkoitan esimerkiksi leirien ja vastaanottopisteiden elintarvikehuollon ja sai-
raanhoidon kustannusarvioita. Ne vahvistettiin ylemmissä elimissä ja lähetet-
tiin sieltä sotavankien sijoituspaikkojen hallintoelimille. Tutkimuksen kannalta
mielenkiintoisia ovat myös kustannuslaskelmat, jotka lähetettiin alhaalta (lei-
reistä) ylempiin elimiin, erilaiset kuormakirjat ja kuitit sekä muut vastaavat
asiakirjat, joista näkee sotavankien huoltoon liittyvät rahavirrat. Niiden avulla
on mahdollista määritellä valtion todelliset kustannukset, jotka syntyivät sota-
vankien ylläpidosta.

Tässä yhteydessä on syytä pitää mielessä, että meillä on parempi kuva siitä,
miten elintarvikehuolto ja sairaanhoito hoidettiin talvisodan kuin seuraavan aseel-
lisen konfliktin aikana. Ylipäätään monet jatkosodan sotavankien historiaan liitty-
vät tärkeät kysymykset ja alueet on tutkittu huonommin kuin edellisen sodan his-
toria. Pitäisi esimerkiksi hankkia lisää konkreettisia tietoja suomalaisten sotavan-
kien elämästä konkreettisilla leireillä sekä heidän työskentelystään.

Pidän erittäin tärkeänä jatkaa tutkimusta siitä, miten kuolleet neuvostoliitto-
laiset ja suomalaiset sotavangit kirjattiin ja miten heidät haudattiin vieraalle
maalle. On syytä kirjata ja täyttää näissä kysymyksissä olevat valkoiset pisteet.
Toistaiseksi emme pysty sitä tekemään. On etsittävä hautapaikat jo pelkästään
siksi, että voisimme kunnioittaa kaatuneiden muistoa. Sanon tietoisesti kaatu-
neiden, sillä lähes kaikki vankeudessa kuolleet ovat mielestäni sellaisia, ei muo-
dollisesti mutta asiallisesti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että saisimme tarkennetuksi kaik-
kien noiden vuosien tapahtumien määrälliset luvut. On päästävä mahdollisim-
man lähelle todellisia lukuja edes Neuvostoliitossa ja Suomessa olleiden suo-
malaisten ja neuvostoliittolaisten sotavankien ja sotavankeudessa kuolleiden
määrästä. Tähän mennessä tutkijat Timo Malmi, Reima Helminen ja Reijo Nik-
kilä ovat luoneet hyvin tarkan tietokannan suomalaisista sotavangeista. Heistä
muuten jokainen täydensi ja tarkensi huomattavasti edeltäjiensä laatimaa listaa.
Näin ollen meillä on jokseenkin tarkka kuva Neuvostoliitossa kuolleiden suo-
malaisten sotavankien määrästä. Tilanne on aivan toinen Suomessa olleiden
neuvostoliittolaisten sotavankien osalta. Meillä on vain viralliset luvut, jotka
eivät aina vastaa todellisuutta. Muita tietoja ei ole. Tutkimukseni aikana olen
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käsitellyt tätä aihetta vain hieman. Tutkiessani erilaisia asiakirjoja, mm. suoma-
laisten sotavankien kuulustelupöytäkirjoja, löysin noin 130 uutta neuvostoliit-
tolaista sotavankia, jotka eri aikoina ja eri tilanteissa olivat kuolleet Suomessa,
mutta joita maan viranomaiset eivät olleet eri syistä kirjanneet. Uskon, että
edessä on vielä erittäin suuri työ kohtalon oikusta vieraalle maalle joutuneiden
neuvostoliittolaisten sotavankien henkilöllisyyden selvittämiseksi.

Tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota kadonneiksi ilmoitettuihin
sotilaisiin, mikä on olennainen osa sotavankikysymystä. Tieteelliset, oikeasti
historialliset tutkimukset puuttuvat tästä aiheesta käytännössä kokonaan. Meillä
ei ole toistaiseksi juuri muuta kuin pari kolme toisistaan erotettua yksittäistä
faktaa näistä ihmisistä, joiden määrä on todella valtava. Kysymys kadonneiksi
ilmoitetuista sotilaista voi tietenkin olla oma tutkimusaiheensa, mutta samanai-
kaisesti sen on syytä olla sotavankeja koskevan historiallisen tutkimuksen ala-

ongelma. Olen varma, että kadonneiksi ilmoitettuja koskevien asiakirjojen ja
aineistojen huolellinen tutkimus muuttaa merkittävästi meillä tällä hetkellä ole-
vaa kuvaa siitä, miten neuvostoliittolaisten ja suomalaisten sotavankien ongel-
maa yritettiin ratkaista vuosina 1939–1944.

Ilmeisesti olisi syytä tutkia tarkemmin sotavankien siirtoa etulinjasta vas-
taanottopisteisiin, vastaanottopisteistä leireihin ja sairaaloihin ja yhdeltä leiriltä
toiselle. On mahdollista, että eräät sotavangit ”katosivat” juuri kuljetusten ja
siirtojen aikana. Pitää tutkia tarkemmin ne mekanismit, joiden mukaan sota-
vangit siirrettiin armeijalta erikoisjoukoille, jotka vartioivat ja saattoivat vanke-
ja siihen asti, kunnes heidät siirrettiin leirille. Sotavankien siirtojen analyysillä
on suuri merkitys tutkijoille siinä mielessä, että sotavankien siirrossa paikasta
toiseen ilmenneet puutteet vaikuttivat kielteisesti vankien terveydentilaan.

Totesin väitöstutkimuksessani, että kuljetusongelma oli erittäin kärkevä en-
simmäisen maailmansodan aikana. Siksi siitä valmisteltiin useita erillisiä ase-
tuksia, jotka erotettiin Geneven sopimuksessa erillisiksi artikloiksi. Näin ollen
historiallinen kokemus ja kansainvälisen yhteisön suositukset osoittavat meille
sen, että tätä ongelmaa on syytä tutkia perusteellisemmin.

Niitä sotavankeja, jotka eivät halunneet palata kotimaahansa, on tutkittu erit-
täin vähän. Meillä ei ole esimerkiksi tarkkaa kuvaa siitä, millä perusteella he
tekivät päätöksensä. Vasten tahtoaan omaan maahansa palautettujen sotavanki-
en kuulustelupöytäkirjoista on saatu joitakin tietoja tällaisten toiveiden perus-
teista, mutta ne ovat vain raottaneet verhoa eikä niiden perusteella voi tehdä
päätelmiä. Ymmärrän senkin, että tässä törmäämme usein petokseen, jolloin
kumpikin keskustelija tietää, että toinen ei puhu totta, ja toinen sen tietäen kirjaa
valheellisen kertomuksen totuutena.

Emme saa koskaan kiirehtiä tekemään yksiselitteisiä päätelmiä vaan meidän
tulee muistaa Marc Blochin mukaan se, että mainitsemani petoksen lisäksi on
olemassa myös historiallinen petos. Bloch korosti sitä, että tutkimamme henki-
lön toimintaa selittävä tosiasia voi pettää meidät, ellemme tiedä hänen todellisia
motiivejaan. Meidän on tiedettävä motiivi. Meidän on myös tiedettävä miksi ja
minkä vuoksi meille on esitetty tietty motiivi. Kun tiedämme sen, meidän on kui-
tenkin oltava varovaisia, koska historia on kirjaimellisesti täynnä siihen juur-
tunutta historiallista petosta, joka tulee meille tietoisesti vääristeltyjen virallis-
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ten ja epävirallisten asiakirjojen kautta. Vääristelyä on äärimmäisen vaikea voit-
taa, koska historian tutkijoiden yhteisö on tunnustanut asiakirjat luotettaviksi.

Tutkijoilla on toistaiseksi melko pinnallinen kuva niiden sotavankien kohta-
losta, jotka kieltäytyivät palaamasta kotimaahansa. Me olemme arvioineet tätä
ilmiötä viidestä tai kuudesta tapauksesta saatujen tietojen perusteella, minkä
vuoksi ongelmaa ei ole mahdollista tutkia kokonaisuudessaan. Me jäämme näin
ollen mahdollisen historian varaan. Me emme tiedä, onko heidät kirjattu ka-
donneiden joukkoon. Me emme pysty sanomaan, moniko heistä jäi lopullisesti
Suomeen tai Neuvostoliittoon ja moniko heistä jatkoi sodan jälkeen matkaansa
muihin maihin. Se kaikki olisi mielestäni kuitenkin syytä tietää, jotta pystyisim-
me vastaamaan kysymykseen: onko tässä tapauksessa kyse jostain sosiaalisilta
psykologisilta ominaisuuksiltaan erityisestä ihmisryhmästä?

On ilman muuta selvää, että on tiedettävä joka tapauksessa Neuvostoliittoon
ja Suomeen jatkosodan jälkeen jääneiden sotavankien tarkka lukumäärä. Näi-
den tietojen avulla voimme korjata eräitä muita epätäydellisiä tietoja, jotka kos-
kevat esimerkiksi leireillä kuolleiden sotavankien määrää. Voimme niiden avul-
la myös selvittää tarkemmin sen, paljonko katosi sekä sotavuosina että sodan
jälkeisinä vuosina, mm. palautuksen aikana, jolloin viranomaiset eivät suostu-
neet palauttamaan joitakin sotavankeja toisen osapuolen pyynnöstä huolimatta.

Näiden lukumäärien selvittäminen on vaikeaa, koska esimerkiksi neuvosto-
liittolaisten sotavankien palauttaminen kesti melkein kymmenen vuotta. Palau-
tusta hoitivat eri virastot ja sitä koskevat asiakirjat ovat hajallaan. Toinen ongel-
ma on se, että suuri osa paluusta kieltäytyneitä tai palauttamatta jätettyjä koske-
vista tiedoista on edelleen tutkijoiden ulottumattomissa, koska asiaa koskevat
arkistomateriaalit ovat edelleen salaisia.

Sama tilanne koskee suomalaisia jatkosodan sotavankeja. Ei ole tarkkaa tie-
toa, moniko suomalainen entinen sotavanki jäi Neuvostoliittoon. Valitettavasti
meillä on vain toisen käden tietoja, sillä Neuvostoliitossa vierailleiden suoma-
laisten kertomuksille matkansa aikana kuulemistaan palauttamatta jääneistä
suomalaisista sotavangeista ei ole toistaiseksi löytynyt vahvistusta mistään
muusta lähteestä.

Olisi ilmeisesti järkevää kiinnittää enemmän huomiota siihen, millainen oli
entisten sotavankien kohtalo sen jälkeen, kun he palasivat kotimaahansa. Jos-
sain mielessä vankeus ei pääty koskaan, sillä vankeus jättää kaikille sen koke-
neille parantumattomat henkiset haavat. Miten valtio suhtautui heihin, millai-
siin toimenpiteisiin se ryhtyi turvatakseen heidän kuntoutuksensa ja sosiaali-
turvansa, korvatakseen vankeuden aiheuttamat haitat?

On selvää, että en pysty luettelemaan kaikkia ongelmia, jotka odottavat tar-
kempaa tutkimusta. Se ei ole oikeastaan tarpeenkaan, koska jokainen historian
tutkija valitsee oman tutkimuskohteensa ja näkökulmansa siihen lähtien omasta
tieteellisestä kiinnostuksestaan ja yksinkertaisesti uteliaisuudesta. Hän rakentaa
oman ongelmakenttänsä heittäen siltä pois kaiken sen, mikä tuntuu hänestä it-
sestään turhalta.

Tähän viitaten lopetan työni viimeiseen yleiseen johtopäätökseen.
Valitettavasti sotavankien ongelma ei ole menettänyt eikä menetä ajankohtai-

suuttaan tulevienkaan vuosikymmenten aikana.
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   Liitteet

Liite 1.
Vuosien 1931–1944 suomalaisia sotavankeja koskeneet normatiiviset
asiakirjat

Hyväksymis- Numero ja kenen hyväksymä Asiakirjan nimi
päivä

19.03.1931 TSIKin1  ja SNK:n2  päätös nro 46 Sotavankiasetus

19.09.1939 NKVD:n3  käsky nro 0308 Sotavankiasiain
hallinnon perustamisesta

19.09.1939 NKVD:n käsky nro 0308 Sotavankileirien perustamisesta

20.09.1939 SNK:n talousneuvoston päätös Sotavankiasetus

20.09.1939 Ote SNK:n talousneuvoston Sotavankien elintarvikehuollon
kokouksen pöytäkirjasta nro 37 normeista.

23.09.1939 Tilapäinen asetus sotavankien
lääkintähuollosta NKVD:n
sotavankiasiain hallinnon
järjestelmässä

28.09.1939 Tilapäinen ohje sotavankien
leirijärjestyksestä NKVD:n
leireillä

28.09.1939 Sotavankileirien sisäiset
järjestyssäännöt

3.10.1939 NKVD:n käsky nro 001177 Sotavankiasetuksen
julkaisemisesta

8.10.1939 NKVD:n toimintaohje Sotavankien tiedustelutoiminnasta
NKVD:n leireillä

19.11.1939 NKVD:n käsky Tilapäinen ohje leirien
nro 0390 (vastaanottopaikkojen)

sotilaallisesta vartioinnista
NKVD:n saattovartiojoukoin

27.11 1939 Ohje uppoavista laivoista
poimittujen ja haavoittuneiden
sotavankien ja loikkareiden
kuulustelemisesta

1.12.1939 NKVD:n käsky nro 001445 Vastaanottopaikkojen (leirien)
perustamisesta

○ ○ ○ ○ ○ ○

1 Toimeenpaneva Keskuskomitea (TSIK SSSR – vuosina 1922–1938 korkein Neuvostoliiton
valtioelin, jolla oli joitain lainsäädännöllisiä tehtäviä) �hW8�

2 Kansankomissaarien Neuvosto (SNK SSSR – vuosina 1917–1946 Neuvostoliiton valtioval-
lan korkein toimeenpaneva elin)

3 Sisäasiain kansankomissariaatti
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27.12.1939 NKVD:n käsky nro 001525 Sotavankien
lähettämisjärjestyksestä
neuvostoliittolaisilta leireiltä ja
vastaanottopaikoilta

29.12.1939 NKVD:n käsky nro 001534 NKVD:n sotavankien
vastaanottopaikkojen
henkilöstöilmoituksesta

29.12.1939 Nro 0438 NKVD:n sotavankien
vastaanottopaikkojen tilapäinen
työskentelyohje

16.01.1940 NKVD:n käsky nro 0064 Sotavankien vastaanottopaikkojen
henkilöstöilmoituksista

16.03.1940 NKVD:n käsky nro 00330 Sotavankien vastaanottopaikkojen
(leirien) lakkauttamisesta

27.04.1940 NKVD:n käsky nro 0051 Sotavankien vastaanottopaikkojen
(leirien) lakkauttamisesta

5.08.1940 NKVD:n käsky nro 00945 Siestarjoen sotavankien
vastaanottopaikan lakkauttamisesta

1.07.1941 SNK:n päätös nro 1798-800s Sotavankiasetuksen
vahvistamisesta

4.07.1941 Tilapäinen ohje sotavankien
saattovartioinnista sisäasiain
kansankomissariaatin
saattovartiojoukoin matkalla
vastaanottopaikoilta jakelu-
leireille

7.08.1941 NKVD:n käsky nro 001067 Ilmoitus tilapäisestä ohjesäännöstä
sotavankien leirijärjestyksestä
sisäasiain kansankomissariaatin
leireillä (Sotavankien
luettelointijärjestyksen ohje
NKVD:n leireillä. Ohje NKVD:n
sotavankileirien
järjestyksestä.)

8/13.01.1942 NKVD:n kiertokirje nro 5 Kaikkien työkykyisten sotavankien
käyttämisestä teollisuustöihin

24.03.1942 NKVD:n ohje Leirien ulkopuolella
työskentelevien
sotavankien vartiointijärjestyksestä

8.05.1942 NKVD:n käsky nro 00928 Sotavankien käyttämisestä
sähkölaitosten
kansankomissariaatin Sverdlovskin
alueen turpeennostopaikoilla

5.06.1942 NKVD:n käsky nro 001155 Tilapäinen asetus NKVD:n
sotavankien jakeluleireistä ja
tilapäinen asetus NKVD:n
sotavankien vastaanottopaikoista

3–8.06.1942 NKVD:n käsky nro 001156 NKVD:n leirien ja
vastaanottopaikkojen
organisaatiorakenteen
muuttamisesta
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17.07.1942 NKVD:n sotavankien ja Sotavankien jakamisesta heidän
internoitujen asiain hallinnon ruumiillisen kuntonsa mukaisiin
toimintaohje nro 28/7309 ryhmiin. (Luettelo sairauksista ja

fyysisistä vajavuuksista
sotavankien jakamiseksi sopiviin
työkelpoisuusluokkiin)

25.08.1942 NKVD:n kiertokirje nro 353 Sotavankien muonitusnormien
käyttöönottamisesta

28.11.1942 NKVD:n käsky nro 002597 Sotavankien majoituksesta ja
käyttämisestä töihin

1.03.1943 NKVD:n käsky nro 00398 Sotavankien siirtämisestä pois
leireiltä ja vastaanottopaikoilta,
jotka ovat rintamaa lähellä
olevalla vyöhykkeellä. Luettelo
sotavankileireistä ja niiden sijoitus.

6.03.1943 Ohje haavoittuneiden ja sairaiden
sotavankien hoitamisesta SNTL:n
terveyskansankomissariaatin
ja puolustusasiain
kansankomissariaatin sairaaloissa.

16.03.1943 NKVD:n käsky nro 00488 NKVD:n sotavankien ja
erikoisryhmien leirien
huoltojärjestelyistä. (Sotavankien
muonitusnormit).

7.04.1943 NKVD:n käsky nro 250 Ilmoitus sotavankien vaatetuksen
ja taloustarvikkeiden väliaikaisista
normeista

9/10.04.1943 NKVD:n käsky nro 00683 Sotavankien muonitusnormien
muutoksista

9/11.04.1943 NKVD:n käsky nro 00689 NKVD:n sotavankien ja erikois-
ryhmien leirien laajennuksesta ja
uusien leirien rakentamisesta

13.08.1943 NKVD:n toimintaohje nro 413 Kuolleiden sotavankien
luettelointijärjestyksestä.

6.10.1943 Ohje sotavankien ja erikoisryhmien
terveydenhuollosta heidän
saapuessaan NKVD:n
vastaanottopaikkoihin ja rintaman
vastaanotto- ja
edelleenlähetysleireille sekä
rautatiekuljetuksissa.

7.10.1943 NKVD:n toimintaohje nro 489 Vakoilutyöstä sotavankien
keskuudessa.

28.02.1944 NKVD:n määräys nro 28/4/4583 Taistelusta itsensä silpomista
vastaan sotavankien keskuudessa.

24.08.1944 NKVD:n sotavankien ja Sotavankien hautaamisesta.
internoitujen asiain päähallinnon
toimintaohje nro 28/2/23

18.10.1944 NKVD:n käsky nro 001282 Sotavankien elintarvikehuollon
normien muuttamisesta.

19.10.1944 NKVD:n ja puna-armeijan Sotavankien varusteista.
selustajoukkojen komentajan
käsky nro 001286/0023
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Liite 2
Ohje uppoavista laivoista poimittujen ja haavoittuneiden sotavankien
ja loikkareiden kuulustelemisesta

27. marraskuuta 19[39]

No R/0408

Kronstadt

Laatokan laivueen koment[ajalle]

Täten lähetetään Ohje uppoavista laivoista poimittujen ja haavoittuneiden sotavankien ja
loikkareiden kuulustelemisesta viitenä <<5>> kappaleena, jotka on numeroitu nro 13:sta
nro 17:ään mukaan lukien molemmat.

Itämeren punaisen lipun laivaston tiedusteluosaston päällikön avustaja
Luutnantti /Zajkov/

Yhtymien, joukko-osastojen ja alusten komentajille
<<Salainen>>
Kpl. nro 13

<<Vahvistan>>
Itämeren punaisen lipun laivaston komentaja
Sotaneuvoston jäsen
toisen arvoluokan lippupäällikkö
prikaatin komissaari
Tributs /Jakovenko/

OHJE
Ohje uppoavista laivoista poimittujen ja haavoittuneiden sotavankien ja loikkareiden
kuulustelemisesta:

1. Tietojen saamiseksi vihollisesta yhtymien, alusten ja joukko-osastojen komentajien
tulee pyrkiä kaappaamaan vankeja.
2. Pidätetyiltä on otettava pois kaikki asiapaperit, aseet, vyö, leikkaavat ja pistävät esi-
neet.
3. Jokainen sotavankeja saanut aluksen ja joukko-osaston kapteeni on velvollinen suorit-
tamaan ensimmäisen kuulustelun hänen tehtävänsä kannalta tärkeistä kysymyksistä.
4. Kaikki kuulusteluun ja sotavankien ja loikkareiden pitoon liittyvät asiat sovitaan
sisäasiain kansankomissariaatin operatiivisen osaston edustajan kanssa.
5. Kuulustelu tulee suorittaa välittömästi sotavankien sieppaamisen jälkeen.
6. Sotavankia tai yliloikkaria kuulusteltaessa ei saa missään nimessä esittää suoria kysy-
myksiä, jotka paljastaisivat joukko-osastojemme tai alustemme suunnitelmat ja aikeet.
7. Sotavangeista kuulustellaan erikseen rivimiehet, aliupseerit ja upseerit.
8. Sotavankeja saa kuulustella samanaikaisesti korkeintaan kaksi komentajaa. Kuulus-
teltavan läsnä ollessa on parempi olla tekemättä muistiinpanoja, varsinkaan ensimmäisen
kuulustelun aikana.
9. Vangeille tulee olla kohtelias, mutta kysymyksiin on pyrittävä saamaan vastauksen
tiukasti ja sitkeästi.
10. Upseerit, aliupseerit ja miehistö tulee mahdollisuuksien mukaan pitää erillään toisis-
taan.
11. Pidätettyjen luovuttamiin tietoihin on suhtauduttava kuulustelujen yhteydessä varo-
vaisesti. Tämä koskee erityisesti karkureita ja loikkareita, joiden joukossa on tarkoituk-
sella lähetettyjä tiedustelijoita.
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12. Tärkeimmistä tiedoista tulee ilmoittaa välittömästi laivaston esikuntaan, erityisesti
miinakenttien sijainnista, valmisteilla olevasta lentokoneiden lentoonlähdöstä, sukellus-
veneitten sijainnista jne.
13. Ensimmäisen kuulustelun jälkeen kuulusteltu lähetetään vartioituna Oranienbaumin
sisäasiain kansankomissariaatin operatiiviselle osastolle. Samalla siitä ilmoitetaan Tie-
dusteluosaston päällikölle, jolle lähetetään kopio ensimmäisen kuulustelun pöytäkirjasta
sekä kuulustellulta takavarikoidut asiapaperit.

Itämeren punaisen lipun laivaston esikuntapäällikkö
Itämeren punaisen lipun laivaston esikunnan sotakomissaari
1. arvoluokan luokan kapteeni
Rykmentinkomissaari
/Pantelejev/
/Sidorov/
�����*3������M#%��������P�
�����������M���
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Liite 3
Leiriluettelo

Leirin Leirin Toiminta-aika Sijainti ja etäisyyksiä
numero nimi

g�: Krasnogorsk 1942–1950 Krasnogorskin kaup., Pavsinon as.,
Moskovan alue, 23 km Moskovasta

g9%

g%< Temnikov, Temlag 1941–1947 Potman asema, Zubova-Poljanan
piiri, Mordva, 871 km Moskovasta.

g : Basjanovka 1942–1943 Basjanovkan asutuskeskus
Sverdlovskin alue, 1750 km
Moskovasta

g < Potanino Tseljabinskin alue, 2000 km
Moskovasta

g:9 Oranki 1939–1950 Orangin kylä, Shonihan asema,
Gorkin alue, 60 km Gorkista

g:% Rjabovo 1942–1947 Rjabovon kylä, Uvan asema, Uvan
piiri, Udmurtia, 1320 km
Moskovasta

g: Aktjubinsk 1941–1942 Aktjubinskin kaupunki, Kazakstan

g<� Usman 1942–1944 Usmanin kaupunki, Voronezin alue
Voronez 1944–1950 Voronezin kaup., 587 km

Moskovasta

g<9 Monetno-Losinovski 1942–1943 Monetnyin asutuskeskus
Asbest 1943–1948 Asbestin kaup., Sverdlovskin alue,

noin 1730 km Moskovasta

g<# 03.08.1942– Kozlovkan asutuskeskus,
12.12.1942 Tjurleman asema, Tsuvasia, 865 km

Moskovasta

g#% Elabuga  – 1943 Elabugin kaupunki, Tataria, 1012
km Moskovasta

g#% Usman 1944–1946 Usman kaup., Voronezin alue

g#: Elabuga 1943–1948 Elabugin kaupunki, Tataria, 1012
km Moskovasta

g## Spaso-Zavodskoi 1941–1950 Karagandan kaup., Kazakstan, noin
3500 km Moskovasta

g�00 Suslonger ?–1943 Mari, 960 km Moskovasta

g�0� Vjatka 1943–1945 Vjatskie Poljanyn asutusk., Kaiskin
piiri, Kirovin alue, 1350 km
Moskovasta

g�� 1943–1944 Shadrinkin kaup., Kurganin alue,
1850 km Moskovasta

g��% Volosovo 4.11.1943– Volosovan asutuskeskus,
13.12.1944 Leningradin alue, 85 km

Leningradista

g�%0 Grjazovets 1939–1940, Grjazovetsin kaupunki, Vologdan
1943 alue, 47 km Vologdasta

g�%: Boksitogorsk 1943–1947 Boksitogorskin kaup., Leningradin
alue, 245 km Leningradista

g�%< Tserepovets 1941–1948 Tserepovetsin kaup., Vologdan
alue, 124 km Vologdasta
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g� 0 Suzdal Vladimirin alue, 250 km
Moskovasta

g��� Solombala 1944 Àrkangelin esik., Arkangelin alue

g��9 Velsk Arkangelin alue

g�9� Polovinka, Kizilskoe Polovinka, Kizilskoe asutusk.,
Tseljabinskin ja Kurganin alueet,
1900–2400 km Moskovasta

g�%9 Siestrajoki 1939–40, Leningradin alue, 45 km
1944 Leningradista

g� 0 =cad 1943–1949 Orsk kaup., Orenburgin alue, 2200
km Moskovasta

g�:0 Borovitsi 1942–1952 Borovitsi kaup., Novgorod alue,
177 km Novgorodista

g��# Leningrad 1945–1946 Leningradin kaupunki

Unzlag, Unza Suhobezvodnaja asema, Gorkin
alue, noin 600 km Moskovasta

Vologda Javengan asema, Vozegan piiri,
Vologdan alue, 143 km Vologdasta

Suhoen leiri 1941–? Kuvaniemi, Sorokka, Karjala

Siirtoleiri g� Karjalan rintama

Siirtoleiri Petroskoi, Karjala

Puoluekoulu Ufan kaupunki, 1591 km
Moskovasta

Siirtoleiri Kemin kaupunki, Karjala

Vankila Petroskoi

Pietari-Paavolin linnoitus Leningrad

”Spalernaja”? Leningrad

”Duma”? Leningrad

”Naisvankila” ? Leningrad

Vankila Jaroslavl

Vankila Arkangelin kaupunki

Vankila Sorokka

Butyrskajan vankila Moskova

Lubjankan vankila Moskova

Vankila Sverdlovskin kaupunki

GULAG:n leirit

Vostokkurlag
Vjatlag
Intlag
Irkutlag
Kraslag
Norillag
Sevzeldorlag
Ustvymlag
Uhtoinzlag

�����������������N��
��!�������������������%��
�� !��������������������
�%!����������
����� 
�9!� ������ tkFABAHzEF� c�O�!� tkFAMAcdEaFk� C� 0:�^�M���� (�������� 
�������
��N���\�����������������������������#99$9%!�����������������"""����000!
����)��)�4���������'�'�������
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Liite 4

Puna-armeijan puolelle 4.6.43 (ruudussa 9676) siirtyneen suomalaisen loikkarin,
101. jalkaväkirykmentin kranaatinheitinkomppanian sotamiehen

KUULUSTELUMUISTIO

MÄKINEN Pentti Genrihovitsh, syntynyt v. 1912 Hämeen läänissä,
Hausjärven seurakunnassa, Oitin kylässä. Työläinen,
puolueeton. Nahkatyöntekijöiden ammattiliiton jäsen.
Ennen armeijaan kutsumista oli työssä Kuopiossa työmiehenä
nahkatehtaalla. Asui Kuopion kaupungissa, Ukkodikatu
(Ukkokodintie ?) 28. Eronnut.

Hänellä on isä, äiti ja 7-vuotias lapsi.

PALVELU ARMEIJASSA

Mobilisoitiin Suomen armeijaan 18.6.41. Puolitoista kuukautta palveli mekaanik-
kona 48. erillisessä Oulun lentokenttää vartioivassa komppaniassa, mutta koska lentoko-
neita ei tuolloin ollut, häntä käytettiin sotamiehenä.

Komppanian hajottamisen yhteydessä siirrettiin Kuopioon esikuntakomppaniaan so-
tilaspiirin ja suojeluskuntajärjestön esikunnan vartiointiin, missä oli marraskuuhun 1941
saakka korpraalin arvoisena, sitten sairastui ja siirrettiin sairaalaan, jossa makasi vuoden
1941 loppuun saakka.

Parannuttuaan sai 8 päivän loman. Palasi joukko-osastoonsa tammikuussa 1942 muu-
taman päivän myöhästyneenä, mistä asetettiin oikeuteen, tuomittiin 7 kuukaudeksi van-
keuteen, joka piti suorittaa vuonna 1943, ja lähetettiin työvelvollisena työhön Petroskoi-
hin, missä oli tammikuusta huhtikuun lopulle 1942. Kaksi viikkoa oli rautateiden tar-
vikevaraston varastonhoitajana ja sen jälkeen työskenteli sirkkelisahan mekaanikkona.

Huhtikuussa 1942 Petroskoissa suoritettiin asevelvollisten uudelleenrekisteröinti,
minkä tuloksena Mäkinen mobilisoitiin uudelleen armeijaan ja lähetettiin Karjalan kan-
nakselle Raivolan aseman alueelle ja liitettiin sotamiehenä kapteeni Vartolan linnoitus-
pataljoonaan. Heinäkuussa 1942 siirrettiin täydennyksenä 300 miehen joukossa Uhtuan
suunnalle ja määrättiin 53. jalkaväkirykmentin kranaatinheitinkomppaniaan. Palvel-
tuaan siellä noin kuukauden sairastui ja lähetettiin sotasairaala 32:een Ouluun, jossa oli
hoidettavana lokakuuhun 1942.

Parannuttuaan lähetettiin selustan koulutus- ja täydennyskeskukseen Lahteen.
15.1.43 hänet vangittiin ja laitettiin vankilaan. Istui Hämeenlinnan, Kuopion, Sukevan ja
Riihimäen vankiloissa ja 18.4.43 lähetettiin 48 hengen vankiryhmän mukana vartioituna
Karhumäen suunnalle ja määrättiin sotamieheksi 101. jalkaväkirykmentin kranaatin-
heitinkomppaniaan.

4.6.43 päätti yhdessä 101. jalkaväkirykmentin 23. pataljoonan 2. komppanian 2.
joukkueen sotamiehen Nevolaisen kanssa siirtyä Puna-armeijan puolelle motivoiden sil-
lä, että ei halua enää sotia.

Suomalaisten puolustuslinjan he ylittivät ruudussa 9676-5, missä yhteydessä Nevo-
lainen varoitti vartiossa olevia konekiväärimiehiä, etteivät tulittaisi heitä.
Ylittäessään rintamalinjaa Nevolainen räjähti miinaan ja puna-armeijalaiset korjasivat
hänet, mutta Mäkinen pidätettiin.

101. JALKAVÄKIRYKMENTIN TIEDOT

101. jalkaväkirykmentti koostuu pääosaltaan vangeista. Se on puolustuksessa
Vanzhezero ja Hizhezero -järvien alueella (tarkkoja rajoja ei tiedä). 101. jalkaväkiryk-
mentin oikealla sivustalla on puolustuksessa 53. jalkaväkirykmentti, vasemmalla – 3.
(sininen) jalkaväkiprikaati.

101. jalkaväkirykmentin kranaatinheitinkomppania on sijoitettu suon lounaispuolelle
ruudussa 9676-5.
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101. jalkaväkirykmenttiä komentaa everstiluutnantti Hanste. On vielä kaksi muuta
everstiluutnanttia, mutta mitä virkaa he hoitavat, vanki ei tiedä.

23. pataljoonan komentaja on majuri Post. Kranaatinheitinkomppanian päällikkö on
luutnantti Pulkkinen.

Muun päällystön sukunimiä vanki ei tiedä.
Kolmen kilometrin päässä itään 13. laiturivaihteesta sijaitsee 101. jalkaväkirykmen-

tin koulutus- ja täydennyspiste.
Rykmentin miehistölle on 20.5.43 jaettu kaasunaamarit. Suoritettiin sotilaiden savu-

koulutus jollakin savulla (poltettiin tuntematonta ainetta), joka vaikuttaa voimakkaasti
silmiin.

Jokaiseen joukkueeseen on nimetty kemian kouluttaja ja sen lisäksi vielä 1 mies on
lähetetty kemian kouluttajakurssille.

Jakaessaan kaasunaamareita vänrikki Oikarinen sanoi: ”Jos venäläiset joutuvat kestä-
mättömään tilanteeseen, niin he tulevat ehdottomasti käyttämään kaasuja”.

Sotilaiden kertomusten mukaan 101. jalkaväkirykmentissä on kemiallinen komp-
pania, mutta sen sijaintipaikka ei ole vangin tiedossa.

101. jalkaväkirykmentin sotilaiden mielialat ovat huonot. Odottavat sodan päättymis-
tä. Monet puhuvat siitä, että jos tulee suomalaisten hyökkäys, niin he eivät mene taiste-
luun, vaan mieluummin istuvat vankilassa.

Sotilaiden joukossa on myös sellaisia, jotka aikovat siirtyä Puna-armeijan puolelle.

PETROSKOIN KAUPUNGIN ALUE

Vanki ei tiedä, mitkä sotilasyksiköt olivat tuohon aikaan Petroskoissa, mutta näki,
että sotilaita oli paljon. Sotilaskylä oli kokonaan sotilasyksiköiden miehittämä. Hän kuu-
li, että siellä oli Laguksen joukkoja.

Petroskoissa oli neljä autokorjaamoa. Niistä 1 oli Äänisen tehtaalla, 1 entisellä auto-
korjaamotehtaalla, 1 Karellesin konepajoissa ja 1 sijaitsi 3 kilometrin päässä Petroskoin
asemasta Sulazhgoraan menevän tien varrella.

Pohjoisen semaforin luona rautatien ylikäytävän lähellä on suuret sotilasvarastot
(sieltä vietiin varusteita).

Veturivarikon luona entisissä bensiinisäiliöissä on polttoainevarasto.
Osakeyhtiö Vakon varastot ovat rautatieaseman lähellä tavarakonttorin entisissä va-

rastoissa (200–300 m. etelään vesitornista). Niissä säilytettiin suuria määriä elintarvik-
keita, jalkineita, asusteita, ym. venäläisvalmisteista tavaraa.

Entisessä Karjalais-suomalaisen neuvostotasavallan Kansankomissaarien neuvoston
rakennuksessa Lenin-prospektilla hävitetyn Pohjola-hotellin vieressä on armeijaryhmän
esikunta. Taloa vartioivat vahtisotilaat.

Entisessä korkeimman oikeuden rakennuksessa on poliisilaitos. Siellä sijaitsevat
myös posti, lennätin, kansanhuolto-osasto ja Itä-Karjalan sotilaspiirin hallinto.

Viestialan ammattikoulun tai Kommunistisen nuorisoliiton keskuskomitean raken-
nuksessa Marxin prospektin varrella on sotilaskomendantin virasto.

Rautatieasemaa vastapäätä puutalossa on sotapoliisilaitos.
Koulun ja internaatin rakennuksissa (Juzhkarellesin rakennuksen vieressä) on sotilas-

räätälin ja -suutarinverstaat.
Lenin-prospektin vasemmalla puolella entisessä ruokalassa on Lotta-ravintola, jossa

upseeristo ruokailee.
Entisen kommunistisen korkeakoulun tiloissa Anohininkadulla on rautatiehallinto.
Kaikkia hävitettyjä rakennuksia korjattiin ja siivottiin roskista tehostetusti sotavanki-

en ja siviiliväestön voimin.
Petroskoissa oli 5 leiriä, joissa säilytettiin noin 18.000 siviiliä – pääosin venäläisiä

naisia, lapsia ja vanhuksia.
Leirien perustamista viranomaiset selittävät sillä, että ollessaan vapaina venäläiset

voivat sabotoida viranomaisten toimia.
Eräs leireistä sijaitsee Kukkovkaan menevän tien pohjoispisteessä olevissa taloissa.

Siellä säilytetään noin 2000 vankia. Leiri on ympäröity piikkilangalla, siellä oli 4 vartio-
tornia.
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Kaikilla leirillä olijoilla on vasemmassa hihassa punaiset 10–8 cm kokoiset nauhat.
Työhön kuljetetaan vartioituina –2 vartijaa noin 100–150 henkilöä kohden.

Tällä leirillä säilytettyjä venäläisiä käytettiin puutavaran käsittelyyn siirtolanssilla.
Töitä tällä lanssilla johti vepsäläinen Grigori Shtsherbakov (nimeä ei tarkasti muista),

joka oli aiemmin työskennellyt metsäalan järjestöissä ja nyt oli Itä-Karjalan metsätalou-
den hallinnon palveluksessa.

Leirissä olevilta venäläisiltä oli kielletty vapaa liikkuminen kaupungilla. Oli tapauk-
sia, että naiset repäisivät käsivarsinauhansa pois ja lähtivät luvatta kaupunkiin ruokaa
etsimään, mistä heitä rangaistiin. (Kuinka rangaistiin, sitä vanki ei tiedä). Kaikki he näyt-
tivät nälkiintyneiltä, sillä heille ei annettu mitään muuta kuin 300 grammaa ruisjauhoa.

Nälän vuoksi jotkut naisista suostuivat sukupuolisuhteisiin suomalaisten sotilaiden
kanssa, jotka vartijoiden avulla pääsivät leiriin ja toivat mukanaan leipää ja muita elintar-
vikkeita. Loikkari tutustui työssään entiseen opettajattareen Maria Bondarenkoon – 2
kertaa kävi leirillä ja toi hänelle leipää, juustoa ja karamelleja.

Yksi leireistä, joissa pidettiin siviiliväestöä sijaitsi yksityistaloissa siirtolanssilla.
Muiden leirien sijaintipaikkaa loikkari ei tiedä.

Hän on nähnyt, että kaupungin alueella Karpotrebsojuzin (Karjalan kuluttajaliiton)
lähellä oli sotavankileiri, jonka vangit siivosivat kaupunkia, mutta paljonko heitä oli siel-
lä – ei tiedä.

Joukko Petroskoin rakennuksia – erityisesti kivisiä on tuhoutunut.
Tuhoutunut on Äänisen tehdas, Valtionpankin rakennus, hotelli, 2 rakennusta

Komsomolskaja-kadulla ja eräät muut.
Kirovin ja Leninin patsaat on purettu. Viimeksi mainitun paikalle on pystytetty Suo-

men valtiolippu.
Säilyneitä rakennuksia ovat Rautatieasema, vesitorni, aseman lähellä olevat kivitalot,

Triumf-teatteri.
Elokuvateatteri Triumf toimii kaupungissa, esitetään suomalaisia ja ulkolaisia eloku-

via. Siellä käyvät pääasiassa sotilaat ja lotat, joskus harvoin voi nähdä venäläisen tytön,
joka on nähtävästi jonkun upseerin kutsumana. Tanssit on kielletty.

Luterilainen kirkko ja suomalainen koulu toimivat. Viimeksi mainittu sijaitsee Shosse
1 maja -tiellä (Toukokuun 1, päivän maantie).

Petroskoihin on tuotu huomattava määrä suomalaisia työläisiä ja virkamiehiä, joilla
on erikoisluvat tulla Itä-Karjalaan.

Perheiden kanssa tuleminen on kielletty.
Minkälaisia henkilöpapereita on paikallisella siviiliväestöllä, vanki ei tiedä.
Liikkuminen kaupungilla sallittiin kello 6:sta aamulla kello 9:ään illalla.
Väestön huolto tapahtui Oy Vakon kautta, jolla oli useita myymälöitä. Pääasiassa

myytiin leipää ja lihaa (hevosenlihaa) korteilla. Leivän hinta oli 6–6,5 markkaa.
Ilman kortteja myytiin karamelleja hintaan 300 mk kilolta.
Palkat (taksat) yhdestä ja samasta työstä on määritetty: suomalaisille 12–15 markkaa

tunnilta, karjalaisille ja muille kansallisuuksille, joilla on vapaa liikkumisoikeus – kor-
keintaan 7 markkaa tunnilta ja leireissä oleville venäläisille – 7,5 markkaa päivässä.

Kaikki upseerit asuvat yksityistaloissa. Siviiliväestö, jota ei ole suljettu leireihin,
asuu myös yksityistaloissa, mutta jokaiseen tällaiseen taloon on kiinnitetty kyltti, jossa
lukee, että tällaiset ihmiset asuvat tässä talossa sotilaskomendantin luvalla.

Kaikki omaisuus on viety asunnoista pois, kerätty yhteen varastoon ja julistettu sota-
saaliiksi.

JUNALIIKENNE

Petroskoista lähti päivittäin kello 10 aamulla etelään yhdistetty tavara- ja matkustaja-
juna ja palasi takaisin seuraavana päivänä varhain aamulla.

Sinnepäin lähti myös epämääräiseksi ajaksi useita tavarajunia.
Vanki ei tiedä, mille asemalle saakka junat kulkivat, niitä kutsuttiin Syvärin juniksi.
Pohjoiseen (K-mäkeen) päivittäin kello 12 yöllä lähti yhdistetty tavara- ja matkus-

tajajuna. Se palasi myöhään yöllä tai aamulla.
Suojärvelle tavara- ja matkustajajuna lähti kello 10 aamulla ja palasi kello 20 illalla.
Veturit ja koko matkustajavaunusto olivat suomalaisia. Rautateitä palveleva henkilös-

tö oli suomalaisia.
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Lippujen myynti suoritettiin ilman henkilöllisyyspapereiden näyttämistä. Matkata-
varaa otetaan vastaan vain sotapoliisin luvalla, joka matkatavaran tarkastuksen jälkeen
laittaa punaisen kulmanmuotoisen leiman

Kuulustelivat: 2. osaston päällikön vanhempi avustaja
kapteeni Dobrynin

Tulkki-aliluutnantti Kapanen

(Jokin huomautus lisätty epäselvällä käsialalla 29.6.43)

Liite 5

12.10.43
Partisaaniliikkeen keskusesikunnan edustajalle
Karjalan rintaman Sotaneuvoston jäsenelle
kenraalimajuri toveri Vershininille

Lähetämme ohessa Pahomovaaran kylän varuskunnan alueella 29.9.43 vangitun sota-
vanki Eino Matvejevitsh Imposen alkuperäisen kuulustelupöytäkirjan yhdessä tämän
henkilön kanssa teidän käyttöönne.

Samalla ilmoitamme, että sotavanki Imponen salaa kuulumisensa upseeristoon mai-
niten sotilasarvonsa vain ylikersantiksi.

Tämän vangin kertomukset eivät suurimmaksi osaksi ole uskottavia, vanki salaa pal-
jon asioita. Vankiin on kohdistettava radikaalimpia toimenpiteitä lisätietojen saamiseksi
häneltä.

Liite: Sotavanki Eino Matvejevitsh Imposen kuulustelupöytäkirja 9 arkilla.

Komsomolets Karelii -partisaaniosaston komentaja
Poljakov

Krasnyi partizan -partisaaniosaston komentajan tiedusteluasiain apulainen
Trebuhov

Komsomolets Karelii -partisaaniosaston komentajan tiedusteluasiain
apulainen Vasjunin

22. syyskuuta 1943 Pahomovaaran varuskunnassa vangitun
suomalaisen sotavangin ylikersantti Eino Matvejevitsh Imposen

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

I. PERUSTIEDOT

Imponen, Eino Matvejevitsh, syntynyt 1911 Kemijärvellä, kansallisuudeltaan suoma-
lainen, koulusivistys 2 luokkaa kyläkoulua, sosiaaliselta asemaltaan talonpoika. Talou-
dessaan hänellä oli talo, kaksi lehmää, yksi hevonen, 2 ha maata.
Ennen v. 1941 sotaa vanki työskenteli maataloudessa. Perhesuhteiltaan – naimisissa.
Sukulaisista hänellä on (2) veljeä. Imponen, Iivari Matvejevitsh – invalidi, on hoidetta-
vana sotasairaalassa. Toinen veli – Imponen, Alpo Matvejevitsh on armeijassa Aunuksen
rintamalla 12. jalkaväkirykmentissä.
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Sisar Laura Matvejevna oli työssä huoltokonttorissa Kemijärvellä ja toinen sisar
Imponen, Maila Matvejevna on palvelijana, työpaikkaa vanki ei tiedä.
Ennen vangitsemishetkeä sotavanki toimi Pahomovaaran kylän komendantin paikallis—
päällikkönä.
Puolueisiin ei ole kuulunut, vuonna 1936 äänesti Maalaisliiton ehdokasta.

II. PALVELU ARMEIJASSA

Vuonna 1932 kutsuttu armeijaan Lapin rajavartio-osastoon, joka sijaitsi Sallan kir-
konkylässä, Lapin läänissä, sijoitettu 2. komppaniaan, jossa kävi 3-kuukautisen kou-
lutusjakson.
.......

20. toukokuuta 1933 päätti koulun ja päästetty vanhemman sotamiehen arvossa. Pal-
veluksen jatkamiseksi lähetettiin Lapin rajavartio-osastoon Sallan kirkonkylään vara-
ryhmänjohtajaksi. Saavuttuaan osastoon toimi 1,5 kuukautta kokkina.

25. marraskuuta 1933 kotiutettiin sotilasarvoltaan alikersanttina.
9. lokakuuta 1939 kutsuttiin samaan joukko-osastoon ja lokakuun loppuun saakka

1939 palveli konekivääriryhmän johtajana Kolajärvellä. Marraskuun 1939 lopussa jouk-
ko-osasto lähetettiin etulinjaan Kelsinkäisen alueelle. Saavuttuaan etulinjaan vanki haa-
voittui ja lähetettiin sairaalaan, jossa oli muutaman päivän, sai loman ja matkusti kotiin.
Vanki ei osallistunut taisteluihin Puna-armeijaa vastaan vuosina 1939/40.

28. huhtikuuta 1940 kotiutettiin armeijasta. Kotiutuksen jälkeen vanki asui ja työs-
kenteli synnyinseudullaan. Talvella 1940/41 oli metsätöissä, missä joutui työtapatur-
maan ja sairauden vuoksi asui kotona vuoden 1941 kutsuntaan saakka.

26. syyskuuta 1941 kutsuttiin armeijaan ja lähetettiin Porokylän kokoontumispaik-
kaan. Kokoontumispaikassa viipyi noin kuukauden, ja koska ei ollut kenttäpalvelukel-
poinen, sotavanki lähetettiin Vienan alueen päällikön käyttöön Kuusamoon. Sieltä hänet
lähetettiin Vuokkiniemen kylään siviiliasiain aluepäällikön luutnantti Poikalan käyttöön,
jonka partisaanit surmasivat syyskuun lopussa 1942 Marjavaaran alueella. Marraskuun
15 päivän tienoilla 1942 (p.o. 1941? –TK) luutnantti Poikola lähetti hänet Juvalahden
kylään paikallispäällikkö-komendantiksi, missä johti talousasioita.

Marraskuun 25. päivästä 1942 (p.o. 1941? –TK) hänelle myönnettiin kolmi....
.....
sotavanki palaa kotoaan Juvalahden kylään.

Joulukuun lopussa 1941 vanki kutsutaan pois Juvalahdesta Vuokkiniemelle ja saman-
aikaisesti sieltä lähtevät pois myös talousasioita hoitaneet joukko-osastot. Lähdön syynä
olivat Puna-armeijan tykistön aktiiviset toimet.

Saavuttuaan Vuokkiniemelle vangille annettiin 11 päivän loma, koska lääkäri kutsui
kokeisiin.

Helmikuun lopussa 1942 aluepäällikkö luutnantti Poikela lähetti hänet Pahomovaa-
raan (paikallispäällikön) komendantin virkaan, missä hän toimi vangitsemiseensa saak-
ka.

Minun tehtäviini kuului turvata Pahomovaaran ja Kivijärven kylien paikallisväestön
huolto. Olin Vuokkiniemellä olevan aluepäällikön alainen. Hallinto sijaitsi koulun ra-
kennuksessa. Viime aikana aluepäällikön virkaa hoiti kapteeni Myrsky.

Maatalouspäällikkönä Vuokkiniemen kylässä oli ylikersantti Auvenen, joka antoi
maataloutta koskevia määräyksiä.

Vangin tehtäviin kuului päättää kunnallistalouden rakentamiskysymyksistä, turvata
väestön lääketieteellinen apu, päättää työvoiman käytöstä maataloudessa sekä muita ky-
symyksiä lukuun ottamatta väestön suojelua ja väestön poistumista asutuskeskuksesta.

III. SOTILASOSASTOJEN JA JOUKKO-OSASTOJEN SIJAINTI

Pahomovaaran kylässä sijaitsee rajajääkäripataljoonan varuskunta vahvuudeltaan noin
60 miestä. Varuskunnan päällikkönä oli luutnantti Kartkallio, joka vastasi puolustus-
kysymyksistä ja oli suoraan Vuokkiniemellä sijaitsevan pataljoonan esikunnan alainen.
Pahomovaaran varuskunnan postilaatikko on ¹ 5196.

Kivijärvellä sijaitsee varuskunta .... , joka sijaitsee kylän keskustalossa. Latvajärven
kylässä on varuskunta, jonka vahvuus on noin 20 miestä.

Tollonjoen kylässä on varuskunta, mutta vanki ei tiedä sen miesvahvuutta.
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Lomjärven ja Alajärven kylissä on varuskunnat, mutta vanki ei tiedä niiden mies-
vahvuutta eikä sitä, mihin joukko-osastoon ne kuuluvat.

Vuokkiniemen kylässä on rajajääkäripataljoonan esikunta (pataljoonan numeroa van-
ki ei tiedä). Rajajääkäripataljoonan komentajana on majuri Karhunen, pataljoonan ko-
mentajan sijaisena on majuri Shuorsha. Kesällä 1943 pataljoonan esikunnan yhteyteen
sijoitettiin noin 120 miehen komppania, jonka tehtävänä oli taistella partisaaniryhmiä
vastaan.

Rajajääkäripataljoonan joukko-osastojen lisäksi Vuokkiniemen kylässä sijaitsi noin
25 miehen reserviosasto, joka teki työtä, mutta heillä kaikilla oli fyysisiä vajavuuksia.

Vanki tietää, että Kentjärven kylässä on varuskunta, mutta ei tiedä sen miesvahvuutta
eikä, mistä joukko-osastosta se on.

IV ASEISTUS

Kivijärven kylän varuskunnan aseistuksena on konepistooleita ja kiväärejä, lisäksi
vanki on nähnyt venäläisen kevyen konekiväärin.

Pahomovaaran varuskunnan aseistuksena on suuri määrä konepistooleita, on kevyitä
venäläisiä konekivääreitä, kivääreitä. Aseiden määriä vanki ei tiedä. Vuokkiniemen ky-
lässä on kolme panssariautoa, joiden aseistuksena on yksi tykki ja kaksi konekivääriä.
Miehistö on 5-6 miestä. Panssariautot on tarkoitettu saattamaan sekä tavara- että paluu....
Vuokkiniemellä 300 metriä kaakkoon koulusta seisoi yksi ilmatorjuntatykki, jonka van-
ki näki aikaisemmin, mutta ollessaan Vuokkiniemellä 28. syyskuuta 1943 ilmatorjunta-
tykkiä ei ollut sillä paikalla.
Uusia aselajeja vanki ei nähnyt eikä ole kuullut niistä.

V. PÄÄLLYSTÖ

Vuokkiniemen kylän paikallispäällikkö on kersantti Shipola. Latvajärvellä paikallis-
päällikkönä on sotamies Hyttinen. Latvajärven puolustuksen päällikkö on alikersantti
Vesterinen. Tollonjoen paikallispäällikkö on alikersantti Pajula. Pirttilahden kylän pai-
kallispäällikkö on alikersantti Rytkö.

VI. VARUSKUNTIEN TEHTÄVÄT

Pahomovaaraan sijoitettujen varuskuntien tehtäviin kuului seuraavaa:
1. Kylän vartiointi.
2. Valvoa kylän väestöä, jotta se ei olisi yhteydessä partisaanien kanssa.
3. Teiden korjaaminen.
4. Maataloustyöt.
5. Taistelu partisaaniryhmiä vastaan.
6. Talvisaikaan vanki näki kaksi kertaa kun 20 miehen ryhmät kulkivat

Vuokkiniemen ja Pahomovaaran välisellä tiellä valvomassa ja ennalta
arvioimassa mahdollisia partisaaniryhmien kulkuteitä.
Muiden varuskuntien tehtäviä vanki ei tiedä.

VII. VARUSKUNTIEN VARTIOINTI

Pahomovaaran kylän varuskunnan vartiointi toteutetaan siten, että asetetaan yksi var-
tiomies..... ....sivullisten tullessa miinat räjähtivät ja valolla annettiin merkki. Kivijärven
varuskunnan vartiointi on toteutettu samalla tavoin.
Muiden varuskuntien vartioinnista vanki ei tiedä.

VIII. YHTEYDENPITO

Yhteydenpito varuskuntien välillä toteutetaan puhelimella, muita viestivälineitä ja
keinoja vanki ei tiedä.
Viestilinjat on vedetty:

1. Vuokkiniemen kylästä Pahomovaaran kylän kautta edelleen Suomeen.
2. Vuokkiniemen kylästä Ponkalahden ja Pikkulahden kautta Vuonnisen kylään.
Puhelin- ja lennätinasema on rajajääkäripataljoonan esikunnan yhteydessä.
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IX. PUNA-ARMEIJAN JOUKKOJEN SELUSTAN TIEDUSTELU

Vanki on kuullut, että Vuonnisen tien alueella on ryhmiä, joiden tehtävänä on tiedus-
telu Puna-armeijan selustassa. Näiden ryhmien toiminnasta ja aikomuksista vanki ei tiedä.

X. SOTAVANKILEIRIT

Sotavankileiri on Vuokkiniemen kylässä, sotavankien määrää tässä leirissä vanki ei
tiedä, mutta näki noin 30 ihmistä, joita käytettiin maataloustöissä. Tätä sotavankiryhmää
vartioi 10 konepistoolein varustettua sotilasta.

Sotavankileiri on Suomussalmen lähellä Haukiterässä.
Sotavankien ravinto on hyvin huonoa – se .... Sotavankien vartioinnista huolehtii

Vuokkiniemellä muut kuin rajajääkäripataljoonan sotilaat. Sotavankileirin vartijoilla on
koira.

Sotavankileiri oli Vozhinovaaran kylässä, mutta vuoden 1943 toukokuussa se siirret-
tiin, minne, vanki ei tiedä. Sotavangin työskentelivät kivenmurskaamossa ja teiden puh-
distuksessa. Tällä hetkellä Vozhinovaaran kylässä ei ole ketään.

Sotavankileiri oli Kuureman kylässä vuonna 1942. Vanki ei tiedä onko sitä tällä het-
kellä vai ei.

Talvisaikaan sotavangit on puettu venäläiseen sotilasasuun: mantteli, karvalakki, jot-
kut on puettu puoliturkkeihin.

Sotilailta vanki on kuullut (Pahomovaaran varuskunnan sotilailta), että sotavanki-
leireiltä, joita saksalaiset vartioivat on useita sotavankien karkaamistapauksia, koska
saksalaiset kohtelevat sotavankeja raa´asti ja väkivaltaisesti. Vuoden 1943 kesällä vanki
kuuli, että 4 sotavankia oli paennut Vuokkiniemen sotavankileiriltä.

XI. PAIKALLINEN VÄESTÖ

Kivijärven kylässä asuu 44 ihmistä. Pahomovaaran kylässä asuu 36 ihmistä. Latvajärven
kylässä asuu 28–30 ihmistä. Vanki ei tiedä paljonko ihmisiä asuu Tollonjoen kylässä,
mutta tietää, että enemmän kuin muissa kylissä.

Pirttilahden kylässä on siviiliväestöä, mutta vanki ei tiedä paljonko. Vuokkiniemen
kylässä on siviiliväestöä, mutta vanki ei tiedä paljonko. (Kts. väestöluettelot liitteenä 1
liuska).

Vuokkiniemen kylän piiripäälliköltä oli vangin nimelle tullut seuraavat siviiliväestöä
koskevat määräykset:

1. Vuoden 1943 maaliskuussa määräys pimennystoimien käyttöönotosta.
2. Vuosi sitten määräys Suomesta tulleen nautakarjan jakamisesta siviiliväestön

käyttöön 2 vuoden maksuajalla.
3. Määräys leipäkorttien antamisesta ajalle 1.10.43 – 1.10.43 (?). Väestöllä ei

leipäkortteja ollut.
Määräys on lähetetty syyskuussa 1943.
Vainotoimia siviiliväestöä kohtaan ei käytetty eikä ylhäältä tullut määräyksiä tästä

asiasta. Poliittista valistusta harjoittavat papit, jotka julistavat hallituksen politiikkaa.
Suomen väestö on tyytymätöntä sodankäyntiin; tyytymättömyyden syynä on huono

elintarviketilanne ja suurilla tiloilla ei ole riittävästi työvoimaa. Väestö suhtautuu ystä-
vällismielisesti Amerikkaa kohtaan, koska sen kautta se toivoo säilyttävänsä itsenäisyy-
tensä ja saavan pitää sotaa edeltäneet rajat.

Väestö tietää Puna-armeijan etenemisestä. Suomen radio kertoo tästä, että Puna-ar-
meija hyökkää ja saksalaiset perääntyvät suoristaakseen rintaman.

Pahomovaaran väestö tekee työtä omilla tiloillaan, mutta myös valtion mailla. Vanki
toteutti töiden valvontaa valtion maalla. Lehdet tulevat kerran viikossa. Miehitetyllä alu-
eella asuvan väestön sallitaan lukea Vapaa Karjala -lehteä.

Pahomovaaran väestöstä ovat erityisesti lehden luvusta kiinnostuneita Pekka Remshu
ja Pekka Martinen, joista viimeksi mainittu saaden erilaisia lehtiä jakaa niitä väestölle.

Pahomovaaran väestöstä erityisen tunnollisesti suhtautuivat työhön valtion maalla
Ukka Remshu ja Ivan Karhu.

Työtunnista maksettiin noin 4 markkaa.
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Pahomovaaran väestöstä kirjeyhteyksiä Suomeen ylläpitävät:
Outi Lesonen – jonkun sukulaisen kanssa.
Pjotr Remshu – sukulaisten kanssa.
Marija Huovinen – sukulaisten kanssa.

Kivijärven kylä.
Tatjana Lesonen – sukulaisten kanssa (sisar)
Kirjeenvaihtoa postin välityksellä käydään myös miehitetyn alueen sisällä. Väestön

elintarvikehuolto tapahtuu myymälän välityksellä samoin kuin myös talousesineiden
hankinta. Elintarvikkeita annetaan korteilla kuukaudessa:

jauhoja – 5–10 kg, hintaan 5 markkaa kilolta.
sokeria – 250 gr, mutta mikäli eivät ota tupakkaa – 500 gr, hintaan 20 markkaa

kilolta.
tupakkaa – 8 askia savukkeita.

naisille 25 ikävuodesta alkaen
miehille 22 ikävuodesta alkaen.

voita – 500–600 gr, annetaan mikäli on lapsia ja jos ei ole lehmää.
lihaa – hyvin pienissä määrin.
ryynejä ja saippuaa, vanki ei tiedä minkälaiset ovat normit.
kalaa – kaupungeissa korteilla, maalla, missä sitä on, ilman normia.
Väestöllä on joka perheessä lehmä, joillakin kaksi lehmää (Pahomovaaran kylä). Vä-

estö voi liikkua miehitetyllä alueella yhdestä kylästä toiseen kulkuluvalla.... ... Asiakirjat
tarkastetaan Jundosandassa.

XII ARMEIJAN MORAALINEN TILA

Pahomovaaran varuskunnan sotilaiden mielialojen ja keskustelujen perusteella vanki
on todennut, että he eivät halua sotia. Sotilaiden kesken puhutaan: ”Jätetään tämä Karjala
ja poistutaan vanhoille rajoille”. Varuskunnan päällikön, luutnantin taholta tällaisille pu-
heille vain hymähdetään.

Sotilaat tekevät rikkomuksia, jotka ilmenevät myöhästymisinä lomilta joukko-osas-
toon. Tästä rangaistuksena pidennetään lomien myöntämisvälejä sotilaille. Lomaa anne-
taan kolmen kuukauden välein 12 vuorokautta. Puna-armeijan etenemisestä sotilaat ovat
tietoisia. Heidän keskuudessaan nousee poliittisia mielialoja ja keskusteluja siitä, että
”kun Puna-armeija lähtee hyökkäykseen täällä, niin me emme ehdi kerätä vaihtoraho-
jamme, kun pitää lähteä pakoon”.

Vanki on kuullut, että armeijan liikekannallepanovaiheessa vuonna 1941 Ruotsin ra-
jan lähellä Pohjois-Suomessa oli joukkomitassa sotilaskarkureita, jotka piiloutuivat met-
siin. Vanki on kuullut sotilailta, että talvella 1942 Suomen armeijasta Puna-armeijan
puolelle siirtynyt sotamies Mailonen olisi kuulema puhunut radiossa, mutta vanki ei tie-
dä, mitä Mailonen puhui.

Neuvostoliittolaisia lentolehtisiä vanki ei ole nähnyt suuria määriä, mutta kesällä
1943 joku siviiliväestöstä toi metsästä yhden lehtisen ja vanki luki sen. Kun vanki mat-
kusti lomalla kotiin, hän tarkkaili suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden keskinäisiä
suhteita. Keskinäiset suhteet eivät ole ystävällisiä. Suomalaiset sotilaat nimittävät saksa-
laisia ”remonttimiehiksi”. Sotilaiden keskuudessa vanki kuuli puheita: ”Lopetettaisiinpa
tämä sota nopeasti ja sen jälkeen ajettaisiin ”remonttimiehet” (saksalaiset) pois Suomesta.

Saksalaiset ovat Kiestingin ja Sallan suunnalla.

XIII. RAVINTO

Sotilaita ruokitaan kaksi kertaa päivässä, aamulla teetä tai kahvia, aamiainen kello 12
päivällä, illallinen kello 17–18.

Päiväannoksen normit:
1. Leipää – ”vanikkaa” 450 gr tai leivottua 500 gr.
2. Sokeria – 40 grammaa
3. Voita – 25 grammaa
4. Rasvoja – 10 grammaa
5. Erilaisia ryynejä – 100 grammaa
6. Perunaa – 800 grammaa, ei joka päivä
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7. Teetä – 0,5 grammaa
8. Kahvia – 0,5 grammaa
9. Tupakkaa – 3 savuketta (ostaa voi 2 askia savukkeita)

10. Lihaa – 100 grammaa, säilykkeenä 60 grammaa.
Lihan ja perunan sijaan voidaan antaa herneitä, makaroneja, kalaa. Sotilaille ruoka ei rii-
tä, vaan he kalastelevat, joskus heille lähetetään kotoa paketteja, joissa on voita ja muita
elintarvikkeita.
Vuokkiniemen kylässä on kioski, missä myydään paperia, kirjekuoria, partakoneen teriä
ja muuta pikkutavaraa.

VAATETUS

Kesällä annetaan käytettyjä vaatteita. Talvella annetaan lämmin vaatetus: toppatakit,
villakäsineet ja villasukat, pieksut, manttelit, karvalakit. Vaatetuksesta sotilaat ... ...
Vuokkiniemeltä autoilla, joita Pahomovaarassa on 3 kappaletta.

Elintarvikkeet toimitetaan päiväsaikaan. Panssariautot saattavat autoja ja joskus lähe-
tetään lisäksi sotilassaattovartio.

XIV NEUVOSTOLIITON PUOLELTA SUOMEN PUOLELLE
SIIRTYMISTAPAUKSET

Vanki on kuullut vartiomiehiltä (Pahomovaaran varuskunta), että viime talvena Suo-
meen loikkasi Lomjärven-Kentjärven alueella Armas Muustonen, jonka vanki tunsi ai-
emmin, kun hän – Muustonen asui Suomessa Kemijärvellä. Vanki oli kuullut, että Armas
Muustosella on Neuvostoliitossa vaimo Suomesta. Muustonen siirtyi Neuvostoliittoon
vuonna 1931–32. Viime talvena Muustosen kanssa loikkasi myös toinen mies, jota vanki
ei tunne.
Vuonna 1941 vanki kuuli, että joku karjalainen oli tullut Uhtualta moottoriveneellä.

Syksyllä 1942 jäi vangiksi Pahomovaaran ja Vuokkiniemen välisen tien alueella Mar-
javaaran luona Bogdanov. Bogdanov antautui vartiomiehille. Vanki näki, kun Bogda-
novia kuljetettiin Pahomovaaran kautta. Hän oli pukeutunut harmaaseen siviilipukuun.
Missä Bogdanov on tällä hetkellä, vanki ei tiedä.

Muista loikkauksista vanki ei ole kuullut.

XV. VALMISTAUTUMINEN KEMIALLISEEN SOTAAN

Kemialliseen sotaan ei valmistauduta. Sotilailla ja upseereilla kaasunaamareita .... ....
Pahomovaaran kylän varastossa on sotasaaliina tulleita kaasunaamareita, joita säilyte-
tään erilaisen romun joukossa. Käskyjä tai keskusteluja kemiallisesta sodasta vanki ei
ole kuullut. Saksalaisten valmistautumisesta kemialliseen sotaan vanki ei myöskään ole
kuullut.

XVI. VANGIKSI JÄÄMISEN OLOSUHTEET

29.9.1943 noin kello 8.00 vanki oli nousemassa vuoteesta omassa asunnossaan, kun
kuuli Outi Bogdanovan huutavan, että kylän lähellä metsässä on paljon venäläisiä. Sa-
manaikaisesti hänen kanssaan huusi myös Matra Remshu.

Kun partisaanit avasivat tulen kylää kohden, vanki piiloutui talon lattian alle, sen jäl-
keen kun talo sytytettiin tuleen, vanki kiipesi esiin lattian alta huoneeseen, hyppäsi ikku-
nan kautta kadulle ja nähtyään lähellä olevat venäläiset nosti kätensä ylös ja meni heidän
luokseen.

Vanki hyppäsi asunnosta alusvaatteisillaan ja paljasjaloin.
Vuonna 1939 vanki on palkittu II asteen vapaudenmitalilla. Tämän palkinnon on

Suomen hallitus ottanut käyttöön vuonna 1918.
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Kuulustelivat:

Krasnyi partizan -partisaaniosaston komentajan tiedusteluasiain apulainen
(Trebuhov)

Komsomolets Karelii -partisaaniosaston komentajan tiedusteluasiain apulainen
(Vasjunin)

Lausunnon käänsi partisaani
(Perttu)

11.10.43

Liite 6

Suomalaisen loikkarin – 34. erillisen pioneeripataljoonan sotilaan Osmo Ivanovitsh Här-
män, joka antautui vangiksi 12.5.43 alueella 4606,

KUULUSTELUMUISTIO

HÄRMÄ Osmo Ivanovitsh, synt. 1924 Kemin kaupungissa Lapin
läänissä Suomessa. Suomalainen. Syntyperältään työläinen,
koulusivistys 6 luokkaa. Puolueeton, Metallityöväen liiton
jäsen.
Ennen vuotta 1942 oli työssä sorvarina Kemi Oy:n konepajalla.
Vuonna 1942 työskenteli postiauton kuljettajana Helsingissä.

Perheellinen: äiti – huonekalutehtaan työläinen Helsingissä,
sisar – on töissä apteekissa Helsingissä, veli palvelee Suomen
armeijassa kersanttina Karhumäen suunnalla, joukko-osasto
KPK 1-5875.

PALVELU ARMEIJASSA

Härmä O.I. kutsuttiin Suomen armeijaan Kemin kaupungissa lokakuussa 1942 ja
määrättiin pioneerien koulutuskeskukseen Korialle (150 km pohjoiseen Helsingistä) 1.
komppanian 1. pataljoonaan. Hän opiskeli tammikuun loppuun 1943, minkä jälkeen lä-
hetettiin 34. erilliseen pioneeripataljoonaan (Uhtuan suunta), missä palveli vangiksi
joutumiseensa saakka.

VANGIKSIJOUTUMISTILANNE

25.4.43 keskustelussaan komppanian päällikön kapteeni Halosen kanssa sotamiesten
läsnäollessa vangittu lausui paheksuvia sanoja Aseveliliitosta, ei noussut seisomaan, ja
ryhtyi kinastelemaan hänen kanssaan. Kapteeni Halonen raportoi tästä pataljoonan ko-
mentajalle, ja 11.5.43 Härmä kutsuttiin sotilaspoliisiin, kuulusteltiin ja pidätettiin. Tääl-
lä hänelle ilmoitettiin myös, että 12.5.43 hänet, Härmä tullaan tuomitsemaan.

Välttääkseen rangaistuksen täytäntöönpanon Härmä muka päätti karata ja siirtyä
Puna-armeijan puolelle. Käyttäen hyväkseen sitä, että putkan vartija meni käymälään,
Härmä pakeni putkasta ensin omaan komppaniaansa, otti sieltä hevosen ja ratsasti 3–4
km etulinjan suuntaan. Hylättyään sitten hevosen hän meni etuvartiopisteeseen ja
tavattuaan tuttuja kyseli heiltä kenttävartioiden sijainnit, sekä kiertäen ne ylitti rintama-
linjan ruudussa 4606-6 nimettömän järven itäpuolitse ja antautui vangiksi.
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VARUSKUNNAT JA SOTILAALLISET KOHTEET

Vangittu tuntee seuraavat varuskunnat ja vihollisen sotilaskohteet.
Korian asemalla (150 km Helsingistä pohjoiseen) vanhoissa venäläisissä kasarmi-

tiloissa sijaitsee pioneerien koulutuskeskus, missä koulutetaan 1925 syntyneitä armei-
jaan kutsuttuja nuoria.

Koulutuskeskus muodostuu puolestatoista pataljoonasta, joista 1. pataljoonassa on 4
komppaniaa kussakin 240 miestä, toisessa – kaksi komppaniaa. Kaikkiaan noin 1500
miestä.

Koulutuskeskus on alistettu suoraan Suomen armeijan pioneerijoukkojen johdon
päällikölle kenraaliluutnantti Sarmenille.

Koulutuskeskuksen johtaja on eversti Pylkkönen. Muiden päällystöön kuuluvien ni-
miä ei vangittu tiedä.

Toinen koulutuskeskus, jossa koulutetaan jalkaväen reservejä, sijaitsee Kouvolassa (6
km pohjoiseen Korialta) ja sijaitsee myös entisten venäläisten kasarmien tiloissa.

Siellä koulutuksessa olevien sotilaiden määrää ei vangittu tiennyt.
34. erillisen pioneeripataljoonan esikunta ja kaikki joukko-osastot on sijoitettu ruu-

tuun 5064-6 Tshjornoje-järven itäpäähän 20 hirsiparakkiin, jotka sijaitsevat puron ran-
nalla 1 km matkalla.

Pataljoonassa on 3 komppaniaa, jokaisessa 3 joukkuetta, joissa on kussakin 33 mies-
tä. Kaikkiaan alle 300 miestä. Kaikki sotilaat on aseistettu kiväärein, aliupseerit kone-
pistoolein.

Pataljoonan komentaja on kapteeni Mankinen, 1. komppanian päällikkö – kapteeni
Kolonen, 2. komppanian – luutnantti Kouri, 3. komppanian – luutnantti Koli.

Pioneeritarvikkeiden ja räjähdysaineiden varasto on esikunnan vieressä joen rannalla.
Talvisaikaan pataljoona puhdistaa ja korjaa Jeldanka-järveltä Beloe-järvelle uudel-

leen rakennettua tietä, joka yhdistää Uhtua-Vuotinainen ja Uhtua-Malviainen -tiet.
Tämän tien kunto on hyvä, se kelpaa kaksisuuntaiseen autoliikenteeseen.
Ison Kis-kis-järven ja ruudussa 4606-5 sijaitsevan nimettömän järven välille on sijoi-

tettu 9., 10. ja 11. jalkaväkikomppaniat. Mihin osastoon ne kuuluvat, vangittu ei tiedä.
Ruudussa 4606-5 olevasta nimettömästä järjestä koilliseen Regojärven suuntaan on

puolustusasemissa suomalaisten 32. jalkaväkirykmentti. Tämän rykmentin komento-
pisteen ja joukko-osastojen sijaintia vangittu ei tiedä.

Ruudussa 5002-5 Beloje ja Tshornoje järvien välissä eteläpuolella on putka, jossa
säilytetään arestiin joutuneita sotilaita, ja sotilaspoliisiosasto, jossa on enintään 20 polii-
sia.

Putka käsittää 3 korsua, jotka on ympäröity piikkilangoilla ja joita vartioi 3 vartijaa.
Poliisit asuvat vieressä puisessa parakissa.

Ruudussa 5004-7 Uhtua–Malviainen -tien vierellä on bensiinin tankkauspaikka.

MUUTA

Tammikuuhun 1943 saakka kaikki erilaisista rikoksista tuomitut suomalaiset sotilaat
lähetettiin etulinjaan. Sen johdosta, että tuomittujen loikkaukset Puna-armeijan puolelle
olivat muka lisääntyneet, tämä käytäntö muutettiin siten, että kaikki tuomitut kärsivät
rangaistuksensa vankilassa.

Härmän kertomukset hänen loikkauksestaan Puna-armeijan puolelle ovat epäilyttä-
viä. Ei ole poissuljettavissa mahdollisuus, että Suomen tiedustelu on lähettänyt hänet
tehtävänään päästä sotavankileirille ja suorittaa tiedustelutoimintaa sotilaiden keskuu-
dessa.

Ei käyttäydy vilpittömästi ja hänen todistuksensa varuskunnista vaatii tarkistusta ja
täsmennystä.

Kuulustelivat: 2. osaston päällikön vanhempi apulainen
kapteeni - /Dobrynin/

Tulkki aliluutnantti - /Kapanen/
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Liite 7

Suomalaisen sotavangin 11. jalkaväkirykmentin alikersantin Tauno Ivanovitsh Kiljusen

KUULUSTELULOMAKE

Meidän joukkomme ottivat vangiksi 4. helmikuuta 1943 Uhtuan suunnalla 2 km pohjoi-
seen Alajärven kylästä.

1. YLEISIÄ TIETOJA

KILJUNEN Tauno Ivanovitsh syntyi vuonna 1912 Oulun läänissä
Haapaveden pitäjässä maataloustyöläisen perheeseen.
Isä työskenteli maataloudessa, otti maata vuokralle
kulakki-talonpojalta. Päätti 4 luokkaa maalaiskoulua
Luminetsin kylässä. 15-vuotiaasta oli työssä maatalou-
dessa kulakeilla Vihannin pitäjässä. Asui vuoteen 1937
saakka yhdessä isän kanssa. Vuonna 1937 meni
naimisiin, muutti omaan asuntoon Luminetsin kylään.
Isä ja äiti ovat elossa, asuvat omassa kylässään,
harjoittavat maataloutta.
Sotavangilla on perhe – vaimo ja kolme lasta, lapset
ovat iältään 1–5 vuotta.
Ei ole kuulunut mihinkään puolueeseen. Ennen
kutsumista Suomen armeijaan oli koko ajan töissä
kulakeilla, kesällä peltotöissä, talvella metsätöissä.

II. PALVELU ARMEIJASSA

Kutsuttu Suomen armeijaan asevelvollisuutta suorittamaan syyskuussa 1934 ja
kotiutettu marraskuussa 1935.Palveli 3. polkupyöräpataljoonassa Mikkelissä. Tässä pa-
taljoonassa kävi 4-kuukautisen aliupseerikurssin ja sai alikersantin arvon.

Marraskuusta 1935 työskenteli omassa taloudessaan ja talvella metsätöissä.
Syksyllä 1939 venäläis-suomalaisen sodan aikana kutsuttiin uudelleen armeijaan ja

lähetettiin 26. kiväärirykmenttiin, sen 6. komppaniaan komppanian vääpeliksi. Venäläis-
suomalaisen sodan aikana rykmentti toimi Karjalan kannaksella ja sodan päättyessä oli
Vuoksi-joen rannalla. Kotiutettiin toukokuussa 1940 ja työskenteli omassa taloudessaan.

15. kesäkuuta 1941 kutsuttiin jälleen armeijaan Vihannissa ja määrättiin 32. kivääri-
rykmentin konekiväärikomppanian 3. joukkueen 3. ryhmän johtajaksi. 32. rykmentti
koottiin Raahen kaupungissa vuosina 1903–1914 syntyneistä eri ikäisistä reserviläisistä.
Suunnilleen 27. kesäkuuta 1941 32. rykmentti siirrettiin Raahesta Hyrynsalmelle, missä
oli muutaman päivän, ja lähti sieltä kohden rintamalinjaa Uhtuan suunnalle. Heinäkuun
alkupäivinä 1941 rykmentti saapui Lontshan kylään (4224). Longassa ei viivytty kauaa
ja mentiin Kuittijärven yli tarkoituksena päästä neuvostojoukkojen selustaan. Ylitettyään
Yläkuittijärven alueella, jonka koordinaatit ovat 3486, etenivät edelleen taistellen tietä
pitkin Uhtuan suuntaan. Huhtikuuhun 1942 saakka 32. rykmentti sijaitsi Malviainen–
Uhtua -tien varrella asettuen puolustukseen. Huhtikuussa 1942 hänet siirrettiin 32.
rykmentistä uudelleenjärjestelyjen yhteydessä 11. kiväärirykmenttiin ja määrättiin 7.
komppanian 3. joukkueen 3. ryhmän johtajaksi. Rintaman etulinjassa oli 21. tammikuuta
1943 – 4. helmikuuta 1943.

UHTUAN SUUNNALLA TOIMIVAT JOUKKO-OSASTOT
Sotavanki kertoi, että Uhtuan suunnalla toimivat:
1) 32. kiväärirykmentti, joka on sijoitettu puolustuslohkolle Rekojärvi-Uhtua ja Mal-

viainen-Uhtua -teiden alueelle. Rykmentin miesvahvuutta vanki ei tiedä. Huhtikuuhun
saakka rykmenttiä komensi everstiluutnantti Vuokko, kuka tällä hetkellä – ei tiedä. Huh-
tikuussa 1942 rykmentin esikunta sijaitsi 1–1,5 kilometriä itään Malviainen-Uhtua -tiel-
tä sijoitettuna parakkeihin. Vanki ei itse ole käynyt rykmentin esikunnassa, vaan on kuul-
lut siellä käyneiltä sotilailta.
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2) 53. tai 54. kiväärirykmentti, tarkkaan ei muista, on puolustuksessa Malviainen-
Uhtua tieltä Kis-Kis-järvelle. Rykmentin esikunnan sijaintia ja komentajien nimiä ei tie-
dä.

3) 11. kiväärirykmentti on puolustuslohkolla Kis-Kis-järveltä Kuittijärvelle. Ryk-
mentissä on 3 pataljoonaa. Rykmentin miesvahvuus on noin 1.800 miestä, eli noin 600
mieltä pataljoonassa.

11. kiväärirykmentin puolustuslohkot sijaitsevat molemmin puolin Vuonninen-Uhtua
-tietä kukkulalta ruudussa 3898 Keskikuittijärven rannalle (3298). 3 pataljoonan komen-
topaikka on 600 metrin päässä rykmentin esikunnasta Uhtuan suuntaan ja sitten 800
metriä pohjoiseen tieltä 3:ssa puolikorsussa – yksi niistä on suurempi – siinä sijaitsee
esikunta, mitä muissa korsuissa on, ei tiedä.

11. jalkaväkirykmentin esikunta sijaitsee lammen rannalla (koord. 4000) ja on sijoi-
tettu uusiin puuparakkeihin.

Uhtualta Vuonniseen johtavan tien vasemmalla puolella on yksi parakki, parakit ovat
erilaisia kooltaan, on 5x8 -metrisiä ja pienempiä.

Yhdessä tien oikealla puolella olevista parakeista on rykmentin esikunta, vasemmalla
puolella tietä olevissa parakeissa asuu rykmentin päällystö – rykmentin komentaja evers-
ti Vanden, hänen adjutanttinsa, jonka sukunimeä ei tiedä.

Näissä parakeissa asuu myös muuta päällystöä, joiden nimiä vanki ei myöskään tiedä.
Vanki ei ole käynyt rykmentin esikunnassa, vaan on kulkenut siitä kerran ohi vuoden
1943 tammikuussa. Rykmentin esikunnan vartioinnista vastaa noin 150-miehen vahvui-
nen suksimiesosasto, joka on sijoitettu parakkeihin puoli kilometriä pohjoiseen rykmen-
tin esikunnasta (koordinaatit 4002). Tätä ryhmää johtaa luutnantti, jonka sukunimeä
vanki ei tiedä. Osastolla on aseistuksenaan suuri määrä konepistooleita, kevyttä aseistus-
ta, koska tämän osaston tehtävänä on esikunnan vartioinnin ohella kaukopartiointi neu-
vostojoukkojen selustassa.

Sotavanki tietää, että tästä osastosta joulukuussa 1942 lähti ryhmä Luusalmelle ja
suoritti siellä jonkin operaation.

Päiväsaikaan esikunnan vartiointi on heikkoa. Ollessaan 29. joulukuuta 1942 esikun-
nan sijaintipaikalla, vanki ei nähnyt ainoatakaan vartiomiestä.

Kahden kilometrin päässä esikunnasta Vuonnisen kylän suuntaan on 2 ilmatorjunta-
tykkiä käsittävä patteri.

Näiden tykkien lähellä 3 korsussa asuu sotilaita, heidän määräänsä vanki ei tunne.
Esikunnan luona oleva metsä on hyvin harvaa, piikkilankaesteitä tai muita varustuksia ei
huomannut. Lähestymistie rykmentin esikuntaan on todennäköisin lännestä tien oikeaa
puolta, siellä ei ole valvontalatua, sillä tien vasenta puolta kulkee valvontalatu esikun-
nasta suksimiesosastoon, jota valvotaan hyvin usein, minkä lisäksi tiellä on vilkas liiken-
ne niin jalankulkijoita kuin myös hevosliikennettä.

11. jalkaväkirykmentin 1. pataljoonan puolustuslohko sijaitsee koordinaateissa
3800-3298. Sotavanki on kuullut, että pataljoonan esikunta sijaitsee Eldankajärven ran-
nalla, itse ei koskaan ole siellä käynyt. Pataljoonan komentajana on everstiluutnantti
Linden.

2. pataljoona on puolustuslohkolla Juvalahden (2402), Alajärven (1614), Enonsuun
(2012) alueella. Pataljoonaa komentaa majuri Hahti. Pataljoonan komentopaikan tark-
kaa sijaintia vanki ei tiedä, on kuullut sen sijaitsevan Juvalahden kylässä.

7. komppanian 1. joukkue on Enonsuun pohjoispuolella Keskikuittijärven rannalla,
2. joukkue Enonsuun länsipuoleisella alueella (2210), 4. joukkue Enonsuun kylässä, 3.
joukkue Alajärven kylässä. Yksi 3. pataljoonan komppanioista, vanki ei tiedä tarkalleen
onko se 5. vai 6. komppania sijaitsee Juvalahden kylässä ja yksi komppania puolustaa
Keskikuittijärven lounaisrantaa Juvalahden kylästä 1. pataljoonan lohkolle saakka eli
ruutuun (3400).

Uhtuan suunnan oikealla sivustalla on puolustuksessa rajajääkäripataljoona, jonka
numeroa ja miesvahvuutta sotavanki ei tiedä.

VARUSKUNNAT

Enonsuun kylässä on yksin 2. pataljoonan 7. komppanian 4. joukkue, jolla on aseis-
tuksenaan 4 kevyttä konekivääriä, 5 konepistoolia ja 20 kivääriä. Joukkueen mies-
vahvuus on 27–28 miestä. Sen lisäksi on yhdelle joukkueelle luvattu antaa 1 raskas
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konekivääri, mutta ei tiedä, onko annettu vai ei. Tämän joukkueen miehistö on majoitet-
tu korsuihin, vanki on nähnyt ohi kulkiessaan yhden korsun järven rannalla, mihin 4.
joukkue jäi, mutta itse he ajoivat edelleen Alajärven kylään.

Alajärven kylä: tänne sijoitettu 3. joukkue – 30 miestä, joukkueen johtajana on vää-
peli Metsomäki, 25–27-vuotias, saapui tammikuun alussa 1943, miehistö vihaa Metso-
mäkeä, koska hän on hyvin ankara sotilaita kohtaan.

Joukkueella on aseistuksena 4 kevyttä konekivääriä, 5 konepistoolia, 21 kivääriä.
Miehistö on majoitettu 3 korsuun, jotka sijaitsevat matalalla paikalla kylän keskustassa,
kaikki rakennukset muutamia lukuun ottamatta on poltettu, mutta niissä hän ei koskaan
käynyt.

Korsujen ympärillä noin 100–200m. päässä on miinakentät. Miinoitusjärjestelmä on
seuraava: 100 metrin päässä korsuista on piikkilankaeste, yhdessä seipäässä neljä riviä.
Piikkilankaesteeseen on sijoitettu miinoja ja 1–2 seipään välein on yksi lankalaukaisu-
miina. Miinat on sidottu tolppiin.

100–150 metrin päässä piikkilankaesteestä on sijoitettu valoraketteja – 60 cm
korkuisiin seipäisiin. Raketit on yhdistetty toisiinsa rautalangalla. Tämä rakettiverkko on
helposti ylitettävissä, koska rautalanka ei ole korkealla maasta ja sen yli voi harpata.
Raketit on sijoitettu yhteen riviin.

Noin 50 metrin päässä korsuista on 3 tulipesäkettä, kaksi niistä on yhdistetty toisiinsa
juoksuhaudalla. Hälytyksen sattuessa jokainen sotilas tietää paikkansa. Tulipesäkkeet
ovat tyhjiä ja miehitetään vain hälytyksen tullessa.

Varuskunnan vartiointi: Niemen alkupäässä kulkee vartiokoira ketjussa rautalankaa
pitkin yötä päivää. Korsujen ympärillä kulkee päivällä yksi vartiomies, öiseen aikaan
kolme vartiomiestä on konepistoolien, joskus kivääreiden kanssa tulipesäkkeissä. Var-
tiomiesten vaihto tapahtuu tunnin välein. Jokaisella vartiomiehellä on valoraketteja ja
jotain epäilyttävää nähdessään valaisee raketeilla ympäröivää maastoa.

Joukkueen johtajalla Metsomäellä on puhelinyhteys 7. komppanian päällikköön luut-
nantti Hyttiseen, joka on korsussa Enonsuussa.

Ruudussa 1414 – Ylijärven etelärannalla on rajajääkäripataljoonan varuskunta noin
40 miestä, majoitettuina korsuihin, korsujen lukumäärää ja niiden sijaintia ei tiedä. Vanki
on kuullut, että tällä varuskunnalla on kevyiden konekiväärien lisäksi aseistuksena ras-
kaita konekiväärejä.

TEIDEN KUNTO JA VARTIOINTI

1) Vanki tuntee Vuonninen-Uhtua -tien, jota pitkin kulkee vilkas liikenne autoja, he-
vosia ja jalankulkijoita. Tätä tietä pitkin tuodaan rintamalinjalle ampumatarvikkeita,
elintarvikkeita ja rehua. Takaisin päin autot kulkevat enimmiltään tyhjinä tai vievät
lomalaisia. Autot kulkevat vain yöaikaan, 10–15 auton kolonnissa. Kolonnaa ei erityi-
sesti vartioida. Lomalaiset jättävät lomalle lähtiessään aseensa pataljoonaan.

Tämä tie on rakennettu vuonna 1939.

2) Tie Eldankajärveltä koilliseen ja edelleen Uhtua-Malviainen -tielle. Tietä pitkin kul-
kee vilkas auto- ja hevosliikenne.

Partiointia ei teillä ole, mutta on puomeja joiden luona on yhden miehen vartio-
pisteitä, tarkastetaan lupalaput lomalaisilta ja autot.

Puomeja on hyvin harvassa – 15–20 kilometrin välein.

VARASTOT

1) Uhtua-Vuonninen -tien varrella ruudussa 4092 on elintarvike- ja rehuvarasto (va-
semmalla puolella metsässä noin 100–150 metrin päässä tieltä) puuparakissa.

2) Malviaisen kylän suuntaan (4298) on pieni elintarvike- ja rehuvarasto 3 pienessä
parakissa sekä yksi varastorakennus, mutta mitä siinä on, ei tiedä.

Näiden varastojen vartiointia vanki ei tunne. Päiväsaikaan hän näki, että varaston luo-
na oli paljon ihmisiä.
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SOTILAIDEN MIELIALA

Sotilaiden moraalinen tila on hyvin alhainen. He odottavat kärsimättöminä sodan
päättymistä. Vanki kertoo, että viime aikoina on sotilaiden keskuudessa kuulunut puhei-
ta, että kaikkien olisi järjestyneesti lähdettävä kotiin.

Saksalaisia syytetään siitä, että he ovat vetäneet Suomen kansan sotaan Neuvostoliit-
toa vastaan.

Vanki on myös kuullut, että saksalaisten ja suomalaisten kesken on usein riitoja, jotka
kasvavat jopa tappeluiksi saakka.

Kuulustelun suoritti:
Esikunnan 2. osaston päällikkö, majuri Stoljarov

Tulkkasi: Kapanen

Liite 8

19.2.43

ERITTÄIN SALAINEN

KARJALAN RINTAMAN TIEDUSTELUOSASTON PÄÄLLIKÖLLE
Eversti-toveri PORETKINILLE

RAPORTTI

Krasnyi Partizan (Punainen partisaani) -osasto, jota johtivat kapteeni, toveri Zhurih ja
osaston komissaari vanhempi politrukki tov, Korolev, oli 9.6.–4.7.1942 välisen ajan vi-
hollisen selustassa.

 18. kesäkuuta vihollisen kanssa Vuokkiniemi-Latvajärvi -tien alueella käydyn anka-
ran laukaustenvaihdon jälkeen osasto sieppasi vangiksi haavoittuneen jääkäripataljoo-
nan sotilaan, suojeluskuntalaisen Onni Hiltusen, syntynyt vuonna 1920 Helsingissä,
kansallisuudeltaan suomalainen.

Kuulustelin lyhyesti siepattua Hiltusta. Matkalla hän ei kertonut mitään arvokasta, ja
koska osasto jatkoi vielä etenemistään sijoituspaikkaansa vihollisen selustassa, niin hä-
net luonnollisesti täytyi teloittaa ampumalla GEK-kiväärillä.

Esitän muutamia esimerkkejä sotavanki O.Hiltusen kertomuksesta.

1. – Kysymykseen: Minkälainen miesvahvuus ja aseistus on eri varuskunnissa (Kos-
tamus, Vuokkiniemi, Latvajärvi, Kentjärvi, Pahomovaara) hän vastasi, että: ”En tiedä,
koska en ole niissä käynyt, mutta Kentjärven kylässä on noin 100–120 miestä, on
konekiväärejä, konepistooleja, kranaatinheittimiä 2 vaiko 3, ei tiedä, ja panssariauto”.

2. – Osastoa seuraavan rankaisuryhmän miesvahvuudesta ja tehtävistä hän kertoi:
”Osaston havaitsi Kostamuksen kylän kenttävartio, mistä ilmoitettiin varuskuntaan ja
välittömästi järjestettiin seuranta.

Seuraajaryhmä muodostettiin Kostamuksen ja Latvajärven varuskuntien valiosoti-
laista-suojeluskuntalaisista, vahvuudeltaan 38 miestä, joista 15–20 konepistoolimiehiä
ja loput kiväärimiehiä.

Myöhemmin ryhmää vahvistettiin Kentjärven varuskunnan sotilailla.
Varuskuntien johto uskoi, että liikkuvan osaston tehtävänä on ylittää Neuvostoliiton

ja Suomen välinen vanha raja ja hyökätä Suomen alueella johonkin varuskuntaan.
Seuraajaryhmä ei anna ilmi itseään ennen kuin osasto aloittaa toimintansa, ja heti, kun
osasto alkaa toimia, ryhmän tehtävänä oli lyödä se selustasta käsin.
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3. – Kysymykseen: ”Mitä mieltä sotilaat ovat partisaaneista?”, hän vastasi lyhyesti –
”Partisaanit ovat vaarallisia ihmisiä”.

4. – Koska vangin käytös osoitti sotaista mielialaa, hänelle esitettiin kysymys: ”Min-
kä puolesta te soditte?” Hän vastasi tähän ironisesti: ”Täytän esimiesteni käskyt”. Lisä-
kysymykseen: ”Mitä Mannerheim teille lupaa?” – hän vastasi: ”Ei lupaa mitään, me
sodimme sen puolesta, että turvaisimme omat rajamme”.

Vangin kanssa käydyn lyhyen lisäkeskustelun jälkeen osaston komissaari antoi mää-
räyksen vangin teloittamisesta.

Liitän oheen sotavanki Hiltuselta otetut asiakirjat: tapetulta jääkäripataljoonan soti-
laalta g 388744 siepatut 2 kirjettä ja henkilöpaperit, vuoden 1942 almanakka, 9 valoku-
vaa, joista yksi surmatun valokuva, suomalaista rahaa 102 markkaa (yksi sadan markan
arvoinen seteli ja kaksi markan kolikkoa). Erillisiä lappusia, joissa on kuvattu sinetti ¹
9872.

Krasnyi Partizan -partisaaniosaston komentajan operatiivisen
toiminnan entinen apulainen – Valtion turvallisuuspalvelun ali
luutnantti

(Novikov)

Vahvistan. Joukko-osasto ¹ 00126 esikunnan 1. osaston vanhempi apulais
päällikkö – Valtion turvallisuuspalvelun luutnantti

(Stoljarov)

elokuuta 1942
Belomorskin kaupunki

Liite 9

Rannikkopuolustuksen sotilaiden huolto -yhdistyksen jäsenen, 33. komppanian sotilas-
kioskin myyjättären, sotavanki Raisa Aselan

KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA

Partisaanien vangitsema 3.3.44 Kondan kylän
alueella, koordinaatit 6420 (Syvärin suunta).

15. maaliskuuta 1944

Minä, Karjalan rintaman partisaaniliikkeen esikunnan 2. osaston päällikkö everstiluut-
nantti STOLJAROV, olen tällä päivämäärällä suorittanut Suomen armeijan sotavangin
Raisa ASELAn kuulustelun, joka kertoi:

Syntynyt vuonna 1921, Suomessa Viipurin läänin Salmin seurakunnassa, sosiaaliselta
syntyperältään työläinen, puolueeton, koulusivistys 6 luokkaa maalaiskoulua, naimaton.
Ennen armeijaan liittymistään työskenteli sekatyöläisenä kustannusliike Otavan kirjan-
sitomossa Helsingissä.

Vanhemmat asuvat tällä hetkellä Pitkärannassa. Perheeseen kuuluu 10 henkeä:

1. Isä Asela Mihail, 48 vuotta, syntynyt Suomessa Salmin kylässä. Asui ennen vallan-
kumousta Venäjällä Pietarissa. Muutti Suomeen vuonna 1918, ammatiltaan laivamekaa-
nikko,
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Tällä hetkellä työskentelee Pitkärannassa paperitehtaalla konemiehenä. Ennen vuotta
1933 hänellä oli venäläinen sukunimi Jefimov, jonka muutti Aselaksi.

2. Äiti Asela Anna, 40 vuotta, syntynyt Karjalassa Tulemajärven kylässä, Vedlozers-
kin piirissä KSSNT. Kotirouva, asuu isän kanssa.

3. Sisar Asela Maija, s. 1923. Tällä hetkellä palvelee sotilaspuodin vastaavana eräässä
Äänisen lohkon varuskunnassa – kenttäposti 7886.

4. Veli Aleksandr Asela, s. 1925, palvelee sotilaana armeijassa Pohjoisella rintama-
lohkolla.

5. Sisar Vera, s. 1927,
6. Veli Viktor, s. 1929,
7. Veli Lev, s. 1933,
8. Veli Olavi, 1940,
9. Veli Martti, 1942,
asuvat vanhempien kanssa.

I. Työtoiminta

Ennen vuotta 1935 Asela asui vanhempien kanssa Pitkärannassa. Vuodesta 1935
muutti Helsinkiin ja meni työhön tarjoilijaksi kahvilaan. Vuodesta 1941 siirtyi työhön
Helsingissä kustannusyhtiö Otavan kirjansitomoon.

Marraskuussa 1943 anoi Rannikkopuolustuksen sotilaiden huolto -yhdistyksen kes-
kushallinnosta pääsyä vapaaehtoiseksi työhön sotilaspuotiin.

Kaksiviikkoisen tarkistuksen jälkeen, entisten työpaikkojen antamien hyvien lausun-
tojen ja suositusten perusteella hänet kutsuttiin Rannikkopuolustuksen huolto -yhdistyk-
sen keskustalolle ja otettiin työhön. Aluksi oli harjoittelemassa muutaman päivän, sai
ohjeet sotilaspuodin kirjanpidosta ja tilityksistä, 2. marraskuuta lähti Helsingistä Petros-
koihin Äänisen rannikkoprikaatin sotilaskotiyhdistyksen käyttöön, missä ilmoittautui
kansalainen Grönroosille, saaden häneltä lähetteen Kondan varuskunnan sotilaspuodin
vastaavaksi, minne saapui 4. joulukuuta 1943, ja tästä lähtien toimi samassa virassa – 33.
komppanian sotilaspuodin vastaavana vangitsemiseensa asti, ts. 3. maaliskuuta 1944
saakka.

II. Rannikkopuolustuksen sotilaiden huolto -yhdistys

Suomessa rinnakkain Lotta Svärd -naisjärjestön kanssa, jonka tehtävänä on auttaa
Suomen armeijan jalkaväkiosastoja, on olemassa naisjärjestö Rannikkopuolustuksen
sotilaiden huolto, joka palvelee ainoastaan Suomen armeijan rannikkopuolustuksen
joukko-osastoja. Järjestö on ollut olemassa jo rauhan aikana, mutta en tiedä kuka on pe-
rustanut ja milloin.

a) Järjestöllinen rakenne

Helsingissä Espis-kadulla 5-kerroksisessa talossa N:o 25 sijaitsee yhdistyksen kes-
kustoimisto, jonka henkilökunta käsittää 5 ihmistä – järjestön johtaja Fanny Ohtala,
kirjanpitäjä, sihteeri, konekirjoittaja ja vielä yksi nainen, mutta mikä hänen tehtävänsä
on, en tiedä.

Järjestöllä on oma verkosto, mm. tiedän, että Petroskoissa on Rannikkopuolustuksen
sotilaiden huollon Äänisen osasto, jota johtaa nainen Grönroos, samanlaiset osastot on Vii-
purissa, Sortavalassa ja muissa suurissa rannikkopuolustuksen pisteissä Laatokan rannalla.

Yhdistys jakaantuu edelleen puolustuslohkoihin. Mm. Petroskoin osasto jakaantuu
Klimenitskin lohkoon, jota johtaa Ronimus, Sheltozerin lohkoon, muut lohkot ovat tun-
temattomia.

Puolustuslohkoilla on varuskunnissa omat sotilaspuodit, jotka kuuluvat mainitulle
yhdistykselle.
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b) Järjestön tehtävät

Järjestön perustehtävä on:

a) Sotilaiden moraalisen tilan kohottaminen, ts. jotta rannikkopuolustuksen sotilas
voisi vapaa-aikana levätä sotilaspuodissa, jonka tulee tarjota kodinomaista viihtyvyyttä,
ostaa kahvia, lukea kirjaa, lehteä, kuunnella radiolähetystä.

Yhdistyksen jäsenten tulee ottaa aktiivisesti osaa sotilaiden harrastusiltamiin.
Keskusteluissa sotilaiden kanssa on pyrittävä ymmärtämään heidän moraalista tila-

ansa, taistella sotilaskurin ja taisteluhengen puolesta ja siksi varuskunnan päällikkö ensi
sijassa antaa arvionsa työstä.

Meidän läsnäolomme varuskunnissa osoittaa sotilaille, että naiset eivät ole heitä
unohtaneet, että he taistelevat Suomen itsenäisyyden puolesta, sen äitien, sisarten ja vai-
mojen puolesta.

b) Turvata sotilaille välttämättömyystarvikkeiden saanti sotilaspuodin välityksellä –
sotilaspuodissa sotilas voi ostaa käteisellä rahalla:

1. Sikurikahvia hintaan 1 mk lasilta,
2. Makeaa marjamehua hintaan 1 mk lasilta,
3. Kuukaudessa 1 rasian sakariinia, 100 kpl 5 markalla,
4. Tavallisia karamelleja hintaan 1 kpl – 1 mk,
5. Parranajovälineitä. Koko paketti – kuppi, suti, partakone, 10 kpl. teriä maksaa 125

markkaan saakka, mutta voidaan ostaa myös osittain, mm. 10 terää maksaa 35
markkaa.

6. 10 askia tulitikkuja maksaa 10 mk,
7. Kirjepaketti – 50 kuorta ja 50 arkkia postipaperia maksaa 18 mk,
8. Postikortit 50 penniä kappaleelta,
9. 400 gramman pullo partavettä hintaan 40–45 markkaa,
10. 150 g. pullo hajuvettä 20 markalla,
11. Partavaahdoketta 20–30 markalla.

Puodissa on myös nenäliinoja, kauluksia ja lyhyttavaraa.
Sakariinia lukuun ottamatta kaikkea myydään rajoituksetta.
Sotilaspuodin koko kuukausivaihto vaihtelee 6.000–7.000 markkaan.

c) Järjestöön hyväksyminen

Kuka tahansa nainen tai tyttö voi jättää anomuksen järjestöön ottamiseksi. Anomus
jätetään yhdistyksen lähimmälle osastolle. 2 viikon kuluttua anomuksen jättämisestä jä-
senyyden hakijalle ilmoitetaan kotiosoitteella anomuksen hyväksymisestä tai hylkäämi-
sestä.

Näiden kahden viikon aikana työpaikalla suoritetaan ehdokkaan tarkistaminen. Hen-
kilöitä, jotka ovat sekaantuneet prostituutioon tai joilla on aiempia tuomioita, ei oteta
järjestöön.

Järjestöön liittymiseksi tarvitaan ehdotonta rehellisyyttä ja moitteetonta käytöstä.
2 viikon koeajan päätyttyä annetaan jäsenkortti, joka samalla toimii henkilöllisyys-

todistuksena.

d) Huolto

Järjestön jäsenet kantavat virkapukua: vaaleanvihreä puuvillakankainen leninki, val-
koinen kaulus ja valkoiset mansetit.

Kaikki varuskunnissa työskentelevät kuuluvat maksutta sotilaiden muonavahvuu-
teen, yhdistys maksaa heistä, mutta paljonko, ei tiedä. Keskimääräinen kuukausipalkka
on 600–700 markkaa, joka lasketaan riippuen siitä, kuinka hyvin järjestön jäsenet
suoriutuvat tehtävistään.
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e) Henkilöstökoulutus

Yhdistyksen jäsenten on omattava oikea lähestymistapa sotilaisiin niin heidän moraa-
lisen tilansa kohottamisessa kuin myös kaupankäynnissä, mitä varten ennen kuin ketään
lähetetään työhön, yhdistyksen jäsenkandidaatit suorittavat harjoittelun ja opiskelevat
sotilaskodeissa niin keskuksessa (Helsingissä) kuin myös osastoissa, missä heitä opete-
taan suhtautumaan sotilaisiin, keittämään kahvia, laittamaan esille myytävät tavarat ja
kuinka luoda viihtyisyyttä sotilaille. Opetuksen ja harjoittelun kesto riippuu ehdokkaan
menestymisestä.

III. Varuskuntien sijainnista.

Minulle tunnetuin varuskunnan sijainti on Kondan kylässä Klimenitskin saarella, jos-
sa olin 4. päivästä joulukuuta 1943 maaliskuun 3. päivään 1945 saakka.

Kondan kylä on muutettu tukikohdaksi, joka estää tiedusteluryhmien ja partisaanien
pääsyn järveltä Klimenitskin saarelle. Kondan alueen puolustuksen hoitaa 33. rannikko-
puolustuskomppania.

33. komppanian kattama alue jakaantuu 5 tukikohtaan, jotka on vahvistettu tykistöllä,
kranaatinheittimillä ja raskailla konekivääreillä.

Tiedän seuraavat tukikohdat:

1. Karneshin saarella (koord. 6418) miesvahvuudeltaan enintään 10 henkeä. Aseis-
tuksena on panssarintorjunta-aseita, kevyitä konekiväärejä, kiväärejä ja konepistooleita.

2. Tukikohta Karhu (koord. 6422) vahvuudeltaan enintään 15 miestä, varustettu sa-
manlaisin asein.

3. Tukikohta Haukku, tukikohdan miesvahvuus enintään 20 henkeä. Aseistus tunte-
maton.

4. Valaniemi, 10 miehen varuskunta, aseistuksena 1 konekivääri ja kiväärejä.

5. Tuokko, (koord. 6420), on enintään 20 sotilasta, aseistettu kranaatinheittimellä,
raskailla konekivääreillä ja kivääreillä.

6. Kondan varuskunta (koord. 6420), jossa sijaitsee 33. komppanian komentokeskus.
Kaikkiaan varuskunnassa on enintään 60 sotilasta ja upseeria.

Aseistuksena on 2 kpl 45 mm tykkiä, 2 raskasta konekivääriä, 2 kevyttä konekivääriä,
5 konepistoolia, 57 kivääriä ja kolme 50 mm kranaatinheitintä.

Tukikohdat on ympäröity piikkilankaestein, joita on 2–4 riviä, joiden väliin on pii-
lotettu valoraketti-hälytysjärjestelmä. Rannikko on miinoitettu helmikuussa 1944. Soti-
lailta kuulin, että on asetettu 600 miinaa.

Tukikohdissa on täyssyvät juoksuhaudat ja ampumapaikat raskaille ja kevyille kone-
kivääreille.

Pitkin rannikkoa on myös valonheitinlaitteistoja, joiden tarkka sijaintipaikka on tun-
tematon.

Kaikilla tukikohdilla on keskenään puhelinyhteys. Puhelinkeskus on Kondan kyläs-
sä.

IV. Päällystön kokoonpano.

1. Rannikkopuolustuksen 33. komppanian päällikkö luutnantti Kanervo.
2. Luutnantti Kilip, ei ole tiedossa, mikä virka hänellä on.
3. Luutnantti Turunen, on tällä hetkellä matkustanut Helsinkiin.

He kaikki olivat Kondan varuskunnassa.
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Vanhemmasta upseeristosta tiedän:

1. Everstiluutnantti Airaksinen – Klimenitskin lohkon päällikkö
2. Eversti Vikström – Äänisen rannikkopuolustuksen tykistön päällikkö, hän on myös

14. tykistörykmentin komentaja.
3. Kapteeni Pellinen – 14. tykistörykmentin huoltopäällikkö.

V. Kurinpidollinen tilanne Kondan varuskunnassa.

Kondan varuskunnan miehistö ja yleensäkin rannikkopuolustuksessa palvelevat on
valittu kokeneimmista kaaderisotilaista. On selvää, että kurin tila on selvästi korkeampi
kuin muissa joukko-osastoissa.

Tästä huolimatta on kuitenkin tapahtunut kurin rikkomuksia, erityisesti viime aikoina
ne ovat huomattavasti lisääntyneet.

Sotilaskurin rikkomisen perustapauksia ovat:

a) Omavaltaiset poistumiset varuskunnan sijoituspaikalla.
b) Myöhästyminen lomilta paluusta.
c) Juopottelu niin sotilaiden kuin upseeristonkin keskuudessa.
d) Käskyjen noudattamatta jättäminen.
e) Yksittäisen karkuruustapaukset.

Tästä todisteena ovat seuraavat faktat:

1. Luutnantti Turunen, 33. komppanian päällikön sijainen, on viime aikoina järjestel-
mällisesti juopotellut, on mennyt jopa siihen asti, että on pistooli kädessä ajanut sotilaita
takaa ja ammuskellut.

2. Sotamies Borinen poistui helmikuun lopulla omavaltaisesti vartiopaikalta korsuunsa.
3. Kaksi sotamiestä myöhästyi muutamia päiviä lomilta, molempia rankaistiin 10 päi-

vällä palvelusta vuorotta.
Vuoden 1943 lopulla yksi sotamies hakkasi omavaltaisesti kirveellä poikki toisen

kätensä sormet.

VI. Sotilaiden ja Suomen väestön poliittinen ja moraalinen tilanne.

Sotilaiden keskuudessa kulkee juttuja sodan pikaisesta päättymisestä ja kotiin pa-
luusta. Sotilaiden perusjoukko on tyytymätön pitkittyneeseen sotaan ja siksi he helposti
luottavat kaikenlaisiin huhuihin rauhan ajankohdasta ja ehdoista. Kaikki nämä huhut
käyvät yksiin siinä, että sota tulee päättymään vuoden 1944 maaliskuussa tai äärimmäi-
sessä tapauksessa kesäkuussa ja tuleva valtakunnanraja kulkee samoilla alueilla, missä se
oli ennen vuosien 1939–40 sotaa.

Neuvostoliiton ilmavoimien suorittamista Suomen kaupunkien pommituksista soti-
laat ja upseerit saivat tietää sanomalehdistä ja niistä oli paljon keskusteluja. Esimerkiksi
luutnantti Kilpi sanoi: ”Nähtävästi venäläiset tulevat pommittamaan kaupunkejamme
siihen asti, kunnes ne ovat aivan maan tasalla”.

Upseerien keskusteluista sain tietää, että Suomen väestö pakenee Helsingistä maa-
seudulle. Etelä-Suomen suurimmissa kaupungeissa on kaikki koulut suljettu.

Pommitukset herättävät masennusta niin sotilaissa kuin upseereissakin ja erityisesti
Suomen väestössä.

Tilanne selustassa. Ollessani Helsingissä olin töissä sitojana Otavan kirjapainossa, sain
palkkaa 10 markkaa tunnilta. Huoneesta, jossa asuin ystävättäreni kanssa, maksoimme
1.200 mk kuukaudessa. Korttiannos ei riittänyt meille, vaan jouduimme ostamaan elintar-
vikkeita keinottelijoilta maksaen kilosta voita 300 mk, kilosta sianlihaa 250 mk.

Suomen kaupungeissa on keinottelu levinnyt laajalle, poliisi taistelee sitä vastaan.
Päivittäin kauppatoreilla järjestetään ratsioita ja kaikki pidätetyt keinottelijat tuomitaan
6 kuukaudeksi vankeuteen.

Aikuisväestö, joka on ilman työtä, lähetetään pakolla kaupungista työleireille, joissa
he joutuvat tekemään työtä sodan loppuun saakka. Syksyllä 1943 Helsingistä lähetettiin
paljon naisia peltotöihin maaseudulle, mm. minutkin lähetettiin. Teimme työtä klo 7:stä
aamulla klo 8:aan illalla.
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Suomen väestö ei pidä saksalaisten ylimielisestä käytöksestä. Saksalaiset pitävät itse-
ään Suomen isäntinä, suhtautuvat suomalaisiin halveksuen, vaikkakin suurin osa suoma-
laisista tytöistä ja naisista asuu yhdessä saksalaisten kanssa.

Ravintolan ovella voi nähdä suomalaisten tyttöjen jonon, joiden joukossa on jopa
kouluikäisiä, jotka ovat valmiit myymään itseään rahasta saksalaisille. Tiedän tapauksia,
jolloin saksalaisista raskaaksi tulleet suomalaiset tytöt ovat päättäneet elämänsä itse-
murhalla.

Sotilailta olen kuullut paljon esimerkkejä tappeluista ja skandaaleista suomalaisten
rintamasotilaiden ja saksalaisten kesken.

Ollessani Petroskoissa näin paljon raunioita. Kerran tapasin ryhmän karjalaisnaisia,
jotka vartiomiesten saattamana puhdistivat katuja.

Keskustelujen mukaan Petroskoissa on muutamia keskitysleirejä paikalliselle väes-
tölle. Oman varuskuntani sotilailta kulin, että yli kaksi vuotta sitten, kun suomalaiset
valtasivat Luboselgan, Kondan ja Petrunkylän, niin kahden päivän kuluttua näiden kyli-
en kaikki paikalliset asukkaat lähetettiin keskitysleiriin, heidät laitettiin kuorma-autoihin
ja mukaan sallittiin ottaa vain kaikkein tarpeellisimmat tavarat. Naiset olivat peloissaan
ja itkivät kovasti.

VII. Vangitsemisolosuhteet.

3. maaliskuuta 1944 kello 8.30 aamulla kuulin meteliä ja ampumista. Pukeuduttuani
nopeasti ryntäsin eteiseen. Samaan aikaan oveen koputettiin. Avasin oven uskoen
koputtajien olevan omia, mutta näinkin edessäni partisaaneja, joista osa hävitti Kondan
varuskuntaa ja osa oli tullut minun taloni luokse. Nähtyään minut partisaanit sieppasivat
minut tulituksen alta, raahasivat järven jäälle ja ottivat vangiksi.

Lisään, että samana päivänä kello 3 minun oli määrä mennä naimisiin 33. komppani-
an sotamies Jousimiehen kanssa, mutta vangitsemisen johdosta häitä ei pidetty.

Kuulusteli: Karjalan rintaman partisaaniliikkeen esikunnan 2. osaston päällikkö,
everstiluutnantti Stoljarov.

Käänsi: Kapteeni Kukkonen

Todistan: epäselvä nimikirjoitus

Liite 10
Liite sotavanki Raisa Aselan kuulustelupöytäkirjaan

TIEDONANTO

Äänisen rannikkoprikaatiryhmittymän sijainnista, sen varuskunnista, aseistuksesta ja
muista tiedoista.

Laadittu partisaaniryhmien Krasnoje znamjan ja Burevestnikin Äänisen rannikko-
prikaatin Klimenitskin lohkon 33. rannikkopuolustuskomppanian (torjuntakomppanian)
komentopisteen tuhoamisen yhteydessä Kondan kylästä (ruutu 6420) 3.3.44 sieppaa-
mien asiakirjojen pohjalta.

Kondan kylässä sijaitsi Äänisen rannikkopuolustuksen Klimenitskin lohkon 33.
komppanian (tai torjuntakomppanian, kuten suomalaiset sitä nimittävät) komentopiste.
Klimenetskin lohko kuuluu Äänisen rannikkoprikaatin kokoonpanoon.

Äänisen rannikkoprikaatille on alistettu:

1. Äänisen rannikon merivoimat (4. meriprikaati).
2. Aunuksen rykmentti (Aunuksen ryhmä)
3. Laatokan prikaati.
4. 14. vahvistettu rannikkotykistörykmentti.
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Tykistötekninen palvelu on kaikissa Äänisen rannikkoprikaatin joukko-osastoissa
alistettu 14. vahvistetulle rannikkotykistörykmentille, jonka komentajana on eversti Vik-
ström, hän on samalla Äänisen rannikkoprikaatin koko tykistön päällikkö. 14. vahviste-
tun rannikkotykistörykmentin huoltopäällikkönä on kapteeni Pellinen.

14. vahvistetun rannikkotykistörykmentin aseistuksena on meri- ja rannikkotykistön
lisäksi kenttätykistöä, kaliiberiltaan 75 – 155 mm.

50 – 75 mm. tykistö on annettu prikaatin pataljoonille ja rykmenteille. Huomiota
kiinnittää sen erilaiset kaliiberit (36, 37, 45, 50, 75, 76, 115, 120 ja 122) sekä erilaiset
valmistusjärjestelmät (valmistettu Suomessa, Venäjällä ja Saksassa) sekä tyypit
(panssarintorjunta-aseita, tykkejä, meritykkejä, haupitseja ja pitkän kantaman rannikko-
tykkejä).

14. vahvistetun rannikkotykistörykmentin 1. divisioona on sijoitettu Äänisen
rannikkoprikaatin Klimenitskin lohkolle.

14. vahvistetun rannikkotykistörykmentin 1. divisioonan kokoonpano:

1. 44. raskas patteri
2. 406. kevyt patteri
3. 410. kevyt patteri

Rannikkopuolustuksen Klimenitskin lohko koostuu 33., 34. ja 35. rannikkopuolus-
tuskomppaniasta, jotka yhdistetty pataljoonaksi, pataljoonaa komentaa everstiluutnantti
Airaksinen, joka on samanaikaisesti Äänisen rannikkoprikaatin Klimenitskin lohkon (3.
linnoituspiiri) rannikkopuolustuksen päällikkö.

Rannikkopuolustuksen Klimenitskin lohkoon kuuluu (7.2.44 tilanne):

1. Klimenitskin lohkon esikunta (3. linnoituspiiri)
2. 44. raskas patteri
3. 406. kevyt patteri
4. 1/410. kevyt patteri
5. 2/410 kevyt patteri
6. 33. rannikkopuolustuskomppania
7. 34. rannikkopuolustuskomppania
8. 35. rannikkopuolustuskomppania

26.3.42 päivätyssä salaisessa asiakirjassa teknisen kaluston jaosta joukko-osastoille
mainitaan 36. ja 37. rannikkopuolustuskomppania, jotka kyseisenä ajankohtana eivät
olleet 3. linnoituspiirin alaisia.

1/14. rannikkotykistörykmentin ohella, joka on luovutettu Klimenitskin lohkolle (3.
linnoituspiiri), Airaksisen pataljoonassa on pataljoonan tykistö, joka kokonaan on
luovutettu komppanioille. Näin esimerkiksi 33. komppaniassa on 7 venäläistä 45 mm
panssarintorjuntatykkiä (mallia 1932–38), jotka on yhdistetty kahdeksi tulijoukkueeksi.

Klimenitskin lohkolla on 3 raskasta ja 12 kevyttä valonheitinlaitteistoa, jotka on sijoi-
tettu joukko-osastoihin seuraavasti:

1. 44. raskas patteri – 1 voimakas valonheitinlaitteisto
2. 406. kevyt patteri – ei ole
3. 1/410. kevyt patteri – 1 voimakas valonheitinlaitteisto
4. 2/410. kevyt patteri – 1 voimakas valonheitinlaitteisto
5. 33. rannikkopuolustuskomppania – 4 kevyttä valonheitinlaitteistoa
6. 34. rannikkopuolustuskomppania – 4 kevyttä valonheitinlaitteistoa
7. 35. rannikkopuolustuskomppania – 4 kevyttä valonheitinlaitteistoa

Miehistövahvuudet Klimenitskin lohkolla
(3. linnoituspiirin pataljoona)
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Salaisessa asiakirjassa ampumakoulutuksesta syyskaudella (päivämääriä ei ole mai-
nittu) ilmenee:

Kivääriammuntoihin tulee – 600 miestä
Konepistooliammuntoihin – 92 miestä
Kevyt kk-ammuntoihin – 112 miestä
Raskas kk-ammuntoihin – 72 miestä

Klimenitskin lohkon (3.linnoituspiiri) asetilanne:

Konepistooleita – 46 (15 jokaista komppaniaa kohden)
Kevyitä konekivääreitä – 56
Raskaita konekivääreitä – 36

Tulenkorjauslaitteiden määrä Klimenitskin lohkolla 25.9.43 tietojen mukaan.

nimike 3. lp:n 44. r. 406 k. 1/410 2/410 33. k. 34.k. 35.k. yht.
KP pat. pat. k.pat. k.pat.

Opt.etäis.mitt. 4m. – 1 – – – – – – 1
– ” – 2m. – – 1 1 – – – – 2
– ” – 1m. – 1 2 1 1 – – – 5
Bussoleita – 1 1 – – – – – 2
Teodoliitteja – – 1 – – – – – 1
Tähtäimiä – 1 5 1 1 – – – 8
Kulmamittareita – – 2 – – – – – 2
Nestekompasseja 4 12 24 12 12 39 39 39 181
Kiikareita 7x50.000 2 7 3 3 3 – – – 18
Kiikareita 6x50.000 – 2 6 3 3 10 10 10 44
Kiikareita, yksinkert. – – – – – 11 11 11 33
Periskooppeja – 2 2 – – – – – 4
Kent.tyk.mittapöyt. – – 1 – – – – – 1
Rann.tyk.mittapöyt. – 1 – 2 2 – – – 5
Rann.tyk.viivain – 3 – 3 3 – – – 9
Korjauslaukkuja – 1 6 1 1 – – – 9
Mittapöyt.tuliasem. – 3 – – – – – – 3
Etäisyysmittareita – 3 – – – – – – 3
Sekuntimittareita– 1 1 1 1 – – – 4
Värilaseja 3 17 – 18 18 45 45 45 191

Klimenitskin lohkon esikunta sijaitsee oletettavasti Sennaja Gubassa (ruutu 7616),
kutsumanimenä on ”Pyssy” (kenttäposti 1 (8191).

Klimenitskin lohkolla on pysyvä puhelinyhteys lohkon päämajasta (Sennaja Guba,
ruutu 7616) seuraaviin pisteisiin:

Kondan kylä (6416) Klimenitsyn kylä (6014) Vojev Navolokin kylä (7622),
Kurgenitsyn kylä (6014). Puhelinkeskus on Sennaja Gubassa (päämaja).

33. rannikkopuolustuskomppania (k.p.1 (8133)

33. komppanian komentopaikka Kondan kylässä (6420), miesvahvuus enintään 60
miestä. 33. komppaniassa on 3.3.44 143 sotilasta ja upseeria. Ohjeiden mukaan pitäisi
olla 167 miestä.
Rannikkopuolustuskomppanian (torjuntakomppanian) esikunta.

Kaikkiaan henkilöstöä komppaniassa on 167 henkilöä:
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1. Hallinto–osasto 1. yhteysmiehiä – 3
2. puhelinmiehiä – 3

2. 2 tykistöjoukkuetta Lähettejä – 2
Ryhmänjohtajia – 4
Miehistöä – 24

3. 2 konekiväärijoukkuetta (raskas kk.)
Lähettejä – 2
Ryhmänjohtajia – 8

Konekiväärimiehiä ja miehistöä – 40
4. Kiväärijoukkue

Yhteysmiehiä – 2
Ryhmänjohtajia – 4

5. Huoltojoukkue (kuormasto)
Sotilaita – 32

Lääkintämiehiä ja talousjohtajia – 4
6. Muuta miehistöä  – 39

Kiväärijoukkueen miesvahvuus:

1. ryhmä – 6 sotilasta
2. ryhmä – 6 sotilasta
3. ryhmä – 6 sotilasta
4. ryhmä (kevyt kk.) – 8 sotilasta:

Konekivääriampuja – 1
Suuntaaja – 1
Konepistoolimies – 1
Tarkka-ampuja – 1
Kiväärimiehiä – 4

33. komppanian aseistus (Klimenitskin lohkon komentajalle
20.1.44 lähetetyn selonteon mukaan)

1. Kivääreitä 7,62, mallia 91 – 78 22.8.43 tilanteen mukaan:
” 7,62, ” 27 – 8
” 7,62, ” 28 – 4 yht. 115 hyviä – 20
” 7,62 ” 30 – 4 kelvollisia – 58
” 7,62 ” 39 – 18 huonoja – 32
” 7,62, puoliautom. 40 – 3 poistettavia – 5

2. Pistooleja kal. 7,65 – 1
”  9,06 pist. – 1 yht. 4

 9,00 parab. – 1
 9,00 tshekkosl. – 1

Konepistooleja –15
Kevyitä konekivääreitä – 12
(Lippaita niihin) – 120
Raskaita konekivääreitä – 9
Nestekompasseja – 30
Kiikareita – 4
Periskooppeja – 4
Rakettipistooleja – 5
Kranaatinheittimiä 50mm/39 – 2
Panssarintorjunta- 45k/32 – 3 yhteensä 7
tykkejä 45k/38 – 4
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Panssarintorjuntatykkien sijoittuminen komppanian tukikohtiin (10.2.44 tilanne)

Kondan varuskunta (6240) – 2 tykkiä
Karneshin varuskunta (6418) – 2 tykkiä
Tuokon (kutsunimi) varuskunta – 1 tykki
Mäntysaaren (kutsunimi) varuskunta – 2 tykkiä

Ampumatarvikkeiden määrä (20.1.44 tilanne)

Kiväärin patruunoita 126.875 kpl, niistä:
tavallisia 123.300
valojuova- 100
panssarinläpäiseviä 130
sytytys- 45

Käsikranaatteja, soikionmuotoisia 92
” saksalaisia (varrellisia) 101

torjunta- 45

Kranaatinheittimen kranaatteja 50 mm 193
Panssarintorjuntatykin ammuksia 45-k/32 1.275
panssarinläpäiseviä

” ” ” 45-k/32 772
srapnelli

Pistoolin patruunoita kal. 7,65 braun. 25
kal. 7,65 parabell. 140
kal. 9.00 tshekkosl. 50
kal. 9,00 parabell. 12.200

Raketteja 45
Kiväärin raketteja, valkoisia 40

– ” – värillisiä 176 yhteensä 216

Oli Saatu Käytet. Varastossa

Jään särkemismiinoja 675 2.160 2.835 ei ole
Toluolia 24 – – 24 kg.

Puhelinkoneita kaikkiaan 10, niistä:

Kenttäpuhelimia 9, pöytäpuhelin 2, 10 linjan keskus 1.
Puhelinkaapelia 3,5 km.

– Puhelimet on sijoitettu (sotavanki Aselan todistuksen mukaan):

Komppanian päällikkö 1, 33. komppanian komentopisteen toimisto 1, luutnantti Kilpi 1,
elintarvikevarasto 1, kuormastojoukkue 1, vartio 1 sekä komppanian tukikohdissa
peitenimeltään Tuokko – 1, Valenniemi – 1, Karhusaari – 1.
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Tiedot 33. komppanian aseistuksesta ja ampumatarvikkeista tukikohdittain
ja tuliannoksineen (pp. 1 – 8183)

Hauki Karhu ValenniemiKonda Tuokko
Nimike määrä t/a määrä t/a määrä t/a määrä t/amäärä t/a

Kivääreitä 8 24 8 24 6 18 57 800 14 –
Kevyt kk. 1 3 1 3 – – 6 45 1 –
Raskas kk. 2 5 1 3 2 6 2 24 2 2
Konepist. – – 1 3 – – 5 19 – –
45 pt-tykkejä 1270kpl 1290kpl – – 2505kpl – –

5 ta 3 ta 6 ta
Pistooleja – – 1 – – – – – – –
Rakettipist. 1 30 1 30 – – 5 196 – –
50 mm krh – – – – – – – – 1 63

Sotilaiden muonitus 33. rannikkopuolustuskomppaniassa

Ruokailu tapahtuu pakeista. Ruokaa saadaan 2 kertaa vuorokaudessa. Päivittäin
komppanian varastolta toimitetaan keittiöön seuraavia elintarvikkeita (2.3.44 esimerkin
mukaisesta):

Annos sotilasta kohden/vrk
1. Leipää 41 kg 280 gr. 460 gr.
2. Korppuja, valkoisia 2 kg 400 gr. 26 gr.
3. Ruisjauhoa 1 kg 440 gr. 15 gr.
4. Jauhoa, valkoista (maust.) 1 kg 440 gr. 15 gr.
5. Voita 2 kg 880 gr. 30 gr.
6. Perunoita 96 kg 1 kg
7. Marmeladia 5 kg 760 gr. 60 gr.
8. Koivumahlaa 850 gr. 9 gr.
9. Margariinia 960 gr. 10 gr.
10. Naudanlihaa 7 kg 680 gr. 80 gr.
11. Sokeria 3 kg 840 gr. 40 gr.
12. Suolaa 1 kg 440 gr. 15 gr.
13. Savukkeita 288 kpl. 3 kpl.

33. komppanian varustilanne.

33. komppanian sotilaat ovat saaneet varusvarastolta:

Ihopaitoja – 2, villapaita – 1, alushousuja – 2, jalkarättejä – 1 pari, sukkia – 1 pari,
lämpimiä sukkia – 1 pari, housut – 1, sotilastakki – 1, kesätakki – 1, mantteli –1, päähine
– 1, turkislakki – 1, kypärä – 1, jalkineet –1, hiihtojalkineet – 1, kintaat – 1, nenäliina –
1, pyyheliina – 1, saippuakotelo – 1, lusikka-haarukka-yhdistelmä – 1, leipälaukku – 1,
vyö – 1, lumiviitta – 1, nahkarukkaset – 1, reppu – 1, pakki – 1, kenttäpullo – 1.

Aliupseerikoulu Sennaja Gubassa (pp 1 – 8168)

Klimenitskin lohkon esikunnan yhteydessä on aliupseerikoulu. Oppilaat siihen vali-
taan Klimenitskin lohkon joukko-osastojen miehistä. Opiskeluaika on 6 viikkoa. Opis-
kelu tapahtuu 2–3 kertaa viikossa. Muuna aikana opiskelijat palvelevat omassa joukko-
osastossaan.

Koulun johtaja – kapteeni Viljanen.
Koulun vääpeli – vääpeli Ylönen.
Opettajat: ammunta luutnantti Bläpelt?

taktiikka luutnantti Holmkvist
tykistö luutnantti Puskonen
tekniikka luutnantti Savikurki
viestintä vääpeli Heikkonen
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YHTEENVEDOT

33. komppanian koostuu organisaatioltaan seuraavasti:

a) Kiväärijoukkueesta, jossa on 3 kivääriryhmää, 6 miestä kussakin, ja 1 kevyt kone-
kivääriryhmä, jossa 8 miestä, eli: 1 konekiväärimies, 1 suuntaaja, 1 konepistoolimies, 1
tarkka-ampuja ja 4 kiväärimiestä. Joukkueen johtajalla on 2 yhteysmiestä. Kaikkiaan
joukkueessa on siis 29 miestä.

b) Kahdesta konekiväärijoukkueesta. Kummassakin on 25 miestä. Kummallakin
joukkueella on 4 raskasta konekivääriä.

c) Huoltojoukkueesta – kuormasto, jossa 51 henkeä.
d) Kahdesta tykistöjoukkueesta. Kummassakin joukkueessa on 15 miestä.
e) Komppanian hallinto-osastosta, jossa on 3 yhteysmiestä ja 3 puhelinmiestä.

33. komppanian puolustuksen organisaatio.

Komppania puolustaa Bolshoi Klimenitskin saaren kaakkoisrannikkoa tukikohtien
ketjulla, joka kulkee Kondan kylän alueen saaria ja rannikkoa pitkin. Puolustuslohkolla
on 8 tukikohtaa, joilla on vahvistuksena tykistöä, kranaatinheittimiä ja konekiväärejä.

1. Karnitsan tukikohdassa Karneshin saarella (ruutu 6418) varuskuntaan kuuluu 8
miestä, aseistus: 1 panssarintorjuntatykki 45 mm, 1 kevyt konekivääri, 2 konepistoolia, 6
kivääriä ja 1 pistooli.

2. Tukikohdassa Hauki on 10 miehen varuskunta. Aseistus: 1 panssarintorjuntatykki
45 mm, 2 raskasta konekivääriä, 1 kevyt konekivääri, 8 kivääriä.

3. Tukikohdassa Karhu (ruutu 6422) on 10 miehen varuskunta. Aseistus: 1 kevyt kk,
2 raskasta kk, 1 pistooli, 1 panssarintorjuntatykki 45 mm, 8 kivääriä, 1 konepistooli.

4. Tukikohdassa Valeniemi on 10 miehen varuskunta. Aseistus: 2 raskasta konekivää-
riä ja 6 kivääriä.

5. Tukikohdassa Tuokko on enintään 18 miehen varuskunta. Aseistuksena on: 1
kranaatinheitin 50 mm., 2 raskasta konekivääriä, 1 kevyt kk, 14 kivääriä.

6. Kondan tukikohta (ruutu 6420), missä 3.3.1944 saakka sijaitsi 33. komppanian
komentopaikka, varuskunta, jossa enintään 72 miestä. aseistuksena: 2 panssarintorjunta-
tykkiä 45 mm, 6 kevyttä konekivääriä, 5 konepistoolia, 2 pistoolia, 2 raskasta konekivää-
riä, 57 kivääriä.

7. Mäntysaaren tukikohta – enintään 14 miehen varuskunta. Aseistus: 1 panssarin-
torjuntatykki 45 mm, 1 kranaatinheitin 50 mm, 1 kevyt konekivääri, 3 konepistoolia, 8
kivääriä.

8. Tukikohdassa Nuijaniemi on enintään 12 miehen varuskunta. Aseistus: 1
panssarintorjuntatykki 45 mm, 1 kevyt konekivääri, 4 konepistoolia, 8 kivääriä.

Tukikohdat on ympäröity 2–4 rivisin piikkilankaestein, joiden väliin on sijoitettu
valoraketit. Rannat tukikohtien luona on miinoitettu (helmikuussa 1944 on asetettu enin-
tään 2.835 miinaa). Tukikohdissa on juoksuhaudat ja ampumapaikat kevyille ja raskaille
konekivääreille. Tykit on sijoitettu avoimiin tuliasemiin. Rannoille on asennettu vähä-
tehoisia valonheitinlaitteistoja (kaikkiaan 4).

Tukikohdilla on keskenään yhteys puhelimen (Tuokko, Valeniemi, Karhu) sekä tä-
hystysasemien avulla. Puhelinkeskus sijaitsee komppanian komentokeskuksessa Kon-
dan kylässä (6420). Yhteyttä pidetään myös valomerkein:

Punainen valo, lyhyet merkit (. . . . ) = vihollinen.
Vihreä valo, pitkät merkit ( - - - - ) = pyydän apua
Morsen merkki ( . - .. , . - . ) = pienitehoiset radiot käyttöön
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Merkinanto raketeilla:

Punainen raketti = vihollinen
Vihreä raketti = pyydän apua
Valkoinen raketti = valonheittimien valoa
Punainen ja valkoinen = ottakaa yhteyttä radiolla
Valonheittimien kiila pystysuoraan ylöspäin = sama (ottakaa yhteyttä radiolla)

Kenttäpostiosoitteet
(suomennoksessa ainoastaan ne osoitteet, joiden kohdalle on merkitty huomautuksia)

g Kenttäposti g Huomautuksia

1. 1/8183 Äänisen 33. rannikkopuolustuskomppania
7. 1/8192 Joukko-osasto Petroskoissa
8. 1/8182 Joukko-osasto Volnyi Navolokissa
9. 1/8120 Sotilassairaala Petroskoissa
10. 1/8194 Joukko-osasto Petroskoissa
11. 1/9304 Uudenmaan (?) rakuunarykmentin 2. eskadroona
20. 1/8189 Äänisen 36. rannikkopuolustuskomppania
27. 1/8166 Äänisen rannikkopuolustusprikaatin 2. linnoituspiirin

esikunta
36. 1/8541 4. pommituslentorykmentin 42. laivue
37. 1/2887 Joukko-osasto Voznesenjessa
38. 1/1297 3. jalkaväkiprikaatin (?) 2. pataljoonan 8. komppania
40. 1/1932 Syvärin lohko
41. 1/8083 Sotavankileiri Pjazhievo Selgassa (?)
43. 1/1227 4. jalkaväkidivisioonan, 26. rykmentin (?), 2. pataljoonan

esikunta
47. 1/1958 3/3 PVR (?), 9. komppania
58. 6/7485 Joukko-osasto Impilahdella
64. 10/1008 Joukko-osasto Mikkelissä
65. 10/3796 Latserlo (?) – sairaala
66. 10/2906 Sairaala
67. 10/8541 Esikunta

Tiedonannon laati: kapteeni Kukkonen

kpl. N:o...
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ARKISTOT
Venäjän valtion sota-arkisto
(RGVA) Moskova
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Venäjän sotalaivaston
valtionarkisto (RGA VMF)
Pietari
���������������	
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Venäjän valtionarkisto (GARF)
Moskova
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Venäjän sosiaalipoliittisen
historian valtionarkisto
(RGASPI) Moskova
���������������	
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Karjalan uusimman historian
valtionarkisto (KGANI)
Petroskoi, Karjala
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Karjalan tasavallan
kansallisarkisto
�7�)�����,��������������	;����
8���������IFckadkE��uAcfA@A
$�"�������������
$������������BA@kdGBAF��

Saksalaisten antifasistien
muistomuseon (MMNA)
Krasnogorsk, Moskovan alue
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Karjalan tasavallan federaalisen
turvallisuuspalvelun arkisto
Petroskoi, Karjala
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Sotilaslääketieteellisen arkisto
(Pietari)
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��U�����������7�����4����`��000�

Nikolai Djakovin henkilökohtainen arkisto.
(Moskova, Helsinki)

Reijo Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
(Helsinki)

Viktor Stepakovin henkilökohtainen arkisto.
(Pietari)

Dmitri Frolovin henkilökohtainen arkisto.
(Helsinki)

Sota-arkisto Helsinki
Kantakortit.
18362/12. Radiolähetykselle saapuneet

tervehdykset.
T26073/1-21. Neuvostoliiton vangiksi 1941–

1944 joutuneiden ja sieltä palautettujen
suomalaisten sotavankien
henkilötietokaavakkeita ja
kuulustelupöytäkirjoja 1944–45.

T3132/2. Propagandaosasto.
T3132/6. Neuvostoliiton pudottamia

lentolehtisiä 1939–1940.
Propagandaosasto/PM.

T3132/34.
T3132/64.
T3132/35 Venäläisten pudottamia

lentolehtisiä.
T13577/13. Sotapoliisi.
T19198/2. PM/Sotapoliisitoimisto.
T19497/6, PM, Pääintendentintoimisto.

Ulkoasiainministeriön arkisto
Helsinki
�0#`:��dkF��9��
�10E6 kît. 42. Suomalaisten sotavankien

palautus, luettelo sodan ja välirauhan
aikana kadonneista sotilashenkilöistä.

��0e ��dkF��9���~IGBkaFk@EEFkaFA�|A@AGFIFGF
aGkbA@AEaIF�

��0` �� tGkbA@AEaFIH� akFABAHdEIH
dkFEGFFAbEadGaFAHHGaFIH� dkcBAAbEHIH
BB��#9#$%��

Kansallisarkisto Helsinki
SA@|k�T�AcdEaFk�
XXIX 41 b; Päämaja, Tiedusteluosasto, Nro

8537/sal., 12.7.40, Suomalaiset sotilaat
neuvostoliittolaisessa sotavankeudessa.
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Sotavangit r.y.:n Arkisto
(Helsinki)
$ Leiriä 158:aa koskevat asiakirjat
– Loikkareita koskevia luetteloita,

uulustelupöytäkirjoja ja selvituksiä.
– Sekalaisia sotavankiasiat norjalaisten

selvituksiä.
– Luettelo Orangin leirissä n:o 74:ssa

kuoleista suomalaisista sotavangesta.
– Luettelo Spasskin leirissä n:o 99:ssa

kuoleista suomalaisista sotavangesta.

Haastattelut
1�GB���@ABAH�mAAaFAFFI@G� Dmitri Frolovin

henkilökohtainen arkisto. (Helsinki)
Vladimir Galitskin haastattelu, 2000 �. Reijo

Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
(Helsinki)

Toivo Järvelän haastattelu, 1999. Reijo
Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
(Helsinki)

Esko Luostarisen haastattelu, Reijo Nikkilän
henkilökohtainen arkisto. (Helsinki)

L. Sinjavinan haastattelu, 1999. Reijo
Nikkilän henkilökohtainen arkisto.
(Helsinki)

Esko Boxberg. Teuvo Alavan
henkilökohtainen arkisto. (Helsinki)

Venäläisten sotaveteraanien haastattelut.
Dokumenttielokuva Punainen Hanko –
Krasnyi Gangut. Ohjaaja K.I.Koski,
tuottaja Illume Oy, 2003.

KIRJALLISUUS

�����������	
�������

Alava T., Frolov D., Nikkilä R. Rukiver!
Suomalaiset sotavangit Neuvostoliitossa.
Edita, 2002.

Lahti-Argutina, Eila. Olimme joukko vieras
vaan.Venäläjänsuomalaiset vainouhrit
Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-
luvun alkuun. Vammala 2001.

League of Nations. Treaty Series. Publication
of Treaties and International Engagements
registered with the Secretariat of the
League of Nations. Volume CXVIII, 1931–
1932, Numbers 1,2 and 4.

Lebedeva, N., Rentola K., S., Tauno. ”Kallis
toveri Stalin!” Komintern ja Suomi. Edita.
Helsinki 2002.

Luettelo niistä sotavankiloissa v. 1918
kuolleista vangeista, joita ei
asiaankuuluvana merkintää varten ole
löydetty ilmoitetun kotipaikan
kirkonkirjoista. Valtioneuvoston
kirjapaino. Helsinki, 1921.

Yksin suurvaltaa vastassa. Talvisodan

poliittinen historia. Toim. Vehviläinen O.,
Rzesevski O. Gummerus, Juväskylä 1997.
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   Summary

History of wars is not only battles and diplomatic relations, victories and losses,
decisions of military leaders and heroic deeds. Inevitable and permanent
consequences of any war are prisoners of war (POW). A state engaged in a war
sooner or later faces problems of taking, keeping, and their repatriation back to
home country. The same applies for the Soviet Union that waged two wars
against Finland.

In this research discussed different aspects of the development of the Soviet
legislative base for the treatment of the POWs in 1930s and 1940s. During that
time the USSR was a totalitarian party-bureaucratic state possessing unlimited
power. Nevertheless, it would be wrong to accept a thesis that international
agreements did not have any power on the territory of the USSR. The
international judicial norms on treatment of the POWs were “adjusted” to fit the
norms of the Soviet law. In practice, this implied more ideological then judicial
differences in the confinement of the POW on the territory of the USSR.

This book is also examined the foundation and activity of the Main Prisoners
of war Administration (UPVI) in 1939–1944, which was sub-unit to the USSR’s
People’s Commissariat of Interior (NKVD). In addition, I consider the activity
of this organ from the end of World War II to its disbandment. Its main
responsibilities were shifted to the Prison Department of the Soviet Ministry of
Interior in 1953. In my opinion, it would be a serious mistake to leave this
important question of the Soviet history unconsidered. The Main Prisoners of
war Administration was responsible for receiving, containing and employing
POWs captured by the Red Army units, both inside as well as outside the Soviet
territory. It was also responsible for quarantine inspection of the Soviet citizens.
These were both former Soviet POWs or Red army men and commanders who
had broken out of encirclements, as well as civilians who were returned to the
USSR. In other words, the UPVI was responsible for fates of millions of people.

The Soviet officials responsible for the treatment of the POWs and interned
civilians received numerous judicial instructions that set laws of relations
between the USSR and the POWs. The Soviet Union was in fact the only
country in the world that developed its own set of regulations and laws for the
treatment of the POWs based on the international agreements.

Studying the history of the Finnish POWs, one must bear in mind that this is
only one part of a general POW problem. This general problem emerged by the
course of history and it has changed during the course of history, as people who
had gone through POW experience also changed. As historical research
demonstrates, different states and societies resolved this problem in different
ways at different stages of history. The general trend is in any case towards a
more humane treatment of soldiers fallen into the hands of the enemy. There are
positive experiences of resolving the problem by setting up negotiations



S U M M A R Y     327

between the fighting parties and coming to an agreement on relations between
the citizens of the imprisoning state and the POWs. Above all it has been
possible to agree on the minimum conditions to be provided for the POWs.

The officials dealing with the POW problem in the Winter and the
Continuation Wars did not have to start from scratch due to historical
experience. They were just one link in the chain of historical events. On one
hand, they could base their actions on the past; on the other, they were paving
the way to the future. This influenced the states that were resolving the POW
problem in the new historical stage.

But neither Finland, nor the USSR managed to fully follow the requirements
of the Geneva Conventions due to objective reasons. Apparently, no country in
a state of war can fulfill and ever fulfills all international agreements. How ever
democratic a country can be, a war always limits many fundamental democratic
rights. Also, fulfillment of humanitarian agreements always requires extra
funding, which governments and officials are very reluctant to provide.

The USSR did not ratify the Geneva Convention 1929 on the treatment of the
POWs, reporting that it could not fulfill the basic requirements of the
convention. At the same time the Soviet Union pointed out that it was prepared
to resolve the possible problems of the POW treatment in the spirit of the
Geneva Convention. Thus, although the USSR did not de jure acknowledge the
Geneva Convention, it agreed de facto to guarantee the POW rights approved by
the international community. Moreover, on August 25, 1931 M. Litvinov,
People’s Commissar of Foreign Affairs of the USSR signed another agreement
on the treatment of POWs – The Geneva convention for the amelioration of the

condition of the  wounded and sick in the armies in the field. This agreement was
an attachment to the above mentioned Geneva Agreement. It came into legal
force in the USSR on March 26, 1932.

The ratification of these international agreements was based on the distinct
features of the national legislation of the Soviet Union. According to the law of
the Soviet Union, surrender to a hostile state by a Soviet citizen was a criminal
offence. By acknowledging the rights of the foreign POWs, the Soviet Union
would have had to recognize the corresponding rights of its own commanders
and men who ended up in enemy’s captivity. From the point of view of the
Soviet leadership, this was ideologically dangerous and thus impossible to
accept. Since “mitigating circumstances” such as receiving a wound, sickness
and incapacity were capable of relieving Soviet POWs from criminal
responsibility, the Soviet Union acknowledged rights of both foreign and Soviet
wounded and sick POWs in its legislation.

Several years before the war broke out between the Soviet Union and
Finland, the USSR acknowledged de facto the most important international
agreements which governed the relations between a POW and the capturing
state. It set up a legal framework for the treatment of the POWs based on its own
national legislation. The Soviet Union acknowledged many fundamental
legislative acts that were governing life of the Finnish POWs in the camps of the
People’s Commissariat of Interior.



328 S U M M A R Y

Soviet legislation forbade harsh treatment and mutilation of the POWs. The
legislation also forbade torturing the POWs and inflicting any other physical
damage to them. Their personal belongings and papers were not allowed to be
confiscated. They were given a right to keep their decorations. The POWs also
possessed a right to receive help from international charity organizations, such
as the International Committee of the Red Cross (ICRC). In addition, they had a
right to write and receive letters, as well as receive money transfers. They had a
right for decent nourishment, clothing and goods of first necessity. Basic
medical care was to be provided for them. The POWs had a right to exercise
religious beliefs. They were also given vast rights to work outside the labor
camp.

The comparative analysis of the international and Soviet legislations shows,
however, that the national legislation of the USSR did not always correspond to
the norms of the Geneva Convention. The Soviet legislation did not
acknowledge all rights of the POWs and the state, whereas some of the rights
and responsibilities described in the international agreements were better
defined by the Soviet legislation. This is explained by the fact that in the
development of the legislation of the POW issue the distinct features of the
Soviet state were taken into consideration as well as political and social
relations, labor law and ideological views of that time in the USSR.

The legislation on the treatment of the foreign POWs was based on the
fundamentals of the Geneva Convention. However, the national legislation
often replaced the international agreements, which was against international
practice. This is probably the most important conclusion of this research, which
helps to understand why the Soviet Union acted as it did in many matters of
interaction between the officials and the POWs.

In this research is also studied the founding of the Main POW Administration
subject to People’s Commissariat of Interior and its main tasks. Founded during
the Polish campaign in 1939, at the beginning of the Winter war UPVI had
subdivisions in many parts of the Soviet Union. The experiences of the Main
POW Administration in the treatment of Polish POWs were also used during the
Winter and the Continuation Wars. Dividing POWs in different camps
depending on their rank was tested for the first time with the Polish POWs. The
Finnish POWs encountered the same practice during the Winter and the
Continuation Wars.

Nevertheless, the Soviet Union was not ready to receive POWs during the
Winter and Continuation Wars. The USSR had estimated wrong the
development of the military operations, as well as the number of the POWs.
This is why construction and establishment of many camps was not yet
complete when the POWs started to arrive. The space originally reserved for the
Finnish POWs was much larger than was ever needed. However, the Finnish
POWs were placed in buildings poorly fit for accommodation, among others in
monasteries confiscated from the Russian Orthodox Church and hastily
prepared for new purpose. Despite deprivations, I claim that during the Winter
War the POWs had rather satisfactory conditions in their camps. This is proved
by the absence of epidemic diseases in the POW camps where Finnish POWs
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were held. The conditions in POW camps at the beginning of the Continuation
War were completely different. Poor living conditions, hard labor, insufficient
nutrition and weak health care led to the spread of diseases and growth of death
rate among the POWs.

Although the USSR followed the requirements of international law on health
care of the POWs to a certain extent, the number of sick and deceased POWs
increased significantly during the Continuation War. But anyway, the Soviet
state still tried to fulfill the requirements of the international law. The wounded
and the sick were provided with best medical care possible and they were
transported from the front to military hospitals in full accordance with the
Soviet and International law. During the Winter and Continuation Wars the
Finnish POWs did not always receive proper medical treatment due to
insufficient education level of the Soviet medical personnel. There was also
shortage of medicines and bandaging materials during the Continuation War,
which became especially noticeable in 1942. This shortage significantly
complicated the work of the doctors at the POW reception points and in POW
camps. The POWs that arrived to the place of confinement were often in a state
of poor health. The camps had a great shortage of vitamins, especially niacin
and yeast that was used for the treatment of vitamin B deficiency diseases.
There was also shortage of vaccine against diphtheria and dysentery.

During the Continuation War the Finnish POWs mostly died from dystrophy,
dysentery, vitamin B deficiency diseases as well as diphtheria – in other words,
from diseases caused by insufficient or low-quality nutrition. Year of 1942 and
autumn of 1944 were the hardest times for the Finnish POWs, when the death
rate was also at its peak. During the first period the increased death rate was
connected with the worsening situation of food supply in the USSR, as it led to
cuts in the food rations of the POWs. During the second period the Finnish
POWs were gathered in the Cherepovets camp No. 158 for return to home,
where a critical situation with dysentery and diphtheria vaccination and serum
therapy emerged in autumn 1944 due to the change of administration of health
care. As the physical state of the POWs was weak due to prolonged
undernourishment, numbers of sick and deceased POWs significantly
increased. 997 Finnish POWs died in the USSR during the Continuation War,
which puts death rate at 32%, including the executed prisoners.

The Main POW Administration paid attention to the lack of proper health
care for the Finnish POWs during the Continuation War. The health care
department of the Main POW Administration tried its best to improve the
situation. The Main POW Administration started to work energetically to
improve the physical state of Finnish POWs and to prevent the high death rate
among them.

However, the Soviet government and its officials responsible for the
confinement of the Finnish POWs on the territory of the USSR made a lot of
mistakes and violated many international humanitarian norms. Some of them
must be pointed out:
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1. The POWs were deprived of the possibility to exchange letters with their
families.

2. The Soviet Union refused to share information on the POWs that it held.
3. There were cases when the POWs were shot on the way to the reception

points and after they had provided necessary information. This was most
typical for the static warfare of the Continuation War in 1942–1944.
Nevertheless, the orders for execution came from the Partisan HQ of the
Karelian Front.

4. The requirements of international law on POWs were often fulfilled in
accordance with the Soviet national legislation.

5. In contradiction to the international law, Finland had to compensate the
USSR for the expenses of returning the POWs to their home country.

But the World War II was not a small local conflict, in which all requirements
of the Haag and the Geneva Conventions could be fulfilled completely,
although even in a small conflict it would have been problematic. Among the
violations of international law on the treatment of the POWs the first three were
committed by all participants of the war – the USSR, Finland, Germany, Great
Britain and the USA. Not a single country could provide the right to
international exchange of letters the way it was prescribed by the Geneva
Convention. Exchange of letters was extremely limited, sometimes to such
extent that sending letters abroad was not allowed. The exchange of information
about the POWs was often propagandistic which had nothing to do with
fulfilling the actual needs of the POWs and their families. It only provided an
opportunity to influence the general view of the world and blame the enemy for
breaking the international law. Executions of the POWs were almost a “daily
activity” during the war, although this sounds cynical. All countries that took
part in the World War II faced this problem.

As a conclusion, I would like to stress that the Soviet state put a lot of effort in
order not to aggravate the difficult situation of the POWs in the previously
unseen situation of the terrible and violent World War II. The Finnish POWs
were not a target of a state-approved policy of extermination and it was not
state-policy of genocide against the Finns.
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