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TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisten kadettiupseerien käsityksiä sodassa vallitsevis-

ta sosiaalisista suhteista. Tarkastelussa ovat upseerien näkemykset yhteiskunnan suojelijoista, 

yhteiskunnan suojeltavista jäsenistä ja yhteiskuntaa uhkaavista vihollisista ja yhteiskunnan 

turvallisuudesta vastaavasta valtiovallasta. Tarkastelussa ovat myös näiden toimijoiden väli-

set suhteet. 

 

Upseerien käsityksiä sodan sosiaalisista suhteista tarkastellaan Jarno Limnéllin ja Johanna 

Anttosen käyttämän turvallisuuden viitekehyksen kautta. Kyseinen kehys käsittelee yhteis-

kuntaa neljän kysymyksen kautta: mitä suojellaan, miten suojellaan, miltä suojellaan ja miksi 

suojellaan. Teoriakehystä on laajennettu Edgar Scheinin organisaatiokulttuurin teorialla, jol-

loin mukaan tulevat kysymykset siitä, mitkä asenteet, arvot ja syväoletukset ohjaavat upsee-

rien turvallisuustyötä. Nämä kaksi teoriakehystä muodostavat tutkimuksen tärkeimmän teo-

riataustan. 

 

Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmiä käyttäen. Aineisto on kerätty 

haastattelemalla hyödyntäen puolistrukturoitua haastattelumenetelmää. Tutkimukseen osal-

listui yhteensä yksitoista upseeria maa-, meri- ja ilmavoimista sekä Rajavartiolaitoksesta. 

Upseerit olivat sotilasarvoiltaan kadetista everstiluutnanttiin. 

 

Aineisto analysoitiin teorialähtöistä laadullista sisällönanalyysiä ja aineistolähtöistä sisällön-

analyysiä hyödyntäen. Analyysien avulla vastattiin tutkimuskysymyksiin, jotka olivat seu-

raavat:  

Päätutkimuskysymys: Miten upseerit suhtautuvat sodan eri osapuolten ja toimijoiden välisiin 

sosiaalisiin suhteisiin?  

Alatutkimuskysymykset: 

 Mitä osapuolia ja toimijoita upseerien sodankuvaan sisältyy? 

 Mitä arvoja, asenteita ja syväoletuksia liittyy upseerien sodan kuvan eri osapuoliin ja 

toimijoihin? 

 Miten upseerit kokevat sodankuvan eri osapuolten välisten sosiaalisten suhteiden 

luonteen? 

 

Keskeisimmät tutkimustulokset olivat seuraavat. Upseerien sosiaalisen sodankuvan kokonai-

suus on hyvin monipuolinen ja erilaisia toimijoita sisältävä kokonaisuus. Siinä valtiohallinto, 

yhteiskunnan kovan ja pehmeän turvallisuuden tuottajat, yhteiskunnan suojeltavat jäsenet ja 

vihollinen muodostavat hyvin monipuolisen ja vuorovaikutuksellisen suhteen. Tässä tutki-

muksessa tätä vuorovaikutusta tarkasteltiin sodan keskeisen ominaisuuden eli väkivallan käy-

tön näkökulmasta. 

 

Tärkeimpinä sotilaallisen turvallisuuden tuottajina nähtiin Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, 

Poliisi ja Pelastuslaitos. Tärkeimpinä suojaamisen kohteina nähtiin oma perhe ja läheiset, ys-

tävät, yhteiskunnan rakenne, infrastruktuuri ja kaikki kansalaiset sekä viranomaiset mukaan 

lukien valtiovalta. Viholliseksi tunnistettiin vihollisen tiedustelijat, vihollisen hyväksi työs-



      

kentelevät omat kansalaiset, erilaiset ääriryhmät ja toisen valtion tavanomainen asevoima. 

 

Upseerit näkivät puolustettavina yhteiskunnallisina arvoina vapauden, demokratian, hyvän 

elämän laadun ja kaikki yhteiskunnan jäsenet. Kansalaisuus oli siis keskeinen arvo. Samalla 

demokratia ja kansan valtuutus asetti upseerit omalle paikalleen kansan pyynnöstä. Upseerit 

näkevät toteuttavansa kansalaisten pyyntöä turvata yhteiskuntaa. Tätä kokonaisuutta ohjaa 

valtiovalta. 

 

Vihollisen ja sotilaallisten suojelijoiden välillä vallitsi useita erilaisia näkökulmia, joista yksi 

kiinnostavimmista oli reiluuden näkökulma. Taistelukentällä tuntuu upseerien mielissä kai-

kesta toimintaympäristön väkivaltaisuudesta huolimatta olevan voimassa käsitys reilusta ase-

voimien yhteenotosta. 

 

Yhteiskunnan suojelijoiden ja kansalaisten välillä vallitsee upseerien mielissä muun muassa 

vaihtosuhde, jossa kansalainen saa turvallisuutta osakseen osallistumalla turvallisuuden tuot-

tamiseen omalla panoksellaan.  

 

Vihollisen ja suojeltavien kansalaisten välillä vallitsee traaginen väkivaltainen suhde, jossa 

kansalaiset ovat viattomia kärsijöitä. Tätä asetelmaa sekoittaa osaltaan kokonaismaanpuolus-

tuksen ajatus, jossa kansalainen voidaan nähdä sekä turvallistamisen kohteena, että turvalli-

suuden tuottajana. 

 
Avainsanat 

Sosiaalinen sodankuva, upseerikulttuuri, asenteet, arvot, syväoletukset, ihmiskuva, vihollinen, suojel-

tava, suojelija, turvallisuus. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen taustatekijöitä 

 

Tässä tutkimuksessa yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi kolme erillistä teemaa: sodan kuva, 

sodassa vallitsevat sosiaaliset suhteet ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät arvot ja asenteet. Näistä 

kolmesta teemasta muodostuu käsitteistö ja viitekehys tutkimukselle, jonka tarkoituksena on 

selvittää upseerien käsityksiä sodan sosiaalisesta luonteesta. Sodan sosiaalisella luonteella 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa upseerien, muiden suomalaisten sotilaiden, muiden yhteis-

kunnan suojelijoiden, vihollisen, valtiovallan ja turvattavan yhteiskunnan kansalaisten välisiä 

suhteita. Näitä suhteita - tai oikeastaan upseerien käsityksiä näistä suhteista - selvittämällä, 

saadaan aikaan yksi leikkaus upseerien kulttuuriin eli käsityksiin siitä, mikä on arvokasta, säi-

lytettävää ja oikein yhteiskunnassa, jota mahdollisesti uhkaa sotilaallinen vihollinen. 

 

Ensimmäinen tutkimuksen näkökulma on sodan kuva eli upseerien käsitykset sodan luontees-

ta. Sodan kuva on käsitys siitä, millä keinoilla, minkälaisin välinein ja minkälaisissa olosuh-

teissa sotaa käydään. Koska upseerit ovat luonnollisesti tärkeitä toimijoita sodassa, on käy-

tännöllistä lähestyä sodan sosiaalista luonnetta sodankuvallisen keskustelun kautta. Sota antaa 

upseerille roolin yhteiskunnassa. Yksi kartoittamaton alue sodankuvallisessa keskustelussa on 

sodan sosiaalinen puoli. Sodankuvallista keskustelua leimaa tekninen ja turvallisuuspoliittinen 

näkökulma (Raitasalo & Sipilä, 2005). Puhdas sosiaalinen näkökulma lähes loistaa poissaolol-

laan. Sosiaaliset suhteet ja oletukset ovat kuitenkin osa organisoitua toimintaa ja näin ollen 

sodan olosuhteissakin vallitsee jokin sosiaalinen järjestys tai tila. Selvittämällä upseerien käsi-

tyksiä näistä sodassa vallitsevista sosiaalisista suhteista, saadaan ensinnäkin uusi näkökulma 

sodan kuvan teoreettiseen keskusteluun ja toiseksi päästään arvioimaan upseerien kulttuurilli-

sia sosiaalisia perusoletuksia. Sosiologian alalla Tallberg (2017, 200) kannustaakin tutkimaan 

sotilaallista maanpuolustusta sosiologisesta näkökulmasta. Tällöin kiinnostuksen kohteena 

ovat mm. sosiaalisten suhteiden ja yksilön kokemusten vuorovaikutus.  

 

Miten sodan sosiaalista luonnetta sitten voidaan tutkia? Yksi näkökulma, jolla tätä kysymystä 

voidaan lähestyä, on kulttuurin näkökulma. Upseerien käsitykset sodan luonteesta voidaan 

ymmärtää kulttuurillisena kysymyksenä. Suomalaiset kadettiupseerit edustavat siinä mielessä 

yhtenäistä joukkoa, että heidät on kaikki koulutettu kadettikoulussa ja näin ollen voidaan olet-

taa, että he jakavat paljonkin yhteneviä arvoja ja asenteita ilmiötä kohtaan, jota nimitetään so-

daksi. Näin ollen tarkastelun kohteeksi välillisesti on valittu upseerikulttuuri. Upseerikulttuu-

rin taustateoriana on tässä tutkimuksessa Edgar Scheinin organisaatiokulttuuriteoria. Tämä 

teoria tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden tarkastella upseeriryhmän sisäistä yhtäläisyyttä ja eri-
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laisuutta erityisesti sosiaalisten tekijöiden kautta. Scheinin (1992) mukaan ryhmän käsitykset 

sosiaalisten suhteiden laadusta määrittävät yhtenä tärkeänä kokonaisuutena ryhmän kulttuuria 

ja kulttuurista juontuvaa käyttäytymistä ja toimintaa. Scheinin kulttuuriteorian kautta voidaan 

myös lähestyä sodan kuvaa ja siihen liittyvää yhteiskunnallista sotilaallista turvallisuustyötä. 

Kulttuurinäkökulma nähdään tässä tutkimuksessa ennen kaikkea menetelmällisenä valintana; 

tutkimuksen kohteena ei ole varsinaisesti upseerikulttuuri vaan pikemminkin sitä käytetään 

jäsentäjänä tutkittaessa upseerien käsityksiä sodassa vallitsevista yhteiskunnallisista sosiaali-

sista suhteista.  

 

Kolmas tutkimuksen taustanäkökulma on koko yhteiskuntaa koskettava sosiologinen kehys.  

Limnéllin (2009) turvallisuuden viitekehys antaa tälle tutkimukselle teorian siitä, mitkä toimi-

jat sosiaalisessa sodan kuvassa vaikuttavat. Ajatukset siitä mitä turvataan, miltä turvataan ja 

miten turvataan yhteiskuntaa muodostavat sen toimijoiden verkoston tai vyyhdin, jossa upsee-

rit arvioivat sosiaalisten suhteiden laatua. Turvaamisen kohteena ovat yhteiskunta ja yhteis-

kunnan jäsenet. Uhkana on vihollisen asevoima ja toimijoina ovat vihollissotilaat. Sotilaalli-

sen turvaamisen suorittavat omat sotilaat, eli upseeri itse ja hänen alaisensa, vertaisensa ja 

esimiehensä, sekä muut yhteiskunnan turvallisuustyötä tekevät tahot ja viranomaiset. Tätä ko-

konaisuutta johtaa valtiovalta. Tässä tutkimuksessa näitä neljän eri toimijan tai toimijajoukon 

välisiä sosiaalisia suhteita pyritään selvittämään upseerien näkökulmasta. 

 

1.2 Käyttäytymistieteet tutkimuksen taustatieteinä 

 
Tämä tutkimus kuuluu Harisen (2011, 7-8) määrittämien käyttäytymistieteiden (psykologian, 

sosiaalipsykologian ja sosiologian) piiriin. Käyttäytymistieteet muodostavat tieteenaloina toi-

siinsa hyvin kiinteästi liittyvän kokonaisuuden. Näistä tieteenaloista psykologialla on asevoi-

mien piirissä kauimmaksi ulottuvat perinteet. Psykologiaa on hyödynnetty sotilastutkimuksis-

sa jo ensimmäisestä maailmansodasta alkaen. Suomen puolustusvoimissa sotilaspsykologista 

tutkimusta on tehty 1940-luvulta alkaen. Sosiologia ja sosiaalipsykologia ovat tulleet osaksi 

sotatieteiden kenttää huomattavasti myöhemmin. Valtanen (2008, 13) kuvaa, miten sotatietei-

den piirissä käyttäytymistieteitä ei ole erityisesti pidetty arvossaan 1960- ja -70-luvuilla erilai-

sista yhteiskunnallisista paineista johtuen. Sittemmin psykologia, sosiaalipsykologia ja sosio-

logia ovat saavuttaneet pysyvän ja arvostetun aseman myös sotatieteellisessä tutkimuksessa. 

Kadettikoulussa sotilassosiologiaa on opetettu 1990-luvun lopulta alkaen (Harinen 2011, 6).  

 

Käyttäytymistieteiden kokonaisuudessa tämä tutkimus kuuluu sosiologian piiriin. Valtanen 

(2008, 17) kuvaa, miten ”sosiologian tarkastelukohteet vaihtelevat globalisaatiosta ja koko-

naisista yhteiskunnista intiimeihin sosiaalisiin suhteisiin. Tutkittavana ovat … instituutiot, or-
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ganisaatiot ja yhteisöt; sosiaalinen toiminta ja sosiaaliset verkostot; ihmisten arvot, asenteet 

ja puhetavat.” Harisen (2011, 9) mukaan sotilassosiologian perinteisiä tutkimusalueita ovat 

yhteisöt ja yhteisön roolit, arvot, asenteet ja normit. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen koh-

teena ovat upseerien käsitykset sodasta yhteiskunnallisessa kehyksessä.  Upseereilla on arvo-

ja, asenteita ja oletuksia sotaa ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia kohtaan. Tämä asetelma on 

koko yhteiskuntaa koskettava ja tällöin tarkastelutaso on sosiologinen taso. 

 

Tässä tutkimuksessa huomio kiinnitetään sotilasyhteisöön ja erityisesti suomalaisten upseeri-

en ammattikuntaan. Tarkastelussa ovat upseerien käsitykset sotatilanteessa vallitsevista erilai-

sista sosiaalisista ryhmistä ja näiden ryhmien välisiin suhteisiin liittyvistä arvoista, asenteista, 

sekä Scheinin (1992, 21–26) määrittämistä sosiaalisista syvärakenteista. Erityisesti sotilas-

sosiologista tästä tutkimuksesta tekee yksinkertaisesti se seikka, että sosiologiaa sovelletaan 

sotilasyhteisön tutkimiseen ja tutkimus liittyy sodan todellisuuden ymmärtämiseen (Harinen 

2011, 7). Sotilassosiologia on sosiologian soveltamista sotilasyhteisön tutkimiseen. 

 

1.3 Tutkimuksen tiedonintressi ja tutkimuskysymykset 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli yhdistää kaksi tutkijaa henkilökohtaisesti kiinnostavaa teemaa: 

sodankäynnin tutkimus ja upseerien kulttuurin tutkimus erityisesti Edgar Scheinin (1992 ja 

2001) organisaatiokulttuurillisesta näkökulmasta käsin. Sodankäynti on aihealueena tietenkin 

niin laaja, että sen tarkastelu tulisi rajata hallittavaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi upseerikult-

tuuri on myös käsitteenä hyvin laaja ja sitä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista käsin. 

Jotenkin nämä teemat haluttiin kuitenkin yhdistää toimivaksi tutkimukselliseksi kokonaisuu-

deksi. 

 

Tarkasteltaessa Raitasalon & Sipilän (2005) esitystä sodan kuvasta havaittiin yksi mielenkiin-

toinen seikka - sodan kuvaa harvoin tarkastellaan sosiaalisena toimintana. Tästä palasi tutki-

jan mieleen maininta kulttuurin tutkimuksen laajuudesta - Koskinen et al. (2005, 182) totea-

vat, että ”Nykyisin kulttuurintutkimus on käytännössä läpäissyt esimerkiksi koko sosiologi-

an…”. Tästä alkoi kehittyä tutkimuksen tiedonintressi, eli miten sotaa voidaan käsitellä sosi-

aalisena toimintana ja tutkia sotaa kulttuurisena ilmiönä osana upseerien kulttuurimaisemaa. 

Kun samalla huomattiin, että Scheinin (1992, 131–139) kulttuuriajatteluun kuuluvat ihmisten 

perusoletukset sosiaalisista suhteista, alkoi tiedonintressi muotoutua. 

 

Tiedonintressinä on, miten upseerit näkevät sodan todellisuuden ja erityisesti siinä vallitsevat 

sosiaaliset suhteet sosiaalisten kulttuuritekijöiden eli sosiaalisten jaettujen asenteiden, arvojen 

ja syväoletusten kautta. Upseereilla on siis asenteita sodan eri osapuolia ja toimijoita kohtaan. 
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Nämä asenteet perustuvat arvoihin, joita upseerit muun muassa suojeltavalle yhteiskunnalle 

antavat. Kaiken taustalla on upseerien syvällinen ja piilossakin oleva käsitys siitä, minkälai-

nen on sodan osapuolten perimmäinen suhde. Tätä kokonaisuutta haluttiin tutkimuksella sel-

vittää. Samalla haluttiin selvittää onko upseerien arvomaailma yhtenevä - toisin sanoen onko 

upseerien käsityksillä sodan sosiaalisesta luonteesta organisaatiokulttuurillista yhteneväisyyttä 

vai poikkeavatko upseerien käsitykset toisistaan. 

 

Tätä tiedonintressiä vasten päätutkimuskysymykseksi muotoutuu: Miten upseerit suhtautuvat 

sodan eri osapuolten ja toimijoiden välisiin sosiaalisiin suhteisiin? 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: 

 Mitä osapuolia ja toimijoita upseerien sodan kuvaan sisältyy? 

 Mitä arvoja, asenteita ja syväoletuksia liittyy upseerien sodan kuvan eri osapuoliin ja 

toimijoihin? 

 Miten upseerit kokevat sodankuvan eri osapuolten sosiaalisten suhteiden luonteen?  

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 
Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että sodan kuvaan sisältyvää sosiaalista 

elementtiä on tutkittu aikaisemminkin. Tutkimusten aiheina ovat olleet muun muassa Puolus-

tusvoimien koulutuskulttuuri (Halonen 2007), sotilaan eettinen toimintakyky (Mikkonen, 

2008), puolustushaarojen organisaatiokulttuuri (Hokkanen, 2011), upseerien suhtautuminen 

muihin ammattiryhmiin työpaikalla (Lindroos, 2012), upseerikoulutuksen ja poliisikoulutuk-

sen yhteistyömahdollisuudet (Anttonen 2016) ja uhkakuvapolitiikka (Limnéll, 2009). Seuraa-

vaksi tarkastellaan muutamien keskeisten sosiaalista elementtiä painottavaa tutkimusta ja nii-

den tutkimustuloksia. 

 

Hokkanen (2011) on vertaillut diplomityössään puolustushaarojen organisaatiokulttuureja. 

Tutkimuksessa esille tulleet puolustushaarakulttuurit kertovat upseerien suhtautumisesta 

omaan joukkoonsa. Hokkasen tutkimuksen mukaan merivoimien organisaatiokulttuuria lei-

maa komentajakeskeisyys ja monipuolisen ammattitaidon arvostaminen. Komentajakeskei-

syyden negatiivinen puoli ilmeni esimiehen kontrolloivana käytöksenä ja käskyvallan pidät-

tämisenä itsellä. Toisaalta alaiset odottivat esimieheltään selkeitä päätöksiä ja selkeitä suunta-

viivoja toiminnalle. Ilmavoimissa korostui Hokkasen mukaan avoin työilmapiiri, kehitysha-

kuisuus ja tietynlainen sallivuus - virheistä ei ilmavoimissa rangaista vaan opitaan. Ilmavoi-

mien organisaatiokulttuuria leimaavat luottamus ja toiminnanvapaus sekä niistä johtuvat in-

novatiivisuus ja oma-aloitteisuus. Ilmavoimissa korostuivat myös yhdenvertaisuus ja erilaisen 

ammattitaidon arvostaminen. Maavoimien organisaatiokulttuurin osalta tutkimuksessa esille 
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tulivat järjestelmällisyys, perusteellinen valmistelu, täsmällisyys, selkeät johtosuhteet, määrä-

tietoisuus, jämäkkyys ja organisaation toimiminen sekä tehtävien täyttäminen. Maavoimien 

kulttuuria Hokkanen nimittää raskaaksi suunnittelukulttuuriksi. Tutkimustuloksissa maavoi-

mien osalta näyttäisi painottuvat toiminnan tärkeys eivätkä niinkään ihmissuhteet. Tämä on 

sosiologiselta tarkastelukannalta mielenkiintoista. Suurin puolustushaara maavoimat on ensi-

sijaisesti kiinnostunut tehtävistä eikä niinkään ihmisistä verrattuna meri- ja ilmavoimiin. Toki 

selkeät johtosuhteet maavoimissa korostavat käytännöllisen hierarkian merkitystä. Hokkasen 

mielenkiintoinen, luova ja ansiokas tapa tarkastella kulttuureja herätti kuitenkin yhden kysy-

myksen: entä rajavartiolaitoksen upseerit? Rajavartiolaitokseen koulutetaan kadettiupseereita 

kadettikoulussa. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, minkälaisena Hokkanen näkee rajaupseeri-

en kulttuurin. Tämä rajavartiolaitoksen näkökulma haluttiin ottaa mukaan sodan kuvan sosiaa-

liseen tarkasteluun. 

 

Mikkonen (2008) käsittelee diplomityössään sotilaan eettistä toimintakykyä kriisinhallin-

taympäristössä. Hän liittää sotilaiden valinnat oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan välillä 

moraaliin ja sitä kautta eettiseen tarkasteluun. Vaikka tässä käsillä olevassa tutkimuksessa ei 

suoranaisesti tarkastella etiikkaa sosiaalisten suhteiden määrittäjänä, ei siltä toisaalta voida 

välttyäkään. Etiikka ja siihen liittyvät käsitykset oikeasta ja väärästä ovat myös kulttuu-

risidonnaisia kysymyksiä ja sitä kautta niillä on hyvin vahva sosiaalinen merkitys. Moraa-

limme ei ilmene vain sisäisenä pohdintana vaan valintoina suhteessa toisiin ihmisiin. Mikko-

sen ansiokkaasti esittämä eettisen toimintakyvyn malli kriisinhallintaympäristössä antaa käyt-

tökelpoisia aineksia sodan sosiaaliselle tarkastelulle. Mikkonen (2008, 6 ja 9) osoittaa, miten 

yleiset arvot ja normit johtavat ammatillisen soveltamisen kautta toimintaan, jota nimitetään 

eettiseksi toimintakyvyksi. Arvoilla ja normeilla on siis käytännöllinen toisiin ihmisiin liittyvä 

merkitys. Oikea ja väärä, hyvä ja paha näkyvät toiminnassamme suhteessa toisiin. Mikkosen 

sotilaseettinen tarkastelu ei rajoitu siten vain yksilöön. Sotilasetiikka tarkastelee sotilasta va-

lintojen tekijänä, mutta etiikan tasot eivät rajaudu vain yksilökokemukseen. Tarkastelussa on 

myös koko sotalaitos ja sen suhde yhteiskuntaan ja kansainväliseen toimintaympäristöön. 

Etiikka saa erilaisen ilmeen riippuen siitä, millä tasolla sitä tarkastellaan. Sotilaiden eettisillä 

arvolatauksilla alkaa olla kokonaisia kansakuntia koskevia merkityksiä. Mikkoselta tähän tut-

kimukseen hyväksyttiin mukaan ajatus siitä, että eettinen toiminta ja valintojen tekeminen on 

osa sosiaalista maailmaa. Kun puhutaan sodan luonteesta pohjimmiltaan väkivaltaisena ilmiö-

nä, on eettisellä toiminnalla ja päätöksenteolla erityinen merkitys sosiaalisen toiminnan mää-

rittäjänä. 
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Halonen (2007) on tarkastellut väitöskirjassaan sodan kuvan ja Puolustusvoimien koulutus-

kulttuurin suhdetta. Hän perustelee sodan kuvan ohjaavaa merkitystä koulutustoiminnassa - 

sotilaallisen koulutuksen on vastattava sotilaalliseen uhkaan. Käsitys uhkasta puolestaan on 

olennainen osa sodan kuvaa. Koulutuskulttuurin taustalla on siis kokonaisvaltainen käsitys 

siitä, mitä sota on ja minkälainen on sotilaallinen uhka.  Halonen hyväksyy sodan kuvan teo-

reettiseksi pohjaksi Raitasalon ja Sipilän (2005) esittämän sodan kuvan filosofisen perustan. 

Sodan kuvassa on kyse kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä siitä, miten sotilaallista voimaa ja 

muita painostuskeinoja käytetään sodassa. Olennainen osa sotaa on viholliseen kohdistettava 

fyysinen vaikuttaminen muiden keinojen ohella. Halonen ei nosta erityisesti esille koulutus-

kulttuurin tai sodan kuvan sosiaalisia tekijöitä, mutta hän mainitsee koulutettavat (oppijat) ja 

palkatun henkilöstön ja asevelvollisten osaamisen koulutuskulttuurin määrittäjinä. Sodan ku-

vaan kuuluu Halosen mukaan käsitys uhkista - näiden uhkien voidaan tulkita pitävän sisällään 

myös käsityksen vihollisesta uhkan aiheuttajana ja sosiaalisena toimijana. Lisäksi resurssien 

yhteydessä Halonen mainitsee henkilöstön riittävyyden. Siviilit mainitaan sodassa kärsivänä 

osapuolena, joiden tappioita tulisi kyetä vähentämään. Yksi mainitsemisen arvoinen koulu-

tuskulttuuriin ja sodan kuvaan liittyvä erittely on Halosen käsitys makro- ja mikrotason tar-

kastelusta. Koulutuskulttuuri ja siihen liittyvä sodan kuva ovat makrotason tarkastelua, joka 

näyttää sitä yleistä suuntaa, mihin sotilaskoulutus on Suomen Puolustusvoimissa kehittymäs-

sä. Mikrotason tarkasteluun liittyvät puolestaan yksittäinen taistelija ja hänen suorituskykyn-

sä. 

 

Lindroos (2012) on käsitellyt pro gradussaan upseerien ammatillisuutta. Hän on tarkastellut 

Maanpuolustuskorkeakoulussa töissä olevien upseerien suhtautumista muun muassa siviili-

työntekijöihin ja siviileihin laajemminkin, upseereita kansalaisina ja sotilaina sekä sotilaspe-

rinteitä osana upseerien arkea. Lindroos havaitsi tutkimuksessaan upseerien ammattikuvan 

muodostuvan upseerien tehtävistä, upseerien arvoista ja upseerien niin sanotuista rajankäyn-

neistä toisiin todellisuuksiin, esimerkiksi siviilimaailmaan. Ensimmäisenä tärkeänä havainto-

na oli, että upseerit suhtautuvat usein siviileihin suojelemisen kohteina. Toinen tärkeä havain-

to on, että upseerit muodostavat omaa ammatillisuuttaan vahvasti yhteenkuuluvuuden kautta - 

upseeri haluaa kuulua upseerien joukkoon. Kolmantena maskuliinisuus näyttäisi hyvin vah-

vasti määrittävän upseerien ammatillisuutta. Vahva erottelu naisten ja miesten maailmaan 

näyttäisi olevan tyypillistä upseereille. Viimeisenä tärkeänä havaintona oli, että upseerit ovat 

omassa työssään erittäin sitoutuneita Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin. Tämä tutki-

mus luo perustaa upseerien sosiaalisten suhteiden hahmottamiselle ja antaa osviittaa siitä, mi-

tä asenteita upseereilla on yhteiskunnan muita jäseniä kohtaan. 
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Limnéll (2009) on tutkinut väitöskirjassaan Suomen uhkakuvapolitiikkaa 2000-luvun alussa. 

Tämän tutkimuksen kannalta Limnéllin työstä erityisen tärkeäksi nousee yhteiskuntaa koske-

van turvallisuustyön kolmijako, jossa turvallisuutta lähestytään neljän kysymyksen kautta: 

1. mitä turvataan - kenen turvallisuudesta on kyse? 

2. mikä uhkaa - miltä turvataan? 

3. miten - millä keinoin - turvattava kohde turvataan uhkilta? 

4. kuka vastaa turvallisuuden tuottamisesta? 

Limnéllin turvallisuustyön nelijako näyttäisi antavan vahvan pohjan tälle tutkimukselle. Se 

näyttäisi sisältävän ne elementit, joista tutkimusaihetta hahmotellessa vaikuttivat kiinnostavil-

ta. Anttonen (2016) laajentaa ja tarkentaa Limnéllin esittämää kehystä vielä yhdellä näkökul-

malla, eli turvaamisen syillä. Kysymys on asetettu muotoon: miksi turvataan? Mukaan otetaan 

siis arvojen näkökulma; turvattavalla kohteella on jotakin arvoa, jonka vuoksi sitä tulee suo-

jella. Limnéllin nelijako täydennettynä Anttosen näkökulmalla otetaan tämän tutkimuksen pe-

rusteoriaksi.  

 

1.5 Tutkimuksen rajaukset 

 

Sodan kuvaan liittyy useita teemoja ja sodan sosiaalista tarkastelua voidaan tehdä useista eri 

mielenkiinnon kohteista lähtien; sosiologian kenttä on yhtä laaja kuin ihmis- ja yhteiskun-

tasuhteiden kirjo on. Sosiaalisen tarkastelun kannalta tärkeimmäksi ja kiinnostavimmaksi 

kulmaksi lähestyä aihetta muodostui sodan äärimmäisen väkivaltainen luonne (katso esim. 

Barry & Christie 2018). Näin ollen tutkimuksessa tarkastellaan upseerien sosiaalista sodan 

kuvaa suhteessa väkivaltaan, väkivaltaisiin tekoihin pakottamiseen ja väkivallalta uhkaami-

seen. Tämä ohjaa tutkimuksellisen mielenkiinnon sotilaallisen maanpuolustuksen ja siihen 

liittyvän väkivaltaisuuden ympärille. 

 

Tutkimuksen aihetta rajataan Puolustusvoimien tehtävien kautta. Wilsonin (2008, 18) mukaan 

organisaation tehtävä on keskeinen tekijä organisaation jäsenten muodostaessa käsitystä itses-

tään, omasta arvostaan ja merkityksestään. Lisäksi tehtävä on perustana jakaa resursseja yh-

teiskunnassa. Asevoimien tehtävänä on aina yhteiskunnan puolustaminen ulkoiselta voimalta.  

Suomen Puolustusvoimien ensimmäinen ja tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolusta-

minen. Tällä tehtävällä on kolme lisämäärettä: 

1. maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskematto-

muuden turvaaminen 

2. kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtionjohdon toimintavapau-

den turvaaminen ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen 
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3. sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen oh-

jaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen
1
. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan upseerien sosiaalista sodankuvaa juuri tämän tehtävän ja 

sen lisämääreiden kautta. Muita Puolustusvoimien tehtäviä ovat muiden viranomaisten tuke-

minen, osallistuminen kansainvälisen avun vastaanottamiseen ja osallistuminen kansainväli-

seen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Tässä tutkimuksessa nämä kolme jälkimmäistä tehtävää 

jätetään tarkoituksella huomiotta. Perustelen tätä valintaa sillä, että nämä tehtävät eivät suo-

raan viittaa sodan tilaan ja mielenkiinnon kohteeseen eli väkivaltaiseen sodan kuvaan. Toki 

voidaan ajatella, että sotatilanteessa viranomaisyhteistyöllä on oma merkityksensä tai, että so-

tilaallisen kriisinhallinnan ympäristö voidaan väljästi tulkiten olevan sotatila. Nämä näkökul-

mat hyväksytään toki rakennuspalikoiksi osaksi upseerien sodan kuvaa, mutta niille ei anneta 

tässä tutkimuksessa erityistä painoarvoa, toisin kuin Puolustusvoimien ensimmäiselle tehtä-

välle. Väitän myös, että kadettikoulun käyneet upseerit keskittyvät omassa toiminnassaan en-

sisijaisesti tämän tärkeimmän tehtävän hoitamiseen ja upseerien mielenkiinto keskittyy luon-

taisesti tätä tehtävää kohtaan. Muut kolme tehtävää nähdään ensimmäisen tehtävän mukaisen 

sodan kuvan täydentävinä teemoina. 

 

Yksi tärkeä tämän tutkimuksen rajaukseen liittyvä teema on etiikan ja sosiaalisen tarkastelun 

suhde. Tämän tutkimuksen ei ole tarkoitus olla ensisijaisesti eettinen tutkielma. Ensisijaisesti 

ei olla kiinnostuneita siitä mikä on oikein tai väärin tai mitä on hyvä ja paha, vaikka ne väki-

valtaisuuksia pohdittaessa tärkeitä teemoja ovatkin. Ensisijainen kiinnostuksen kohde on so-

dan sosiaalinen luonne ja erilaisissa sosiaalisissa suhteissa ilmenevät arvoasetelmat. Tämä tuo 

kuvaan mukaan toki aina käsityksen paremmasta ja huonommasta - ja siten käsityksen oikeas-

ta ja väärästä kulloisessakin tilanteessa. Tässä tutkielmassa hyvä ja paha - oikea ja väärä -

asetelmat nähdään alisteisina sodan vaikutuspiirissä olevien toimijoiden välisissä suhteissa 

ilmeneville asenteille, arvoille ja arvojen syvärakenteille (ks. Schein 1992). Ensisijaisesti ei 

siis ole tarkoitus tarkastella upseerien eettisiä käsityksiä, vaikka ne sodan väkivaltaiseen luon-

teeseen kuuluvatkin. 

 

Laadullinen tutkimusote pakottaa tutkijan tekemään rajauksia aineiston suhteen. Laadullisen 

aineiston hankinta ja analyysi vie aikaa. Tämä johtaa siihen, että tutkimusta varten hankittava 

aineisto on myös kohtuullisen suppea. Käytännössä tämä ilmenee informanttien rajallisena 

määränä. Tutkimukseen ei voida ottaa mukaan suurta määrää informantteja ja silti tutkimus-

aineistolla olisi kyettävä vastaamaan tutkimuskysymykseen.  Informanttien määrä rajattiin yh-

                                                 
1
 https://puolustusvoimat.fi/asevelvollisuus/suomen-sotilaallinen-puolustus 
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teentoista henkilöön. Upseereita haastateltiin tutkimusta varten maa-, meri- ja ilmavoimista 

sekä rajavartiolaitoksesta. Näin kohtuullisen rajallisella otoksella saatiin kuitenkin aikaan kat-

tava tutkimusaineisto. 

 

Tämä tutkimus on julkinen työ, joka asettaa upseerien puheen esittämiselle tiettyjä reunaehto-

ja. Tässä tutkimuksessa ei siis ole tarkoitus tarkastella sellaisia turvallisuuspolitiikkaan tai yh-

teiskunnan turvallisuuteen liittyviä asioita, jotka kuuluvat turvaluokituksen piiriin. Tarkoitus 

ei ole myöskään tuoda esille sellaisia uhkakuvia, jotka olisivat liian tarkkoja tai joita voitaisiin 

liittää suoraan sotilaalliseen varautumiseen. Myöskään kansallisuuksia ei oteta esiin viholli-

suuksiin liittyen. Näin ollen muun muassa upseerien viholliskuvaa tarkastellaan hyvin yleisel-

lä periaatteiden tasolla. Tutkimusta varten kerätystä aineistosta sanottakoon sen verran, että se 

sisälsi jonkin verran asioita, joita ei voi julkisessa työssä käsitellä. Nämä keskustelut ovat siis 

jääneet tutkijan ja haastateltujen välisiksi henkilökohtaisiksi ajatuksenvaihdoiksi. 
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2 TEORIA - SODAN SOSIAALINEN KUVA 

 
2.1 Sodan luonteesta ja sodankuvasta 

 
Barryn ja Christien (2018, 399–341) mukaan sota määritellään aseelliseksi konfliktiksi, jonka 

osapuolina ovat poliittiset yhteisöt. Sodan erityispiirteenä on rutiininomainen ja suunnitelmal-

linen vihollisen vahingoittaminen. Sodassa toimijoina ovat taistelijat ja he edustavat poliittisia 

yhteisöjä. Taistelijoilla on takanaan lain suoja, vaikka he toteuttavatkin toisia ihmisiä - sodan 

tapauksessa vihollisia - vahingoittavia tekoja. Clausewitzin (2009, 15) määritelmän mukaan 

sota on laajennettua kaksintaistelua., jossa fyysisen väkivallan keinoin pyritään vastapuolen 

alistamiseen ja saattamiseen toimintakyvyttömäksi. Clausewitzille ”sota on siis väkivaltainen 

toimi, jonka tarkoituksena on pakottaa vastustajaa noudattamaan meidän tahtoamme”. Raita-

salo & Sipilä (2005, 16–17) laajentavat Clausewitzin sanoin sodan luonnetta - heidän mu-

kaansa sota nähdään ”väkivaltaisena toimena … ja väkivaltana, jonka käytössä ei tunneta ra-

joja”. Sun Tzu (2016, 73) toteaa lyhyesti, että ”Sota on Valtion elinkysymys, elämän ja kuo-

leman piiri, tie säilymiseen tai tuhoon”. Näiden neljän sodan perusluonnetta kuvaavan tarkas-

telun kautta voidaan todeta, että sodan erityisenä toiminnan piirteenä on väkivalta, jonka ta-

voitteena on jokin poliittinen tila. Sotilaallinen voimankäyttö siis määrittää sodan osapuolien 

sosiaalisten suhteiden luonnetta - sodan sosiaaliset suhteet ovat lähtökohdiltaan äärimmäisen 

väkivaltaisia.  

 

Sota ei koskaan ole olemassa ilman poliittista, kokonaisia yhteisöjä koskettavaa tahtotilaa, 

mutta silti sota ei ole säänneltävissä inhimillisesti. Clausewitzin (2009, 27 ) kuuluisan ajatuk-

sen mukaan sota on aina politiikan jatke ja sota on alisteinen politiikalle. Sota voidaan nähdä 

myös politiikan yhtenä äärimmäisenä keinona. Keegan (2005, 16 - 23) kuitenkin toteaa, että 

vaikka sota on aina sidoksissa talouteen, diplomatiaan ja politiikkaan, on se kuitenkin erityi-

nen politiikasta eriytyvä ilmiö, jonka käyminen kuuluu erityiselle ryhmälle eli sotilaille. Kee-

gan puhuu sotilaista ryhmänä, joka eriytyy poliitikoista ja diplomaateista arvoiltaan ja taidoil-

taan. Sotilaiden maailma, toisin sanoen sodan maailma, on hyvin erilainen kuin muiden ih-

misryhmien maailma. Samalla hän huomauttaa, että yksinkertaistettu ajatus sodasta vain 

luonnollisena politiikan jatkeena on epätosi - sodan luonne äärimmäisenä väkivaltana ei ole 

taivutettavissa politiikan ja diplomatian sääntöihin tai lakikokoelmiin. Sodassa sivistyneen 

ihmisyyden rajat rikotaan, ja tilalle astuu toinen maailma, joka ei ole lopulta inhimillisesti 

säänneltävissä. Sota on raakaa. 
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Sodan kuva, eli ymmärrys sodan olemuksesta, liittyy poliittis-strategiseen akateemiseen kes-

kusteluun. Sodan kuva voidaan ymmärtää paradigmana, joka määrittää sotaa tarkastelevan 

tutkijan tai tutkijayhteisön taustasitoumuksia (Raitasalo & Sipilä 2005, 19–20). Tynkkysen 

(2017, 6) mukaan myös valtiolla voidaan nähdä olevan tietty sodan kuva. Valtion sodan kuva 

muodostuu sotilaiden tekemästä uhka-arvioista ja niistä johdetuista vaatimuksista, sekä poliit-

tisen johdon ohjauksesta. Sodan kuvalle alisteisena käsitteenä on taistelun kuva, joka painot-

taa taistelujen luonnetta. Taistelun kuva on korostaa melko puhtaasti sotilaallista toimintaa. 

Sodan kuva näyttäisi siis terminä olevan käytössä poliittis-strategisessa akateemisessa tutki-

muksessa sekä valtionjohdollisessa sotilaspoliittisessa keskustelussa.  

 

Sodan paradigma rakentuu Raitasalon ja Sipilän (2005, 20–21) mukaan käsitteellisistä teki-

jöistä ja materiaalisista tekijöistä. Käsitteelliset tekijät määrittävät yhteisiä käsityksiä sodan 

olemuksesta. Sodan olemukseen kuuluvat: 

 uhkakuvan tyyppi (minkälainen sota meitä uhkaa?) 

 sodan päämäärä (hyväksytyt ja legitiimit sodan tavoitteet sekä indikaattorit siitä, 

milloin sota on voitettu tai hävitty) 

 sodan keinot (hyväksytyt ja legitiimit tavat käydä sotaa) 

 käsitykset asevoimista (asevoimien tehtävät, luonne, organisaatio ja toimintata-

vat, joita määrittävät uhkakuvat, sodan päämäärät ja sodan keinot) 

Materiaaliset tekijät sodan kuvassa käsittelevät käytössä olevia teknologioita ja järjestelmiä. 

Materiaalisiin tekijöihin kuuluvat myös resurssit, eli materiaalin määrä ja väestölliset voima-

varat. Materiaaliset tekijät nähdään sodan käyntiä rajoittavana resurssitekijänä ja käsitteelliset 

tekijät kertovat, miten resursseja käytetään, ts. miten sotaa käydään. 

 

Sodan kuvaa on käsitelty tuoreimmassa alan akateemisessa kirjallisuudessa edellä kuvattujen 

tekijöiden kautta. Tuleva sota -kirjasarjan artikkelien perusteella voidaan löytää samoja tee-

moja, mitä edellä kuvattu Raitasalon ja Sipilän teoreettinen kehys painottaa. Tynkkynen 

(2017, 150–173) käsittelee talvisotaa mm. materiaalisten tekijöiden (panssarivaunut, lentoko-

neet, aseistus, ampumatarvikkeet, kuljetusvälineet jne. ja niiden määrät), sodan keinojen (ase-

lajien tehtävät, taistelutavat, joukkojen tavoitteet) ja inhimillisten voimavarojen (divisioonien 

ja armeijakuntien määrä sekä valmius) kautta. Käsittelyssä ovat myös erilaiset Suomea kos-

kevat uhkamallit ja taistelujen luonne. Toveri (2018, 72–113) käsittelee Suomen puolustuksen 

kehittämistä 2010-luvulla. Tarkastelussa ovat uhka-arviot, uhka-arvioiden toteutuminen, so-

dankäynnin menetelmien ja Venäjän sotilaallisten suorituskykyjen kehittyminen ja Suomen 

kehittämien sotilaallisten suorituskykyjen riittävyys. Hanska (2018, 86–119) tarkastelee maa-

sodan tulevaisuutta rajun sodankäynnin muutoksen, asevoimille asetettavien vaatimusten 
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(joustavuuden, ketteryyden ja sopeutumiskyvyn), sodankäynnin ympäristöjen (verkottuminen, 

urbanisoituminen) ja kehittyvien teknologioiden kautta. Brunberg (2018, 122–143) pohtii tu-

levaisuuden merisodan kuvaa merellisen toimintaympäristön, informaatiosodankäynnin, 

kauppamerenkulun ja teknologian kehityksen (sensoreiden, asejärjestelmien, alustyyppien ja 

autonomisten järjestelmien) kautta. Lehdolla (2018, 146–175) ilmasodan kuvassa käsittelyssä 

ovat Persianlahden sodan opit, kehittyvät teknologiat (mm. nanoteknologia, miehittämättömät 

järjestelmät, tekoäly, avaruusteknologia), strateginen pelote ja ilmasodan keinot ja vaatimuk-

set (voiman keskittäminen, toiminnan vapaus, tilannetietoisuus). Myös John Wardenin teo-

reettisen työn vaikutus ilmasotastrategiaan ja ilmaoperaatioiden toteuttamiseen käsitellään pe-

rusteellisesti Lehdon tekstissä.  

 

Edellä kuvattujen esimerkkien valossa huomaamme, että sodankuvallisessa keskustelussa ote-

taan hyvin vähän kantaa sodan sosiaaliseen kuvaan ja eri osapuolten välisen toiminnan perus-

luonteeseen. Tämä ei poliittis-sotilaallisessa strategiatarkastelussa ole välttämättä tarkoituk-

senmukaistakaan. Kuitenkin, Hanska (2018, 102–108) nostaa muutamassa kohdassa inhimilli-

set ja sosiaaliset tekijät tarkasteluun osana maasodan kuvaan. Ensin hän kirjoittaa taisteluken-

tän robotisoimisesta, jossa ”ihminen pyritään poistamaan taistelusta tappioiden välttämiseksi”. 

Sotilaalla näyttäisi siis olevan jokin arvo - häntä ei haluta uhrata tarpeettomasti. Autonomisten 

järjestelmien lisäämisestä osaksi sodankäyntiä kirjoittavat myös Brunberg (2018, 129 ja 140) 

ja Lehto (2018, 155–157). Miehittämättömät järjestelmät hoitavat merellä ”tylsät, likaiset ja 

vaaralliset tehtävät” ja ilmassa ”miehittämättömillä järjestelmillä voidaan ottaa suurempia ris-

kejä erittäin uhanalaisissa ympäristöissä”. Ihminen nähdään kuitenkin edelleen päätöksenteki-

jänä sodassa, mutta tietokoneita ja keinoälyä tullaan entistä enemmän hyödyntämään johtami-

sen nopeuttamiseksi. Hanska nostaa esiin myös eettiset kysymykset tietokoneiden ja ihmisen 

integroimiseen liittyen. Hanskan mukaan toimijoina valtiollisten sotilaallisten joukkojen rin-

nalle noussee entistä enemmän kaupallisia toimijoita, ja muita ei-valtiollisia toimijoita sekä 

rikollis- ja terroristijärjestöjä. Tähän monipuoliseen toimijojoukkoon liittyvät suoraan tai vä-

lillisesti myös tavalliset kansalaiset, joilla on oma roolinsa erilaisten toimijaryhmien suhteen. 

Nämä muutamat esimerkit inhimillisistä arvoista ja sodan sosiaalisista ryhmistä herättävät so-

siologisen mielenkiinnon. 

 

Sodan äärimmäisen väkivaltainen luonne 

Seuraavana on tarkoitus selvittää, minkälaiseksi voi sodassa muodostua vihollisen, suojelijoi-

den ja suojeltavan yhteiskunnan, eli kansalaisten, välinen suhde. Tarkoituksena ei ole tarjota 

moralistista näkökulmaa tähän suhteeseen, vaan tarkastella, mitä väkivaltaisia toimia yhteis-

kuntia vastaan on kohdistettu osana väkivallan äärimmäistä näyttämöä eli osana sotaa. Tar-
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kastelussa pidättäydytään mahdollisimman pitkälle luettelemasta niitä moraalisia periaatteita, 

joita sodankäyntiin on oikeutuksen näkökulmasta liitetty. Tämä valinta on tehty yksinkertai-

sesti siitä syystä, että tämä tutkielma ei ole ensisijaisesti sotilaiden moraalin tutkimusta, vaan 

sodan kuvan tutkimusta. Samalla irtisanoudun tutkijana antamasta moraalisia neuvoja osana 

teorian muodostusta. Moraalisia näkökulmia tarkastellaan ennemmin johtopäätöksissä. 

 

Sotilaallisen voiman käyttö on aina koskenut koko yhteiskuntaa. Viimeisin suursota, toinen 

maailmansota, muutti viimeistään sodankäynnin totaaliseksi sodaksi, jossa yhteiskunta otettiin 

kokonaisuudessaan mukaan sodankäynnin mahdollistajaksi. Samalla asejärjestelmien valtava 

tuhovoima ja pitkät kantamat toivat kotirintaman mukaan taisteluun ja erityisesti vaikuttami-

sen kohteeksi. Toisaalta kotirintaman toimet alettiin nähdä entistä enemmänstrategisena mah-

dollistajana - sotamateriaalin saatavuus ja taistelutahdon ylläpitäminen nähtiin kotirintaman 

tukena taisteleville joukoille. (Centeno & Enriquez 2016, 90) Samalla kuitenkin osa kansasta 

on aina pysynyt sotatoimien ulkopuolella ja voidaan aiheellisesti kysyä, missä määrin on oi-

keutettua kohdistaa sotatoimia tätä sivussa olevaa ”syytöntä” kansanosaa vastaan (Anscombe 

2008, 49). Toisaalta tästä nousee sotatoimien kannalta muutama haastava kysymys: missä 

menee raja sotaan osallistuvien ja niin sanottujen viattomien välillä ja mikä osa kansallisvalti-

osta on sodan piirissä silloin, kun on tunnistettu, että kotirintaman tuella on suuri merkitys so-

tatoimien onnistumiselle? Kansaan kuuluu aina lapsia, vanhuksia ja muita ihmisryhmiä, jotka 

tarvitsevat suojelua ja huolenpitoa. 

 

Toisen maailmansodan jälkeen asevoiman käyttöä vihollisen kotirintamaa vastaan alettiin ky-

seenalaistaa. Nähtiin tarpeelliseksi asettaa rajoitteita niille sotilaallisille vaikutuksille, joita ko-

tirintamaan kohdistettiin. Mukaan tulivat sodan oikeussäännöt ja ajatus laillisista ja laittomista 

sotilaallisen voimankäytön kohteista. Tämä näyttäisi olevan aivan erityinen toimintatapa koko 

sodankäynnin historiaa tarkastellen. Sodankäynnin tarkoituksena on ollut aina vihollisen yh-

teiskunnan valtaaminen sekä väestön alistaminen tai tuhoaminen. Tällaisessa sodassa ei nähdä 

riittäväksi pelkkä vihollisen sotilasvoiman päihittäminen, vaan strategiseksi tavoitteeksi asete-

taan kotirintaman murtaminen. Joskus kotirintaman tuho on myös seuraus sotatoimista, jotka 

suunnataan ensisijaisesti sotilaallisia kohteita vastaan. (Centeno & Enriquez 2016, 91) Näyt-

täisi siis olevan kyse jonkinlaisesta ajallisesta anomaliasta. Elämme aikaa jolloin itse rajoi-

tamme ihmiskuntana oman sotilasvoimamme käyttöä. Yhtälössä lienee mukana mm. asejär-

jestelmien voimakkuus, globaali politiikka sekä sivistys ja käsitys sodan oikeussäännöistä. 

 

Siviiliväestön kohtaama sotilaallinen väkivalta voidaan sen voimakkuuden ja totaalisuuden 

mukaan jakaa erilaisiin voimakkuusasteisiin: valloittaminen (conquest), massamurhaaminen 
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(massacre), kansanmurha (genocide) ja tuomionpäivä tai täydellinen tuho (armageddon). 

(Centeno & Enriquez 2016, 92–117 ja Slim 2007, 46–58) Tämän jaottelun lisäksi sodissa on 

käytetty tarkoituksellisina keinoina siviilien vahingoittamista, kiduttamista, kaappaamisia se-

kä seksuaalista väkivaltaa (Slim 2007, 59–70). Anscombe (2008, 260) toteaa, että sotaan on 

aina liittynyt pahuus viattomia kohtaan, jota on toteutettu julkeasti, ilman rangaistuksia ja jopa 

valloittajien kunniaksi. Toisaalta sodassa ovat aina kärsineet sivulliset joko vahingossa tai tar-

koituksellisesti. Tarkoituksena on ollut valloittajan oma kunnian kartuttaminen, terrori tai so-

tilaskomentajan valitseman taktiikan noudattaminen. 

 

Valloittamiseen (conquest) liittyy kaksi olennaista tekijää, alueen hankkiminen, ts. ottaminen 

(acquisition) ja kansan alistaminen, ts. johtoaseman saavuttaminen (domination). Voidaan aja-

tella, että tämä on ollut sodan keskeinen määrittäjä ja tarkoitus oikeastaan läpi ihmiskunnan 

historian. Valloittamiseen liittyy vahvasti ajatus sosiaalisesta omistajuudesta ja aluehallinnas-

ta. Jokin sosiaalinen ryhmä on hallinnut tiettyä aluetta ja siellä olevia erilaisia resursseja. Val-

taamalla alue ja poistamalla sieltä edelliset omistajat, saadaan pääsy alueella oleviin resurs-

seihin. Tällaisessa tilanteessa voidaan nähdä erilaisia sotilaallisen voiton mahdollistajia. Näitä 

ovat mm. korkeatasoinen sotilasteknologia suhteessa vastustajan teknologiaan, taitava sota-

voiman organisointi ja käyttö ja taustalla oleva kykenevä poliittinen järjestelmä sekä liittolais-

suhteiden hyödyntäminen. Tällaisessa valloittamiseen pyrkivässä sodankäynnissä tavoitteena 

ei välttämättä ole vastustajan kansan tuhoaminen, mutta usein sotatoimet vaikuttavat myös 

kansaan ja koko yhteiskuntaan sodan sivuvaikutuksena. (Centeno & Enriquez 2016, 92–103) 

Tämän sivuvaikutusnäkökulman osittain haastaa kuitenkin Slim (2007, 46–52 ja 58). Hänen 

mukaansa siviilien tappaminen joukoittain on ollut aina osa sodankäyntiä. Siviiliuhreja Slim 

ei pidä vain sodan valitettavana sivujuonteena, vaan hänen mukaansa siviilien tuhoaminen on 

ollut usein suunnitelmallista, tavoitteellista ja merkityksellistä. Siviilien massamurhaaminen 

(massacre) on ollut osa sotilasstrategiaa useissa tapauksissa. Toisaalta hän myös tunnistaa ta-

pauksia, joissa siviilejä on joutunut vahingossa tulituksen kohteeksi, vaikka se ei olisi ollut 

kummankaan sotilasosapuolen varsinainen tavoite. 

 

Valitettavasti siviilejä vastaan on kohdistettu valtava määrä myös tarkoituksellista ei-tappavaa 

väkivaltaa ja siviilejä on kidutettu useissa konflikteissa. Pommi-iskut siviilikohteisiin on jät-

tänyt valtavia määriä haavoittuneita kuolleiden ohella. Joihinkin brutaaleihin sotilasoperaati-

oihin on kuulunut tarkoituksellista silpomista ja raajojen amputointia. Tällaisten tekojen tar-

koituksena on aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta yhteiskunnassa ja kenties viestiä valloittajan saa-

vuttamasta ylivallasta ja johtoasemasta. Kidutus on liittynyt tiedusteluun ja toisaalta tarpee-

seen saada tietoon vastapuolta kannattavat siviilit esimerkiksi sotilaallisen avun annon katkai-
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semiseksi. On myös näyttöä siitä, että ihmisiä on kidutettu ihan vain huvin vuoksi. Samaan 

kategoriaan silpomisen ja kidutuksen kanssa kuuluvat kaappaamiset. Kaappauksien tarkoituk-

sena on aiheuttaa pelkoa, kerätä lunnaita tai rakentaa järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, 

kuten seksiorjakauppaa. (Slim 2007, 59–60.) 

 

Yksi laajimmin naisiin vaikuttava sodan hirmuteko on ollut systemaattinen seksuaalinen vä-

kivalta, johon lukeutuvat raiskaaminen, muu seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksi-

käyttö. Näiden tekojen tarkoituksena on ollut ensinnäkin nöyryyttää kansalaisia ja toisaalta 

sekaantua tietyn kansanryhmän tai kansallisuuden lisääntymiseen ja siittää valloittajalle lisää 

jälkeläisiä. Toisaalta raiskaamista on käytetty myös terrorikeinoina, jolloin raiskatut on myös 

jälkeenpäin mahdollisesti tapettu. Joissakin sodissa raiskaaminen on ollut myös palkkio - val-

loittajan soturit ovat palkinnoksi saaneet raiskata valloitetun alueen kansalaisia. Raiskaamisel-

la näyttäisi olevan erittäin syvät ja järkyttävät seuraamukset yksittäisten raiskattujen naisten 

kohdalla, mutta sillä on myös laajat vaikutukset yhteiskuntaan. Seksuaalisuus on usein hyvin 

herkkä asia ja siihen liittyy paljon tabuja. Tämän kaiken lisäksi raiskatuiksi joutuneet ihmiset 

kokevat syvää häpeää, ajautuvat pois yhteiskunnasta ja he kärsivät syvistä traumoista ja mie-

lenterveyden häiriöistä. Lisäksi sodissa todettuihin seksuaalisen väkivallan muotoihin kuulu-

vat muun muassa seksiorjuus, miesten ja naisten pakottaminen kulttuurillisesti epäsovinnai-

seen seksiin ja sukupuolielinten silpominen. (Slim 2007, 59–60.) 

 

Kansanmurha (genocide) voidaan määritellä organisoiduksi väkivallan käyttämiseksi, jonka 

tavoitteena on tietyn kategorisen piirteen omaavan ihmisryhmän tuhoaminen. Tärkeää on ero-

tella toisistaan sellaiset valloittamiseen pyrkivät sotatoimet, joiden valitettavana sivuvaikutuk-

sena ovat siviiliväestön tappiot ja sellaiset sotatoimet, joiden erityisenä tavoitteena on juuri 

kansanmurha. Kansanmurha voidaankin ymmärtää sotana koko yhteiskuntaa ja kaikkia sen 

yhteiskunta- ja ammattiluokkia vastaan - ei siis lähtökohdiltaan vain sotilaisiin kohdistettava-

na toimintana. Äärimmäisen esimerkkinä kansanmurhasta ovat mm. juutalaisten kokemat 

kauheudet toisen maailmansodan aikana - tällainen hirmuteon voidaan ajatella sijaitsevan 

kansanmurhien kauhistuttavalla akselilla ääripäässä. (Centeno & Enriquez 2016, 103–109.) 

Sodassa etnisyyteen tai muuhun erottelevaan piirteeseen perustuvan kansanmurhan tavoittee-

na on usein yhteiskunnan väkivaltainen ja lopullinen muokkaaminen kohti haluttua uutta tilaa. 

Tällöin saadaan aikaan uusi sosiaalinen ja demografinen järjestys, joka palvelee paremmin 

kansanmurhaan syyllistyvän osapuolen tarkoituksia. (Slim 2007, 41.)  

 

Myös tavanomaisen sodankäynnin piirissä voidaan esittää argumentteja sodan kansanmurha-

maisesta luonteesta. Sotilaille kenties tuttu sodan paradigma - douhetismi - perustui ajatuk-
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seen siitä, että vihollisen taistelutahto muserretaan iskemällä totaalisesti sen resursseja tuotta-

vaan osaan, eli siviiliyhteiskuntaan. Tarkoituksena on aiheuttaa niin suuret tappiot siviiliyh-

teiskuntaan ja tuotantoon, että vihollinen taipuu tappioon, eikä halua jatkaa sotaa. Koska so-

dan tavoitteena on tietyn poliittisen tilan saavuttaminen, saavutetaan se tässä ajattelussa kan-

sanmurhan keinoin. (Centeno & Enriquez 2016, 103–111.) Slim (2007, 53–59) argumentoi, 

että ilma-aseen ja pitkän kantaman tykistön tuottama fyysinen ja moraalinen välimatka vihol-

lisen siviiliyhteiskuntaan mahdollisti vaikuttamisen siviileihin hyväksyttävänä keinona. Mas-

samurhaajan ei tarvinnut enää olla näkemässä tekojensa tuloksia. Suursotien aikana 1900-

luvun ensimmäisellä puolikkaalla sotilaallinen vaikuttaminen siviiliyhteiskuntaan nähtiin tär-

keänä osana vihollisen taistelutahdon murtamista. Nagelin (2008, 276 ja 278) mukaan tälle 

ajattelulle löytyy myös jonkinlainen moraalinen perusta arvioimalla teon ”hintaa” (cost) suh-

teutettuna teolla saavutettavaan ”etuun” (gain). Jos maksettava hinta (kenties moraalinen epä-

varmuus hirmuteoista) on pienempi kuin saavutettava etu (pyrkimys sodan lopettamiseen ja 

vihollisen pakottaminen rauhaan) kannattaa hinta silloin maksaa. Tosin Nagel myös toteaa, et-

tä filosofisesti kyseinen vertailu ei lopulta ole pätevä, sillä yhtälössä vaikuttaa myös ihmisen 

henki ja se arvo joka ihmiselle itsessään annetaan. Voidaanko jotakin mittaamattoman arvo-

kasta suhteuttaa mihinkään? Joka tapauksessa hyökkäykset siviilikohteita vastaan on sallittu 

sotatoimina silloin, kun panokset ovat olleet tarpeeksi korkeita. 

 

Tuomionpäivänä (armageddon) tai täydellisenä tuhona kuvataan siviiliyhteiskuntaan kohdis-

tuvaa väkivaltaa, joka sijaitsee tuhovoiman janalla äärimmäisenä kansanmurhan raaimmassa 

päässä. Tuomionpäivä liitetään erityisesti suuren tuhovoiman omaavien asejärjestelmien, tyy-

pillisesti ydinaseiden, käyttöön liittyvään retoriikkaan. Siinä missä douhetismin mukaisten 

pommitusten tuhovoima toisessa maailmasodassa oli pitkän ja ankaran ilmakampanjan tulos-

ta, tuotti ydinpommin pudottaminen Hiroshimaan hyvin lyhyessä ajassa valtavan laajan tuho-

voiman yhdellä iskulla. (Centeno & Enriquez 2016, 112–117.) Sanomattakin on selvää, että 

ydinpommin vaikutus kohdistuu ennen kaikkea siviileihin silloin, kun pommituksen kohteena 

on kaupunki. Toisaalta kaikki liittoutuneiden tavanomaiset pommitukset Saksassa tuottivat 

huomattavasti suuremman määrän siviiliuhreja kuin Yhdysvaltojen ydinasepommitukset Ja-

panissa (Nagel 2008, 279). Tosin ydiniskut tappoivat lyhyessä ajassa huomattavan määrän 

ihmisiä ja iskujen shokkivaikutus valtiojohtoon on varmasti ollut valtava. Samalla Japani 

varmasti pelkäsi uusia iskuja ja päätti antautua - heillä ei ollut mitään millä vastata ydinuh-

kaan. 

 

Ydinaseen tuhovoima on valtava ja sen käytöllä on erityisiä sosiaalisia pidäkkeitä ja ydinasei-

siin liittyy kiinnostavia sosiologisia näkökulmia. Sosiologisesti on kiinnostavaa, että maail-
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man ydinasevaltiot ovat kyenneet ylläpitämään ydinaseiden järjestelmän pitäen toisiaan pant-

tivankeina, ts. tilanne on ollut kauhun tasapainossa. Kiinnostavaa on myös viholliskuva tällai-

sessa tilanteessa. Vihollisen sivistystä on samalla arvostettu - ydinaseen hankkiminen vaatii 

tiettyä kehittyneen yhteiskunnan statusta - mutta samalla on luotu viholliskuvaa, joka mahdol-

listaa oman arsenaalin ylläpitämisen oikeutuksen ja kenties samalla valmistaa aseen käyttöön, 

mikäli tarve tulisi. On ollut tarve ”dehumanisoida” tai ”toiseuttaa” vihollinen, kuten on tapah-

tunut yhdysvaltalaisessa kommunistipuheessa. On myös havaittu, että ihmiset ovat haluttomia 

käyttämään ydinasejärjestelmää. Ydinaseen käyttöä leimaakin sosiaalinen pidäke, jossa syyl-

lisyydellä on erityinen merkitys. Aseen laukaisija ei halua ottaa vastuuta vihollisen kansalais-

ten laajamittaisesta tuhoamisesta. Toisaalta asiaan liittynee myös eskaloitumisen ongelma. 

Yhden ydinaseen käyttö johtanee useiden ydinaseiden käyttämiseen, jolloin psykologinen 

paine on entistä suurempi, jopa lamauttava. Ydinaseiden käyttömahdollisuuksia on myös py-

ritty rajoittamaan voimakkaasti sopimuksin ja yhteisellä ymmärryksellä ydinasevaltioiden 

kesken. On haluttu vakuuttaa vastapuoli ja vakuuttua itse siitä, että kukaan ei aio käyttää 

ydinasetta. (Centeno & Enriquez 2016, 112–117.)  

 

Lopuksi todettakoon, että on yllättävää miten paljon väkivalta määrittää vihollissotilaiden ja 

suojeltavan yhteiskunnan suhdetta. Siviileihin kohdistuva väkivalta näyttäisi olevan suuressa 

osassa monissa maailman sotilaallisissa konflikteissa. Samalla on yllättävää miten monimuo-

toisia väkivallan keinot ovat olleet. Kenties länsimainen oikeutetun sodan eetos ja pyrkimys 

sivistyneeseen ymmärrykseen sodasta on värittänyt itse tutkijankin käsityksiä sodasta. Ennen 

tätä selvitystä tutkija ei ollut tunnistanut siviileihin kohdistuvan väkivallan laajuutta, raakuutta 

ja sitä vastenmielisyyttä, joka todellista sodan kuvaa värittää.  

 

2.2 Kulttuurintutkimus lähestymistapana upseerien sosiaaliseen sodankuvaan 

 
Kulttuuri tutkimuskohteena 

Sosiologisessa tarkastelussa kulttuuri saa syvällisen ja laajan merkityksen. Alasuutarin (1996, 

33) mukaan ”kulttuurin käsitteellä on tarkoitettu jotakin sellaista kuin kollektiivinen subjekti-

viteetti, ts. jonkin yhteisön tai yhteiskuntaluokan piirissä omaksuttua elämäntapaa sekä maa-

ilman hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tapaa”. Tämä laajentaa akateemisen kulttuu-

rillisen keskustelun koskemaan kaikkia yhteisöjä, kaikkia elämisen ja maailman hahmottami-

sen kollektiivisia tapoja ja näin ollen näkökulmia kulttuurin tutkimukseen voidaan ottaa todel-

la monipuolisilla ja luovilla tavoilla - samalla tutkimuskohteet voivat vaihdella monipuolises-

ti. Tässä laajassa tarkastelussa ammattiupseerien ryhmä voidaan nähdä kulttuurisena erityis-

ryhmänä. Upseerit ovat kaikki suorittaneet opintonsa kadettikoulussa (poikkeuksena eri-

koisupseerit) ja tällöin he jakavat tietyn kulttuurillisen taustan. Upseerikulttuuriin sisältyy 
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myös alakulttuureja, kuten puolustushaarakulttuurit (Hokkanen 2006) ja ajattelua voisi laajen-

taa edelleen esimerkiksi aselajikulttuuriin tai joukko-osastokulttuuriin. 

 

Kulttuurin käsite 

Yhteisön kulttuuri muodostuu ryhmäytymisen seurauksena. Kulttuuri - asenteet, arvot ja nii-

den taustalla olevat syväoletukset (Wilson 2008, 14) - rakentuvat ryhmän jäsenten toimiessa 

yhdessä ja ratkaistessaan erilaisia kulttuuriryhmän sisäisiä ja ulkopuolisia ongelmia. Ilman 

ryhmää ei ole kulttuuria. Toisin sanoen, jos joukolla ihmisiä ei ole kulttuuria ja yhteistä histo-

riaa, ei ryhmä ole todennäköisesti yhtenäinen. (Schein 1992, 52.) Jotta upseerien joukkoa voi-

taisiin kutsua kulttuuriksi, on upseerien jaettava laaja kattaus asenteita, arvoja ja syväoletuk-

sia. Kaikkien arvojen ei tarvitse olla samanlaisia, mutta arvojen on oltava tärkeimmiltä osil-

taan samankaltaisia, jotta voidaan puhua yhtenäisestä kulttuurista. 

 

Kankaan (2010, 96) mukaan kulttuurilla voidaan nähdä olevan mm. kasvatuksellisia ja suoje-

levia piirteitä. Kulttuuri ohjaa yksilön ja ryhmän toimintaa; kaikki ihmisen tuottamat objektit 

sekä ihmisten toimintaa ohjaavat arvot ja normit ovat kulttuurin rakennusosasia. Kulttuuri vä-

littyy historiallisesti, ts. kulttuurin aiemmat edustajat siirtävät kulttuuria eteenpäin uusille jä-

senille erilaisten toimien kautta. Kulttuuri sitoo joukon yhteen ja suojelee joukkoa ulkopuoli-

silta, kenties vahingollisiltakin vaikutteilta. Kulttuuri on merkitysjärjestelmä, joka tuottaa ai-

neksia ihmisen moraalisille valinnoille, toisin sanoen eettisille kannanotoille koskien omaa 

yhteisöä ja ulkopuolisia ryhmiä. 

 

Kulttuuri voidaan ymmärtää yhteisön jakamina symboleina, arvoina, rituaaleina ja sankarita-

rinoina. Kulttuuri voidaan käsittää jopa mielen ohjelmointina, jossa yhteisö siirtää arvonsa 

eteenpäin uusille jäsenille muun muassa edellä mainittujen mekanismien kautta. Kulttuuri siis 

liittää uudet jäsenet yhteyteensä ikään kuin mielen ohjelmoinnin prosessin avulla. Kulttuureja 

esiintyy eri tasoilla. On olemassa kansallisia, alueellisia, uskonnollisia, sukupuolisidonnaisia, 

sukupolvisidonnaisia, yhteiskuntaluokkasidonnaisia ja organisaatiokohtaisia kulttuureja. 

(Hofstede G., Hofstede J.G. & Minkov 2010, 7-18.) Näin ollen upseereillakin voidaan nähdä 

olevan oma koulutustaustaan, organisaatioon ja yhteiskunnalliseen tehtävään perustuva kult-

tuurinsa. Tässä kulttuurissa tietyt arvot, päivittäiset rituaalit, tarinat ja symbolit ovat keskeisiä 

kulttuurin ilmentymiä ja niiden kautta erilaiset työhön liittyvät käytänteet ilmenevät. 

 

Vahva kulttuuri ilmenee instituutiona 

Vahvaa yhteisöllistä ja yhteiskunnallista arvostusta nauttivaa kulttuuriryhmää voidaan tarkas-

tella instituutiona. Instituutio on käytäntö, suhde tai organisaatio, joka on kehittynyt merkittä-
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väksi yhteisön kannalta ajan kuluessa. (Wilson 2008, 16.)Suomalaista upseerikuntaa, upseeri-

koulutusta ja kadettikoulua voitaneen suomalaisessa yhteiskunnassa pitää instituutiona. Up-

seerit nauttivat arvostusta Suomen kansalaisten keskuudessa ja upseerit näkyvät julkisuudessa 

tietyissä positiivisissa yhteyksissä. Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, upseerien asiantuntijaroo-

li kansainvälisiin turvallisuuspoliittisiin keskusteluihin liittyen ja sotilasparaatien näkyvyys 

yhteiskunnassa ovat merkki siitä, että yhteiskunta haluaa antaa sotilaille ja upseereille arvoa. 

Lisäksi kadettikoulun käyneet upseerit varmasti tietävät, miten perinteisiin nojaavasta ja histo-

rialleen arvoa antavasta oppilaitoksesta ja yhteisöstä on kysymys, kun puhutaan upseeri- ja 

kadettikoulutuksesta
2
. 

 

Instituutiot kehittyvät eri tavoin ulkoisten ja sisäisten vaikuttimien kautta ja instituutioiden 

muutosta voidaan tarkastella erilaisten teorioiden avulla (Wilson 2008, 16–17.). Tässä tutki-

muksessa ei ole tarkoitus tarkastella upseerikulttuurin (tai -instituution) muutosta sinänsä, 

mutta tausta-ajatuksena on hyvä tiedostaa, että upseerikulttuuri on aina muutoksessa suhteessa 

muihin yhteiskunnallisiin tekijöihin, instituutioihin, ryhmiin ja yksilöihin. Toki sana instituu-

tio tarkoittaa sitä, että kulttuuri on muuttunut suhteellisen pysyväksi ja merkitykselliseksi 

voimaksi. 

 

Scheinin organisaatiokulttuurin malli 

Scheinin (2001, 30–36) mukaan joukon kulttuuria voidaan tarkastella kolmella tasolla: arte-

faktien tasolla, arvojen tasolla ja syväoletuksien tasolla. Nämä tasot ilmentävät kulttuurin sy-

vällisyyttä ja tuovat esiin myös kulttuuri-ilmiön ongelmallisuuden. Scheinin mukaan kulttuu-

ria tulkitaan usein väärin ja liian kevyesti. Tarkastelun tulee olla syvempää kuin vain näkyvi-

en asioiden ja tekijöiden tulkitsemista. 

 

Artefaktit ovat kulttuurin näkyviä ilmentymiä, kuten käytettävä kieli, vaatetus, puhuttelutavat, 

organisaatiosta kerrotut myytit ja tarinat, rituaalit ja seremoniat. Sotilasympäristössä näitä 

voisivat olla univormut, joukko-osastojen liput ja jopa varusteet, asejärjestelmät, johtamisme-

netelmät jne. Artefakteja on helppo havaita, mutta toisaalta vaikea tulkita oikein. Liian syväl-

lisiä tulkintoja artefaktien taustoista ja kulttuurillisista merkityksistä on syytä välttää, sillä 

väärinymmärryksiä syntyy helposti. (Schein 2001, 31–32.) Hofstede ym. (2010, 8) toteavat 

myös, että on olemassa kulttuurin näkyvä kerros, jota kutsutaan symboleiksi. Tähän kerrok-

seen kuuluu samoja elementtejä, mitä Schein mainitsee eli puhetavat, liput, arvomerkit, sta-

tussymbolit sekä muut näkyvät organisaatioon liittyvät näkyvät tunnukset ja piirteet. 

                                                 
2
 Niille lukijoille, jotka eivät tunne kadettikoulun perinteitä, suosittelen perehtymään Palokankaan (2009) toimit-

tamaan teokseen Kestävää koristaa kunnia - Kadettiperinteitä ja -kasvatusta 90 vuotta itsenäisessä Suomessa. 

Teos ei ole tutkimus vaan kertoo upseerien omista kokemuksista kadettiperinteisiin liittyen. 
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Scheinin (2001, 32–34) mukaan organisaation uskomukset ja arvot ovat käsityksiä oikeasta ja 

väärästä ja ymmärrystä siitä, mikä toimii ja mikä ei kulloisessakin tilanteessa. Organisaation 

uskomukset ja arvot syntyvät ajan kuluessa erilaisten yhteisten tilanteiden ja kokemusten 

kautta. Päätetyt toimintatavat tulevat ensi kertaa todeksi uuden tilanteen ilmetessä ja jos toi-

mintatapa hyväksytään yleisesti henkilöstön keskuudessa toimivana, voidaan sitä kutsua jae-

tuksi uskomukseksi. Kaikki päätökset eivät siis muutu automaattisesti uskomuksiksi tai toi-

mintaa ohjaaviksi arvoiksi. Yhteiset uskomukset valikoituvat sosiaalisesti ja ne vahvistuvat 

ryhmän jäsenten keskuudessa luoden toimintatapoja ja normeja. Uskomukset ja arvot heijaste-

levat syvintä organisaatiokulttuurin tasoa, eli perustavalaatuisia syväoletuksia. Hofstede ym. 

(2010, 9) ymmärtävät arvot laajaksi kattaukseksi elämään vaikuttavia keskeisiä käsityksiä sii-

tä mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Heidän mukaansa arvot esiintyvät aina parei-

na, kuten hyvä ja paha, vaarallinen ja turvallinen, kielletty ja sallittu, epämoraalinen ja moraa-

linen, epänormaali ja normaali jne. Hofsteden ym. (2010, 8) mukaan arvot ovat syvin taso, jo-

ka kulttuuriin liittyy ja sieltä löytyvät todelliset syyt organisaatiolle tehdä asioita eri tavoilla. 

 

Schein (2001, 34–36) syventää kulttuurin käsitettä arvojen jälkeen vielä yhdellä tasolla. Pe-

rustavalaatuiset taustaoletukset tai yhteiset piilevät oletukset ovat perusoletuksia, joita pide-

tään niin itsestään selvinä, että juuri kukaan ei kyseenalaista niitä organisaatiossa. Kyseessä 

on konsensus, joka on syntynyt sovellettaessa yhteisiä uskomuksia ja arvoja. Perusoletukset 

eivät ole kiisteltävissä tai neuvoteltavissa ja niitä on miltei mahdotonta muuttaa. Kyseisten 

oletuksien rikkominen tai kyseenalaistaminen tuottaa organisaation jäsenille ahdistusta.  Jäse-

net ovat tyytyväisiä ja ympäristön kanssa tasapainossa kun he toimivat perusoletusten mukai-

sesti ja toisaalta ihmeissään tai eivät edes ymmärrä kokemaansa, kun perusoletuksia rikotaan. 

Perusoletuksien rikkominen tuottaa virhetulkintoja ja väärinymmärryksiä: ihmisten toiminta 

tuomitaan tai oletuksista poikkeavat teot, asenteet ja arvot tulkitaan muuten väärin omasta nä-

kökulmasta käsin. Mikäli nämä perusoletukset olisivat vain yksilöllisiä, olisi niiden tuottamat 

perusongelmat helpommin ratkaistavissa. Asian merkitys korostuukin erityisesti organisaati-

oissa, joissa siis on yhteisiä ja jaettuja perustavia oletuksia. Silloin virhekäyttäytymistä ja vir-

hetulkintaa tuottaa koko organisaatio. Kulttuuria syvällisesti tutkittaessa on tärkeää päästä 

juuri tälle kolmannelle ja syvimmälle organisaation kulttuurin tasolle.  

 

Schein (1992) kuvaa miten yhteisön taustaoletukset sosiaalisista suhteista ovat kulttuurin yksi 

tärkeä osa. Sosiaalisilla suhteilla ja niihin liittyvillä syväoletuksilla hän tarkoittaa ryhmän ta-

paa yhtäältä sopeutua ja selviytyä suhteessa ulkoiseen toimintaympäristöön ja toisaalta niitä 

tapoja, joilla ryhmä sisäisesti mahdollistaa sopeutumisen ulkoisiin muutoksiin. Tämän tutki-
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muksen viitekehyksessä upseerien syväoletukset sosiaalisista suhteista liittyvät siis upseeri-

ryhmän ulkopuolisten ryhmien tuottamaan positiiviseen tai negatiiviseen paineeseen ja upsee-

riryhmän sisäiseen ongelmaratkaisuun suhteessa ulkopuolisiin tekijöihin. Scheinin teoriaan 

kuuluu myös ryhmän evoluutioon liittyvä ajattelu. Jos ryhmä ei kykene ratkaisemaan sisäises-

ti suhdettaan ulkopuolisiin tekijöihin, ryhmä lakkaa olemasta kulttuuri ja menettää yhtenäi-

syytensä. 

 

Todellisten arvojen ja lausuttujen arvojen ristiriita 

Sodankuvallisessa arvotarkastelussa piilee kuitenkin haaste, joka liittyy elämänkokemukseen 

tai oikeastaan sen puutteeseen.  Lausuttuja arvoja on helpompi noudattaa silloin, kun niitä ei 

vielä ole todellisuudessa koeteltu. Voimme noudattaa rauhan tilassa helposti sotaan liittyviä 

arvoja, jotka on laadittu nimenomaan rauhan tilassa. Sotatilanteessa arvot ja asenteet joutuvat 

koetukselle - esimerkiksi suhteemme viholliseen saanee erilaisen luonteen, kun vihollisen on 

ensimmäisen kerran taistelukentällä kohdannut. Kun koko yhteiskunnan, kansakunnan ja itse-

ään arvostavan sosiaalisen ryhmän elämätapa tulee uhatuksi, voikin käydä niin, että tavoitteet 

selvitä pyhittävät moraalisesti arveluttavat keinot. Tällöin saattaa tapahtua moraalinen liuku-

ma alueelle, jossa ei julistuksen mukaan alun perin haluttu toimia, mutta olosuhteet vaativat 

omien arvojen rikkomisen ja uudenlaisten moraalisten keinojen etsimisen. (Slim 2007, 21.)  

 

Sodankäynnissä on kenties sellaisia moraalisia alueita, joiden sisältämiä keinoja pidetään 

tuomittavina, mutta uhkatilanteessa sitten kuitenkin sallittuina. Tämä voi johtaa monenastei-

seen arvojen ”venymiseen” ja keinojen pyhittämiseen tarkasteltaessa tavoitteita (Nagel 2008, 

276). Macnair (2003, 20–21) kuvaa miten sotatilanteessa yksilön maailmankatsomus ja ih-

miskäsitys taantuvat monipuolisesta yksinkertaiseksi ja arvoista tulee enemmän mustavalkoi-

sia. Tällaisen liukuvan moraalisuuden hyväksyminen tuo haasteensa sodankuvan sosiaaliseet-

tiselle tarkastelulle, joka tehdään rauhan olosuhteissa. Rauhan aikana tehtävässä arvojen tar-

kastelussa on kyettävä huomioimaan sodan todellinen luonne ja tämä moraalinen liukuma. 

 
Ihminen osana ryhmää 

Jokaisella yhteisöllä on yhteinen jaettu käsitys siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen, minkälaisia 

perusvaistomme ovat ja minkälainen toiminta nähdään epäinhimillisenä. Poikkeavat käsityk-

set epäinhimillisyydestä luo eroja ihmisten välille ja aiheuttaa pois sulkemista ryhmästä. On 

havaittu, että toisissa kulttuureissa ihmisen perusluonnetta pidetään pahana ja toisissa hyvänä 

ja joissakin kulttuureissa ihminen nähdään näiden kahden perusluonteen sekoituksena, jolloin 

ihminen on kykenevä sekä hyvään että pahaan. Kulttuurillinen ymmärrys ihmisluonteesta si-
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sältää myös käsityksen siitä, että onko ihminen kykenevä säätelemään omaa käyttäytymistään 

ja voiko ihminen rakentua omin toimin hyväksi ihmiseksi. (Schein 1992, 123.) 

 

Jokaiseen kulttuuriin kuuluu yksilön käsitys itsestä osana ryhmää. Länsimainen kulttuuri pai-

nottaa itsenäisyyttä ja ”minun” merkitystä, kun taas itämainen kulttuuri painottaa kollektiivi-

suutta ja itsen erottautumiselle ei nähdä samanlaista tarvetta. Toisissa kulttuureissa minuus on 

monipuolista ja jakaantunutta - puhutaan rooleista. Yksilöllä voi olla erilainen työrooli, perhe-

rooli ja harrastuspiirirooli. Toiset kulttuurit taas eivät voi ymmärtää tällaista erottelua esimer-

kiksi työn ja perheen välillä. Tätä kulttuurillista eroa voidaan ymmärtää individualismin eri 

asteina. (Schein 1992, 124.) Lähellä käsitystä ihmisen perusluonteesta on käsitys sopivasta 

(odotetusta) käyttäytymisestä tietyssä ympäristössä. Tämä käsitys toimii myös ryhmä ja orga-

nisaatiotasolla. Organisaation jäsenet omaksuvat erilaisia orientaatioita, riippuen siitä mitä 

heiltä odotetaan. (Schein 1992, 127.)  Huomion arvoista on, että Scheinin organisaatiokulttuu-

rin malli mahdollistaa upseeriryhmän sosiaalisen merkityksenannon tarkastelun sisäisten ja 

ulkoisten suhteiden kautta. Sisäisiksi suhteiksi voidaan ymmärtää sotilasyhteisön sisäiset sosi-

aaliset suhteet. Upseereilla on oma sosiaalinen ryhmänsä, jota laajentuu käsittämään myös re-

servin upseerit sotatilanteessa. Lähiryhmänä ovat myös aliupseerit, sillä heillä on myös joh-

tamisvastuita sodan ajan organisaatioissa. Edelleen lähiryhmään kuuluvat miehistön jäsenet - 

he ovat myös sotilaita. Voidaan ajatella, että tämä sotilaiden ryhmä muodostaa sotilasyhteisön 

sisäisen toimintaympäristön. Sotilasyhteisön ulkoiseen toimintaympäristöön puolestaan kuu-

luvat muut turvallisuusviranomaiset, valtionjohto, suojeltava yhteiskunta ja vihollinen. Soti-

lasyhteisö - lähiryhmä - pyrkii ratkaisemaan omia sisäisiä ristiriitojaan suhteessa ulkoisiin te-

kijöihin ja näiden asettamiin vaatimuksiin. 

 

2.3 Sosiaalisen sodankuvan viitekehys 

 
Voidaksemme tarkastella sodan kuvaa tälle tutkimukselle sopivalla tavalla, on syytä tarkastel-

la sodankuvan yläkäsitettä, joka tässä tutkimuksessa ymmärretään maailmankuvana. Niini-

luodon (2002, 86) mukaan maailmankuvan rakennuspalasina ovat luontoa, ihmisiä ja yhteis-

kuntaa koskevat oletukset ja tiedot. Maailmankuvan läheisenä käsitteenä on maailmankatso-

mus. Maailmankatsomus sisältää maailmankuvan, tietoteoreettiset ja ontologiset käsitykset 

sekä arvostukset. Maailmankatsomukseen liittyen ihminen ottaa kantaa elämän tarkoitukseen, 

elämän mielekkyyteen ja pohtii ihmisen asemaa ja tehtävää maailmassa. Tätä elämän mielek-

kyyttä heijastavaa kokonaisuutta kutsutaan elämänkatsomukseksi. Niiniluoto huomauttaa, että 

tiedettä tehtäessä maailmankuvan on oltava tieteellinen, mutta toisaalta ei voida automaatti-

sesti olettaa, että elämänkatsomus rakentuisi tieteellisille perusteille. Ilmeisesti ihminen luo 
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merkityksen elämälleen, toiminnalleen ja arvostuksilleen hyvinkin pitkälti arkijärjen kautta. 

Sama pätee myös tutkittavan upseerijoukon sodan kuvaan. Sodan kuvaa voidaan tarkastella 

teoreettisesti vaikkapa Raitasalon ja Sipilän (2005, 21) opastamana tai arkijärjen kautta tulkit-

semalla. Kun otetaan askel upseerien arkijärjen kautta muodostettujen sodan kuvaa koskevien 

mielipiteiden, arvojen, asenteiden maailmaan, siirrytään sosiologian pariin strategian tutki-

muksen puolelta
3
 (Bauman 1997, 15). Sosiologiassa annetaan tutkimuksen kannalta suurin ar-

vo arkijärjelle, jota lähestytään tieteellisin menetelmin uuden tieteellisen tiedon rakentamisek-

si. 

 

Kangas (2010, 95) näkee sodan sosiaalisten käytäntöjen yläkäsitteenä sotiluuden ja sodan 

kontekstin. Sodan konteksti ” kätkee sisäänsä kaikki siinä toimivat ihmiset sekä heidän hyvin 

erilaiset maailmankatsomuksensa ja merkitysjärjestelmänsä”. Tämä ajatusmalli voidaan pa-

lauttaa sosiaaliseen konstruktivismiin, jossa jokainen toimija - tässä tapauksessa sotilas - jakaa 

saman todellisuuden, mutta käsittelee sitä erilaisten merkityksien kautta. Eri objektit saavat 

erilaisia merkityksiä ja linkittyvät toisiinsa erilaisten merkitysjärjestelmien kautta. Tätä merki-

tysjärjestelmää on mielenkiintoista tarkastella erityisesti silloin, kun eri toimijoiden merkitys-

järjestelmät ovat päällekkäisiä ja tarkastelevat samaa todellisuuden osaa - tässä tapauksessa 

sodan sosiaalisia arvoja, asenteita ja syväoletuksia. 

 

Sodan sosiaalisessa tarkastelussa keskeisiksi nousevat erilaiset sosiaaliset suhteet sotatilan-

teessa ja upseerien näkemykset niistä. Ensimmäisenä on määriteltävä, mitä nämä sosiaaliset 

suhteet ovat. Sosiaalisiin suhteisiin liittyy aina ymmärrys kahden tai useamman ihmisen väli-

sestä vuorovaikutuksesta. Aluksi on siis tunnistettava, mitä nämä eri ihmiset tai ihmisryhmät 

ovat erityisesti sotatilanteessa. Ensimmäisenä kantavana ajatuksena on, että sotatilassa vallit-

see vihollisuus. Toisena jopa itsestään selvänä oletuksena on, että vihollista vastaan toimivat 

omat asevoimat. Kolmantena toimijana on se yhteiskunta, jonka alueella sotilaallinen konflik-

ti vaikuttaa. Tällöin kolmas ryhmä on siis yhteiskunnan jäsenet eli kansalaiset, jotka eivät 

osallistu suoranaisesti sotilaalliseen toimintaan. Tässä kokonaisuudessa on vielä neljäs toimi-

ja, jolla on erityistä merkitystä sotilaallisen voimankäytön kannalta. Tämä toimija on valtio-

valta. Upseerien tehtävät ovat lakiin ja valtiovallan määrittämiin tehtäviin sidotut. Valtioval-

lan voidaan nähdä sijoittuvan sotilaallisen suojelun piiriin, mutta samalla se on myös turvalli-

suuden yksi mahdollistajista. Clausewitz (2009, 29) on tunnistanut nämä neljä toimijaa, joilla 

on merkitystä sodankäynnin kannalta: vihollinen, sotapäällikkö ja hänen armeijansa, kansa 

                                                 
3
 Voisiko sodan kuva tällaisessa yhteydessä saada uuden nimityksen ”sodan katsomus” tai ”sodan tulkinta”. 

Maailmankuva sisältää teoreettisen osan maailmaa - sen mikä on lopulta totta - ja lisättäessä siihen mittava mää-

rä arvoja ja asenteita, muuttuu se maailman- tai elämänkatsomukseksi, riippuen tarkastelun syvyydestä. Jos teo-

reettinen sodan kuva ladataan arvoilla ja asenteilla, tulisi sen nimikin kenties muuttaa. 
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sekä maan hallitus eli poliittinen johto. Nämä neljä toimijaa ovat käytännöllisinä sodan osa-

puolina joiden välillä sodan teoria ”leijuu”. Clausewitzin sodan teorian perusosina ovat soti-

laiden välinen väkivaltaisuus, kansojen välinen viha ja vihollisuus, sota vapaana henkisenä 

toimintana (joka vaatii rohkeutta ja lahjakkuutta) ja sodan alisteisuus maan hallituksen politii-

kalle. 

 

Edellä kuvattua sosiaalisten ryhmittymien (viholliset, omat asevoimat, kansalaiset ja valtio-

valta) joukkoa voidaan tarkastella Limnéllin (2009, 46) turvallisuuden viitekehyksen kautta, 

sillä se näyttää sisältävän juuri ne teemat, jotka tutkija oli asettanut taustaoletuksiksi erilaisista 

sosiaalisista ryhmistä. Turvallisuuden viitekehyksessä tätä eri toimijoiden kokonaisuutta tar-

kastellaan kolmen kysymyksen kautta: mitä turvataan, miltä turvataan ja miten turvataan. 

Muutettaessa nämä kolme kysymystä toimijoita koskeviksi, muuttuu kysymyksen asettelu 

muotoon ketä turvataan, keneltä turvataan ja kuka turvaa. Nämä kolme kysymystä muodosta-

vat tämän tutkimuksen ytimen. 

 

Ketä turvataan 

Turvallisuuden viitekehyksessä keskeisimpänä on kysymys siitä, että ketä tai mitä turvataan. 

Turvattavaan kohteeseen liittyy aina arvolatausta. Kohteella on jokin arvo, jonka vuoksi tur-

vaaminen on mielekästä. (Limnéll 2009, 46.) Tätä aihetta Anttonen (2016, 30) lähestyy ky-

symällä miksi turvataan. Kun tarkastelussa on turvattavan yhteiskunnan kansalainen ja ihmi-

nen, nousee arvokeskusteluun tällöin mukaan tämän kansalaisen arvo ja sitä myöden ihmisar-

vo. Tässä tutkimuksessa tärkeää onkin selvittää minkälaisia oletuksia, arvoja ja asenteita up-

seerit turvaamansa yhteiskunnan kansalaisiin liittävät. 

 

Keskisen et al. (2017, 133) mukaan turvallisuuskeskustelussa painottuvat usein yhteiskunnan 

elintärkeät toiminnot ja niiden turvaaminen. Tässä tutkimuksessa on tarve kuitenkin painottaa 

turvallisuuden sosiaalista ja inhimillistä tekijää, eli kansalaisen turvallisuutta.. Keskinen et al. 

pohtivatkin, miten turvallisuuskeskustelussa ilmenee yksittäinen kansalainen häntä ympäröi-

vässä sosiaalisessa ja materiaalisessa kontekstissa. Samalla he kokevat, että yksittäisen kansa-

laisen toimijuus turvallisuuspoikkeamissa tulisi nostaa keskusteluun, jotta kokonaisturvalli-

suuden ajatus saataisiin paremmin käytännössä toimimaan. Kenties suomalainen upseerikin 

kokee hänen sodan ajan työnsä olevan enemmän yhteiskuntaa kokonaisuutena hyödyttävää 

työtä; vai voisiko taustalla olla myös ajatus yksilön, yksittäisen ihmisen, turvallisuudesta huo-

lehtimisesta? 
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Suojelun kohde ei ole niin yksiselitteinen asia, kuin miltä aluksi näyttää. Ensisijainen oletus 

voisi olla, että upseerin tehtävänä on kansalaisten sotilaallinen suojeleminen. Tällöin kansalai-

sella voidaan viitata yhteiskunnan ei-sotilasjäseniin, ts. siviileihin. Gade (2010) kuitenkin 

osoittaa, että erottelu ei ole näin itsestään selvää. Suojeltavien yksilöiden joukossa voi olla si-

viilejä, ei-taistelijoita, loukkaantuneita ja haavoittuneita sotilaita ja jopa vihollisia, jotka ovat 

luopuneet aseista syystä tai toisesta ja ovat täten saaneet tietyn suojelemiseen velvoittavan sta-

tuksen. Suojeltava henkilö voi siis olla joku muukin, kuin suomalainen siviili. Lisäksi siviili 

voi suorittaa sotilaallisia toimia tai osallistua sotilaallisiin ponnisteluihin, joka edelleen hä-

märtää suojeltavan kohteen statusta. Lisäksi nykyaikaiset konfliktit ovat osoittaneet, että sivii-

lin ja taistelijan erottaminen toisistaan on haastavaa; sotilaat voivat toimia ilman asepukua ja 

konflikteihin voi osallistua osapuolia, jotka eivät luonteeltaan ole valtiollisia vaan muita 

aseellisia tai aseettomia aggressiivisia ryhmittymiä. Tutkimuksessa kiinnostavaksi kysymyk-

seksi nousee, mitä erilaisia suojeltavia henkilöitä upseerit tunnistavat ja minkälaisia asenteita 

ja oletettuja toiminnan muotoja tämä suojeluasetelma aiheuttaa. 

 

Yhteiskunnan jäsenten suojeleminen ei myöskään ole niin mustavalkoista, kuin aluksi voisi 

näyttää. Bauman (2000, 202) kuvaa, miten yhteiskunnan jäsenet kokevat valtion puolesta suo-

jelusta, mutta toisaalta alistamista. Tässä asetelmassa upseeri on toisaalta yhteiskunnan ja 

kansalaisten elinmahdollisuuksien laillinen puolustaja ja mahdollistaja, mutta toisaalta myös 

pakkovallan käyttäjä. Yhteiskunta osoittaa upseerille tehtävän, jota hän hoitaa turvallisuuden 

ylläpitämiseksi, mutta samalla yhteiskunta myös velvoittaa kansalaisiaan osallistumaan tähän 

samaiseen tehtävään upseerin alaisuudessa. Lopulta on vallankäytön kohteena olevasta yksi-

löstä kiinni, miten hän tähän asiaan suhtautuu. Suhtautuminen voi olla negatiivista tai positii-

vista. Kun hyväksytään se näkökulma, että upseerilla on oikeus ja jopa velvollisuus kouluttaa 

yhteiskunnan nuoria kansalaisia harjoittelemaan sotilaallisen voiman käyttöä, toisin sanoen 

ihmisten vahingoittamista, tappamista ja kaluston tuhoamista (Wilson 2008, 22 ja 28), pääs-

tään tässä kysymyksessä kulttuurilliseen tarkasteluun. Yhteiskunta arvostaa tällaista toimin-

taa, koska sitä varten ohjataan resursseja. Tästä asetelmasta herää tutkimuksen kannalta kaksi 

kiinnostavaa kysymystä: 1) miten upseerit näkevät suhteensa kansalaisiin - kokevatko upseerit 

olevansa pakkovallan käyttäjiä? 2) Miten upseerit suhtautuvat yhteiskunnan heille asettamiin 

velvollisuuksiin aseelliseen maanpuolustukseen liittyen, ts. asevoiman käytön kouluttamiseen 

ja asevoiman käyttöön. 

 

Bauman (2000, 206–208) nostaa esiin myös kuuliaisuuden teeman. Upseerien voidaan olettaa 

vaativan kansalaisilta kuuliaisuutta sotilaallisen maanpuolustuksen kysymyksiin liittyen. Voi-

daan ajatella, että upseerit suhtautuisivat kansalaisiin kenties holhoavasti ja vaatien tottelevai-
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suutta. Tämä suojelun ja vallankäytön asetelma voidaan nähdä nykyaikaisessa turvallisuus-

keskustelussa kansalaista hyvin objektivoivana kehyksenä (Tallberg 2017, 184). Todellisuu-

dessa kansalainen on paljon monipuolisempi toimija kuin vain suojaa tarvitseva käskyläinen. 

Viranomainen saattaa kuitenkin pitää kansalaista osattomana sivustakatsojana ja turvaamisen 

objektina. Tähän ilmiöön Lindroos (2012, 73) viittaa käsitteellä kapea turvallisuus. Kapean 

turvallisuuskäsityksen mukaan turvallisuustyön objektina on koti, johon kuuluu myös perhe, 

ja jota vihollisuutta osoittava toinen kansallisvaltio uhkaa. Suojeluksen kohteena on siis koti 

ja perhe. 

 

Upseeri voi olla myös tiedon portinvartija ja asioiden salaaja suhteessa kansalaisiin. Sodan 

olosuhteisiin liittyy salaisen ja julkisen tiedon kahtiajako. Kaikkea tietoa ei voida jakaa kaikil-

le. Baumanin (2000, 206) mukaan tämä näkyy kansalaisille salamyhkäisyyden kehänä ja käy-

tännössä tämä estää kansalaisia käyttämästä tehokkaasti kansalaisoikeuksiaan. Kansalainen ei 

tiedä mitä hänen kenties pitäisi tehdä. Tämä voi lisätä epäluottamusta ja negatiivisen pakko-

vallan tunnetta kansalaisten keskuudessa. Jälleen on yksilöstä kiinni, miten hän turvallisuuden 

ja pakkovallan suhteen kokee. Jälleen asiasta tekee sosiologisesti mielenkiintoista se, että sa-

laiset tiedot koskevat kansalaisia, joiden oletetaan osallistuvan sotilaallisen maanpuolustuk-

seen ja näin ollen sotilaalliseen voiman käyttöön. Jos sotilaallinen voimankäyttö nähdään vä-

kivaltana ja toisten ihmisten vahingoittamisena, tullaan etiikan ja moraalin alueille. Onko oi-

kein, että upseerit pitävät hallussaan kansalaisia koskevia salaisia tietoja ja suunnitelmia, jotka 

jopa saattavat sanelle kansalaisten kohtaloita, ei ole aivan yksinkertainen kysymys. 

 

Yksi näkökulma upseerien ja suojeltavan yhteiskunnan välisiin suhteisiin on upseerien kak-

soisrooli kansalaisena ja upseerina. Lindroos (2012, 82) on havainnut suomalaisten upseerien 

olevan ensisijaisesti upseereita myös silloin, kun he ovat siviileinä siviilien joukossa esimer-

kiksi työn ulkopuolisena vapaa-aikana. ”Oikeat” siviilit ovat tässä näkökulmassa upseerien 

mielissä suojelun kohteina, joiden turvallisuudesta upseerit laajasti vastaavat. Lisäksi Lind-

roos nostaa esiin mielenkiintoisen ja ristiriitaisen näkökulman - asevoimasta voi olla vaaraa 

myös valtion omalle siviiliväestölle. 

 

Keneltä turvataan 

Toinen turvallisuuden viitekehyksen kysymys on miltä turvataan, joka tässä tutkimuksessa 

esitetään muodossa keneltä turvataan. Kyse on uhkasta suhteessa suojeltavaan kohteeseen 

(Limnéll 2009, 46). Keskinen ym. (2017, 133–134) toteavat, että kokonaisturvallisuuskeskus-

telussa on vaikea hahmottaa, mitä nykyaikaiset uhkat mahdollisesti ovat. Suomen kokonais-

turvallisuus on riippuvainen maamme ulkopuolisista tekijöistä ja tätä kokonaisuutta voidaan 



27 

 

hahmottaa muun muassa poliittisten, taloudellisten, sotilaallisten, sosiaalisten ja ympäristöllis-

ten tekijöiden kautta. Tässä tutkimuksessa keskitytään sotilaallisen maanpuolustuksen hen-

gessä erityisesti sotilaallisiin uhkiin ja siten sosiaalisessa tarkastelussa mukaan tulee käsittee-

nä mukaan vihollisuus ja käytännön toimijana vihollinen. Keskeistä on ymmärtää, miten up-

seeri kokee vihollisuuden, kuka tai mikä vihollinen on ja miten vihollisuus muodostuu soti-

laallisen maanpuolustuksen kontekstissa. Tärkeää on selvittää mitä oletuksia, arvoja ja asen-

teita liittyy uhkaan, eli minkälainen toimija vihollinen upseerien mielestä on ja minkälaiseksi 

upseerit mieltävät suojeltavan yhteiskunnan ja vihollisen suhteen. 

 

Macnair (2003, 1-28) on tunnistanut neljä kategoriaa, joista vihollisuus, väkivaltaisuus ja sota 

voivat kummuta psykologisesti ja sosiologisesti tarkasteltuna. Nämä neljä kategoriaa ovat toi-

siinsa liittyneitä, eikä voida määrittää, mikä näistä on tärkein väkivaltaisuuden ennustaja - 

kaikki liittyy kaikkeen ja täten muodostaa sisäisesti riippuvaisen kokonaisuuden. Neljä selittä-

jää sodan väkivallalle ovat:  

 erottajat (Disconnects) - sisäinen mielen prosessi 

 tilanteen sanelema voima tai pakko (The Power of the Situation) - ulkoinen toimin-

taympäristö ja sen vaikutukset sisäisiin mielen prosesseihin 

 persoona (Personality) - muuttumattomat persoonallisuuden piirteet 

 Sodan into (Passions of War) - koko yhteiskuntaa koskettavat psykologiset prosessit ja 

tunteet. 

Macnairin selitysmalli, tai oikeastaan koonnos eri selitysmalleista, näyttää hyvin relevantilta 

vihollisuuden selittäjältä, mutta kaikkea sitä ei voida raportoida osana tätä tutkimusta - tutki-

musote tässä tutkimuksessa ei ole psykologinen vaan sosiologinen ja koko yhteiskuntaa kos-

kettava. Tästä syystä tarkasteluun otettiin ensisijaisesti Sodan into (Passion of War), koska 

sen sisältö näyttäisi parhaiten vastaavaan sodankuvallisen tutkimuksen tarpeita silloin, kun 

tarkastelussa on koko yhteiskunnan puolustaminen sotilaalliselta uhkalta. 

 

Macnair (2003, 19- 28) pohtii sodan intoa useista eri näkökulmista. Sodan into perustuu muun 

muassa haluun kuulua ryhmään ja antaa itsensä tämän ryhmän edestä. Ryhmän jäsenillä on 

jonkinlainen käsitys itsestä suuremmasta tarkoituksesta, jonka eteen he ovat valmiita teke-

mään äärimmäisiä tekoja. Ryhmän jäsenyys antaa merkitystä yksilön muuten tylsähköllekin 

elämälle. Samalla yksilöllä on tarve kohdistaa epäilys omasta riittämättömyydestä ja jopa it-

sevihasta johonkin ulkoiseen toimijaan. Aggressiivisuus suunnataan kolmanteen osapuoleen 

ja ryhmän sisäinen koheesio saavutetaan ulkoisen vihollisen uhan kautta. Yhteiskunta ehey-

tyy, kun sillä on yhteinen vihollinen - näin yhteisön sisäiset ongelmat jäävät taka-alalle. Toi-

minta vaarallisessa sodan tilassa vaatii rohkeutta, kuria ja kykyä uhrata itsensä. Nämä ominai-
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suudet ja niiden osoittaminen tuntuu vetoavan yhteisön jäseniin. Voidaan jopa sanoa, että 

epävarmuuden ahdistus poistuu, kun sotahysteria alkaa. On myös todettu, että toisilla ihmisil-

lä tarve aggressiivisuuteen ja sotaan on suurempi kuin toisilla. Yhteiskunnallinen sodan into 

voi myös perustua vihaan toista kansanryhmää kohtaan, hyökyaallon tavoin laajentuvaan ag-

gressioon tai yhteiskunnalliseen turhautumiseen epätyydyttävissä oloissa tai jopa kognitiivi-

seen dissonanssiin. Tämän kaltaiset ajatukset voivat tuntua rauhan tilassa elävistä suomalai-

sista kaukaisilta. On kuitenkin hyväksyttävä, että sodan innolla on myös psykologisia koko-

naisia yhteisöjä koskettavia syitä. Voidaan kenties väittää, että sota on osittain kirjoitettu ih-

misten perusolemukseen.  

 

Baumanin (2000, 51–55) mukaan vihollisuuden voidaan ymmärtää liittyvän sosiaaliseen etäi-

syyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisinä me pyrimme jakamaan kanssamme elävät ihmiset 

erilasiin ryhmiin, joita erottelevat erilaiset sosiaaliset funktiot. Nämä erilaisuudet saavat ai-

kaan etäisyyttä meidän elämismaailmassamme. On olemassa kaksi ryhmää, ”me” ja ”he”, jos-

sa ”meidän” toimintaan liittyy kenties sellaisia piirteitä kuin hyväntahtoisuus, yhteisymmärrys 

ja säilytettävyys. ”Heidän” toimintansa taas nähdään ”meitä” uhkaavana, kenties alistavana tai 

ainakin erilaisena ja poikkeavana. Vihollisuuden voidaan todeta nousevan ja jalostuvan tämän 

erottelun kautta. Vihollinen kuuluu ryhmään ”he”, eikä ”heidän” tahtonsa ”meitä” kohtaan ole 

hyvä, vaan pikemminkin uhkaava. Macnair (2003, 21) kuvaa tätä erottelua laadullisena erilai-

suutena sodan aikana. Rauhan aikana saatamme ajatella, että ihmiset ovat perustaltaan saman-

laisia ja samanarvoisia, mutta sodan tilanteessa alammekin erottelemaan ihmisiä ”meihin” ja 

”heihin”. Asiat joita ”me” teemme, ovat luonteeltaan hyviä ja asiat joita ”he” - viholliset - te-

kevät, ovat luonteeltaan pahoja. 

 

Kansakuntien kontekstissa vihollisuuteen liittyy aina toiseuden tietoinen rakentaminen ja yl-

läpitäminen. Bauman (2000, 60–61) kuvaa osuvasti tätä rakentamista:  

Siinä missä oman ryhmän värit ovat rauhoittavia ja miellyttäviä, siinä vihollisen 

kuva maalataan räikein ja pelottavin värein. Viholliset ovat juonikasta ja juonit-

televaa sakkia. He ovat leppymättömän vihamielisiä, vaikka naamioituvatkin ys-

tävällisiksi naapureiksi, tai joutuisivat tekemään toisin kuin sydän sanoo. Jos he 

olisivat saaneet tahtonsa läpi, he olisivat miehittäneet, valloittaneet, orjuutta-

neet ja riistäneet - avoimesti, jos heillä on riittävästi valtaa, tai vaivihkaa, jos 

heidän täytyy salata todelliset aikeensa. Sen vuoksi on oltava koko ajan valp-

paana - pitää ruuti kuivana, niin kuin sanonta kuuluu, aseistaa itsensä ja uu-

denaikaistaa aseensa, osoittaa voimakkuutensa jotta vihollinen huomaisi sen ja 

tunnustaisi heikkoutensa ja luopuisi pahoista aikeistaan.  
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Viholliskuvien rakentamisella voidaan siis nähdä olevan jonkinlaisia erottumiseen liittyviä 

tarkoitusperiä. 

 

Vihollisuuksille on olemassa tilausta. On olemassa kolme keskeistä syytä tai selitystä sille, 

miksi vihollista tarvitaan. Psykologisen näkemyksen mukaan ihminen tarvitsee vihollisia voi-

dakseen antaa omille peloilleen ja vihamielisyydelleen kohteen. Vihollinen toimii tällöin ”va-

lepukkina” ja saa päälleen niitä ei toivottuja ominaisuuksia, joita ihminen pyrkii välttämään. 

Toinen vihollisuuksien selittäjä on poliittinen tilanne. Poliittiset johtajat luovat viholliskuvia 

saadakseen aikaan toimintaa ja ohjatakseen resursseja yhteisien tavoitteiden saavuttamista 

varten. Vihollisuus saa tällöin kollektiivisen, ohjaillun ja koko yhteisöä koskettavan luonteen.  

Kolmas selitys liittyy taistelutoimiin; käsitys vihollisesta auttaa taistelijaa rakentamaan psyko-

logista etäisyyttä vastustaan, mikä on äärimmäisen tärkeä tekijä silloin, kun tavoitteena on va-

hingoittaa vastustajaa fyysisesti. Vihollinen ei voi tässä asetelmassa olla toinen tavallinen ih-

minen vaan ikään kuin joku muu, jolla on epäinhimillisiä tai jopa demonisia piirteitä. (Sion, 

2017, 560 - 561)  

 

Sosiaalipsykologian teorioiden joukosta vihollisuutta näyttäisi selittävän Eräsen, Harisen ja 

Jokitalon (2008, 34) esittelemä ryhmäsosialisaatioteoria. Ryhmäsosialisaatioteorian mukaan 

ryhmien väliset ja sisäiset prosessit kasvattavat ryhmien välisiä eroja. Oman ryhmän suosimi-

nen ja ”toisten” muodostamaan ulkoryhmään kohdistuva vihamielisyys ovat evoluution myötä 

kehittyneitä prosesseja, jotka esiintyvät kaikkien kädellisten ryhmissä. Ihmisten ryhmissä nä-

mä prosessit tuottavat kontrastivaikutuksen, joka lisää ryhmien välisiä eroja ja pienentää ryh-

män jäsenten välisiä eroja. Jälkimmäistä kutsutaan assimilaatioksi. Tämän teorian perusteella 

vihollisuus voidaan ymmärtää kontrastivaikutuksen aikaansaamaksi äärimmäiseksi vihamieli-

syydeksi, joka perustuu omien kansalaisten ja siten omien sotilaiden suosimiseen osana sosi-

aalista ryhmänmuodostusta. Kansainvälisen politiikan ja strategian viitekehyksessä tämä 

kontrastivaikutus syntyy kansallisuuksiin perustuen. 

 

Kuka turvaa 

Kolmas turvallisuuden viitekehyksen asettama kysymys on miten turvataan, joka voidaan 

muotoilla muotoon: kuka vastaa turvallisuuden tuottamisesta (Limnéll 2009, 46). Tässä tut-

kimuksessa perusoletuksena on, että turvallisuuden tuottaja on upseeri, jolla on tietty suhde 

muihin yhteiskunnan turvaajiin. Tätä suhdetta pyritään siis selvittämään. Yhteiskuntaa tur-

vaavat myös muut viranomaiset, kuten Poliisi, Pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Näillä toimi-

joilla on omat vastuunsa yhteiskunnan sotilaalliseen turvaamiseen liittyen. Nämä toimijat ha-

luttiin myös huomioida osana sodan sosiaalista kuvaa. 
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Erityisen vakavan luonteen asevoimien käyttöön liittyvälle tarkastelulle antaa asevoimien pe-

rimmäinen luonne. Vaikka asevoimat nähdään Limnéllin kehyksessä turvallisuuden tuottaja-

na, ovat ne toisaalta Wilsonin (2008, 22) mukaan se yhteiskunnallinen instituutio, jolla on 

valmius tappaa ja tuhota. Asevoima voidaan siis nähdä uhkana tai turvallisuuden tuottajana, 

riippuen näkökulmasta. Kyseeseen voi tulla myös jonkinlainen näiden kahden äärilaidan yh-

distelmä. Tämä ristiriita lienee myös osa upseerien sodankuvaa. Mielenkiintoista onkin tietää, 

kokevatko upseerit itsensä ensisijaisesti turvallisuuden tuottajina vai vihollisten tuhoajina. 

Samalla kiinnostavaksi nousee kysymys siitä, miten upseerit ratkovat tällaista mahdollista ar-

voristiriitaa. 

 

Valtiovallan rooli sotilaallisen turvallisuuden ja maanpuolustuksen kehyksessä on monijakoi-

nen. Yhtäältä voidaan ajatella, että valtiovalta on turvallisuuden tuottaja. Valtiovallan tehtä-

vänä voidaan nähdä organisoida sotilaallinen maanpuolustus. Tällöin valtiovalta kuuluu jouk-

koon ”kuka suojelee”. Toisaalta valtiovalta tarvitsee suojelua. Valtiovalta voidaan nähdä täl-

löin yhteiskunnan elintärkeänä toimintona ja näin se kuuluisi ryhmään ”ketä suojellaan”. Täs-

sä tutkimuksessa ei haluttu rajata valtiovaltaa kuuluvaksi vain toiseen näistä ryhmistä. Valtio-

vallan rooli jätettiin näin ollen avonaiseksi ja pikemminkin oltiin kiinnostuneita siitä, miten 

upseerit itse hahmottavat suhdettaan valtiovaltaan osana sosiaalista sodankuvaa. 

 

Muita suojelijoita sotilaiden ja muiden turvallisuustyötä tekevien viranomaisten ohella ovat 

liittolaiset. Yksi aivan olennainen sotilaallisen menestymisen mahdollistaja länsimaisessa so-

dankäynnissä on ollut liittolaissuhteet (Centeno & Enriquez 2016, 93). Yksittäinen sotilaalli-

nen toimijavaltio on harvoin kyennyt täyttämään sotilaalliset tavoitteensa liittoutumatta.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Seuraavassa kuvassa on esitetty tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jossa yhdistyvät 

Limnéllin (2009) turvallisuuden viitekehys ja Scheinin (1992) näkemys sosiaalisten suhteiden 

merkityksestä osana kulttuuria. 
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Kuva 1 Sosiaalisen sodankuvan viitekehys 

Tässä tutkimuksessa artefakteina, eli todellisuudessa olemassa olevina toimijoina, ovat yh-

teiskunnan suojelijat, yhteiskunnan jäsenet, valtiovalta ja vihollinen. Tavallisesti artefakteina 

ymmärretään ihmisten tuottamia esineitä, symboleja ja niin edelleen, mutta toisaalta myös 

ihmisryhmää voitaneen käsitellä artefaktin tavoin. Ihmisryhmä elää, on ja toimii tietyllä taval-

la ja jakaa yhteisen tavan reagoida ympäristöönsä. Se on kulttuurin ilmentäjä. Näitä kulttuurin 

ilmentäjiä pyritään tässä tutkimuksessa tarkastelemaan upseerien näkemyksien ja kokemuksi-

en kautta. Tarkasteluvälineenä ovat upseerien asenteet näitä ryhmiä kohtaan, sekä upseerien 

arvolatautuneet oletukset kyseisistä ryhmistä. Jokaiseen ryhmään liittyy joitakin oletuksia, 

asenteita, arvoja ja syvällisiä taustaoletuksia ja näitä kulttuurin kerroksia siis pyritään tutki-

muksella selvittämään. Tällä tarkastelulla saadaan läpileikkaus upseerien arvoista ja syväole-

tuksista liittyen sodan osapuolten väliseen sosiaaliseen maailmaan. Samalla saadaan aikaan 

kuvaus upseerien mielissä olevista sodassa voimassa olevista sosiaalisista suhteista ja käytän-

nöistä. 

 

 

 

yhteiskunnan jäsenet 

yhteiskunnan suojelijat vihollinen 

 

Upseerien asenteet yhteiskunnan 

jäseniä, yhteiskunnan suojelijoita 

ja vihollisia kohtaan. 

 

Upseerien arvot liittyen yhteiskun-

nan jäsenten, suojelijoiden ja vi-

hollisten välisiin suhteisiin 

Upseerien syväoletukset liittyen yh-

teiskunnan jäsenten, suojelijoiden ja 

vihollisten välisiin suhteisiin - ihmis-

kuva. 

Artifaktien taso:  

Näkyvä maailma, esi-

neet, teot, puhe 

Arvojen taso: 

perustavalaatuisia us-

komuksia ja merkityksiä 

ihmisryhmiin liittyen - 

piilossa, mutta lausutta-

vissa 

Asenteiden taso: 

suhtautumisia ihmis-

ryhmiä kohtaan - välillä 

ulkoisesti havaittavissa 

olevia 

 

valtiovalta 

Syväoletusten taso: 

perimmäinen ymmärrys 

ihmissuhteiden merki-

tyksestä ja tarkoitukses-

ta ja ihmisryhmien väli-

sistä suhteista - piilossa 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

3.1 Sosiaalinen konstruktivismi tieteenfilosofisena taustaoletuksena 

 
Ontologiset lähtökohdat 

Ontologisia kysymyksiä - siis kysymyksiä tutkittavan todellisuuden luonteesta - voidaan lä-

hestyä objektivismin ja subjektivismin kautta. Objektivismi ontologisena oletuksena antaa 

ymmärtää, että tutkittava ilmiö on olemassa sellaisenaan ja siitä voidaan tehdä arvoista ja 

asenteista vapaita tulkintoja. Subjektivismi viittaa taas käsitykseen tutkimuksen kohteena ole-

vasta todellisuudesta, joka on olemassa vain inhimillisen tulkinnan ja esitystavan kautta. 

(Saunders, Lewis ja Thornhill 2012, 131–132.) Tämä tutkimus perustuu oletukseen siitä, että 

tutkittava todellisuus, upseerien sosiaalinen sodankuva, on ennen kaikkea subjektiivinen ja si-

doksissa upseerien ajatuksiin ja elämismaailmaan. Tämä subjektiivinen sodankuva tulee esille 

tutkijan ja tutkimuksen informantin välisessä keskustelussa. 

 

Berger ja Luckmann (1994, 29–39) esittelevät todellisuuden sosiaalisen rakentumisen teorian. 

Upseerien elämismaailma on tässä tutkimuksessa tämän teorian mukainen jokapäiväisten ha-

vaintojen, kokemusten ja elämässä kohdattavien asioiden kokonaisuus, jossa upseerit muo-

dostavat ymmärrystään sodan luonteesta ja sodankuvasta. Tätä elämismaailman kokonaisuutta 

Bauman (2000, 15) tarkoittaa käyttämällä sanaa ”arkijärki”. Arkijärjellä hän viittaa ”tuohon 

rikkaaseen, mutta järjestämättömään, epäsystemaattiseen sekä usein epämääräiseen ja häily-

vään tietoon, jonka perusteella luovimme arkielämässämme”. Arkijärjellä tarkoitetaan siis jo-

kapäiväisen elämän ymmärtämistä ja älyllistä käsittelyä. Tässä tutkimuksessa sosiaalisesti ra-

kentunut elämismaailma ja arkijärki tarkoittavat sitä, että jokaisella upseerilla on oma ymmär-

rys sodan todellisuudesta ja tämä ymmärrys on rakentunut ajan kuluessa sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja vuorovaikutuksessa maailman tapahtumien kanssa. 

Näistä eri lähteistä tullutta tietoa upseeri on tiedostaen tai tiedostamatta valikoinut hänen maa-

ilman- ja sodankuvaansa. Tätä maailman- ja sodankuvaa voimme tutkia upseerien avustuksel-

la eri tavoin. 

 

Yksi tärkeä ontologinen seikka tässä tutkimuksessa on aikakäsitys. Tutkittaessa sodan sosiaa-

lista kuvaa, on ensinnäkin hyväksyttävä, että sodankuvaa voidaan tutkia jo rauhan aikana. 

Tämä oletus on mahdollista tehdä sosiaalisen konstruktivismin taustaoletusten kautta. Berger 

ja Luckmann (1994, 32–34) kuvailevat, miten jokaisen ihmisen arkitodellisuus, toisin sanoen 

tässä ja nyt -todellisuus, on se ankkuri, joka tekee maailman tarkastelusta ylipäänsä järkevää. 

Menneisyytemme ja tulevaisuutemme ankkuroituvat tähän hetkeen. Tämä ymmärrys antaa 

meille mahdollisuuden tarkastella myös mahdollisia tulevaisuuksia, tämän tutkimuksen tapa-
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uksessa mahdollisesti tulevan sodan todellisuutta. Sosiaalisen konstruktivismin mukaan eri 

ihmisillä on erilainen käsitys tulevaisuudesta ja muista todellisuuksista arkitodellisuuden ul-

kopuolella. Mielenkiinto näitä poikkeavia, mutta osiltaan kuitenkin samanlaisia sodan todelli-

suuksia kohtaan, on käyttövoimana tässä tutkimuksessa. Kangas (2010, 95) kuvaa ihmiselle 

tyypillistä historia - nykyisyys - tulevaisuus -rakennetta merkityksiä antavana kokonaisuutena 

ja jopa sotilaan identiteettiä määrittävänä merkitysrakenteena. Tässä tutkimuksessa aikakäsi-

tys on siis sellainen, että tutkimuksen kohteena olevien sotilaiden käsitys sodasta - sodankuva 

- on tässä hetkessä voimassa oleva historiatiedon varassa rakentunut merkitysjärjestelmä, jon-

ka avulla voidaan tarkastella mahdollisesti tulevaisuudessa manifestoituvaa sotaa. Toki on 

ymmärrettävä, että tämä (tulevaisuuden) sodan kuva on subjektiivinen ja jokaiselle sotilaalle 

uniikki. Samalla sillä on kuitenkin todellisen tulevaisuuden kannalta merkitystä; teemme va-

lintoja Puolustusvoimissa valmistautuessamme mahdolliseen tulevaan sotaan merkitysjärjes-

telmiemme kautta. Upseerit tekevät päätöksiä työssään oletuksien ja merkitysten kautta. 

 

Epistemologiset lähtökohdat 

Epistemologiset oletukset määrittävät tutkimuksessa käsiteltävää tietoa ja sen hyväksyttävyyt-

tä tieteellisesti oikeaksi tai olennaiseksi tiedoksi. Tutkijan on tehtävä muutamia valintoja 

omaan tiedonkäsitykseen liittyen, jotka ohjaavat tutkimuksen aineiston hankintaa, aineiston 

analyysiä ja tutkimuksen johtopäätöksiä. Saunders et al. (2012, 132–136, 140) esittelevät nel-

jä erilaista tutkimusfilosofista lähtökohtaa liittyen epistemologisiin oletuksiin. Nämä filosofi-

set olettamukset ovat positivismi, realismi, pragmatismi ja interpretivismi. Positivismi ja rea-

lismi liittyvät enemmän tai vähemmän luonnontieteistä johdettuun tapaan tehdä tutkimusta; 

asiat ovat niin kuin ovat ilman suurempia tulkinnallisuuksia tai arvolatauksia
4
. Tämän tutki-

mus kuitenkin koskettaa erityisesti upseerien tulkintoja sodan sosiaalisista tekijöistä ja upsee-

rien arvoille, asenteille ja sosiaalisten suhteiden merkityksille annetaan erityinen painoarvo. 

Tutkittava todellisuus näyttäytyykin ennen kaikkea ihmisten mielissä olevalta tietokokoelmal-

ta ja samalla syvällisemmältä ja vaikeammin tavoitettavammalta kokonaisuudelta. Tällöin 

siirrytään tulkinnallisen tutkimuksen (engl. interpretivism) piiriin. Tulkinnallisessa otteessa 

ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita inhimillisestä tekijästä osana sosiaalista maailmaa. Ihmi-

set tulkitsevat todellisuutta eri tavoin ja tämä tulkinta hyväksytään tutkimuskohteeksi. Tällai-

sessa lähtökohdassa tutkijan on otettava jopa empaattinen rooli kyetäkseen tulkitsemaan ih-

misten ymmärrystä todellisuudesta. Epistemologisesti tässä tutkimuksessa oikeaksi tiedoksi 

siis hyväksytään analyysin kautta tavoitettu kuvaus upseerien subjektiivisesta sosiaalisesta to-

dellisuudesta. 

                                                 
4
 Tosin kriittisen realismin mukaan osaksi todellisen tieteellisen tiedon hankintaa liittyy myös inhimillinen tul-

kinta ja merkityksen antaminen. 
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Sosiaalisesti rakentunut maailma ja kulttuurin kieli 

Valtasen mukaan (2008, 30–31) sotilas on aina osa kulttuuria. Sotilas - ihminen - on syntynyt 

tiettyyn yhteisöön ja rakentanut maailmankuvaansa tässä yhteisössä syntymästään saakka. 

Hän on omaksunut kulttuurin kielen ja käytettävän kielen erilaisten sanojen merkitykset. Pu-

hutaan merkitysjärjestelmästä. Käytettävät sanat saavat kulttuurisidonnaisia merkityksiä. Näin 

sotilas osana kulttuurillista ryhmää muodostaa käsityksensä todellisuudesta niiden sosiaalises-

ti opittujen merkitysten kautta, joita hän ajattelussaan ja puheessaan käyttää. Alasuutari 

(2011) viittaa kulttuuriryhmään termillä kollektiivinen subjektiviteetti. Sillä tarkoitetaan sa-

manlaisen kulttuurin jakavan yhteisön piirissä omaksuttua yhteistä elämän tapaa sekä maail-

man hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tapaa. 

 

Bergerin & Luckmannin (1994, 47–48) mukaan jokapäiväinen elämämme perustuu yhteiseen 

kieleen. Kieli on lähtöisin kasvokkaisesta kommunikaatiosta, jossa keskustelijat eivät vaihda 

vain sanoja, vaan ennen kaikkea sanoihin, äänteisiin ja puhetapoihin liittyviä merkityksiä. Pu-

hujat reagoivat toistensa puheeseen ja tuovat esille omia intentioitaan suhteessa toiseen puhu-

jaan.  Valtasen (2008, 31) mukaan puhutulla ja kirjoitetulla kielellä ja puhumisen tavoilla on 

erityinen merkitys sosiaalisessa konstruktivismissa. Kieli ei ole vain ajatusten ilmaisun väline 

vaan koko ajattelun edellytys ja kielen käyttö on ennen kaikkea sosiaalista toimintaa, jossa 

muodostetaan merkityksiä. Kieli voidaan nähdä puolestaan yhteisenä kulttuurin artefaktina tai 

artefaktien kokoelmana, joka kumpuaa itse kulttuurista (Schein 1992). Kulttuuri tulee kielessä 

todeksi. 

 

”Merkitys” terminä on erittäin tärkeä tekijä kulttuurin tutkimuksen piirissä ja osana sosiaalisen 

konstruktivismin tietoteoriaa. Joskus arkisiltakin tuntuvat käsitteet aukeavat tieteelliselle tar-

kastelulle juuri esineiden, symbolien ja sanojen merkityksien kautta. Ymmärtämällä jonkin 

objektin sosiaalisesti rakentunut erityinen merkitys, voidaan tehdä uudenlaisia johtopäätöksiä 

yhteisön elämismaailmasta ja siihen kuuluvista arvoista, asenteista ja maailmakuvasta. Kaikki 

ihmisen elämismaailmassa olevat objektit hahmotetaan osana maailmankäsitystä suhteessa 

tulkitsijaan ja suhteessa toisiinsa. Erityistä tutkimuksellista mielenkiintoa voidaan kiinnittää 

sellaisiin objekteihin, joilla on erityistä merkitystä tarkasteltavan yhteisön maailmanselitys-

mallissa. Nämä objektit ja niihin liittyvät merkitykset tekevät maailmasta tietyssä kulttuuripii-

rissä erityisen kiinnostavan ja mielekkään. (Alasuutari 2011, 58–61) Tässä tutkimuksessa py-

ritään siis tarkastelemaan upseerien elämismaailman sosiaalisia merkityksiä, joilla on heidän 

sotilaallisen toimintansa kannalta erityistä merkitystä. Näin huomio kiinnittyy (muun muassa) 
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sellaisten sanojen kuin vihollinen, sotilas, siviili (tai kansalainen), väkivalta ja valtiovalta 

saamiin merkityksiin upseerien elämismaailmassa. 

 

Sosiaalinen konstruktivismi ohjaa tutkimuksen tekemistä 

Sosiaalinen konstruktivismi tutkimuksen tekemisen taustaoletuksena antaa selkeitä suuntavii-

voja tutkimuksen toteuttamiselle. Valtanen (2008, 31) esittelee neljä sosiaaliselle konstrukti-

vismille tyypillistä perusoletusta, jotka ohjaavat tutkimusprosessia: 

 

1. Itsestään selvänä pidettyyn tietoon tulee suhtautua kriittisesti.  

Havaintomme sellaisineen eivät kerro maailmasta totuutta, vaan havainnot saavat erilaisia la-

tauksia sosiaalisesti rakentuneiden merkityksien kautta. Tulkinta tapahtumasta voi olla erilai-

nen riippuen omaksumastamme sosiaalisesta rakennelmasta. Alasuutarin (2011, 59) mukaan 

tämä saattaa johtaa tutkimusasetelmaan, jossa tutkitaan arkielämän kannalta aluksi itsestään 

selvänä pidettyjä, marginaalisia ja toisarvoisia asioita. Merkityksien tutkiminen on kuitenkin 

syvällistä ja sen kautta sosiaalisista ryhmistä saadaan tietoa, joka normaalissa päivittäisessä 

keskustelussa jää täysin huomiotta. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi aluksi sana ”vihollinen” 

näyttäytynee sotilaille itsestään selvänä asiana, joka ei sinänsä selityksiä kaipaa. Sanaan ”vi-

hollinen” kuitenkin liittyy merkityksiä, jotka selittävät sotilaan ja vihollisen sosiaalisen suh-

teen erityislaatuisuutta verrattuna ”siviilin” ja ”vihollisen” suhteeseen. Näihin merkityksiin ja 

arvolatauksiin halutaan tutkimuksessa päästä käsiksi uuden tiedon luomiseksi. 

 

2. Käsityksemme maailmasta ovat relatiivisia.  

Ihminen on tietyn kulttuurin kasvatti ja suhteessa toiseen kulttuuriin omat käsityksemme to-

dellisuudesta ovat poikkeavia, mutta eivät ”totuudenmukaisempia” tai parempia. Alasuutarin 

(2011, 59) mukaan tämä näkyy erityisesti tutkimuksessa esille tulevina arvolatauksina, joita 

tutkimuskohteisiin saattaa liittyä. Tutkimuksellisesti on kuitenkin tiedostettava, että nämä ar-

vot liittyvät tietyn ryhmän tapaan hahmottaa maailmaa, eikä niitä voida pitää totuudellisina 

ainoina ja oikeina arvoina. Tutkijan on toki myös muistettava, että tukimusta ohjaavat tieteen-

alaan liittyvät tieteelliset ihanteet, jotka ovat tieteenalasta ja tutkimustehtävästä riippuvaisia 

(Eskola & Suoranta 2014, 26–30), joita ei tule sekoittaa tutkimuksessa esille tulevien arvola-

tausten kanssa. Tämä ajatus ohjaa tätä tutkimusta siinä mielessä, että tarkoituksena ei ole pyr-

kiä eettiseen tai moraaliseen tutkimukseen sinänsä, vaikka kulttuurillisia arvovalintoja voi-

daan pitää myös valintoina siitä, mikä on oikein tain väärin tietyssä tilanteessa. Käsitys oike-

asta ja väärästä nähdään siis kulttuurille alisteisena asetelmana tässä tutkimuksessa. 

 

3. Tieto syntyy sosiaalisissa prosesseissa 
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Totuus ja ymmärrys todellisuudesta määritellään ihmisten välisessä keskustelussa. Todelli-

suus on sellainen, miksi sen yhdessä määrittelemme. Tämä määrittely voinee sisältää myös 

objektiivisen todellisuuden piirteitä, mutta sitä värittää aina yhteinen, kulloisessakin tilantees-

sa vallitseva jaettu subjektiivisuus.  Alasuutarin (2011, 64) mukaan yhteinen jaettu ”totuus” 

mahdollistaa ylipäänsä yhteiskuntaelämän, sillä vuorovaikutuksessa muodostettu kuva maa-

ilmasta saa tällöin erilaisia kaikkia määrittelijöitä tyydyttäviä piirteitä. Tässä tutkimuksessa 

siis hyväksytään ajatus, jossa myös tutkijan ja informantin keskustelu luo todellista, merkityk-

sellistä ja oikeaa tietoa. Tämä näkyy vuoropuheluna suoritettaessa tutkimushaastattelua. 

 

4. Tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen 

Tieto ja ymmärrys todellisuudesta tuottavat toimintaa. Sosiaalisesti määritellyllä yhteisesti 

jaetulla ”totuudella” on siis käytännöllistä ja koko yhteisöä koskettavaa merkitystä. Tieto ja 

totuus liittyvät täten poliittisiin päätöksiin ja tällöin tieto saa vallankäytöllisen luonteen. Se, 

mikä milloinkin määritellään totuudeksi, ohjaa yhteisön valintoja ja suhtautumisia. Tällöin 

maailmankuvaan tulee mukaan myös eettinen ulottuvuus - tiedolla on seurauksia muidenkin 

kuin vain ”tietäjän” elämässä. Tieto johtaa normittamiseen ja vaatimuksiin siitä, mitä kulloin-

kin tulisi tehdä ja miten yhteisön pitäisi toimia (Alasuutari 2011, 64). Upseereilla on vaiku-

tusvaltaa yhteiskunnassamme ja heidän käsityksensä sodan todellisuudesta vaikuttavat muun 

muassa yhteiskunnalliseen varautumiseen, sotilaskoulutukseen ja viranomaisten väliseen yh-

teistyöhön. Tässä näkökulmassa on tärkeää ymmärtää, minkälainen upseerien sodankuva pe-

rimmiltään on. 

 

3.2 Laadullinen menetelmä tutkimuksen lähtökohtana 

 

Laadullisen tutkimuksen historiallinen tausta 

Ymmärtääksemme paremmin tässä tutkimuksessa käytettävää laadullista metodologiaa, on 

syytä luoda lyhyt katsaus laadullisen tutkimuksen historiaan ja vaikutuksiin osana sosiaalitie-

teitä. Tämä katsaus auttaa myös lukijaa asemoimaan tutkimusmenetelmät osaksi laajempaa 

tutkimuskontekstia. 

 

Laadullinen tutkimusperinne voidaan jäljittää antiikin aikaan, filosofian historiaan ja Aristote-

leen tieto-opin ja logiikan teorioihin. Filosofian keskeisiä kysymyksiä ovat olleet tieto-

opilliset kysymykset eli kysymykset siitä, mikä on oikean tiedon alkuperä, mitkä ovat tiedon 

hankkimisen mahdollisuudet ja rajat, sekä minkälainen tieto on luotettavaa ja varmaa. Filoso-

fian toinen keskeinen teorian muodostuksen kohde tieto-opin ohella on ollut logiikka. Logii-

kassa ollaan kiinnostuneita siitä, minkälaista on oikeanlainen eli muodollisesti pätevä päätte-



37 

 

ly. Aristoteleen teoriat näihin filosofian osa-alueisiin liittyen ovat merkittävä osa tieteenfiloso-

fian laadullisen näkökulman kehitystä. (Niiniluoto 2002, 36–42) 

 

Aristoteles asettui kriittiselle kannalle toisen merkittävän tieteenfilosofin, Platonin, tieto-oppia 

kohtaan. Platonille puhtainta ja oikeinta tietoa esittivät erilaiset ideat, jotka olivat saavutetta-

vissa järjen ja ajattelun keinoin. Erityisesti geometrialla oli tärkeä rooli platonilaisessa ajatte-

lussa. Aristoteles puolestaan painotti empiiristä, toisin sanoen aisteilla tehtävien havaintojen 

tärkeyttä oikean tiedon luomisessa. Aistihavaintojen kautta eri tieteenalojen perustotuudet tu-

lisivat näkyviin, kun niihin yhdistettäisiin induktiivinen päättely. Näin syntyi ero platonilaisen 

rationalismin ja aristoteelisen empirismin välille.  Sittemmin empirismi on saavuttanut mer-

kittävän aseman tieteenfilosofiassa. Näiden kahden (tieteen-) filosofin ajattelun eroja voidaan 

pitää ensimmäisenä erottelulle laadulliselle ja määrälliselle tutkimukselle. (Niiniluoto 2002, 

39–43) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään empirismiä uuden tiedon luomisessa ja paljastami-

sessa. Havainnot kerätään haastattelemalla upseereita ja tieto koostetaan haastatteluaineiston 

analyysin avulla. Oma sijansa on myös tulkinnalla. Voidaan ajatella, että mitä syvemmälle 

upseerien arvorakenteisiin halutaan päästä käsiksi, sitä enemmän on tulkittava heidän puhet-

taan. 

 

Niiniluodon (2002, 42–43) mukaan Aristoteleen tieteenfilosofian voidaan nähdä vaikuttaneen 

antiikin ajan jälkeen mm. 1100- ja 1600-lukujen välisenä aikana monien tieteentekijöiden 

ajatteluun. Uusplatoninen tieteenkehitys kuitenkin kyseenalaista aristoteelisen perinteen ja 

tämä kyseenalaistaminen kirkastui erityisesti Galilein ajattelussa 1500- ja 1600-lukujen vaih-

teessa, jolloin hän kykeni määrittelemään perusteet uudelle luonnontieteelle. Galileinen perin-

ne voidaan nähdä jatkumona platonilaiselle perinteelle, jossa korostetaan matematiikan hyö-

dyntämistä maailman tutkimisessa ja oikean tiedon rakentamisessa. Tuomi & Sarajärvi (2013) 

kuvailevat laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroja aristoteelisen ja galileisen tieteentradi-

tioiden kautta. Galileinen perinne korostaa muun muassa inhimillisen toiminnan tutkimista 

rinnastettuna muuhun luonnon toimintaan, toisin sanoen objektiivisesti. Inhimillinen toiminta 

galileisessa perinteessä on riippuvaista subjektin ulkopuolisista tekijöistä, jotka eivät ole sub-

jektista riippuvaisia. Aristoteelisessa perinteessä inhimillisen toiminnan rinnastaminen luon-

non toimintaan nähdään mahdottomana, koska inhimillisessä toiminnassa on aina mukana 

subjektiivinen tahto, aikomus tai ”momentti”. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on 

nimenomaan se upseerien subjektiivinen tekijä tai se ”momentti”, joka ajaa upseereita ole-

maan upseereita ja työskentelemään sotilaan ammatissa. On vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, 

tutkia upseerien käsityksiä sodan sosiaalisista olosuhteista, jos upseerien subjektiviteettia ei 

huomioida. Upseereilla on jokin tahtotila ja tavoite sodan suhteen. Upseerien subjektiviteetti 
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ja kyky pohtia sotaa subjektiivisista ja oletuksellisista lähtökohdista käsin, on aristoteelisen 

perinteen mukaan täysin mahdollista.  

 

Aristoteelinen perinne keskittyy ilmiöiden ymmärtämiseen erotuksena selittämisestä. Tuomi 

& Sarajärvi (2013, 28–34) kuvaavat miten ”ymmärtäminen ihmistä tutkivien tieteiden meto-

dina on eräänlaista eläytymistä tutkimuskohteisiin liittyvään henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, 

tunteisiin ja motiiveihin”. He toteavat, että ymmärtäminen tarkoittaa - pienellä varauksella - 

jollain tavalla psykologista otetta tutkimusaiheeseen. Ymmärtämiseen liittyy myös aikomuk-

sellisuus; tulemme tutkimuksen kautta ymmärtämään jonkin kokonaisuuden tarkoituksen tai 

mielekkyyden tarkastelemalla kokonaisuutta edustavan viiteryhmän toimintaa ja keskustele-

malla heidän kanssaan. Tällaisesta ymmärrykseen pyrkivästä tieteenharjoittamisesta on erin-

omaisena esimerkkinä hermeneutiikka ja hermeneuttinen filosofia, joka nousi esiin kritiikkinä 

uuspositivismille 1800-luvulla. 

 

Eskola & Suoranta (2014, 26) toteavat, että laadullisen empiirisen tutkimuksen tausta voidaan 

jäljittää erityisesti hermeneuttiseen ja fenomenologiseen perinteeseen. Hermeneuttinen perin-

ne korostaa ihmisen kokemusmaailmaa tutkimuskohteena. Tällöin tutkimuskohteen luonne 

muodostuu aivan erilaiseksi, kuin tutkittaessa esimerkiksi fyysistä maailmaa ja fyysisiä kap-

paleita. Tutkittaessa ihmisen kokemusmaailmaa siirrytään ”mielen konstruoimaan maail-

maan” ja ihmisen luomaan merkitystodellisuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 31.) Immanuel 

Kant otti kantaa rationalismin ja empirismin väliseen köydenvetoon toteamalla, että tieto ei 

voi kohdistua (fyysisen maailman) olioihin sinänsä vaan ilmiöihin - toisin sanoen ”maailmaan 

sellaisena kuin se meille näyttäytyy” (Niiniluoto 2002, 46). Esimerkiksi luonto voidaan nähdä 

aina olevan olemassa tutkimuskohteena ihmisestä riippumatta, mutta yhteiskunnalliset käy-

tännöt ovat olemassa vain ihmisen kautta (Tuomi & Sarajärvi 2013, 32) - toisin sanoen yh-

teiskunnalliset käytännöt, esimerkiksi sotilaallinen maanpuolustus ja yhteiskunnan turvalli-

suustyö, ovat olemassa vain niiden saamien inhimillisten tarkoitusten ja merkitysten kautta. 

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmistieteellistä tutkimusta ei voitaisi tehdä positivisti-

sesta (galileisesta) lähtökohdasta käsin. Vaikka eroja tutkimusfilosofioiden lähtökohdissa on-

kin, on viimeisinä vuosikymmeninä entistä enemmän ymmärretty näiden lähtökohtien täyden-

tävyys toisiaan kohtaan (Eskola & Suoranta 2014, 26). Tämä yhdistelevä näkökulma edustaa 

pragmaattista lähtökohtaa tutkimuksen tekemiseen; tutkija voi hyödyntää useita tieteenfiloso-

fisia taustaoletuksia työssään, olivat ne sitten subjektivismiin tai objektivismiin taipuvaisia 

(Saunders ym. 2012, 130). Tässä tutkimuksessa nojaudutaan kuitenkin selvästi subjektiivi-

suutta painottavaan, aristoteeliseen, fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenkäsitykseen. 
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Fenomenologis-hermeneuttinen perinne on osa laajempaa hermeneuttista perinnettä. Her-

meneutiikan ja fenomenologian perinteiden voidaan nähdä yhdistyneen kahdesta erillisestä 

tutkimushaarasta, joilla kuitenkin on yhteinen aristoteelinen tieteen taustaymmärrys. Sekä fe-

nomenologiassa että hermeneutiikassa tutkimuksen tekemisen kannalta keskeisiä käsitteitä 

ovat inhimillinen kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. Näitä kolmea kokonaisuutta lähesty-

tään tieteellisesti ymmärtämisen ja tulkinnan käsitteiden kautta. Samalla merkittävää on, että 

sekä tutkittava että tutkija ovat molemmat ihmisiä. Tämä kytkee fenomenologis-

hermeneuttisen tutkimuksen takaisin ihmistieteisiin ja siten hermeneutiikkaan.. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 34.) Upseereilla on kokemus elämismaailmasta ja heillä on erilaisia sosiaalisia 

merkityksiä, joita he liittävät eri toimijoihin, joita sodan kuvaan kuuluu. Tässä yhteisöllisyy-

den kontekstissa syntyy jälleen uusia merkityksiä, jotka eivät liity vain upseerien henkilökoh-

taiseen elämään vaan yhteiskuntaan, jota he sotilaallisesti suojelevat. Upseereilla on intentioi-

ta ja tarkoituksia toiminnalle, joka kohdistuu yhteiskunnan jäseniin ja sitä uhkaavia vihollisia 

kohtaan. Juuri toimijan inhimillinen intentionaalisuus ja tarkoituksellisuus muodostavat pe-

rustan fenomenologiselle tutkimukselle (Niiniluoto 2002, 54–55).  Tätä kokonaisuutta voi-

daan ymmärtää ja tulkita fenomenologis-hermeneuttisesti ja siten käsitellä upseerien todelli-

suutta tieteellisesti. 

 

3.3 Haastattelu aineiston hankinnan menetelmänä 

 
Sotilassosiologian alalla aineistoja on kerätty erilaisia tutkimuksia varten mm. kirjallisilla ky-

selyillä, sosiometrisellä mittauksella, osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla. Kirjalli-

silla kyselyillä on Puolustusvoimissa pitkät perinteet. Myös sosiometrisen mittauksen perin-

teet yltävät kauaksi ja Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdyissä tutkimuksissa sitä on käytetty 

mm. pienryhmäilmiöiden tutkimiseen. Osallistuvaa havainnointia on myös hyödynnetty 

Maanpuolustuskorkeakoulun sosiologisissa tutkimuksissa. (Harinen 2011, 80–95.) Hyväksi 

havaittuna sosiologisena aineiston keräämisen menetelmänä mainitaan haastattelu. Haastatte-

luja voidaan hyödyntää silloin, kun halutaan syventyä johonkin aiheeseen tarkemmin tai tutki-

ja haluaa esittää saamiensa vastauksien perusteella lisäkysymyksiä (Harinen 2011, 85). Haas-

tattelu voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilöhaastatteluina tai lomakehaastatteluna (Metsämuu-

ronen 2006, 231–232). 

 

Edellä kuvatuista neljästä aineiston hankinnan menetelmästä tähän tutkimukseen valittiin 

haastattelu ja erityisesti yksilöhaastattelu. Tarkoituksena ei ollut tehdä pienryhmätutkimusta, 

jolloin sosiometrinen mittaus ei voinut tulla kyseeseen. Osallistuva havainnointi taas ei ollut 

mahdollista toteuttaa ajankäytöllisistä kysymyksistä johtuen - tutkijalla ei ollut mahdollista 

seurata kohdeorganisaatiota pitkiä aikoja, eikä se tutkimusongelman kannalta muutenkaan 
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tuntunut toimivalta aineiston hankinnan menetelmältä. Kulttuurin tutkimuksen hengessä oli 

päästävä syvemmälle kuin vain näkyvien toimien ja puheiden maailmaan (Schein 1992). Lo-

makkeella toteutettava kysely tai lomakehaastattelu taas olisi ollut mahdollinen tapa hankkia 

hyvää aineistoa, mutta haasteena oli tutkimusongelman syvällisyys. Tarpeena oli selvittää up-

seerien syvällisiä käsityksiä sodasta ja siinä hallitsevista sosiaalisista merkityksistä, joten so-

pivan kyselyn rakentaminen olisi ollut haastavaa. Lisäksi aineiston tarkastelun jälkeen olisi 

kuitenkin herännyt tarve syventää vastauksia ja haastatella informantteja tarkemmin. Näin ol-

len jäljelle näistä aineiston hankinnan menetelmistä jäi haastattelu ja sen todettiinkin sopivan 

tutkimuksen aineiston hankinnan menetelmäksi hyvin huomioiden tutkimusongelman ja tie-

don intressin syvällisyys. 

 

Tutkimushaastattelussa tutkija keskustelee informantin kanssa erilaisista aiheista ja informan-

tille voidaan antaa paljonkin keskustelutilaa riippuen haastattelun tyypistä ja aineiston tar-

peesta. Haastattelu voi olla rakenteeltaan strukturoitu, jolloin se vastaa lähinnä kirjallista ky-

selyä sisältäen hieman liikkumavaraa, tai puolistrukturoitu, jolloin informantilla on mahdolli-

suus kertoa laajemmin näkemyksistään käsiteltävään aiheeseen liittyen. (Harinen, 2011, 85–

86) Haastattelu voi olla myös ei-strukturoitu. Ei-strukturoitu haastattelu tulee kyseeseen sil-

loin, kun pyritään löytämään jotakin uutta, ote tutkimukseen on induktiivinen ja tutkimusta 

tehdään grounded theoryn hengessä etsien uusia näkemyksiä ja luoden uutta teoriaa (Saunders 

ym. 2012, 377).  

 

Haastattelun tarkoituksena tässä tutkimuksessa oli löytää upseerien sosiaalisesta sodankuvasta 

jotakin uutta ja syvällistä ja kartoittaa alueita, joita ei tutkimuksella oltu aikaisemmin laajasti 

tarkasteltu. Toisaalta tutkimuksen taustaksi kyettiin löytämään kattava teoriapohja, jota voitiin 

hyödyntää haastattelurungon rakentamisessa. Näin ollen haastattelumenetelmäksi valittiin teo-

riaohjaava puolistrukturoitu haastattelu ja tämän lisäksi informanteille haluttiin antaa vapaus 

kuvata syvällisesti merkitysavaruuttaan keskusteluaiheisiin liittyen.  

 

Teoriaohjaavan teemahaastattelun avulla voidaan saavuttaa tietoa vain teemojen määräämissä 

rajoissa. Koska kulttuurin tutkimuksessa on kyse hyvin syvällisen ilmiön tutkimisesta, on tut-

kijan kyettävä tarttumaan mahdollisiin johtolankoihin aineistoa kerättäessä. Mitä jos jokin 

haastattelussa esille tuleva asia on tutkijan mielestä selvittämisen arvoinen, vaikka se ei alku-

peräistä teemaa suoranaisesti koskettaisikaan? Tällöin johtolanka voidaan jättää huomiotta tai 

sitten lankaan voidaan tarttua ymmärryksen laajentamiseksi ja mielenkiintoisten seikkojen 

löytämiseksi. Jos uutta tietoa tutkimuskohteen kulttuurillisista syvärakenteista todella halu-

taan saavuttaa, kannattanee tällöin johtolankaan myös tarttua. Tätä tutkimusvalintaa tukee 
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myös fenomenologis-hermeneuttinen tieteenkäsitys. Tuomen ja Sarajärven (2013, 35) mukaan 

fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa yksi tarkoitus on ”nostaa tietoiseksi ja näky-

väksi se, minkä tottumus on häivyttänyt huomaamattomaksi ja itsestään selväksi, tai se, mikä 

on koettu, mutta ei vielä tietoisesti ajateltu”. Tällaisessa asetelmassa tutkija ikään kuin kalas-

taa tutkimuskohteen pinnan alta niitä tutkittavan mielestä itsestään selviä merkityksiä, joita 

tutkittava ei välttämättä tietoisesti edes huomaa mainita. Tällöin tutkimusmenetelmä on par-

haimmillaan vuoropuhelua, jossa tutkija yrittää päästä perimmäisten merkitysten äärelle, joita 

voitaneen kutsua kollektiivisessa viitekehyksessä kulttuurin syväoletuksiksi. 

 

Haastatteluja suunniteltiin suoritettavan kaksitoista kappaletta. Neljä haastateltavaa oli kadet-

tikoulussa opiskelevia ensimmäisen vuosikurssin kadetteja. Kaksi haastateltavaa olivat suorit-

tanut sotatieteiden kandidaatin opinnot ja yksi oli suorittanut sotatieteiden maisterin opinnot. 

Kolme upseeria opiskeli yleisesikuntaupseerikurssilla ja yksi haastateltava oli suorittanut 

yleisesikuntaupseerin tutkinnon aikaisemmin. Näin ollen kahdestatoista suunnitellusta haas-

tattelusta toteutui lopulta yksitoista, sillä yksi haastatteluun kutsuttu upseeri ei lopulta osallis-

tunut haastatteluun henkilökohtaisista syistä. Haastateltujen upseerien sotilasarvot olivat ka-

detti (neljä kpl), luutnantti, yliluutnantti, kapteeni (kolme kpl), komentajakapteeni ja eversti-

luutnantti. Upseereista kaksi oli palvellut ilmavoimissa, kaksi oli palvellut merivoimissa, kak-

si oli palvellut Rajavartiolaitoksessa ja viisi oli palvellut maavoimissa. Haastatelluista kaksi 

oli naisia ja yhdeksän miehiä. Näillä haastateltaviin liittyvillä valinnoilla pyrittiin saamaan 

mahdollisimman monipuolinen haastatteluaineisto ja siten mahdollisimman monipuolinen 

kuva upseerien käsityksistä sodan sosiaalisesta luonteesta.  

 

Haastattelun käytäntönä oli, että tutkija esitteli ensin tutkimusaiheen ja perehdytti haastatelta-

van tutkimuksen järjestelyihin, haastateltavan asemaan, tutkimuksen luottamuksellisuuteen, 

tiedon käsittelyyn ja haastatteluaineiston anonymiteettiin. Tämä toteutettiin esittämällä haasta-

teltavalle haastattelukirje, joka on tämän raportin liitteenä yksi (LIITE 1). Tämän jälkeen 

haastateltavalla oli mahdollisuus kysyä kysymyksiä tutkimuksen järjestelyihin ja tutkimus-

etiikkaan liittyen. Tämän jälkeen haastateltavalta kerättiin perustiedot kysymällä koulutus-

tausta, työtehtävät Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa, ikä, puolustushaara sekä ase-

laji. 

 

Haastattelut toteutettiin rauhallisessa paikassa ja kaikki häiriötekijät pyrittiin minimoimaan. 

Haastatteluja varten tehtiin aikavaraus puoleksitoista tunniksi, joka riitti suurimpaan osaan 

haastatteluja. Yksi haastattelu kesti ajallisesti kaksi ja puoli tuntia syvällisen keskustelun 

vuoksi. Jokainen haastattelu toteutettiin neljässä vaiheessa, jotka ilmenevät haastattelurungos-
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ta liitteessä kaksi (LIITE 2) ja vaiheiden välissä pidettiin lyhyt muutaman minuutin pituinen 

tauko. Haastattelu toteutettiin haastattelurungon mukaisesti, mutta välillä haastateltavat sanoi-

vat jotakin kiinnostavaa, joka herätti tutkijan erityisen mielenkiinnon taustateorioiden perus-

teella. Tällöin haastateltavaa pyydettiin tarkentamaan jotakin lausuntoaan tai häntä pyydettiin 

selittämään jotakin yksityiskohtaa tarkemmin. Tämän lähestymistavan tarkoituksena oli saada 

esille kulttuurillisesti kiinnostavia asioita, syvällisiä arvoja, asenteita tai syväoletuksia sosiaa-

listen suhteiden luonteesta. Joskus jatkokysymys tai tarkentava kysymys oli vaikea asetella 

lyhyeen muotoon, jolloin tutkija saattoi ensin selittää aiheen kiinnostavuutta haastateltavalle, 

viitata omaan käsitykseensä aiheesta ja tämän jälkeen antoi mahdollisuuden haastateltavalle 

laajentaa vastausta. Tämä keskusteluaiheen syventäminen tuki ilmiön syvällisempää ymmär-

tämistä ja tarkempaa käsittelyä. 

 

Haastattelun kaikki vaiheet toteutettiin puolistrukturoidun haastattelun keinoin, jossa haasta-

tellulle upseerille haluttiin jättää mahdollisimman paljon vapautta kertoa omin sanoin käsitel-

tävästä aiheesta. Haastattelun ensimmäinen vaihe toteutettiin normaalina puolistrukturoituna 

haastatteluna haastattelurungon mukaisesti. Haastattelun toisen vaiheen alussa haastateltavalle 

näytettiin tutkimuksen sosiaalisten suhteiden kehys, jonka avulla haastateltava perehdytettiin 

aiheeseen ja erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin. Sosiaalisten suhteiden kehys on tämän raportin 

kolmantena liitteenä (LIITE 3). Tätä kuvaa tarkastelemalla ja siitä keskustelemalla haluttiin 

pitää keskustelu oikeassa suunnassa ja samalla haluttiin yksinkertaistaa kenties monimutkai-

selta tuntuvaa sosiaalisen sodankuvan rakennelmaa. Kolmas vaihe toteutettiin samalla tavalla 

kuin toinen vaihe ja tässä vaiheessa haastateltavalle näytettiin toinen kuva, jolla haluttiin sel-

ventää haastateltavalle haastattelun kolmannen vaiheen teemoja. Haastattelun kolmannen vai-

heen kuva on tämän raportin neljäntenä liitteenä (LIITE 4). Tällä kuvalla haluttiin ohjata 

haastateltavan ajattelua enemmän sosiaalisten suhteiden vuorovaikutuksen pohdintaan. Haas-

tattelun neljäs vaihe toteutettiin ensimmäisen vaiheen tavoin yleisellä tasolla ilman kuvallista 

esitystä. Tosin lopuksi haastateltaville näytettiin jälleen kolmannen vaiheen viitekehys, kun 

heiltä kysyttiin, oliko vielä jokin erityinen aihe, mistä he haluaisivat keskustella tutkimuksen 

kehykseen liittyen. Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan esiin teemoja, joita tutkija ei itse ol-

lut miettinyt osana sosiaalista sodankuvaa. 

 

3.4 Teorialähtöinen ja aineistolähtöinen sisällön analyysi  

 
Kulttuurintutkimuksen piirissä voidaan käyttää useita erilaisia lähtökohtia aineiston analyysi-

menetelmää tai -menetelmiä valittaessa. Alasuutari (2011, 90–92; 114–115) puhuu ensinnäkin 

fakta- ja näytenäkökulman valitsemisesta - tämä on ensimmäinen taustavalinta, joka tutkijan 

on tehtävä suhteessa aineistoon. Tutkijan on valittava, suhtaudutaanko aineistoon faktana ja 
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aitona todellisuuden kuvaajana vai onko aineisto näyte tai palanen todellisuudesta, jota tutki-

taan. Toki tätä asiaa täytyy myös pohtia jo aineistoa kerättäessä. Keräämällä aineisto tietyllä 

tavalla valitaan jo osittain niitä menetelmäavaruuksia, joita jatkossa on käytössä - kaikki ana-

lyysimenetelmät eivät sovellu joka ikisen aineiston analysointiin. Tutkimusmenetelmää, jossa 

pyrittiin löytämään upseerien puheesta heidän todellisuuttaan kuvaavia merkityksiä, voidaan 

pitää faktanäkökulmaan perustuvana menetelmänä. Upseerien puheeseen suhtauduttiin, kuin 

se olisi heidän todellinen käsityksensä sodan luonteesta.  

 

Ensin aineisto litteroitiin. Litterointi johdatti tutkijan monipuolisen ja rikkaan aineiston pariin. 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa aineisto analysoitiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä käyt-

täen ja ohjaavana teoriana toimi Limnéllin (2009) turvallisuuden viitekehys. Toisessa vaihees-

sa aineisto analysoitiin uudelleen teorialähtöistä sisällön analyysiä käyttäen, mutta tällä kertaa 

aineistoa tarkasteltiin Scheinin (2001 ja 2004) organisaatiokulttuuriteorian näkökulmasta. 

Kolmannessa eli viimeisessä analyysivaiheessa aineisto analysoitiin vielä kerran, tällä kertaa 

aineistolähtöisesti. Tämä vaihe täydensi edellisten vaiheiden teorialähtöistä analyysiä ja ra-

kentui osittain edellisten analyysivaiheiden tuloksille. Analyysin tekemisessä tukeuduttiin 

Tuomen ja Sarajärven (2013) sisällönanalyysin malleihin. 

 

Aineisto litteroitiin yksinkertaisesti sanasta sanaan luottaen siihen, että upseerien sanoma tuli 

tarpeeksi tarkasti esille normaalina litteroituna tekstinä. Kaikki täytesanat ja erilaiset täyteään-

teet jätettiin litteroidusta tekstistä pois. Tämä on mahdollista, mikäli luotetaan siihen, että itse 

teksti tuottaa tarpeeksi todenmukaisen ja riittävän sanoman (Hyvärinen, Nikander & Ruusu-

vuori 2017, 430). Aineisto olisi hyvinkin mahdollistanut erilaisen puheen analysoinnin, joka 

olisi varmasti tuonut lisää syvyyttä analyysiin. Laaja aineisto ei kuitenkaan mahdollistanut jo-

kaisen haastatellun upseerin puhetavan analysointia. Lisäksi valintaa ohjasi faktanäkökulman 

hyväksyminen, jossa upseerien puhetta käsiteltiin kuin se olisi heidän kuvauksensa todelli-

suudesta. Tällöin itse puhuttu asia ja sen sisältö oli tärkeää. Litteroitua tekstiä oli tutkijalla 

käytössään yli 120 sivua. Tämä asetti aineiston analyysille haasteita. Näkökulmia ja erilaisia 

ilmaisuja löytyi mittavasti ja jotenkin kaikki tutkimuksen kannalta tärkin piti tavoittaa. 

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa litteroinnin jälkeen pyrittiin löytämään vastaus ensim-

mäisen alatutkimuskysymykseen: Mitä osapuolia ja toimijoita upseerien sodan kuvaan sisäl-

tyy? Aineistosta pyrittiin löytämään eri toimijoita, joilla on jokin intentio sodassa. Toimijat la-

jiteltiin teorialähtöisesti neljään eri kategoriaan: valtiovaltaan, yhteiskunnan suojelijoihin, yh-

teiskunnan suojeltaviin jäseniin ja vihollisiin. Teorialähtöinen analyysi mahdollistaa myös 

teorian ulkopuolisten luokkien muodostamisen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). Koska tämä 
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analyysikehikko oli vain ohjaava, sallittiin aineistosta tehtyjen havaintojen perusteella kahden 

muun kategorian muodostaminen, joille annettiin kuvaavat nimet ”rajatapaukset” ja ”kansain-

väliset toimijat”. Kansainvälisiin toimijoihin kategorisoitiin ne havainnot, jotka viittasivat 

esimerkiksi kansainvälisiin järjestöihin, sellaisiin valtioihin, joita ei pidetty vihamielisinä tai 

muut havainnot, joilla oli kansainvälinen turvallisuusmerkitys. Huomattavaa on, että tämän 

tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena ei ollut kansainvälisten näkökulmien selvittäminen 

vaan kotimaan sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvä sodan kuva. Kansainvälinen näkö-

kulma kuitenkin nousi esiin ikään kuin pyytämättä. Rajatapauksiin liitettiin ne aineistoha-

vainnot, jotka eivät soveltuneet muihin kategorioihin, mutta eivät enää muodostaneet selkeää 

omaa kategoriaa. Rajatapaukset haluttiin kuitenkin säilyttää mukana, sillä niiden kautta koet-

tiin saatavan lisäymmärrystä käsiteltävään sosiaaliseen sodankuvaan. Ensimmäisen analyysin 

tulokset on esitetty luvuissa 4.1, 5.1 ja 6.1. 

  

Analyysin toisessa vaiheessa pyrittiin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen: Mitä arvoja, 

asenteita ja syväoletuksia liittyy upseerien sodan kuvan eri osapuoliin ja toimijoihin? Aineisto 

analysoitiin Scheinin organisaatiokulttuurin teoriaa käyttäen, jonka avulla pyrittiin pureutu-

maan upseerien asenteisiin ja arvoihin ja tekemään johtopäätöksiä upseerien syväoletuksista 

sodan sosiaaliseen kehykseen liittyen. Analyysimenetelmänä oli jälleen teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi. Analyysin tulokset on esitelty luvuissa 4.2, 5.2 ja 6.2. 

 

Kolmannessa analyysivaiheessa pyrittiin vastaamaan laajaan ja haastavaan tutkimuskysymyk-

seen: Miten upseerit kokevat sodankuvan eri osapuolten välisten sosiaalisten suhteiden luon-

teen? Koska aihe oli laaja ja tässä vaiheessa tutkimusta oli edellisten analyysikierrosten perus-

teella jo tehty joitakin johtopäätöksiä, piti aihetta rajata ja tarkentaa. Näin ollen valittiin tietty-

jä teemoja jokaiseen sodan osapuolen suhteen tarkasteluun, jotka on esitelty tarkemmin ana-

lyysin yhteydessä luvuissa 4.3, 5.3 ja 6.3. Näiden teemojen puitteissa aineistoa analysoitiin 

aineistolähtöisesti, eli kategoriat analyysille nousivat aineiston sisältä. Tässä analyysivaihees-

sa pyrittiin noudattamaan Tuomen & Sarajärven (2013, 102) esittelemää aineistolähtöistä mal-

lia, jossa aineisto ensin pelkistetään, tämän jälkeen ryhmitellään ja lopuksi ryhmittelyn perus-

tella luodaan käsite, joka kuvaa kyseistä ryhmää. 

 

Tutkimuksen analyysin tiivistetyt tulokset sisältäen kaikki analyysivaiheet on esitetty luvussa 

7.1 osana johtopäätöksiä. Tämä valinta on tehty siksi, että tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

vain osana analyysilukuja antaisi kokonaisuudesta kenties liian hajanaisen kuvan. 
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4 YHTEISKUNNAN SOTILAALLISET SUOJELIJAT 

 

4.1 Kuka suojelee yhteiskuntaa sodan aikana? 

 

Upseereilla oli yhteiskunnan suojelijoista hyvin samankaltaiset käsitykset. Puolustusvoimat, 

Rajavartiolaitos, Poliisi ja Pelastuslaitos olivat kaikille itsestään selviä toimijoita, mutta myös 

muita osallisia mainittiin. Selkeimmän, kattavimman ja ytimekkäimmän vastauksen kysy-

mykseen ”kuka vastaa yhteiskunnan suojelemisesta sotatilanteessa” antoi yksi rajavartiolai-

toksen upseeri: 

”… yhteiskunnan suojelemisesta vastaa … valtiovalta johon minusta pitää lukea 

kuuluvaksi poliittinen päätöksenteko, … oikeuslaitos ja tuomiovalta, … turvallisuus-

viranomaiset, koko viranomaiskenttä … valtion virastot, … yksityissektori ja … jär-

jestökenttä. … yhteiskunnan suojelijoihin pitää lukea hyvin laaja joukko, mutta se on 

tietysti ensikädessä valtiovallan tehtävä jota sitten yksityissektori ja kolmas sektori 

tukee… valtiovallan sisällä korostaisin vielä turvallisuusviranomaisia kuten poliisi, 

puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja pelastuslaitos…” 

 

Yksityissektorin ja kolmannen sektorin merkitys yhteiskunnan suojelijoina vaihteli aineistossa 

paljon. Vain yksi upseeri mainitsi järjestöt turvallisuuden tuottajina, eikä silloinkaan mainin-

nut mitään tiettyjä järjestöjä. Muutamia mainintoja liittyi elinkeinoelämään, mutta yleisesti 

näytti siltä, että upseerit painottivat viranomaisten roolia sotilaallisen turvallisuuden tuottaji-

na. Yksi upseeri kuitenkin totesi, että: 

”Kyllähän siellä pitää olla myös, jotta kriisin aikana tämä homma toimii, siellä 

pitää olla kaikki muukin, kauppojen pitää olla auki, ihmisten pitää saada ruo-

kaa, ihmisten pitää saada vettä, lämpöä kaikkia noita … ydintoiminnot täytyy 

sinne jäädä jotta tämä homma toimii.” 

 

Toisessakin keskustelussa tuli esille toimiva infrastruktuuri turvallisuuden tuottajana: 

 

”...kyllä siihen varmaan muutkin yhteiskunnan tärkeät infrastruktuuriin kuuluvat 

asiat kuten sähkö, vesi, VR, jotkut teollisuudet, siis semmoset joilla on tärkeä 

merkitys sen kannalta, että tämä järjestelmä toimii vaikka olisi kriisin aikana-

kin.” 

 

Tästä ajatuksesta johtopäätöksenä on, että yksi osa turvallisuutta on ihmisten perustarpeiden 

tyydyttäminen; ruoka, vesi, lämpö, sähkö ja asialliset elinolosuhteet on kyettävä takaamaan. 

Yhteiskunnan kaupalliset ja perustarpeita tyydyttävät rakenteet voidaan siis nähdä turvalli-

suuden tuottajina myös sotatilanteessa. Näitä rakenteita on viranomaisilla velvollisuus suojel-

la. Tämä ajatus johtaa ikään kuin portaittaiseen turvallisuusrakenteeseen, jossa suojelemalla 

sotilaallisesti tiettyä osaa yhteiskunnasta, esimerkiksi elintarvikehuoltoa ja energiatuotantoa, 

suojellaan samalla ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä ja siten edelleen ihmisiä. Suojattu 

elintarvikehuoltojärjestelmä ja toimiva infrastruktuuri toimivat siis yhteiskunnan jäsenten vä-
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lillisinä sotilaallisina turvaajina. Infrastruktuurin, elinkeinoelämän ja järjestöjen parissa työs-

kentelee kansalaisia, joiden voidaan nähdä olevan turvallisuuden tuottajina tätä kautta. 

 

Yksi ilmavoimien upseeri toi esille yhden erityisen toimijan, joka on kirkko. Kysyttäessä kuka 

vastaa yhteiskunnan suojelemisesta sotatilanteessa, hän totesi: 

”se on puolustusvoimat, poliisi, pelastustoimi, lääkintä, sairaanhoito, koko sote-

organisaatio, kirkko - minun mielestä - yhä vielä tänä päivänä vaikka aatteelli-

sesti näyttää siltä, että kirkko ei ole kovin vahva, mutta … sillä on todella paljon 

toimintoja joita tarvitaan. … kun alueellisella maanpuolustuskurssilla tehtiin 

samantyyppistä kartoitustehtävää niin aika paljon kaatuneiden huoltoa ja niin 

sanotusti kotirintaman ylläpitämiseen liittyviä asioita siellä on … [on] todella 

paljon toimintoja kirkolla jotka eivät ole hengellisiä.” 

 

Yksi kokonaisuus, joka tuli esille muutamassa keskustelussa, oli kokonaismaanpuolustuksen 

ajatus. Kaikki haastatellut upseerit olivat sitä mieltä, että yhteiskunnassa on monia sotilaalli-

sen turvallisuuden tuottajia, vaikka ne eivät ole sotilaallisia toimijoita. Yksi upseeri mainitsi, 

että:  

Haastateltava 4: ”no meillä on tämä kokonaismaanpuolustuksen periaate, niin 

kyllä minä näen sen koko koneen aika kokonaisvaltaisena näin pienessä maassa 

ja … kaikkia tarvitaan”. 

 

 Haastattelija: ”Niin että koko yhteiskunta valjastettaisiin siihen mukaan.” 

 

Haastateltava 4: ”Kyllä.” 

 

Yksi upseeri totesi itse asiassa kaikkien kansalaisten osallistuvan sotilaallisen turvallisuuden 

tuottamiseen: 

”...mut tietysti reserviläiset omalta osaltaan, mutta toisaalta se mun mielestä voi 

olla aika laajakin käsite, koska itse asiassa se kotirintama joka pitää tämän 

meidän yhteiskunnan pystyssä, niin se mahdollistaa sen sotatoiminnan jatkumi-

sen, eli siinä mielessä siihen menisi sitten, no melkein siis kaikki, koko... yhteis-

kunta varsinkin huomioiden tää meikäläinen malli ... et sen verran tehokkaasti 

siviiliyhteiskunta sitoutetaan tuohon sotaponnisteluun, et kyl mun mielestä se on 

aika laaja ja sitten tietysti ihan siis tämmöset mitä ei ihan ensimmäisenä ajatte-

lis yhteiskunnan suojelijoina; taiteilijat ja muut...” 

 

Yhdessä haastattelussa tuli ilmi näkökulma, jossa upseeri tiedosti kokonaismaanpuolustuksen 

tarpeen. Hän totesi, että: 

 

”...ois ihan sellasessa omas pienessä vaaleenpunasessa kuplassa elämistä jos 

mä kuvittelisin että puolustusvoimat ja sotilaat ratkasis jotekin yksinään... yksin 

ei kukaan oo mitään mut yhdessä voidaan pelastaa tää isänmaa jos tarve tulee.” 

 

”[siviileillä on sotilaallisen maanpuolustuksen kannalta] iso merkitys... sitä mä 

jäin miettimään et kun mä en noihin suojelijoihin maininnu siis sitä meidän re-

serviläsiarmeijaa ... täytyy niiku ajatella, että ne, jotka on koulutettu meidän re-

serviläisarmeijaan kriisin syttyessä ...niin he on kuitenkin osa meidän suojelijoi-

ta ... sitten taas...  ne jotka pystyy auttamaan siihen et se yhteiskunta toimisi edes 

jollain tavalla niin, sitten täältä otettais ne mummot ja äidit keittämään sitä hut-
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tua ja pyörittämään ja kattomaan lapsia ja sellasta niiku kollektiivista huolenpi-

too et kaikkihan täällä suojelijoissa ei oo veitset tanassa ja aseet terävänä vaan 

sit täältä minusta integroituu kaikki kynnelle kykenevät jotka sitä rauhaa pystyy 

edistämään niihin tehtäviin mitä valtiovalta tai sitten täällä ylempijohtoporras 

suojelijoissa ni niille osottaa.”. 

 

Vaikka ajatus kaikkien kansalaisten osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen ei var-

sinaisesti tullut esille kaikissa haastatteluissa, kokivat kaikki upseerit siviiliviranomaisten, 

muun siviiliyhteiskunnan ja sotilaiden toiminnan normaali- ja poikkeusoloissa olevan hyvin 

integroitunutta. Kaikki pitivät ymmärrettävänä asevelvollisuusjärjestelmää, jossa ennen suoje-

lun kohteina olleita nuoria kansalaisia otetaan suojelijoiden piiriin asevelvollisuuteen nojaten. 

Aineiston perusteella ei siis jäänyt sellainen kuva, että upseerit kokisivat olevansa yksin vas-

tuussa sotilaallisesta maanpuolustamisesta. Osa kuitenkin painotti enemmän sotilas- ja siviili-

viranomaisten ja valtiovallan roolia siinä missä osa painotti kokonaismaanpuolustuksen ajas-

tusta ja kaikkien osallistumista yhteiskunnan suojelemiseen. Kyseessä lieneekin vastuun ja-

kautumisen ero ammattisotilaiden ja siviilien välillä. Sotilaat ovat päivätyössään tekemisissä 

sotilaallisen valmiuden suunnittelun ja harjoittelun kanssa. Näin ollen sotilaat ovat niitä, jotka 

laativat puolustussuunnitelmat ja heille annetaan muun yhteiskunnan puolesta tämä vastuu. 

Muu yhteiskunta sitten sopeutuu näihin suunnitelmiin joko reserviläisinä tai siviilitoimijoina. 

Tällöin toiminnassa painottuu viranomaisnäkökulma. Jos taas pohdintaan otetaan mukaan ne 

kaikki toimijat, jotka maanpuolustukseen osallistuvat, laajenee näkökulma kokonaismaanpuo-

lustukseen ja kaikkien kansalaisten osallistumiseen.  

 

Valtiovallan rooli yhteiskunnan varsinaisena suojelijana ei ollut kaikille itsestään selvä tai yk-

siselitteinen asia. Osa upseereista koki, että valtiovalta on sotilaallisen suojelun näkökulmasta 

ennen kaikkea suojelemisen kohde. Toisaalta lähes kaikki upseerit kokivat, että valtiovalta 

toimii sotilaallisen suojelemisen johtajana ja valtiovallalle on kyettävä takaamaan vapaus teh-

dä päätöksiä myös sodan aikana. Osa upseereista koki olevansa osa valtiovaltaa, mutta tämän 

lisäksi heillä oli vielä ylempiä valtiovallan edustajia, joiden käskyjä he pyrkivät toteuttamaan. 

Valtiovallalla on siis aineiston valossa kaksoisrooli; toisaalta valtiovalta johtaa valtion soti-

laallista puolustamista ja jotta valtiovalta kykenee tehtävänsä suorittamaan, tulee sitä myös 

sotilaallisesti suojella. Valtiovalta suojelun kohteena ja sotilaallisen maanpuolustuksen johta-

jana ilmeni aineistossa seuraavasti: 

 

Haastateltava 2: ”Mä oon heidän [valtiovallan] käytettävissä... sitä varten, että 

minä kollegoiden kanssa voidaan suojella ja toteuttaa valtiovallan käskyjä.” 

 

Haastattelija: ”Sä näät toisin sanoen valtiovallan käskynantajana sinulle - liit-

tyykö siihen toisaalta sitä, että se voisi kuulua myös tänne suojeluksen piiriin 

sen lisäksi?” 
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Haastateltava 2: ”tietyllä tapaa kyllä, koska tää valtiovaltahan tietyllä tapaa - 

niin sehän on ehkä tän (osoittaa suojeltavaa yhteiskuntaa) sisällä, et se on tän 

(osoittaa yhteiskunnan suojelijoita) johtaja...” 

 

--- 

 

Haastateltava 3: ”Sotatilanteessakin olen tietysti valtiovallan alainen ja osa sitä 

valtion vallan käyttöä. Mielestäni se ei merkittävästi muutu rauhan ja sodan ai-

kana se asema tai ajatus siitä. ... tietysti valtiovalta...on koko tämän ketjun... 

päässä ja sotilaana, upseerina olen siinä ketjun toisessa päässä ja se ketju ei 

saa katketa.” 

 

Haastattelija: ”voisko sun mielestä valtiovalta kuulua tänne suojeluksen pii-

riin?” 

 

Haastateltava 3: ”Ilman muuta valtiovallan miellän kuuluvaksi suojelun piiriin 

ja tavallaan nyt kun puhutaan tuossa kohtaa sitä yhteiskunnan ylläpidosta niin 

siinähän tietysti erittäin keskeinen on se, että me turvataan valtiovallan toimin-

tavapaus, että valtiovalta pystyy siihen itsenäiseen päätöksentekoon ja tavallaan 

sen takia sen valtiovalta on keskeinen suojeltava tekijä tuolla yhteiskunnassa. 

Koska myös se ihmisten ja yksilöiden hyvinvointi länsimaisessa yhteiskunnassa 

taataan sillä, että se valtiovalta on itsenäinen ja ylläpitää yhteiskunnan toimin-

toja.” 

 

--- 

 

Haastatteltava 4: ”Kai mä oon sillon[sodan aikana] osa sitä valtiovaltaa, niinku 

oon nytkin. Mut varmaan se valtiojohto ja johtajuus korostuu, koska sieltä tulis 

sit ne käskyt ja tehtävät joita mä haluaisin toteuttaa ja tavallaan mun pitää us-

koo siihen valtiovaltaan ja sen missioon sit siinä kohtaa et mä teen niiku oikeita, 

tai he tekevät oikeita asioita että minä voin tehdä oikeita asioita niitten hyväks.” 

 

--- 

 

Haastateltava 5: ”Se on sen kaltainen suhde että täältä alalehteriltä mä täytän 

mulle annetut tehtävät ja sieltä tulee ylipäällikön käskyt ja poliittinen ohjaus ja 

toivottavasti se viisaus asuu siellä...” 

 

 

Erityisesti kadetit kokivat, että Puolustusvoimat on kiinteä osa valtiovaltaa ja Puolustusvoimat 

saisi itse asiassa enemmän vastuuta ja valtaa sotilaallisissa poikkeustilanteissa, kuin mitä sillä 

normaalioloissa olisi. Lisäksi kadetit näyttivät korostavan puheessaan enemmän Puolustus-

voimien asemaa sodan johdossa, kuin muut upseerit, jotka käsittelivät valtiovaltaa enemmän 

vaatimuksia ja ohjausta antavana erillisenä toimijana. Kadettien näkemykset valtiovallasta 

olivat muun muassa seuraavanlaisia. 

 

Kadetti 3:”jos olisi sota niin puolustusvoimat olis se ensisijainen valtiovallan 

työkalu tai voimankäytön väline, niin on se ilman muuta kiinteästi integroitu osa 

sitä valtiovaltaa.” 

 

---  
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Kadetti 4: ”No sotatilanteessa valtiovalta on sen ylimmän päätöksenteko-

oikeuden antanut eteenpäin puolustusvoimille, mut sitte totta kai puolustusvoi-

mat tai puolustusvoimien komentaja on yhteydessä et mitä niitten diplomaattis-

ten tason intressit on - et tavallaan kaikki oikeutus meidän toimille tulis tuolta 

valtiovallalta” 

 

---  

 

Kadetti 1: ”No valtiovalta on se ylin auktoriteetti, mutta sit kun mietitään niin-

kun maanpuolustuksellisesta näkökulmasta, niin mä näkisin, että puolustusvoi-

mat ja valtiovalta täydentää toisiaan, että kumpikaan ei mee välttämättä yli, mut 

se tarttee toista siihen päätöksentekoon, että kun puolustusvoimat johtaa sitä 

sodan ajan toimintaa niin tietyiltä osin mä näkisin, että valtiovallan rooli siinä 

et se saa kansalaiset osaks sitä sotatoimea tai muita kriisinajan toimia niin on 

äärimmäisen merkittävä...” 

 

Valtiovaltaan kuuluvat tärkeimmät henkilöt ja toimijat upseerien mielestä olivat Tasavallan 

presidentti (tai Puolustusvoimien ylipäällikkö) ja Puolustusvoimain komentaja, oikeuslaitos, 

ministeriöt ja niiden virkamiehet - erityisesti Puolustusministeriö ja Puolustusministeri, poliit-

tiset puolueet, eduskunta, hallitus, valiokunnat, turvallisuusneuvosto ja Pääesikunta. Osa up-

seereista mainitsi kaikki viranomaiset osana valtiovaltaa. Tämä jaottelu niin sanottuun suppe-

aan valtiojohtoon (ylimmät päättävät toimijat, virkamiehet ja valtion johtajat) ja laajaan val-

tiovaltaan (sisältäen kaikki viranomaiset ja valtiolliset toimijat) määritti sitä, pitikö upseeri 

valtiovaltaa suojeltavana kohteena ja sotilaallista suojelua johtavana toimijana (suppea valtio-

valta) tai yhteiskuntaa kokonaisuutena suojelevana toimijana (laaja valtiovalta). Tätä jaottelua 

vielä hieman tarkentaa useissa haastatteluissa esille tullut näkemys, jonka mukaan Puolustus-

voimat toimijana on ensisijainen sotilaallinen suojelija Rajavartiolaitoksen ja Poliisin kanssa, 

jotka tarjoavat sotilaallista tai muuta ”kovaa
5
” turvallisuutta myös muille viranomaisille. 

Muut viranomaiset puolestaan tuottavat ”pehmeää” turvallisuutta suojeltavalle yhteiskunnalle 

ja tukea kovan turvallisuuden toimijoille.   

 

4.2 Upseerien asenteet ja arvostukset yhteiskunnan suojelijoita kohtaan 

 
Kaikkien haastateltujen upseerien asenne yhteiskuntaa suojelevia viranomaisia kohtaan oli 

positiivinen ja ennen kaikkea arvostava. Yksikään upseeri ei maininnut, että muiden turvalli-

suusviranomaisten panos maanpuolustuksessa ei olisi tärkeä. Arvostus muita viranomaisia 

kohtaan perustui muun muassa viranomaisten ammattitaitoon, yhteistyökykyyn, molemmin-

puoliseen kunnioitukseen ja yhteisöllisyyteen.  Myös täydentävää ja toimintaa tukevaa arvos-

tusta havaittiin aineistossa; muiden viranomaisten tukea Puolustusvoimille arvostettiin. 

 

                                                 
5
 Kova turvallisuus on sotilaallista tai muuten järjestyksen ylläpitämiseen liittyvää voiman käyttöä. Pehmeä tur-

vallisuus on enemmän sodan uhrien fyysistä ja henkistä tukemista ja hoitamista. 
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Upseerien käsitys muiden virnaomaisten korkeasta ammattitaidosta perustui kahteen seikkaan. 

Ensimmäinen oli kokemukset yhteistyöstä, jossa upseerit olivat päässeet toteamaan viran-

omaisten osaavan hoitaa tehtävänsä erinomaisesti. Toinen oli upseerien käsitys muiden viran-

omaisten jatkuvasta operatiivisesta valmiudesta ja kyvystä hoitaa vaativia tehtäviä päivittäin. 

Yksi kadetti totesi, että sotilaat ovat toki valmiudessa ja taistelevat tarvittaessa, mutta esimer-

kiksi poliisin ja pelastuslaitoksen henkilöstö hoitaa päivittäin operatiivisia tehtäviä. Tämä luo 

organisaatioille erilaisen valmiudellisen roolin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, 

miten upseerien arvostava asenne muita viranomaisia kohtaan ilmeni ammattitaidon ja päivit-

täisen toiminnan näkökulmista: 

 

Haastattelija: ”Mites sitten sotilaan näkökulmasta, miten sinä suhtaudut näihin mui-

hin turvallisuustyöntekijöihin?” 

 

Upseeri 1: ”Kyl mä ainakin tota poliisi, palokunta, lääkintä tai mitä nyt on lääkin-

nällinen toim,i niin aika iso kunnioitus niitä kohtaan, tänä päivänäkin tehdään tosi 

paljon yhteistyötä niitten kanssa ja homma toimii hyvin ja on kyllä ammattilaisia” 

 

Haastattelija: ”Liittyyks sulla heihin muita tämmösiä arvostuksia, asenteita...? 

 

Upseeri1: ”No siis semmonen kokemus on et ne on oman alansa ammattilaisia ja nii-

tä pitää kuunnella, koske ne tietää mitä ne tekee ja myöskin mä oon huomanne et kyl 

hekin kuuntelee meitä … en mä osaa tohon muuta sanoo ku alan ammattilaisia ja ar-

vostus on molemmin puolista, uskosin näin.” 

 

--- 

 

Kadetti 1: ” mun mielestä ne on kaikki yhtä tärkeitä mutta tehtävät vähän erilaisia, 

että kun mietitään puolustusvoimii ni puolustusvoimat olemassa olollaan et ketä suo-

jelee ja tarvittaessa sodan aikana taistelee mut poliisi joka päivä tekee sitä ihan sa-

maa tavallaan mut se on aktiivisempaa toimintaa mitä ne tekee, ja pelastustoimi sa-

malla tavalla” 

 

Yhteisöllinen arvostus tuli esille muutamassa haastattelussa. Yhteisöllisyys tarkoitti upseereil-

le muun muassa sitä, että joku on valmis tekemään päivittäistä työtä koko yhteiskunnan hy-

väksi. Yhteisöllisyys ilmeni myös kokonaismaanpuolustuksen ajatuksena. Tämä malli laajensi 

arvostuksen koskemaan kaikkia maanpuolustukseen osallistujia: 

 

Upseeri 4: ”Aika varmaan tasa-arvosesti ja arvostaen ja niillähän on oma roo-

linsa ja kaikki ne toiminnot on välttämättömiä, vähän niiku toi kirkko esimerkki-

nä, et vaikkei se liittyis siihen sotilasalan core businekseen kauheen läheisesti ... 

ni siitä huolimatta mä näen - no meil on tää kokonaismaanpuolustuksen periaa-

te, ni kyl mä näen se koko koneen aika kokonaisvaltasena näin pinessä maassa 

ja niit kaikkii tarvitaan.” 

 

Upseeri6: ” No arvostus, kyllä joo, semmonen vähintäänkin ammatillinen arvos-

tus ... joo kyl mä arvostan ihmisiä jotka päättää omalla työllä tehdä jotain mei-

dän kaikkien hyväks.” 
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Joidenkin upseerien puheessa korostui täydentävään ja toimintaa tukevaan suhteeseen perus-

tuva arvostus. Samalla kun kaikkia viranomaisia ja toimijoita tarvitaan ja arvostetaan osana 

sotilaallista maanpuolustusta, tuovat muun viranomaiset tukensa Puolustusvoimille. 

 

Haastatelija: ”Miten suhtaudut tai mikä on sun asenne näitä muita turvallisuus-

työntekijöitö kohtaan sotatilanteessa?” 

 

Upseeri 2: ”Ihan vastaava kun nytkii tavallaan jos mietitään puolustusvoimien 

tehtävän täyttämistä ni ne käytännössä tukee sitä tehtävää, kaikki mitä poliisi 

pystyy tekemään niin sehän sotilaspoliiseilta tavallaan pois ja tavallaan mitä 

palokunnat pystyy tekee ni ne on sit meidän suojelupuolelta pois.” 

 

Haastattelija:”Eli täydentävä suhde?” 

 

Upseeri 2: ”Kyllä ehdottomasti.” 

 

Haastattelija: ”Onkos mitään tämmösii arvostuksi tai arvoja mitä sä liittäsit 

näihin muihin suojelijoihin kuin sotilaisiin?” 

 

Upseeri 2: ”Ei oo käytännössä, ihan yhtä arvostava kun nytkin, ei oo mitään 

muutosta, ei oo mitään semmosta priorisointia et joku toinen ois tärkeempi kuin 

toinen koska ne kaikki on välttämättömiä...” 

 

--- 

 

Kadetti 4: ”...tuohon pelastustoimeen, että sitten kun tilanne tulee, niin meille on 

irrottaa materiaalia ja meit pystytään...tukee mahdollisimman hyvin. Et luotta-

mus siihen et he täyttää oman tehtävän niin on kova.... No puolustusvoimien 

toimintaa ite sotatilanteessa niin tukis toi lääkintä ja pelastus niiku täällä sivii-

liinfrassa ja kaupungeissa totta kai sitte lääkinnällistä henkilöstöö on sijoitet-

tuna niin se tulis sitten puolustusvoimien alle mut poliisi ja nää kun ei nekään 

lakkais olemasta että siellä missä e i taistella niin siellä elämä jatkuu about ei 

nyt voi sanoo normaalina mut yhteiskuntaa pyritään pyörittämään niin siellä 

tarttee järjestystä ylläpitää et kyl niiku se yhteistyö on ja kokonaisturvallisuus 

terminä.” 

 

Arvostusta omaa ja muiden viranomaisten työtä kohtaan osa upseereista lähestyi myös rooli-

jaon kautta. Eri viranomaisilla on erilaiset tehtävät, jotka perustuvat muun muassa viran-

omaistyön hallinnollisiin rakenteisiin, erilaisiin työskentelyn olosuhteisiin ja käsityksiin oman 

ja muiden työn merkityksestä. Samalla tämä roolijako mahdollistaa mielenkiintoisen pohdin-

nan: ovatko upseereille sodan olosuhteet ja se tila ja aika, jossa sotaa käydään erillisiä muiden 

viranomaisten työkentästä?  Rajavartiolaitoksen upseeri erotteli ajatuksissaan selvästi erilleen 

sotilaallisia tehtäviä suorittavat viranomaiset ja muita turvallisuustehtäviä suorittavat viran-

omaiset. Samalla hän ajatuksissaan erotti sodan piirissä olevan yhteiskunnan ja muun yhteis-

kunnan, jossa toiminnan oli jatkuttava ennallaan konfliktista huolimatta: 
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”no on ilman muuta kattava arvostus siinä mielessä että tässä tekisin jonkinmoi-

sen jaon - nämä poissuljetut rajavartiolaitos ja puolustusvoimat on näitä sodan 

ajan tehtävän omaavia eli he ovat niin kun sotilaallisissa tehtävissä - sitten nää 

muut tämän ulkopuolella kuten poliisi ja pelastuslaitos, niin hehän vastaa hyvin 

pitkälle sitten siitä yhteiskunnan turvallisuuden ja järjestyksen ylläpidosta ja se-

hän on aivan niin kun merkittävä tehtävä myös sodan aikana taata, että se muu 

yhteiskunta pysyy toiminnassa ja siellä pätee ne normit ja lait, jota tälläkin het-

kellä on eli arvostan kovasti ja heillä on niinku selkeä tehtävä siellä jotka eivät 

osallistu näihin sotilaallisiin tehtäviin eli tämmösen jaon tässä tekisin niin kun.” 

 

Yksi kadetti arvioi myös, että viranomaiset toimivat yhteiskunnassa poikkeusolojen aikana 

ihan normaalisti ja yhteiskunnan on toimittava kutakuinkin ennallaan: 

”...mut poliisi ja nää kun ei nekään lakkais olemasta että siellä missä ei taistella 

niin siellä elämä jatkuu about ei nyt voi sanoo normaalina mut yhteiskuntaa py-

ritään pyörittämään niin siellä tarttee järjestystä ylläpitää...” 

 

Voi olla, että upseerien käsitykset sodasta, jotka siis perustuvat usein mielikuviin, koulutuk-

seen ja kokemuksiin rauhan ajan palveluksesta, ovat usein ”siellä jossakin” tapahtuvaan toi-

mintaa. Sotilaat ajattelevat sotivansa siellä missä vihollinen toimii ja muu yhteiskunta pyrkii 

jatkamaan omaa toimintaansa poliisin, pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten suojelemi-

na. Tämä voidaan toki mieltää tapana hahmottaa monimutkaista ja kaoottista sodan ympäris-

töä ja siinä ei ole sinällään mitään väärää tai ongelmallista. Useat upseerit kuitenkin myös ko-

kivat, että koko yhteiskunta voi olla sotilaallisten toimien piirissä, jolloin viranomaistenkin 

tehtävät, toiminta-alueet ja tavoitteet yhdistyvät ja ovat enemmän päällekkäisiä rakenteita ajan 

tilan ja toiminnan suhteen. 

 

Tarkasteltaessa upseerien asenteita, arvoja ja syväoletuksia eri yhteiskunnan suojelijoita koh-

taan, voidaan tehdä seuraavia havaintoja. Kaikki upseerit arvostavat suuresti viranomaisten 

työtä. Tärkeimmiksi viranomaisiksi upseerit mielsivät Poliisin, Pelastuslaitoksen ja Rajavar-

tiolaitoksen. Myös muita viranomaisia ja valtiovallan toimijoita mainittiin. Upseerien asenne 

oli, että muut viranomaiset hoitavat tehtävänsä ammattitaitoisesti ja kykenevät yhteistyöhön 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Lisäksi asenne oli, että kaikkia viranomaisia 

tarvitaan osana sotilaallista maanpuolustusta. Arvokkaaksi upseerit kokivat, että muut viran-

omaiset tukevat Puolustusvoimia resurssein ja ylläpitämällä yhteiskunnan turvallisuutta siellä, 

missä sotatoimet eivät ole käynnissä. Selkeänä arvona tai jopa syväoletuksena oli, että koko-

naismaanpuolustus on se tapa, jolla aseellista maanpuolustusta on syytä tehdä. Yhteisöllisyys 

ja yhteiskunnan kokonaispanos on siis vahva arvo upseereille. Reserviläisiä ja muita kansalai-

sia tarvitaan, jotta kokonaismaanpuolustus on käytännössä mahdollista. Upseerien käsityksistä 

sodan ajan ja paikan suhteen voidaan tehdä erilaisia rajanvetoja - osan upseerien mielissä so-

taa käydään aina jossakin muualla kuin yhteiskunnan parissa tai lomassa - osa upseerista koki, 

että sota on koko yhteiskunnan päällä ja koko yhteiskunta infrastruktuureineen sotilaallisen 
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vaikuttamisen kohteena. Todellisuus tietysti näyttää tämän, jos joskus sotilaalliseen konflik-

tiin ajaudumme Pohjois-Euroopassa. 

 

4.3 Upseerien näkemyksiä suojelijoiden ja vihollisen välisestä suhteesta 

 

Upseerien näkemyksiä suojelijoiden ja vihollisen välisistä suhteista tarkasteltiin kolmesta eri 

näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma oli tarkoituksella suhdetta problematisoiva näkökul-

ma. Aineistoa analysoitaessa havaittiin, että upseerit pitävät eettisesti äärimmäisen vääränä 

vihollisen väkivaltaisten toimien kohdistamisen yhteiskunnan suojeltaviin jäseniin. Näin ollen 

tutkijalle heräsi tutkimuksen edetessä kysymys siitä, että onko suojelijoiden ja vihollisen vä-

lillä tapahtuva väkivalta sitten oikeutetumpaa ja jos on niin miksi. Mikä tekee puolustajasta, 

esimerkiksi sotilaasta, sellaisen, että häntä vastaan voidaan käyttää sotilaallista voimaa ja vä-

kivaltaa. Toinen näkökulma oli sodan intoon liittyvä näkökulma. Tässä näkökulmassa upsee-

reilta kysyttiin, että haluaisivatko he joskus osallistua sotaan syystä tai toisesta. Tämän näkö-

kulman avulla haluttiin selvittää upseerien motiiveja toimia vihollista vastaan. Kolmas näkö-

kulma oli väkivallan ja tappamisen näkökulma. Tässä näkökulmassa upseereilta kysyttiin, että 

mitä mieltä he ovat väkivallasta ja tappamisesta sodassa. Tarkoituksena oli selvittää upseerien 

perin juurin tärkeää arvoasetelmaa sodan perustavalaatuiseen ominaisuuteen, eli systemaatti-

seen väkivaltaan liittyen. 

 

Saako sotilasta vahingoittaa?  

Ensimmäinen näkökulma, jossa problematisoitiin suojelijoiden ja vihollisen välisen väkival-

lan oikeutusta, herätti hyvin erilaisia keskusteluja ja näkökulmia. Upseerit tarkastelivat suoje-

lijoiden ja vihollisen välisen suhteen jännitettä kansainvälisten oikeussääntöjen kautta, reiluu-

den näkökulman kautta, sotatoimien aktiivisuuden ja passiivisuuden kautta, äärimmäisyyden 

näkökulman kautta ja taistelukentän sopimuksen kautta. Seuraavassa on selvitys näistä näkö-

kulmista 

 

Useissa upseerien puheenvuoroissa tuli esille sodan oikeussäännöt ja Geneven sopimukset. 

Upseerit siis kokivat, että toimet taistelukentällä ovat kansainvälisen lain ja sääntelyn piirissä, 

jolloin ne ovat oikeutettuja. Yksi upseeri jopa totesi, että kansainvälinen yhteisö on nähnyt 

hyväksi, että sotatoimien keinoja säädellään lailla ja sopimuksin - näin ollen kansainvälinen 

yhteisö on ymmärtänyt, että sota on joka tapauksessa todellinen ja käytössä oleva keino, jol-

loin sitä tulee säädellä.  Toisaalta silmitön ja turha väkivalta siviilejä vastaan nähtiin rikokse-

na: 

Upseeri 6: ”Ja sit just et kuitenkin on näit sodan oikeussääntöjä et me ollaan ta-

vallaan niiku tietyllä tavalla todettu et eräänlaiset tekemiset on jollain tasolla 
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hyväksyttyjä et meil on semmoset, et okei täs kohtaa me nyt voidaan toimia näin, 

jengii kuolee mut me voidaan tehdä se ja niinku et siitä ei tuu sanomisii ikään 

kuin jälkeenpäin, mut tää on semmonen et se on jo ihan niinku totta kai sodan 

oikeussääntöihinkin kirjattu, että tää on ihan sama mikä tilanne niin jos te nyt 

lähdette suoraan niit siviilejä sieltä ampumaan niin se on rikos.” 

 

Reiluuden näkökulma tuli esille muutamassa haastattelussa. Tässä näkökulmassa upseerit ko-

kivat, että taistelukentällä vallitsee reiluus ja sitä kautta toimet ovat ikään kuin oikeutettuja. 

Molemmilla osapuolilla on aseet ja välineet suojautua ja vaikuttaa vastapuoleen. Siviileillä 

näitä välineitä ja keinoja ei samalla tavalla ole, jolloin he ovat heikommassa epäreilussa ase-

telmassa vihollisen käyttäessä vakivaltaa. Samassa ajatuksessa ilmeni myös aktiivisuuden ja 

passiivisuuden näkökulma. Sotilaat ovat aktiivinen toimija, jolla on mahdollisuus vaikuttaa 

viholliseen, mutta siviileillä mahdollisuuksia aktiivisuuteen ei ole. Koska sotilas on aktiivinen 

toimija ja sitä kautta mahdollinen uhka, on oikeutettua suunnata voimakeinot tätä toimijaa 

vastaan. Aktiivisuudesta ja passiivisuudesta eri ryhmien välillä on esimerkki seuraavassa: 

Haastattelija: ”Osaisitko kertoa ...jos puhutaan perinteisestä sodankäynnistä - 

niin jos ajatus on se, että yhteiskunnan suojeltavia jäseniä ei saisi vahingoittaa, 

mutta toisaalta taas siiten yhteiskunnan suojelijoita ... saa vahingoittaa niin mi-

kä siinä tekee sen eron näiden kahden ryhmän välillä että miksi se väkivalta 

kuuluu paremmin tänne kuin tuohon väliin?” 

 

Kadetti 1: ”Mä luulen että se tuntuu siltä just sen takii et se yhteiskunta osallis-

tuu siihen passiivisesti siihen suojelijoiden tukemiseen mut toisaalta ne suojeli-

jat on niitä jotka vahingoittaa sitä vastustajaa todennköisesti, eli tavallaan halu-

taan taistella niitä vastaan jotka taistelee meitä vastaan, kun se yhteiskunta 

vaikka se tukis sitä ni jos siihen ruvetaan koskemaan ni saattaa jopa vahvistaa 

sitä suojelijoita ainakin moraalisesti jos ei muuta ni kyl mä, se on just se et ne 

on aktiivisia toimijoita ja se tekee sen merkittävyyden.” 

 

Yksi esille tullut näkökulma oli äärimmäisyyden näkökulma, jonka voidaan nähdä liittyvän 

sosiaalisen sopimuksen ajatukseen. Muutama upseeri mainitsi, että taistelukentälle kuuluu 

ikään kuin jonkinlainen sanaton sopimus. Sotilaat ja viholliset ovat hyväksyneet tämän sopi-

muksen päättäessään, että he alkavat suorittaa sotilaallisia toimia. Tällöin on hyväksyttävä, et-

tä vastapuoli toteuttaa myös sotilaallisia väkivaltaisia keinoja, sillä sodan luonteeseen vain 

yksinkertaisesti kuuluu kaikkien tiedossa oleva äärimmäinen väkivalta. Molemmat osapuolet 

siis tietävät mihin ovat ryhtymässä ja mihin se johtaa. Äärimmäisyyden näkökulma tulee esil-

lä tässä kehyksessä. Koska vihollinen on toteuttanut laittomat hyökkäyksen ja aloittanut sota-

toimet, tulee vihollista tällöin kohdella tämän rikkomuksen kautta ja käyttää sitä vastaa voi-

maa kylmästi ja tehokkaasti. Äärimmäisyyden näkökulman laukaisee siis sotatoimien aloitta-

minen. Sosiaalisen sopimuksen ajatuksesta on esimerkki seuraavassa: 

Haastattelija: ”Puhut niiku likasesta pelistä, et jos suoraan käytettäis voimaa si-

viilejä kohtaan ni se on väärin, entäs sitten jos vihollinen käyttää voimaa mei-

dän asevoimaa kohtaan niin onko se enemmän oikein?” 
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Kad 3: ”Joo ilman muuta, ... me ollaan suostuttu siihen samaan peliin tavallaan 

sillä että mekin ollaan sotilaita ja meille on ookoo tappaa niitä niin niillekin pi-

tää olla tavallaan ookoo tappaa meitä sillonkun pysytään niinkun yleisesti sodan 

oikeussäännöissä, mut se nyt on ehkä tekninen keskustelu, mut on joo, tää on ta-

vallaan ookoo ... mehän tavallaan sovitaan siitä et me ollaan niiku jossain sa-

massa pelissä mukana.” 

 

Monissa puheenvuorissa tuli esille, että vaikka taistelukentällä tappamista ja sodassa väkival-

taisuutta pyritään lailla, sopimuksilla ja muilla keinoilla rajoittamaan ja sääntelemään ja näin 

luomaan siihen järjestystä, on sota aina kuitenkin absurdia, kaoottista ja äärimmäisen väärin. 

Yksi upseeri totesi, että sotilaan vahingoittaminen on aina kuitenkin väärin vaikkakin vä-

hemmän väärin kuin siviilin vahingoittaminen. Sota upseerien mielissä näyttäytyi negatiivise-

na, mutta kiinnostusta herättävänä äärimmäisenä, vihamielisenä ja siten ristiriitaisena ilmiönä. 

 

Sodan into - haluavatko upseerit sotaa? 

Kysyttäessä upseereilta, että haluaisivatko he osallistua sotaan syystä tai toisesta, osoittivat 

upseerit huomattavaa yksimielisyyttä. Kaikille oli itsestään selvää, että sota on aina kokonai-

sia yhteiskuntia tuhoava tapahtuma, jossa ei ikinä ole mitään toivottavaa tai hyvää. Kaikki up-

seerit olivat sitä mieltä, että he eivät ikinä toivo sotaa Suomeen ja sota olisi yhteiskunnalle 

hirvittävä tapahtuma. 

 

Silti muutama upseeri sanoi, että he itse asiassa ovat miettineet asiaa paljon ja asia ei lopulta 

ole niin yksinkertainen. Kolme upseeria sanoi pohtineensa sotaan osallistumista ammatillises-

ta näkökulmasta. Heitä kiinnosti tietää, että miten he pärjäisivät todellisissa taistelutilanteissa. 

Toisaalta kaksi heistä totesi, että he haluaisivat päästä kokeilemaan tätä asiaa jossain muualla 

kuin Suomea koskevassa konfliktissa ja luonnollinen ympäristö tälle olisi kansainväliset krii-

sinhallintaoperaatiot. Yksi joka sanoi asiaa pohtineensa, ei kuitenkaan ollut halukas lähtemään 

omaa ammattitaitoaan koettelemaan vaan selvästi erottautui niistä, jotka kenties tällaisia ko-

keiluja haluaisivat tehdä. Myös yksi toinen upseeri totesi, että varmasti on niitäkin, jotka ha-

luavat päästä kokeilemaan, miltä sota tai konflikti oikeasti tuntuisi ja, että pärjääkö siellä. Hän 

kuitenkin itse irtisanoutui tällaisesta kokeilun halusta. Seuraavassa on muutamia pohdintoja 

upseerien näkemyksistä sotaan osallistumisesta ammatillisesta näkökulmasta: 

 

Haastattelija : ”... haluaisitko ite osallistua sotaan tai miten sä näät sen?” 

 

Upseeri 1:”Tota mä olen puhunut tosta monesti - tää on vaikee - ei saa niiku 

väärin ymmärtää, mä en oo mikään sotahullu … mä en ikinä haluais Suomessa 

osallistua sotaan, mut valehtelisin jos väittäisin ettei se kalvais vähän mielessä 

että mä oon kakskytvuotta harjotellu tiettyy asiaa ja mä en ikinä pääse testaa-
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maan et osaaks mä sen. Niiku oikeesti. Se ois vähän niiku jääkiekkoilija vetäs 

vaa viivoja ja lämäriharjotuksia koko ikänsä mut se ei ikinä pääse pelaa sitä pe-

lii … ni sillä tapaa mä ehkä vähän haluisin päästä kokeilemaan et oonks mä niin 

hyvä ku mä kuvittelen.” 

 

Haastattelija: ”Se liittyy niiku sun tarpeeseen osottaa et sä pystyt siihen?” 

 

Upseeri 1: ”Nii siihe omaan - en tietenkään haluais, että Suomi joutuis sotaan 

tai jotain mut. ... olis kiva päästä johonkin operaatioon vähän niiku testaamaan 

itteesä.” 

 

--- 

 

Haastattelija: ”Haluaisitko sinä joskus osallistua sotaan? 

 

Upseeri 4: ”Emmä, siis en sotaan varsinkaan - emmä silleen nää että mä soti-

laanakaan haluun osallistua sotaan. Mut oon mä monta kertaa miettiny ja itse 

asiassa hakenutkin vaikka kriisihallinnan tehtäviin et se on niiku toinen puoli 

tavallaan et jos sä kouluttaudut ammattiin kakskytä vuotta niin sä jollain tapaa 

haluat nähdä et onks se sun osaamine validii, se ei välttämättä taas tarkota et 

sun pitäis päästä ampumaan kiväärillä ihmistä mut et sä oot sotilaallisessa ope-

raatiossa mukana ja - se itse asiassa kiinnostaa vieläkin, aijon jatkaa hakeutu-

mista mut tota siis mä taas silleen kun mä nään sodan ni mä en nää sitä - tai se 

on niin totaalinen ja totalitäärinen asia sit taas mä, en mä halua siihen osallis-

tua tai sit en haluaisi osallistua. Ammattini puolesta eittämättä osallistuisin jos 

näin kävis.” 

 

Sodan intoon liittyen aineistossa oli yksi selvä poikkeus. Yksi kadetti totesi, että hän haluaisi 

kriisinhallintatehtävään, joka olisi mahdollisimman sodan kaltainen tilanne. Hän perusteli ha-

lukkuuttaan ammattitaidon kehittämiselle ja kenttäkokemuksen saamisella. Poikkeustapauk-

sen tästä haastattelusta tekee se, että haastateltu koki, että hän haluaa erityisesti sodan kaltai-

siin oloihin. Muut haastatellut pitivät rauhallisempaa kriisinhallintatehtävää tai -operaatiota 

parempana vaihtoehtona ja osa ei halunnut toistaiseksi mihinkään ulkomailla tapahtuvaan 

operaatioon. Toisaalta kyseinen kadetti, joka sodan kaltaisiin oloihin toivoi pääsevänsä, oli 

samaa mieltä muiden upseerien kanssa siitä, että sota on aina tragedia ja Suomeen ei sotaa 

toivota: 

 

Haastattelija: ”... haluaisitko sinä joskus osallistua sotaan syystä tai toisesta?” 

 

Kadetti 4: ”Siis kyl mä henkilökohtasesti haluisin kenttäkokemusta siis en tarkoita et-

tä Suomi olis ... sodassa, mutta enemminkin siis kansainvälisiin tehtäviin niin ehdot-

tomasti haluan ja kyl mä nään et se on tärkee osa sitä kehittymistä sotilaana et olis 

kenttäkokemusta.” 

 

Haastattelija: ”Joo näätkö sä tämmöset jos puhutaan vaikka rauhanturvaoperaatiois-

ta mihin meilläkin on helppo lähtee sotilaitten  ... niin näetkö sä ne sodan kaltaisina 

olosuhteina siellä vai onks ne jotakin muuta.” 
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Kadetti 4: ”No ne operaatiot mihin Suomalaiset pääsääntösesti, mihin osallistutaan 

niin ei välttämättä - toki semmosiakin operaatioita on  ollut, mut tällä hetkellä ollaan 

semmosissa rauhallisemmissa operaatioissa isoilla joukoilla, mut kyl mä nään et on 

semmosii yykoon operaatioita missä ollaan sodan kaltasissa ... on myös semmosia 

missä ei olla niinku ehkä rauhanturvaamassa vaan ne olosuhteet on selkeesti sota-

maiset.” 

 

Haastattelija: ”Ilmeisesti sä et koe semmosta ongelmaa etkä ristiriitaa siinä että oli 

se paikka mikä vaan jos sä lähtisit niin oli ne sit sodan kaltaisia olosuhteita tai sit 

rauhan ... ylläpitoa - onks sulla siinä jotain painotusta että kumpan haluaisit?” 

 

Kadetti 4: ”No mä haluisin semmoseen sodan kaltaseen ... kaikkien kanssa mitä mä 

oon jutellu niin aika moni on kokemut ongelmalliseks sen ja mitä ite mitetin sen et sit 

kun siel tuli jonkun nmäkönen tilanne niin siitä saman tien irtaannuttiin tai keskeytet-

tiin et mitää ne i niinku ajettu loppuun asti mitä meillekin niiku koulutetaan et ma-

hollinen uhka lyötäis tai vastaavaa olosuhteet huomioon ottaen ja sitten se ylipäänsä 

mua on aina vähän haitannut se idea siitä että partioidaan - totta kai silläkin on tosi 

iso tarkotus mut sitten siinä rikotaan niit kaikki et jos se olis sodan kaltainen ympä-

ristö ja me vaan partioitais niin siiten se tilanne - jos jouduttais taisteluun - olis meil-

le tosi epäedullinen, vastauksena tohon niin mä haluisin enemmän semmoseen sodan 

kaltaiseen operaatioon.” 

 

Haastattelija: ”Mainitsit tuosta, että et tietenkään haluais että Suomessa olis sota 

vaan, että pääsisit näkemään sitä jossain muualla ... mikä sodassa on se äärimmäi-

sen huono asia että sitä ei ikinä toivota?” 

 

Kadetti 4: ”Siis vahinko yhteiskunnalle ja ylipäätänsä tälle poliittiselle rakenteelle, 

toimimiselle, tälle suvereniteetille täällä et sillon mun näkemyksen mukaan kun on 

sota niin normaali yhteiskunta - ei se tietenkään lamaannu täysin, nmiitä ihmisiä ei 

vaan voitas siirtää kokonaan muualle vaan niiku - mut se kuitenkin on merkittävä 

haitta yleiselle infralle ja toiminnalle.” 

 

Upseerien suhtautuminen väkivaltaan ja tappamiseen 

Kaikilta haastatelluilta upseereilta kysyttiin miten he suhtautuvat väkivaltaan ja tappamiseen 

sodassa. Upseerit pohtivat tappamista ja väkivaltaa muun muassa lainsäädännön, vaihtoehdot-

tomuuden ja sodan luonteen näkökulmista. Usea upseeri perusteli väkivallan oikeutusta lain-

säädännöllä ja siihen liittyvällä kontekstisidonnaisuudella. Osa oli sitä mieltä, että sodassa ei 

ole vaihtoehtoja ja on aina oikein puolustaa omaa henkeä tai toisen kansalaisen henkeä. Osa 

oli sitä mieltä, että sotaan yksinkertaisesti kuuluu väkivalta. Väkivalta on siis keskeinen väline 

sodan ratkaisemisessa; väkivallassa ei ole moraalisesti mitään epäselvää tai ongelmallista. 

 

Yksi upseeri totesi, että väkivalta on aina kontekstisidonnaista. Jos kansalainen toteuttaa hätä-

varjelua tai asevoimat käyttävät sotilaallista voimaa maahan tunkeutuneen vihollisen pysäyt-

tämiseksi, on konteksti silloin oikeuttamassa väkivallan käyttöä. Samalla tavalla voi olla, että 

konteksti tekee väkivallasta tuomittavaa. Jos kansalainen käyttää väkivaltaa mielivaltaisesti 

tai vihollinen tekee laittoman hyökkäyksen, on kyseessä väärä konteksti ja teko on tuomittava. 

Toinen upseeri jatkoi samaa ajatusta ja totesi, että väkivalta on aina väärin, mutta jos viran-
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omainen käyttää voimaa lain puitteissa, ei kyseessä ole väkivaltainen teko vaan sotilaallisen 

voiman käyttäminen, joka on lain oikeuttamana mahdollista. Yksi upseeri totesi, että kyse ei 

ole tällöin edes oikeudesta vaan itse asiassa velvollisuudesta. Sotilaalla on velvollisuus väki-

vallan käyttöön tehtävänsä mukaisesti. Yksi rajavartiolaitoksen upseeri totesi, että kansainvä-

linen laki ja aluevalvontalaki mahdollistavat viranomaisille kaikkien käytössä olevien keino-

jen käyttämisen vihamielisen hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Alla on yksi rajavartiolaitoksen 

upseerin näkemys väkivallan ja sotilaallisen voimankäytön erosta: 

”No mä miellän että tietysti voiman käyttö ja väkivalta on kaks eri asiaa. voi-

mankäyttö on jotain mitä voidaan normien ja lainsäädännön puitteissa harjoit-

taa ja toteuttaa ja sitä tapahtuu esimerkiksi päivittäin ja tälläkin hetkellä voi-

mankäyttöä. Eli se on sellasta mikä suhteutetaan nimenomaan niinkun sääntöjen 

ja lakien puitteissa jotta voidaan saavuttaa joku haluttu lopputila. Väkivalta 

taas on sitten lähtökohtasesti ni sehän on niinkun kiellettyä ja jotain niinkun 

normien vastaista...” 

 

Kolme upseeria oli sitä mieltä, että jos on valittava oman hengen ja vihollisen hengen välillä, 

niin oma tai toisen kansalaisen henki on aina arvokkaampi. Jokaisella on oikeus itsensä säilyt-

tämiseen, jolloin väkivalta on sallittua vihollisen pysäyttämiseksi. Kyseessä on vaihtoehdot-

tomuuden ajatus, jossa vihollinen ei jätä mitään muuta vaihtoehtoa, kuin väkivallan käyttämi-

sen: 

Kadetti 2:” Ainakin se on ihan eri asia kuin että jos väkivaltaa tai tappamista 

olis rauhan aikana. Se ei oo ollenkaan niin tuomittavaa [sodassa], että rauhan 

aikana totta kai tuomitsen jyrkästi mutta sodan aikana siinä ei oo vaihtoehtoja 

et se on niiku - siinä tekee sitten valinnan oman hengen puolesta jos sieltä lähtee 

sitte[vihollinen} toimimaan vastoin mitä oletetaan.” 

 

Kaksi upseeria oli sitä mieltä, että sotilaiden käyttämässä väkivallassa ei ole mitään ongelmal-

lista - väkivalta on sotilasorganisaation keskeinen työkalu ja sotilasorganisaation tehtävänä on 

väkivallalla uhkaaminen.  Kyse on pelotteesta, jonka avulla sota estetään. Vihollinen ei ryhdy 

väkivaltaisiin toimiin tietäessään, että sitä uhataan vastavuoroisesti väkivallalla: 

 

Haastattelija: ”Miten suhtaudut väkivaltaan jatappamiseen sodassa henkilökoh-

taisesti?” 

 

Upseeri 4: ”Aika kliinisesti varmaan elikä ... iän tuomaa rauhallisuutta. Kun tää 

puolustusvoimat tai armeija, ilmavoimat on väkivaltakoneisto ja se on niiku se 

tärkein tehtävä, tuottaa turvallisuutta sillä väkivallalla uhkaamisella niin tap-

paminen ... kuuluu siihen asiaa siinä tapauksessa taistelutilanteessa.” 

 

Kaksi upseeria selitti suhdettaan sotilaalliseen väkivaltaan välttämisen periaatteella. Heidän 

mukaansa väkivalta ja tappaminen eivät ole itse tarkoitus sodassa, vaikka ne kieltämättä sodan 

ominaisuuksiin kuuluvatkin. He näkivät muut keinot parempina ja lopullisempina sodan rat-

kaisijoina. Tässä ajatuksessa voi olla ideana peittää sodan raakuus ja väkivaltaisuus korkeam-
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pien tavoitteiden taakse. Jos sodassa ei ole lopullisena tarkoituksena tappaa vaan saada aikaan 

muuta menestystä muilla keinoilla, voi sota tuntua oikeutetummalta ja moraalisesti terveem-

mältä: 

Kadetti 3: ”kai yks niistä työkaluista millä sit päästään johonkin haluttuun lop-

putulokseen, mutta jos pitäis jotenkin valita että miten me saadaan meidän vi-

hollinen toimintakyvyttömäks niin se et niillä loppuu pulssi niin onks se tosi pal-

jon parempi vaihtoehto kuin että niiltä loppuu motivaatio tai niillä ei oo kiinnos-

tusta tai resrsseja tai mitä tahansa muuta jatkaa sitä, että totta kai se tappami-

nen vaikutttaa tosi paljon näihin fyysisest ne resurssit loppuu jos niit ei enää ole 

ja sit samalla sit siihen motivaatioon ja intressiin jatkaa vaikuttaa. Mut ehkä se 

on semmonen pakollinen osa sitä et se että se tilanne ja toimintaympäristö on 

semmonen että se on tavallaan pakollinen keino käyttää jotta päästäis siihen 

suurempaa päämäärään. ” 

 

Kolme upseeria koki, että sodassa on sodan raakuudesta huolimatta aina pyrittävä välttämään 

tarpeetonta kärsimystä. Tämä antanee upseereille oikeutuksen toimia sotilaallisina voiman 

käyttäjinä, sillä he ajattelevat väkivallan olevan säänneltyä ja moraalista, kun sitä käytetään 

sopivasti ja rajoitetusti.  Yksi rajavartiolaitoksen upseeri kuitenkin totesi, että tällainen suh-

teellisuuden periaate lienee vaikea noudattaa sotatilanteessa, missä voiman käyttö on aina 

haavoittavaa tai tappavaa ja käytössä ovat äärimmäiset keinot. Väkivallan käyttö saattaa siis 

eskaloitua helposti ja sitä käytetään lopulta tarpeettomasti ja liikaakin: 

”...jos mietitään niinkun ei sotatilaa ja viranomaistoimintaa niin silloinhan käytän-

nössä hyväksyttävää on se niinkun pienin mahdollinen haitta sen vastarinnan tai on-

gelman poistamiseksi eli on tää suhteellisuusperiaate ja näen että ehkä tiettyyn as-

teeseen tai pisteeseen asti niin konflikteissakin tätä noudatetaan mut kyllä taas sitten 

sotatilassa en niiku jaksa uskoa että voitaisiin noudattaa mitään suhteellisuusperiaa-

tetta tai miettiä että mikä on juuri se vahingoittamisen aste tai voimankäytön aste jol-

la saadaan niiku vähimmän haitan mukasesti se esimerkiksi hyökkäys pysäyytettyä. 

Kyl se niiku ainakin historian valossa, käytyjen sotien valossa niin sillon käytetään 

kaikkea resurssia, kaikkia keinoja sillä tavalla että siinä ei tuota suhteellisuusperiaa-

tetta mietitä enemmän sitten mietitään sitä voimien taloudellista käyttöä tai niinkun 

sen tehon maksimointia.” 
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5 YHTEISKUNNAN SOTILAALLISEN SUOJELUN KOHTEET 

 

5.1 Ketä suojellaan sotilaallisesti? 

 

Upseerien näkemykset yhteiskunnan suojeltavista jäsenistä olivat perustaltaan hyvin yhtene-

vät. Yhteneväisyydet liittyivät kolmeen kokonaisuuteen, jotka olivat oman perheen ja läheis-

ten suojeleminen, yhteiskunnan muiden jäsenten suojeleminen ja koko yhteiskunnan tai yh-

teiskuntarakenteen suojeleminen.  

 

Kahdeksan upseeria yhdestätoista mainitsivat oman perheen sotilaallisen suojelun kohteena. 

Useat mainitsivat myös omat ystävät lähipiirissään olevina suojelun kohteina. Tosin kukaan ei 

rajannut sotilaallisen suojelemisen koskevan vain perhettään. Yksi maavoimien upseeri totesi, 

kun häneltä kysyttiin, että ketä koet suojelevasi: 

 

”Varmaankin vanhanaikainen vastaus on, että omaa perhettä, mutta se on ehkä 

semmoinen naiivi ajatus, että kyllä se täytyy ajatella kokonaisuutena koko yhteiskun-

ta, mikä sisältää kaikki toimijat täällä.” 

 

Tämä näkökulma tuntui sopivan hyvin useimpien upseerien mielipiteiden kuvaajaksi. Useat 

kokivat suojelevansa omaa perhettään ja oman perheen elinmahdollisuuksia, mutta upseereina 

haastateltavien vastuu ulottui koko yhteiskuntaa koskevaksi turvallisuustyöksi. Yksinkertai-

simmillaan upseerit ajattelivat suojelevansa koko yhteiskuntaa ja sen jäseniä kokonaisuutena. 

Tämä ilmeni aineistossa eri tavoin. Osa koki suojelevansa erityisesti suomalaisia, osa koki 

suojelevansa suomalaisia ja myös maahanmuuttajia sekä erilaisten marginaaliryhmien ja jopa 

ääriliikkeidenkin edustajia, joiden statuksesta ei ollut varmuutta.  

 

Kadetti 3: ”No on kai siellä periaatteessa kaikki muut - tai itse asiassa kaikki 

jotka on meidän puolella, se on totta kai vaikee määrittää ja siel on kaikki suo-

malaiset, jotenkin kaikki jotka edustaa sitä yhteiskuntaa pyritään siinä konflik-

tissa suojelemaan ja ollaanhan me tavallaan sitä mut me ollaan ehkä se aktiivi-

nen osapuoli, kyl mä sanoisin et siel on kaikki yhteiskunnan jäsenet.” 

 

--- 

 

Kadetti 4: ”Siel on ihan koko yhteiskunta, yhteiskuntarakenne ja sitten eri ne vä-

hemmistöt ja täs on nyt semmonen - varmaan keskustellaan myöhemmin - mut 

tän yhteiskunnan suojeltaviin jäseniin saattaa myös sisältyä niit eri ryhmittymii 

eli just niit kahen eri ryhmittymän - niin ne ei saa taistella keskenään täällä 

suomen alueellaet ne on sinänsä myös itsessään suojeltavii jäseniä.” 

 

--- 

 

Haastateltava 5: ” siellä on mun mielestä ne kaikki meijän kansalaiset. Siel on 

ne yhteiskunnan suojelijat, ne tekee sitä omaa tärkeetä tehtävä mut sitten niiku 
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meidän tehtävä on aseellisesti suojella niitä jotta ne voi tehdä omaa hommaan-

sa, sit siellä on kaikki ystävät läheiset, sukulaiset, lapset, naapurit, kummin kai-

man kaverit, kaikki, myös sitten ne tänne jäävät tavallaan kaksoiskansalaiset tai 

ulkomaalaiset vaikkei ne oo suomalaisia mutta sillonhan jos ne täällä asuessaan 

joutuu hyökkäyksen kohteeks ni sillon meidän infran pitää suojella kaikkia niitä, 

näin mä se aattelen.” 

 

Yksi upseeri puolestaan koki, että maahanmuuttajia tulisi suojella, jos he sopeutuvat suoma-

laiseen yhteiskuntaan. Keskusteltaessa hänen kanssaan suojelemisen kohteista ja siitä, kuka 

on yhteiskunnan suojeltava jäsen, hän painotti kansalaisuutta ja sopeutumista. 

 

Haastattelija: ”Onko se sitten nimenomaan se suomalaisuus joka tekee siitä sit 

niiku…” 

 

Haastateltava 1: ”Kyl mä sen niin nään eikä sit jos miettii tänne vaikka maa-

hanmuuttajia niin mä arvostan niin kauan kun he koittaa sopeutuu tänne, toimii 

meidän säännöillä, opettelee kieltä ja koittaa pärjätä mut sitten jos heittä rant-

taliks ni en mä koe heitä suomalaisiks.” 

 

Haastattelija: ”Mutta periaatteessa maahanmuuttaja vois saada kuvainnollisesti 

suomalaisen statuksen sun mielessä kunhan hän vaan sopeutuuu” 

 

Haastateltava 1: ”Kyllä, joo ”. 

 

Viisi upseeria mainitsi perheen ja lähipiirin ulkopuolella sotilaallisen suojelemisen kohteina 

olevan naiset ja lapset. Myös vanhukset mainittiin aineistossa. Yksi rajavartiolaitoksen upsee-

ri totesi: 

”… tyypillinen suojeltava on se yhteiskunnan heikoin osapuoli, on sitten lapsi, 

vanhus tai esimerkiksi nainen. Yleensä nämä kolme mielletään … tyypillisesti 

suojeltavaksi ja tällä tavallahan se voidaan tässäkin ajatella, että jos se tyypilli-

nen pitää määrittää, niin nämä kolme ryhmää on sellaisia että pyritään kaikin 

keinoin suojelemaan.” 

 

Ajatus naisten, lasten ja vanhuksien suojelemisesta on tietysti arvokas, mutta samalla se hei-

jastelee käsitystä rooliyhteiskunnasta eikä tue sellaisenaan kokonaismaanpuolustuksen ajatus-

ta. Aineistosta jäi sellainen kuva, että joidenkin upseerien mielissä elävät jollakin tavalla su-

kupuoliroolit, joiden mukaan miehet sotivat ja naiset, lapset ja vanhukset ovat passiivisia tur-

vallistamisen kohteita. Tätä ajatusta tukee upseerien käsitys viranomaisten roolista sotilaalli-

sen turvallisuuden tuottajina, jossa yksittäisillä kansalaisilla ei nähdä suoranaista mahdolli-

suutta vaikuttaa omaan sotilaalliseen turvallisuuteensa. Toisaalta kaikki haastatellut upseerit 

ovat olleet Puolustusvoimien palveluksessa aikakautena, jolloin naisilla on ollut mahdollisuus 

suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus ja opiskella upseerin ammattiin kadettikoulussa. Kukaan 

haastatelluista upseereista tuskin siis piti ajatusta naisten osallistumisesta sotilaalliseen maan-

puolustukseen vieraana. Mutta kenties osassa haastatteluja ilmeni jokin häivähdys vanhasta 

hierarkiasta ja sukupuolirooleista maanpuolustukseen liittyen. 



62 

 

 

Toki aineistossa oli poikkeuksia edellä kuvattuun sukupuoliin sidottuihin turvallisuusnäkö-

kulmiin. Yksi upseeri mainitsi, että naiset osallistuvat taistelutehtäviin ja itse asiassa kaikki 

yhteiskunnan jäsenet voivat osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen omalla työllään, sillä 

maanpuolustus vaatii kaikkien ponnisteluja. Samalla hän arvioi, että yksityishenkilö kuuluu 

aina suojeltaviin yhteiskunnan jäseniin, oli hän minkä ammattikunnan edustaja tahansa. Hän 

pohti, että maanpuolustuksen piirissä ja jossakin turvallisuusyhteisössä toimiminen antaa yk-

sityishenkilölle roolin turvallisuusorganisaatiossa, jolloin sama yksityishenkilö toimii yhteis-

kunnan suojelijana rooliinsa ja organisaation jäsenyyteensä perustuen.  

 

Haastattelija: ”ketäs... kuuluis tänne yhteiskunnan suojeltaviin jäseniin, jos joi-

tain pitäis mainita? 

 

Haastateltava 6: ”No tietyl tavalla ne kaikki yksilöt sillon kun ne ei toimi siellä 

organisaatiossa. (Miettii hetken). Joo kyllä, siis taas vanha perinteinen naiset, 

lapset, vanhukset, miksei siis miksei kyllä. No naiset saattaa toimia nykyään 

taistelutehtävissäkin, mut että esimerkiks just vaikka valmistaa niitä telamiinan 

kansia et tavallaanhan ne on myös täälläkin pallossa (osoittaa suojelijoita). Mut 

joo mä näkisin ehkä niin et se on niin että kun sä olet vain yksityishenkilönä jos-

sakin niin ethän sä sillon oo suojelija vaan pikemminkin suojeltava.” 

 

---  

 

Haastateltava 6: ”kyl mä sanosin, että periaatteessa jos me aatellaan vaikka, 

meil on eturintamassa taisteleva sotilas ni se on ehdottomasti yhteiskunnan suo-

jelija, mut kun se pääsee kotiin lomille, sit se ei enää oo, sillonhan se on loma-

puku päällä ilman asetta, tyttöystävän luona käymässä niin se ei oo mitenkään 

itsestään selvää, että se on se joka ensimmäisenä puuttuu johonkin ongelmaan.” 

 

Yhdeltä upseerilta erityisesti kysyttäessä, mitä mieltä hän on sukupuolittain roolitetusta tur-

vallisuustyönjaosta, hän antoi selkeän kieltävän vastauksen: 

 

Haastattelija: ”Mitäs mieltä sä oot semmosesta vähän stereotyyppisestä ajatuk-

sesta että miehet hoitaa maanpuolustusta ja suojellaan naisia ja lapsia ja van-

huksia, pitääkö se sun mielestä enää paikkansa?” 

 

Haastateltava 5: ”No ei, mun mielestä. Ne suojelee joilla on kyky siihen. On 

henkiset, fyysiset tai osaamiseen liittyvät kyvyt, mutta toki aattelen, että kaikkia 

heikommassa asemassa olevia, on se sitten sairaita tai lapsia tai aikuisia tai 

vanhuksia niin niitähän tulee suojella kyllä ja auttaa ja tukea, mutta mun mie-

lestä se ei enää liity sukupuoleen eikä välttämättä ikäänkään vaan se joka kyn-

nelle kykenee ja siihen tehtävään pystyy niin sen se tulee tehdä.” 

 

Myös yksi kadetti pohti mitä naisten ja lapsien suojeleminen oikeastaan tarkoittaa ja olisiko 

todellisuudessa kyse kuitenkin laajemmasta koko yhteiskuntaa koskettavasta turvallisuustyös-

tä: 
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Kadetti 2:”No[suojeltaviin kuuluu] ehkä ihan ensimmäisenä tietenkin naiset ja 

lapset, mutta myös kaikki muut sellaiset henkilöt, jäsenet jotka ei oo siellä rin-

tamalla, ihan sama oli siellä sitten miehiä tai vanhuksia tai kaikki siviilit, mutta 

toisaalta myös jokainen sotilas on kuitenkin yhteiskunnan jäsen, ei se niinkun 

vaikka olis osa puolustusvoimia ja siellä eturintamassa ni ei se poista sitä että 

on yhteiskunnan jäsen ja totta kai heitäkin pitää suojella, mutta se ei tietenkään 

onnistu samalla tavalla kuin mitä naisten ja lasten, et se on paljon helpompi ja 

käytännössä paljon helpompi järjestää., mut kyllä hekin kuuluu siihen, kaikki 

kuuluu siihen.” 

 

Näissä edellä kuvatuissa näkökulmissa eron suojeltavan ja suojelijan välillä tekee henkilön 

asema organisaatiossa, tehtävä, mahdollisuudet ja kyvyt. Samalla suojeleminen on kaikki val-

tion kansalaiset allensa sulkevaa toimintaa, jossa jokainen on oikeutettu suojelemisen piiriin 

silloin, kun hän suojelua tarvitsee. Esimerkiksi jos sotilas haavoittuu taistelussa, on hän sa-

malla lailla suojeltava yksilö, kuin tapauksessa, jossa yhteiskunnan siviilijäsen haavoittuu 

vaikkapa ilmapommituksessa. Toisaalta yksittäinen tehdastyöntekijä, joka valmistaa sotilas-

tarvikkeita yhteiskunnan suojelijoiden käytettäväksi, nähdään samalla tavalla osana turvalli-

suutta tuottavaa yhteiskuntarakennetta. Tämä luonnollisesti hämärtää yhteiskunnan suojelijoi-

den ja suojeltavien rooleja, etenkin jos halutaan pitää kiinni käsityksestä, jossa turvallisuutta 

tuottavat vain viranomaiset. Mikä on siviilityöntekijän asema, jos hän aktiivisesti tukee taiste-

lutoimia, mutta ei ole viranomainen? Kokonaismaanpuolustuksen näkökulmassa hän on oman 

ja muiden yhteiskunnan jäsenten turvallisuuden tuottaja. Viranomaisnäkökulmassa hän on si-

viili eli suojeltava, joka tukee viranomaisten toimintaa. Nämä näkökulmat eivät tietenkään ole 

toisiaan poissulkevia. Näyttäisikin siis siltä, että todellisuudessa rajanveto suojelijan ja suojel-

tavan välillä on hyvin häilyvä ja saattaa muuttua nopeasti olosuhteiden vaihtuessa. Roolit voi-

daan nähdä jopa päällekkäisinä. Henkilö voi olla yhteiskunnan suojelija ja suojeltava yhtä ai-

kaa. Yksi upseeri totesikin asiaan liittyen: 

 

Haastattelija: ”tuolla on tuo yhteiskunnan suojeltavat jäsenet, niin onks se siten, 

että itse asiassa nuo kaksi joukkoa (yhteiskunnan suojeltavat ja suojelijat) ovat 

... samoja...?” 

 

Haastateltava 6:  ”Joo kyl nää menee mun mielestä aika päällekkäin ... mä aika-

lailla ensimmäisenä mainitsin vaikka poliisin yhteiskunnan suojelijana ni kui-

tenkin se yksittäinen poliisimies on myös yhteiskunnan suojeltava jäsen eli ehkä 

se on enemmän organisaatiot, ehkä menis enemmän tänne (kuuluvat suojelijoi-

hin) ja ne organisaation edustajat, ne henkilöt siellä organisaatioissa vois olla 

täällä (ovat suojeltavia jäseniä), toki miksei nyt siis jos jonkinlainen jaottelu ha-

luttais tehdä, niin kuin tässä on nyt tehty, ja kyllähän nää aika hyvin menee 

päällekkäin tai limittyy.” 

 

Muiden kuin sotilasviranomaisten sotilaallinen suojeleminen näkyi eri tavoilla aineistossa. 

Osa upseereista koki suojelevansa myös muita viranomaisia muun siviiliyhteiskunnan ohella. 
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Toiset taas rajasivat ajatuksissaan muut viranomaiset suojelun ulkopuolelle. Tähän ulkopuo-

lelle rajaamiseen kenties ohjasi haastattelussa käytetty teoreettinen kehikko (LIITE 3), jossa 

yhteiskunnan sotilaallisten suojelijoiden alle oli nostettu myös muut viranomaiset kuin soti-

laat. Tällöin kehikko todennäköisesti ohjasi upseereita rajaamaan viranomaiset turvallisuuden 

tuottajiin, eikä suojelun kohteisiin. Yksi upseeri kuitenkin totesi keskustelussa seuraavasti: 

 

Haastattelija: ”Miksi yhteiskuntaa suojellaan sotilaallisesti?” 

 

Haastateltava: ”No tavallaan se sotilaallinen komponentti on yhteiskunnan osa, 

joka - jos ajatellaan, että yhteiskunta on pehmeä sisäkehä, niin sotilaallinen ke-

hä on kova ulkokehä, joka varmistaa, että se pehmeä sisäkehä pääsee toimii va-

paasti tavallaan ilman, että mikään pääsee häiritsemään sitä.” 

 

Haastattelija: ”Eli silloin oikeastaan sinun hahmotelmassa tämä (osoittaa suoje-

lijoita) onkin tässä tämän (osoittaa suojeltavia) ympärillä.”  

 

Haastateltava: ”Tavallaan vähän eri kehillä - sairaanhoitohenkilöstö on enem-

män sisällä ja taas sitten poliisi varmaan siinä jossain puolustusvoimien jäl-

keen, eli ikään kuin mitä enemmän ollaan väkivaltaorganisaatio sitä enemmän 

ollaan ulkopuolella tavallaan.” 

 

Tällaisessa ajattelumallissa poikkeusoloissa sotilaat vastaavat sotilaallisen turvallisuuden tuot-

tamisesta koko yhteiskunnalle eli muille viranomaisille, elinkeinoelämälle, järjestöille ja kan-

salaisille sekä omaisille ja perheelle. Poliisi taas vastaa sisäisen turvallisuuden kehästä puolus-

tusvoimien jälkeen ja kansalaisten elinmahdollisuuksista vastaa edelleen syvemmällä turvalli-

suuden kehällä pelastustoimi ja sairaanhoito. Nämä viranomaisten ja järjestöjen turvallisuus-

tehtävät ovat toki voimassa jo normaalioloissa, mutta poikkeusoloissa ne saavat sotilaallisesta 

tilanteesta johtuvan erityisroolin ja ne ovat samalla sotilaallisen turvaamisen kohteina, jotta ne 

voivat vastata omista tehtävistään. 

 

5.2 Upseerien asenteet ja arvostukset yhteiskunnan suojeltavia jäseniä kohtaan 

 

Keskustelut upseerien asenteista koskien yhteiskunnan suojeltavia jäseniä ilmeni monipuoli-

sena ja eri tasoja sisältävänä keskusteluna. Osa upseereista pohti minkälaisia yhteiskunnan 

suojeltavat jäsenet ovat arvoiltaan, osa pohti yhteiskuntarakennetta ja sen puolustamista tär-

keänä arvoasiana, jotkut käsittelivät kaikkia kansalaisia suojelun kohteina ja miettivät miksi 

heitä tulisi suojella, toisin sanoen, mikä antaa suojeltavalle jäsenelle hänen perimmäisen ar-

vonsa.  

 

Yksiselitteinen ammatillinen suojelukäsitys 
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Aineiston valossa näyttäisi siltä, että yhteiskunnan suojeltavan henkilön tai kohteen erottami-

nen niistä arvoista, minkä vuoksi häntä tai sitä suojellaan, on teoreettisesti hyvin haastavaa. 

Syy, miksi henkilö on suojelun kohteena upseerein mielissä, on arvorakenteena vaikea poimia 

ja osoittaa haastattelujen avulla. Asia vaatisikin vielä syvempää ja tarkempaa arvokeskustelua, 

johon tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista syventyä. Yksinkertaisimmillaan yhteiskunnan 

jäsenten arvo ilmeni äärimmäisenä asian yksinkertaistamisena: 

”No sehän on se ainoo mitä meillä on suojella, jos ei niitä niin mitä sitten, jo-

tain kivisiä rakennuksia tossa Senaatintorin ympäristössä vai mit? Sitä varten-

han me ollaan olemassa, siis mehän ollaan nimenomaan yhteiskunnan suojeli-

joita ja se yhteiskunta muodostuu niistä yksilöistä, itse asiassa mehän ollaan 

valtion suojelijoita, eihän se valtiokaan oo mitään muuta ku ne ihmiset ja sit pa-

ri pömpeliä jossakin.” 

 

Yksi rajavartiolaitoksen upseeri totesi hyvin yksiselitteisesti, kun häneltä kysyttiin, että halu-

aisitko itse osallistua sotaan jossakin tilanteessa:   

”osallistuminen on itsestään selvää - upseerina olen sitoutunut yhteiskunnan 

puolustamiseen oman tehtäväni mukaisesti”. 

 

Usea upseeri ajatteli samalla lailla. Heidän tehtävänsä ja ammattinsa määrittelee sitä mitä hei-

dän tulee tehdä suhteessa kansalaisiin, eikä niinkään kansalaisten jokin ominaisuus tai perim-

mäinen arvo tai arvostettava ominaisuus. Toki kansalaisuus suomalaisuutena ja kansakunnan 

jäsenyyteen rinnastamisena on olennainen osa tätä arvokäsitystä. Yksilö saa puolustettavan 

arvonsa kansalaisuuden kautta. Monessa keskustelussa tuli myös esille demokraattinen yh-

teiskunta sotilaan työn mahdollistajana. Kansa on valinnut joukostaan demokraattisesti johta-

jat eli valtiovallan, joka puolestaan näkee hyvänä asevoimien olemassaolon kansan suojelija-

na. Osa upseereista koki siis puolustavansa kansaa sotilaallisesti, koska kansa niin toivoo ja 

haluaa. Toisaalta yksi ilmavoimien upseeri mainitsi, että hän nimenomaan ei puolusta demo-

kratiaa vaan ihmisiä: 

”ehkä niin täs menee silleen et jos mä joutusin taistelutilanteeseen niin varmaan 

mä en sillon ajattele suojelevani jotain demokratiaa tai suomalaista sosiaalide-

mokraattista yhteiskuntaa vaan ehkä mä silloin ajattelen suojelevani niitä ihmi-

siä ja perhettäni ja näin.” 

 

Yhteiskunnan rakenne puolustettavana arvona 

Ajatus koko yhteiskunnan suojelemisesta rakenteina oli monien upseerien mielissä. Tämä sai 

aineistossa erilaisia muotoja. Kaksi upseeria totesi puolustavansa yhteiskuntaa ja erityisesti 

sen rakennetta, sillä ilman rakennetta olisi tilalla kaaos, jota taas ei voisi kutsua enää hyväksi 

yhteiskunnaksi.  

”No sitä suojellaan sen takia että ilman sitä suojelua yhteiskuntaa ei enää ole 

eli kaikki se mitä ollaan rakennettu niin se on vaarassa romuttua eli me taval-

laan suojelemme yhteiskuntaa jotta meidän olemassaolo mahdollistuu eli joten-
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kin haluan nähdä sen niinkun jyrkästi että yhteiskunnan ...  romahtaessa niin ta-

vallaan se meidän olemassa olo myöskin se ei palkästää muutu vaan se romah-

taa. Me taataan sillä meidän niinkun suvereniteetti.” 

 

Näin ollen tärkeänä arvona on järjestys ja järjestynyt yhteiskunta, joka takaa kansalaisille hy-

vät elinolosuhteet ja perusturvallisuuden. Yksi upseeri mainitsi turvallisen, eheän ja toimivan 

yhteiskunnan tuottavan laajempaa, globaalia, turvallisuutta. Pitämällä yllä toimivaa ja turval-

lista yhteiskuntaa luomme samalla kansakuntana vakautta ympäristöömme. Tällöin perimmäi-

senä arvona voidaan arvioida olevan kansainvälinen vakaus, turvallisuus ja siitä muodostuva 

hyvä elämä. Yksi upseeri taas puhui arvoista ja hyvistä elinolosuhteista, sekä vapaudesta: 

 

Haastattelija: ”Minkä takia yhteiskuntaa pitää sotilaallisesti suojella?” 

 

Haastateltava 1: ”Sen takia, jotta me voidaan vaalia niitä tärkeitä arvoja, me 

voidaan säilyttää elin… meidän elämä sellaisena kun me halutaan, oikeastaan 

yksinkertaisesti.” 

 

Haastattelija: ”Onko se toisin sanoen kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä?” 

 

Haastateltava 1: ”Se on kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä, se on sitä, että me 

saadaan ruokaa pöytään, katto, lämmin talo, ihmiset pääasiassa käy töissä, teh-

dä lapsia tai mitä haluaa, se on sitä.” 

 

Vapaus, hyvinvointi, tuttuus ja suomalaiset arvot suojelun kohteina 

Erityisesti kadetit pohtivat arvojaan ja suojeltavaa yhteiskuntaa osana turvallisuuskeskustelua. 

Yksi kadetti mainitsi vapauden tehdä valintoja itsenäisesti ja taloudellisen hyvinvoinnin syynä 

suojella yhteiskuntaa. Toinen mietti, että suomalaisuus ja kaikki siihen liittyvä yleinen hyvä 

on puolustamisen arvoista.  Ehkä tätä voisi selittää tietty tuttuus - henkilö kasvaa osaksi yh-

teiskuntaa ja sen arvoja. Vanhempana hän kokee yhteiskunnan hyvänä ja sitoutuu puolusta-

maan juuri tätä ainutlaatuista ja hyvää yhteiskuntaa. Yksi kadetti näki suojelemisen sopimuk-

sena - kaikki yhteiskunnan jäsenet ovat suojelun kohteina, koska niin on yhteisesti sovittu. Li-

säksi yksi vanhempi upseeri käytti painokkaan ja hyvin perustellun puheenvuoron puhtaasti 

vapauden puolesta. 

Kadetti 1: ”No nykyaikana korostuu toi yksityisyys, jokaisen ihmisen yksityisyys 

korostuu tosi paljon mutta se että on vapaus valita mitä tekee, että voi käydä 

töissä, opiskella, se voi päättää mitä se tekee huomen, tänää, eikä silleen että 

joku ohjaa suo koko ajan että mikä on se, mut sitten semmonen taloudellinen 

riippumattomuus muista, et jokaisella ihmisellä ei välttämättä kaikilla tällä het-

kellä oo sitä, mut suurimmalla osalla on taloudellinen riippumattomuus ainakin 

tietyillä osin muista ihmisistä et ne pystyy itte päättää mitä ne käy sieltä kaupas-

ta ostamassa ja ne pystyy vaikuttaa siihen omaan elämänlaatuunsa ja ne pystyy 

tehä niitä omia valintoja oli ne sitten tietosesti tai  ei niin tietoisesti mut ehkä 

nyky aikana korostuu se yksityisyys ja valinnan vapaus.” 

 

--- 
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Kadetti 2: ”No se semmonen suomalaisuus - kaikki mitä siihen liittyy - on koko-

naisuudessaan suojeltava ja se on niinku - tavallaan et ei oo suomalaisia ja 

suomalaisuutta jos ei oo suomen valtioo ja ei oo sitä fyysistä suomea niin pel-

kästään jos se on niinkun suojeltava itsessään suojeltava asia et tavallaan ehkä 

maata fyysisesti, hehtaareja, niitä on maapallo pullollaan mutta semmonen 

suomalainen identiteetti ja suomalaisuus on semmonen suojeltava asia, mutta 

kun se liittyy niin vahvasti tähän suomen fyysiseen valtioon ja suomen rajojen 

sisäpuolelle kaikkeen mitä täällä on niin ehkä sitä kautta ne on suojeltavia asi-

oita.” 

 

--- 

 

Kadetti 3: ”Ehkä sit silleen et nää henkilöt edustaa siitä ideoita ja arvoja jotka 

jotenkin sen - on niiku sitä suomalaisuutta - totta kai jos miettii jos siel on sem-

mosia henkilöitä jotka ei edusta niitä samoja arvoja ni miten sitten tehdään, 

mutta ehkä jotenkin silleen että meillä on jotenkin yhteiskunnan kanssa sopimus 

et he tavallaan edustaa niitä tiettyjä arvoja et on suomi ja me ollaan tehty et me 

kaikki jotenkin - jos on tarvetta - niin puolustetaan tätä porukkaa...” 

 
--- 

 
Upseeri 6: ”Semmonen kun me tästä aikasemmin puhuttiin ohimennen niin mie-

tittiin sitä että minkä takia me soditaan tai minkä takia me oltais halukkaita so-

taan tai mitkä ne on ne arvot minkäpuolesta me ollaan siellä seisomassa ni mä 

jäin sitä miettimään ja totesin että oikeestaan niiku mulle se olennainen on se et-

tä me ei olla täällä suojelemassa tätä maantieteellistä plänttiä sellasenaan tai 

tota jotai eduskuntarakennusta vaan tavallaan näit ihmisiä tai tätä yhteiskuntaa 

ja täs yhteiskunnassa olennaisin syy mikä mua tässä houkuttaa ni on tavallaan 

semmoset niiku liberaaliarvot, ihminen saa olla sitä mitä haluaa, saa elää elä-

määnsä niiku se haluaa niin kauan kun ei sekaannu muiden oikeuteen tehdä sa-

malla tavalla ja tää meidän yhteiskunta ei ehkä oo täysin valmis tässä suhteessa 

mut tää ois tavallaan sellanen arvo jonka puolestä mä voisin nähdä arvokkaaksi 

nousta barrikaadille ja sitten kaivautua poteroon.” 

 

Sotilaallisella turvallisuudella on siis ihmisten turvallisuuden ohella myös muita seurannais-

vaikutuksia upseerien ajatuksissa. Nämä ajatukset liittyvät globaaliin ja valtioiden väliseen 

alueelliseen turvallisuuteen, yhteiskuntarauhaan ja yhteiskunnan rakenteen toimivuuteen ja 

siitä johtuvaan vapauteen ja hyvään elämään omien arvojen mukaisesti. 

 

5.3 Upseerein näkemyksiä suojeltavien suhteesta sotilaalliseen maanpuolustukseen 

 
Tässä luvussa tarkastellaan upseerien käsityksiä yhteiskunnan suojeltavien jäsenten suhteesta 

suojelijoihin. Suojeltavien jäsenten suhdetta suojelijoihin pyrittiin selvittämään kahden prob-

lematisoinnin ja kysymyksen kautta. Ensin upseereilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat siitä, että 

yhteiskunnan suojelijat saavat valtiovallan valtuuttamina käskeä kansalaisia sotilaallisen 

maanpuolustuksen tehtäviin - toisin sanoen mitä mieltä upseerit ovat yleisestä asevelvollisuu-

desta. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli kiinnittää upseerein katse sodan väkivaltaiseen 
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luonteeseen ja saada esiin mielipiteitä kansalaisten ja suojelijoiden vaihtosuhteesta. Vaih-

tosuhteella ymmärretään sellaista asetelmaa, jossa kansalainen on osan elämästään suojeltava 

jäsen ja osan elämästään suojelija ja hänet voidaan valtiovallan tuella käskeä suorittamaan so-

tilaallisia tehtäviä. Toinen kysymys oli, mitä mieltä upseerit ovat siitä, että maanpuolustuk-

seen liittyvä tieto on usein salaista ja sitä ei luovuteta suojeltavien kansalaisten tietoon, vaikka 

tieto koskee juuri heitä. Tämän kysymyksen tarkoituksena oli tuoda esiin upseerien käsityksiä 

siitä, mikä on oikein ja väärin kun järjestetään sotilaallista maanpuolustusta yhteisönä. Näiden 

kolmen problematisoinnin kautta pyritään hahmottamaan upseerien käsityksiä yhteiskunnan 

suojeltavien jäsenten ja suojelijoiden suhteesta ja saadaan yksi leikkaus kokonaismaanpuolus-

tuksen toteuttamisen asenteisiin. 

 

Kansalaisen vaihtosuhde ja osallistuminen sotilaalliseen maanpuolustukseen 

Seuraavaksi luodaan katsaus yhteiskunnan suojeltavien jäsenten ja yhteiskunnan suojelijoiden 

väliseen vaihtosuhteeseen. Vaihtosuhteella tarkoitetaan asetelmaa, jossa yhteiskunnan suojel-

tavat jäsenet toimivat osan yhteiskuntaelämästään myös yhteiskunnan suojelijoina. Tästä sel-

keä esimerkki on yleinen asevelvollisuus. Yleisen asevelvollisuuden mukaan nuori yhteiskun-

nan jäsen on suojeltava jäsen - hän kuuluu suojelukategoriaan ”lapset”, jolloin hän on upsee-

rien ajatuksissa hyvin selkeästi suojelun kohteena. Nuori mieskansalainen siirtyy ikääntyes-

sään kuitenkin asevelvollisuuden piiriin, jolloin hänellä on mahdollisuus siirtyä ”yhteiskunnan 

suojelijaksi” suorittaessaan asepalvelusta. Myös naiskansalaisilla on mahdollisuus vapaaeh-

toisesti liittyä suojelijoihin ilmoittautumalla suorittamaan vapaaehtoinen asepalvelus. Aika-

naan nuori suojelija siirtyy reserviin ja ikääntyessään tarpeeksi, hän muuttuu taas suojeltavak-

si jäseneksi saavuttaessaan ”vanhuuden”. Yksilön elämänkaari suomalaisessa yhteiskunnassa 

on siis usein kytkeytynyt tällaiseen vaihtosuhteeseen. Toki on huomioitava, että elämänkaaria 

on erilaisia ja on yksilön mahdollisuuksista, kyvyistä ja motivaatiosta kiinni, miten hän tässä 

asetelmassa lopulta elämänsä toimii. Joku ei koskaan toimi yhteiskunnan suojelijana erilaisis-

ta olosuhteista johtuen. 

 

Tässä tutkimuksessa on kiinnostuksen kohteena upseerien näkemys edellä kuvatusta vaih-

tosuhteesta ja sen oikeutuksesta. Koska sodan näkökulma on tässä tutkimuksessa samalla vä-

kivallan näkökulma, on silloin erityisen kiinnostavaa, miten upseerit näkevät tällaisen vaih-

tosuhteen oikeutuksen väkivaltatilanteessa. Upseereilta kysyttiin, että mitä mieltä he ovat ase-

telmasta, jossa yhteiskunnan nuori jäsen valtiovallan ja lain velvoittamina käsketään sotilaal-

lisen maanpuolustuksen tehtäviin ja tarvittaessa sotaan, toisin sanoen, suorittamaan yleistä 

asevelvollisuutta. 
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Kaikki haastatellut upseerit olivat sitä mieltä, että yhteiskunnan suojelijoilla ja valtiovallalla 

on oikeus ottaa kansalaisia velvollisuuteen ja lakiin perustuen asevoimien palvelukseen. Yk-

sikään upseeri ei esittänyt kriittistä näkökulmaa asiaan liittyen, mutta muutama pohti yleisellä 

tasolla, että onko se oikein tai väärin päätyen lopputulokseen, että lopulta vaihtoehtoja ei ole. 

Asevelvollisuutta sanelee siis pakko ja toisen valtion sotilaallinen uhka. Kolme upseeria mai-

nitsi sodan yhteiskunnan eloonjäämiskamppailuna, jolloin yhteiskunnan on otettava käyttöön-

sä kaikki mahdolliset resurssit. Tämä ei koske vain asevoimiin määräämistä vaan koko yh-

teiskunnan panosta maanpuolustukselle. 

 

Haastattelija: ”Miten suhtaudut vallankäyttöön, toisin sanoen ajatukseen siitä, 

että valtiovalta pystyy määrämään ihmisiä siirtymään yhteiskunnan suojelijoihin 

- asevelvollisuusjärjestelmä on yksi esimerkki tästä... näetkö sä siinä mitään on-

gelmia tai ristiriitoja meidän yhteiskunnassa?” 

 

Kadetti 2: ”No on siinä ristiriitoja et miten tavallaan mikä oikeutus on käskeä 

just sotarintamalle tai sotaan et minkä takia et onko se oikein tai väärin mut toi-

saalta kun ei oo vaihtoehtoja niin se ehkä sit niinku kumoo sen että onko se oi-

kein tai väärin ja tavallaan tiedetän että siell ihmisä kuolee ja menetyksiä tulee 

ja silti sinne lähetetään niinkun vähän tavallan, no ei nyt summamutikassa, mut 

jos käy huono tuuri niin sinne on lähettävä mut ei siinä oo vaihtoehtoja niin se 

hyvittää tavallaan sen....” 

 

Haastattelija: ”Tuleeko se vaihtoehdottomuus nimenomaan tuolta vihollisen 

suunnalta vai mistä se tulee?” 

 

Kadetti 2: ”Nojoo, ehkä sieltä, et siinä vaiheessa jos vihollinen alkaa käyttää so-

tilaallista voimaa niin siihen on vastattava ja siihen on pystyttävä vastaamaan 

ja toisaalta myös se että me ollaan aika yksi loppujen lopuks että meidän on ite 

kyettävä puolustaa itteemme et se on niinku tavallaan sen puolesta pakko et ku-

kaan muu ei sitä meidän puolesta välttämättä tee niin ehkä ne molemmat vaikut-

taa siihen.” 

 

Osa upseereista toi esille, että maanpuolustus on ennen kaikkea yhteisöllistä toimintaa. Yhtei-

söllisyys mainittiin yleisellä tasolla - suomalainen malli yksinkertaisesti perustuu kokonais-

maanpuolustukseen ja yhteisöön ja sillä tavalla toiminta on hyvä järjestää. Tämä oikeuttaa 

myös ihmisten käskemisen sotilaallisiin tehtäviin. Osa perusteli sotapalveluksen oikeutusta 

demokraattisuuden näkökulmasta. Tässä ajatusmallissa upseeri on vain valtiovallan tehtävien 

toteuttaja ja asevelvolliset ovat myös valtiovallan alaisuudessa. Näin ollen molempien velvol-

lisuus on hoitaa oma tehtävä. Tehtävän oikeuttaa itse kansa, joka on valinnut demokraattisella 

menetelmällä keskuudestaan johtajat, jotka ovat edelleen päättäneet perustaa ja ylläpitää ase-

velvollisuusjärjestelmän. Osa upseereista mainitsi siis saavansa oikeutuksen asevelvollisuu-

den toteuttamiseen kansalta demokratian keinoin. 

 



70 

 

Haastattelija: ”Miten suhtaudut itse vallankäyttöön siviilejä kohtaan sotilaalli-

sessa maanpuolustuksessa eli asetelmaan, jossa valtiovalta käskee ihmisiä soti-

laallisiin tehtäviin?” 

 

Upseeri 3: ”Mä tekisin tässä siinä määrin pienen eron, että minähän en niitä 

upseerina ota vaan se yhteiskunta ja valtiovaltahan tavallaan antaa - on kutsun-

tajärjestelmät ja valintalautakunnat ja muuta joissa katsotaan se että ketkä osal-

listuu tai ketkä määrätään siihen asepalvelukseen ja suorittamaan sitä asevel-

vollisuutta ja sillonhan tämä vähän kääntää sitä asetelmaa että sehän annetaan 

minulle tehtävänä toteuttaa se koulutuksen järjestäminen sen kyvykkyyden luo-

minen sille asevelvolliselle että se on ulosmitattavissa jos tarvetta on ja palaten 

vähän siihen organisaatiokeskusteluun, jotta tää on niinkun johdettua, kontrol-

loitua, tavoitteelista niin siihen tarvitaan sitä valtaa jotta siihen päämäärään 

päästään.” 

 

Haastattelija: ”Eli on tehtävät joita halutaan suorittaa ja sinä saat siihen resurs-

seja...” 

 

Upseeri 3: ”Niin, yhteiskuntahan lainsäädännön tekee - yhtälailla asevelvolli-

suuslain ja se on valtiovallan ja yhteiskunnan tahto siitä että mitenkä se toteute-

taan ja nyt sitten minä olen se instanssi joka vastaa että näin toimitaan ja se teh-

tävä tulee toteutetuksi.” 

 

Kaksi upseeria mainitsi vastavuoroisuuden periaatteen ja siihen liittyvän velvollisuuden. Hei-

dän mukaansa on oikein, että saadessaan nauttia hyvinvointivaltion turvallisuudesta, on oi-

kein, että kansalainen myös antaa yhteiseen turvallisuuteen jotakin. Yksi jopa mainitsi, että 

jos joku ei halua yhteiseen turvallisuuteen osallistua, ei hänen tule kuulua silloin yhteiskun-

taankaan. Yksi kadetti puhui asiasta ikään kuin sopimuksena. Valtio ja kansalainen ovat teh-

neet sopimuksen, jonka mukaan valtio turvaa kansalaisen turvallisuuden ja kansalainen osal-

listuu itse tuottajana. 

 

Kadetti 3: ”Mä aattelen et se on osa sitä sopimusta tavallaan. Yhteiskunta ja yk-

sittäinen henkilö on solminu siinä mielessä et yksittäinen henkilö osallistuu nyt 

tässä tapauksessa siihen a sevelvollisuuden kautta että hän ... tuo jotain yhteis-

kunnalle ja yhteiskunta antaa takasin sitä turvallisuutta ja järjestystä, et mun 

mielestä se on täysin perusteltua sillä että se yksilö antaa yhteiskunnalle mut 

samalla yhteiskunta antaa taksin hänelle ja kun tää sopimus on solmittu, niin 

kauan, kun mä saan jotain yhteiskunnalta niin mun mielestä pitää antaa takasin, 

must se on täysin tällä tavalla perustella ja pitkälle asti vielä.” 

 

Yksi kadetti pohti, että yleisen asevelvollisuuden poistaminen tuntui hyvin väärältä, koska 

näin on itse asiassa aina tehty. Tämä kertoo hyvin syvälle juurtuneesta arvosta, kulttuuriperin-

nöstä ja yhteisön kollektiivisesta identiteetistä, jonka kyseenalaistaminen tuntuu vaikealta ja 

jopa väärältä. Samalla esille tulee sosiologisen ajattelun yksi perusajatus; asettamalla kyseen-

alaiseksi perususkomukset ja oletukset, päästään käsiksi sellaiseen tietoon joka on todella ar-

vokasta ja selittää elämisen ja olemisen tapaa. 
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Kadetti 2: ”Ja sit se on niin syvällä suomalaisuudessa ja suomalaisessa ajatte-

lussa et niin tehdään niin jotenkin sen ehkä kyseenalaistaminenkin tuntuu vää-

rältä et kun näin on - meidän on pakko tehdä näin ja näin on tehty aikasemmin-

kin - se sit niinku tulee ensimmäisenä mieleen ja ei kävis niinku mielessäkään 

kyseenalaistaa että voiko näin tehdä.” 

 

Erityisenä mainintana on tuotava esille, että yksi upseeri koki, että yleinen asevelvollisuus on 

osittain problemaattinen asia. Hän viittasi siihen, että yleinen asevelvollisuus koskee lopulta 

vain miehiä. Muut upseerit, joilta asiasta kysyttiin, olivat sitä mieltä, että kun otetaan huomi-

oon uhka ja nykyisen hyvän järjestelmän toimivuus, ei tarvetta varsinaisille muutoksille ole. 

Koska tutkimuksen varsinaisena tarkoituksena ei ollut selvittää maanpuolustukseen osallistu-

jien sukupuolisuutta tai asevelvollisuusjärjestelmän muutoksia, ei tätä keskustelua kuitenkaan 

jatkettu pidemmälle. 

 

Upseeri 2: ”...ehkä semmonen moraalinen tai eettisesti vaikeesti perusteltava 

ongelma on tuo asevelvollisuuden kohdistuminen pelkästään miehii. Yhdenver-

taisuuden kannalta  ei ole nykypäivänä perusteltavaa. Pitäis ulottuu molempiin 

sukupuoliin jollonka  voitais siirtyy valikoituvuuteen, jollon sitte silläkin voi olla 

omat seurauksensa, et se ei oo niiku selkee.” 

 

Haastattelija: ”Olisit valmis laajentamaan asevelvollisuutta? 

  

Upseeri 2: ”Kyllä.” 

 

Upseerien mielipiteitä tiedon salaamisen oikeutuksesta 

Sotilaallinen maanpuolustustyö sisältää paljon osa-alueita, joihin liittyy salassa pidettävää tie-

toa. Yhteiskunnan jäsenet eivät ole yleisesti oikeutettuja kyseisiin tietoihin ja salassa pidettä-

vien tietojen säilyttäminen on uskottu upseerien ja muun valtiovallan tehtäväksi. Sosiologises-

ta näkökulmasta on mielenkiintoista tietää, mitä upseerit ajattelevat salassa pidettävästä tie-

dosta, joka liittyy yhteiskunnan turvaamiseen ja miten salaaminen on heidän mielestään oi-

keutettua. 

 

Kaikilta haastatelluilta upseereilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat tiedon salaamisesta. Heiltä 

kysyttiin myös, että onko oikein, että upseerit säilyttävät hallussaan salaisia tietoja, jotka kos-

kevat yhteiskuntaa ja sen suojelemista. Erityinen näkökulma on, että tiedot, jotka kansalaisilta 

salataan, koskevat kyseisiä kansalaisia ja heidän turvallisuuttaan. Tässä voidaan nähdä olevan 

jonkinlainen ristiriita kansalaisoikeuden näkökulmasta. Kaikki upseerit kuitenkin kokivat, että 

on olemassa sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvää tietoa, jota ei tule jakaa kansalaisille. 

Tärkein syy jakamattomuudelle oli uskomus siitä, että salainen tieto todennäköisesti vuotaisi 
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viholliselle. Tieto vihollisen käytössä tekisi sotilaalliset suunnitelmat tyhjiksi. Tällöin viholli-

nen tietää, miten puolustus on järjestetty ja kykenisi toimimaan tehokkaasti puolustuksen nu-

jertamiseksi. Tiedon salaaminen nähtiin siis arvokkaana ja olennaisena osana puolustusval-

misteluja. 

 

Upseeri 6: ”Mä en nää siinä mitään ongelmaa. Se, että me ruvettais ylipäänsä 

jakaa sitä tietoo jollekin ois tietysti huono asia, koska viimein ei haluta sitä vi-

hollisen tietoon ja se että se henkilö itse vaikka se saiskin sen tiedon siitä niin 

mitä sitte. Ei mitään vaikutusta, se on ihan täsmälleen samas tilanteessa, ties se 

sitten sitä tai ei...” 

 

Upseeri 3: ”Mä lähtisin siitä, että aikasemmin puhuttiin pidäkkeestä ja sen kyn-

nyksen luomisesta, että se vihollisuuden mahdollisuus minimoidaan tai se jopa 

estetään niin kyllä niinkun sillä tiedon salaamisella tai sillä että sitä ei jaella 

kaikille ni se osa tätä pidäkkeen ja kynnyksen luomista et tarkotan sillä sitä että 

jos tieto on julkista tietoa niin nykypäivänä pitää lähteä siitä että kaikilla mei-

dän ympärillä olevilla, myös sillä vihollisella on pääsy siihen...” 

 

Upseerit esittivät erilaisia näkemyksiä siitä, miten paljon tietoa voidaan jakaa. Osa oli sitä 

mieltä, että tietoja ei tule yksinkertaisesti jakaa. Eräs kadetti totesi, että vaikka joku tieto ei 

olisikaan salaista, ei siitä tarvitse silti julkisuudessa keskustella. Yksi upseeri ehdotti, että ken-

ties tietoja voisi käsitellä siten, että yksityiskohdat ja erityiset salattavat asiat eivät tule julki ja 

tämän jälkeen jakaa tietoja yleisemmässä muodossa, jolloin jotakin tietoa olisi saatavilla. Hän 

perusteli näkemystään informaatiovaikutuksilla - informaatiotyhjiä täyttyy aina ja olisi pa-

rempi, että se täyttyy oikealla tiedolla eikä huhuilla tai vihollisen propagandalla. Yksi upseeri 

totesi, että tietoa on jo tarvittavissa määrin saatavilla esimerkiksi turvallisuuspoliittisessa se-

lonteossa ja muissa julkisissa valtion turvallisuuteen liittyvissä strategia-asiakirjoissa. Yksi 

upseeri ehdotti, että tietyille reserviläisjoukoille voisi kertoa tarkemmin heidän tehtävistään, 

jos henkilöt ovat sotilaalliseen maanpuolustukseen erityisen sitoutuneita ja erityisen tärkeissä 

tehtävissä. 

 

Useat upseerit mainitsivat, että tietojen salaaminen liittyy aina yhteisen hyvän ja kollektiivi-

sen turvallisuuden asioihin, joten yksilön tiedon tarve ei ole silloin tärkeää. Muutama upseeri 

totesi, että vaikka joku tietäisi yksityiskohtia jostakin salattavasta asiasta, se ei kuitenkaan 

hyödyttäisi häntä sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä. Siksi tietoja on turha kertoa 

huomioiden vuotoriskin viholliselle. Yksi upseeri totesi, että hän ajattelee tiedon salattavuu-

den liittyvän korkeampaan hyvään, joten silloin salaaminen on todennäköisesti tarpeen. Li-

säksi upseerit kokivat, että heihin vain yksinkertaisesti täytyy luottaa sotilaina ja tiedon hallit-

sijoina ja tarkoitusperät ovat hyvät - tarkoituksena ei ole käyttää tietoja omia kansalaisia tai 

heikompia vastaan vaan pyrkiä hyvään koko yhteisön kannalta. Ainoastaan yksi kadetti mai-
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nitsi, että on kieltämättä ongelmallista, että sotilasviranomaiset eivät aina kerro kansalaisille, 

mihin heitä on suunniteltu sotilaallisia tehtäviä suorittamaan. Toisaalta hän oli sitä mieltä, että 

tietoja ei pidä kuitenkaan jakaa ja jopa tiedon muuntelu tietyissä tapauksissa on sallittua todel-

lisuuden peittämiseksi. Tämä kertoo siitä, että upseerit kokevat tietojen salaamisen äärimmäi-

sen tärkeänä ja arvokkaana asiana. Yksi upseeri totesikin, että etenkin tietoja salaamalla suo-

jelu onnistuu ja voimistuu eikä päinvastoin. Tämä tietojen salaamisen tarve oli huomattavan 

yksimielisesti esillä kaikkien haastateltavien puheenvuoroissa. 
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6 YHTEISKUNNAN SOTILAALLISET UHKAAJAT 

 

6.1 keneltä suojellaan - minkälainen on vihollinen? 

 
Kaikki upseerit pitivät ensisijaisena sotilaallisena uhkana toisen valtion järjestäytyneitä ase-

voimia. Upseerit mainitsivat valtioita ja erilaisia sotilaallisia suorituskykyjä sekä ominaisuuk-

sia, joita he mahdollisiin vihollisvaltioihin liittävät, mutta tässä raportissa niitä ei käsitellä. 

Sotilaallista uhkaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa vihollisuuden ja vastustajuuden teemojen 

kautta yleisellä tasolla menemättä todellisiin sotilaallisiin suorituskykyihin tai toimijoihin tar-

kemmin. Tämä valinta perustuu tutkimuksen julkiseen turvaluokkaan. Tämä tarkastelunäkö-

kulma mahdollistaa lisäksi vihollisuuden ja vastustajuuden tarkastelun laajemmalla ja ylei-

semmällä tasolla, jolloin aineistosta voidaan tehdä myös laajempia johtopäätöksiä menemättä 

liian yksityiskohtaiseen tietoon. 

 

Vihollinen valtiollisena väkivaltaisena toimijana 

Kaikilta upseereilta kysyttiin, mitä sana vihollinen heille merkitsee. Vihollinen väkivaltaan ja 

sotilaallisen voiman käyttöön kykenevänä valtiollisena toimijana ilmeni aineistossa monella 

tavalla. Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä. 

 

Upseeri 2: ”No se on lähtökohtasesti yksinkertasimmillaan  ... vihamielisen val-

tion toimija joka pyrkii toimimaan tavallaan meidän valtiota vastaan. Eli yksin-

kertasimmillaan tunnustuksellinen sotilas joka hyökkää tänne...” 

 

--- 

 

Upseeri 3: ”Kyllä sitten sodassa puhuisin itsekin nimenomaan vihollisesta ja 

siihen liitän sen väkivallan ilmiön, siis tietoisen väkivallan ilmiön ja tavoitteelli-

sen väkivallan ilmiön ja sen vihollisen tietysti määrittelisin sen mukaisesti ... 

meille se, siis puolustusvoimille, vihollinen on se hyökkääjä [ja] sille kuka hyök-

kää vihollinen on se puolustusvoimat, eli se on tavallaan ... se vastapuoli mutta 

miksi käytetään vihollistermiä niin sen takia että siihen liitetään se väkivallan 

käyttö.” 

 

--- 

 

Kadetti 2: ”No se on se vastustaja siellä sotakentällä ja kyllä sen itse näen, että 

vihollisia on Suomella vaan yks ja että mistä päin se sitten tulee...” 

 

--- 

 

Kadetti 3: ”No varmaan ensimmäisenä mieleen tulee ulkoinen jokin muu viha-

mielinen valtio, joka jostain syystä haluaa viedä meiltä joko meidän elämänta-

van tai alueita - se on se eka intuitiivinen ajatus... Mä sanoisin et jos konkreetti-

sesti nimenomaan Suomeen kohdistuis joku vihollisuus, totta kai sen pitäis olla 

sitö kokoluokkaa et sillä olis merkitystä yhteiskunnan kannalta, ... Kyl mä ehkä 
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tässä kans ottaisin aseellisen aspektin mukaan, et pitää olla aseellinen selkee 

uhka, joka on niin voimakas, että se potentiaalisesti vaikuttaa merkittävästi yh-

teiskuntaan. Se pitää olla selkeä, tarpeeksi voimakas, kohdistunut nimen omaan 

suomeen ja...  selkeästi aseellinen tekijä”. 

 

Vihollinen tiedustelee ja valmistautuu normaalioloissa 

Kuusi upseeria yhdestätoista mainitsi yhtenä erityisenä toimijana vihollisen tiedustelijat, eri-

koisjoukot ja ”vihreät miehet”. Osa upseereista koki, että mahdollisen vihollisen sotilastiedus-

telu tai muu valmistautuminen on käynnissä rauhan aikana, mutta vihollisuudet eivät ole voi-

massa. Yksi upseeri mainitsi, että normaalioloissa vihollisen sotilaallista toimintaa valmiste-

levat henkilöt voivat olla sotilaita tai siviilejä. Heidän mukaansa vihollinen mahdollisesti 

valmistautuu sotaan normaalioloissa toimimalla meidän yhteiskuntamme sisällä tai valtion ra-

jojen läheisyydessä.  

 

Upseeri 3: ”no joo tietysti vihollisuudet niinku tämmösinä tietynlaisina keinoina 

on se sitten tiedustelua tai jotain niinkun kybermaailmassa tapahtuvia iskuja ur-

kintoja muita ni kyl mä sen nään että se ei välttämättä oo niinkun sotaa tai sota-

tilaa mut näitä viholisuuksia varmasti on” 

 

Upseeri 6:” kukaan ei oo todistanut että siellä ois mitään tapahtunu tai että siel-

lä ois mutta et, ehkä se ajatus siitä et joku siellä valmistautuu mahdollisesti tai 

ainakin varautuu mahdollisesti siihen, että pystyy esimerkiks vaikuttaa meidän 

kauppameriliikenteen laivaväyliin, ni se ajatus siitä että joku siellä niiku on 

luomassa semmosta kykyä meitä vastaan ni heti on semmonen et okei tähän kuu-

luu nyt suhtautua negatiivisesti” 

 

Haastateltu ilmavoimien upseeri kertoi näkemyksensä viime vuosien aikana tapahtuneista il-

matilan loukkauksista: 

”Niin siis se on tietyllä tapaa valmistautumista sotaan, se on tiedustelua meidän 

kyvyistä ja varmaan osin - kyllä mä uskon että puolin jos toisin sitten kun samal-

la ... tiedustellaan niitä kykyjä koitetaan optimoida omaa järjestelmää sitten tu-

levaa sotaa varten.” 

 

”[vihollisuus] ei ole voimassa nyt ja mun mielestä tommonen kyberpelaaminen 

tai sitten esimerkiksi valmiuden testaaminen - vaikka sotilaallisesti - vaikka ko-

neet tulee tähän ja kattoo miten me reagoidaan, ni se ei ole sodan käyntiä vaan 

se on sitä jonkinnäköstä rauhan aikaista testaamista tai sen olosta toimintaa… 

ja tiedustelua ehkä kuitenkin” 

 

Vihollinen yhteiskuntamme osana 

Vaikka vihollinen valtiollisena toimijana oli upseerien mielissä hyvin vahvana mielikuvana, 

liittyi vihollisuuteen myös toinen puoli. Vihollinen saattaa olla osa yhteiskuntaamme. Yksi 

upseeri totesi, että myös suomalaisen yhteiskunnan lailliset jäsenet voivat todellisuudessa olla 

vihollisia tai suomalaisen yhteiskunnan vastustajia, jolloin vihollisuus tai vastustajuus ei ole 
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puhtaasti kansallisuuteen sidottu ominaisuus. Etenkin kadettien mielikuvissa vihollinen saat-

taa olla joku muu toimija kuin toisen valtion sotilas, tosin samoja mielikuvia oli myös van-

hemmilla upseereilla: 

 

Kadetti 1: ”mutta sillä voi olla myös joku muu tahtotila just niin kuin mä sanoin 

-  se uskonnollinen tai ideologinen tausta, joka tavallaan asettaa sut siihene et 

kun muilla turvallisuustoimijoilla ei ole resursseja suojella yhteiskuntaa sella-

selta niin sotilaan tehtävä on tulla siihen” 

 

Kadetti 3: ”mut sit jos miettii enemmän niin ei se nyt välttämättä oo ulkoinen te-

kijä vaan se on niiden kombinaatio, et sisäsiset turvallisuusuhat on samalla ta-

valla vihollisia...” 

 

--- 

 

Kadetti 4: ”...niinku jos mennään valtiollisesta tasosta alaspäin niin erilaisii 

semmosii niinku ryhmiä, eri ääriryhmiä ni niit vois sanoo et ne on - niitten in-

tressit on valtiollisten intressien vastaisia ja sil tavalla asettaisin ne vihollisiks.” 

 

--- 

 

Upseeri 5: ”...toisaalta mä näkisin myös että se vihollinen voi tulla sisältä päin. 

Se voi olla joku aatesuunta tai joku ryhmittymä joka haluaa vahingoittaa meijän 

tän hetken yleisesti hyväksyttyä niinkun käsitystä laista ja käsitystä oikeesta ja 

väärästä ja tämmösestä...” 

 

--- 

 

Upseeri 6: ”Sit toinen minkä mä luulen et on enemmän semmonen ykspuoleinen 

vihollisuus, mut mä vähän epäilen ja pelkään kyllä et saattaa olla et esimerkiks 

konfliktialueelta palaavat taistelijat ... saattaa nähdä suomalaisen yhteiskunnan 

ikään kuin omina vihollisinaan. ...  sen mä nään semmosena niiku turvallisuus-

uhkana ja siis mä nyt en usko että siitä laajan mittakaavan niiku yhteiskunnan 

perusrakenteita romahduttavan - tuskin meillä vallankumousta nähdään tai mi-

tään tämmöstä mutta tota, kyl mä nään siinä semmosen niiku jonkunlaisen väki-

vallan uhan.” 

 

Erityisenä mainintana sanottakoon, että upseerit eivät nostaneet terrorismia erilliseksi sotilaal-

liseksi välittömäksi uhkaksi. Muutama upseeri kyllä mainitsi terroriteot ja sabotaasin tekoina 

ja sotilaallisina toimina, mutta heidän mielestään ne liittyivät tavanomaisen sodan esiastee-

seen tai sodan aloittamiseen liittyviin sotilaallisiin toimenpiteisiin. Näitä terrori- ja sabo-

taasitekoja seurasi heidän viholliskuvassaan perinteisenä miellettyjä sotilaallisia voimakeino-

ja. Ideologisia ryhmittymiä ja mahdollisesti terroriin kykeneviä ryhmiä voidaan muutamien 

upseerien mukaan kuitenkin hyödyntää osana laajempia sotilasoperaatioita, kun yhteiskun-

taamme pyritään vaikuttamaan. 

 

Vihollisuus ja vastustajuus saman ilmiön eri asteina 
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Haastattelussa upseerit kokivat hyödylliseksi ”vastustaja” ja ”vihollinen” termien eriyttämi-

sen. Yksi upseeri kuvaili näiden termien kautta sotilaallista jännitettä: 

”[vihollinen on ] vihamielisen valtion toimija joka pyrkii toimimaan meidän val-

tiota vastaan. Eli yksinkertaisimmillaan tunnustuksellinen sotilas, joka hyökkää 

tänne, mutta se voi sitten olla oman maan kansalainen ikään kuin rekrytoitu vas-

tapuolen taistelijaksi tai vastapuolen tarkoitusperiä auttavaksi henkilöksi eli se 

ei ole automaattisesti eri maan kansalainen esimerkiksi. Ehkä tuo vastustaja 

termi tuossa on parempi, eli sellainen toimija, joka vastustaa oman valtion ta-

voitteiden onnistumista. Jokainen vastustaja taas ei ole sotilas, se on tärkeää, eli 

vastustajia on erilaisia.” 

 

Yhdelle ilmavoimien upseerille vastustajuus oli tällä hetkellä voimassa oleva tila mahdollises-

ti vihamielisen valtion toimijoiden suhteen. Hänelle vastustaja tarkoitti henkilöä tai joukkoa, 

jonka kanssa on olemassa sotilaallinen jännite. Vihollisuus puolestaan tulee voimaan vasta, 

kun vastustaja osoittaa konkreettista uhkaa tai toteutetaan sotilaallinen operaation:  

 

Haastattelija: ”Milloin ja miten vihollisuudet tulevat voimaan?” 

 

Haastateltava: ”… sitten kun fyysisellä tai psyykkisellä ulottuvuudella joudutaan 

siihen taistelutilanteeseen tai sotatilanteeseen. ... Mutta sitten taas tuossa on hy-

vä tuo vastustaja termi … se mahdollistaa, että minä voin vaikka keskustella 

vastustajani kanssa sivistyneeni krokilasin ääressä mutta sitten taas viholliseni 

kanssa minä en välttämättä sitä pystyy tekemään.” 

 

Edelleen yksi rajavartiolaitoksen upseeri koki, että vastustajuus on vihollisuuden esiaste ja 

vastustajuus on voimassa ilman, että käytetään sotilaallista voimaa tai väkivaltaa: 

”se vastustaja termi sopii hyvin, koska siellä lähtökohtaisesti ei mennä niihin... 

puhuttuihin väkivaltaisuuksiin ja vihollisuuksiin - sen takia se vastustaja termi 

kuva hyvin sitä.” 

 

 

Vihollisuuden alku vihollisuuden määrittäjänä 

Yksi näkökulma, jolla upseerien viholliskuvaa pyrittiin selvittämään, oli vihollisuuden alka-

minen ja päättyminen. Yhteiskuntamme ollessa rauhan tilassa ja normaaliolojen ollessa voi-

massa, on erityisen kiinnostavaa tietää, onko upseerien mielissä vihollisuuksia voimassa ja 

miten vihollisuus alkaa. Tämän koettiin olevan tärkeä osa tutkimusasetelmaa ja sosiaalisen 

sodankuvan perustekijä. 

 

Vihollisuus tuli upseerien mielissä voimaan silloin, kun toteutettiin sotilaallinen hyökkäys tai 

käytettiin sotilaallista voimaa, oli se sitten asejärjestelmien käyttämistä, informaatio-

operaation suorittamista, kyberisku tai sotilasjoukolla toteutettu Suomen rajan ylitys. Selvää 

oli, että vihollisuus astuu voimaan silloin, kun käytetään sotilaallista väkivaltaa tai uhataan 

sillä. Muutamissa haastatteluissa tuli esille myös tarvittavan suuri joukko. Jotta vihollisuus on 
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voimassa, on vihollisen toiminta oltava organisoitua, suuria joukkoja kokoavaa ja koko yh-

teiskuntaa uhkaavaa toimintaa. Yksi rajavartiolaitoksen upseerin näkökulma oli, että viholli-

suuden alkaminen voi olla vaikea hahmottaa; vihollisuuden alkamisessa on lopulta kyse po-

liittisesta päätöksestä, joka voi perustua tulkittuun tilannekuvaan. Voi olla, että huomaamme 

vihollisuuksien olevan voimassa erilaisten epäselvien indikaattorien kautta. Myös toinen up-

seeri mainitsi, että vihollisuus on lopulta poliittinen päätös. Tässä näkökulmassa tiedustelujär-

jestelmällä ja valtiojohdolla on vastuu päättää ja kertoa, milloin vihollisuus on voimassa. 

 

Haastattelija: ”Osaisitko sä eritellä perimmäisiä syitä sinun ja vihollisen suh-

teelle?” 

 

Upseeri 2: ”Kyl se varmaan palautuu strategiaan ja valtioiden ylimmän johdon 

päätöksiin, ei siin välttämättä yksittäiset taistelijat oo osallisia siinä päätöksen-

teossa mikä aiheuttaa sen vihollisuuden syntymisen.” 

 

--- 

 

Upseeri 3: ”siinä kohtaa kun sitten näkyvästi valtion alueelle kohdistuu joko sitä 

voiman käyttöä tai sitten suoranaista väkivallan käyttöä eli eli tarkottaa sitä että 

suoranaisesti fyysisesti niinkun valtion itsenäisyyttä ja suvereniteettia loukataan 

joko siten että toteutetaan se fyysinen hyökkäys valtion alueelle tai käytetään 

muita keinoja kuten kauaskantoisia aseita, ohjuksia sen valtion alueelle niin kyl-

lä mä nään että sillon viimestään ollaan sen taitepisteen - tai se taitepiste ylite-

tään jolloin katsotaan että on toteutunut niitä vihollisuuksia” 

 

--- 

 

Upseeri 2: ”...vihollisuuksia vois olla vaikka sit tämmöset informaatio-, propa-

gandakuvioiden parissa toimivat henkilöt jotka voi sitten toimia rajan ulkopuo-

lelta tai sisäpuolelta tai toimii enemmän tai vähemmän tiedostaen niiku siinä 

kuviossa mut et pyrkii ikäänkun toimii suomen valtiota vastaan.” 

 

--- 

 

Upseeri 4: ”sit kun fyysisellä tai psyykkisellä ulottuvuudella joudutaan siihen 

taistelutilanteeseen tai sotatilanteeseen ni sillon” 

 

--- 

 

Kadetti 1: ”Se voi tulla jollain virallisella julistuksella mut toisaalta ehkä nyky-

päivänä se ei oo semmonen tae että pitää julistaa sota että sota on käynnistynyt 

että se voi tulla ihan ilmi sillä että se vastustaja toteuttaa jonkun toimenpiteen 

oli sitte aseellinen tai joku muu teko joka sitten estää tän valtion toimintaa, oli 

se sit kauppareittien estäminen tai pysäyttäminen tai vastaava niinku melkein 

yhtä vakava asia kuin sodan julistaminen jollkein valtiolle, et jos valtio ei pysty 

pyörimään sen takii et toinen estää sen ni se on sitten jo niin vakava juttu tän 

yhteiskunnan pyörivyyden kannalta et se on niiku yhtä vakava.” 

 

--- 



79 

 

 

Kadetti 3:” Mä sanoisin et jos joku konkreettisesti nimenomaan suomeen koh-

distuis joku vihollisuus, totta kai sen pitäis olla sitö kokoluokkaa et sillä olis 

merkitystä yhteiskunnan kannalta, et se et jos meillä on joku yksittäinen henkilö 

jolla on jotain vastaan tai jotenkin pitää suomea niiden vastustajan ja tekee 

vaikka jonkun yksittäisen teon, niin se nyt ei oo vielä vihollista koska se ei koh-

distu kuitenkaan koko yhteiskuntaan laajamittasesti.” 

 

--- 

 

Kadetti 4: ”Mun mielestä ... siinä kohtaa kun joukkoja kootaan tai joukot ko-

koontuu ja liikkuu selkeesti johdettuna ja toimii jonkun johdon mukaisesti, joh-

don alaisena niin siin kohtaa.” 

 

Yksi upseeri koki, että vihollisuus voi olla voimassa vastapuolen tietämättä - esimerkiksi sil-

loin jos yhden valtion asevoimat suunnittelevat sotilaallisia toimia toista vastaan. Tällöin vi-

hollisuus ei tosin koskaan konkretisoidu, jos sotilaallista operaatiota ei toteuteta. 

”Tavallaan vihollisuutta voi olla aikeena (painotus) jo ennen kuin se varsinai-

nen sota on alkanut - varmaan näin väistämättä onkin, että se sota valmistellaan 

ja se vihollisuus valmistellaan aikaisemmin. Ja se voi olla liukuva käsite - se 

saattaa myös peruuntua, eli valmistellaan joku hyökkäys. ... voidaan ajatella, et-

tä vihollisuus ainakin aikeena on jo olemassa mutta sitten se peruuntuukin, jol-

loin se sota ei ikinä käynnistynyt ja vihollisuus ikään kuin oli ja meni ja se puo-

lustaja ei ikinä välttämättä kykenevä arvioimaan sitä että onko tämmöinen vi-

hollisuus vaikkapa tapahtunut, jos se tilanne on ikään kuin ollut ohi menevä.” 

 

6.2 Upseerien asenteet ja arvostukset vihollisia kohtaan 

 
Tutkimuksen alkuvaiheessa todettiin, että sana ”vihollinen” on jo perustaltaan hyvin negatii-

visesti arvolatautunut. Jos joku henkilö todetaan viholliseksi, me ihmisinä lähes automaatti-

sesti tiedämme, miten tähän henkilöön tulisi suhtautua. Suhteemme viholliseen on siis perin 

juurin kielteinen. Tästä syystä vihollisuutta pyrittiinkin lähestymään tässä tutkimuksessa posi-

tiivisten, siis käänteisten, arvomerkityksien kautta. Upseerien asenteita ja arvostuksia viholli-

sia kohtaan lähestyttiin ensisijaisesti kahdella haastattelukysymyksellä. Nämä kysymykset 

olivat: tuleeko vihollista arvostaa ja tuleeko vihollista kunnioittaa. Vaikka aineiston valossa 

upseerien mielissä välkkyi vihollinen väärää tekevänä ja todennäköisesti lakia ja oikeussään-

töjä kunnioittamattomana toimijana, liitettiin viholliseen myös kysymysten mukaisia positii-

visiakin piirteitä. 

 

Vastavuoroisuuden periaate vihollisen kunnioittamisen perustana 

Mielenkiintoinen näkökulma vihollisen kunnioittamiseen ja hyvään kohteluun oli kolmen up-

seerin mainitsema ajattelutapa, jota voi nimittää vastavuorisuuden periaatteeksi. Tässä aja-

tusmallissa vihollista on kohdeltava hyvin, jotta voidaan olettaa ja toivoa, että vihollinen koh-

telee meidän kansalaisiamme hyvin ja oikeudenmukaisesti. Toisaalta vastavuoroisuus ilmeni 



80 

 

myös vastakkaisesti - vihollista kohdellaan oikeudenmukaisesti ja arvostavasti niin kauan, 

kun vihollinen toimii arvostavasti ja kunnioitettavasti meitä kohtaan. Eli vihollista tulee kun-

nioittaa, mikäli vihollinen noudattaa sääntöjä ja ansaitsee kunnioituksen. Tämä voi olla rauhan 

kunnioittamista, rajan kunnioittamista ja oikeussääntöjen kunnioittamista. Kyseessä on vasta-

vuoroisuuden periaate, jossa omia toimien laatua sanelee vihollisen toiminnan laatu. Tämä 

kuvastaa jo negatiivisesti ennakkolatautunutta suhdetta viholliseen. Olemme valmiina toimi-

maan sitä varten, jos vihollinen tekee väärin. 

 

Samalla vihollisen ammattitaitoa tulisi arvostaa. Kolme upseeria totesi, että vihollista ei tulisi 

aliarvioida ammatillisesta näkökulmasta. Kaksi upseeria totesi, että joskus tapana on aliarvi-

oida ja vähätellä vihollisen sotilaallista osaamista, mutta tähän ei tulisi kuitenkaan sortua; vi-

hollinen on todellisuudessa osaavampi ja taitavampi kuin usein ajatellaan. Vastavuorisuus ja 

ammatillinen arvostus tuli esille muun muassa yhdessä ilmavoimien upseerin haastattelussa: 

 

Haastattelija: ”Miten vihollisia tulisi sinun mielestä kohdella?” 

 

Upseeri 1: ”Vähän samalla tapaa ku ne kohtelee meitä. Tavallaan et jos ne tulee 

tänne ilman lupaa ni sitä meidän ei  tarvii hyväksyy, sit me voidaan miettii mitä 

me voidaan ite tehä mut ...  jos ne haluais käyttää suomen aluetta omien intres-

sien ajamiseksi jonnekin muualle...maihin niin tota ei meidän sitäkään tarvii 

kunnioittaa. Niin kauan kun ne kunnioittaa meidän omaa tahtotilaa ni me voi-

daan kunnioittaa heitä mut sit jos heille ei, ne ei kunnioita sitä mitä me halutaan 

suomen rajojen siäpuolella et täällä tapahtuu ja tehää ni sillon ei tarvii kunni-

oittaa enää.” 

 

Haastattelija: ”Tuleeko vihollista arvostaa?” 

 

Upseeri1: ”Joo tulee, ja tota pitää arvostaa eikä missään tapauksessa saa aliar-

vioida - tota - mä oon mielestäni vähän ehkä törmännyt tohon et me aliarvoste-

taan ...  ja miten hyvin ne osaa asiansa ja joskus jossain vaiheessa uskoinki uraa 

et se on meidän isoin niinku semmonen kompastuskivi, me kuvitellaan jotain 

muuta niistä mitä ne oikeesti onkaan, ehdottomasti pitää arvostaa.” 

 

Haastattelija: ”Tossa mainitsit että me ajatellaan niistä jotain muuta kun mitä ne 

ehkä on, haluisitko sä tarkentaa mitä sä sillä tarkotat.” 

 

Upseeri 1: ”No sen verran voin tässä sanoa et me aika usein aliarvioidaan” 

 

Haastattelija: ”Onks se liittyen niiden taitoon ja osaamiseen?” 

 

Upseeri 1: ”just nimenomaan.” 

 

Haastattelija: ”Pitäiskö vihollista kunnioittaa?” 

 

Upseeri 1: ”Joo kyllä niin kauan ku he ansaitsee sen kunnioituksen, mä aattelen 

sen silleen et ...  niin mataa kun petaa - et jos ne pelaa sääntöjen mukaan, sit me 

... pelataan sääntöjen mukaan ja kunnioitetaan heidän tekemistä ja sit jos ne 



81 

 

rikkoo selkeesti jotain sovittua sääntöä tai jotain tämmöstä ni ei meijänkään sit 

sen jälkeen tarvii nii kunnioittaa heitä mut jos he antaa sen verran ...et heitä voi 

arvostaa ja kunnioittaa niin sitten totta kai.” 

 

Myös yksi merivoimien upseeri puhui vastavuorisuuden periaatteesta vihollisen kohtelun pe-

rustana: 

Haastattelija: ”Kun vihollinen sanana on jo latautunut, se on negatiiviesti latau-

tunut niin mitäs sä aattelet sitte vihollisen kunnioittamisesta tai arvostamisesta, 

tuleeko meidän kunnioittaa tai arvostaa meidän vihollisia?” 

 

Upseeri 6: ”Kyllä, kyllä, tota (miettii), tää on just tää että ei välttämättä sitä or-

ganisaatitota mutta niitä yksilöitä vähintäänkin näiden sodan oikeussääntöjen 

rajoissa. Ja siis täähän on toisaalta ihan puhtaasti niiku myös meidän etu että 

näin tehdään koska, se ei tietenkään se, että me kohdellaan esimerkiks kiin-

niotettuja vihollistaistelijoita ihmisarvosesti ei tarkota sitä, että ne tekis meidän 

joukolle vastaavalla tavalla, mutta päinvastanen hyvin usein pitää paikkansa, et 

jos niitä ei kohdella kunnolla niin sitten omiakaan vankeja ei mitenkään nätisti 

kohdella ja sit tietysti täähän on kans semmonen teema mikä varsinkin reservi-

läisten kanssa nousee esiin...” 

 

Vihollinen käskyjen täyttäjänä 

Vihollista voi myös arvostaa sotilaan eetokseen liittyen. Kahdessa haastattelussa tuli esille, et-

tä vihollinen on samalla tavalla velvollisuuden tunnosta täyttämässä tehtäväänsä oman valti-

onsa hyväksi, jollain vihollista tulee arvostaa vastuullisena valtiollisena toimijana. Tähän liit-

tyy myös ammatillinen arvostus - myös vastapuolella toimiva henkilö on sotilas ja siten ar-

vostettava toimija. Vihollinen on lisäksi ääritilanteessa ja asettaa oman elämänsä alttiiksi 

muiden edestä - tätä tulee upseerin mielestä arvostaa: 

 

Haastattelija: ”Jos arvokas asia on oikeesti niinkun tämmönen hyvä asia on 

tämmönen hyvä ominaisuus ja jotenkin niinku ylläpidettävä, joka vois antaa sille 

viholliselle jotakin arvoa, ... niin mä haluun vähän tietää onko sillä kuitenkin jo-

ku arvo sen ihmisarvon lisäksi?” 

 

Upseeri 2: ”No varmaan semmosen sotilaan etiikan kautta jos mietitään soti-

laallisesti ni varmaan se on pakko arvostaa vihollista joka ikäänkun samalla ta-

valla samoilla kriteereillä kuin itsekin tavallaan asettaa oman henkensä alttiiks 

palvellakseen omaa valtiota, on se semmonen ammatillinen arvostus varmaan-

kin ...  ne jotka on siellä vastapuolella on niiku ne jotka on niiku samassa pis-

teessä kun itse tavallaan ikäänkun samassa tilanteessa vaikka ollaan eri puolil-

la....” 

 

--- 

 

Upseeri5: ”No, toisaalta kyllä, siis siinä mielessä, että voihan olla, että se vihol-

linen ... on jollakin tavalla pakotettu tai saatu siihen asemaan että se suorittaa 

vaan sille annettua tehtävää...” 

 

Vihollisen arvostaminen diplomatian perustana ja moraalisena korkeana arvona 
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Kaksi upseeria totesi, että arvostuksen puuttuessa vihollista kohtaan konfliktin ratkaisukeinot 

rajoittuvat. Jos vihollista ei arvosteta lainkaan, eivät diplomatian keinot enää ole käytettävissä. 

Lisäksi puolustajalla ei ole varaa olla moraaliton. Oikeuskäsityksemme ja toimiva yhteiskunta 

perustuvat käsitykseen ihmisen arvosta, siksi kaikkien tekojemmekin on oltava moraalisia ja 

ihmisarvoon nojaavia. Muuten menetämme jotakin äärimmäisen tärkeää. 

 

Haastattelija: ”Tuleeko sinun mielestä vihollista arvostaa?” 

 

Upseeri 3: ”Tietysti arvostaminen käsitteenä on myöskin monitahonen - minusta 

sillon aina kun on ilmiö jossa on niin kun tietosuus, reunaehdot - niin tulee olla 

myös sitä arvostusta se ei ole mikään tämmönen satunnainen tai tahaton tapah-

tumaketju ja en mä tavallaan niiku näe että miksi siitä puuttuis arvostus koska 

siinä vaiheessa kun se arvostus katoaa niin katoaa myös minun mielestä se aika-

semmin puhuttu moraali ja oikeuskäsitys ja tavallaan se niinkun kääntyy itseään 

vastaan ja ruokkii taas sen kaltasta toimintaa jota missään määrin ei niin kun 

tässä kontekstissa haluta puolustajan taholla, eli kyllä mä näen sen että totta kai 

sitä pitää arvostaa ja tavallaan ajasin myös ajattelua vieläkin pidemmälle että 

jos se arvostus puuttuu tai se loppuu niin näen että myös sen konfliktin ratkase-

minen on äärimmäisen vaikeeta koska kyllähän niin kun tavotetila on se että se 

saadaan loppumaan ja siihen liittyy hyvin monesti sitten diolpmatia ja muu 

myöskin niin kun poliittisten tekijöiden väliintulo ja jos meiltä puuttuu totaali-

nen arvostus siitä vihollisesta niin mun mielestä on vaikea nähdä sitä neuvottelu 

asetelmaa myöskään jossa saavutettaisiin tavallaan sen konfliktin ratkasu. Näin 

haluaisin sen ajatella.” 

 

Vihollinen väärintekijänä ja lain tuolla puolen 

Vihollinen voi kuitenkin olla myös sellainen, että se ei kunnioita sodan oikeussääntöjä. Mei-

dän on kuitenkin kunnioitettava vihollista edelleen, koska se on länsimäisen oikeusvaltion pe-

riaate. Jos ihmiskuvamme muuttuu sellaiseksi, että vihollista ei enää kunnioiteta, murenevat 

arvot ja sitä kautta koko olemassaolomme perusteet.  

 

Haastatelija: ”Minkälainen viholliskuva sulla sitten on, voisko meidän vihollinen 

toteuttaa meitä vastaan kunniattomia operaatioita esimerkiksi terrori-iskuja vai 

pysyykö vihollinen kunniallisena?” 

 

Upseeri 3: ”Tietysti kysymyksen asettelua vaikeuttaa se että mehän emme tiedä 

mikä se mahdollinen vihollinen on, mutta toisaalta näen niin kun rationaalisesti 

ajateltuna - on väistämätöntä ajatella että se vihollinen saattaa  olla sellanen 

joka ei kunnioita tai noudata näitä reunaehtoja, se on täysin mahdollista jopa 

todennäköistä ja kyllä jossain määrin ehkä se yleinen suuntaus jos nyt sieltä 

Waterloon kentiltä tullaan nykypäivään niin jossain määrin se kunnioitus ja 

kunnioittaminen on niinkun vähitellen ehkä jopa häipynyt siitä sodankäynnistä 

eli ne keinot ja menetelmät tavallaan kun ne ei ole suoraviivasia eikä tälläsiä li-

neaarisia niin helposti se johtaa siihen että sitä ei enää pidetä niin kunnioitta-

vana.” 

 

Haastattelija: ”Toisaalta haluaisitko sä itse pitää kiinni siitä kunnioituksestasi 

omalla puolellasi siitä huolimatta” 
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Upseeri 3: ”kyllä mä näen sen vähän samalla tavalla kun sen arvostuksen koh-

dalla että sitten jos me ruvetaan omista oikeusvaltion ja demokraattisen yhteis-

kunnan periaatteista tinkimään niin en oo aivan varma että onko se hyvä tie so-

dassakaan vaan sotahan se tulee nähdä välitilana jolla on päätepiste ja silloin-

han tavallaan olis perinjuurin outoa että meidän tässä niinkun välitilassa yhtäk-

kiä me rakennettais meidän ihmisyys ja toiminta ihan eri pohjalle kuin mitä se 

on tällä hetkellä ja toisaalta meidän pitäis taas sitten sen sodan jälkeen taas sii-

tä kytkimestä kääntää että nyt taas palautetaan nää tietyt arvot, mun mielstä se 

on mahdotonta ja se on tuhoisaa jos näin ajateltaisiin.” 

 

Toisaalta kaikkea toimintaa ei voi hyväksyä ja rikollista toimintaa suorittava vihollinen on an-

sainnut ankaran rangaistuksen. Edelleen rangaistuksen on oltava ihmisarvoa kunnioittava. 

 

Upseeri 5: ”...mutta kyl mä nyt sanon et jos pahantekijä tai tämmönen rikollinen 

tai meijän lakeja kunnioittamaton ihminen niinkun osottaa täyttä välinpitämät-

tömyyttä niin sitte ei tarvii niiku kohdella silkkihansikkain, meidän tuomiot ja 

oikeisvaltiotoiminta on mun milestä epäreilun löysä mutta niinkun en mä myös-

kään kannata sitä että jos jostakin tälläsestä vihollistoiminnasta saatais kiinni ni 

katkastais käsi ja jätettäis se kädettömäsk tonne muiden niiku silmätikuks, mutta 

tota ottaahan siinä yksilö tietoisen riskin jos lähtee suorittamaan vihamielesiä 

tehtäviä enemmän tai vähemmän semmosille alueille mihinkä ei passais mennä 

että siinä mielessä ei niiku tarvii meidänkään alistuu sitten ihan kaikkeen, mutta 

kyllä sille ihmisarvo jonkinlainen kuuluu jonkinlainen sille viholliselle.” 

 

Yksi kadetti totesi, että vaikka vihollinen ei toimi kunnioittavasti ja saattaa jopa toimia oike-

ussääntöjä vastaan, tulee meidän silti toimia oikein. Tällä toiminnalla saadaan oikeutus omalle 

toiminnalle ja vihollinen saadaan näyttämään epämoraaliselta kansainvälisillä foorumeilla. 

Tämän uskotaan kääntyvän vihollista vastaan ja vahvistavan omia kansainvälisiä suhteita kon-

fliktitilanteessa. Tällöin vihollisen kunnioittamisella ja sodan oikeussääntöjen noudattamisella 

voidaan nähdä olevan välillistä arvoa. Toimimalla moraalisesti oikein ristiriitaisessa väkival-

tatilanteessa, saadaan aikaan enemmän hyvää ja ratkaisumahdollisuuksia konfliktin ratkaise-

miseksi. Joskus moraalin noudattaminen, vaikka se tuntuisikin ristiriitaiselta, on tärkeää suu-

remmassa mittakaavassa. 

Haastattelija: ”Mitesä sä aattelet että toimiiko se vihollinen niitten samojen 

sääntöjen mukaan mihin sinä esimerkiks pyrkisit?” 

 

Kadetti 4: ”Ei toimi mut se on just tota semmonen peruste millä saadaan diplo-

maattista vaikutusta muilta ja sit se paikallinen sota tai alueellinen konflikti 

saadaan vedettyä isommalle mittapuulle ku toi vastustaja ei toimi niitten mu-

kaan.” 

 

Yksi upseeri ei kokenut, että vihollista tulisi kunnioittaa. Toisaalta hän oli valmis kunnioitta-

maan vastustajaa. Vastustajuus oli hänelle vihollisuuden esiaste, jolloin neuvottelu on vielä 

mahdollista. Kun vihollisuus astuu voimaan, ei vihollista enää tarvitse kunnioittaa vaan vihol-

linen tulee tuhota tunnottomasti. Vihollisuutta edelsi hänen ajattelussaan laiton hyökkäys, jo-
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ka oli jo tuomittavaa. Asevoiman käyttö vihollista kohtaan ei hänen mukaansa vaadi kunnioi-

tusta eikä arvostusta.  

 

Upseeri 4: ”Vihollinen on sit siinä vaiheessa kun ollaan päädytty siihen tilantee-

seen et koetaan et se uhka on niin voimakas et siihen pitää vastata jollain tasal-

la tai keinoilla tai vaikka sitte sodan- taisteluntilanteen myötä aseellisesti ni sit 

taas mä nään sen aika kliinisesti et se on se joka on sun tehtävän tiellä ja se 

yleensä pitää tuhota, käännyttää poistaa kentältä tai harhauttaa toiseen paik-

kaan. Mut mä en nää sitä silleen ihmisenä tai varsinaisesti inhimillisenä olento-

na välttämättä.” 

 

Toisaalta voi olla, että kyseinen upseeri kuvaili asennettaan vihollista kohtaan erityisesti tais-

telutilanteessa. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista, että kuka tahansa upseeri on valmis 

tuhoamaan vihollisen vain kohteena. Kun yhdeltä upseerilta kysyttiin mitä mieltä hän on tap-

pamisesta sodassa, totesi hän, että sitähän siellä tehdään, mutta se ei ole itse tarkoitus. Tämä 

kuvastaa tiedostavaa ja hyväksyvää tapaa väkivaltaan osana sotaa, mutta siihen ei silti ikinä 

pyritä.  

 

Ihmisarvo vihollisen arvostuksen ja kunnioittamisen taustalla 

Useassa haastattelussa tuli esille vihollisen kunnioittaminen ihmisarvoon perustuen ja länsi-

maiseen oikeuskäsitykseen nojaten. Jokaisella ihmisellä, myös vihollisella, on jokin perusar-

vo, joka johtaa kunnioitukseen ja arvostamiseen. 

 

Kadettien kanssa nousi mielenkiintoisia keskusteluja ihmisarvoon ja sodan ristiriitaiseen luon-

teeseen liittyen. Yhden kadetin kanssa keskusteltaessa todettiin, että sota on ristiriitainen tila. 

Vihollista haluaa kunnioittaa, koska jokaisella ihmisellä on jonkinlainen perusarvo - ihmisar-

vo. Toisaalta tämä on vaikeaa, sillä vihollinen on se, joka uhkaa olemassaoloa ja koko elämää 

sekä yhteiskuntaa. Sotatilassa nämä arvoasetelmat saattavat toki muuttua. Voi olla, että kon-

flikti raaistaa omaa ajattelua ja vihollisuus vie voiton ihmisarvoajattelulta. Jos vertaa omien 

sotilaiden arvoa vihollissotilaiden arvoon niin asetelma on hyvin selvä - oman sotilaan henki 

valittaisiin kaikissa tilanteissa tärkeämmäksi. Eikö tässä siis piile sisäänrakennettu ristiriita: 

vihollinen on perustaltaan arvokas ihminen, mutta ei niin arvokas kuin omat sotilaat. Miten 

joku voi olla arvokasta, mutta ei kuitenkaan todellisuudessa lopullisen arvokasta. Ihmisarvon 

rapistuminen voidaan jopa nähdä toimivana ja hyvänä ratkaisuna tappamisen ongelmaan - de-

humanisoimalla vihollinen voidaan suorittaa väkivaltaisia toimia vihollisia vastaan ilman, että 

siitä tulee eettisesti vaikeaa sodan ristiriitaisessa tilanteessa. Seuraavassa on lainaus haastatte-

lusta, jossa nämä näkökulmat tulivat esille. Samalla se on osoitus monipuolisesta ja syvälli-

sestäkin haastattelumenetelmästä, jonka avulla päästiin hyvin käsiksi erilaisiin haastateltavan 

arvoasetelmiin: 
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Haastattelija: ”Pitäiskö vihollista sinun mielestä arvostaa tai kunnioittaa?” 

 

Kadetti 2: ”Tottakai kunnioittaa ja no arvostaa sinällää on vähän hankala, et 

miten voi arvostaa ihmistä joka kimppuun käy, toisaalta he oi oo välttämättä 

saanu valita mut et kyllä kunnioitta pitää - ihmisiä hekin on mut tosiaan semmo-

nen liika kunnioitus - et ei voi alkaa mitään herrasmiespelii pelaa et nyt sovi-

taan ettei vaikka ammuta kun kyl se saman tien kun selän kääntää ni kyl sielt tu-

lee sitten ...” 

 

Haastattelija: ”Mainitsit tossa tuon että hekin ovat ihmisiä eli tullaan vähän 

niinkun siihen että ihmisellä on jonkinlainen arvo. Ootko miettinyt sitä että mis-

tä tämmönen ihmisarvo syntyy, minkä takii ihminen on arvokas?” 

 

Kadetti 2: ”No se on ehkä semmonen niiku lähtökohta ylipäätään koko yhteis-

kunnassa ja omassa ajattelussa ... mut sitte se et se ei niinku oo sidonnainen et 

kuka on vihollinen ja kuka ei, et kaikilla nyt lähtökohtasesti on jonkiun näkönen 

arvo, mut miten se sitten muuttuu ja miten suhtautuminen muuttuu sitte sotati-

lassa et tota nii, vaikee sanoo ittestäkään että miten kohtaisin että se on helppo 

tässä pöydän vieressä sanoa että toimisin näin mutta en osaa sanoo tarkasti.” 

 

Haastattelija: ”Mä oon iteki niinku pohtinu että meillä on niin selkee ajatus siitä 

ihmisarvosta ja me hyväksytään se että kaikki ihmiset on arvokkaita, mut sit kun 

tullaan tämmöseen sodan kehykseen ja sit onkin vihollisuus voimassa niin me ol-

laankin aika nopeesti valmiita ja meidän jopa pitääkin tinkiä siitä arvosta koska 

pitää alkaa ampumaan ihmisiä niin se on aina mulle vähän semmonen erikoinen 

niinkun rajaveto tässä upseerin ammatissa että näin se vaan on.” 

 

Kadetti 2: ”Itelläkin vähän silleen et jos vertaa vaikka suomalsita sotilasta ja 

sitten vihollista ni vaikka sillä vihollisella on tietenkin se ihmisarvo niin jos pi-

täis arvoasteilla jotenkin luokitella tai laitta paremmuusjärjestykseen niin ei sii-

nä oo niinkun kahta puhetta et miten päin se menee et kyl se alkaa jo lähtökoh-

tasesti rapisemaan se ihmisarvon käsitys vaikka arvo on ja näen että nekin on 

arvokkaita ihmisiä siinä missä kaikki muuttkin, mut jos pitäis vertailla niin on 

aika selkee. ... Tohon viholliseen mä voisin sanoo vielä että se ihmisarvo ehkä 

tavallaan se alkaa rapisemaan hetki hetkeltä enemmän niin toisaalta se helpot-

taa sit omaa taakkaa ja oikeustusta toimia et tää vihollinen ei ehkä oo niin ar-

vokas ihminen kuin mitä me  me ollaan ja sitten tavallaan oikeutetaan ne omat 

teot sillä eikä se paina sitte omaa tunoo niin paljon.” 

 

Haastattelija: ”Koetko että se toimis meillä tolla tavalla niinku puolustusvoimina 

kun me lähdetään taisteluun.” 

 

Kadetti 2: ”Kyl mä usko että se toimii ja tavallaan sen on pakko toimia et ei siiä 

oo kuitenkaan vaihtoehtoja, kun ei siinä kysytä että haluutko ampua vai etkö ha-

luu kun pakko on toimia ni sitten et jo löytää semmosen miten itse selviää ja pys-

tyy käsittelee ne paremmin niin se on siinä vaiheessa ihan sama että mikä se ta-

pa on koska vaihtoehtoja ei ole.” 

 

Yhden kadetin mukaan vihollisella on ihmisarvo, joka on vihollisen oman roolin ja tehtävän 

ulkopuolella. Tätä ihmisarvoa on pyrittävä kunnioittamaan, vaikka onkin kyse äärimmäisen 

väkivaltaisesta sodan todellisuudesta. Sodassa on voimassa tietyt säännöt, joiden mukaan on 
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pyrittävä toimimaan. Sodan alkuvaiheessa sotilas voi kokea arvojen ristiriitaa, kun väkivaltai-

sia toimia on tehtävä ihmiskuvan vastaisesti: 

 

Haastattelija: ”Tuleeko vihollista arvostaa tai kunnioittaa?” 

 

Kadetti 3: ”Joo, joo kyl mä silti jotenkin nään että ollaanhan me kaikki ihmisiä 

sen tavallaan roolin takana myös että vaikka se on vihollinen ja konfliktissa, 

käyttää äärimmöist väkivaltaa toisia kohtaan niin jos ihan miettii näit geneven 

oikeussääntöjä tai sodan lakeja niin sen konfliktiraamin ulkopuolella ni se on 

kuitenkin yksittäinen ihminen joka on samanlainen kuin me ite ollaan. Kyl mä 

sanoisin että vaik se on vihollinen niin sille pitää tietynlainen kunnoitus olla ja 

jotenkin ymmäertää sen että koska me ollaan - koks aon peli käynnissä ja sillon 

on tietyt säännöt ja sen jälkeen ... vaan pitää ymmärtää että on eri pelisäännöt 

jotka pätee ja sillon on tehtävä eri lailla.” 

 

Haastattelija: ”Joo toi on kiinnostava juttu että sillonkun sota julistetaan tai ai-

nakin todetaan että me ollaan sodassa niin sillon astuu erilaiset säännöt ja eri-

lainen ihmiskuva astuu kentälle - me aletaan toimii ihan eri tavalla, ajattlee eri 

tavalla....” 

 

Kadetti 3: ”Joo voin kuvitella et se on aika absurdi tilanne että miten sit jossain 

mahdollisen konfliktin alkuvaiheessa tavallaan - varmaan sit kun se on jatkunut 

ja kun on siinä roolissa ni se on sit helpompaa, mut siinä alussa voi varmaan ol-

la aika niiku jotenkin et miten sen saa sen mind setin ja miten se tilanne kehit-

tyy.” 

 

6.3 Upseerien käsityksiä vihollisen väkivaltaisesta luonteesta 

 

Kaikilta haastatelluilta upseereilta kysyttiin, onko todennäköistä, että vihollinen käyttää väki-

valtaa siviilejä tai yhteiskunnan suojeltavia jäseniä kohtaan ja minkälaista tämä väkivalta voisi 

olla luonteeltaan. Kaikki upseerit vastasivat, että väkivallan käyttö on mahdollista ja osa vas-

tasi, että se on jopa todennäköistä. 

 

Vihollinen vaikuttaa siviili-infrastruktuuriin 

Upseerien mielestä oli mahdollista, että vihollinen käyttää sotilaallista voimaa ja muita keino-

ja yhteiskuntamme infrastruktuuria vastaan. Sotilaallisena voimana mainittiin vaikuttaminen, 

ampuminen sekä asevaikutus yleisellä tasolla (puhuttiin siis vaikuttamisesta menemättä tar-

kemmin yksityiskohtiin), ilma-ase, pommitukset, epäsuoratuli ja erikoisjoukkojen iskut. Mui-

na keinoina mainittiin myrkyttäminen, kyberiskut, sähkön-, lämmön- ja kaasun katkaiseminen 

sekä sabotaasi. Kohteina upseerien mielestä olivat sähköverkot, lämmitys, ruoka- ja vesihuol-

to, satamat, rautatiet, kuljetukset, asutuskeskukset, kaupungit, infrastruktuuri yleisesti ja sivii-

likohteet yleisesti sekä valtionjohdon kohteet. Yksi upseeri mainitsi, että toiminta saattaa olla 

peitettyä ja sabotaasi naamioidaan luonnollisiksi poikkeustilanteiksi ja onnettomuuksiksi. 
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Kadetti 4: ”No se ei välttämättä ois semmosta suoranaista Helsingin pommitta-

mista, mallii aikasempi, mutta niinku esimerkiks ruoan ja veden jakelu ja tava-

ran kuljetuksen estäminen tommonen satamat, raideyhteydet, niitten tuhoominen 

kun se vaikuttaa suoraan resurssien jakamiseen, mut kylä isot asutuskeksukset ja 

päätöksentekoelimet kun ne keskittyy isoihin kaupunkeihin niin sitten ku niihin 

keskitettäis omii joukkoja niin saattais se aiheuttaa suorii siviilitappioita.” 

 

Vihollisen vaikuttamisen tavoitteina nähtiin normaalin elämän ja toiminnan vaikeuttaminen, 

kuljetusten ja sotilaille annettavan tuen vaikeuttaminen, mielipiteisiin vaikuttaminen ja maan-

puolustustahdon ja kokonaismaanpuolustuksen romahduttaminen. Samalla vihollinen pyrkii 

upseerien mielestä luomaan yhteiskunnallista eripuraa sekä aiheuttamaan kaaosta ja sekaan-

nusta. Yhtenä tavoitteena mainittiin esivallan auktoriteetin kyseenalaistaminen ja valtiojohdon 

painostaminen taipumaan hyökkääjän tahtoon. Vihollinen siis pyrkii vaikuttamisella kääntä-

mään yleisen mielipiteen valtiojohtoa vastaan. Toisaalta yksi upseeri totesi, että vihollisen 

toiminta siviili-infrastruktuuria vastaan saattaa lisätä maanpuolustustahtoa ja muuttaa kansa-

laisten asenteet vihollista kohtaan entistä negatiivisemmiksi. Useat upseerit olivat sitä mieltä, 

että vihollisen vaikuttaminen infrastruktuuria kohtaan tuottaa sivullisia tappioita, mutta vihol-

linen on valmis vaikuttamaan sivullisista tappioista huolimatta. Vihollisen tällä tavalla tuot-

tamat tappiot nähtiin tahattomina, mutta myös tuottamuksellisina ja jopa tavoitteellisena toi-

mintana. 

 

Suora vaikuttaminen siviileihin 

Seitsemän upseeria mainitsi, että on mahdollista, että vihollinen tekee väkivaltaa suoraan yh-

teiskunnan suojeltavia jäseniä kohtaan. Väkivallan menetelminä upseerien mielestä voisivat 

olla vaikuttaminen ja asevaikutus yleensä, terroriteot, yksilöiden luoma epäjärjestys, yksilöi-

den ja ryhmien likvidointi ja massamaiset pommitukset. 

 

Upseeri 3: ”Sitten tietysti tulee mieleen tämmöset terroriteot eli tämmösiä solut-

tautuneiden ryhmien tai yksilöiden kaaosta aiheuttavat toiminepiteet täällä yh-

teiskunnan seassa ja osana... Siellä voidaan nähdä olevan sellasia yksilöitä tai 

ryhmittymiä joiden eliminointi on eduksi omalle toiminnalle eli sitä kautta voi-

daan pyrkiä suoraan joko horjuttamaan tai .. siis horjuttamaan sitä yhteiskuntaa 

tai luomaan edellytykset jonkun itselle edullisen ryhmän toiminnalle eli tämmö-

nen likvidointi voi olla täysin mahdollista ja todennäköstä.” 

 

Tavoitteina vaikuttamiselle mainittiin kaaoksen ja epäjärjestyksen aikaansaaminen, yhteis-

kunnan horjuttaminen sekä sotilaiden ja kansalaisten moraaliin vaikuttaminen. Moraaliin vai-

kuttamisen mekaniikkaa ilmeni kahdenlaista. Ensinnäkin omien sotilaiden moraali saattaa 

laskea, kun he kuulevat, että siviileihin on vaikutettu. Kun huomioi, että moni upseeri mainitsi 

suojelevansa kotiaan, perhettään ja läheisiään sodassa, on ymmärrettävää, että kotirintamaan 
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vaikuttaminen saattaa aiheuttaa huolta omista läheisistä ja tällä tavalla edelleen vaikuttaa tais-

telutoimintaan. Toisaalta voisi olla mahdollista, että juuri tällöin upseeri kokisi maanpuolus-

tustahdon nousevan. Toinen näkökulma oli, että kansalaisten moraali ja luottamus valtioval-

taan alkaa horjua - suojelijat eivät kykene suorittamaan tehtäväänsä ja suojelemaan kansalai-

sia asevoiman käytöltä. 

 

Kadetti 3: ”Kai siinä pyritään psykologisesti vaikuttamaan siihen et jos miettis 

nyt että me ollaan niiku konfliktissa, me ollaan vaikka rintamalla ja sillonhan 

olis paljon helpomoi että ainakin mun perheelle on kaikki hyvin ja vaikka mulle 

jotain tapahtuu niin heillä on ainkain ihan ookoo oltavat mut sit jos mä saisin 

tietää et tänne kohdistuu iskuja niin ainakin mun niiku keskittyminen olis tosi 

huonolla tuulella ja mä varmaan mietin et eikö mun pitäis olla siellä, kyl se 

varmaan tosi vahvasti vaikuttaa siihen psykologisee mut muutenkin koko yhteis-

kuntaan ja jos tänne alkaa tulee paljon tappioita niin varmaan niiku paine tai-

pua sen aggressiivisen osapuolen tahtoon kasvaa aika nopeesti, Tavallaan se et 

pääsis sen ihon alle ja sen psykologisesti saa sen vastapuolen taipumaan.” 

 

Muutama upseeri oli sitä mieltä, että vihollinen nimenomaan pyrkisi välttämään siviilitappi-

oiden tuottamista. Tässä näkökulmassa vihollinen on vastuullinen toimija, joka ottaa huomi-

oon kansainvälisen yhteisön vaatimuksen sodan oikeussääntöjen noudattamisesta. Toisaalta 

vihollinen voi käyttää vaikuttamisen mahdollisuutta pelotteena. Jos vihollinen nähdään ideo-

logisena ääriryhmänä, silloin taas on mahdollista, että vihollinen kohdistaa voimankäytön juu-

ri siviilejä vastaan terroritarkoituksessa. Tämä vihollinen valtiona ja vihollinen ääriryhmänä 

näkökulma tuli esille muun muassa yhden kadetin puheenvuorossa: 

 

Haastattelija: ”Minkälainen tämä suhde on pohjimmiltaa sotatilanteessa (vihol-

linen - suojeltavat)” 

 

Kadetti : ”No mä uskon et se vihollinen, vastustaja niin ihan yhtälailla niilläkin 

on niitä yhteiskunnan suojetavia jäseniaä niin aseellisessa konfiktissa niin mä 

uskon että se ei oo se perimmäinen tavoite koskaan vahongoittaa niitä, se on 

enemminkin niitä yhteiskunnan suojelijoita ja sitä valtiovaltaa, sotilaallista 

puolta pyritään siinä vahingoittamaan jotta ne kaikki suojeltavat ja muut olis 

joko vihollisen puolella tai antautuu, sikäli, mutta tietenkin nyt jos se vastustaja 

on se joku muu kuin se valtio ni se saattaa käyttää juurikin näitä, saattaa koh-

distaa ne kaikki toimenpiteet juuri näihin heikkoihin osiin niin sanotusti, et se 

pyrkii saamaan sillä jotain vaikuttavuutta tai sitte semmosta tai näyttää et sillä 

on enemmän valtaa kuin sillä oikeesti on tai kykyä tehdä jotain toimenpiteitä et 

sillä voidaan saavuttaa sitä. mutta en usko että valtiot pyrkii pääsääntösesti 

normaaleihin kansalaisiin vaikuttamaan ainakaan aseellisesti, koska se näyttää 

tosi huonolta sitten niiku kaikista muista näkökulmista, oli se sitten muut yhteis-

työtahot mut myös oman maan kansalaisista se näyttää huonolta että vahingoi-

tetaan toisen maan kansalaisia, koska kukaan muu ei haluu että itseenkään soti-

laat käyttäis voimaa.” 
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Haastattelija: ”Toisin sanoen et pidä sitä todennäköisenä että vihollinen, nimen-

omaan sotilaallinen vihollinen, käyttäisi voimaa tätä (suojeltavien) joukkoa vas-

taan.” 

 

Kadetti: ”Ainakin pyrkii välttämään, mutta on todennäköistä että sitä käytetään 

aineki saavuttamaan jonkin tyyppinen pelotevaikutus, se onhyvinkin mahollista, 

mutta haluisin uskoa että pyritään minimoimaan joka tapuksessa se. Se on sem-

monen äärimmäinen keino sitten.” 

 

Yleisesti aineiston valossa näyttää siltä, että upseerit eivät jostain syystä antautuneet kovin-

kaan syvälliseen keskusteluun siitä, miten vihollinen mahdollisesti toimisi yhteiskunnan suo-

jeltavia jäseniä vastaan. Tämä on tietenkin tutkijan omaa tulkintaa asiasta ja jos asiaa kysyt-

täisiin haastateltavilta uudelleen, voisi olla, että syvällisempiä ja enemmän yksityiskohtiin 

meneviä keskusteluja voitaisiin käydä. Vaikka tutkimuksen menetelmänä ei ollut tutkia kes-

kustelun tapaa ja diskurssia sinänsä, vaikuttaa siltä, että upseerien tapa käsitellä sodan sivii-

liuhreja on kovin vaitonainen. Upseerit eivät näytä kunnolla edes sisäistävän, mitä kauheuksia 

yhteiskunnan suojeltaville jäsenille mahdollisesti sodassa tehtäisiin. Yksi poikkeus aineistossa 

kuitenkin nousi esille. Tämä keskustelu on alla. Siinä näyttäisi ilmentyvän hyvin erilainen kie-

lenkäyttö ja suora puhe siviileihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen: 

 

Haastattelija: ”Onko mielestäsi mahdollista, että vihollinen käyttää väkivaltaa 

siviilejä kohtaan?” 

 

Upseeri: ”On.” 

 

Haastattelija: ”Minkälaista väkivaltaa?” 

 

Upseeri: ”No siis kaiken tason , lähtien tappamisesta, alistamisesta, erilaisista 

etnisistä puhdistuksista,  raiskaukset, mut sit tietenkin myös internointi tai eris-

täminen siten että ei ole sähköä lämpöä, tällasia asioita.” 

 

Haastattelija: ”Miksi vihollinen käyttää väkivaltaa siviilejä kohtaan?” 

 

Upseeri:”Se ehkä liittyy siihen sodan kokonaisvaltaisuuteen et se se on niiku ta-

vallaan osa sotaa, mut se ei välttämättä oo osa taistelua mun näkökulmassa, 

mut se on osa sotaa ja se on tietty vihollisen arvomaailmaan liittyvä asia, et me 

ei ehkä nähdä sitä sellaisena ainakaan enää, mut eittämättä tietenkin sota tekee 

kaltaisekseen, et varmaan se väkivalta ruokkii väkivaltaa kun kattoo historiaa ja 

varmaan paljon näitä tota siviilyhteiskunnan joukkomurhia tai muita selittyy sil-

lä et se on niin väkivaltanen se joukko et se ei siinä kohtaa enää tee eroa soti-

laan ja siviilin välillä oli se sitten oma tai vihollisen joukko, mut tässä puhutaan 

nyt vihollisen joukosta.” 

 

Haastattelija: ”Koetko et nimenomaan meidän vihollinen, kuka se sit ... onkaan, 

olis tämmöinen joukko joka tekis hirmutekoja?” 

 

Upseeri: ”Itse asiassa en mä pidä sitä kovin todennäkösenä niinku varsinkaan 

tällee laajamittaiset joukkomurhat tai etniset puhdistukset ni emmä sitä pidä to-
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dennäköisenä mut pienemmäs mittakaavassa varmaan yks keino jota käytet-

täis.” 

 

Edellä kuvatun keskustelun perusteella upseerin viholliskuva on hyvin negatiivinen ja viholli-

sen toiminta pitäisi sisällään hyvin kyseenalaisia ja raakoja keinoja. Toisaalta lopuksi upseeri 

kuitenkin vetäytyy hieman kannastaan ja toteaa, että hän ei lopulta pidä vihollisen raakalais-

toimintaa kovin todennäköisenä, mutta kuitenkin yhtenä keinona. Ehkä hän ei ole lopulta ko-

vin varma kannastaan. 

 

Vaikuttaminen strategisiin sotilaallisiin kohteisiin ja siviilikohteisiin 

Upseerit mainitsivat yhtenä väkivallan keinona sotilaallisen voimankäytön strategisesti tärkei-

tä siviilikohteita vastaan ja iskut sotilaallisiin kohteisiin, joilla molemmilla voi olla vaikutusta 

yhteiskunnan suojeltaviin jäseniin. Terminä sivulliset uhrit tuli monta kertaa esille. Väkivallan 

välineinä näissä tapauksissa olivat täsmäiskut, pommitukset, ilmaiskut ja kauaskantoiset aseet 

sekä maavoimien taistelutoiminnan välineet. Vihollisen toimintaa pidettiin näissä tapauksissa 

tahattomana tai sitten välinpitämättömänä - kohde on viholliselle tärkeämpi kuin sen lähei-

syydessä olevat siviilit. Yksi upseeri jopa mainitsi, että tämä on osittain jopa humanitäärisen 

oikeuden mukaista toimintaa: 

 

”...kylhän sitä tapahtuu ja siis joko siis ihan suoraan kohdennettuna tai sitten 

tota niin että tulee tämmöstä collateral damagea ja joka siis tietyssä määrin on 

ihan siis tavallaan taas sen humanotäärisen oikeuden mukaan sallittuakin ja jos 

on riittävän tärkeä sotilaallinen etu mitä tavotellaan niin siihen ... sopivassa 

suhteessa olevat siviilivahingot on jopa sallittuja.” 

 

Yhtenä erityisenä väkivallanmenetelmänä yksi upseeri mainitsi kiristämisen ja ihmiskilpien 

käyttämisen. Siviilejä voidaan hänen mukaansa pitää panttivankeina ja mahdollisina voiman-

käytön kohteina, jos vihollisen tahtoon ei suostuta. Samalla vihollinen voi suojata omia soti-

laallisia toimiaan suojeltavan yhteiskunnan siviileillä, jolloin viholliseen ei voida aseellisesti 

vaikuttaa omista sivullisista tappioista johtuen. Toinen erityinen menetelmä oli ääriryhmien 

suoraan siviiliväestöön kohdistamat iskut. Tässä ajattelussa upseeri näki vihollisen vähän re-

sursseja omaavana ääritekoja tekevänä joukkona, joka saattaisi toimia osana suurempaa perin-

teistä aseellista konfliktia. Nämä kaksi väkivallan muotoa olivat kuitenkin yksittäisiä havain-

toja ja erityistapauksia. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 

7.1 Tutkimustulosten yhteenveto ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 
 
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulosten yhteenveto. Ensin käsitellään vastaukset alatut-

kimuskysymyksiin ja sen jälkeen esitetään koonnos, joka vastaa päätutkimuskysymykseen. 

 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: Mitä osapuolia ja toimijoita upseerien sodan kuvaan 

sisältyy? Tämä kysymys pyrittiin ratkaisemaan selvittämällä upseerien näkemyksiä kolmeen 

kysymykseen: 

 Ketkä vastaavat yhteiskunnan suojelemisesta sodan aikana? 

 Keitä ovat suojeltavan yhteiskunnan jäsenet? 

 Minkälainen vihollinen on? 

 

Tarkasteltaessa yhteiskunnan suojelijoita, voidaan todeta, että upseerit pitivät yhteiskunnan 

sotilaallisina - niin sanottuina kovan turvallisuuden - suojelijoina ensisijaisesti valtion viran-

omaisia (Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Poliisi), jotka toimivat niin sanotun suppean val-

tionjohdon alaisuudessa ja ohjaamina. Suppealla valtiojohdolla voidaan ymmärtää valtion ja 

Puolustusvoimien ylintä johtoa.  Laajan valtiovallan näkökulmassa myös edellä mainitut vi-

ranomaiset nähtiin osana valtiovaltaa. Yhteiskunnan niin sanottuina pehmeän turvallisuuden 

tuottajina nähtiin puolestaan Pelastuslaitos ja sairaalat, jotka tuottavat turvallisuutta kaikille 

kansalaisille, myös kovan turvallisuuden tuottajille. Turvallisuutta edelleen luovat toimiva 

infrastruktuuri ja toimivat markkinat, toisin sanoen, kaupat, teollisuus, sähkön jakelu, elintar-

vikehuolto, lämmitys ja niin edelleen. Upseerit pitivät näitä perusturvallisuuden tuottajia ko-

van turvallisuuden toimijoita tukevina toimina ja ihmisten turvallisuuden peruselementteinä. 

Myös järjestöt ja kolmas sektori mainittiin turvallisuuden tuottajina. 

 

Yhteiskunnan suojeltaviin jäseniin liittyen voidaan todeta, että upseerit kokevat puolustavansa 

koko yhteiskuntaa ja sen jäseniä. Suojelun kohteina ovat upseerien mielissä oma perhe ja lä-

heiset, ystävät ja sukulaiset. Kaikki upseerit kokevat kuitenkin olevan ennen kaikkea yhteis-

kunnan palveluksessa ja kaikkia kansalaisia suojellaan. Rajanvetoa siitä, kuuluvatko sotilaal-

lisen suojelun piiriin myös ei-kansalaiset voidaan kuitenkin tehdä riippuen upseerista; osa nä-

ki sotilaallisen turvaamisen altruistisena kaikkia ihmisiä koskevana turvallisuustyönä ja osa 

näki turvallisuuden koskevan ennen kaikkea kansalaisia, jotka olivat valmiita antamaan pa-

noksensa yhteiskunnalle ja sen turvallisuudelle vastavuoroisesti. Suojelun kohteina nähtiin 

myös muut viranomaiset, omat sotilaat ja valtiovalta. Samalla kuitenkin jokaisella kansalaisel-
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la on upseerien mielessä mahdollisuus osallistua maanpuolustukseen omien kykyjen ja mah-

dollisuuksien mukaisesti. Kansalainen voi siis olla kahdessa roolissa, samalla suojelija omassa 

yhteisössään tai tehtävässään ja suojeltava silloin, kun hän toimii yksittäisenä valtion kansa-

laisena. Upseerit kokivat lisäksi, että yhteiskunnassa on myös niitä, jotka ovat puhtaasti suoje-

lemisen tarpeessa, toisin sanoen muun muassa vanhukset, lapset ja muuten itseään suojele-

maan kykenemättömät kansalaiset. 

 

Vihollisena upseerit pitivät toisen valtion sotilaallisia toimijoita, jotka joko uhkaavat sotilaal-

lisella väkivallalla tai käyttävät sotilaallista väkivaltaa Suomen alueella. Näitä vakivaltaisuuk-

sia edeltää jo rauhan aikana käynnissä oleva tiedustelu valtiomme alueella, jota toteuttavat 

vieraan valtion tiedustelijat. Heitä upseeri nimittivät joko vastustajiksi tai vihollisiksi, riippu-

en tapauksesta. Myös oman maan kansalainen saattaa toimia vastustajana tai jopa vihollisena. 

Vihollisuus ei aina ole julkista, vaan saattaa pysyä salassa, esimerkiksi suunniteltaessa soti-

laallista operaatiota Suomen alueelle. Osan upseerien mielestä yhteiskuntamme osana on 

myös ideologisten ja uskonnollisten ääriliikkeiden edustajia, poliittisten ääriliikkeiden edusta-

jia ja toisen valtion kansalaisia, jotka työskentelevät vihollisen hyväksi. Upseerit tuntuivat 

olevan yhtä mieltä siitä, että vastustajuuksia on voimassa rauhan aikana, mutta vihollisuuksik-

si ne muuttuvat vasta, kun sotilaallista voimaa käytetään tai sen käytöllä uhataan. 

 

Kuvassa 2 on esitetty upseerien sodankuvan keskeiset toimijat suhteessa toisiinsa. Kuva ei tee 

tutkimustukoksille täyttä oikeutta; hyvin selvää tutkimuksen perusteella oli, että yksittäinen 

kansalainen voi olla samalla sotilaallisen turvallisuuden tuottaja ja turvallisuudesta nauttiva 

yksilö. Ehkäpä kyse onkin siitä, mihin kategoriaan henkilöt ensisijaisesti kuuluvat. Sotilas tai 

muu viranomainen on roolinsa puolesta ensisijaisesti suojelija ja lapsi tai vanhus suojeltava. 

Sotilas voi nopeastikin muuttua suojelun kohteeksi esimerkiksi haavoittuessaan ja nuori yh-

teiskunnan kansalainen voi muuttua suojelijaksi suorittaessaan asepalvelusta. Toki nuoren ta-

pauksessa muutos on hieman hitaampi, mutta jossakin ajan hetkessä se muutos kuitenkin ta-

pahtuu - nuori aikuinen siirtyy suojeltavista suojelijoihin. Kuvassa on pyritty erottamaan toi-

sistaan yhteiskunnan sotilaalliset suojelijat, suojeltavat ja vihollinen. Kuvan perusteella 

voimme huomata, että päällekkäisyyksiä näiden ryhmien kesken on paljon ja rajan vetäminen 

on vaikeaa. Lopulta on kyse yksilön paikasta osana monimutkaista sosiaalista kokonaisuutta. 
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Kuva 2 Sosiaalisen sodankuvan toimijat 

 

Toinen alatutkimuskysymys oli: Mitä arvoja, asenteita ja syväoletuksia liittyy upseerien sodan 

kuvan eri osapuoliin ja toimijoihin? Tätä alatutkimuskysymystä pyrittiin ratkaisemaan kysy-

mällä upseereilta: 

 mitä asenteita ja arvoja liität yhteiskunnan suojelijoihin? 

 miksi yhteiskuntaa suojellaan ja mitä asenteita ja arvoja liität yhteiskunnan suojelta-

viin jäseniin? 

 tuleeko vihollista kunnioittaa tai arvostaa? 

 

Tarkasteltaessa upseerien asenteita, arvoja ja syväoletuksia eri yhteiskunnan suojelijoita koh-

taan, voidaan tehdä seuraavia havaintoja. Kaikki upseerit arvostavat suuresti viranomaisten 

työtä. Tärkeimmiksi viranomaisiksi upseerit mielsivät Poliisin, Pelastuslaitoksen ja Rajavar-

tiolaitoksen. Myös muita viranomaisia ja valtiovallan toimijoita mainittiin. Upseerien asenne 

oli, että muut viranomaiset hoitavat tehtävänsä ammattitaitoisesti ja kykenevät yhteistyöhön 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Lisäksi asenne oli, että kaikkia viranomaisia 

Turvallisuutta ja suojelua tuottavat: 

 

 

 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Valtiovalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suojelun kohteena ovat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhtaasti suojeltavat 

kansalaiset: vanhuk-

set, lapset ja avun 

tarpeessa olevat 

Valtiojohto 

Puolustusvoimat, Rajavar-

tiolaitos, Poliisi ja muut vi-

ranomaiset 

Maanpuolustukseen 

osallistuvat siviilit 

Pelastuslaitos, sairaalat, 

ensihoito 

Toimiva infrastruktuuri 

Vihollinen: 

 

Valtiollinen sotilaallinen toimija, 

joka käyttää väkivaltaa. 

 

Toisen valtion kansalainen 

 

 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Perhe ja läheiset, ys-

tävät, sukulaiset, vi-

ranomaiset, valtio-

valta, kaikki kansa-

laiset 

  
Vihollinen osana yhteiskun-

taamme: 

 

Tiedustelijat 
  

Mahdollisesti oman maan 

kansalainen 
  

Uskonnollisten tai poliittis-

ten ääriliikkeiden edustajat 
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tarvitaan osana sotilaallista maanpuolustusta. Arvokkaaksi upseerit kokivat, että muut viran-

omaiset tukevat Puolustusvoimia resurssein ja ylläpitämällä yhteiskunnan turvallisuutta siellä, 

missä sotatoimet eivät ole käynnissä. Selkeänä arvona tai jopa syväoletuksena oli, että koko-

naismaanpuolustus on se tapa, jolla aseellista maanpuolustusta on syytä tehdä. Yhteisöllisyys 

ja yhteiskunnan kokonaispanos on siis vahva arvo upseereille. Reserviläisiä ja muita kansalai-

sia tarvitaan, jotta kokonaismaanpuolustus on käytännössä mahdollista. Upseerien käsityksistä 

sodan ajan ja paikan suhteen voidaan tehdä erilaisia rajanvetoja - osan upseerien mielissä so-

taa käydään aina jossakin muualla kuin yhteiskunnan parissa tai lomassa - osa upseerista koki, 

että sota on koko yhteiskunnan päällä ja koko yhteiskunta infrastruktuureineen sotilaallisen 

vaikuttamisen kohteena. Todellisuus tietysti näyttää tämän, jos joskus sotilaalliseen konflik-

tiin ajaudumme Pohjois-Euroopassa. 

 

Kansalaisiin liittyviä varsinaisia arvoja tai puolustettava ominaisuuksia ei löytynyt kattavasti 

aineistosta. Syy miksi kansalainen nähtiin arvokkaana puolustamisen kohteena, oli yksinker-

taisesti kansalaisuus. Kansalaisuus voidaan nähdä siis itseisarvona. Tässä asetelmassa upseeri 

on valittu kansan puolustajaksi, koska kansa niin toivoo. Tämä on mahdollista demokraattisen 

järjestelmän avulla. Kansalaiset valtuuttavat valtionjohdon järjestämään yhteiskunnan puolus-

tamisen ja upseerit suorittavat kyseistä tehtävää. Tällöin työn arvo on suojeltava kohde itses-

sään, joka suojelemista toivoo. Arvokkaana pidetään myös demokraattista järjestelmää ja kan-

san vaikutusmahdollisuuksia. Samalla puolustettavana arvona voidaan nähdä toimiva yhteis-

kuntarakenne ja se kaikki hyvä mitä siihen liittyy: ihmisten aineellinen hyvinvointi ja valin-

nanvapaus elämässä. Lisäksi kansallisen turvallisuuden nähtiin vaikuttavan alueelliseen ja 

globaaliin turvallisuuteen; turvallinen yhteiskunta luo turvallista ympäristöä myös valtioiden 

välille. 

 

Upseereilla oli hyvin monipuolisia ja erilaisia näkemyksiä siitä, minkälaista arvoa viholliselle 

tulisi antaa ja miten viholliseen tulisi suhtautua. Haastatteluissa tuli muun muassa esiin vasta-

vuoroisuuden periaate; vihollista tulee arvostaa ja kunnioittaa, jotta vihollinen vastavuorisesti 

kunnioittaisi meitä. Toisaalta jos vihollinen kunnioittaa meitä, voimme mekin kunnioittaa vi-

hollista. Toinen näkökulma oli, että vihollista tulisi aina kunnioittaa - tämä on länsimaisen oi-

keuskäsityksen periaate. Jos luovumme tästä periaatteesta, menetämme tärkeän osan omasta 

moraalistamme. Kolmannen näkökulman mukaan vihollista tulee kohdella hyvin ja oikeus-

sääntöjen mukaisesti, koska se sitoo meidät länsimaiseen arvoyhteisöön ja tämä asetelma luo 

meille liittolaisia ja ymmärrystä kriisissä. Neljäs näkökulma oli, että vihollista ei tule arvostaa 

eikä kunnioittaa - vihollinen on suorittanut laittoman hyökkäyksen ja käyttää asevoimaa ja täl-

löin vihollinen on tuhottava tai ajettava pois maastamme. Yksi erityinen ja tärkeä havainto oli, 

että monet upseerit mainitsivat viholliselle kuuluvan ihmisarvon, jonka mukaisesti hekin ovat 
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arvokkaita. Tämä arvo tuntui upseerien puheessa kuulostavan kuitenkin julkilausutulta arvol-

ta, joka ei todellisuudessa kuitenkaan pitäisi paikkaansa. Jos vaakakuppiin asetetaan toiselle 

puolelle vihollisen henki ja toiselle puolelle oma henki, läheisten henki tai oman sotilaan hen-

ki, painaa oman puolen ihmiset aina enemmän. Todellisuudessa siis vihollinen on kuitenkin 

vihollinen, joka ollaan valmiita tuhoamaan tilanteessa kuin tilanteessa. Tätä keskustelua olisi-

kin ollut mielenkiintoista jatkaa pidemmälle upseerien kanssa. Valintatilanteissa ihanteisiin 

perustuva moraali on ilmeisesti äärimmäisen nopeasti liukuva ja muuttuva tekijä. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty upseerien asenteita, arvoja ja oletuksia koskien suojeltavaa 

yhteiskuntaa, suojelijoita ja vihollisia. Tämän kuvan mukaisesti kokonaismaanpuolustus on se 

menetelmä, jolla vihollinen torjutaan. Arvokkaita maanpuolustajia ovat reserviläiset, mutta 

myös muut yhteiskunnan suojeluun osallistuvat kansalaiset. Vihollinen voi käyttäytyä arvaa-

mattomasti ja mahdollisesti sodan oikeussääntöjä vastaan. Suomen puolustusvoimien sotilai-

den on kuitenkin noudatettava sodan oikeussääntöjä länsimaisesta näkökulmasta käsin. Oike-

ussääntöjen noudattaminen ei estä tehokasta sotilaallista maanpuolustusta. Oikeussääntöjen 

noudattaminen sitoo meidät läntiseen arvoyhteisöön ja saattaa auttaa meitä hankittaessa liitto-

laisia tai hyödynnettäessä liittolaissuhteita. Yhteiskunnan toimiva rakenne nähdään taustalla 

mahdollistamassa kokonaismaanpuolustus. Erittäin tärkeänä arvona sotilaita valtuuttamassa 

on demokratia ja kansan mielipide puolustuskysymyksiin liittyen. Kansalaisille pyritään ta-

kaamaan vapaus ja hyvinvointi. 
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Kuva 3 Upseerien asenteet ja arvot sodan osapuolia kohtaan 

 

Kolmas alatutkimuskysymys oli: Miten upseerit kokevat sodankuvan eri osapuolten sosiaalis-

ten suhteiden luonteen? Tutkimuksen edetessä huomattiin, että tämä alatutkimuskysymys on 

todella laaja ja näin ollen lähestymistapoja aiheeseen oli valittavissa hyvin monia. Tutkimus-

kysymyksen sisältöä päätettiin rajata tiettyihin teemoihin painottuen, jotta aineisto kyettiin 

järkevällä tavalla analysoimaan. Samalla aineistolle haluttiin antaa vahva merkitys, joten ai-

neisto päätettiin analysoida aineistolähtöisesti, kuitenkin muutamiin teemoihin sitoutuen. 

Koska kyseessä on sodankuvaa käsittelevä tutkimus, oli luonnollista, että teemat valittiin so-

taan olennaisesti liittyvän aiheen, eli systemaattisen väkivallan piiristä. Tämä valinta tulee 

esille selvästi seuraavassa, kun tutkimuksen kannalta kiinnostavia aiheita kuvaillaan. 

 

Toimiva yhteis-

kuntarakenne ko-

konaismaanpuo-

lustuksen mahdol-

listajana 

 

 

Yhteiskunnan suojelijat 

 

 

 

 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Suojelun kohteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratia, yhteis-

kuntarakenne, hy-

vinvointi, vapaus 

tehdä valintoja 

Poliisi, Rajavartiolaitos, Pe-

lastuslaitos ja muut viran-

omaiset ovat ammattitaitoisia 

ja yhteistyökykyisiä. Kaikkia 

tarvitaan osana sotilaallista 

maanpuolustusta 

Maanpuolustukseen 

osallistuvat siviilit 

Vihollinen: 

 

On arvokas, koska kaikilla on ihmisarvo 

 

Ei ole arvokas, koska on vihollinen ja uhkaa yhteiskuntaamme. 

 

 

 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Kansalaiset valtuut-

tavat suojelijat 

Puolustusvoimat 

Tuki 

Reserviläiset 

Vastavuoroisuus: 

kohtele hyvin, jos 

vihollinen kohtelee 

hyvin 

Tuhoa laiton hyök-

kääjä 

Noudata sodan 

oikeussääntöjä 
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Yhteiskunnan suojelijoiden ja vihollisen välistä suhdetta tarkasteltiin väkivaltaisuuden ja tap-

pamisen yleisestä näkökulmasta, väkivallan ja tappamisen oikeutuksen näkökulmasta ja sodan 

innon näkökulmista. Näiden teemojen kautta ajateltiin päästävän käsiksi siihen sosiaaliseen 

suhteeseen, joka vallitsee yhteiskunnan sotilaallisten suojelijoiden ja vihollisen välillä. Suoje-

lijoiden ja vihollisen väline jännite ilmeni upseerien puheessa kansainvälisten oikeussääntöjen 

kautta, reiluuden näkökulman kautta, sotatoimien aktiivisuuden ja passiivisuuden kautta, ää-

rimmäisyyden näkökulman kautta ja taistelukentän sopimuksen kautta. Mielenkiintoisina nos-

toina todettakoon, että sotilaiden mielissä tuntui taistelukentällä vallitsevan jonkinlainen outo 

reiluus - molemmat osapuolet ovat tekemässä siellä äärimmäisiä tekoja ja se vain kuuluu so-

dan luonteeseen. Osapuolten välillä vallitsee sopimus siitä, että kyseessä on sota ja silloin 

keinot ovat sodan mukaiset. Molemmat osapuolet pyrkivät omiin tavoitteisiinsa ja silloin ei 

kaihdeta väkivaltaa. Tätä kaaosta ja absurdiutta on pyritty säätelemään kansainvälisellä oi-

keudella ja sodan oikeussäännöillä. 

 

Yhteiskunnan suojeltavien jäsenten ja suojelijoiden välinen suhde paljastui tutkimuksen aikai-

semmissa vaiheissa mielenkiintoiseksi. Vastattaessa ensimmäiseen ja toiseen tutkimuskysy-

mykseen oli huomattu, että sotilaallisessa maanpuolustuksessa voi olla haastavaa erottaa sitä, 

että kuka on suojelija ja kuka suojeltava. Toimijoiden roolit ovat moninaiset ja ne saattavat 

muuttua nopeasti. Näin ollen oli haastavaa määrittää, keitä ovat ne suojelijat ja suojeltavat, 

joiden välistä suhdetta pyritään selvittämään. Näin ollen piti tehdä karkea rajaus. Päätettiin, 

että suojelija on sotilasviranomainen, joka käyttää valtaa suhteessa suojeltaviin järjestäessään 

sotilaallista maanpuolustusta. Tällöin näkökulma oli selvästi yleisessä asevelvollisuudessa, 

jonka mukaan sotilasviranomainen saa valtiovallan tukemana pakottaa yhteiskunnan nuoret 

kansalaiset asepalvelukseen ja tarvittaessa sotaan. Tätä suhdetta problematisoitiin tarkoituk-

sella. Tiedossa tietenkin oli, että Suomessa sotilaallinen puolustus perustuu laajaan kansan tu-

keen ja maanpuolustustahtoon (Helkama 2015, 167–180), jolloin pakottamisen teema tuntuu 

teennäiseltä. Tällä haluttiin kuitenkin kartoittaa, miten lukkoon lyötyjä upseerien asenne yleis-

tä asevelvollisuutta kohtaan oli. Samalla problematisoitiin toista aihetta, eli salaisen tiedon 

hallussapitoa ja säilyttämistä. Upseereilta kysyttiin, että onko oikein, että sotilailla on hallus-

saan sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvää tietoa, jota ei kerrota kansalaisille, vaikka tie-

to koskee heitäkin. Jälleen tarkoituksena oli ravistella sotilaiden perususkomuksia tietoisesti. 

Kaikki haastatellut upseerit olivat sitä mieltä, että yhteiskunnan suojelijoilla ja valtiovallalla 

on oikeus ottaa kansalaisia velvollisuuteen ja lakiin perustuen asevoimien palvelukseen.  

 

Yleinen asevelvollisuus sai täyden kannatuksen upseerien kanssa käydyissä keskusteluissa. 

He perustelivat yleisen asevelvollisuuden tärkeyttä sotilaallisella uhkalla ja siitä johtuvalla 
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ehdottomuudella. Haastatteluissa tuli myös esille vahva yhteisöllisyys ja koko yhteiskunnan 

ponnistus jos sotaan joudutaan. Reserviläiset ja maanpuolustukseen osallistuvat siviilit nähtiin 

tärkeänä voimavarana tilanteessa, jossa kansakunta on uhattuna. Upseerien sodankuva on sii-

nä mielessä totaalinen. Osa perusteli asepalveluksen oikeutusta demokratialla ja kansan tar-

peella. Esille tuli myös vastavuoroisuus. Yksilön on annettava jotakin yhteiskunnalle, koska 

saa nauttia yhteiskunnan tuottamasta turvallisuudesta. Haastatteluissa näkyi myös traditionaa-

lisuus. Asevelvollisuus on hyvä ratkaisu, koska näin on kauan tehty ja se on toimiva järjes-

telmä. 

 

Upseerien asenteet salaisen tiedon säilyttämiseen olivat hyvin yhtenevät. Kukaan ei ollut sitä 

mieltä, että sotilaalliseen valmiuteen liittyvän tiedon salaaminen olisi eettisesti ongelmallista. 

Tärkeimmäksi syyksi nähtiin tietovuodon mahdollisuus. Jos tietoa jaetaan yhteiskunnan suo-

jeltaville jäsenille, voi tieto päätyä viholliselle. Tämä vaarantaa yhteiskunnan yhteisen valmis-

tautumisen sotilaallista hyökkäystä vastaan. Osa upseereista pohti, että toisaalta jotakin tietoa 

voisi olla hyväkin jakaa huhujen katkaisemiseksi tai puolustusvalmiuden parantamiseksi. To-

sin useat upseerit olivat sitä mieltä, että tiedon jakaminen ei sinänsä paranna kenenkään ase-

maa. Vaikka yhteiskunnan jäsen tietäisi yksityiskohtia puolustukseen liittyvästä tiedosta, ei se 

vaikuttaisi lopulta hänen toimintamahdollisuuksiinsa kuitenkaan. 

 

Vihollisen ja suojeltavan yhteiskunnan välistä suhdetta tarkasteltiin samalla tavalla väkivallan 

näkökulmasta. Haastattelujen ytimessä oli kysymys siitä, että onko mahdollista, että viholli-

nen käyttää väkivaltaa yhteiskunnan suojeltavia jäseniä kohtaan. Samalla kiinnostuttiin siitä, 

minkälaista tämä väkivalta olisi muodoltaan. Upseerit kokivat, että vihollinen voi käyttää vä-

kivaltaa yhteiskunnan suojeltavia jäseniä vastaan monista eri syistä ja monilla eri tavoilla. Vi-

hollisen nähtiin vaikuttavan aseellisesti siviili-infrastruktuuriin osana sotaa ja samalla saattaa 

aiheutua sivullisia uhreja. Vihollinen saattaa myös aiheuttaa sivullisia uhreja käyttämällä soti-

laallista voimaa sotilaskohteita ja valtiohallintoa kohtaan. Lisäksi vihollinen nähtiin kykene-

vänä käyttämään väkivaltaa tarkoituksellisesti siviiliväestöä vastaan. Kokonaisuutena voidaan 

todeta, että viholliskuva väkivallan näkökulmasta on upseerien mielissä hyvin vahva. Upseerit 

varmasti näkevät itsensä nimenomaan yhteiskunnan sotilaallisina suojelijoina, mutta samalla 

he varmasti kokevat, että he eivät pysty estämään kaikkea sitä väkivaltaa, mitä siviiliväestöä 

vastaan kohdistetaan. Näyttää myös siltä, että upseerit ovat hyväksyneet tämän vihollissuh-

teen ja niinpä yhteiskuntaa suojellaan kokonaismaanpuolustuksen hengessä, jossa myös muil-

la toimijoilla kuin sotilailla on tärkeät roolit yhteiskunnan sotilaallisessa suojelemisessa. Soti-

laat eivät lopulta pysty yksin hoitamaan yhteiskunnan sotilaallista puolustamista. Sen sijaan 

heillä on keinot vaikuttaa vastavuoroisesti viholliseen sotilaallisella voimalla. 
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Kuva 4 Upseerien käsityksiä sodan osapuolten välisistä suhteista 

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli: Miten upseerit suhtautuvat sodan eri osa-

puolten ja toimijoiden välisiin sosiaalisiin suhteisiin? Aineiston valossa näyttää siltä, että up-

seerit hahmottavat sosiaalista sodankuvaa hyvin pitkälti organisaatioiden ja niiden suorittami-

en tehtävien kautta. Tämä on sinänsä hyvin ymmärrettävää, sillä valtiohallinnon eri alat pitä-

vät sisällään toimivaltaisia viranomaisia, joilla on omat tehtävänsä, jotka määritellään laissa. 

Upseerit ovat siis laillisesti tehtävää suorittavia valtion virkamiehiä, joiden alaisuuteen yh-

teiskunnasta käsketään asevelvollisia. 

 

Upseerien näkökulmassa eri virnaomaiset ja kansalaiset muodostavat kokonaismaanpuolus-

tuksen verkoston, jossa jokainen on velvollinen toimimaan kykyjensä mukaan maan hyväksi. 

Upseerit saavat oikeutuksen toimilleen demokraattisesti valitulta valtiojohdolta, joten on luon-

tevaa ajatella, että upseerit toteuttavat kansalaisten tahtoa. Kenties kansalaisten keskuudessa 

on joitakin ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta tällaiseen kollektiiviseen puolustukseen ha-
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lua osallistua, mutta toistaiseksi asia ei tunnu upseereita vaivaavan. Heidän mukaansa kansa-

laiset ovat suurimmaksi osaksi halukkaita ja kykeneviä toimimaan eri tehtävissä sodan aikana. 

Kansalaisten nauttima vapaus, hyvinvointi ja turvallisuus voidaan nähdä perustavalaatuisina 

syinä ja taustaoletuksina sille, miksi kansa edelleen on sitä mieltä, että tätä yhteiskuntaa kan-

natta kollektiivisesti puolustaa. Hyvät elinolosuhteet lisäävät halua puolustaa maata. 

 

Upseerit pitävät itseään tiedon portinvartioina suhteessa kansalaisiin. Heillä on mielestään oi-

keus ja velvollisuus salata sotatoimiin liittyvää tietoa ja sitä ei tarvitse jakaa muille kuin vi-

ranomaisille. Tästä ollaan harvinaisen yksimielisiä. Tämän voisi ajatella kertovan epäilevästä 

asenteesta kansalaisia kohtaan. Toisaalta vaakakupissa painaa koko valtion ja yhteiskunnan 

turvallisuus, joten kenties epäilevälle asenteelle on paikkansa. Upseerit kuitenkin totesivat vi-

hollisen tiedustelijoiden ja vihollisen puolella toimivien kansalaisten olevan vaikuttamassa 

yhteiskunnassa. Tästä näkökulmasta tiedon salaaminen lienee yksi aivan perustavalaatuisista 

uskomuksista - sen tarpeellisuutta pidetään faktana eikä vain arvona. 

 

Vihollisen ja suojeltavan yhteiskunnan välinen suhde ja siihen suhtautuminen sai kaksijakoi-

sia piirteitä. Suojelun tarkoituksena on estää väkivalta sivullisia vastaan, mutta nykyaikaiset 

sodankäynnin välineet ovat niin nopeita ja tehokkaita, että siviilien suojeleminen asevaikutuk-

selta koettiin lähes mahdottomaksi. Vihollisen suorittamaa vaikuttamista ei pidetty moraali-

sesti oikeutettuna, mutta kuitenkin sen ymmärrettiin kuuluvan jopa olennaisena osana sodan 

perusluonteeseen. Upseerien mielestä oletettavaa oli, että vihollinen käyttäisi asevoimalla vai-

kuttamista siviilejä vastaan painostaakseen valtiojohtoa. Mukaan tulikin ymmärrys kokonais-

maanpuolustuksesta. Koko siviilisektori pehmeän turvallisuuden toimijoineen on avainase-

massa asevoimien rinnalla, kun vihollinen vaikuttaa yhteiskuntaan. Upseerit kokivat, että 

muut viranomaiset ja yhteiskunta kuitenkin tukevat sotaponnisteluja ja Puolustusvoimia. Tä-

mä on hyvin Puolustusvoimalähtöinen näkökulma asiaan. 

 

Suojelijoiden ja vihollisen välinen suhde vaikutti upseerien mielissä hyvin selvältä suhteelta. 

Vaikka useissa puheenvuoroissa puhuttiin sodan kaaoksesta ja absurdista luonteesta, hahmot-

tivat upseerit tätä selkeänä kokonaisuutena. Tämä on toki upseerin tehtäväkin. Sotaan on luo-

tava joku järjestys ja kuka muukaan sen luo, kuin suomalainen upseeri. Silti kukaan ei pitänyt 

sotaa toivottavana tai tavoiteltavana asiana. Sota nähtiin erittäin kannattamattomana toimena 

ja sen vaikutukset yhteiskuntaan upseerien mielestä ovat negatiiviset ja laajat. Upseeri tekevät 

työtään ennen kaikkea rauhan ylläpitämiseksi, mutta taistelevat jos on pakko. 

 

7.2 Teoreettisia johtopäätöksiä 
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Analyysin ensimmäisen vaiheen perusteella, jossa tarkasteltiin upseerien sodankuvan eri toi-

mijoita, todettiin Limnéllin (2009) ja Anttosen (2016) käyttämän turvallisuuden viitekehyksen 

täydentyvän, tai oikeastaan jäsentyvän uudelleen. Analyysin perusteella yhteiskunnan suojeli-

joiden, valtiovallan ja yhteiskunnan suojeltavien jäsenten sijainti toisistaan erillään ei käsitte-

lymallina enää näyttänyt pitävän paikkaansa. Analyysin perusteella yhteiskunnan suojelijat, 

valtiovalta ja suojeltavat jäsenet ryhmittyvät uudelleen kehämalliksi, jota vihollinen sotilaalli-

sesti uhkaa.  Mallissa on esitetty karkeasti suojaamisen kehät sotilaallisissa poikkeusoloissa. 

Kehän idea on selkeyttää eri turvallisuustoimijoiden ja suojeltavien kohteiden sekä henkilöi-

den suhdetta toisiinsa, kun sotilaallista turvallisuutta muodostetaan. Toki malli on karkea 

yleistys ja on todettava, että kaikki toimijat ja tekijät liittyvät toisiinsa vaihtosuhteisesti. Vaik-

ka asevoimat ovat ulkokehällä suojelemassa sotilaallisesti koko yhteiskuntaa, eivät asevoimat 

ole toimiva kokonaisuus ilman sairaanhoitoa tai valtiovallan ohjausta. Malli kuitenkin mah-

dollistaa sotilaallisen turvallisuuden tarkastelun eri toimijoiden ja turvallistamisen kohteiden 

kautta. Uusi teoreettinen kehys on esitetty seuraavassa: 

 

Kuva 5 Sosiaalisen sodankuvan kehämalli 

Puolustusvoimat 

Poliisi, RVL 

Pelastustoimi, 
Sairaanhoito 

Infrastruktuuri, 

Valtiovalta 

Elintarvike- ja 
energiahuolto 

Suojeltavat 
siviilit 

Oma 
perhe, 

läheiset 
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Toinen teoreettinen johtopäätös, joka aineiston analyysin kautta voidaan tehdä, liittyy viholli-

suuteen upseerien mielissä. Sana vihollinen yksinkertaistaa poikkeusoloissa voimassa olevia 

sosiaalisia suhteita siten, että teoreettisessa tarkastelussa ei päästä tarpeeksi monitahoiselle ja 

käytännölliselle tasolle. Sana vihollinen ei kuvaa kyllin tarkasti todellisuutta, kun keskustel-

laan normaalioloissa voimassa olevista sotilaallisista jännitteistä. Upseerit mielsivät, että rau-

han aikana on olemassa sotilaallinen jännite, jota ei kuitenkaan voi käsitellä vihollisuutena. 

Näin ollen vihollisuudet tulevat voimaan, kun siirrytään poikkeusoloihin. Samalla upseerit 

kokivat, että yhteiskunnassamme on toimijoita, jotka eivät toimi meidän yhteiskuntamme hy-

väksi. Nämäkään eivät ole upseereille vihollisia vaan vastustajia. Normaalioloissa vastustajia 

kohtaan voi olla ystävällisiä suhteita, jopa aitoa ystävyyttä. Siirryttäessä poikkeusoloihin ys-

tävällisyys kuitenkin muuttunee vihamielisyydeksi ja vihollisuudeksi ja johtaa jopa dehu-

manisoivaan toimintaan, joka edelleen mahdollistaa vihollisen tuhoamisen, siis sotilaallisen 

väkivallan käytön. Seuraavassa on esitetty upseerien käsitys vastustajista, vihollisista ja siir-

tymistä näiden eri termien välillä siirryttäessä normaalioloista poikkeusoloihin.  

 

 

Kuva 6 Vastustajuus ja vihollisuus sotilaallisen konfliktin puhjetessa 

Normaaliolot - rauha - vastustajuus Poikkeusolot - sota - vihollisuus 

Vastustajan suo-

rittama sotilaalli-

nen tiedustelu 

Oman yhteis-

kunnan jäsenet, 

jotka vastustavat 

yhteiskuntaa 

Sodan alku: 

asevoiman käyttö 

tai sillä uhkaa-

minen, valtion 

rajan ylitys. 

Vihollisen suorit-

tamat sotilaalliset 

operaatiot 

Aktiivinen viha-

mielinen toimin-

ta ja vihollisuus. 

Ystävälliset suhteet, 

ystävyys vastustajan 

kanssa 

Vihamieleiset 

suhteet, dehu-

manisointi, vä-

kivalta 
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Edelleen johtopäätöksenä voidaan todeta, että upseerit eivät nähneet vihollisen toimia yhteis-

kuntaa vastaan läheskään yhtä raakoina ja järkyttävinä, kuin mitä esimerkiksi Centeno ja En-

riquez (2016) asian näkevät. He lähtevät oletuksesta, jossa vihollinen alistaa, tuhoaa ja nöy-

ryyttää valtaamansa yhteiskunnan täysin. Suomalaiset upseerit näyttävät pitävän vihollista 

selvästi inhimillisempänä toimijana, vaikkakin näkemykset erosivat kohtuullisen paljon. Yksi 

ei uskonut, että vihollinen tekisi järjettömiltä tuntuvia iskuja siviilejä vastaan ja toinen upseeri 

totesi, että se on täysin mahdollista. Hyvin moni piti vihollista kuitenkin kansainvälisiä oike-

ussääntöjä noudattamattomana toimijana. 

 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 

 
Rautio (2017) on diplomityössään tarkastellut reserviläisten maanpuolustustahtoa ja motivaa-

tiota. Tätä linjaa seuraten olisi mielenkiintoista selvittää reserviläisten sodan kuvaa ja erityi-

sesti sosiaalista sodankuvaa. Mielenkiintoista olisi tietää, miten reserviläiset kokevat viholli-

suudet, vihollisen ja suojeltavan yhteiskunnan suhteet ja asevoimien suhteen vihollisen ase-

voimiin sekä omaan yhteiskuntaan. Toisin sanoen reserviläisten sosiaalista sodan kuvaa olisi 

kiinnostavaa vertailla upseerien sosiaaliseen sodankuvaan.. Samalla teemalla olisi kiinnosta-

vaa jatkaa tutkimusta myös siviilien näkökulmien parissa. Miten ensisijaisesti yhteiskunnan 

suojeltavien jäsenten piiriin kuuluvat ihmiset näkevät sodan sosiaalisen kuvan, olisi mielen-

kiintoista selvittää. 

 

Koska Suomessa vallitsee toistaiseksi laaja tuki sotilaalliselle maanpuolustuksella ja koko-

naisturvallisuus ja yleinen asevelvollisuus ovat suomalaisille helppoja termejä, olisi mielen-

kiintoista tietää miten sotilaan identiteetti suomalaisessa yhteiskunnassa rakentuu. Meillä on 

reservissä suuri määrä kansalaissotilaita, joiden lähtökohdat Suomen puolustamiseen ovat 

hieman erilaiset kuin kadettiupseerien lähtökohdat. Lisäksi Suomessa itsenäisyyspäivänä ja 

Puolustusvoimien lippujuhlanpäivänä järjestetään valtakunnalliset paraatit. Tämän tutkimuk-

sen edetessä yhden upseerin kanssa keskusteltiin soturikulttuurista ja todettiin, että suomalai-

sessa yhteiskunnassa on monenlaisia soturikulttuurin piirteitä. Tällaista soturin identiteettiä 

viholliskuvineen olisi mielenkiintoista myös selvittää. 

 

Suomalaisuuteen liittyy varmasti monenlaisia käsityksiä siitä, kuka tai mikä Suomen historial-

linen vihollinen on ollut. Viholliskuvat elävät vahvoina ja sukupolvet siirtävät niitä eteenpäin 

osana yhteiskunnan kulttuuria. Ehkäpä yksi mielenkiintoinen selvitettävä asia olisi erityisesti 

viholliskuva ja sen siirtyminen sukupolvelta toiselle. Sukupolvet näkevät vihollisen varmasti 

eri tavalla. Jo tämänkin tutkimuksen edetessä huomattiin, että kadettien viholliskuvassa on 
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poikkeavia piirteitä verrattuna muiden haastateltujen upseerien viholliskuviin. Tämä on jo 

hieman varttuneemman upseerin näkökulmasta kiinnostava seikka. 

 

7.4 Kritiikki 

 

Tässä luvussa nostetaan esiin muutamia tutkimukseen liittyviä keskeisiä kritiikin kohteita. 

Ensinnäkin Kankaan (2010) mukaan ihmisen arvot saattavat joutua koetukselle kriisitilanteis-

sa. Sodan äärimmäisen väkivaltainen luonne asettaa ihmisen yksilönä pohtimaan tekojensa, 

asenteidensa ja arvojensa oikeutusta, toimivuutta ja relevanttiutta. Scheinin (1992) kulttuuri-

teorian kautta tarkasteltuna tilanne on siis se, että ihmisen arvot ja syväoletukset maailmasta 

eivät enää päde uudessa ihmisen elämää uhkaavassa sodan toimintaympäristössä. Tätä on 

rauhan aikana toteutetun tutkimuksen kautta äärimmäisen vaikea tavoittaa. Voi olla, että haas-

tatteluissa esille tulleet upseerien arvot ja asenteet eivät enää päde todellisessa sotatilanteessa. 

Toisaalta voidaan olettaa, että upseereilla tavallista on parempi kyky arvioida arvojensa rele-

vanttiutta jo rauhan aikana - upseerit tietävät sodasta hyvin paljon oman ammattinsa välityk-

sellä. Joka tapauksessa voidaan väittää, että sotaan liittyvistä arvorakenteista aina jotakin sel-

vittämättä silloin, kun haastateltavat eivät ole sodassa joutuneet toimimaan. Tätä ongelmaa 

pyrittiin lähestymään tässä tutkimuksessa kysymällä suoraa upseereilta, että onko mahdollista, 

että heidän arvonsa ja asenteensa saattavat muuttua sodan edetessä. Kaikki upseerit olivat sitä 

mieltä, että arvot todennäköisesti muuttuvat konfliktitilanteessa. Tämä on hyvä tiedostaa, kun 

puhutaan sodankäyntiin liittyvistä arvoista. 

 

Yksi tärkeä kritiikin kohde on aineiston laajuus. Laaja aineisto, tässä tapauksessa yhdentoista 

upseerin litteroitu haastatteluaineisto, mahdollistaa syvällisen ja monipuolisen tutkimuksen. 

Samalla kuitenkin näkökulmia on paljon ja aineistoa analysoitaessa huomattiin, että kaikkea 

kiinnostavaa ja tutkimuksen kannalta merkittävää on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta ra-

portoida osana kohtuullisen suppeaa tutkimusraporttia. Aina tuntui löytyvän vielä uusi näkö-

kulma eri aihealueisiin liittyen, joka olisi ansainnut tulla kuulluksi. Samalla laaja aineisto pa-

kotti tutkijan tekemään välillä hyvinkin karkeita yleistyksiä aineistosta - kaikkea aineistoa oli 

mahdotonta analysoida uudelleen ja uudelleen aina vain tarkemmin, mikä olisi ladulliselle 

tutkimukselle ansiokasta. Toisaalta puolustukseksi voidaan todeta, että löydökset mitä analyy-

sin perusteella tehtiin, olivat kuitenkin monipuolisia ja tarjoavat varmasti kiinnostavia ikku-

noita aineistoon. Aina on mahdollisuus jatkaa tutkimusta samalla aineistolla ja ottaa aineis-

toon uusi näkökulma. 

 

Tutkimusasetelma, tutkimuksen tieteelliset taustaoletukset, aineistonhankinnan syvällinen 

haastattelumenetelmä ja haastatteluluissa käsiteltävät monipuoliset aiheet laajensivat tutki-
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muksen todella laajaksi kokonaisuudeksi. Tämä alkoi korostua erityisesti aineiston analyysi-

vaiheessa. Käsiteltävien teemojen määrä oli suuri ja olisi ollut kiinnostavaa raportoida asioita 

paljon enemmän kuin mitä lopulliseen raporttiin päätyi. Aihetta olisi siis tullut rajata vieläkin 

tarkemmin ja samalla olisi pitänyt tehdä tarkempia valintoja. Nyt tutkijan aikaa kului paljon 

laajan aineiston käsittelyyn ja lopulta pystyttiin esittämään vain aivan keskeisimmät havain-

not. 

 

Aineiston analyysi oli mielenkiintoinen ja opettavainen prosessi. Tutkimuksessa käytettiin 

Tuomen ja Sarajärven (2013) ohjeita teorialähtöisen ja aineistolähtöisen analyysin tekemises-

sä. Käytännössä nämä analyysimenetelmät kuitenkin näyttäytyivät aloittelevalle tutkijalle hy-

vin samankaltaisina analyysimenetelminä. Ehkäpä tutkijana olisi pitänyt valita jompikumpi 

menetelmä päämenetelmäksi tai hyödyntää aineisto-ohjaavaa analyysimenetelmää. Saattoi ol-

la, että nyt analyysi jäi hieman pinnalliseksi mielenkiintoisten asioiden kokoelmaksi. 

 

7.5 Lopuksi 

 
Toivottavasti tämä raportti on tarjonnut lukijalleen uuden näkökulman sodan luonteeseen ja 

sodankuvaan. Tarkoituksena oli tehdä kokeilu, jossa sotaa tarkastellaan sosiaalisista ryhmien 

välisten suhteiden, sekä arvojen, asenteiden ja syväoletusten kautta. Näiden teorioiden yhdis-

täminen ei ollut yksinkertaista ja välillä tuntui, että kitkaa oli liikaakin. Tutkimustulokset kui-

tenkin puhukoot puolestaan. Tutkijalle itselleen tämä tutkimus oli mielenkiintoinen ja moti-

voiva. Pääsin toimimaan henkilökohtaisesti kiinnostavan Scheinin arvoteorian kanssa, kun 

analysoin aineistoa. Pääsin järjestämään haastatteluja ja samalla oppimaan mitä kannattaa 

huomioida, että tärkeästä haastattelutapahtumasta saa kaiken mahdollisimman tehokkaasti irti, 

mutta aikaa jää silti todelliselle ja syvälliselle keskustelulle. Ennen kaikkea pääsin keskuste-

lemaan toisten upseerien kanssa hyvässä ilmapiirissä siitä, mitä sota on ja mikä siinä on niin 

mielenkiintoista. Esitän nöyrät kiitokseni tutkimustyöni ohjaajille ja niille kadettiveljille ja si-

sarille, jotka uhrasivat aikaansa tutkimustyöni hyväksi. 
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LIITE 1  KIRJE HAASTATELTAVALLE 

 

Tervetuloa haastatteluun. 

 

Haastattelun tarkoituksena on selvittää Sinun henkilökohtaisia käsityksiä sodankuvasta ja eri-

tyisesti sodan sosiaalisesta luonteesta sekä sodassa voimassa olevista sosiaalisista suhteista. 

Haastattelun tarkoituksena ei ole testata haastateltavaa tai etsiä ”oppikirjamaisia” vastauksia. 

Tutkimuksessa ollaan aidosti kiinnostuneita Sinun subjektiivisista näkemyksistäsi liittyen so-

dan sosiaaliseen kuvaan, asenteisiin ja arvoihin. ”Oikeita” vastauksia haastattelukysymyksiin 

ei siis ole. 

 

Haastatteluaineisto jää tutkijan haltuun. Haastatteluaineisto käsitellään ja raportoidaan ano-

nyymisti, toisin sanoen haastateltavaa ei voida tunnistaa lopullisesta raportista. Toivon tämä 

kannustavan haastateltavaa olemaan rehellinen ja suora vastauksissaan. 

 

Tutkimus on julkinen. Tutkimusraportissa ei raportoida asioita, jotka tutkija tai haastateltava 

määrittää turvaluokitelluiksi. Jos haluat keskustella haastattelussa arkaluonteisista aiheista il-

man, että kyseistä osaa haastattelusta nauhoitetaan, on sekin mahdollista. Muuten koko tutki-

mushaastattelu nauhoitetaan, litteroidaan ja analysoidaan osana tutkimusprosessia. 

 

Pyrin selvittämään osana haastattelua syvällisesti Sinun käsityksiäsi sodan sosiaalisista suh-

teista. Jos mieleesi tulee aihealue, josta haluat keskustella, mutta se ei tule esille haastattelu-

kysymyksissä, voit itse nostaa aiheen esille. En halua rajoittaa Sinua haastateltavana, vaikka 

haastattelurunko strukturoitu onkin. 

 

Haastattelu liittyy kapteeni Jouni Purhosen diplomityöhön, joka tehdään osana yleisesikun-

taupseerin tutkintoa. Yleisesikuntaupseerin tutkinto toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoulus-

sa. 

 

Kiitos Sinulle vielä halustasi osallistua haastatteluun! 

 

  Kapteeni Jouni Purhonen / YEK 59 
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LIITE 2  HAASTATTELURUNKO 

 

Haastattelun osa 1 - sota ja väkivalta: 

 

Sodan kuva - miten upseerit näkevät sodan osana yhteiskuntaelämää: 

- olemmeko sodassa nyt?  

- ovatko vihollisuudet voimassa nyt? 

- milloin ja miten vihollisuudet tulevat voimaan? 

- mikä on sodan perimmäinen tarkoitus? 

- haluaisitko sinä osallistua sotaan? 

- miksi sinä halusit ryhtyä upseeriksi (tietäen, että sota on mahdollinen asia). 

- ovatko asenteesi sotaa kohtaan pysyviä vai koetko, että ne voivat muuttua? 

 

Väkivalta - miten upseerit suhtautuvat väkivaltaan osana sosiaalista maailmaa: 

- miten suhtaudut kuolemaan taistelussa? 

- miten suhtaudut väkivaltaan? 

- onko ihmisen vahingoittaminen oikein? 

- onko vihollisen vahingoittaminen oikein? 

- onko siviilin vahingoittaminen oikein? 

- mikä on ensisijainen tehtäväsi tai missiosi sotatilanteessa upseerina? 

 

Haastattelu osa 2 - upseerien asenteet ja arvot sodankuvan sosiaalisia ryhmiä kohtaan: 

 

Suhtautuminen turvallisuuden tuottajiin: 

- ketkä vastaavat yhteiskunnan suojelemisesta sotatilanteessa? 

- miten suhtaudut muihin  turvallisuustyöntekijöihin (ts ei sotilaisiin) sotilaan näkökulmasta? 

- mitä arvoja tai arvostuksia liität yhteiskunnan muihin suojelijoihin? 

 

 

Suhtautuminen viholliseen: 

- Mitä sana ”vihollinen” sinulle merkitsee? 

- miten vihollista tulisi kohdella? 

- tuleeko vihollista arvostaa? Miten? 

- Miten arvostus ilmenee? 

- Onko vihollinen kunnioitettava? Mitä se tarkoittaa? 

- Voiko vihollisen status/asema muuttua? 

 - Muuttuuko silloin suhtautuminen viholliseen? 
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- mikä on perimmäinen syy sinun ja vihollisen suhteelle? 

- mitä arvoja tai arvostuksia liität vihollisiin? 

- milloin vihollisuudet lakkaavat? 

 

Suhtautuminen suojeltavaan yhteiskuntaan: 

- miksi yhteiskuntaa suojellaan? 

- ketä koet suojelevasi? 

- minkälainen on tyypillinen suojeltavan yhteiskunnan jäsen? 

- mitä arvoja tai arvostuksia liität yhteiskunnan suojeltaviin jäseniin? 

 

Suhde valtiovaltaan: 

- minkälainen on suhteesi valtiovaltaan sotatilanteessa? 

- mitä arvoja tai arvostuksia liität suojeltaviin yhteiskunnan jäseniin. 

 

Suhde omaan sotilasjoukkoon: 

- miten koet käytössäsi olevan vallan alaisiasi kohtaan? 

- miten koet vastuusi joukon johtajana? 

- mitä asenteita sinulla on alaisia kohtaan? 

- mitä asenteita sinulla on esimiestä kohtaan? 

- mitä arvoja tai arvostuksia liität omiin sotilaisiin? 

 

Haastattelu osa 3 - upseerien näkökulmat sodassa voimassa oleviin sosiaalisiin suhtei-

siin: 

 

Suojeltavat yhteiskunnan jäsenet (siviilit) ja viholliset: 

- Minkälainen on vihollisen ja siviilin välinen suhde? 

- Onko mahdollista, että vihollinen käyttää väkivaltaa siviilejä kohtaan? 

 - minkälaista väkivaltaa? 

 - miksi vihollinen käyttää väkivaltaa / ei käytä väkivaltaa? 

- saako siviilejä vahingoittaa ja saako sotilasta vahingoittaa? Mikä tekee eron ryhmien välille? 

 

Siviilit ja sotilaat: 

- onko sotilaalla ja siviilillä erilaiset oikeudet sodassa, ts. onko siviilillä eri arvo kuin sotilaal-

la? 

- minkälainen on siviilien merkitys sotilaalliselle maanpuolustukselle? 
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- miten suhtaudut vallankäyttöön siviilejä kohtaan - siis asetelmaan, jossa upseeri saa laillises-

ti ”ottaa” yhteiskunnan jäseniä aseelliseen palvelukseen ja altistaa sodalle? 

- miten suhtaudut salattavaan tietoon? Onko oikein, että sotilaat pitävät hallussaan sotilaalli-

seen maanpuolustukseen liittyvää tietoa, jota ei julkaista maanpuolustukseen osallistujille? 

 

Haastattelu osa 4 - upseerien ihmiskuva osana maailmankuvaa ja kulttuurilliset syväole-

tukset: 

 

Ihmiskuva ja maailmankuva: 

- mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus maailmassa? 

- Minkälainen on sinun henkilökohtainen ihmiskuva, ts. minkälainen ihminen on osana yh-

teiskuntaelämää? 

- mistä ihminen saa perimmäisen arvonsa? 

 

Kulttuurin syväoletukset: 

- miten ulkoisia paineita upseereihin kohdistuu 

 - valtiovallan 

 - suojeltavan yhteiskunnan ja 

 - vihollisen taholta, joihin upseerit joutuvat ryhmänä reagoimaan? 

- mikä on sinulle ”pyhää” eli luovuttamatonta ja erityisen tärkeää sosiaalisen sodankuvan ke-

hyksessä? 

- onko joitakin arvoja, asenteita tai muita tekijöitä, joita haluaisit tuoda esille keskusteltaviin 

aiheisiin liittyen? 
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LIITE 3 HAASTATTELUN TOISEN VAIHEEN VIITEKEHYS 

 

 
 

  

Yhteiskunnan suojel-

tavat jäsenet 

Valtiovalta 

Yhteiskunnan suoje-

lijat 

Vihollinen / vastusta-

ja 

Upseeri 

Sodan sosiaaliset suhteet #1 

 asenteet 

 arvostukset 
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LIITE 4 HAASTATTELUN KOLMANNEN VAIHEEN VIITEKEHYS 

 

 

Yhteiskunnan suojel-

tavat jäsenet 

Valtiovalta 

Yhteiskunnan suoje-

lijat 

Vihollinen / vastusta-

ja 

Upseeri 

Sodan sosiaaliset suhteet #2 

 käsitykset ryhmien vä-

lisistä suhteista 


