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M
aanpuolustuskorkeakoulun 
28. vuosipäivä tammikuus-
sa avaa jälleen uuden kalen-
terivuoden, vuoden täynnä 
uusia mahdollisuuksia. Poik-
keuksellisen jakson jälkeen 
toiminnot päästään toivotta-

vasti vakiinnuttamaan koronaepidemian aikaiselle 
tasolle ja vähän ylikin. Jo edellisen kauden aikana 
sopeutuminen onnistui vaikeasta tilanteesta huo-
limatta kaiken kaikkiaan hyvin, ja korkeatasoinen 
opetus Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
tarpeisiin ja tehtäviin pystyttiin varmistamaan. Isot 
kehut siitä koko henkilöstölle ja kaikille opiskelijoille. 

Uuden normaalin myötä verkko- ja etätapahtumat 
ovat hyvin todennäköisesti tulleet jäädäkseen. Tä-
hän toimintamalliin Maanpuolustuskorkeakoulussa 
on hyvät edellytykset ja muun muassa monimuo-
to-opetuksen sekä digitaalisten opetusympäristöjen 
kehittämistä tehdään jatkossakin. Lähijaksojen vas-
tuulliseen toteuttamiseen panostetaan tietysti niin 
ikään edelleen, sillä kaikkia upseerikoulutuksen tut-
kintovaatimuksia ei voi täyttää etätoimistosta käsin.

Viime aikojen tilanne on nopeuttanut myös vies-
tintäkanavien kehittämistä. Maanpuolustuskorkea-
koulun YouTube-kanavan myötä muun muassa sota-
tieteiden tohtorien väitöstilaisuudet ovat tavoittaneet 
entistä laajemman yleisön. Suosittelen lukijakuntaa 
seuraamaan myös tämän ja muiden alati kehittyvien 
kanavien tarjontaa.

Yliopistollemme merkittäviä tapahtumia ovat aina 
uusien kurssien alkamiset ja valmistumiset. Vuoden 

alussa toivotetaan Esiupseerikurssi 72:n osallistu-
jat tervetulleiksi taloon, sotatieteiden kandidaatti-, 
maisteri-, yleisesikuntaupseeri-, tohtori- ja mui-
den opiskelijoiden rinnalle. Juhannukseen saakka 
kestävien opintojen aikana he osaltaan syventyvät 
tulevaisuuden sotataitoon. 

Näinä päivinä alkaa myös jo 236. maanpuolustus-
kurssi, joka saa kalenterivuoden aikana seuraa vielä 
kolmesta muusta. Korkeat järjestysnumerot ovat 
varmasti yksi osoitus siitä, miten pitkäjänteisestä 
prosessista kursseissa on kysymys. Maanpuolus-
tuskursseilla on merkittävä rooli Maanpuolustuskor-
keakoulun ja Puolustusvoimien yhteiskunnallisessa 
ja kansainvälisessä vaikuttavuudessa.

Hyvät lukijat, Maanpuolustuskorkeakoulun Defensor 
Patriae -lehden pääviestinä on Maanpuolustuskor-
keakoulun strategian mukainen ”tutkitulla tiedolla 
ja innovatiivisella opetuksella tulevaisuuden sotatai-
don ytimessä”. Lehti haluaa osaltaan myötävaikuttaa 
strategian ehkä kaikkein tärkeimpään tavoitteeseen 
– oman henkilöstön sekä opiskelijoiden sitoutumiseen 
yhteisiin tavoitteisiin. Yhdessä tekemällä ollaan var-
masti vahvempia. Tässä numerossa käsitellään muun 
muassa nopeasti digitalisoitunutta opetusta, Maan-
puolustuskorkeakoulun oppilaskunnan toimintaa ja 
#Agentit-tutkimushankkeen olemusta. 

Kiitokset kaikille lehden tekemiseen osallistuneil-
le. Lehteä on raikastettu kauttaaltaan, ja kehitystyö 
jatkuu kuluvan vuoden aikana. Toivotan valoisaa 
kevätkautta sekä mukavia lukuhetkiä Defensor 
Patriaen parissa.
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NÄKYMIÄ

V uoden vaihtuessa on tapana arvioida, 
miten mennyt vuosi onnistui, ja suun-
nitella tulevaa. Tällä kertaa arvioiminen 
on hieman vaikeampaa, koska mennyt 

vuosi oli COVID-19-tilanteen takia monin tavoin 
hyvin poikkeuksellinen. 

Viime vuoden alussa otimme käyttöön uuden 
strategian, joka viitoittaa askeliamme alkaneel-
la vuosikymmenellä. Strategiassa on painotettu 
vahvaa sotataidollista osaamista, jota tukee sii-
hen keskittyvä tutkimuksemme. Muita keskeisiä 
tavoitteita ovat muun muassa kansainvälisyyden, 
opiskelijakeskeisyyden sekä avoimuuden ja vas-
tuullisuuden korostaminen. Koronaepidemia on 
aiheuttanut monia muutoksia, mutta kun arvioin 
epidemian vaikutuksia strategiamme tavoitteisiin, 
meillä ei ole mitään tarvetta muuttaa strategiaam-
me. Visiomme ”tutkitulla tiedolla ja innovatiivisella 
opetuksella tulevaisuuden sotataidon ytimessä” 
on yhä voimassa. Ensimmäisenä vuonna oli noin 
kaksi kokonaisuutta, joita emme ihan kyenneet 
edistämään alkuperäisten suunnitelmien mukai-
sesti. Epidemia vaikeutti etenkin kansainvälisten 
tapahtumien ja yhteistoiminnan edistämistä. Toi-
sena haasteena olivat henkilöstöpuutteet erityisesti 
tutkimusalan eräissä keskeisissä tehtävissä. Muilta 
osin strategiamme toimeenpano on aikataulussa.

Osana strategian toimeenpanoa on julkaistu 
Maanpuolustuskorkeakoulun vastuullisuusohjel-
ma. Ohjelman päätavoitteena on saada jokainen 
pohtimaan ja kehittämään omaa toimintaansa sosi-
aalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä ta-
valla. Ohjelman myötä meidän toimintatapojamme, 
toimitilojamme ja oppimisympäristöjämme kehite-
tään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Kyse on pohjimmiltaan kuitenkin asenteesta. Miten 
me esimerkiksi suunnittelemme sotaharjoituksia 
ympäristöä paremmin huomioivalla tavalla, miten 
otamme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 
huomioon tutkimuksessamme, ja miten tehostamme 
vaikkapa kierrätystä? Olemme myös haastaneet 
opiskelijamme innovoimaan, miten kestävän kehi-
tyksen tavoitteita voidaan meillä edistää. 

Kun keväällä sopeutimme toimintamme 
koronaepidemian vaikutuksiin, määrittelimme 
kolme keskeistä tavoitetta: tutkintoon johtavien 
kurssien valmistumiset turvataan, uusien kurs-
sien aloitukset ajallaan turvataan, sekä kaikessa 
toiminnassa mennään turvallisuus edellä. Tähän 
asti me olemme onnistuneet hyvin. Kurssit ovat 
valmistuneet ajallaan kaikki työelämän keskeiset 
osaamisvaatimukset saavuttaneina. Uusi kadetti-
kurssi aloitti opintonsa syksyllä kuten ennenkin. 
Terveystilanteemme on pysynyt hyvänä. Muutoin-
kin saavutimme hyvin lähes kaikki meille asetetut 
tulostavoitteet poikkeuksena lähinnä vain kansain-
välisiin kursseihin liittyvät opintokokonaisuudet. 

Miltä sitten tuleva vuosi näyttää? Valitettavasti 
näkymä on jossain määrin sumea. Toimintasuun-
nitelma on laadittu siten kuin edessä olisi normaali 
vuosi. Sellaisena se ei kuitenkaan ala, sillä korona-
epidemia ei ole vielä ohi. Tavoitteemme on toteuttaa 
tehtäväämme mahdollisimman normaalisti tilanteen 
vaatimalla varovaisuudella. Me olemme nyt varsin 
hyvin oppineet toimimaan uusilla tavoilla. Opetusta 
toteutetaan hajautetusti, kokoustetaan verkossa, 
turvavälejä pidetään, kasvomaskeja käytetään ja 
huolehditaan käsihygieniasta. Suunnitelmien mu-
kaisten tapahtumien peruuttaminen ei voi olla en-
simmäinen vaihtoehto. Aina on pohdittava, miten voi 
saavuttaa saman tuloksen toisella, turvallisuusvaa-
timusten mukaisella tavalla. Tässä me tarvitsemme 
yhteistä innovatiivista ajattelua, jota tähänkin asti on 
hyvin esiintynyt. Kiitoksia kaikille, koska juuri jous-
tavuuden ansiosta olemme selvinneet näin hyvin.

Mennyt vuosi oli raskas, koska toimintaamme 
sopeutettiin koko ajan. Vuodenvaihettakin vietet-
tiin tiukkojen sosiaalisten rajoitusten vallitessa. On 
kuitenkin syytä olettaa, että juuri alkanut uusi vuosi 
näyttää valoisammalta kaikilla tasoilla. Haluan kiittää 
koko Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstöä, opis-
kelijoita ja kaikkia meidän tukijoitamme mennessä 
vuodesta. Yhdessä olimme ja olemme varmasti jat-
kossakin vahvempia. 

Hyvää vuotta 2021 toivottaen. 

    

  

  

Rehtori 

Kenraalimajuri Jari Kallio

Strategian mukaisesti uuteen vuoteen
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Y leisesti neuvottelukunnassa keskustellaan Maanpuolustuskorkeakoulun ajankohtaisista 
asioista. Viime aikoina suurin tehtävämme on ollut osallistua Maanpuolustuskorkeakoulun 

strategiatyöhön ja tuoda ulkopuolisten tahojen näkökulma Maanpuolustuskorkeakoulun 
strategiaan ja tavoitteisiin. Koen, että minun roolini Hankenin rehtorina on ollut tuoda neu-
vottelukuntaan erityisesti kansainvälisyysosaamista ja näkemystä siitä, millaisilla keinoilla 
korkeakoulun kansainvälisyyttä voisi edistää."

Olet Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan jäsen.
Mitä neuvottelukunta tekee?

Maanpuolustuskorkeakoululla on uusi strategia vuosille 
2020–2025. Mitä mieltä olet uudesta strategiasta?

E rityisen kiinnostavana pidän Maanpuolustuskorkeakoulun missiota, eli tehtävää yhteis-
kunnassa. Keskeisiä teemoja Maanpuolustuskorkeakoululle ovat Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen upseerien kouluttaminen sekä Suomen kokonaisturvallisuuden ja vakauden 
edistäminen tutkitun tiedon kautta. 

Kun epävarmuus maailmassa lisääntyy, on tärkeää tuoda esille tutkimukseen perustuvaa 
tietoa, jonka pohjalta voi käydä yhteiskunnallista keskustelua ja tehdä päätöksiä. Tarvitsemme Maan-
puolustuskorkeakoulun kaltaista kansainvälisen tason sotatieteiden osaajaa, joka tarjoaa päätöksenteon 
tueksi tutkittua tietoa ja viestii tutkimustoiminnastaan myös suurelle yleisölle hyvin ja luotettavalla tavalla."

Millaiset teemat ovat kaikille Suomen korkeakouluille keskeisiä 
tulevina vuosina?

Y ksi tärkeimmistä kaikkia yhdistävästä teemasta on kansainvälisyys. Kuten olemme korona-aikana näh-
neet, kansainvälisyys voi muuttaa muotoaan, mutta tarve käydä keskustelua ja olla osa kansainvälistä 

tiedeyhteisöä ei häviä minnekään. Kansainvälisen yhteistyön merkitys pikemminkin lisääntyy koko ajan."

Miten Maanpuolustuskorkeakoulu ja sinun johtamasi Hanken
toimivat yhdessä?

V aikka moni ei ehkä tätä tiedä, Hanken ja Maanpuolustuskorkeakoulu tekevät paljon yhteistyötä. Meillä 
on muun muassa vuonna 2008 perustettu yhteinen HUMLOG-instituutti, koko nimeltään Humanitarian 

Logistics and Supply Chain Research Institute. Instituutti tutkii muun muassa toimitusketjujen hallintaa 
kriisitilanteissa ja siellä yhdistyvät Hankenin ja Maanpuolustuskorkeakoulun osaaminen eri logistiikan 
osa-alueilta. Tällä hetkellä instituutti on mukana esimerkiksi EU-rahoitteisessa HERoS-projektissa, jossa 
etsitään keinoja virustorjunnan ja lääkelogistiikan parantamiseksi koronaviruskriisin aikana.

HUMLOG-instituutti on elävä esimerkki siitä, miten eri yliopistojen välisen yhteistyön kautta päästään 
ratkomaan suuriakin yhteiskunnallisia haasteita ja kriisejä."

TERVEISIÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULULLE

Karen Spens on Svenska Handelshögskolanin eli Hankenin rehtori, taloustieteiden 
tohtori ja Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan jäsen. Hän haluaa nähdä 
Maanpuolustuskorkeakoulun entistä vahvemmin myös kansainvälisenä toimijana.

Teksti: Kukka Louhimies Kuva: Hanken

Voisiko Maanpuolustuskorkeakoulu oppia jotain Hankenilta?
Entä päinvastoin?

K oska kansainvälisyys on Maanpuolustuskorkeakoulun uudessa strategiassa suuressa roolissa, voisim-
me miettiä yhdessä, miten Maanpuolustuskorkeakoulu voisi kansainvälistyä ihan käytännön tasolla ja 

hankkia esimerkiksi uusia kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hankenilla on paljon kokemusta kansain-
välisyydestä, ja meidän kandiohjelmiimme kuuluu esimerkiksi pakollinen vaihto-opiskelujakso ulkomailla. 

Maanpuolustuskorkeakoulun käytännön toiminnassa puolestaan korostuvat täsmällisyys, suunnitelmalli-
suus ja tehokkuus, joista muilla yliopistoilla voisi olla vielä opittavaa. Hanken ja Maanpuolustuskorkeakoulu 
järjestivät esimerkiksi vuonna 2015 yhteisen Peda-forumin, jonka teemana oli ”Voimaa yhteistyöllä”. Maan-
puolustuskorkeakoulu hoiti konferenssin järjestelyt erittäin mallikkaasti ja olisi mielestäni ihanteellinen 
yhteistyökumppani vastaavanlaisen tapahtuman järjestämisessä."

Millaisia terveisiä lähettäisit Maanpuolustuskorkeakoululle?

M aanpuolustuskorkeakoulu on oman alansa asiantuntija ja vastuullinen toimija, joka edistää yhteis-
kunnan vakautta myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Mielestäni tämä rooli tulee todella hyvin esiin: 

Maanpuolustuskorkeakoulu viestii täsmällisesti ja jämäkästi ja sen edustajat esiintyvät julkisuudessa aina 
asiantuntevasti ja vakuuttavasti. Te teette hyvää työtä, jatkakaa samaan malliin!"

KAREN SPENS
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Maanpuolustuskorkeakoulun opetus on perinteisesti ollut hyvin 
läsnäolopainotteista. Keväällä 2020 koronaviruspandemia antoi 
vauhdittavan sysäyksen kohti monimuotoisempia opetuskäytäntöjä 
ja nyt Maanpuolustuskorkeakoulu opettelee hyödyntämään etä- ja 
verkko-opiskelun tarjoamia mahdollisuuksia.

DIGIASKEL
KOHTI 
MONIMUOTOISEMPAA 
OPETUSTA
Teksti: Kukka Louhimies Kuvat: Joona Kurronen & Nora Anttonen
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K un koronavirustilanne 
pakotti useat työpaikat, 
ravintolat ja koulut sulke-
maan ovensa maaliskuus-
sa 2020, kadetti Kiira Kii-
keri oli lähiopetuksessa 
Suomenlinnan Merisota-
koulussa. Vaikka Kiikeri oli 
seurannut ahkerasti sekä 

uutisia että Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotusta 
koronavirustilanteesta, ilmoitus siirtymisestä etä-
opetukseen tuntui silti yllättävältä.

– Yliopisto oli tiedottanut koko alkukevään ajan 
koronavirustilanteesta ja hallituksen linjauksista. 
Kun tilanne eskaloitui maaliskuun lopulla, muis-
tan, että eräänä perjantaina meidän käskettiin ottaa 
tietokoneemme kotiin viikonlopuksi kaiken varalta. 
Ja seuraavana maanantaina kaikki sitten jäivätkin 
etäopetukseen, Kiikeri kuvailee tilannetta.

Koronavirus levisi Suomessa alkuvuonna 2020. 
17.3. otettiin käyttöön valmiuslaki, jonka nojalla 
muun muassa rajoitettiin julkisia kokoontumisia 
ja siirrettiin koulut etäopetukseen. Maanpuolus-

tuskorkeakoulun vararehtori, kommodori Vesa 
Tuominen kertoo, että Maanpuo-

lustuskorkeakoulu seu-
rasi viime keväänä 

tiiviisti hallituksen ko-
ronavirusohjeistusta 
ja Puolustusvoimien 
joukko-osastoille 
antamia ohjeita.

– Aika nopeasti 
piti keväällä tehdä 
päätöksiä opetuk-
sen järjestelyistä, 
jotta turvattaisiin 
opiskelijoiden ja 
henkilökunnan ter-
veys ja toisaalta saa-
taisiin järjestettyä kaik-
ki sellaiset opintojaksot, 
jotka olisi mahdollista 
toteuttaa etäopetuksena, 
Tuominen muistelee. – Kä-
vimme keskustelua tilantees-
ta myös muiden yliopistojen 
kanssa ja pohdimme yhdessä 
opetuksen järjestämistä uudenlai-
sessa tilanteessa. Rehtori teki sitten 
päätökset etäopetukseen siirtymisestä 
tilanteen arvioinnin perusteella.

Opetus siirtyy verkkoon
Käytännössä lähes kaikki Maanpuolustuskorkea-
koulun opetus pidettiin keväällä 2020 joko etäope-
tuksena tai siirrettiin myöhempään ajankohtaan. 
Sotatekniikan opettaja, kapteeni Peter Porkka 
oli yksi opettajista, joiden opintojaksot siirrettiin 
verkko-opetukseksi.

– Olin seurannut koronaviruskeskustelua melko 
herkällä korvalla koko kevään, sillä minulla oli 

vastuullani ensimmäisen vuoden kadettien so-
tatekniikan opintojakso maalis-huhtikuussa. 

Olin lisäksi kokeillut monimuoto-opetusta 
jo viime vuonna vastaavalla kurssilla, ja 

minulla oli siitä hyviä kokemuksia. Niinpä 
päätin jo alkuvuodesta varautua järjes-
tämään kurssin verkossa niin pitkälti 
kuin mahdollista, Porkka selittää.

Porkka kertoo nauhoittaneensa 
luennot etukäteen ja jakaneensa ne 
luentokalvojen kanssa opiskelijoil-
le Moodleen. Sen lisäksi hän teki 
Moodleen itseopiskelutehtäviä ja 

päivysti ennakkoon ilmoitettuina aikoina auttamassa 
tehtävien tekemisessä.

– Kurssin järjestäminen etänä osoittautui tässä 
tapauksessa yllättävän helpoksi, meiltä ei jäänyt 
väliin mitään muuta kuin yksi ampumaharjoitus, 
jonka kadetit suorittivat myöhemmin kesällä, Porkka 
iloitsee. – Myös opiskelijat olivat palautteen perus-
teella erittäin tyytyväisiä.

Myös vararehtori Tuominen kehuu Porkan järjes-
tämää sotatekniikan kurssia:

– Se oli yksi esimerkki siitä, miten opetusta voi-
daan viedä verkkoon mielenkiitoisella oppilaita mo-
tivoivalla tavalla tässä uudessa tilanteessa.

Uusia oppimisalustoja käyttöön
Maanpuolustuskorkeakoulun tietohallintopäällikkö 
Jyri Penttinen kuvailee siirtymistä etäopetukseen 
todella nopeaksi, mutta onnistuneeksi prosessiksi.

– Erityisen suuri tarve on ollut julkisessa verkossa 
toteutettavan etäopetuksen palveluille, sillä kade-
teilla ei ole käytössään turvaverkkoon liitettyjä tie-
tokoneita, Penttinen kertoo. – Siksi viime keväänä 
päätettiin ottaa nopeutetussa tahdissa käyttöön 
sellaisia palveluita, jotka oli muutenkin tarkoitus 
ottaa käyttöön jossain vaiheessa, kuten Microsoftin 
pilvipalvelut ja Zoom. Samoilla palveluilla toteutettiin 
myös vuoden 2020 väitöstilaisuudet.

Meistä jokainen kantaa vastuuta 
opetuksen turvallisesta toteuttamisesta."

Vesa Tuominen

KIIRA KIIKERI

Defensor Patriae 1 / 2021 Defensor Patriae 1 / 202110 11Defensor Patriae 1 / 202110 Defensor Patriae 1 / 2021 11



Kevät oli Penttisen mukaan tietohallinnolle kuor-
mittavaa aikaa, mutta myös syksy on tuonut muka-
naan uudenlaisia haasteita.

– Kun viime keväänä suurimman päänvaivan tuotti 
valintakokeen järjestäminen, niin nyt syksyllä olemme 
työskennelleet paljon monimuoto-opetuksen järjes-
tämisen kanssa. Tällä hetkellä tarvitaan esimerkiksi 
aiempaa useampia päätelaitteita, jotka tukevat eri oh-
jelmistoja, ja käyttäjille pitää tarjota riittävästi tukea.

Myös Porkka on huomannut, että opetuksessa 
on mahdollista käyttää todella monipuolisesti eri-
laisia ohjelmia.

–  Päätin kuitenkin opiskelijoiden helpottami-
seksi soveltaa yhden luukun taktiikkaa, eli lähdin 
liikkeelle siitä, että kaikki opetusmateriaali olisi 
löydettävissä Moodlesta, vaikka tuottaisinkin ma-
teriaalin monin eri tavoin.

Osaamistavoitteista ei jousteta
Koulutuksen kehittämispäällikkö Satu-Tuulia Vuok-
senrannan mukaan tärkeintä opetuksen suunnitte-
lussa on myös poikkeusaikoina ollut se, että opin-
tojaksoille asetetut osaamistavoitteet saavutetaan.

– Maanpuolustuskorkeakoulu on perinteises-
ti järjestänyt paljon kontaktiopetusta, sillä monet 
opiskeltavat asiat vaativat käytännön harjoittelua tai 
ovat muuten sisällöiltään sellaisia, että niitä ei voi 
käsitellä verkossa, Vuoksenranta kertoo. – Me 
olemme kuitenkin viime vuosina kehittäneet 
opetusteknologiaamme ja sähköisiä op-
pimisympäristöjämme, ja nykyisin 
meillä on mahdollisuus toteuttaa 
monimuotoista ja pedagogisesti 
rikasta opetusta. Mikään yksit-
täinen opetusmenetelmä ei 
kuitenkaan ole toista pa-
rempi, vaan lähtökohtana 
pitää aina olla, että ope-
tusmenetelmät tukevat 
opintojaksolle asetettu-
ja osaamistavoitteita.

Vuoksenranta huo-
mauttaa, ettei opetus-
menetelmiä ole helppo 
muuttaa, jos siihen ei 
saa riittävästi tukea.

– Uusien järjestelmien käyttöönotossa opettajat 
tarvitsevat usein sekä teknistä että pedagogista tu-
kea. Siis sekä sitä, mitä nappia pitää painaa ja miten 
editoidaan, jos haluaa tallentaa luennon, että sitä, 
miten tehdä verkko-opetuksesta interaktiivista.

Opintoasiainosasto on koostanut opetushenkilö-
kunnalle ohjeet sähköisten opetusalustojen, kuten  
Zoomin, käyttöön. Olemme myös perustaneet Opin-
toasiainosastolle digipedagogiikkapalvelut-konsep-
tin, josta opettajat saavat tukea esimerkiksi luento-
tallenteiden tekemiseen ja editointiin sekä voivat 
lainata opetusteknologiaan liittyviä laitteita, kuten 
erilaisia kameroita.

Opetushenkilökunnalle tarjotaan myös yliopisto-
pedagogiikan opintoja: kaikkien sotilasopetuslaitos-
ten opettajien on mahdollista suorittaa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun sotilasopetuslaitosten opettajien 
opintokokonaisuus, eli niin kutsutut SLOK-opinnot. 
Opintojen tavoitteena on syventää opetushenkilö-
kunnan pedagogista osaamista ja tarjota välineitä 
monimuotoisen opetuksen järjestämiseen.

Uusi opiskelutapa vaatii totuttelua
Kadetti Kiikeri kertoo, että kadettien kurssitarjon-
taan on korona-aikana kuulunut muun muassa 
luentokursseja, ryhmätöitä, verkossa suoritettavia 
tehtäväkokonaisuuksia sekä käytännön harjoittelua 
koronarajoitusten puitteissa. Hän sanoo sopeutu-
neensa monimuoto-opiskeluun melko hyvin.

 – Meillä on aiemmin ollut opinnoissa läsnäolovel-
vollisuus, mutta toisaalta tarjolla on ollut myös paljon 
ohjausta. Viime keväänä omasta oppimisesta joutui 
ottamaan enemmän vastuuta, kun monia kursseja 
suoritettiin itsenäisesti. Se oli minusta hyvä, kos-
ka eihän työelämässäkään kukaan ohjaa koko ajan 
kädestä pitäen, vaan pitää itse osata suunnitella 
omaa työntekoa.

Itsenäinen opiskelu tuntui Kiikeristä kuitenkin 
aluksi kuormittavammalta kuin perinteiset luento-
kurssit tai harjoitukset.

– On hankalampi arvioida, milloin esimerkiksi osaa 
jonkin asian riittävän hyvin. Siksi käytin keväällä ehkä 
turhankin paljon aikaa opiskeluun. Lisäksi kursseilla, 

PETER PORKKA

Uusien järjestelmien käyttöönotossa 
opettajat tarvitsevat usein sekä
teknistä että pedagogista tukea."

Satu-Tuulia Vuoksenranta
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joilla opettajaa ei pääse tapaamaan ollenkaan, kynnys 
esimerkiksi kysyä kysymyksiä on korkeampi. Mutta 
toisaalta olemme käyneet hankalia asioita enemmän 
läpi opiskelukavereiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan Kiikerin mielestä korona-ajan 
opetus on ollut erittäin hyvää.

– Muutosten tekeminen opintojaksoihin noin ly-
hyellä varoitusajalla ei varmasti ole ollut helppoa, 
ja minusta Maanpuolustuskorkeakoulu on tehnyt 
siinä hienoa työtä.

Opetus jatkuu koronaturvallisesti – 
työelämän vaatimukset huomioiden
Vararehtori Tuomisen mukaan keväällä 2020 Maan-
puolustuskorkeakoulussa opiskeltiin lähes kaikki 
kurssit kokonaan etänä, mutta koronavirustilanteen 
helpottuessa ja rajoitusten höllentyessä Maanpuo-
lustuskorkeakoulu alkoi toukokuusta lähtien järjes-

tää myös lähiopetusta. Kuluneen syksyn aikana on 
järjestetty niin lähi-, etä- kuin monimuoto-opetus-
takin. Opetusjärjestelyjä on tarkasteltu ja tarkas-
tellaan jatkossakin jokaisen kurssin tavoitteiden ja 
toiminnan luonteen mukaan.

 – Opetus pyritään pitämään niin lähellä normaalia 
kuin mahdollista. Seuraamme tilannetta eri foo-
rumeilla ja arvioimme opetuksen järjestelyjä noin 
kerran kuussa, hän sanoo. – Tavoitteena on turvata 
kaikkien tutkintojen kannalta keskeiset osaamis-
vaatimukset, ja usein Puolustusvoimien toiminnan 
erityispiirteet edellyttävät lähiopetusta. Hyvänä esi-
merkkinä on vaikkapa poikkeusolojen johtamisen 
ja esikuntatyöskentelyn opettaminen tai kadettien 
maasto- ja taisteluharjoitukset, jotka ovat luontai-
sesti lähiopetukseen perustuvia.

Tuominen kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun 
suuntaavan seuraavaan kevääseen toiveikkaasti.

– Koronavirus pani meidät arvioimaan opetuksen 
järjestelyjä kriittisesti, mikä oli hyvä. Samalla se myös 
osoitti, miten hyvät valmiudet meillä oli toteuttaa 
muutoksia nopealla aikataululla. Tällä hetkellä meillä 
on käytössä useita uusia oppimisympäristöjä, järjes-
tämme ”hybridiopetusta” koronarajoitukset huomi-
oiden ja teemme kaikkemme, että kaikkien tutkin-
tojemme ammatilliset osaamistavoitteet täyttyvät.

Kadetti Kiikeriä jännittää silti hiukan valmistua 
korona-aikana.

– Odotetaan, että meillä on tutkinnon suoritettuam-
me melko paljon käytännön osaamista. Siksi hieman 
mietityttää, tuleeko meistä yhtä ammattitaitoisia kuin 
edellisten vuosien valmistuneista, jos kaikkea opetusta 
ei voi toteuttaa samalla tavalla kuin aiemmin. Mut-
ta toisaalta luotan siihen, että näitä asioita mietitään 
yliopistolla koko ajan ja että me opimme kyllä kaikki 
samat asiat kuin edellisetkin kurssit – tavalla tai toisella.

Me opimme kyllä kaikki samat asiat 
kuin edellisetkin kurssit  – tavalla 
tai toisella."

Kiira Kiikeri 
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L
aki Maanpuolustuskorkeakoulusta 
(2008/1121) säätää, että Maan-
puolustuskorkeakoululla, kuten 
muillakin Suomen yliopistoilla ja 
ammattikorkeakouluilla, on oltava 
oppilaskunta. Oppilaskunnan la-
kisääteisiin tehtäviin kuuluu valita 

edustajat yliopiston toimielimiin, osallistua yli-
opiston toimintaan, tuoda Maanpuolustuskor-
keakoulun opiskelijoita yhteen ja edistää heidän 

toimintaansa yhteiskunnassa opiskeluun ja 
opiskelijan asemaan liittyvissä kysymyksissä.

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 
hallituksen puheenjohtaja, kadettikersantti Jesse 
Järvinen, selittää, että käytännössä oppilaskunta 
valvoo kaikkien Maanpuolustuskorkeakoulun tut-
kintotasojen kaikkien opiskelijoiden etuja.

– Me tuomme opiskelijoiden näkökulman yliopis-
ton hallintoon ja osallistumme sellaisiin päätöksiin, 
jotka jollain tavalla koskettavat opiskelijoita.

OPISKELIJOIDEN
ÄÄNITORVI     

Teksti: Kukka Louhimies Kuvat: Joona Kurronen & Nora Anttonen

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta edustaa kaikkia 
Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita yliopiston päätöksenteossa. Miten 
opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin yliopistolla – ja miksi se on tärkeää?

On palkitsevaa, että pääsee tuo-
maan oman kurssin äänen kuulu-
viin yliopiston päätöksenteossa."

Viktor Paulinen 

Jäseninä kaikki tutkinto-opiskelijat
Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskuntaan kuu-
luminen on vapaaehtoista, mutta käytännössä sii-
hen liittyvät kaikki, jotka suorittavat opintoja jollakin 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintotasolla. Kun 
opiskelija valmistuu, hän myös automaattisesti luo-
puu oppilaskunnan jäsenyydestä. Oppilaskunta ei 
peri jäseniltään jäsenmaksua, vaikka olisi periaat-
teessa oikeutettu siihen. Toiminta rahoitetaan muun 
muassa lahjoitusvaroilla.

Oppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää 
noin 16-jäseninen edustajisto, joka muun muassa 
hyväksyy oppilaskunnan toimintasuunnitelman ja 
talousarvion sekä valvoo oppilaskunnan hallituk-
sen työskentelyä. Hallitus puolestaan esimerkiksi 
nimittää opiskelijoiden edustajat yliopiston hallin-
toelimiin ja panee toimeen edustajiston päätökset. 
Sekä hallituksen että edustajiston jäsenet valitaan 
jokaiselta Maanpuolustuskorkeakoulun aloittavalta 
kurssilta koko opiskeluajaksi.

Oppilaskunnan pääsihteeri, kadetti Viktor Pau-
linen, kertoo, että oppilaskunta tulee esittelemään 
toimintaansa jokaiselle aloittavalle kurssille, minkä 
jälkeen kurssi äänestää edustajansa oppilaskun-
nan edustajistoon ja hallitukseen. Samat edustajat 
toimivat oppilaskunnassa ja hallituksessa koko 
kurssin keston ajan.

– Itse kiinnostuin oppilaskunnan toiminnasta 
ensimmäisenä vuonna, kun näin lukujärjestykses-
sä merkinnän oppilaskunnan vierailusta, Paulinen 
kertoo. – Olen toiminut lukioaikana oppilaskunnan 

hallituksessa ja arvelin, että tämä olisi suun-
nilleen samanlaista. Niinpä päätin asettua 
ehdolle oppilaskunnan hallitukseen ja tulin 
valituksi.

Paulinen toimii oman kadettikurssinsa 
edustajana oppilaskunnan hallituksessa, 

kunnes kadettikurssi valmistuu. Maiste-
rivaiheen alkaessa maisterikurssi valitsee 

keskuudestaan uudet edustajat oppilaskun-
nan hallitukseen ja edustajistoon.

Monipuolista edunvalvontaa
Oppilaskunnan edunvalvontatyö Maanpuolustus-
korkeakoululla näkyy kenties konkreettisimmin 
siinä, että oppilaskunnalla on edustus yliopiston 
hallintoelimissä, kuten opetusneuvostossa, neu-
vottelukunnassa ja johtoryhmässä. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opetuksesta vastaava vararehtori, 
kommodori Vesa Tuominen, pitää tärkeänä, että 
opiskelijat pääsevät osallistumaan yliopiston pää-
töksentekoon tasavertaisesti.

– Opiskelijat ovat asiantuntijoita esimerkiksi ope-
tuksen sisällön ja laadun arvioinnissa. Siksi heitä on 
tärkeä kuunnella ja ottaa mukaan toiminnan kehittä-
miseen. Lisäksi päätöksentekoon osallistuminen on 

JESSE JÄRVINEN
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osa upseerin asenne- ja arvo-
kasvatusta ja tuo opiskelijoille 
tärkeitä työelämätaitoja. Hyvä 
esimerkki opiskelijoiden osal-
listumisesta päätöksentekoon 
on tänä vuonna käyttöön otet-
tu aloitetyökalu, jonka kautta 
oppilaat voivat tuoda kehi-
tysehdotuksiaan esille. Olen 
kokenut hyvänä myös oppilas-
kunnan edustajien ja koulun 
johdon väliset kausitapaami-
set, joissa on voitu keskustella 
eri osapuolia koskevista ajan-
kohtaisista asioista.

Kadetti Järvinen istuu tällä 
hetkellä Maanpuolustuskor-
keakoulun johtoryhmässä, 
jonka jäsen myös varareh-
tori Tuominen on. Järvisen 
tehtävänsä on pitää esillä 
opiskelijoiden etuja, kun kes-
kustellaan Maanpuolustuskor-
keakoulun toiminnasta.

– Olen esimerkiksi tuonut 
johtoryhmän tietoon, miten 
korona-ajan muutokset opin-
tojen järjestämisessä ovat 
vaikuttaneet opiskelijoihin. 
Yliopiston johto on ollut aidosti kiinnostunut opis-
kelijoiden näkemyksistä.

Suuri osa edunvalvontatyöstä tehdään kulisseis-
sa, eikä se välttämättä näy heti ulospäin. Onnistu-
nut edunvalvontatyö näkyy silloin, kun oppilaskunta 
saa ajettua läpi jonkin opiskelijoihin vaikuttavan 
uudistuksen. Esimerkkinä viimeaikaisesta onnis-
tumisesta Järvinen nostaa esiin sen, että Maan-
puolustuskorkeakoulu myöntää mahdollisesti 
tulevaisuudessa opintopisteitä opiskelijoilleen, 
jotka osallistuvat Maanpuolustuskorkeakoulun 
oppilaskunnan ja useiden suomalaisten yliopisto-
jen ainejärjestöjen Konfliktinratkaisusimulaatioon.

Oppilaskunta selvittää yhdessä Opintoasiain- 
osaston kanssa parhaillaan myös mahdollisuutta 
saada kadetit mukaan kansallisen opiskelija-
tunnistautumisen piiriin.

– Kadeteillahan ei tällä hetkellä ole opis-
kelijakorttia, Järvinen selittää. – VR ja Mat-
kahuolto hyväksyvät Puolustusvoimien 

henkilökortin, jossa opiskelijastatus näkyy, mutta 
pienemmät toimijat eivät välttämättä sitä hyväksy. 
Siksi opiskelijakortti olisi kadeteille tärkeä.

Osallistuminen kirjattu 
strategiaan
Koulutussuunnittelija Sanna Kantola kertoo, 
että Maanpuolustuskorkeakoulun uuden stra-
tegian yksi keskeinen tavoite on ollut saada 
opiskelijoita yhä enemmän mukaan yliopiston 
päätöksentekoon. Tämän tavoitteen pohjal-
ta on laadittu opiskelijoiden osallistamisen 
kehittämissuunnitelma, jonka valmistelussa 
oppilaskunnalla oli keskeinen rooli.

Opiskelijoiden osallistumismahdollisuuk-
sien kehittäminen tulee siis näkymään oppi-
laskunnan toiminnassa seuraavina vuosina.

– Ensi vuonna tulemme valmistelemaan 
oppilaskunnan uutta strategiaa, joka nou-
dattelee varmasti pitkälti Maanpuolustuskor-
keakoulun uuden strategian linjoja. Lisäksi 
haluamme kehittää yhteistyötä esimerkiksi 
puolustushaara- ja aselajikoulujen kanssa, 
kadetti Paulinen kertoo. – Myös kestävä ke-
hitys tulee varmasti näkymään oppilaskunnan 
toiminnassa tulevaisuudessa, sillä opiskelijat 
ovat mukana yliopiston kestävän kehityksen 
Green Campus -työryhmässä.

Opiskelijat ovat asiantuntijoita 
esimerkiksi opetuksen sisällön 
ja laadun arvioinnissa."

Vesa Tuominen

Oppilaskunnan 
tarkoituksena on

1. toimia jäsentensä yhdyssiteenä

2. edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaa-
lisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan 
asemaan liittyviä pyrkimyksiä

3. edistää ja valvoa jäsentensä yhteisiä etuja

4. edustaa jäseniään kotimaassa ja kansainväli-
sessä toiminnassa

5. osallistua omalta osaltaan Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta annetun lain 2. pykälässä 
säädetyn Maanpuolustuskorkeakoulun kasva-
tustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiske-
lijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 
kansalaisuuteen.

(Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 
säännöt 2018)

SANNA KANTOLA
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Toimintaa tututuksi kaikille
Oppilaskunnan toiminnan keskeisiä haasteita ovat 
se, ettei suuri osa opiskelijoista tunne oppilaskun-
nan toimintaa kovin hyvin, sekä se, etteivät opis-
kelijat koe toimintaa kiinnostavaksi. Sekä Järvinen 
että Paulinen ovat sitä mieltä, että oppilaskunnan 
olisi hyvä panostaa tulevaisuudessa toiminnastaan 
tiedottamiseen.

– Meillä on käytössä verkkosivut, Moodle-työtila 
ja sähköpostilista, joissa tiedotetaan oppilaskun-
nan toiminnasta, Paulinen selittää. – Mutta voisi 
olla hyvä, että tavoittaisimme erityisesti opintojaan 
aloittavat opiskelijat vielä tehokkaammin ja kertoi-
simme toiminnastamme enemmän. Tietysti resurs-
sien puitteissa, koska me kaikki teemme tätä työtä 
opintojen ohessa.

Järvinen ja Paulinen ovat itse kokeneet oppilas-
kuntatoiminnan sekä tärkeänä että antoisana ja kan-
nustavat kaikkia opiskelijoita hakeutumaan mukaan 
oppilaskunnan toimintaan.

– Lähdin mukaan oppilaskunnan hallitukseen, 
koska haluan päästä vaikuttamaan Maanpuolustus-
korkeakoulun opetuksen laatuun ja opiskelijoiden 
asemaan yliopistolla, Järvinen kertoo. – Olen päässyt 
oppimaan valtavasti siitä, miten opetus Maanpuo-
lustuskorkeakoululla on järjestetty. Lisäksi tässä 
tehtävässä pääsee luomaan suhteita muihin kurs-
seihin sekä yliopiston johtoon.

Paulinen on samoilla linjoilla.
– Minusta on palkitsevaa, että pääsee tuomaan 

oman kurssin äänen kuuluviin yliopiston päätöksente-
ossa ja näkee, että omalla työllä todella on merkitystä.

Perustettu: 2009

Vuosibudjetti: noin 15 000 euroa

Hallituksen puheenjohtaja: kadettikersant-
ti Jesse Järvinen

Hallituksen jäsenmäärä: 7 (+7 varajäsentä)

Jäsenet: käytännössä kaikki MPKK:n 
tutkinto-opiskelijat

Maanpuolutuskorkeakoulun 
oppilaskunta

Me tuomme opiskelijoiden 
näkökulman yliopiston hallin-
toon ja osallistumme sellaisiin 
päätöksiin, jotka jollain tavalla 
koskettavat opiskelijoita."

Jesse Järvinen

Oppilaskunnan edustajat tapaavat 
säännöllisesti Maanpuolustuskorkea-
koulun johtoa
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K
adettitoverikunta on Maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotatietei-
den kandidaatti- eli tuttavalli-
semmin kadettiopiskelijoiden 
oma ainejärjestö, jonka tehtävä 
on valvoa kadettien etua sekä 
järjestää kadeteille tapahtumia 
ja vapaa-ajan toimintaa. Kadetti-

toverikunta ei kuitenkaan toimi ilman osaavia tekijöi-
tä, ja sen taustalta löytyykin niin hallituksen jäseniä 
kuin muita toimihenkilöitä, joista kunkin työpanos on 
Kadettitoverikunnan toiminnalle merkittäviä.

Kadettitoverikunnan toiminnasta vastaa hallitus. 
Uusi hallitus valitaan istuvan hallituksen toimesta 
kevätkokouksessa ehdolle asettuneiden joukosta 
joko nimittämällä ehdokkaat suoraan hakemaansa 
tehtävään tai perinteisellä käsiäänestyksellä, mikäli 
tiettyyn hallituksen jäsenen tai toimihenkilön pestiin 
on useampi pyrkijä. Vain ensimmäisen vuoden ka-
dettiopiskelijat voivat asettua ehdolle, sillä he ovat 
keväällä ainoita, jotka jäävät Maanpuolustuskorkea-
koululle vielä seuraavaksi vuodeksi. 

– Toisen vuoden keväänä siirrymme puolustushaa-
ra- ja aselajikouluihin, joten siitä syystä ensimmäinen 
vuosikurssi ottaa ohjat jo keväällä. Olisi vaikeaa yl-
läpitää Kadettitoverikunnan toimintaa, kun olemme 
jakautuneet ympäri Suomea kukin omiin tehtäviim-
me, Puputti selventää. 

Vain pieni osa toiminnasta on näkyvää
Kadettitoverikunnan hallituksen säännölliseen 
toimintaan kuuluvat hallituksen kokoukset, joissa 
käsitellään ajankohtaisia asioita ja suunnitellaan 
tulevia tapahtumia. Kadettitoverikunnan järjestä-
mät tapahtumat noudattavat esimerkiksi kadetti-

perinteistä ja toverikunnan kokemuksista pitkällä 
aikavälillä omaksuttua kaavaa. Muita tapahtumia 
vuoden aikana järjestetään sen mukaan, minkälaisia 
tarpeita ja puitteita on. Erilaisten tapahtumien lisäksi 
Kadettitoverikunta tarjoaa monenlaisia vapaa-ajan-
viettotapoja, kuten liikuntavälineitä ja bändikämpän. 

Iso osa hallituksen toimintaa on tavalliselle 
opiskelijalle usein lähes näkymätöntä. Esimerkiksi 
hankintapäällikön tehtäviin kuuluu Puputin mukaan 
mahdollistaa opiskelijoille kaikki bändipaidoista 
taisteluvarusteisiin. Tällaisten tehtävien niin sano-
tut lopputuotteet ovat se jäävuoren huippu, jonka 
opiskelijat näkevät, mutta todellisuudessa niiden 
taakse kätkeytyy useampia toimijoita ja työtunteja.

– Opiskelijoille toimintamme näkyvimmät asiat 
ovat varmasti virvokkeita tarjoava Kadettikellari, 
Kalpa-lehti ja erilaiset tapahtumat, joita vuoden ai-
kana järjestämme. Kokoustamme hallituksen kesken 
noin kerran kuussa riippuen käsiteltävien asioiden 
määrästä, ja ne ovat niitä hetkiä, jolloin päätetään ja 
toteutetaan niitä asioita, jotka eivät näy opiskelijoille 
suoraan, Puputti tuumaa.

Toiminta jatkunut koronaepidemiankin 
aikana
Puputti kertoo pitäneensä ajastaan puheenjohtaja-
na, sillä hän on omien sanojensa mukaan ollut aina 
kiinnostunut vaikuttamisesta ja mahdollisuudesta 
järjestää opiskelijoille mielekästä toimintaa opiske-
lun vastapainoksi. Vallitsevan koronavirustilanteen 
takia toimintaa on kuitenkin pitänyt muuttaa ja keksiä 
vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa suunnitelmia. 

– Tilanne on ollut haastava, joten olemme voineet 
järjestää syksyllä vain muutaman tapahtuman, mikä 
harmittaa erityisesti juuri aloittaneiden opiskelijoi-

KADETTITOVERIKUNTA 

TOIMII  POIKKEUSAIKOINAKIN
Teksti: Heidi Anttila Kuva: Joona Kurronen

Kadettitoverikunta on Maanpuolustuskorkeakoulun kadettien ainejärjestö, joka järjestää jäsenilleen 
tapahtumia, julkaisee Kalpa-lehteä ja pyörittää Kadettikellaria. Kadetti Lauri Puputti toimii 
Kadettitoverikunnan hallituksen puheenjohtajana vuosina 2020–2021. Kysyimme Puputilta, mitä 
Kadettitoverikunnan hallitus oikein tekee ja miksi toimintaan kannattaa lähteä mukaan.

den puolesta. Toiminta ei ole kuitenkaan keskeytynyt 
kokonaan, sillä alkusyksystä saimme esimerkiksi 
laajennettua Kadettikellarille oman terassin, jotta 
saimme ylläpidettyä turvavälejä ja taattua hygienia-
säädösten tarkan noudattamisen, Puputti kertoo.

Koronaepidemiasta huolimatta hallituksen toi-
minta ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on 
pyörinyt koko ajan ja merkittäviäkin asioita on saatu 
hoidettua eteenpäin. Suurimpana esimerkkinä Pu-
putti mainitsee Maanpuolustuskorkeakoulun lyyran, 
jonka Kadettitoverikunta ja Maanpuolustuskorkea-
koulun oppilaskunta ovat suunnitelleet jäsenilleen 
kiinnitettäväksi ylioppilaslakkiin. Puputti kertoo Ka-
dettitoverikunnan tekevän yhteistyötä monenlaisten 
muidenkin eri toimijoiden kanssa:

– Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa mui-
den pääkaupunkiseudun opiskelija- ja ainejärjestö-
jen kanssa. Lisäksi pidämme vuosittain leikkimieliset 
viranomaisolympialaiset, joihin osallistuvat esimer-
kiksi poliisiopiskelijat ja Pelastusopiston opiskelijat. 
Lisäksi järjestämme erilaisia ekskursioita pääkau-
punkiseudulla sijaitseviin kohteisiin.  

Asetu ehdolle ja vaikuta!
Kaiken kaikkiaan Puputti on nauttinut puheenjohta-
juudesta, ja hän kannustaakin ensimmäisen vuoden 
opiskelijoita asettumaan rohkeasti ehdolle Kadetti-
toverikunnan kevään vaaleissa.

– Suosittelen asettumaan ehdolle, jos on pienikin 
kiinnostus päästä vaikuttamaan ja järjestämään oh-
jelmaa muille opiskelijoille. Meillä on hallituksessa 
monia erilaisia pestejä, joissa pääsee hyödyntämään 
omia vahvuuksiaan ja kerryttämään ainutlaatuista 
osaamista hyvässä seurassa.

 

Tutustu toimintaan: 
kadettitoverikunta.fi

Pidämme vuosittain 
leikkimieliset viran-
omaisolympialaiset."

Lauri Puputti
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UUSIMMAT
VÄITÖKSET
Teksti: Kukka Louhimies Kuvat: MPKK & Ruotsalaisen ja Ikosen kotialbumit

Puuttuva pala Suomen 
sotilastiedustelun historiaa
ST, FM Heidi Ruotsalaisen väitöskirja Salatun tie-
don tuottajat: Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän 
kehitys 1918-1939 käsittelee Suomen sotila-
sasiamiesjärjestelmän kehitystä itsenäisty-
misen alusta talvisodan syttymiseen saakka. 
Tutkimuksestaan Ruotsalainen vetää johtopää-
töksen, että Suomen sotilasasiamiesjärjestelmä 
luotiin kansallisista lähtökohdista käyttäen hyväksi 
venäläisen tiedustelujärjestelmän mallia.

– Suomen Yleisesikunnan päällikkö Oscar Enc-
kell, joka oli aiemmin työskennellyt tsaarin Venäjän 
tiedusteluorganisaatiossa, alkoi kehittää Yleisesi-
kunnan tiedusteluorganisaatiota syyskuusta 1919 
ripein ottein. Urakka oli valtava, sillä sotilasasia-
miesverkosto piti rakentaa käytännössä tyhjästä. 
Lisäksi Yleisesikunnan tietoa vastaanottava taho 
piti myös järjestää mahdollisimman tehokkaak-
si niukoilla resursseilla. Siinä Venäjän sotilastie-
dustelun tuntemisesta 
oli suurta hyötyä, Ruot-
salainen kertoo. – Myös 
Neuvosto-Venäjä pitäytyi 
vanhoissa tsaarinaikaisis-
sa tiedusteluorganisaation 
rakenteissa, mikä oli myö-
hemmin Suomen sotilas-
tiedustelulle suuri etu.

Ruotsalainen toteaa 
väitöskirjassaan, että vuo-
sien 1919 ja 1937 välillä 
Suomen Yleisesikunnan 
päälliköiden rooli sotilasasiamiesten työskente-
lyn johtamisessa vaihteli, ja tiedustelu-upseerien 
osaamisen karttuessa myös sotilastiedustelusta 
vastanneen osasto 2:n rooli sotilasasiamiesten työn 
organisoinnissa kasvoi. Tiedusteluosaamisen kehit-
tyessä sotilasasiamiesten tiedonhankinta struktu-
roitiin ja tiedustelutiedon käsittely ammattimaistui.

Sotilasasiamiesverkoston kehittämiseen vaikutti 
koko ajan taloudellinen niukkuus, ja sen takia järjes-

telmän kehittämisessä 
jouduttiin välillä tur-

vautumaan luo-
viin ratkaisuihin. 

Eräs Ruotsalaisen väitöskirjassaan mainitsema 
esimerkki ajan taloudellisista realiteeteista on, että 
Yleisesikunnan työskentelytiloista Mariankatu 23:sta 
puuttui 1920-luvun alussa niin sähköjohtoja, huo-
nekaluja kuin lukollisia kaappejakin, joihin salaiset 
asiakirjat olisi voitu arkistoida.

Ruotsalaisen mukaan sotilasasiamiesjärjestelmän 
tutkimisesta on tehnyt erityisen kiinnostavaa se, 

ettei aihetta ole aiemmin 
tutkittu kattavasti Suomes-
sa käytännössä ollenkaan.

– Osittain se on varmasti 
johtunut siitä, että suuri osa 
alkuperäisestä aineistosta 
on tuhoutunut tai tuhot-
tu, ja tässä tutkimuksessa 
käytetty aineisto on koottu 
silpusta. Sotilastiedustelun 
materiaalia on hävitetty 
osana tavanomaista arkis-
tohallintaa jo lähetystöta-

solla ja Yleisesikunnan arkistossa. Oman lisänsä te-
kevät sodat, esimerkiksi Moskovan sotilasasiamiehen 
arkisto poltettiin lähetystön pihalla syksyllä 1939.

Ruotsalaisen salapoliisintyön ansiosta muidenkin 
tutkijoiden on tulevaisuudessa mahdollista lähteä 
tutkimaan Suomen sotilasasiamiesjärjestelmän 
historiaa entistä syvällisemmin. Ruotsalainen itse 
aikoo suunnata katseensa toisen maailmansodan 
ja kylmän sodan aikaan.

– Sotilasasiamiestoiminta jouduttiin käytännössä 
käynnistämään uudelleen, ja seuraavaksi voisi olla 
kiinnostava nähdä, millainen tämä uusi järjestelmä 
oli suhteessa alkuperäiseen.

Suuri osa alkuperäisestä 
aineistosta on tuhoutunut tai 
tuhottu.

Heidi Ruotsalainen: Salatun tiedon tuottajat: Suomen 
sotilasasiamiesjärjestelmän kehitys 1918-1939. Sotahis-
torian laitos. Julkaisusarja 1: nro 39/2020. Tampere 2020.
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Yhteishankkeita ei ole 
tutkittu suomalaisten 
turvallisuusorganisaatioiden 
kontekstissa käytännössä 
lainkaan.

Venäjä haikailee 
kybersuvereniteettia
Kapteeni, ST ja VTM Juha Kukko-
lan väitöskirja Digital Soviet Union: 
the Russian national segment of 
the Internet as a closed national 
network shaped by strategic cultu-
ral ideas käsittelee Venäjän valtion 
hanketta kansallisen internetseg-
mentin luomiseksi. Hankkeen ta-
voitteena on kansallinen, suljettu 
tietoverkko, joka kestää ulkoiset 
ja sisäiset informaatiohyökkäykset, 
ja joka voidaan tarvittaessa irrottaa 
globaalista internetistä. 

Kukkolan mukaan keskeinen huo-
mio tutkimuksessa on, että 
venäläinen ajattelu kansalli-
sen internetsegmentin raken-
tamispyrkimyksen taustalla 
juontaa juurensa venäläiseen 
ja neuvostoaikaiseen turval-
lisuus- ja sotilasstrategiseen 
ajatteluun. Toisaalta pyrkimys 
kansallisen suljetun tietoverkon 
rakentamiseen liittyy myös ylei-
seen internetin militarisoitumiseen 
ja fragmentaatioon. Kansallinen sul-
jettu tietoverkko voi olla Venäjälle 
sisäisen poliittisen kontrollin väline, 
mutta se pystyy myös tarjoamaan 
strategisen edun tilanteessa, joissa 
Venäjään kohdistuisi informaatiotek-
nologisia tai -psykologisia ulkoisia uhkia.

– Teoreettisen tarkastelun lisäksi tutkimuk-
sessani pureudutaan yhden valtion käytännön 
esimerkkiin siitä, miten kybersuvereniteettia ra-
kennetaan, millaisia mekanismeja siihen liittyy ja 
millaisia vaikutuksia sillä voi olla. Se auttaa meitä 

ymmärtämään tällaista ilmiötä parem-
min, Kukkola selittää.

– Minusta on tärkeää, että suo-
malaiset tutkivat Venäjää aidosti 
omista kansallisista näkökulmis-
taan ja pystyvät sitä kautta otta-
maan osaa Venäjästä käytävään 
tieteelliseen keskusteluun, ei-
vätkä ainoastaan nojaa muiden 
maiden Venäjä-tutkimukseen ja 
sen lähtökohtiin. Myös kyber-
toimintaympäristön tuntemi-
nen kansallisesta näkökulmas-

ta on meille hyvin tärkeää.
Väitöskirjan aiheet kiinnostavat Kukkolaa edel-

leen. Hän toivoo voivansa jatkaa Venäjän turvalli-
suus- ja sotilaspolitiikkaan sekä kyberturvallisuuteen 
liittyvien teemojen tutkimista jatkossakin.

– Koska strategian tutkimusta tehdään Suomessa 
verrattain vähän, tällä tieteenalalla on vielä paljon 
työtä tehtävänä. 

Yhteishankkeista synergiaetuja eri 
turvallisuusorganisaatioille
Everstiluutnantti, DI Ilkka Ikosen väitöskirja Suo-
men turvallisuusorganisaatioiden yhteishankkeet: 
Strategisesta yhteistyöstä onnistuneeseen projektiin 
ja henkilöstön suoriutumisen arviointiin käsittelee 
Suomen turvallisuusviranomaisten yhteishankkei-
den johtamista sekä materiaaliprojektien menestys-
tekijöitä. Ikonen on tutkinut väitöskirjaansa varten 
Puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta, poliisia sekä 
palo- ja pelastussektoria.

Keskeisenä johtopäätök-
senä tutkimuksestaan Iko-
nen nostaa esiin sen, että 
Suomen eri turvallisuusor-
ganisaatioilla on yhteisiä 
tarpeita, joiden pohjalta 
voisi olla perusteltua tehdä 
esimerkiksi yhteisiä materi-
aalihankintoja. Koska näillä 
organisaatioilla on kuitenkin 
niukasti kokemusta ja osaa-
mista yhteishankintojen toteuttamisesta, hankinnat 
tehdään pääsääntöisesti erikseen.

Ikonen on tutkinut viranomaisten yhteishan-
kintoja kolmen eri kokonaisuuden – yhteishank-
keiden strategisen johtamisen tason, projekti- ja 
hanketason sekä henkilöstön – kautta. Hänen 
väitöskirjansa yhdistää sotatalouden ja tuotan-
totalouden tutkimusalueita ja koostuu kuudesta 

erillisestä turvallisuusviranomaisten 
yhteishankinnoista 

ja hankkeista kirjoi-
tetusta tutkimusar-
tikkelista.

Merkittävänä Iko-
nen pitää sitä, ettei 
yhteishankkeita ole tutkittu suoma-
laisten turvallisuusorganisaatioiden kontekstissa 
käytännössä lainkaan. Tutkimuksen puute johtaa 
myös puutteelliseen tietotaitoon.

– Suomesta puuttuu tämän aiheen tiimoilta niin 
tutkimusta kuin käytännön kokemustakin, minkä 

olen havainnut oman työni 
kautta. Tässä tutkimusprojek-
tissa kehitettiinkin organisaa-
tioille työkalu yhteishankkei-
den roolituksista, eli sellainen 
”kuka tekee mitäkin” -ohje, 
jota organisaatiot voisivat 
hyödyntää yhteishankkeiden 
suunnittelussa.

– Lisäksi syntyi myös malli 
projektien kriittisistä menes-

tystekijöistä, Ikonen lisää. – Malli auttaa hahmot-
tamaan, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat tällaisten 
yhteishankkeiden onnistumiseen, ja siitäkin on siis 
ihan käytännön hyötyä kaikille yhteishankkeita suun-
nitteleville Suomen turvallisuusorganisaatioissa.

Ikonen kertoo, että on vielä useita yhteishankkeisiin 
liittyviä teemoja, joihin hän haluaisi syventyä jatkossa.

– Tällaista kolmeosasista kokonaisuutta ei miten-
kään pysty käsittelemään kattavasti väitöskirjassa. 
On siis vielä paljon sellaista, mitä haluaisin näiden 
teemojen puitteissa tutkia.

Juha Kukkola: Digital Soviet Union: the Russian national segment of 
the Internet as a closed national network shaped by strategic cultural 
ideas. Sotataidon laitos. Julkaisusarja 1: nro 40/2020. Tampere 2020.

Ilkka Ikonen: Suomen turvallisuusorganisaatioiden yh-
teishankkeet. Strategisesta yhteistyöstä onnistuneeseen 
projektiin ja henkilöstön suoriutumisen arviointiin. Sotatek-
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Maanpuolustuskorkeakoulun ja kahden muun yliopiston #Agentit-
tutkimushankkeessa tarkastellaan nuorten toimintaa sosiaalisessa 
mediassa. Hankkeen tutkimusavustajina työskentelevät varusmiehet Samir 
Pietarinen ja Emil Tillander ovat päässeet esittelemään tutkimustuloksia 
kansainväliseen konferenssiin – ja pohtimaan omaa suhdettaan sosiaaliseen 
mediaan ja disinformaatioon.

-tutkimushanke valottaa 
somen pimeää puolta

-tutkimushanke valottaa 
somen pimeää puolta

Teksti: Kukka Louhimies Kuvat: Joona Kurronen

Teksti: Kukka Louhimies Kuvat: Joona Kurronen
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Varusmiehet mukana tutkimushankkeessa
Sekä Pietarinen että Tillander ovat suorittaneet 
kandidaatintutkinnon ennen asepalvelustaan: Pie-
tarinen on kauppatieteiden kandidaatti Aalto-yli-
opistosta ja Tillander puolestaan on valmistunut 
historian ja politiikan tutkimuksen kandidaatiksi 
Worcesterin yliopistolta Englannista. Molemmat 
varusmiehet hakivat erityistehtäviin tutkimusavus-
tajiksi ja ovat tyytyväisiä päästyään Maanpuolus-
tuskorkeakoululle. Heidän tehtävänsä koostuvat 
Norri-Sederholmin mukaan samankaltaisista teh-
tävistä kuin korkeakouluharjoittelijoilla: esimer-
kiksi tutkimuksen taustamateriaalin keräämisestä, 
aineiston analysoinnista sekä tutkimuspapereiden 
oikolukemisesta. 

– Olemme keränneet dataa nuorten sosiaalisen 
median käytöstä kutsuntoihin osallistuvien kyse-
lyllä, ja sen lisäksi olemme tehneet tutkimushaas-
tatteluja poliiseille, jotka työskentelevät nuorten 
ja sosiaalisen median parissa. Varusmiesten teh-
tävänä on ollut muun muassa analysoida kerättyä 
aineistoa, Norri-Sederholm selittää ja lisää: – Syk-
syllä meillä siis oli käynnissä kysely Uudenmaan 
kutsunnoissa ja nyt alamme valmistella artikkeleita 
kansainvälisiin tiedejulkaisuihin.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusryhmä on 
julkaissut hankkeen tuloksista tähän mennessä jo 
neljä tieteellistä artikkelia. Näistä artikkeleista kah-
ta Pietarinen ja Tillander pääsevät esittelemään 
ISMS-konferenssissa.

On rauhallinen iltapäivä Maanpuolustus-
korkeakoulun Johtamisen ja sotilaspe-
dagogiikan laitoksella. Aliupseerioppilas 
Samir Pietarinen, kaartinjääkäri Emil 

Tillander sekä dosentti, FT Teija Norri-Sederholm 
ovat kokoontuneet tietokoneen äärelle. On alkamas-
sa kansainvälinen International Society of Military 
Sciences (ISMS) -virtuaalikonferenssi, jossa esitel-
lään tutkimuksia sotatieteiden eri osa-alueilta.

Pietarinen ja Tillander esittelevät konferenssissa 
#Agentit – Nuorten toimijuus sosiaalisessa me-
diassa -tutkimushanketta ja siinä saatuja tulok-
sia. Kyseessä on Suomen Akatemian rahoittama 
nelivuotinen tutkimushanke, jonka tarkoituksena 
on tutkia 13–19-vuotiaiden nuorten toimintaa 
sosiaalisen median ympäristöissä vaikuttajina ja 
vaikuttamisen kohteina. Hankkeessa ovat mukana 
Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi Jyväskylän ja 
Helsingin yliopistot.

– Tutkimushankkeessa eri yliopistojen tutkimus-
ryhmät keskittyvät tämän teeman eri osa-alueisiin. 
Maanpuolustuskorkeakoulun rooli on tutkia so-
siaalisen median ”pimeää puolta”: tarkastelemme 
nuorten toimintaa sosiaalisessa mediassa erityisesti 
informaatiovaikuttamisen, propagandan ja turvalli-
suuden näkökulmasta. Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimusryhmään kuuluvat sotilasprofessori, evers-
tiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen, sekä minä, ja kaksi 
varusmiestä tutkimusavustajina, hankkeen tutkijana 
toimiva Norri-Sederholm kertoo.

– Minä esittelen Reetta Riikosen, Teija Norri-Se-
derholmin ja Aki-Mauri Huhtisen tutkimusartikke-
lin Not a Problem for me: Young Men’s Conceptions 
of Their Social Media Use and False Information. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin 
kutsuntaikäiset nuoret miehet kokevat pystyvän-
sä tunnistamaan väärän tiedon uutiskontekstissa. 
Tulos oli hieman 
yllättävä: yli 80 
prosenttia vas-
taajista luottaa 
kykyihinsä tun-
nistaa uutissi-
sältöjen disin-
formaatio. Myös Jyväskylän yliopisto sai omassa 
kyselytutkimuksessaan samankaltaisen tuloksen, 
Pietarinen kertoo. 

Tillander puolestaan esittelee Norri-Sederholmin, 
Riikosen, Huhtisen ja Panu Moilasen tutkimusartik-
kelin Young People and the Dark Side of Social Media 
— Possible Threats to National Security.

– Tässä artikkelissa on haastateltu ennalta estä-
vässä toiminnassa työskenteleviä poliiseja eri puo-
lelta Suomea ja kartoitettu heidän näkemyksiään 
mekanismeista, joilla nuorten sosiaalisen median 
käyttö saattaa vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen. 
Tuloksissa tuli esille kolme eri kansallista turvalli-
suutta uhkaavaa ilmiötä: informaatiovaikuttaminen 
ja disinformaation levittäminen, ”swarming” eli so-
siaalisen median kautta tapahtuva nopea organisoi-

tuminen esimerkiksi mielenosoituksiin, ja helposti 
saatavilla oleva väkivaltainen sisältö, joka leviää 
internetissä tehokkaasti, Tillander kertoo.

Esiintyminen akateemiselle yleisölle hieman jän-
nittää molempia varusmiehiä.

– Olemme valmistelleet esitysmateriaaleja pit-
kään ja harjoitelleet esitysten pitämistä etukäteen, 

Tillander kertoo. 
Olen suorittanut 
Cambridgen eng-
lanninopettajan 
kurssin, jolla opin, 
että tällaisessa ti-
lanteessa kannat-

taa puhua hitaasti ja tauottaen, jotta vastaanottaja 
ehtii sisäistää informaation.

– Vaikka olenkin tottunut esiintymään ja pitämään 
esimerkiksi puheita koulussa, tämä tilanne on aika 
erilainen, Pietarinen pohtii. – Konferenssiesitykset 
noudattelevat tiettyä kaavaa ja yleisö koostuu tutki-
joista, joten samaan aikaan pitäisi pystyä olemaan 
akateeminen ja asiallinen, mutta kuitenkin ymmär-
rettävä ja kiinnostava.

Käy kuitenkin ilmi, että jännitys on ollut turhaa: mo-
lemmat varusmiehet suoriutuvat esityksistään kunnial-
la eikä edes tekniikka petä kesken kaiken. Esityksistä 
syntyy keskustelua ja varusmiehet pääsevät Norri-Se-
derholmin avustamina vastailemaan kysymyksiin.

– Kyllähän se meni hyvin, Pietarinen iloitsee jäl-
kikäteen.

Maanpuolustus-
korkeakoulun rooli on 
tutkia sosiaalisen median 
pimeää puolta.

Emil Tillander (vas.)
Aki-Mauri Huhtinen
Teija Norri-Sederholm
ja Samir Pietarinen
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– Somessa näkyy välillä sisältöä, joka ei tunnu 
täysin todenmukaiselta, Tillander kertoo ja jatkaa: 
– Esimerkiksi silloin, kun toimittaja Jessikka Aro 
julkaisi kirjansa Putinin trollit, hänestä levitettiin eri 
sosiaalisen median alustoilla valheellista ja musta-
maalaavaa sisältöä. Joskus on vaikea sanoa, ovatko 
tekijät vain yksittäisiä ihmisiä vai onko toiminta jär-
jestäytyneempää, mutta sisältö leviää helposti, jos 
ihmiset jakavat tai kommentoivat sitä.

– Minusta tuntuu, että seuraan sosiaalisessa me-
diassa melko luotettavia toimijoita, kuten suuria uu-
tissivustoja, enkä siksi kovin usein näe valheellisia 
sisältöjä. Mutta muistan katsoneeni nuorempana 
”dokumentteja”, jotka eivät tosiasiassa olleet 
puolueettomia tai perustuneet faktoihin. 
Mieleen on jäänyt esimerkiksi eloku-
va, jossa leviteltiin salaliittoteorioita 
9/11 -iskuista ja kansainvälisestä 
talousjärjestelmästä. Tällaisiin 
väitteisiin saattaa helposti 
uskoa, koska kuvittelem-
me dokumenttien olevan 
luotettavia tiedonlähteitä, 
Tillander kertoo. 

Tavoitteena medialukutaidon 
kasvattaminen
Norri-Sederholm kertoo, että tässä vaiheessa tutki-
mushanketta tutkimusryhmää kiinnostaa erityisesti 
selvittää, miksi nuoret vaikuttaisivat luottavan niin 
vankasti kykyihinsä tunnistaa disinformaatio, sekä 
tietysti, onko luottamus perusteltua vai ei. Tutki-
joiden tarkoituksena olisi seuraavaksi kerätä lisää 
aineistoa nuorilta niin sanottujen turvallisuuskah-
vila-tilaisuuksien avulla, jos koronatilanne sallii 
sen. Turvallisuuskahviloiden tarkoituksena olisi 
päästää nuoret pienissä ryhmissä vapaasti kerto-
maan tutkijalle, mitä he ajattelevat informaatiovai-
kuttamiseen, disinformaatioon ja turvallisuuteen 
liittyvistä teemoista.

Koko #Agentit-hankkeen tarkoituksena on tuottaa 
työkaluja vahvistamaan nuorten positiivista toimijuut-
ta ja medialukutaitoa sosiaalisen median ympäris-
töissä. Nuorten osaamisen kautta voidaan vahvistaa 
myös resilienssiä informaatiovaikuttamista vastaan 
ja sitä kautta yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

Molemmat tutkimushankkeessa työskentelevät 
varusmiehet kertovat välillä itse törmäävänsä disin-
formaatioon sosiaalisessa mediassa.

Kun ymmärrys informaatiovaikut-
tamisen eri ulottuvuuksista kasvaa, 
alkaa tarkastella omiakin valmiuksia 
kriittisemmin."

Samir Pietarinen

Pietarinen uskoo, että lähdekriittisyys ja media- 
lukutaito ovat keskeisiä taitoja jokaiselle, joka 
käyttää sosiaalista mediaa.

– Aina ei tarvitse olla oman elämänsä faktatoi-
misto, mutta välillä pitäisi ehkä pysähtyä mietti-
mään, mistä saa informaationsa ja ovatko nämä 
lähteet oikeasti luotettavia.

Entä uskovatko varusmiehet itse tunnistavansa 
disinformaation, jos törmäävät siihen sosiaali-
sessa mediassa?

– Olin ennen melko luottavainen, että tunnis-
taisin disinformaation, mutta enää en ole varma, 
Tillander myöntää.

Pietarinen on samaa mieltä.
– Kun ymmärrys informaatiovaikuttamisen eri 

ulottuvuuksista kasvaa, alkaa tarkastella omiakin 

Hankkeessa julkaistut tutkimusartikkelit 
(Maanpuolustuskorkeakoulu)

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, 
Huhtinen A-M. (2020) Social Media as the Pulse of Mis-
information and Disinformation in National Security. 
In Moehlecke de Baseggio E., Schneider O., Szvircsev 
Tresch T. (Eds.) Social Media and the Armed Forces. 
Advanced Sciences and Technologies for Security Ap-
plications. Springer, Cham. pp. 207-225. 

Norri-Sederholm T, Riikonen R, Moilanen, P, Huhtinen 
A-M. (2020). Young People and the Dark Side of Social 
Media – Possible Threats to National Security. In Eze 
T, Speakman L. & Onwubiko C. (eds.) Proc. of the 19th 
European Conference on Cyber Warfare and Security. 
ECCWS-2020. pp. 278-283. Academic Conferences 
and Publishing International Limited. 

Riikonen R, Norri-Sederholm T, Huhtinen A-M. (2020). 
Not a Problem for me: Young Men’s Conceptions of Their 
Social Media Use and False Information. In Karpasitis C. 
& Varda C. (eds.) Proc. of the 7th European Conference 
on Social Media. ECSM-2020. pp. 240-246. Academic 
Conferences and Publishing International Limited. 

Norri-Sederholm T, Norvanto E, Talvitie-Lamberg K, 
Huhtinen A-M. (2019). Social Media as the Pulse of 
National Security Threats: A Framework for Studying 
How Social Media Influences Young People’s Safety 
and Security Situation Picture. In Popma, W. & Francis, 
S. (eds.) Proc. of the 6th European Conference on Social 
Media. ECSM 2019. pp. 231-237. Academic Conferences 
and Publishing International Limited.

Hankkeen nimi: #Agentit – Nuorten 
toimijuus sosiaalisessa mediassa

Osallistujat: Maanpuolustuskorkeakoulu, 
Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto
Hankkeen pituus: 01/2019–12/2022 
(neljä vuotta)

Vastuuhenkilöt Maanpuolustuskorkea-
koululta: Aki-Mauri Huhtinen ja Teija 
Norri-Sederholm

valmiuksia kriittisemmin. Medialukutaitoon ei 
riitä, että vähän googlaa aiheesta ja tuijottelee 
mielipidevaikuttajien videoita somessa.

#Agentit-tutkimushanke
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T utkimusryhmän johtajan sijaise-
na kesällä 2020 toiminut erikois-
tutkija, everstiluutnantti Pentti 
Forsström, tiivistää Venäjä-ryh-
män olemassaolon merkityksen:

– Venäjä on vaikutusvaltainen 
naapuri, ja meillä on pitkä yhteinen 

historia, johon sisältyy niin hyviä kuin huonoja aiko-
ja. Venäjä ei ole aktiivisesti turvallisuusriski, mutta 
koskaan ei voi olla liian varma, minkä vuoksi on hyvä 
tietää esimerkiksi Venäjän armeijan suorituskyvystä 
ja ymmärtää, miten sotilaspolitiikka siellä toimii.

Myös tammikuussa 2021 reserviin siirtyvä eri-
koistutkija, everstiluutnantti Vladimir Panschin 
painottaa tietojen merkitystä oman päätöksenteon 

turvaksi. Ajankohtainen tieto Venäjän asevoimista 
on hyödyllistä myös esimerkiksi Maanpuolustuskor-
keakoulun ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
opetuksessa. Lisäksi Panschin mainitsee yhden tär-
keimmistä tavoitteista Venäjän tutkimisessa:

– Oman tutkimuksen lisäksi osallistumme opetuk-
seen Maanpuolustuskorkeakoulussa, ja ohjaamme 
niitä opiskelijoita, jotka ovat valinneet opinnäyte-
työksi Venäjän muodossa tai toisessa. On innos-
tavaa, että meillä on tulevia upseereita, joilla on 
Venäjä-osaamista, sillä Venäjä ei naapuristamme 
minnekään tule katoamaan.

Tutkimusta sekä toimistossa että kentällä
Pääasiassa tutkimusta tehdään asiakirjatutkimuksena 

laadullisella intressillä, tutkien lähdeaineistoja ja ana-
lysoimalla niiden sisältöä ja merkityksiä. Tutkimuksen 
teossa erityisen tärkeää on kansainvälinen yhteistyö. 
Pelkkä asiakirjatutkimus saattaakin jäädä kovin yk-
sipuoliseksi, joten sen lisäksi Venäjä-ryhmä tekee 
kansainvälistä yhteistyötä muun muassa Ruotsin, 
Viron ja Yhdysvaltojen kanssa. Kansainvälinen tutki-
mustulosten vaihtaminen on tärkeää, sillä se laajentaa 
tutkimuspiiriä sekä mahdollistaa erilaisten valtioiden 
näkökulmien tarkastelun osana omaa tutkimusta.

Sekä Forsström että Panschin korostavat Maan-
puolustuskorkeakoulun järjestämän Venäjä-semi-
naarin tärkeyttä tutkimukselle. Viimeksi keväällä 
2019 järjestetty seminaari keräsi yhteen rutkasti 
eri Venäjä-asiantuntijoita. Vuoden 2020 seminaarin 

pilasi koronaepidemia. Seuraavaan seminaariin 
keväällä 2021 odotukset ovat Forsströmin mukaan 
korkeat, sillä paikalle on ensi kertaa odotettavissa 
venäläisiä tutkijoita, joiden tutkimustieto on äärim-
mäisen merkittävää. Saa nähdä, miten seminaarin 
tällä kertaa käy, mutta toivotaan parasta. 

– On suorastaan läpimurto saada yhteys venä-
läisiin tutkijoihin. He tietävät pinnan alta enemmän 
ja yksityiskohtaisempia asioita, kuin mitä ulkomaa-
lainen tutkija voisi koskaan saada tietää. On täysin 
normaalia ja hyväksyttyä toimintaa tutkia muiden 
maiden asevoimia ja sotilaspolitiikkaa, mutta sota-
tieteen sulkeutuneisuuden ja hierarkkisen laitoksen 
vuoksi ulkomainen tutkija ei välttämättä pääse kä-
siksi täysin samaan materiaaliin kuin paikallinen.

Vuonna 2017 Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitokselle 
perustettiin Venäjä-tutkimusryhmä, jonka tavoitteena on tutkia Venäjän 
turvallisuuspolitiikkaa, asevoimia ja sotataitoa. 

Venäjä-ryhmälle 
on aina tilausta
Venäjä-ryhmälle 
on aina tilausta
Teksti: Heidi Anttila Kuvat: Pixabay & Joona Kurronen

Venäjä-ryhmälle 
on aina tilausta
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Strategisia muutoksia ja perusseurantaa
Venäjä-ryhmän tutkimuksessa juuri nyt pinnalla 
on Venäjän sotilasstrategian muutos, josta Pentti 
Forsström on julkaissut myös väitöskirjan vuonna 
2019. Sotilasstrateginen muutos tarkoittaa tässä 
kontekstissa sitä, miten Venäjän sotilasstrategian 
perusteet ovat kehittyneet Neuvostoliiton hajoa-
misen jälkeen. Muun muassa Venäjän sotilaallinen 
pidäke, joka mahdollistaa esimerkiksi asevoimien 
entistä nopeamman käytön, on ryhmän tutkijoiden 
kiinnostuksen kohteena.

Lisäksi aina ajankohtaista Venäjä-ryhmän tutki-
muskentällä on niin sanottu perusseuranta, jonka 
tarkoituksena on pitää silmällä mahdollisia normaa-
lista poikkeavia ilmiöitä ja pienentää samalla Venä-
jän ennalta-arvaamattomuutta tietyissä tilanteissa.

– Tutkimuksellisesti on mielenkiintoista tarkastel-
la merkkejä pienistäkin muutoksista ja tehdä jälki-
käteen analyysiä, olisiko joku siirto ollut tulkittavissa 
etukäteen. Sotilaspolitiikassa ylipäätään tietynlainen 
arvaamattomuus on tietysti vahvuus valtiolle itsel-
leen mahdollisessa sota- tai konfliktitilanteessa, 
Panschin painottaa.

Toiveikkain mielin kohti tuntematonta
Vallitsevan koronavirustilanteen takia tutkimuksen 
sosiaalinen aspekti on jäänyt vähäiseksi. Forsströ-
min huolena on, että mikäli pandemiatilanne jatkuu 
vielä pitkään, tiedonvaihto eri maiden välillä tulee 
olemaan vähäistä.

Lue Venäjä-ryhmän raport-
teja ja muita Venäjä-aiheisia 

julkaisuja Maanpuolustuskor-
keakoulun julkaisuarkistossa 

osoitteessa doria.fi.

On täysin normaalia ja 
hyväksyttyä toimintaa 
tutkia muiden maiden 
asevoimia ja sotilas-
politiikkaa."

Pentti Forsström

– Koronan vuoksi myös meillä Sotataidon laitok-
sella ollaan siirrytty pääasiassa etätöihin. Toiveena 
olisi, että tartuntatapaukset vähenisivät, jotta 
tilanne rauhoittuisi ja työrytmi saataisiin jälleen 
tasapainoon, sillä kaikkea työtä ei voi edistää 
ilman fyysistä kontaktia.

Tulevaisuuden suhteen Forsström toivoo, 
että ryhmän tutkimustuloksista julkaistai-
siin yhä enemmän kirjallista materiaalia. 
Panschin korostaa, että julkaistava ma-
teriaali ja vastaaminen median esittä-
miin kysymyksiin on tärkeää yhteiskun-
nallista vaikuttamista, ja se on myös 
oman ammattitaidon ja tietämyksen 
ulosmittaamista.

Kuten aiemmin tuli ilmi, eversti-
luutnantti Panschin siirtyy vuoden-
vaihteessa reserviin ansiokkaiden 
yli 32 palvelusvuoden jälkeen. Hän 
myöntää, että reserviin siirtyminen 
tuntuu haikealta. Varmaa kuitenkin 
on, että tutkimustyö Venäjän suh-
teen on jatkumassa, ja siitä syystä 
Panschin on optimistinen ryhmän 
tulevaisuudesta.

– Venäjä-ryhmälle on selkeä tilaus 
ja tehtävä tiedeyhteisössä. Tieto muut-
tuu jatkuvasti eikä tutkimusta voida kes-
keyttää. Tutkittavaa ryhmässä kyllä riittää, 
Panschin päättää. 
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TuTkimus eTenee
k  r  nan keskellä
Teksti: Hannu H. Kari Kuvat: Pixabay & Joona Kurronen

TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS

Defensor Patriaen vuoden 2020 ensim-
mäinen numero ilmestyi toukokuussa 
ja sen artikkelit oli pitkälti kirjoitettu jo 
ennen koronavirusepidemian puhkea-

mista Suomessa. Vuoden lähestyessä loppuaan 
alamme vähitellen hahmottaa, miten tieteen ja 
tutkimuksen tekemisen 
tavat ovat muuttuneet.

Pandemia vaikut-
taa johtaneen tieteen 
tekemisen ja tiedeyh-
teisön avautumiseen, 
mikä näkyy erityisesti 
tutkimusaineistojen ja 
-tulosten avoimessa 
jakamisessa. Tutkitun 
tiedon julkituloa vauh-
dittaa myös alati kiih-
tyvä julkaisutahti, joka 
paikoin muistuttaa ma-
ratonin sijaan pikajuoksua – tutkimusta julkaistaan 
yhä enemmän jo ennen vertaisarviointia. Lisäksi 
tutkijoiden vuorovaikutus on siirtynyt kansainvä-
lisistä konferensseista verkkoalustoille ja kynnys 
verkostoitua ennestään tuntemattomien kollegoi-
den kanssa on madaltunut.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusprosessin 
merkittävin ponnistus vuosina 2020–2021 on tutki-
muksen laadunarviointi, jonka tarkoituksena on ar-
vioida tutkimustoiminnan nykytilaa, vaikuttavuutta ja 
menestymisen edellytyksiä tulevaisuudessa. Prosessi 
käynnistyi viime keväänä itsearvioinnilla, ulkopuolisis-

ta asiantuntijoista koos-
tuvan paneelin arviointi-
tapahtuma toteutetaan 
tammikuussa 2021 ja ar-
viointi huipentuu kevään 
2021 päätteeksi julkais-
tavaan arviointiraporttiin.

Ulkopuolisten asian-
tuntijoiden käyttäminen 
on arvioinnin jäävuoren 
huippu, sillä suurin työ 
tehdään Maanpuolus-
tuskorkeakoulun sisällä. 
Parhaassa tapauksessa 

eri alojen huippuosaajista koostuva arviointipaneeli 
toimiikin heijastepintana, jota vasten peilaamme 
yhdessä luomaamme tarinaa Maanpuolustuskorkea-
koulun tutkimuksesta ja roolista Puolustusvoimien 
tutkimustoiminnassa. Tämän arviointiprosessin jäl-
keen jatkuva tutkimuksen kehittäminen kasvattaa 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden 
käyttäminen on arvioinnin 
jäävuoren huippu.

kykyämme toimia sotatieteellisinä asiantuntijoina 
ja luo tieteenalarajat ylittävää yhteistä ymmärrystä 
tulevaisuuden haasteista kuten sodankuvan muu-
toksesta, siihen liittyvistä uhkakuvien muutoksista 
ja keinoista vastata niihin. 

Arviointiprosessin johdannaisena Maanpuo-
lustuskorkeakoulu julkaisee vuoden 2021 
alkupuoliskolla tutkimusagendan eli jul-
kisen ja yleistajuisen kuvauksen tär-
keimmistä tutkimusteemoistamme 
ja tietotarpeistamme. Tämä palvelee 
jaetun ymmärryksen muodostamista 
Maanpuolustuskorkeakoulun sisällä 
ja tiedeviestintää ulospäin yhteistyö-
kumppanien, sidosryhmien ja laajan 
yleisönkin suuntaan. Yhteiskunnalli-
nen verkottuminen onkin yhä tärkeäm-
pi osa sotatieteellistä tutkimustamme 
– vaikka sen parhaat osaajat Maanpuo-
lustuskorkeakoululta löytyvätkin.

Maanpuolustuskorkeakoulu sai ensikokemuk-
sensa kokonaan etävälinein toteutetusta kansain-
välisestä akateemisesta konferenssista järjestäes-
sään International Society of Military Sciences'n 
(ISMS) vuosittaisen konferenssin lokakuussa 2020. 
Päätös toimintasuunnitelman kärkitapahtuman 

muokkaamisesta fyysisestä virtuaaliseksi tehtiin 
jo keväällä, mikä osoittautui kaukonäköiseksi rat-
kaisuksi. Tapahtumaan osallistui lopulta yli 130 
henkilöä liki 20 maasta ja esitettäväksi hyväksyttiin 
65 abstraktia.

Virtuaalinen konferenssi jakautui kahteen 
vaiheeseen. 13.–26.10.2020 osallistujat 

pääsivät perehtymään omaan tahtiin-
sa oman työryhmänsä papereihin ja 

kommentoimaan niitä konferens-
sin sähköisessä työtilassa. 27.–
29.10.2020 järjestettiin konfe-
renssin toinen vaihe, joka koostui 
ns. perinteisen konferenssin tapaan 
reaaliaikaisesta työryhmätyösken-
telystä ja plenaariesitelmistä. Kak-

sivaiheinen toteutus sai osallistujilta 
kiitosta, vaikka tietotekniikka aiheut-

tikin matkan varrella hieman sydämen-
tykytyksiä. Lopputulos oli monella tavalla 

myönteinen ja hankitut kokemukset antoivat 
runsaasti arvokasta tietoa virtuaalisten tapahtu-
mien jatkokehittämiseen.

Tutkimusjohtaja

Professori Hannu H. Kari
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