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Hyvät lukijat,
aika menee niin nopeasti, että upseerin uralla 

kolme vuotta hurahtaa ohi kuin tuosta noin. 
Juuri sen verran aikaa on kulunut sitten ensim-
mäisen pääkirjoitukseni, ja nyt vuorossa on jo 
viimeinen. Sen myötä kauteni Maanpuolustus-
korkeakoulun yhteiskuntasuhdejohtajana päät-
tyy. Kyseessä on uniikki tehtävä, josta olen ollut 
hyvin kiitollinen. Olen saanut olla tekemisissä 
hienojen ihmisten kanssa, joihin lukeutuvat 
työkaverit, opiskelijat, yhteistyökumppanit ja 
ystävät. Jatkossakin palvelen kampuksella, nyt 
Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen 
vaativissa ja varmasti myös hyvin antoisissa 
tehtävissä.

Kulunut kauteni Maanpuolustuskorkea-
koulussa on ollut tapahtumarikas. Virkaura-
kursseja on valmistunut ja uusia alkanut, eikä 
yksi koronapandemia ole niiden suunnitel-
mallista kulkua pysäyttänyt. Kauden aikana 
on myös muun muassa pidetty väitöstilaisuuk-
sia, ja sotatieteiden tohtoreita on promovoitu 
juhlallisesti. Opetusta on kehitetty, tutkimus on 
ulkoisessa arvioinnissa todettu korkeatasoisek-
si, yhteiskunnallista vaikuttavuutta on edistetty 
kaikilla tasoilla ja viestinnästä on kehittynyt 
aiempaa vahvempi osa johtamista. 

Tulevaisuuteen katsova MPKK:n strategia on 
aina merkittävä, huolellista valmistelua vaativa 
asiakokonaisuus, kuten viimeisimmän strate-
gian luomisprosessi taas todisti. Viime vuonna 
julkaistu ”Sotataidon ytimessä” -strategia ohjaa 
MPKK:n kehittämistä ja toimintaa viisivuotis-
kaudella vuoteen 2025 saakka. Yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen alalla strategia painottaa 
muun muassa verkottumista, yhteistyötä ja 
aktiivista viestintää. 

Strategian mukaisesti MPKK:lle laadittu kes-
tävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma, 
lyhyesti vastuullisuusohjelma, valmistui myös 
vuonna 2020. Ohjelma saavutti juuri yhden 
uuden virstanpylvään, kun MPKK:n ympäris-
tötoimet hyväksyttiin ulkoisessa Green Office 
-ympäristötarkastuksessa. Sertifioinnin myötä 

voimme käyttää kansainvälisesti tunnettua 
Panda-merkkiä osoituksena laatuvaatimusten 
ja kehittämissuunnitelmien täyttymisestä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun Defensor Pat-
riae -lehden pääviestinä on ”tutkitulla tiedolla 
ja innovatiivisella opetuksella tulevaisuuden 
sotataidon ytimessä”. Lehdellä pyritään myö-
tävaikuttamaan strategian ehkä kaikkein tär-
keimpään tavoitteeseen: oman henkilöstön ja 
opiskelijoiden sitoutumiseen yhteisiin tavoit-
teisiin. Yhdessä tekemällä olemme varmasti 
vahvempia. Tässä numerossa käsitellään 
muun muassa Luottamus&Maine -raportin 
tuloksia, koronakevään opiskelua ja opetusta 
sekä Maanpuolustuskorkeakoulun ja kump-
paniyliopistojen yhteisprofessuureja. 

Kiitokset kaikille tämän sekä aiempien leh-
tien tekemiseen osallistuneille. Lehti kehittyy 
edelleen sähköisten viestintäkanaviemme 
rinnalla. Toivotan hyvää alkanutta lukuvuotta 
sekä mukavia lukuhetkiä Defensor Patriaen 
parissa.
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NÄKYMIÄ

Ensimmäiset viikot rehtorina ovat vastanneet 
hyvin ennakkokäsitystäni tämän päivän Maan-
puolustuskorkeakoulusta. Pääsin mukaan osaa-
vaan, työhön paneutuneeseen ja innokkaaseen 
joukkoon. Pian kolmekymmentä vuotta täyttävä 
koulumme on hioutunut erinomaisesti toimivaksi 
ja monimuotoiseksi organisaatioksi ja työyhtei-
söksi. Vuosien varrella olen saanut seurata eri 
tehtävissä Puolustusvoimien toimintayksiköis-
sä koulumme kehittymistä, joten tunnistan sen 
määrätietoisen ja sitkeän työn, joka kehityksen 
aikaansaamiseksi tarvitaan. 

Positiivisen työelämäpalautteen osoittamana 
antamamme opetus vastaa Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen tehtäväkentän tarpeisiin. 
Samoin koulumme tutkimus on vakiinnuttanut 
paikkansa tutkimusyhteisöissä. Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuutemme ja näkyvyytemme on kokoom-
me nähden erinomainen. 

Päätehtävissämme riittää kuitenkin edelleen 
kehitettävää. Opetuksen kohdalla on säännölli-
sesti huomioitava työelämän osaamis- ja sisäl-
tövaatimusten muutos. Alati muuttuva toimin-
taympäristö korostaa valmiuksien kehittämistä 
sisältöjen oppimista enemmän. Opetuksessa on 
keskeistä muistaa myös lain meille velvoittama 
tehtävä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isän-
maataan. Yhteiskunnan palveluksessa toimiminen 
on upseerin työn keskeistä eetosta läpi työelämän. 
Tämän asenteellisen kasvatuksen ytimessä on 
läpi palvelusuran kasvua tukeva Maanpuolus-
tuskorkeakoulu. 

Keväällä valmistunut tutkimuksen ulkoinen 
arviointi ja sen perusteella laadittu kehittämis-
suunnitelma antavat erinomaisen polun jatkaa 
tulevaan. Puolustusvoimissa tutkimusta tekevi-
en organisaatioiden keskuudessa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun keskeisenä roolina on tuottaa 
sotatieteellisen tutkimuksen tekemisen ja hyö-
dyntämisen asiantuntijoita. Tällöin tutkimuksen 
teon rinnalla korostuu tiedonhaun ja -käsittelyn 
sekä olennaisen kiteyttämisen taito osana jo-
kaisen perustyötä. Maanpuolustuskorkeakoulun 

tutkimuksessa korostuu jatkossakin yhteistyö tut-
kijaverkostoissa. Tutkimuksemme painopisteissä, 
sodankuvan muutoksessa ja Venäjä-osaamisessa, 
riittää jokaiselle poikkitieteellisen tutkimusyhtei-
sömme tutkijalle töitä.

Arjen luonne muuttui kertaheitolla puolitoista 
vuotta sitten, kun opetus sopeutettiin kaikkialla 
yleisvaarallisen tartuntataudin vaatimiin järjeste-
lyihin. Maanpuolustuskorkeakoulun opetustavoit-
teet muiden tavoitteiden ohella on saavutettu tänä 
aikana. Kaikkien toimintayksiköiden kyky muuttaa 
toimintaa nopealla aikataululla on ollut ihailtavaa, 
mutta on samalla todettava, että kulunut koro-
na-aika on ollut raskas. Samalla kun mietimme, 
mitä erityistoimista jää pysyväksi, aloitamme uu-
den lukuvuoden koronarajoituksin. Lukuvuoden 
aikana pyrimme asteittain lähemmäs normaalia 
yhteiskunnan tilanteen niin salliessa.

Maanpuolustuskorkeakoulun sidosryhmät ja 
verkostot ovat toimintamme kannalta keskeisiä. 
Sen lisäksi, että meidän on pysyttävä Puolus-
tusvoimien kehityksen mukana, meidän täytyy 
hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan ja sen 
opetustoimen kehityssuunnat ja niiden vaiku-
tukset toimintaamme. Nämä muutosten tuulet 
onnistumme aistimaan aktiivisella vuorovaikutuk-
sella alkaen yksittäisestä opettajasta tai tutkijasta 
jatkuen läpi organisaatiomme aina lainsäädän-
nön mahdollisiin tarkasteluihin ja meitä ohjaa-
vien asiakirjojen päivittämiseen. Nopeimmillaan 
muutos jalkautuu tutkitun tiedon siirtämisessä 
oppisisältöihin sekä tunnistettujen, uusien taito-
jen sisällyttämisellä pedagogisiin käsikirjoituk-
siin ja opetusmenetelmiin. Isommat muutokset 
esimerkiksi tutkintoihin ja opetussuunnitelmiin 
tehdään huolellisen pohdinnan, suunnittelun ja 
päätösten kautta.

Suuntamme on selkeä. Visiomme mukaisesti 
haluamme olla tutkitulla tiedolla ja innovatiivisella 
opetuksella tulevaisuuden sotataidon ytimessä. 

Rehtori

Prikaatikenraali Mika Kalliomaa

Suuntamme on selkeä
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Vilma Luoma-aho on Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun tutkimuksesta vastaava 
varadekaani, liiketalouden tohtoriohjelman johtaja, viestinnän johtamisen professori, 
MA TINE:n yhteiskuntatieteiden jaoksen puheenjohtaja ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
neuvottelukunnan jäsen. 

TERVEISIÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULULLE

Työjärjestyksessä sanotaan, että ”Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunta on rehtorin ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun muun johdon neuvoa-antava monijäseninen hallintoelin Maanpuolustuskorkeakoulun 
kokonaiskehittämisen kannalta keskeisissä, laaja-alaisissa kysymyksissä. Toiminnallaan neuvottelukunta 
tukee ja edistää Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”

Tehtävänä on siis toimia MPKK:n antennina omalta paikaltani ja omalla osaamisellani, viestinnän johtamisen 
professorina.

Jokaisella koululla on sekä tavoitemaine (miten toivotaan, että koulu nähtäisiin ulospäin) ja sidosryhmämai-
ne (miten sidosryhmät ja yhteistyötahot sen näkevät). Tässä voisin kommentoida vain sidosryhmämainetta: 
minulle näyttäytyisi, että erityistehtävistään johtuen Maanpuolustuskorkeakoulu on erityisen arvostettu, 
joskin prosessien osalta se näyttäytyy osin melko jäykältä. Johtamisen prosessit ovat erittäin selkeät, ja uusia 
avauksia on. Ratkaisevan tärkeää on aina työntekijöiden kokemukset työnantajastaan: mitä Maanpuolustus-
korkeakoulun työntekijät kertovat? Ovatko heidän kokemuksensa etupäässä positiivisia? Mitkä asiat heitä 
turhauttavat? Nämä kertomukset muokkaavat eniten koulun mainetta muiden korkeakoulujen keskuudessa.

Turvallisuus on entistä kokonaisvaltaisempi tutkimusteema, ja monet uhat ovat muuttuneet digitaalisiksi. 
Minkään alan tutkijat eivät enää onnistu yksin: tarvitaan sekä yhteiskunnan, strategian, viestinnän että tek-
nologian ymmärrystä. 

Yhteistyötä on jo paljon. Jyväskylän yliopistossa IT-tiedekunnassa toimii esimerkiksi ”Turvallisuus ja 
strateginen analyysi”-maisteriohjelma, ja upseereille on tarjolla kyberturvallisuuskoulutusta. Lisäksi meillä 
on Jyväskylässä liikuntabiologian professori Heikki Kyröläinen, jonka erityisalueena on sotilaan fyysinen 
toimintakyky. Digitaalisen viestinnän roolin kasvaessa sodankäynnissä myös Jyväskylän kauppakorkeakoulun 
”Digital Marketing and Corporate Communication” kansainvälinen maisteriohjelma avaa digivaikuttamisen 
logiikkaa verkossa. 

Huhtikuussa 2021 allekirjoitettiin korkeakoulujemme välinen sopimus koulutusyhteistyöstä, joka mah-
dollistaa opintojaksojen ja kokonaisuuksien ristiinopiskelun MPKK:n ja JYU:n välillä. Muissa korkeakouluissa 
vierailu (kotimaassa tai ulkomailla) tuo yleensä kokonaisturvallisuuden hahmottamisen kannalta uutta nä-
kökulmaa sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Meillä onkin paljon MPKK:n henkilökuntaa opiskelijoina 
tälläkin hetkellä. Kuten kehitysjohtajamme Jarkko Pirkkalainen sanoo, ”Jos MPKK on Suomen ryhdikkäin 
korkeakoulu, on Jyväskylän yliopisto tällä hetkellä se Suomen toiseksi ryhdikkäin korkeakoulu”.

Olen aina ihaillut Maanpuolustuskorkeakoulun prosessil-
taan hyvin selkeää päätöksentekoa. Ihailen myös Maan-
puolustuskorkeakoulun opiskelijoiden motivaatiota ja 
aktiivista osallistumista opetukseen –  siinä meillä Jy-
väskylässä olisi paljon opeteltavaa. Lisäksi Maanpuolus-
tuskorkeakoulun yhteistyö ylikansallisten organisaa-
tioiden, kuten vaikka Naton tutkimuskeskusten 
kanssa, on onnistunutta. 

Maanpuolustuskorkeakoululle puolestani 
suosittelisin entistä ”villimpien” tieteiden-
välisten kurssi-ideoiden toteuttamista. 
Miten olisi yhteinen kurssi ”Brändien ja 
kampanjoiden kaappauksista”, jolla 
katsottaisiin informaatiovaikutta-
misen prosesseja digitaalisessa 
mediassa? Ilmoittaudun opetta-
jaksi, jos sellainen järjestetään 
yliopistojemme yhteistyönä.

Ennakoinnista on tullut kaikkien 
organisaatioiden arkipäivää, ja yh-
teiskunnan turvallisuuden tärkeys 
tunnistetaan lähes joka tieteenalalla. 
Teidän erityinen asemanne yhteiskun-
nassa vaatii teiltä paljon ennakoimista ja 
tulevaisuuden skenaarioiden rakenta-
mista. Jakakaa vieläkin rohkeammin 
tutkimuksienne tuloksia myös oman 
alan ulkopuolella yhteiskunnassa, tie-
demaailmassa ja järjestöissä! 

 

Teksti: Vilma Luoma-aho & Kaarlo Kallio  Kuva: Teemu Ullgren

Mikä MPKK:n neuvottelukunnan jäsenen tehtäviin kuuluu? Minkälaisiin asioihin 
haluaisit vaikuttaa MPKK:lla?

Miten Maanpuolustuskorkeakoulun viestinnällinen ilme kuvastaa sotatieteellisen 
yliopiston luonnetta korkeakoulukentässä? 

Minkälaisten teemojen ympärillä näet yhteistyömahdollisuuksia 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston välillä?

Mitä Maanpuolustuskorkeakoulu ja 
Jyväskylän yliopisto voisivat oppia? 

Millaisia terveisiä lähettäisit 
Maanpuolustuskorkeakoululle?
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S otatieteisiin liittyvät ky-
symykset ovat kilahdel-
leet viimeisen vuoden 
ajan sähköisiin kanaviin, 
kuten ”Kysy kirjastonhoi-
tajalta palveluun” fyysi-
sen asioinnin ollessa ra-
joitettua siviiliasiakkaille. 
Muiden kirjastojen lailla 

koronapandemia ajoi Maanpuolustuskor-
keakoulun kirjaston sopeuttamaan toimin-
taansa. 

Vaikka suurin osa palveluista on suunnat-
tu poikkeusaikana Maanpuolustuskorkea-
koulun opiskelijoille, henkilökunnalle sekä 
muulle Puolustusvoimien henkilökunnal-
le, myös siviiliasiakkaiden on mahdollista 
hyödyntää osaa kirjaston palveluista etä-
yhteyksin. Alati kasvava e-kirjavalikoima, 
uudet digitoidut aineistot sekä opinnäytteet 
ja julkaisut ovatkin saatavilla Maanpuolus-
tuskorkeakoulun kirjaston sähköisissä 
palveluissa. 

Entistä enemmän e-kirjoja
E-kirjojen ja digitoitujen aineistojen va-
likoimaan on panostettu teosten saavu-
tettavuuden parantamiseksi. E-aineistot 
ovat pääasiallisesti saatavilla kolmessa 
eri palvelussa: julkaisuarkisto Dorias-
sa, EBSCOssa ja Ellibs-palvelussa. 
Julkaisuarkisto Doriassa on luet-
tavissa lähes 3000 julkaisua, joihin 
lukeutuvat muun muassa MPKK:n 
tutkimusjulkaisut, julkiset opinnäyt-
teet ja digitoidut historialliset aineistot. 

Avoimilla sähköisillä ai-
neistoilla pyritään myös 
tukemaan MPKK:n 
periaatteita avoimesta 
tutkimuksesta.

jaston asiakaspalvelusektorin 
johtajan Tapio Pitkärannan 
mukaan kasvanut merkittä-
västi ja tarpeeseen pyritään 
vastaamaan kasvattamalla 
kirjojen valikoimaa entises-
tään.

Kirjaston eri tietokannat, 
elektroniset lehdet, kirjat 

ovat hyödynnettävissä etä-
yhteyksin MPKK-LibGuides 
palvelussa. Apua tietokan-

tojen käyttöön ja tiedonhakuun on saatavilla 
myös verkossa PV-Moodle työtilassa. Kaikille 
avoimesta Moodle-työtilasta löytyy opetusvide-
oita sekä harjoituksia eri tietokantojen käytöstä.  

– Välineetkin ovat verkossa ja näin ollen on 
loogista, että myös harjoitukset ovat verkossa, 
Pitkäranta summaa.

Digitointi tärkeässä roolissa
Eräs kirjaston nykyisistä panostuksen kohteista 
on historiallisten aineistojen digitointi. Pitkäranta 
kertoo, että kirjastolla otetaan materiaalia digi-
toitaessa huomioon kolme pääasiallista kriteeriä, 
sillä resursseja digitointiin ei ole rajattomasti. 
Ensimmäinen niistä on aineiston kunto ja ikä: 
vanha ja huonokuntoinen aineisto tulee saada 
suojeltua. Toinen keskeinen kriteeri on materiaa-
lin kulttuurihistoriallinen sekä tutkimuksellinen 
arvo. Aineistoa kohtaan osoitettua mielenkiintoa 
sekä sen käytettävyyttä esimerkiksi tutkimukses-
sa tarkastellaankin digitoitavia aineistoja pää-
tettäessä. On siis kannattavaa ottaa kirjastoon 
yhteyttä, mikäli jokin tietty aineisto kiinnostaa.

VERKKOPALVELUT OVAT MYÖS 

DIGITAALISILLE AINEISTOILLE LÖYTYY YHÄ ENEMMÄN KYSYNTÄÄ

KIRJASTOJEN TULEVAISUUS

Teksti: Aaro Heiskanen & Kati Makkonen Kuvat: Aaro Heiskanen

On siis kannattavaa 
ottaa kirjastoon 
yhteyttä, mikäli 
jokin tietty aineisto 
kiinnostaa.

Kirjaston eri tietokantoja

Libguides (mpkk.libguides.com/home)
EBSCO ebooks
Proquest Ebook Central
Ellibs

Englanniksi sotatieteellistä kirjallisuutta on 
saatavilla useissa korkeakouluissa käytössä 
olevassa yhdysvaltalaisessa EBSCO-palve-
lussa. MPKK:n henkilökunta ja opiskelijat 
sekä puolustushaarakoulut voivat lainata 
suomenkielistä kirjallisuutta Ellibs-palvelus-
ta. Kokonaisuudessaa kirjaston valikoimaan 
voi tutustua MPKK-Finna-palvelussa (mpkk.
finna.fi), josta kaikki kirjaston aineistot löy-
tyvät luetteloituna.

Avoimilla sähköisillä aineistoilla pyritään 
tukemaan MPKK:n periaatteita avoimesta 
tutkimuksesta. E-kirjojen kysyntä onkin kir-
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Aineiston ainutlaatuisuus otetaan myös huo-
mioon, kun aineistoja päätetään digitoida. 
Käytännössä ainutlaatuisuutta tarkastellaan 
selvittämällä, onko samaa aineistoa saatavilla 
muissa kirjastoissa. Uusimpina julkaisuina 
MPKK:n Doria-julkaisuarkistoon on lisätty Suo-
men Puolustussuunnitelmat 1918–1939 ja 
Suomalainen sotilaskäsikirja vuodelta 1917. 
Merkittävä digitoitu aineisto on myös venäläi-
nen Vanha Russica -kortisto:

– Esimerkiksi Vanha Russica -kortisto digi-
toitiin sen takia, että kokoelmassa on paljon 
vanhoja venäläisiä teoksia, joita ei ole muualla 
Suomessa, ja ne ovat harvinaisuuksia maa-

lustussuunnitelmia 1918–1939 on ladattu 
tällä hetkellä 4378 kertaa, ja Suomalaisen 
sotilaskäsikirjan ensimmäinen osa huimat 18 
717 kertaa. Digitaalisille aineistoille on siis 
selvästi kysyntää, kun kiinnostavia aineistoja 
saadaan verkkoon asti kaikille luettavaksi. 

Kaiken takana ovat tekijänoikeudet 
Viimeisimmät digitoinnit on tehnyt yksityinen 
yritys. Kirjat skannataan erityisellä kirjaskan-
nerilla, jolla pystytään digitoimaan kirjat va-
hingoittamatta niitä. Samalla huonokuntoisia 
kirjoja on sidottu uusiin kansiin.

Materiaalien digitoinnissa eräs tärkeä huo-

mioon otettava seikka on teosten tekijänoikeu-
det. Suomessa teosten suoja-aika tekijän kuole-
man jälkeen on lähes poikkeuksetta 70 vuotta, 
mikä asettaa rajoitteita monien 1900-luvulla 
julkaistujen aineistojen julkaisulle.

– Kirjastolla on jo nyt digitoitu  na 1920 –30- 
luvun aineistoa kymmeniä nimikkeitä, mutta 
niiden tekijänoikeudellista tilan netta selvitään 
vielä ennen niiden julkaise mista verkkoon, Pit-
käranta paljastaa.

ilmallakin. Aineiston luettelointi sähköisesti 
vaatisi erikoisosaamista, johon ei ole vielä 
ollut resursseja. Kortiston saattaminen säh-
köiseen muotoon mahdollisti sen, että ko-
koelma saa näkyvyyttä ja toivottavasti pääsee 
sen myötä tutkimuksen käyttöön, Pitkäranta 
kertoo.

Russica-kokoelma on kattava. Se sisältää 
muun muassa sotilasalan kausijulkaisuja, oh-
jesääntöjä sekä yleistä historiaa. Kyseinen 
kortisto on julkaistu verkossa 2020, josta se 
on ladattu tämän jutun kirjoitushetkellä vasta 
105 kertaa, joten Venäjä-tutkijoita mahtuu 
aineiston äärelle useampiakin. Suomen Puo-

…kokoelmassa on paljon 
vanhoja venäläisiä 
teoksia, joita ei ole 
muualla Suomessa, ja 
ne ovat harvinaisuuksia 
maailmallakin.
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Teksti: Kaarlo Kallio
Kuvat: T-Media

Grafiikka: T-Media

hteiskunnallisten toimijoiden 
mai     ne määräytyy sen mukaan, 
m iten niiden toiminta näyttäytyy 
ulkopuolisille tarkkailijoille. Myös 
Maanpuolustuskorkeakou lun mai  -
ne heijastaa sitä, kuinka sen toi-

minta peilautuu ympäröivään yhteiskuntaan, niin 
muihin organisaatioihin kuin kansalaisiin. Mai-
netta on tärkeää mitata, koska se kertoo, miten 
organisaatio elää ja toteuttaa tehtäväänsä. 

Muiden Suomen yliopistojen tavoin Maanpuo-
lustuskorkeakoulun mainetta ja sen vaikutusta 
sidosryhmätukeen selvitettiin T-Median toteut-

tamassa Luottamus&Maine -tutkimuksessa. 
MPKK on ottanut osaa vuosittain toteutettavaan 
tutkimukseen vuodesta 2019 lähtien. Tutkimuk-
sessa 206 suomalaista arvioi MPKK:a sähköisellä 
kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohderyhmänä 
on suuri yleisö eli kansalaiset. Tiedonkeruu to-
teutetaan sähköisenä lomakekyselynä, ja kusta-
kin yliopistosta kerätään 200 validia vastausta. 
Haastattelimme Hanna-Mari Aulaa, T-Median 
vanhempaa neuvonantajaa, selvittääksemme, 
mitä maine tarkoittaa ja miksi se on tutkimisen 
arvoinen asia. 



Mainetta on tärkeää 
mitata, koska se 
kertoo, miten 
organisaatio elää ja 
toteuttaa tehtäväänsä.

Vaikka MPKK:n toiminta olisi pysynyt pitkälti samanlaisena 
kuin viime vuonna, siihen kohdistuneet odotukset ovat 
voineet muuttua vuoden aikana.

Hanna-Mari Aula

– Maine vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, 
miten organisaatioon luotetaan ja missä määrin 
sen kanssa halutaan olla tekemisissä. Mitä parempi 
maine Maanpuolustuskorkeakoululla on, sitä vah-
vemmin sitä halutaan kuunnella ja tukea, ja sitä 
vetovoimaisempi se on opiskelijoille, rahoittajille 
ja potentiaalisille työntekijöille, Aula 
sanoo. 

Maine on käsitteenä moniulottei-
nen ja vaikeasti määriteltävä. Aulan 
mukaan siitä, mitä maineella tar-
koitetaan, on oltava tarkka yhteinen 
käsitys ennen kuin sitä voidaan orga-
nisaatiossa johtaa ja kehittää.  

–  Maine on hyvin yleistasoinen kä-
site, johon on vaikea päästä kiinni 
konkreettisella tasolla. Siksi olemme 
operationalisoineet maineen kah-
deksaan tekijään, joiden kautta se 
voidaan käsitteellistää. 

Nämä kahdeksan maineen osa -
-aluetta ovat hallinto, talous, johto, 
innovaatio, vuorovaikutus, tuotteet 
& palvelut, työpaikka ja vastuul-
lisuus. Vastaajat arvioivat kutakin 
osa-aluetta 1–5 portaisella asteikolla 
ja osa-alueiden keskiarvo kertoo or-
ganisaation kokonaismaineen tason. 
Maanpuolustuskorkeakoulun mai-
nearvo suuren yleisön keskuudessa 
oli 3.57, kun viime vuonna se oli 3.63. 
Aulan mukaan MPKK:n maine on kuitenkin hyväl-
lä tasolla ja pieni lasku johtuu todennäköisesti 
useasta tekijästä. 

– Maanpuolustuskorkeakoulun maine parani 
selkeästi vuonna 2019–2020, mutta viimeisen 
vuoden aikana siinä tapahtui pieni notkahdus. 
Muutos on ollut samankaltainen useammallakin 

yliopistolla. Nyt nähty pieni notkahdus saattaa ker-
toa siitä, että maine on vakautunut tietylle tasolle.

Myös koronavuodella on todennäköisesti ollut 
vaikutusta yliopiston kokonaismaineen pieneen 
laskuun. Aula korostaa, että vaikka MPKK:n toi-
minta olisi pysynyt pitkälti samanlaisena kuin viime 

vuonna, siihen kohdistuneet odo-
tukset ovat voineet muuttua vuoden 
aikana. 

MPKK:lla on akateemisuuden 
li  säksi aivan erityinen tehtävä yh-
teiskunnassamme. Kun korona on 
viime vuoden aikana järkyttänyt ih-
misten turvallisuuden tunnetta, se 
vaikuttaa väistämättä siihen, mitä 
ihmiset turvallisuuteen liittyviltä 
organisaatioilta odottavat ja millä 
kriteerein he niitä arvioivat. Paitsi 
Maanpuolustuskorkeakouluun myös 
Puolustusvoimiin kohdistuneet odo-
tukset ovat todennäköisesti muut-
tuneet, eikä näihin muuttuneisiin 
odotuksiin ole ehkä pystytty täysin 
vastaamaan. Notkahdus voi johtua 
myös siitä, että korona on yksin-
kertaisesti vain rajoittanut MPKK:n 
tapoja kohdata suurta yleisöä, jol-
loin kokemukset ja mielikuvat or-
ganisaatiosta ovat jossain määrin 
heikentyneet. MPKK:n kaksoisrooli 
on todennäköisesti kuitenkin vai-

kuttanut sen maineeseen myös toiseen suuntaan. 
Kuten Aula huomauttaa, turvallisuuden parissa 
työskentelevillä organisaatioilla on Suomessa pe-
rinteisesti ollut vahva kansalaisten luottamus ja 
hyvä maine. Tutkimuksessa ilmenneet spontaanit 
mielikuvat Maanpuolustuskorkeakoulusta olivatkin 
hyvin voimakkaasti puolustusvoimallisia.

3.50-3.99 3.00-3.49 3.00-3.49 <2.50
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Turvallisuuden parissa työsken televillä organisaatioilla on 
Suo messa perinteisesti ollut vah va kansalaisten luottamus 
ja hyvä maine.

rajapinnat, joiden kautta yliopisto 
tavoittaa ja kohtaa ihmisiä, kuten 
MPKK:n koulutukset, tapahtumat ja 
viestintäkanavat. Tässäkin asiassa 
koronavuodella on ollut vaikutusta, kun 
esimerkiksi koulutuksia ja tapahtumia 
ei ole voitu järjestää. Niiden osalta tilanne 
on helposti korjattavissa, kun tilanne sen 
sallii. 

– Kohtaamisia tapahtuu organisaation ihan 
kaikilla tasoilla. Kaikki MPKK:n työntekijät raken-
tavat korkeakoulun mainetta omissa vuorovaiku-
tustilanteissaan, Aula muistuttaa.

Innovaatiot puolestaan ovat vaikeammin konk-
reettisesti hahmoteltavissa olevia asioita kuin vuo-
rovaikutus. Innovaatioilla tarkoitetaan tutkimuk-

Hyvin johdettu, innovaatioissa ja 
vuorovaikutuksessa parantamisen 
varaa
Vaikka tulokset laskivat hieman viime vuodesta, 
Aula korostaa, että kaiken kaikkiaan MPKK:n maine 
on hyvällä tasolla. Yliopisto loisti erityisesti johta-
misen ja tuotteiden & palveluiden kategorioissa.

– Maanpuolustuskorkeakoulu nähdään erittäin 
hyvin johdettuna, ja sijoituitte sen suhteen aivan 
yliopistorankingin kärkisijoille. Tuottamistanne 
tuotteista ja palveluista tunnetuin lienee tarjoa-
manne koulutus, jolla on myös oikein hyvä maine. 

Maineen kehityskohteiksi nousivat sen sijaan 
vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ja innovaatiot 
eli organisaation kehitys- ja uusiutumiskyky. Vuo-
rovaikutuksen osalta Aula nostaa esiin erilaiset 

sessa, että 
organisaatio 
on kehittyvä ja uusiutu-
va, ja että se toteuttaa toimintaan-
sa kekseliäällä tavalla. Aula nostaa esiin MPKK:n 
strategian ja muuttuvan sodan kuvan esimerkkeinä 
innovatiivisuuden kehittämisestä. 

– Innovatiivisuus voisi teidän tapauksessanne 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten tämä muutos 
näkyy teidän toiminnassanne suhteessa yhteiskun-
taan ja sen turvan edistämiseen. Konkreettisesti 
se voisi löytyä tutkimusaiheista ja -sisällöistä, ver-
kostoista ja niiden hyödyntämisestä ja opetuksen 
sisällöistä.

MPKK loisti erityisesti johtamisen ja tuotteiden & palveluiden 
kategorioissa.

Lopuksi Aula muistuttaa, että maine rakentuu 
aina kontekstissa. 

– Teidän tapauksessanne kontekstilla on aivan 
erityinen merkitys kansallisen turvallisuuden ja 
yliopistollisuuden välisessä tasapainossa. Näihin 
kohdistuvat odotukset ja vaatimukset voivat olla 
hyvin erilaisia ja jopa ristiriitaisia. Se on haasteel-
linen kenttä toimia. 

Hallinto mittaa 
organisaation toimintaa 

ja sen avoimmuutta.

Talous tutkii 
organisaation 

taloudellista tilannetta.

Johto selvittää 
organisaation johdon 

kyvykkyyttä.

Innovaatiot avaa 
käsityksiä organisaation 

uudistumiskyvystä.
Vuorovaikutus mittaa 

organisaation 
kommunikaatiokykyä.

Tuotteet&Palvelut 
tutkii käsityksiä 

organisaation tuote- tai 
palvelutarjoamasta.

Työpaikka antaa 
ymmärrystä organisaation 

työnantajakuvasta. 

Vastuullisuus selvittää 
käsityksiä organisaation 

ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuusta.

Luottamus&Maine 
tarkastelee mainetta 

kahdeksan eri osa-alueen 
kautta.

Näitä osa-alueita 
mittaamalla mainetta 

kahdeksan eri osa-alueen 
kautta.

Näitä osa-alueita 
mittaamalla maineesta 
saadaan organisaatiolle 
konkreettinen, mitattava 
ja johdettava voimavara.
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E T Ä O P E T U K S E S S A  J O  T O I S T A  V U O T T A  –
M a a n p u o l u s t u s k o r k e a k o u l u  k e h i t t y y 

j a  s o p e u t u u  t i l a n t e e n  m u k a a n

Teksti: Aaro Heiskanen Kuvat: Helmi Saarela, Aaro Heiskanen, Jay Wennington - Unsplash



iime vuoden maalis-
kuussa koronaviruksen 

tartuntamäärien nous-
tessa korkeakoulut sulki-

vat ovensa. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu ei ollut tässä 

poikkeus, ja yli tuhatpäinen 
henkilö- sekä opiskelijakunta 

siirtyi suorittamaan opintonsa 
sekä työnsä etänä. Myös vierailut 

kampuksella rajoitettiin minimiin. 
Digiloikka etäopetukseen jouduttiin 

ottamaan käytännössä yhden yön 
aikana. Tilanne oli silloin kaikille uusi, 

mutta koulut ovat tällä hetkellä olleet 
suurimmalta osin etäopetuksessa jo 

pitkälle toista vuotta. Maanpuolustuskor-
keakoululla uusiin opetusmenetelmiin on 

sopeuduttu hyvin. 

Moderni opetus vaatii uusia 
keinoja
Äkillinen digiloikka on aiheuttanut lisää tehtävää 
erityisesti opettajille, jotka ovat joutuneet kek-
simään uusia tapoja opetuksen järjestämiseen. 
Yleisin etäopetuksen muoto on oppituntien strii-
maaminen esimerkiksi Zoom-palvelun kautta. Etä-
yhteyksin pidetyissä oppitunneissa ja luennoissa 
on luonnollisesti sekä hyviä että huonoja puolia. 
Lohdullista on, että oppimisprosessi toimii ruudun 
molemmin puolin. 

Zoomin välityksellä käydyssä haastattelussa 
strategian opettaja, kapteeni Tapani Montonen 
mainitsee etäopetuksessa selkeänä plussana 
saavutettavuuden, etäyhteyksien tehdessä väli-
matkoista yhä vähemmän merkittäviä.

– Me käytämme luennoitsijoita paljon, joita on 
ollut esimerkiksi Isosta-Britanniasta. Enää väli-
matkalla ei ole väliä, eikä sillä, missä luennoitsija 

Saavutettavuus on 
opiskelijoiden ja 

opettajien suhteen 
parantunut.

sattuu fyysisesti olemaan, hän luonnehtii.
Molemmat opettajat mainitsevat tästä esimerk-

kinä erään päivän, jonka aikana joukko sotilasasia-
miehiä pystyi puhumaan opiskelijoille ympäri Eu-
rooppaa. Etäyhteyksien mahdollistama parempi 
saavutettavuus ei rajoitu pelkästään ulkopuolisiin 
luennoitsijoihin, vaan se helpottaa myös opiskeli-
joiden arkea tuoden uusia mahdollisuuksia opis-
keluun.

– Jos opiskelija sairastuu, muuhunkin kuin ko-
ronaan, hän pystyy seuraamaan luentoa suorana 
tai nauhoitettuna, oli hän sitten kotona tai reissus-
sa. Saavutettavuus on opiskelijoiden ja opettajien 
suhteen parantunut, Montonen kertoo.

Strategian opettaja, majuri Oscar Lassenius on 
yhtä mieltä etäopetukseen siirtymisen onnistumi-
sesta. Kaikki tarvittava on saatu välitettyä opiskeli-
joille, mikä näkyy saadussa hyvässä palautteessa. 
Onnistumisena hän mainitsee yleisesiupseerikurs-

silla käyttöön otetun opiskelun hybridivaihtoehdon. 
Siinä puhujat käyvät kampuksella opettajan kanssa 
keskustelua, joka striimataan verkkoon opiskeli-
joiden seurattavaksi.

Yleisesikuntaupseerikurssin opiskelija Eerika 
Vaahtovuo oli kerennyt opiskella jo useamman 
vuoden ennen koronapandemiaa. Hän kokee, että 
vaikka etäopetus on toisaalta tehnyt opiskelus-
ta raskaampaa, ovat järjestelyt alati kehittyneet. 
Etenkin alussa uudenlainen opiskelu oli hankalaa. 
Vaahtovuo osoittaa kiitosta opettajille sujuvan ope-
tuksen järjestämisestä.

– Yksi opettaja oli esimerkiksi valmiiksi videoinut 
itsensä luennoimassa, jonka pystyi sitten katso-
maan näyttöesityksenä. Siinä saa tavallaan saman 
minkä luennollakin. Sitten taas osalla on jäänyt 
valmistelut vähän vähemmälle, mikä taas riippuu 
käytettävissä olevasta ajasta, Vaahtovuo kertoo.
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Sosiaalinen toiminta kärsii 
poikkeusoloissa
Ryhmäyttävä toiminta on hiipunut koronan johdosta 
käytännössä nollaan. Yleisesikuntaupseerikurssiin 
ennen tiiviisti kuuluneita opintomatkoja on tänä 
vuonna ollut vain yksi, joka sekin liittyi viime syksyn 
kurssiin.

– Siinä yrittää sitten muistella, että mitäs silloin 
tehtiinkään, Vaahtovuo tokaisee.

Hän kuitenkin toteaa samaan hengenvetoon, että 
vaikka opintomatkat tai vastaavat tuntuisivatkin 
hieman irralliselta, niin tärkeintä on päästä vain 
jonnekin yhdessä.

Sosiaalisen toiminnan vähäiseksi jäämistä har-
mittelee myös ensimmäisen vuosikurssin kadetti 
Samu-Ville Vavuli. Hän tuli Kaartin Jääkäriryk-
mentistä, jossa koronasäädökset olivat tulleet tu-
tuiksi, joten hän oli varautunut tilanteeseen. Häntä 
harmittaa erityisesti kadettien perinteisten juhlien, 
kuten keväisen sarkajuhlan, peruuntumiset vaikean 
koronakevään vuoksi. Myös yleinen ryhmäytymisen 
hankaluus luo omat vaikeutensa.

– Varsinkin pidemmillä etäjaksoilla sen huomaa, 
että yrittää pysyä yhteyksissä, mutta se kanssakäy-
minen ei vain ole samanlaista kuin paikan päällä, 
Vavuli kertoo.

Vavuli kuitenkin kokee, ettei opetuksen laatu 
ole kärsinyt. Opiskelijoilla on opiskelun suhteen 
enemmän vapautta, joka tuo myös vastuuta. Hän 
ei pidä tätä mitenkään huonona asiana, vaan kasva-
nut vastuu on pikemminkin tukenut keskittymistä.

Tapani Montonen jakaa kanssakäymisen hanka-
loitumista myös opettajan näkökulmasta.

– Jos minä kysyn täältä, että onko kellään ky-
syttävää, niin se musta ruutu, jonka takana on 200 
opiskelijaa, on hiljaa. Se on opettajan näkökulmas-
ta ainakin hankaloittanut yhteyttä opiskelijoihin, 
Montonen myöntää. 

– Eikä ole sellaista samanlaista vastetta kuin 
luokassa ollessa pystyy aistimaan, hän jatkaa. -Nyt 
kun opiskelijoita ei näe, niin tulee miettineeksi, 
että kuunteleeko kukaan. Varmaankin kuuntelee, 
mutta tämä on se opettajan ongelma, hän jatkaa.

Yleisesti korona-ajan opetukseen ollaan kuiten-
kin kaikin puolin tyytyväisiä.

– Tilannetta on helpottanut, että kampuksella 
pystytään järjestämään opetusta turvallisemmin, 
mutta myös kun opettajat ja opiskelijat ovat tot-
tuneet verkkojärjestelmiin. Verkossa opettaminen 
tulee pysymään osana opetusta ihan eri tavalla kuin 
ennen pandemiaa, Lassenius toteaa.

Tietoturvallisuus muistetaan myös 
verkossa
Strategian opinnot ovat hyvin teoriapainotteisia, 
joten ne sopivat lähtökohtaisesti hyvin yhteen 
etäopetuksen kanssa. Muissa aineissa kuitenkin 
käytännön opetusta on jouduttu karsimaan. Myös 
tietoturvavaatimukset rajoittavat eri kurssien si-
sältöjä.

– Tietoturvallisuuden, luottamuksellisten aineis-
tojen ja niiden käsittelyn kanssa ollaan Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa hyvin tarkkoja, ja nyt tämä 
sama tarkkuus on täytynyt siirtää verkkoon. Jul-
kisia verkkoja käytettäessä puhutaan vain julkista 
asiaa, mutta jos täytyy käsitellä turvaluokiteltuja 
aineistoja, niin se tehdään Puolustusvoimien omien 
verkkojen kautta. Korkeammissa turvaluokituksissa 
aineistot ovat kuitenkin, etenkin isommalle jou-
kolle, jaettava lähiopetuksen ohessa, Lassenius 
kertoo.

Lassenius myöntää etäopetukseen siirtymisen 
olleen lievä shokki, mutta kun ensireaktiosta pääsi 
yli, tajusi nopeasti, että uudenlainen opetus on 
kuitenkin ihan mahdollista. Verkossa opettami-
nen tuleekin pysymään osana opetusta aivan eri 
tavalla kuin ennen pandemiaa. 
Helpotusta opetuksen turval-
liseen järjestämiseen tuo, kun 
opettajat ja opiskelijat ovat 
tottuneet verkkojärjestelmiin. 
Uusien keinojen käyttämiseen 
ei liity vastarintaa, mikä lienee-
kin suurin kehitysaskel.

Verkossa opettaminen 
tulee pysymään osana 
opetusta ihan eri tavalla 
kuin ennen pandemiaa.
Majuri Oscar Lassenius

”Varsinkin 
pidemmillä 

etäjaksoilla sen 
huomaa, että yrittää 
pysyä yhteyksissä”

Käytännön harjoittelu on jat-
kunut poikkeusajan keskellä.

Kadetti Samu-Ville Vavuli
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Koronatilanteen vuoksi 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
valintakokeet järjestettiin jo 
toistamiseen poikkeusjärjeste-
lyin. Valintakokeiden järjestelyitä 
kehitettiin viime vuoden oppien 
pohjalta, ja valintakokeet suo-
ritettiin tänä vuonna kolmessa 
vaiheessa. Ne järjestettiin tänä 
vuonna noin 500 hakijalle, joista 
naisia oli ennätykselliset 106 
hakijaa.

Teksti: Aaro Heiskanen
Kuvat: Aaro Heiskanen

Juoksutestit juostiin 
useassa kaupungissa
Aikaisempina vuosina hakijat 
o  vat saa puneet Santahami naan 
kah deksi päiväksi ja yöpyneet 
Maanpuolustuskorkeakoulun kam-
puksella. Näiden kahden päivän 
aikana he ovat suorittaneet Santa-
haminassa niin Cooperin, lihaskun-
totestit kuin kirjalliset kokeetkin.

– Merkittävämpi muutos on ni-
menomaan se, että jätimme li-
haskuntotestin pois. Mittaamme 
12 minuutin juoksutestillä yleis-
kuntoa.

Äärysen mukaan lihaskunto-
testien poisjääminen vaikuttaakin 
lähinnä tulosten vertailtavuuteen 
edellisten vuosien tuloksiin.

– Valintapisteitä kertyy vähän 
vähemmän, joten poikkeusvuo-
sien testitulokset eivät ole täysin 
verrattavissa edellisvuosiin.

Juoksutestien pitäminen mui-
ta valintakokeita aikaisemmin on 
myös edesauttanut turvallisia jär-
jestelyjä, sillä niissä karsiutunei-
den ei ole tarvinnut tulla Santa-
haminaan, jolloin ryhmäkoot, sekä 

Haun toinen vaihe, hakijoiden 
henkilökohtaiset haastattelut, jär-
jestettiin etäyhteyksin Zoom-so-
velluksen tai puhelinyhteyden vä-
lityksellä. 

Äärysen mukaan haastattelut su-
juivatkin tekniseltä toteutukseltaan 
mallikkaasti, ja hakijat kyettiin ta-
voittamaan.

Tänä vuonna valintakokeet ha-
jautettiin kuitenkin useammalle 
viikolle. Ensimmäisenä suoritet-
tiin perinteinen 12 minuutin juok-
sutesti, eli Cooperin testi. Viime 
vuodelta tuttua, hakijoilta kiitosta 
kerännyttä, linjaa jatkettiin juok-
sutesteissä, jotka järjestettiin nel-
jällä eri paikkakunnalla. Osallistu-
jien turvallisuus taattiin jakamalla 
hakijat pieniin eriin, jolloin testiin 
osallistui enintään kymmenen hen-
kilöä kerrallaan.

Koronan myötä lihaskuntotesti 
päätettiin jättää  pois, mutta 
valintaupseeri, kapteeni Esko 

Äärysen mukaan valintaperus-
teet ovat pysyneet tästä huolimat-

ta samoina.

tartuntariskit, on saatu pidettyä 
pienempinä. Kokeita järjestämässä 
ollut koulutussuunnittelija Marke 
Hietapakka näkee asiassa myös 
toisen hyvän puolen:

– Onnistuimme hyvin tänä vuon-
na siinä, että saimme koottua 
esimerkiksi valintakokeissa vaa-
dittujen lomakkeiden toimitukset 
Cooperin testien yhteyteen.

Pääsääntöisesti 
hakijoiden, jotka 

läpäisevät mi-
nimirajan 2600 

metriä, lihaskun-
to on riittävällä 

tasolla. Koettiin, että meillä on paljon 
enemmän tietoa käytettävissä koro-
naviruksesta, koska sitä on tutkittu 

vuoden aikana paljon.

Kapteeni Esko Äyrynen
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Oppia viime vuoden 
käytänteistä
Viime vuonna korkeakoulu-
kentän yllättänyt koronati-
lanne konkretisoitui tiukkoina 
varotoimenpiteinä. Esimerkik-
si Maanpuolustuskorkeakoulun 
valintakokeet järjestettiin juok-
sutestiä lukuun ottamatta täysin 
etänä. Oppia turvallisten valintako-
keiden järjestämisestä oli kertynyt 
sitten viime vuoden kevään, joten 
muiden korkeakoulujen tavoin kir-
jal liset kokeet järjestettiin nyt pai-
kan päällä Santahaminassa. 

– Koettiin, että meillä on paljon 
enemmän tietoa käytettävissä ko-
ronaviruksesta, koska sitä on tut-
kittu vuoden aikana paljon. 

Koronaan liittyvät varo-
toimenpiteet on pystytty 
ottamaan paremmin huo-
mioon, kun kokeet järjes-
tetään paikan päällä, pe-
rustuen tietysti tietoon  ja 

viranomaissuosituksiin.
Kokeiden väliset 

tauot vietettiin ulko-
na. Hakijat olivat Santahaminas-
sa ainoastaan kokeisiin menevän 
ajan, minkä jälkeen he poistuivat 
sotilassaarelta. Näillä järjestelyillä 
kontaktien ja mahdollisten altistu-
misten määrä saatiin minimoitua. 
Hietapakan mukaan Santahami-
nassa järjestetyt kokeet onnistut-
tiin järjestämään turvallisesti, eikä 
hakijoilla ilmennyt koronatartunto-
ja jälkikäteen.

…kykenemme mukautumaan 
tilanteeseen ja järjestämään 
onnistuneet opiskelijavalinnat 
vaikeissakin olosuhteissa.

Kapteeni Esko Äärynen

Hakijoilla enemmän 
vastuuta
Useassa vaiheessa järjestettyjen 
valintakokeiden myötä niin haki-
joiden kuin järjestäjien vastuu on 
kasvanut edellisistä vuosista.
 – Kotona suoritettavia osioita on 
useampia liittyen lääkärintarkas-
tukseen tai turvallisuusselvitykseen 
ja erilaisiin esitietolomakkeisiin. 
Normaalisti nämä on hoidettu tääl-
lä paikan päällä johdetusti, mutta 
nyt hakijat ovat vastanneet itsenäi-
sesti lomakkeiden täyttämisestä 
ja palauttaneet ne paikan päällä, 
Äärynen sanoo. 

Myös Hietapakka on asiasta sa-
maa mieltä.
– Monimuotoinen toteutustapa ai -
heut  taa hieman lisäjärjestelyjä se-

kä hakijoille että järjestäjille. Eri vai-
heissa putoaa hakijoita pois, joten 
on pysyttävä tarkkana, että kaikki 
oikeat dokumentit ja vaiheet tulee 
tehtyä oikein.

Kolmessa osassa järjestetyt va-
lintakokeet ovat myös sitoneet ha-
kijoita aiempaa pidemmälle ajalle. 

Kokonaisuutena valintakokeiden 
järjestäminen on kaikesta huoli-
matta sujunut hyvin, mikä on nä-
kynyt hakijoilta saaduissa positiivi-
sissa palautteissa. Poikkeusvuodet 

ovat tuoneet mukanaan oppeja ja 
käytäntöjä, joita tullaan mahdolli-
sesti hyödyntämään myös jatkossa. 
Äärynen tiivistääkin valintakokei-
den tärkeimmän opin: 
– Olemme todistaneet, että kyke-
nemme mukautumaan tilantee-
seen ja järjestämään onnistuneet 
opiskelijavalinnat vaikeissakin olo-
suhteissa.

Lue lisää:
Upseeriksi.fi

Kadettikouluun pyrki kevään 
yhteishaussa 699 hakijaa. 
108. kadettikurssi ja 91. 
merikadettikurssi aloittivat 
opintonsa 1.9.2021.

1      
2
3
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KANSAINVÄLISTÄ 
HYBRIDISOTAHARJOITTELUA 
KORONAN AIKANA

Kansainvälinen harjoittelu ja muu yhteistoiminta ovat yhä merkit-
tävämpi osa Puolustusvoimien toimintaa. Kahdenvälisten suh-
teiden ylläpito esimerkiksi Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Ison-Bri-
tannian sekä monitahoisesti EU:n ja Naton kanssa on Suomen 
puolustus- ja sotilaspolitiikan ytimessä. Jatkuvasti kiihtyvien 
globaalien kehityskulkujen myötä yhteisharjoittelun rooli on 
korostunut voimakkaasti.

Teksti: Kaarlo Kallio
Kuvat: SEDU, Aki Aunala



ansainvälisyys on Puolustusvoi-
missa jo pitkään ollut tärkeä osa 
upseerien työtä, mutta aiemmin 
kansainvälinen kokemus on nähty 
pitkälti kriisinhallintaoperaatioi-
den kautta. Nykyään puhutaan pi-

kemminkin käytännön arjesta ja kansainvälisen 
harjoitustoiminnan merkityksestä. Lisääntynyt 
kansainvälisyys upseerin arjessa tarkoittaa, että 
jokaisen upseerin tulisi osata kommunikoida eng-
lanniksi ja valmistella ja tuottaa englanninkielisiä 
asiakirjoja ja harjoituksia. Muiden kielten merki-
tystä ei voi myöskään vähätellä. Vaatimus on kova, 
mutta siihen on tartuttu Maanpuolustuskorkea-
koulun opetuksessa kaikilla tasoilla. 

Kansainväliseen toimintaan tarvitaan sen mah-
dollistavaa harjoittelua. Koronavuosi on etenkin 
Maavoimien kohdalla merkinnyt kansainvälisen 
harjoittelun huomattavaa määrällistä laskua. 
Ilma- ja Merivoimien kohdalla tilanne on ollut 
parempi, koska henkilöstömäärät ovat pienempiä 
ja harjoituksissa ei olla samalla tavalla fyysisessä 
läheisyydessä. Siksi Puolustusvoimissa on joudut-
tu miettimään vaihtoehtoisia harjoittelumuotoja, 
joista niin kutsuttua hybridimallia on sovellettu 
myös sotaharjoitusten yhteydessä. Hybridiso-
taharjoittelu viittaa harjoittelumalliin, jossa osa 
harjoituksesta suoritetaan etäyhteyksin internetin 
välityksellä. 

Lisääntynyt 
kansainvälisyys 
upseerin arjessa 
tarkoittaa, että 
jokaisen upseerin 
tulisi osata 
kommunikoida 
englanniksi 
ja valmistella 
ja tuottaa 
englanninkielisiä 
asiakirjoja ja 
harjoituksia.
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CJSE21-hybridiharjoitus tarjosi 
arvokasta oppia
Puolustusvoimat osallistui huhtikuussa Ruotsin 
maanpuolustuskorkeakoulu SEDU:n kanssa järjes-
tettyyn CJSE21-hybridisotaharjoitukseen. Alkupe-
räinen CJSE21 oli tarkoitus toteuttaa tavanomaisena 
puolustushaarojen yhteisharjoitteena operatiivisine 
tilannekehyksineen, mutta koronatilanteen myötä 
harjoitus päätettiin toteuttaa verkossa ilman toimivia 
joukkoja tai esikuntarakenteita, keskittyen yksittäisen 
esikuntaupseerin toimintaan kriisitilanteessa. Verkos-
sa tapahtuneen koulutuksen vastapainona harjoituk-
seen kuului myös lähiopetusjakso kunkin opiskelijan 
kotiorganisaation tiloissa. 

Harjoituksen Suomen osaston johtajan ja pääkou-
luttajan, everstiluutnantti Matti Kemppilän mukaan 
hybridimalli toisaalta mahdollisti harjoituksen jär-
jestämisen, mutta toi mukanaan myös haasteita. 
Etenkin suunnittelun ja valmistelun merkitys korostui 
etäyhteyksin järjestetyissä osuuksissa.  

– Kansainvälisissä harjoituksissa on määrätyt proto-
kollat esimerkiksi harjoitukseen liittyvistä muutoksista 
viestimiseksi: ilmoitukset tulisi tehdä vähintään kolme 
kuukautta etukäteen. Korona-aikanakin on pyritty nou-
dattamaan näitä käytäntöjä, mikä on ollut haastavaa. 

Etäopetus vaatii todella pitkälle menevää ja yksityis-
kohtaista suunnittelua, jopa huomattavasti enemmän 
kuin lähiopetuksessa, vaikka olisi helppo kuvitella 
asian olevan toisin päin. Etäopetuksessa aikataulujen 
on oltava tarkkoja, etenkin jos esittäjät ovat fyysisesti 
eri paikoissa. Myös opiskelijoille annettavat tehtävät 
on oltava tarkkaan mietittyjä, jotta ne olisivat mielek-
käitä ja tarkoituksenmukaisia. 

– Iso kokemus harjoituksen järjestämisestä oli se, 
että tulevaisuudessa hybridi- tai etämallin harjoitus-

Etäopetus vaatii todella 
pitkälle menevää ja 
yksityiskohtaista 
suunnittelua, jopa 
huomattavasti enemmän 
kuin lähiopetuksessa, 
vaikka olisi helppo 
kuvitella asian olevan 
toisin päin.
Everstiluutnantti Matti Kemppilä

CJSE21-harjoituksen Suomen 
osaston toiminnan tarkasti 
puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Timo Kivinen (kuvas-
sa lähes keskellä, rehtori Jari 
Kallion oikealla puolella). K

uv
a:

 A
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ten valmisteluun tulee varata huomattavasti enemmän 
aikaa ja järjestää mahdollisuuksien mukaan kenraali-
harjoitus, jossa käydään läpi koko harjoituksen kulku, 
Kemppilä toteaa. 

Haasteista huolimatta Kemppilä näkee hybridimallin 
tulleen jäädäkseen ainakin sotaharjoituksia tukevana 
ja täydentävänä käytäntönä. Verkkoon on esimerkiksi 
mahdollista ladata ennakkomateriaaleja ja luentoja, joi-
hin kukin osallistuja voi tutustua omaan tahtiinsa ennen 
varsinaista harjoitusta. Fyysistä harjoittelua etämalli ei 
kuitenkaan voi koskaan täysin korvata. 

– Hybridimallin puitteissa voidaan esimerkiksi jär-
jestää virtuaalisia sotapelejä ja käyttää etäopetuksen 
moduuleita varsinaisen harjoituksen valmistavassa 
osuudessa, Kemppilä tiivistää. 

Tietoturvauhat varjostavat hybridimallin 
soveltamista
Koska CJSE21-harjoitus toteutettiin Zoomin ja Can-
vas-oppimisympäristön avulla, harjoituksessa käytetty 
materiaali ei voinut olla turvaluokiteltua. Tässä onkin 
etä- ja hybridiharjoittelun Akilleen kantapää: kuinka kä-
sitellä turvallisuusleimattua sisältöä verkon välityksellä 
ilman, että siitä aiheutuu merkittävä tietoturvariski?

Puolustusvoimilla on ollut jo pitkään käytössä Ad-
vanced Distance Learning -malli, jota on sovellettu eri 
muodoissa esimerkiksi Teamsin, Zoomin ja Skypen 
välityksellä, mutta koronan myötä niiden käyttö on 
harpannut eteenpäin huomattavasti. Samanaikaisesti 
Puolustusvoimien tietoturvaohjeistukset ovat kuitenkin 
tiukentuneet.

– Kyseessä on dualistinen ilmiö, kun samaan aikaan 
virtuaalityökalujen käytön kasvaessa eksponentiaalises-
ti tietoturvamääräykset tiukentuvat merkittävästi. Tässä 
on ristiriita, johon tulee jatkossa kiinnittää huomiota, 
Kemppilä toteaa. 

Puolustusvoimissa on suunniteltu paluuta normaaliin 
kansainväliseen toimintaan ensi vuonna, jolloin kan-
sainvälisten harjoitusten määrä on tarkoitus nostaa 
tavalliselle tasolle. Nähtäväksi jää, tullaanko hybridi-
mallia soveltamaan myös tulevissa harjoituksissa tämän 
hetkisen vision mukaisesti. Sotiminen ei kuitenkaan 
ainakaan toistaiseksi ole siirtymässä verkkoon, vaan 
koronatilanteen salliessa liveharjoituksia aletaan taas 
järjestää normaalisti. 

– Etäharjoittelulla ei voida koskaan korvata tositilan-
netta, Kemppilä päättää. 

Koronatilanteen sal liessa 
liveharjoituksia aletaan 
taas järjestää normaalisti. 
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Maanpuolustuskorkeakoulun strategian 
professori Tommi Koivula johti kolmivuo-
tista ”Naton asema ja rooli eurooppa-
laisessa turvallisuudessa 2030-luvulla” 
-tutkimushanketta vuosina 2018–2020. 
Hanke tarkasteli muun muassa Naton 
sisäistä dynamiikkaa, jäsenmaiden taa-
kanjakoon liittyviä jännitteitä ja niiden 
vaikutusta Naton ulkosuhteisiin. 

Samanaikaisesti muun 
muassa Venäjän toimet Ukrainassa ja Kii-
nan entistä aggressiivisempi ulkopolitiikka 
kannustavat Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
valtioita yhä tiiviimpään yhteistyöhön:

– Maailmanpolitiikassa on nähtävissä 
blokkien muotoutumista. Kiina ja Venäjä 
ovat määrätietoisesti ja voimallisesti va-
rustautuneet sotilaallisesti ja noudattaneet 
aggressiivista ulkopolitiikkaa. Intian ja Bra-
silian kaltaiset merkittävät globaalin etelän 
toimijat eivät ole länsiystävällisiä, joskaan 
eivät myöskään kumarra toiseen suuntaan. 
Tässä ympäristössä läntinen yhteisö on näh-
nyt oman suhteellisen asemansa heikkene-
vän ja elintilansa kaventuneen. Nämä kehi-
tyskulut ovat saaneet valtaosan Euroopan 
ja Pohjois-Amerikan maista kokemaan, että 
nyt olisi aika tiivistää rivejä, Koivula kuvailee. 

aton tutkiminen on Suomen kan-
nalta arvokasta, koska liittouma 
on merkittävä osa omaa turval-
lisuusympäristöämme. Meille 

tärkeää on myös arvioida omaa asemaamme 
Naton ja lännen turvallisuusajattelussa: millai-
sena kumppanina, riskinä ja toimijana meitä 
pidetään turvallisuuspoliittisessa mielessä? 

Koivulan mukaan Naton sisäisissä kiistoissa 
sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteessa on 
ollut havaittavissa tiettyä syklisyyttä. Syklistä 
liikettä ajavia voimia ovat olleet muun muas-
sa Venäjän sotilaalliset toimet, Naton tai sen 
liittolaisten sotilasoperaatiot, Yhdysvaltojen 
ulkopoliittinen linja ja Euroopan maiden aktiivi-
suustaso Natossa. Esimerkiksi juuri alkanut Joe 
Bidenin hallintokausi Yhdysvalloissa ennakoi 
aiempaa yhteistyöhakuisempaa suhtautumista 
Euroopan suuntaan. 

– USA:ssa on nyt hallinto, joka pyrkii monel-
la tapaa tekemään irtiottoa Donald Trumpin 
aikakaudesta. Bidenin kauden alkuvaiheen 
merkit viittaisivat siihen, että Yhdysvallat 
ojentaa yhteistyön kättä Euroopan suuntaan. 
Tämä voidaan tulkita varovaisena viitteenä 
siitä, että sykli on jälleen kääntymässä ja USA 
hakee liittolaisia ja johtajuutta. Historiallisesti 
se on myös tarkoittanut, että se on valmiimpi 
katsomaan enemmän sormien läpi taakanjaon 
epätasaista jakautumista Natossa, koska hakee 
tukea taakseen.

N

SUOMI
SUURTEN 

TOIMIJOIDEN 
JOUKOSSA

Miten Naton sisäinen 
dynamiikka vaikuttaa 

meihin?

Teksti: Kaarlo Kallio
Kuvat: NATO, EU

USA:ssa on nyt hallinto, joka pyrkii 
monella tapaa tekemään irtiottoa 
Donald Trumpin aikakaudesta.
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Suomi suurten välissä 
Geopolitiikan mannerlaattojen saumakoh-
dassa sijaitsee pieni Suomi. Vaikka olemme 
virallisesti sotilaallisesti liittoutumaton maa, 
tukeudumme muun muassa Euroopan unio-
niin turvallisuustoimijana. Samanaikaisesti 
on kuitenkin laajasti tunnistettua, että EU:n 
kyky suojella jäsenvaltioitaan sotilaalliselta 
uhalta on hyvin rajallinen. Vaikka Lissabonin 
sopimuksessa (astui voimaan 1.12.2009) 
on annettu laajoja lupauksia ja sitoumuk-
sia yhteisestä sotilaallisesta puolustukses-
ta, niitä tukevia rakenteita ei ole pystytetty. 
Lisäksi monen EU-maan sotilaallinen suori-
tuskyky on Koivulan mukaan varsin vaatimaton:

– EU:ta ei voida pitää täysin tyhjentävä-
nä vastauksena EU-valtioiden sotilaallisen 
puolustuksen haasteisiin. Tässä valossa vai-
kuttaa siltä, että Euroopan puolustus nojaa 
edelleen vahvasti Yhdysvaltojen sotilaalli-
seen mahtiin. Siksi kahdenvälisten suhteiden 

ylläpitäminen Atlantin toiselle puolelle on 
elintärkeää. Hyvien Nato-suhteiden ylläpito 
tukee tätä tavoitetta. USA:n ja Naton lisäksi 
Suomi on tiivistänyt puolustusyhteistyötä myös 
monien eurooppalaisten maiden kanssa. 

– Elämme paraikaa eurooppalaisen puo-
lustusyhteistyön kulta-aikaa, Koivula toteaa.

Yhteinen asialista jyrää 
muodolliset jäsenyydet 
Toinen merkittävä Natoon vaikuttava kysymys 
on liittouman yhteinen asialista. Pysyykö se 
rajattuna ja tarkasti määriteltynä vai onko se 
tulevaisuudessa yhä avoimempi ja epämää-
räisempi? 

– Trumpin hallinto korosti taakanjaon ta-
loudellista tasapuolisuutta Yhdysvaltojen ja 
Euroopan välillä. Nyt ajan henki vaikuttaisi 
liikuttavan Natoa suuntaan, jossa taakanjaon 
asialista nähdään laajempana kuin vain bud-
jettiosuuksina. Voidaan puhua ”puheavaruu-

desta”, joka sisältää yhä moninaisempia asioita. 
Sen puitteissa jäsenmailta voidaan kysyä puolus-
tusbudjetin lisäksi, kuinka hyviä tiimipelaajia ne 
ovat ja ovatko ne valmiita diplomaattiseen työhön 
liiton hyväksi tai vaarantamaan omia sotilaitaan 
kriisinhallinnassa.

Tutkimushankkeen lopputuloksista kenties tär-
kein vedettävä johtopäätös on, että kaikki tämä 
liittyy myös Suomeen:

– Naton sisäinen dynamiikka ja asialistat tulevat 
vaikuttamaan jatkossa myös Suomen ja Ruotsin 
kaltaisiin sotilaallisesti liittoutumattomiin maihin. 
Vaikuttaisi siltä, että muodollisilla jäsenyyksillä 
Natossa tai Euroopan unionissa on yhä vähemmän 
merkitystä, koska agendat ovat joka tapauksessa 
yhteisiä. Emme voi istuskella orrella ja teeskennellä, 
etteivät nämä asiat koskisi meitä, Koivula päättää.

EU:ta ei voida pitää täysin tyhjentävänä 
vastauksena EU-valtioiden sotilaallisen 

puolustuksen haasteisiin.

Emme voi istuskella orrella ja teeskennellä,
etteivät nämä asiat koskisi meitä.

Professori Tommi Koivula
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hteisprofessuurilla tarkoitetaan menette-
lyä, jossa yksi professori jakaa työaikansa 
kahden yliopiston välillä. Yhteisprofessuu-
rien tarkoitus on lisätä yliopistojen välistä 

yhteistyötä, parantaa opetuksen laatua ja avata ovia 
tutkimusyhteistyön laajentamiselle. MPKK:lla on 
yhteensä neljä yhteisprofessuuria.

Maanpuolustuskorkeakoululla on vuodesta 2006 
ollut yhteisprofessuureja muiden yliopistojen kans-
sa. Yhteisprofessuurien tarkoitus on lisätä yliopisto-
jen välistä yhteistyötä, parantaa opetuksen laatua ja 
avata ovia tutkimusyhteistyön laajentamiselle. Yh-
teisprofessuurit ovat lähtökohtaisesti määräaikaisia, 
mutta samanaikaisesti sekä Puolustusvoimille että 
Maanpuolustuskorkeakoululle tärkeä keino pitkäai-
kaiseen yhteistoimintaan siviiliyliopistojen kanssa.

MPKK:n Sotatekniikan laitoksen johtaja (28.2.2021 
asti) Petteri Kuosmasen mukaan yhteisprofessuurit 
ovat olleet MPKK:n kannalta toimivaksi osoittautunut 
työkalu, jonka avulla taloon on saatu korkeatasoista 
osaamista ja päästy osaksi laajoja akateemisia ver-
kostoja. Käyttöarvoa on löytynyt niin tutkimuksen, 
opetuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
saralta. 

YHTEISTYÖTÄ JA VERKOSTOITUMISTA 
YLIOPISTOMAAILMASSA: 
ESITTELYSSÄ MPKK:N YHTEISPROFESSORIT

Y

Yhteisprofessuurien 
tarkoitus on lisätä 

yliopistojen välistä 
yhteistyötä, parantaa 

opetuksen laatua ja avata 
ovia tutkimusyhteistyön 

laajentamiselle.

Teksti: Kaarlo Kallio
Kuvat: Aaro Heiskanen, Aki Aunala, Oulun yliopisto
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Ensimmäinen yhteisprofessuuri toteutettiin vuonna 
2006, kun Heikki Kyröläisestä tuli MPKK:n ja Jyväs-
kylän yliopiston liikuntabiologian yhteisprofessori, 
erityisalueenaan sotilaan fyysinen toimintakyky. Pian 
Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen vuonna 
1993 jälkeen koulun johto oli havahtunut tarpeeseen 
lisätä sotilaan fyysisen toimintakyvyn tutkimusta ja 
sen opetusta kadeteille ja jatko-opiskelijoille. Selkein 
kotimainen vastaus tähän tarpeeseen löytyi Jyväs-
kylän yliopistosta, jossa MPKK:n edustajat vierailivat 
vuonna 1997. Kyröläinen työskenteli samaan aikaan 
Jyväskylässä, väiteltyään kaksi vuotta aiemmin lii-
kuntatieteiden tohtoriksi samasta opinahjosta. 

– Kun aloitin MPKK:ssa, täällä oli liikunta- ja tie-
dustelulinja, jossa vain liikuntatieteeseen erikois-
tuneet opiskelijat saivat sotilaan fyysisen toimin-
takyvyn koulutusta. Opetuksen uudistuttua kaikille 
kadeteille annetaan nykyisin tietoa ihmisen anato-
miasta ja fysiologiasta sekä niiden muutoksista kuor-
mituksen alaisena. Nykyisin liikuntatieteen opintoja 
on integroitu laajemmin osaksi upseerinopintoja, 
Kyröläinen kertoo.

Tutkimuksen osalta Kyröläinen on ollut mukana 
useassa laajassa hankkeessa, jotka ovat lähteneet 
liikkeelle Pääesikunnasta ja jopa puolustusministe-
riöstä asti. Esimerkiksi reserviläisten fyysistä kuntoa 
on tutkittu säännöllisin väliajoin. Kansainvälistäkin 
kiinnostusta ovat herättäneet varusmiesten popu-
laatioperustaiset tutkimukset, joissa on päästy tut-

kimaan kokonaisia miespuolisia ikäluokkia kerralla. 
– Olemme pyrkineet julkaisemaan tutkimusar-

tikkeleita myös kansainvälisillä tiedefoorumeilla, 
Kyröläinen kertoo. 

Eräs yhteisprofessuurin merkittävimmistä saa-
vutuksista on Kyröläisen ja liikuntatieteen dosentti 
Matti Santtilan johdolla järjestetty sotilaan fyysisen 
toimintakyvyn kongressisarja ICSPP, joka järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2005 Jyväskylässä. 
Viimeisimpään kongressiin Quebec Cityssä tuli peräti 
700 tutkijaa ja asiantuntijaa 32 eri maasta pitämään 
yli 500 poikkitieteellistä esitystä.

– Tutkimustulosten esittelyn lisäksi Quebec Cityn 
kongressissa oli lukuisia aseteknologian yrityksiä 
esittelemässä omia tuotteitaan ja innovaatioitaan, 
kuten asuja, varusteita, sensoreita ja seurantalait-
teita. Olemme oppineet valtavasti toisiltamme, Matti 
Santtila kuvailee.  

Kyröläinen päättää kuvailemalla yhteisprofessuu-
rin kokonaismerkitystä niin MPKK:lle kuin Jyväskylän 
yliopistolle:

– Olen vakuuttunut, että tämä yhteisprofessuuri 
on tuonut nimenomaan tutkimuksen puolelle paljon 
tätä kansainvälisyyttä ja lisännyt julkaisujen määrää. 
Opetuspuolella ne kadetit ja sotilaat, jotka ovat ha-
lunneet erikoistua tälle alalle ovat saaneet viimei-
sintä tietoa siitä, mitä meillä ja maailmalla tiedetään 
sotilaan fyysisestä toimintakyvystä. Tavoitteena on 
ollut siirtää uusin tutkimustieto suoraan opetukseen.

Operaatiotutkimuksen professori Kai Virtanen 
aloitti Maanpuolustuskorkeakoulun ja Aalto-yliopis-
ton matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen 
yhteisprofessorina vuonna 2017. Yhteisprofessuuria 
edelsi vuosikymmeniä kestänyt yhteistyö Ilmavoi-
mien ja Virtasen johtaman Aallon systeemianalyysin 
laboratorion välillä. Ilmavoimat ovat tulleet tutuksi 
Virtaselle, joka on työskennellyt tämän yhteistyön 
parissa lähes koko uransa ajan. 

Aallon laboratorion ja Ilmavoimien yhteistyön 
edetessä MPKK:lla huomattiin, että alun perin Il-
mavoimien operatiiviseen suunnitteluun, hankin-
tojen tukeen ja koulutukseen kehitettyjä malleja 
ja menetelmiä oli alettu 
käyttää myös Maanpuo-
lustuskorkeakoulun opin-
näytetöissä. Sen seurauk-
sena Virtanen palkattiin 
dosentiksi Sotataidon 
laitokselle opettamaan 
MPKK:n opiskelijoita ja ohjaamaan näitä loppu-
töitä. Yhteisprofessuuri syntyi dosentuurin myötä, 
kun opetuksen lisäksi MPKK:lla haluttiin panostaa 
operaatiotutkimukseen ja -analyysiin. Sen parissa 
Virtanen on työskennellyt viimeiset neljä vuotta.

Operaatiotutkimus viittaa matemaattisten mal-
lien hyödyntämiseen päätöksenteon ja ongelman-
ratkaisun tukena sekä ilmiöiden ja järjestelmien 

Heikki Kyröläinen

Kai Virtanen

...esimerkiksi tekoäly  ei 
koskaan tee päätöstä 
ihmisen puolesta. 

kuvaamisessa. Operaatiotutkimuksen metodeja, 
kuten optimointia, monikriteeristä päätösanalyy-
sia, simulointia, data-analytiikkaa ja koneoppimista 
hyödynnetään voimakkaasti myös siviilimaailmassa 
esimerkiksi energia- ja ympäristökysymyksissä sekä 
yritysmaailman ja julkishallinnon aloilla. 

– Operaatioanalyysin lähtökohta on aina, että 
malleja käytetään päätöksenteon tukena. Tuki on 
olennainen sana, koska esimerkiksi tekoäly ei kos-
kaan tee päätöstä ihmisen puolesta. Tuen merkitys 
korostuu erityisesti monimutkaisissa, monikritee-
risissä päätöksissä, kuten suurissa hankinnoissa ja 
laajoissa strategisissa linjauksissa, Virtanen avaa. 

Yhteisprofessuuri on 
tuonut mallipohjaista pää-
töksentekoa laajemmin 
osaksi myös MPKK:n ja 
Puolustusvoimien kulttuu-
ria, ja sitä on hyödynnetty 
operatiivisissa tarkaste-

luissa ainakin Ilmavoimissa. 
– Olen myös itse kokenut tämän yhteisprofessuu-

rin todella innostavana ja hedelmällisenä, kumman-
kin koulun suuntaan. Toivon, että yhteistyö jatkuu 
ja että voimme molempien koulujen yhteisvoimin 
jatkaa tieteenalan eteenpäin viemistä, Virtanen 
päättää. 
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Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi on hoitanut 
Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän ja 
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän 
turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-pro-
fessuuria vuodesta 2017 alkaen. 

Yhteisprofessuurin tavoitteena on ollut opetuk-
sen ja tutkimuksen lisäksi päästä osaksi Helsingin 
yliopiston Aleksanteri-instituutin ja muiden siviili-
tutkimusorganisaatioiden tutkimusverkostoa. Yh-
teistyökumppanina Helsingin yliopiston Aleksan-
teri-instituutti on MPKK:n kannalta ihanteellinen: 
sillä on vakiintunut asema sekä kansallisessa että 
kansainvälisessä Venäjä-tutkimuksessa. Järjestely 
hyödyttää myös instituuttia, koska Venäjän turval-
lisuuspolitiikkaa ei ole siellä aiemmin tutkittu pro-
fessoritasolla. 

Mannerheim-professuuri perustettiin vuonna 
2017 tilanteessa, jossa MPKK:lla eikä koko Suo-
messa ollut täysipäiväistä Venäjän turvallisuus- ja 
sotilaspolitiikan tutkijaa. MPKK:n silloinen yhteis-
kuntasuhdevastaava Mika Piiroinen ja Helsingin 
yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku 
Kivinen rakensivat Opetus- ja kulttuuriministeriön, 
Mannerheim-säätiön, Maanpuolustuksen kannatus-
säätiön ja muiden maanpuolustusta lähellä olevien 
tahojen tuella yhteisprofessuurin rahoituskehikon, 
joka mahdollisti uuden professorin palkkaamisen. 
Mannerheim-säätiö päätti 100-vuotisjuhlavuonnaan 
antaa nimensä professuurin käyttöön. 

Pynnöniemen tutkimuksen kattokäsitteenä on 
”Venäjä toimijana 2035-maailmassa”. Siihen sisäl-

Katri Pynnöniemi

Kimmo Halunen

tyviä tutkimusteemoja ovat muun muassa Venäjän 
strateginen ajattelu, uhkakuvien käyttö osana strate-
gista viestintää ja erilaiset muut yhteistyöhankkeet. 
Lisäksi Pynnöniemi johtaa MATINE-rahoitteista tut-
kimushanketta ja osallistuu kahteen Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkee-
seen Venäjän turvallisuuspolitiikan asiantuntijana. 

– Tämän yhteisprofessuurin avulla on pystytty 
pitkäjänteisesti luomaan ja kehittämään Venäjää 
koskevaa korkeatasoista tutkimusta. Näkisin, että 
professuurin vaikuttavuus tapahtuu tutkimuksen 
ohella pitkälti opetuksen ja ohjauksen kautta. Pi-
dän tärkeänä sitä, että voin opetuksen ja ohjauk-
sen avulla inspiroida opiskelijoita kiinnostumaan 
Venäjästä ja pohtimaan ulko- ja sotilaspolitiikan 
pulmakysymyksiä.

Pynnöniemi toteaa, että Venäjän turvallisuus-, 
ulko- ja sotilaspolitiikan tutkimus on Suomen kan-
nalta itseisarvollista ja että yksi yhteisprofessuurin 
tärkeimmistä tehtävistä on tuoda Venäjää koskevaan 
keskusteluun tutkimukseen perustuvia näkemyksiä.

– Emme voi olla ulkomaisten ajatuspajojen tai 
kansainvälisen tutkimuksen varassa, koska ne kirjoi-
tetaan toisesta kontekstista lähtöisin, vaikka ne olisi-
vatkin kuinka laadukkaita. Suomessa on tärkeää olla 
omaa osaamista, joka perustuu venäläisen ajattelun 
pitkäaikaiseen tuntemiseen. Julkisen keskustelun 
osalta tavoitteen voisi tiivistää siten, että pystyi-
simme käymään kriittistä keskustelua asiallisesti. 
En ole minkään tietyn argumentin puolestapuhuja. 

Kyberturvallisuuteen ja kybersodankäyntiin erikois-
tuneesta Kimmo Halusesta tuli vuoden 2021 alussa 
MPKK:n neljäs ja viimeisin yhteisprofessori. Hänen 
yhteisprofessuurinsa on toteutettu Oulun yliopiston 
kanssa. 

Vuonna 2012 tekniikan tohtoriksi väitellyt Halunen 
oli läheisessä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa 
jo väitöskirjaa työstäessään, sekä työskennellessään 
Valtion teknillisellä tutkimuslaitoksella Oulussa vii-
meisen kahdeksan vuoden ajan. Yhteisiin hankkeisiin 
lukeutui muun muassa PVTO 2017-ohjelmaan liittyvä 
nelivuotinen tutkimusprojekti, jossa tutkittiin salaus-
menetelmien mittaamista. Siirtymä Maanpuolustus-
korkeakoululle tuntui siksi Halusesta luontevalta. 

– Johdan kybersodankäynnin tutkimusta, eli miten 
kyberteknologiset asiat vaikuttavat sodankäyntiin ja 
muuttuvaan sodan kuvaan. Samalla pyrin kehittämään 
opetusta tuottamalla ja tuomalla uusinta tutkimustie-
toa MPKK:n opiskelijoiden saataville. 

Yksi Halusen yhteisprofessuurin tarkoituksista on 
rakentaa uusi, korkeatasoinen tutkimusryhmä kyber-
sodankäynnin tutkimusalalle. Uuden alan rakentami-
nen lähtee Halusen mukaan liikkeelle perusteista. 

– Usein tilanne on se, että emme pysty kilpailemaan 
muiden valtioiden kanssa määrällisesti, joten meidän 
pitää panostaa tutkimuksen laatuun ja tehdä fiksuja 
valintoja tutkimusaiheiden suhteen. Tutkimusalan ja 
-ryhmän kehittäminen tarkoittaakin pitkälti tarvittavan 
tiedon etsimistä.

Kybersodankäynnin tutkimuksessa keskeistä on 
kybervaikuttamisen asemoitumisen tutkiminen suh-

teessa perinteisiin taistelutilan ulottuvuuksiin ja 
erilaisten vaikuttamiskeinojen yhteistoiminnan 
tutkiminen muuttuneessa sodan kuvassa. 

– On selvää, että on asioita, joita ei puhtaasti di-
gitaalisesti voi hoitaa. Kybersodankäynti on muita 
aselajeja tukeva, mutta myös niitä läpileikkaava 
ala, koska perinteisetkin vaikutusmenetelmät 
liittyvät nykyään niin vahvasti digitaaliseen yh-
teiskuntaan.

Halunen korostaa, että kyberosaamisen ope-
tukseen tulisi panostaa enemmän jokaisella yh-
teiskunnan tasolla ja alalla, ei vain upseerikou-
lutuksessa. 

– Kun elämämme ovat digitaalisia, meidän pi-
täisi pystyä joka ikätasolla ja missä tahansa tehtä-
vässä ymmärtää, mitkä ovat oman toimintamme 

kyberulottuvuudet ja miten voimme itse vaikuttaa 
siihen, toimimmeko väärin vai autammeko koko jär-
jestelmän turvallisuutta. 

Suomessa on tärkeää olla 
omaa osaamista, joka 
perustuu venäläi sen ajattelun 
pitkäaikaiseen tun   temiseen. 

Kybersodankäynti on muita 
aselajeja tukeva, mutta 
myös niitä läpileikkaava 
ala, koska perinteisetkin 
vaikutusmenetelmät 
liit tyvät nykyään niin 
vahvasti digitaaliseen 
yhteiskuntaan.
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Tutkimus on arvioitu – Mitä jäi käteen? 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoi-
mintaa arvioitiin 2020–2021 kansain-
välisen arviointipaneelin voimin. 
Loppuraportin julkaisemisesta on 
jo useampi kuukausi. Nyt onkin hyvä aika kysyä: 
mitä jäi käteen? Arviointipaneelin puheenjohtajan, 
Kanadan Royal Military Collegen (RMC) professori 
David Lastin sanoja lainaten: ”I wish, that this report 
has some impact on your future work”. Tämä olikin 
paneelin puheenjohtajalta relevantti toivotus, koska 
monestihan tällaiset arvioinnit tehdään, raportti 
julkaistaan ja laitetaan kassakaappiin pölyttymään 
… eikä mikään muutu. 

MPKK:n tapauksessa näin ei kuitenkaan käynyt. 
Kuten jo huhtikuussa raportin julkistamistilaisuuden 
jälkeen professori Lastille kerroin, työtä jatkettiin 
heti touko-kesäkuussa valmistelemalla tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma, jonka rehtori, kenraalimajuri 
Jari Kallio hyväksyi ennen juhannusta. Jatkuvan 
kehittämisen mallin mukaan laatutyö ei pääty kos-
kaan, vaan arviointi ja kehittäminen jatkuu tämänkin 
jälkeen vaikuttaen tulevien vuosien toimintasuun-
nitelmiin. 

Peiliin katsomisen paikka
Tutkimuksen ulkopuolisen arvioinnin 
toteuttaminen COVID-19 -pandemian jyllä-
tessä osoittautui monessa mielessä haasteellisek-
si. Vaikka pandemian takia monia asioita jouduttiin 
säätämään matkan varrella, lopputulos oli kuitenkin 
myönteinen. On rehellisesti tunnustettava, että pro-
sessi kuormitti kaikkia osallistujia paljon enemmän 
kuin ennalta osattiin arvioida. Tämähän on tyypil-
linen ensikertalaisen ongelma, joten ensi kerralla 
pystymme suunnittelemaan vastaavan prosessin 
tarkemmin.

On hyvä muistaa, että arviointiprosessissa ulko-
puolisten panelistien työ oli vain ”jäävuoren näkyvä 
huippu”, koska valtaosa työstä tehtiin korkeakoulun 
sisällä ainelaitoksilla, tutkimusalalla ja esikunnas-
sa. Projektin läpivientiä edesauttoivat merkittävästi 
myös tehtävään varta vasten palkatut projektihen-
kilöt. Suuret kiitokset kaikille työhön osallistuneille. 

Pari vuotta sitten, kun esittelin tutkimuksen arvi-
ointia silloiselle rehtori Kalliolle, tämän arvioinnin 
yhtenä (piilo)tavoitteena oli päästä ”pois siiloista”. 
Mielestäni tämän tavoitteen arviointiprosessi on to-
teuttanut mainiosti. Kuulemani tutkimushenkilöstön 
kommentit eri tieteenalojen ”törmäyttämisestä” ja 
tutkijoiden yhteisistä keskusteluista ovat olleet pää-
sääntöisesti myönteisiä, ja näitä ”törmäyttämisiä” 
ehdottomasti jatketaan myös tulevaisuudessa. Tämä 
on juuri sitä yhteistä yliopistollista sotatieteellistä 
keskustelua, jota me tarvitsemme. 

MPKK:n yliopistollinen rooli
Tutkimuksen arviointiprosessi auttaa meitä myös 
määrittelemään MPKK:lta odotetun ”yliopistollisen 
roolin” niin Puolustusvoimien sisällä kuin akateemi-

sessa tiedeyhtei-
sössäkin. Tätä silmäl-

lä pitäen, vuoden 2021 
toi mintasuunnitel maan 

on  kin jo kirjattu tehtäväksi 
MPKK:n tutkimusagendan laa-

timinen. Jul kisessa tutkimusagen-
da-asiakirjassa on tarkoitus määritellä MPKK:n rooli 
puolustusvoimallisessa tutkimusinstrumentissa. 

Yliopistollisena toimijana MPKK:ssa tulee tutkia 
avarakatseisesti aivan perustavaa laatua olevia kysy-
myksiä, kuten mitä sota on tai miten se määritellään. 
Ei tule myöskään unohtaa tulevaisuuden erilaisten 
uhkakuvien tai Puolustusvoimien tulevaisuuden teh-
tävien kaltaisia perusasioita, saati sitä, millaisella 
henkilöstöllä, materiaalilla ja käyttöperiaatteilla nämä 
tehtävät ratkaistaisiin. Nämä kysymykset eivät suin-
kaan korvaa tai ole ristiriidassa vaikkapa nykyisen 
MPKK:n strategia 2025:n tutkimuksen painopisteiden 
– sodankuvan muutos ja Venäjä-osaaminen – kanssa, 
vaan ovat niitä vahvasti tukevia. 

MPKK:n tutkimustoimintaa jäsennettiin arvioin-
tiprosessin aikana kolmella tutkimusteemalla, 1) 
Sodan ja taistelun kuvan muutos – ennen, nyt ja tule-
vaisuudessa, 2) Kansallinen puolustus sekä 3) Joukko, 
johtaja ja sotilas, joiden alle ryhmiteltiin menneet 

ja tulevat tutkimustehtävät. 
Sisäisessä keskustelussa 

on nostettu esille kysymys, 
mikä näiden tutkimusteemo-

jen rooli ja merkitys on. Tutki-
mushenkilöstöä on puhuttanut 

ennen kaikkea se, miten ”kiveen hakattuja” nämä 
arviointiprosessin aikana määritellyt teemat tulevat 
jatkossa olemaan. 

Itse näkisin, että ne toimivat meillä työkaluina, 
joiden avulla pystymme yhdessä keskustelemaan 
strategiassa määriteltyihin painopisteisiin liittyvistä 
tieto- ja osaamistarpeista ja tutkimuskysymyksistä 
sekä syöttämään näin muodostuneet ajatukset myös 
puolustusvoimalliseen T&K-prosessiin. Samalla 
avarretaan tutkijoiden ymmärrystä oman tieteen-
alansa tutkimuksen merkityksestä suuremmassa 
kokonaisuudessa ja mahdollistetaan monitieteinen 
tutkimustoiminta. 

MPKK:n tutkimuksen tuottamalla laaja-alaisella 
asiantuntijuudella ja menetelmäosaamisella luo-
daan pohja, jolla pystymme vastaamaan Puolus-
tusvoimien tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Kaik-
keahan ei kuitenkaan tarvitse tehdä tai osata itse. 
Tutkimuksen arviointiin liittynyt yhteinen keskustelu 
auttaa meitä myös tunnistamaan tahot, joiden kans-
sa meidän kannattaa verkottua niin kansallisesti 
kuin kansainvälisesti joko vahvistaaksemme omia 
rajallisia tutkimusresurssejamme tai paikataksem-
me tunnistettuja tietämys- ja osaamisaukkojamme. 

Arviointipaneelin jäsenten valinta on esimerk-
ki verkottumisen hyödyistä. Professori David Last 
on International Society of Military Sciences -yh-
distyksen (ISMS) pääsihteeri. Tämän yhdistyksen 
kautta MPKK ja Kanadan RMC ovat yhdessä olleet 
järjestämässä useita kansainvälisiä sotatieteellisiä 
konferensseja. Tällainen vuosia jatkunut yhteistyö 
mahdollisti sopivien, riippumattomien asiantuntijoi-
den tunnistamisen ja helpon yhteydenoton. 

KARVI II tulee, oletko valmis?
Laatuprosessi on jatkuvaa, eikä arviointi ja kehittä-
minen koskaan lopu. Jo lähiaikoina alamme valmis-
tautua tulevaan KARVI II -auditointiin. Tutkimuksen 
arvioinnissa vuosina 2020–2021 syntynyt materiaali 
onkin hyvänä pohjana KARVI II -prosessiin, mutta 
tämä on myös samalla osoitus MPKK:n rohkeudesta 
tutkimustoimintansa kehittämisessä. KARVI II:s-
sa tullaan arvioimaan tutkimuksen innovatiivista 
kehittämistä sekä sen vaikuttavuutta ja liityntää 
muihin korkeakoulun tehtäviin, kuten opetukseen 
ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Yliopistollisena 
toimijana MPKK:ssa 
tulee tutkia avarakatseisesti 
aivan perustavaa laatua 
olevia kysymyksiä, kuten 
mitä sota on tai miten se 
määritellään.

Teksti: Hannu H. Kari
Kuva: Joona Kurronen & Tuomas Paul
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