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PÄÄKIRJOITUS

Rakentava tarjous

Uusi Laki Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta ja 
sitä välittömästi seu-

ranneet alempitasoiset uudet 
normit luovat selkeän ja pitkäl-
le tulevaisuuteen kestävän pe-
rustan korkeakoulun toimin-
nalle. Voitaneenkin sanoa, että 
koskaan Maanpuolustuskorkea-
koulun historiassa sen toimintaa 
ohjaavat dokumentit eivät ole ol-
leet niin selkeitä ja ajantasaisia, 
kuin tilanne tänä keväänä tulee 
olemaan. Korkeakoulun mur-
rosikään kuuluneet quo vadis 
–pohdinnat ovat takana ja latu 
edessäpäin näyttää kerrankin hy-
väkuntoiselta ja vieläpä valaistul-
ta.  Tulee väkisinkin tunne siitä, 
että sitkaimmat oppivuodet ovat 
kerrassaan ohi ja nyt on selkeän 
ja vakaan eteenpäinmenon aika. 
– Ikään kuin vanha simputtava 
soitonopettaja sulaisikin yllättä-
en hymyyn ja sanoisi ”tuossa on 
viulu ja tuossa on roka – vedä 
niin pitkä valssi, kun haluat!”.

”Pitkän valssin vetämistä” 
haittaa eniten tilkkutäkkimäi-
nen tilojen käyttö, joka hajauttaa 

tarpeettomasti ja epätarkoituk-
senmukaisesti korkeakoulun toi-
mintaa. Kolme ainelaitosta San-
tahaminassa, yksi Sörkassa, yksi 
Kruununhaassa ja yksi Tuusulas-
sa ei voi mitenkään olla parasta 
mahdollista synergiaa. Varsin-
kin Liisankadun ja Maurinka-
dun kiinteistöjen kunto on hyvin 
huono, eikä mitään kehuttavaa 
ole myöskään korkeakouluun 
kuuluvan Sotamuseon varasto-
rakennusten kunnossa yhtä luo-
lanpuolikasta lukuun ottamatta. 
Tilkkutäkin paikkaaminen tois-
tuvilla muutoilla tai ainakin nii-
den suunnittelulla ja loputon pe-
tipaikkojen ynnääminen tuntuu 
jo hölmöläisten hommilta.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
teettämä tuore tilaselvitys osoit-
taa monia kiinteistöjen käy-
tön tehostamisen vaihtoehtoja, 
jotka mahdollistaisivat myös pa-
remman, henkilöstövoimavaro-
ja säästävän toiminnallisuuden. 
Osa ehdotuksista on juuri niitä 
oivalluksia, joita eniten odotet-
tiin: havaintoja epätaloudellises-
ti hyödynnetyistä tiloista, joista 
saadaan paljon lisätehoa pienil-
lä muutostöillä. Osa on sitten 
kiistattomia peruskorjaustarpei-
ta ja hyvin houkuttavalta vaih-
toehdolta näyttää edelleen myös 
Santahaminaan sijoittuva uudis-
rakennus - ainakin siinä tapauk-
sessa, jos unelma pääkirjaston 
pääsystä Helsingin Yliopiston 
Kaisataloon kaatuu vuokrarahan 
puutteeseen. 

Jos uudisrakennuksen tarvet-
ta katsotaan yksin majoitustilo-

jen näkökulmasta, niin tilaselvi-
tyksen sanoma on melko selkeä: 
Santahaminassa ylitetään kiin-
teistöalan yleiset majoitusnormit 
noin 170:llä petipaikalla, eli ah-
dasta on, eikä helpota ainakaan 
ennen vuotta 2014.

Näinä aikoina, kun talouden 
oppineet ovat eksyksissä ja uu-
tismyllyt jauhavat lamauttavaa 
sanomaa, voisi olla vallan vii-
sasta vauhdittaa valtion välttä-
mättömiä rakennushankkeita. 
Hintakin saattaisi olla sopivam-
pi, kuin ylikuumenneilla mark-
kinoilla. Maanpuolustuskorkea-
koulun kannalta tilanne on nyt 
sellainen, että meillä olisi miele-
käs valmius ottaa osaa rakenta-
viin elvytystalkoisiin monessa-
kin eri kohteessa.

Uusi vuosiluku antaa jotenkin 
luonnollisen syyn miettiä, tuli-
siko jotakin asiaa kehittää tänä 
vuonna viimevuotista enemmän. 
Vuonna 2009 yksi pieni, mutta 
toivoakseni hyvin vaikuttava ke-
hityksen kohde on tämä lehti, 
jonka muutos lähtee liikkeel-
le tästä numerosta. Kädessäsi on 
uudelleenristitty Defensor Patria-
en ensimmäinen numero. Toinen 
numero on luvassa kesän korvalla 
ja kolmas syksyllä. Silloin muu-
tos näkyy jo enemmän.

Toivotan lehden lukijoille ja 
tekijöille hyvää, menestyksekäs-
tä ja elvyttävää nollaysiä!  

Päätoimittaja, hallintojohtaja 
Aulis Minkkinen
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Rehtori, kenraalimajuri Pertti Salminen

NÄKYMIÄ

Säädöksistä
toimeenpanoon

Melkoisen työmäärän jälkeen laki ja ase-
tus Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä 
uusi organisaatio tulivat voimaan vuo-

den alusta. Perussäädöksiin voidaan olla tyytyväisiä. 
Ne kattavat nykytilan, antavat perustan kehittämi-
selle ja ovat riittävän väljät etenemiselle strategian 
2006–2012 tavoitteisiin.

 Roolituksessa upseerikoulutuksen ja opetukselli-
suuden asema ei muutu. Muilla osa-alueilla ei aivan 
kaikkia säädöstyölle asetettuja tavoitteita voitu vielä 
saavuttaa, mutta uudet säädökset antavat selkeän 
raamituksen, jota tulevat täydentämään johtosään-
tö, työjärjestykset ja tutkinto-osastojen järjestys-
säännöt.  Jälkimmäisten osalta olemme joissakin 
asioissa hetken vanhojen tekstien varassa, mutta se 
ei vaikuttane toiminnan tuloksellisuuteen. Ikäänty-
neistä teksteistä pyritään eroon jo helmikuun aika-
na, jolloin odotetaan myös pääesikunnan työjärjes-
tyksen ja Maanpuolustuskorkeakouluun liittyvien 
ohjausmenettelysäädösten valmistuvan. 

Lain ensimmäinen pykälä määrittelee Maanpuo-
lustuskorkeakoulun komentajan alaiseksi puolus-
tusvoimiin kuuluvaksi korkeakouluksi. Komenta-
jan alaisuus nostaa Maanpuolustuskorkeakoulun 
samalle orrelle puolustushaarojen kanssa. Pääesi-
kunnan roolista komentajan asioiden valmistelija-
na ja johtoesikuntana korkeakoulun suhteen sää-
detään MPKK-lain ohella laissa puolustusvoimista. 
Laeissa määriteltyjen pääesikunnan tehtävien sel-
keytys on edellä mainitulla tavalla työn alla. Tavoit-
teina tässä on oltava ohjausmenettelyjen yksinker-
taisuus ja yksiselitteisyys..

Suomen korkeimman kasvatuksen instituutiot ja-

kautuvat duaalimallin mukaisesti yliopistoihin ja 
ammattikorkeakouluihin. Tästä jaosta huolimatta 
lakimme ensimmäisessä pykälässä käytetään yliopis-
ton sijasta ilmaisua ”korkeakoulu”. Syynä tähän on 
keskustelu, jota käydään perustuslain 123 §:n tul-
kinnasta – yliopistoilta vaaditaan sellaista autono-
miaa, jonka tulee saavuttamaan pääosa maamme 
siviiliyliopistoista, kun ne siirtyvät pois valtion tili-
virastokentästä vuoden 2010 yliopistouudistukses-
sa. MPKK säilyy tarkoituksenmukaisuussyistä osana 
puolustusvoimat -tilivirastoa. Perustuslakivaliokun-
ta totesi lakia käsitelleessä mietinnössään autono-
mian puutteemme ja sen, ettei MPKK ole täysin 
rinnastettavissa muihin vastaaviin instituutioihin 
Suomessa, mutta valiokunta ei ottanut suoranaista 
kantaa nimikysymykseen.  Toisen autonomiapoik-
keuksen yliopistokentässä tekee tuleva Aalto-kor-
keakoulu. Onkin nähtävissä, että keskustelu nimen 
muuttamisesta Maanpuolustusyliopistoksi jatkunee 
rinnan Aallon nimiratkaisujen kanssa. 

Lain toinen pykälä luettelee Maanpuolustuskor-
keakoulun tehtävät loogisessa tapahtumajärjestyk-
sessä tutkimuksesta opetukseen ja yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen. Uusi tehtävien muotoilu ei 
heikennä upseerikoulutuksen asemaa. Opetuksen 
perusteina todetaan olevan tutkimuksen tulokset 
ja alan parhaat käytännöt. Jälkimmäisen osalta on 
huomattava, että parhaat käytännöt siirtyvät ope-
tukseen kentän kokemuksista. Muistaen sen, että 
kentällä tapahtuvan ja puolustushaarojen tavoittele-
man hyvän ammatillisen osaamisen siirtävät parhai-
ten opetettaville puolustushaara-, aselaji- ja toimi-
alakouluista sekä kentältä tulevat alojensa osaajat, 
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on lakitekstin taustalla nähtävä puolustushaarojen 
henkilöstösuunnitteluun kohdistuva vaatimus hyvi-
en käytäntöjen siirtämisestä upseerisiirtojen avulla 
korkeakouluun. 

Valmistumishetkellä Santahaminassa on toki 
tieto, ketkä upseereista ovat periaatteessa sopivia 
opettajiksi, mutta vain koulutuksen kentällä on kä-
sitys siitä, ketkä ovat omaksuneet parhaat käytän-
nöt. Kysymys on eräänlaisesta jalostuksesta, jossa 
jokaisen tahon olisi tunnettava vastuunsa – hyviä 
kouluttajia ei lopun perin tuota koulun johto tai 
välttämättä edes kurssien johto, vaan harjoituksia 
johtavat, valvovat ja esimerkkeinä toimivat opet-
tajat. Opettajia tarvitaan tuomaan kokemuksia ai-
nakin kaikista maavoimien valmiusyhtymistä sekä 
erityisprofiilisista prikaateista sekä meri- ja ilmavoi-
mien erityyppisistä osista. 

Vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa ja tutkimus-
tulosten vaikuttavuuden edistäminen tehtävänä on 
suora seuraamus Maanpuolustuskorkeakoulun pro-
fiilista yleisessä tiedon kentässä. Sen on puolustus-
valiokunta kirjannut mietinnössään hyvin kohdas-
sa, jossa teksti käsittelee siviiliopiskelijoita. MPKK 
keskittyy tutkimuksessa, tiedon tuottamisessaan ja 
opetuksessaan turvallisuutta, kriisejä, sotaa ja ase-
voimien kehitystä koskeviin asioihin. Muut yliopis-
tot eivät maassamme sitä tee.  

Edellä mainittujen tarkentavien normien laadin-
nan ohella säädöksistä aiheutuu muitakin seura-
uksia. Maanpuolustuskorkeakoulun strategia-asia-
kirjan uusinta on ollut jo hetken vireillä. Nyt sen 
laatimiselle on riittävät perusteet. Strategiakaudek-
si on hahmottunut 2010–2020. Keskeiset haasteet 

– roolit joukkotuotannon kouluttajien ja sodanajan 
johtajien tuottamisessa, asevoimien tulevien tehtä-
vien ja sodankäynnin tulevaisuuden selvittämisessä 
sekä omasta kehittymisestä huolehtiminen – eivät 
muutu. Visiotakaan ei tarvinne tarkentaa, mutta 
tulevalle reilun kymmenen vuoden jaksolle on löy-
dettävä kehityslinjat ja askelten aikamääreet kohti 
visiota. Tämän hahmottelun on tapahduttava vuo-
den 2009 aikana.

Toinen työtä vaativa ponnistus on kattavan toi-
mintakäsikirjan laatiminen. Ajatuksena on saada 
verkkoon indeksistä liikkeelle lähtevä neliportainen 
toimintakäsikirja, jossa klikkaamalla löytää vasta-
ukset lähes kaikkiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
töissä tarvittaviin toimintamalleihin ja asiakirjoi-
hin. Tämänhetkinen tila, jossa vastauksia yksinker-
taisiinkin kysymyksiin joutuu etsimään asiakirjojen 
viidakosta, ei voi enää pitkään jatkua. 

Kolmas merkittävä panostuksen kohde on vuo-
den 2010 loppuvuoden laatujärjestelmän audi-
tointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston audi-
toinneista eivät kaikki siviiliyliopistot selvinneet 
vaivatta. Meillä saattaa olla erikoisluonteestam-
me etua, samoin kuin siitä, että eräät asiat olivat jo 
2001 hyvällä tolalla. Yhdistetyn laatujärjestelmän 
luonti näin moniulotteiseen organisaatioon ja sen 
toimintoihin on kuitenkin melkoinen haaste.

Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille maanpuo-
lustuskorkeakoululaisille. Tästä tulee hyvä vuosi!

Rehtori
Kenraalimajuri  Pertti Salminen
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SEKAKALAA

Herra Hong oli siis luottokus-
kimme, jonka valitsimme ihan 
sattumalta yritettyämme kävel-
lä Phnom Penhissä – kaupungis-
sa, jossa on vaan noin 1,5 miljoo-
naa asukasta. Päädyimme käyttä-
mään hra Hongin palveluita sen 
jälkeen, kun yritimme kaupun-
kiin päästyämme kävellä sekä tu-
tustumisen että pikku kuntoilun 
merkeissä. – Pieleen meni: meitä 
kävelijöitä oli vain kolmisenkym-
mentä, joista muut 25 olivat ka-
turoskien keräilijöitä ja ne mysti-
set kolme muuta olivat Lexuksen 
(!) omistajia, jotka olivat joutu-
neet hylkäämään ajoneuvonsa yli 
kymmenen metrin päähän vain 
siksi, että muut Lexuksenomista-
jat olivat jo ehtineet ensin valtaa-

maan vähäisen, etäisesti MPKK:n 
esterataa muistuttavan ”jalkakäy-
tävän”. Siperia siis opetti, ja hra 
Hong tuli värvätyksi. Hän on si-
käläinen TukTuk-kuski, joka su-
hailee liikenteessä 125 cm2 -vetoi-
sen moottoripyörän ja siihen kyt-
ketyn neljän hengen katetun pe-
räkärryn kanssa.

ensimmäinen opetus oli usko asi-
aan, johon aina viimeistään sek-
sissä törmätään: onko koolla mer-
kitystä? Vastaus a´ la Hong on se, 
että ei ole: hän ajoi sinne, minne 
me halusimme; olipa vastassa sit-
ten yksittäinen rekka-auto tai ko-
konaisen pääkadun liikennevirta. 
Kokemus oli aivan uskomaton ih-
misille, jotka ovat eskoriiheläläi-

sen varovuusopin läpitunkemia ja 
vannovat vielä edesmenneen Tal-
jan nimeen. –Deduktiivinen to-
tuus on se, että usko asiaasi, niin 
se onnistuu. 

Toinen opetus oli usko johdon-
mukaisuuteen: Hong näytti toi-
minnallaan, että pitää edetä joh-
donmukaisesti ja epäröimättä. 
Jos epäröit, niin muut eivät osaa 
lukea sinua ja ajatustasi. Jos teet 
kerrankin odottamattoman leh-
mänkäännöksen, niin luultavas-
ti kuolet. Johdonmukainen ete-
neminen ei tarkoita junnaamis-
ta byråkratiassa tai luvan kyse-
lemistä näennäisesti isommilta: 
homma pitää hoitaa määrätie-
toisella etenemisellä haluttuun 

Herra Hongin matkassa

Poikkesimme lomalla adventtisohjoa paossa. Saigonin liikennehelvetin jälkeen 
Kamputsean pääkaupunki Phnom Penh tuntui lähinnä taivaalta – eihän siellä edes 
ollut kolmea miljoonaa mopoa. Ehkäpä juuri siksi olikin aikaa miettiä, mitä opittavaa 
hra Hongista saattaisi olla.

Kirjoittaja on kuvan jäykistä hahmoista vasemmanpuoleinen.
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suuntaan, vaikka vastassa olisi 
kymmenen Lexusta tai isompaa 
kuorma-autoa. Haluttuun suun-
taan mennään johdonmukaises-
ti ja pikku äänimerkkejä antaen 
niille, jota eivät vielä ole havain-
neet vääjäämätöntä suunnanva-
lintaa. Niin päästään myös pe-
rille. Suunnan valintaan kuuluu 
myös johdonmukainen ja tilan-
teen hyväksi käyttävä oikominen. 
- Ja haluttua suuntaa ei sovi vaih-
taa tuuliviirin tavoin aina ”tasal-
ta ja puolelta”!

Kolmas opetus oli usko palve-
luun: pari kertaa annoimme tu-
ristin osaamisella ilmeisen epä-
selvän osoitetiedon, mutta kui-
tenkin se lieni riittävän suuntaa-
antava, sillä hra Hong ryhtyi ta-
voitemaastoon päästyä aktiivisiin 
toimiin selvittääkseen paikallisil-
ta, että missähän se kohde oikein 
on – ja onnistui aina. Hyvä pal-

velu on jostakin kumman syystä 
aina yhtä hieno kokemus niin lo-
malla kuin työssäkin. – Miksikö-
hän siihen törmää niin valitetta-
van harvoin korporaatioiden do-
minoimassa Suomessa?

VaiKKa alkajaisiksi hehkutinkin 
hra Hongin cooliutta isompiaan 
vastaan, niin kyllä hänkin faktat 
osasi: neljäs opetus Herra Hon-
gia tarkkaillessa olikin, että vah-
vemman laki on sielläkin fakta: 
se merkitsee sitä, että kun teräs-
tehtaan ylikuormattu Kamaz (tie-
doksi: neuvostovalmisteinen rujo 
rekkaveturi) tulee vastaan tien 
väärällä puolella eikä halua kuul-
la tuktukin määrätietoista tööt-
tiä, niin on ihan oman turvalli-
suuden vuosi varminta joustaa ja 
väistää, vaikka oma ajatus kul-
kusuunnasta ja etuajo-oikeuden 
oikeutuksesta olisi toinenkin.  – 
Samaa taitaisi olla hyvä soveltaa 

myös omaan ajatusmaailmaan: 
jos jokin asia on selvästi omaa 
mielihalua vahvempi ja merkit-
sevämpi, niin turha on inistä vas-
taan tilanteessa, jossa jää vääjää-
mättä ”Kamazin” alle. –Jousta-
malla vähän säästyy enemmältä 
päänvaivalta.

lopuKsi: olipahan taas pirun 
terveellistä huomata, että viisaus 
on aika yleismaailmallista ja sitä 
löytyy useimmiten arjen osaajil-
ta. Jännittävä havainto oli sekin, 
että sääntöjen puuttuessa yhtei-
nen tahto, ymmärrys ja jousta-
va toiminta auttaa hyvin pitkäl-
le - jopa niin pitkälle, että tällai-
nen normeja vieroksuva oikoja 
käy miettimään koko korkeakiil-
toisen sääntöviidakon mielettö-
myyttä.  

Aulis Minkkinen

Mekongin ylittäneeseen monimuotoiseen seurueeseemme kuului mm. eläviä sikoja ja kuolleita kanoja. Huomatkaa myös vapaahko 
kattokuormakulttuuri.
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Varusmiesten sopeutumisen syyt ja 
seuraukset

Kirjamessuilla kuhisi

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuja esiteltiin toisen kerran kirja-
messuilla. Osasto komistui vaaraimenpunaiseksi ”upseerin kirjastok-
si” muhkeine nojatuoleineen. Tämän vuoden bestselleriksi nousi juuri 
ennen kirjamessuja julkistettu Porkala – i händelsernas centrum.

Humanitaarisen 
logistiikan 
instituutti aloitti

Svenska handelshögskolan 
Hanken ja Maanpuolustus-
korkeakoulu perustivat yhdes-
sä Humanitarian Logistics and 
Supply Chain Research Insti-
tuten, lyhyemmin  HUM-
LOG-instituutin. Kriisinhal-
lintatilanteissa usein juuri so-
tilashenkilöt tukevat esimer-
kiksi hätäavun toimitusketju-
ja ja avun jakoa toimitusket-
jun loppupäässä. Hätäavun 
logistiikan lisäksi tutkimus-
aloihin kuuluvat kehitysyh-
teistyön logistiikka. Humani-
taarisen logistiikan tutkimuk-
seen keskittyvä instituutti toi-
mii Hankenin yhteydessä. Ins-
tituutin johtajana toimii apu-
laisprofessori Gyöngyi Kovács. 
Hallituksen puheenjohtaja on 
MPKK:n tutkimusjohtaja pro-
fessori Hannu H. Kari.

Instituutin avajaisseminaa-
rissa joulukuussa oli kool-
la seitsemisenkymmentä lo-
gistiikan tutkijaa Euroopasta 
ja muualtakin. Seminaaris-
sa kuultiin mm. Unicefin hä-
täavun logistiikkaketjuista. 
Unicefilla on kyky toimittaa 
ripeästi hätäapua, silti logis-
tiikkaketjuja ja niiden auk-
koja voidaan aina parantaa. 
Sotilaslogistiikka hyötyy logis-
tiikan tutkimuksesta ylipää-
tään sekä tutkijoiden keskit-
tymisestä instituutin liepeille. 
HUMLOG-instituutti on lä-
heisessä yhteistyössä HUM-
LOG Group -tutkimusverkos-
ton kanssa ja toimii verkoston 
sihteeristönä. Mukana tutki-
musverkostossa on useita so-
tilaslogistiikan tutkijoita.

H U M LO G - i n s t i t u u t -
ti www.hanken.fi/public/en/
humloginstitute

Sähköiset sanakirjat käyttöön

Puolustusvoimat on hankkinut käyttöönsä erinomaiset sähköiset 
sanakirjat. Verkossa toimivat suomen, ruotsin, englannin, rans-
kan, saksan ja venäjän kielten sanakirjat. Tavanomaisten sanakir-
jojen lisäksi käytettävissä ovat mm. kaupan ja tekniikan sanakir-
jat sekä useiden kielten sotilassanakirjat. Maanpuolustuskorkea-
kouluun kuuluva Kielikeskus toimi asiantuntijana sanakirjojen 
hankinnassa. Opiskelulle ja tutkimukselle Maanpuolustuskorkea-
koulussa sanakirjat ovat oiva tuki.

LYHYESTI

Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkijaupseeri, kapteeni Mikael 
Salo väitteli Tampereen yliopis-
tossa varusmiesten sopeutumises-
ta varusmiespalvelukseen. Varus-
miesaika saatettiin kokea kasvat-
tavana positiivisena kokemukse-
na tai karvaana kalkkina. Varus-
miehen oma asenne oli kyselyi-
hin vastanneilla kahdella tuhan-
nella varusmiehellä merkittävin 
tekijä sopeutumiseen. Salo pää-
tyy johtopäätöksen, että ”haasta-

va koulutus, positiivinen ilmapii-
ri ja yhteistoiminnallisuuteen ja 
ryhmäkiinteyteen panostaminen 
ovat tehokkaita keinoja tukea va-
rusmiesten sopeutumista ja hy-
vinvointia. Siksi juuri nämä te-
kijät tulisi huomioida varusmies-
palvelusta kehitettäessä.”   

Väitöskirja on luettavissa Tam-
pereen yliopiston verkkoväitök-
sistä: http://acta.uta.fi/teos.
php?id=11126
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Uusi Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta toi 
voimaantullessaan myös muutoksia kor-
keakoulun organisaatioon. Vaikka asioilla 

on vain varsin ohut suoranainen yhteys, niin tässä-
kin hommassa kertarysäys on parempi, kuin paloit-
tain tehtävät osamaksusuoritukset. Laatikkoleikki 
oli nyt ”must” – vaikkakin sitä olisi ehkä pitänyt 
tehdä enemmänkin.

Miksi kaikki kerralla?

On toki totta, että vain osa organisaatiotarkistuk-
sista selittyy suoranaisesti lain mukanaan tuomis-
ta muutoksista. Pääosa muutoksista on laista riip-
pumatonta itse ideoitua toiminnan kehittämistä. 
Sen toimeenpano on ajoitettu samanaikaisiksi lain-
muutoksen kanssa puhtaasti käytännöllisistä syistä: 
lain voimaantulo edellyttää käytännössä sekä joh-
tosäännön että sitä täydentävän työjärjestyksen uu-
siksipanoa, ja näistä johtoasiakirjoista lähtevä työ-

ketju ulottuu tulosyksiköiden työjärjestysten kautta 
aina yksittäisten työntekijöiden tehtävänkuvauksiin. 
Olisi suorastaan typerää tehdä näin isot työt muuta-
man kuukauden välein peräkkäin, joten siksi kaik-
ki kerralla. –Siis vaikka ”kaikki kerralla” –työmäärä 
tuntuukin isolta, niin se on vähemmän, kuin sama 
kahdesti vuodessa.

Miksi vararehtorin rooli muutettiin?

Vararehtorin rooli on MPKK:n organisaatiossa verra-
ten uusi. Voidaankin sanoa, että tehtävän ensimmäis-
ten, hyvin nopeasti vaihtuneiden hoitajien työpanos 
on kulunut täydelleen uuden tutkintojärjestelmän 
luomiseen ja vararehtorin varsinaisen roolin kirkas-
taminen korkeakoulun linjaorganisaation esimiehenä 
on jäänyt käytännön syistä johtuen vähemmälle.

Ensimmäinen kokeilu vararehtorin roolista ase-
moi hänet tutkinto-osastojen esimieheksi, jossa 
roolissa vararehtori oli sangen luontevan oloinen 

Laatikkoleikkiä
huvin vuoksi?



10  DEFENSOR PATRIAE 1/2009  1/2009 DEFENSOR PATRIAE 11

korkeakoulun saranapinta pääasiakkaiden – Pääesi-
kunnan ja puolustushaarojen sekä Rajavartiolaitok-
sen – suuntaan.

Uudessa roolissa vararehtorista tuli opetuksen esi-
mies. Tämä, lähinnä yliopistojen dekaania vastaava 
tehtävä on nähty ulkoista rajapintaa tarpeellisem-
maksi sisäiseksi rajapinnaksi: koko ainelaitoskent-
tä yhdistyi nyt yhden päätoimisen esimiehen, vara-
rehtorin johtoon.

Samassa yhteydessä vararehtorin johtoon organi-
soitiin kootut opetuksen kehittämisen ja opiskelija-
hallinnon resurssit yhdeksi Opintoasiainosastoksi. 
Tältä, jo runsas vuosi sitten perustetulta kaksihat-
tuiselta yksiköltä odotetaan nyt tiivistä otetta koko 
tutkintojärjestelmän muodostamasta uraputkesta 
sen lisäksi, että se tuottaa huomattavan osa opiskeli-
joiden tarvitsemista opintoasiain- ja opintososiaalis-
ten etujen palvelusta. Lisäksi todettakoon, että osas-
ton päällikön tehtävään on voimakkaasti liimattu 
uutena velvoitteena myös MPKK:n koulutuspäälli-
kön rooli, joka on uusi ja merkittävä rajapinta suh-
teessa pääasiakkaisiimme.

Lopuksi vielä yksi – eikä ehkä vähäisin – syy uu-
teen vararehtorin asemointiin: aiemmassa vuoden 
2008 organisaatiossamme rehtorilla oli 16 suora-
naista alaista, tulosyksikön esimiestä. Jo roomalai-
sen sotataidon alkeiden mukaan siinä oli noin puo-
let liikaa, ja tuo vanha viisaus ei ole ainakaan vielä 
kohdannut ”best before” –leimaansa. Kun varareh-
tori otti nyt ainelaitokset johtoonsa, niin rehtorin 
suoranaisiksi alaisiksi jää nettona seitsemän tulosyk-
sikköä aiempaa vähemmän.

Miksi Johtamisen- ja Koulutustaidon laitokset 
yhdistettiin?

Alunperäisenä visiona oli nyt toteutettavaa mallia 
vielä laajempi laitosten yhdistäminen. Tämä on ta-
voitteena siksi, että vähemmän tulosyksiköitä mer-
kitsee vähemmän välttämättömään tulosyksikköby-
rokratiaan sitoutuvaa henkilöstöä ja enemmän laa-
jakatseisuutta, mitä tulee henkilöstön käyttöön ja 
sen osaamisen kehittämiseen. 

Vuonna 2009 alkavien maisterikurssien myötä - 
kun mikään olemassa oleva velvoite tai sen volyy-
mi ei ole poistumassa - me tarvitsemme enemmän 
väkeä tuottavaan työhön: tutkimukseen ja opetuk-
seen. Ainoaksi lääkkeeksi puolustusvoimien sisäl-
lä on luvattu se, että minkä itse irti saat, sen voit 
hyödyntää. Siksi tavoitteena nyt ja jatkossa on vä-
hentää ainelaitosten määrää, jotta edes yksittäisiä 
virkoja saadaan ”kentälle”. - Siis väkeä pois ainelai-

toshallinnosta.
Aloitus on maltillinen, kun yhdistämme vain 

kaksi ainelaitosta. Tämä tehdään yhdistämällä paita 
ja pee: johtaminen ja sotilaspedagogia (omaa sukua 
”koulutustaito”). Näin toimien vapautetaan yksi ai-
nelaitoksen johtajan virka, josta on tarkoitus tehdä 
virkajärjestelynä yksi uusi professuuri korkeakoulun 
käyttöön. –Tämä on käytännön tyyppiesimerkki 
siitä henkilöstöhallinnon palapelistä, jossa henkilö-
työvuosia lisäämättä luodaan sisäisiä resursseja pää-
bisnekseen, tutkimukseen ja opetukseen. 

Mitä muuta viritetään?

Organisaatiotarkistus ja siihen liittyvät työjärjes-
tysmuutokset sisältävät myös viilauksia, jota eivät 
suoranaisesti näy laatikkoleikeissä tai sitten näky-
vät vain nimikysymyksissä. Tällaisia matalan pro-
fiilin muutoksia ovat
•	 Taktiikan	ja	sotatekniikan	laitokset	saavat	molem-

mat uusia ja merkittäviä reviirejä ja niihin liittyen 
myös sisäisinä kohdennuksina lisäresursseja: Tak-
tiikan laitos saa lisäresursseja ottaakseen aiempaa 
selkeämmän kopin sotilasorganisaatioiden toi-
mintaan kuuluvan esikuntaopin (nyk. FINGOP) 
opetuksesta ja Sotatekniikan laitokselle kohden-
netaan resursseja jotta se voi osaltaan vastata puo-
lustusmateriaalin hankintoihin ja elinkaaren hal-
lintaan kuuluvasta uudesta opetusohjelmasta.

•	 Pienenä,	lähinnä	kosmeettisena	virityksenä	tässä	
yhteydessä toteutetaan myös yksi nimenvaihdos 
vailla toiminnallisuuden muutosta: vuoden 2008 
alusta lukien korkeakouluun muodostettu Puolus-
tusvoimien kielitoimiala ristitään nyt alunperäi-
sen ajatuksen mukaisesti Kielikeskukseksi, koska 
se on ymmärrettävämpi nimi kaikkiin sidosryh-
miemme suuntaan. Tässä tapauksessa uudel-

Vararehtori, prikaatikenraali Vesa Tynkkynen
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leenristiminen ei muuta miksikään organisaation 
toiminnallisuutta: Kielikeskus on koko puolus-
tusvoimia palveleva, maan kattava asiantuntija- 
ja alueorganisaatio..

Miksi esikuntakin pantiin uusiksi?

Korkeakoulun esikunta – siviiliksi sanottuna hallin-
tovirasto – uudistettiin jo viime elokuussa siten, että 
aiemmat kahdeksan toimialaa niputettiin kolmek-
si yksiköksi: Henkilöstö-, Kehittämis- ja Palveluyk-
sikkö. Toimenpide virallistetaan nyt korkeakoulun 
uuden johtosäännön vahvistamisen yhteydessä.

Toimialat niputettiin uusiksi, jotta niiden välille 
muodostuneita, tarpeettoman hyvin vartioituja re-
viirirajoja saadaan madalletuksi samalla kun esikun-
nasta siirretään muutama upseeritehtävä opetukseen 
ja tutkimukseen. Lisäksi muutoksen tavoitteena on 
kehittää esikunnan toiminnallisuutta seuraavasti: 

Henkilöstöyksikön haasteena on viilata itsensä 
asiantuntijaorganisaatioksi, joka aktivoi tulosyksi-
köt ennakoivaan rekrytointiin ja osaamisen hallin-
taan ja hoitaa laadukkaasi henkilöasioihin liittyvän 
oman leiviskänsä. Kehittämisyksikön tehtävänä on 
kehittää strategiaa, toiminnan laatua ja käyttää lai-
vatermein sanottuna paattia ohjaavia telegramme-
ja, joilla ajetaan johdon haluamaan suuntaan laa-
dukkaasti.. Palveluyksikön haastavana tehtävänä on 
huolehtia alati muuntuvassa palveluiden hankinta-
verkostossa siitä, että pääbisnes pyörii kitkatta – 
onpa se sitten itse tuotettua tai palvelunhankintaa.

Paperilla esikunnan kohtaama muutos on aika 
pieni, mutta sen ideologinen velvoittavuus on iso.  
Esikunnan tehtävänä on tuottaa korkeakoulun joh-
don tukipalvelut ja tulosyksiköiden tarvitsemat yh-
teiset asiantuntijapalvelut. - Eikä toisinpäin.

Lopuksi: mitä jäi tällä kertaa tekemättä?
Korkeakoulun johdon päätavoitteista jäi vuo-
den 2009 organisaatiouudistuksessa kolme 
kokonaisuutta odottamaan toteutumistaan. 
Näistä ensimmäinen ja välittömästi halutuin 
oli sotatieteiden maisteriopintojen eriyttämi-
nen omaksi yksikökseen. Tätä tavoiteltiin siis 
jo nyt, jotta uusi opinto-ohjelma olisi saavut-
tanut selkeän itsenäisen statuksen, mutta esitys 
jäi vaille Pääesikunnan ymmärrystä.

Toinen tulevaisuuden visio on jatkaa aine-
laitosten yhdistämistä esimerkiksi siten, että 
muodostettaisiin kaksi isoa ainelaitosta, jois-
ta toinen olisi Johtamisen ja sotilaspedagogi-
an laitoksesta ja Käyttäytymistieteiden laitok-

sesta muodostettava ”ihmistieteiden laitos”. Toinen 
mahdollinen ainelaitosnippu voisi sitten muodostua 
Sotatieteiden laitokseksi siten, että nykyiset Strate-
gian, Taktiikan ja Sotahistorian laitokset liitettäi-
siin yhteen.

Pitkään muutoskonseptissa oli myös ns. erillisyk-
siköiden, eli Sotamuseon, Kirjaston ja miksei myös 
Maanpuolustuskurssien hallinnollisen johtosuh-
teen muuttaminen pois rehtorin vastuulta. Menet-
tely olisi ollut mahdollinen, sillä kaikki nämä yksi-
köt ovat oman alansa valtakunnallisia guruja, joiden 
vahva toimialajohtajuus perustuu aivan muualle, 
kuin esimieheksi osoitetun henkilön heraldiikkaan. 
Ratkaisuksi kuitenkin tällä erää jäi se, että erillisyk-
siköt jatkavat rehtorin suoranaisina alaisina. 

Ihan lopuksi: entä seuraava askel?

Yksi asia on varma: tämä organisaatiotarkistus ei jää 
Maanpuolustuskorkeakoulun viimeiseksi – tuskin 
edes tällä vuosikymmenellä. Vaikka korkeakoulun 
johdon tavoitteena onkin suunnitella seuraava iso 
steppi vastaamaan vasta vuonna 2014 eteen tulevaa 
esiupseerikurssin uudelleenjärjestelyä, niin tähän 
väliin mahtuu monta uutta hyvää ajatusta. Niitä 
syntyy niin yhteiskunnan, opiskelijoiden, työnte-
kijöiden, kuin esimiestenkin suunnasta. Niitä voi 
syntyä myös lainsäädännön kehittämisen kautta, jos 
vaikkapa saamme jatkossa rahastotalouden työkalu-
ja käyttöömme.

Älkää pihdatko ajatuksianne, sillä jopa matrii-
si-asiantuntijaorganisaatiotkin saadaan toimimaan 
hyvillä työntekijöillä – rohkenen sanoa näin, sillä 
meillä on siitä jo näyttöä.  

Aulis Minkkinen
Hallintojohtaja

Osataan sitä muuallakin - kirjoittajan tallentama esimerkki selkeistä 
johtosuhteista Kamputseassa.
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ensimmäiset kaksivuotiset sotatieteiden mais-
teriopinnot alkavat syyskuussa 2009, ja 
suurin osa opiskelijoista päättää opintonsa 

elokuun lopulla 2011. Uusi maisterikurssi käyn-
nistetään vuosittain.

Merkittäviä muutoksia 

Muuttuva toimintaympäristö ja tehtävien moni-
puolistuminen edellyttävät upseereilta laaja-alaista 
osaamista, akateemista sivistystä ja kykyä kehittää 
itseään. Monia maisterikurssia koskevia toiminta-
periaatteita on arvioitu uudelleen, jotta ne vastaisi-
vat paremmin tarpeita ja toimintaedellytyksiä.

Maisteriopinnot toimeenpannaan ensimmäis-
tä kertaa Bologna-prosessin mukaisesti. Opintoja 
on edeltänyt kolmivuotinen kandidaatintutkinto 
ja neljä vuotta käytännön työtä joukko-osastoissa. 
Tähän asti sotatieteiden maisteriopinnot ovat kes-
täneet yhden vuoden ja ne on suoritettu välittö-
mästi kandidaattiopintojen jälkeen.

Maisteriopintojen suorittamiseen on luotu kaksi 
polkua. Pääosa opiskelijoista aloittaa maisteriopin-
not neljän vuoden työelämävaiheen jälkeen ja var-
sinaiset opinnot kestävät kaksi vuotta. Ilma- ja 
maavoimien ohjaajien maisteriopinnot alkavat vä-
littömästi kandidaattiopintojen jälkeen, ja ne kes-
tävät kuusi vuotta. Poikkeava järjestely johtuu siitä, 
että ohjaajien maisteriopinnot on sovitettava yh-
teen lentokoulutusohjelmien kanssa. Kumpaakin 
polkua pitkin sotatieteiden maistereiksi valmistu-
taan samaan aikaan, kuuden vuoden kuluttua kan-
didaattiopintojen päättymisestä.

Sotatieteiden 

MAISTERIKSI 
Varsinaisia opintoja edeltää vuoden mittainen 

orientoiva vaihe, jonka aikana opiskelija hankkii 
perusteet ja valmiudet maisteriopintojen aloitta-
miseen ja suorittamiseen. Orientoivan vaiheen tär-
keimpiä tehtäviä ovat henkilökohtaisen opintosuun-
nitelman (HOPS) laatiminen, oppiainevalinnat sekä 
pro gradu -tutkimuksen aihealueen valinta. Orien-
toivan vaiheen aikana suoritetaan myös täydentävät 
siltaopinnot, mikäli niihin on tarvetta.

Maisteriopinnot tuovat uudenlaisen haasteen 
opintojen suunnitteluun, opiskelijahallinnon jär-

Max Sjöblom
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jestelyihin, opintojen ohjaukseen sekä kurssien joh-
tamiseen. Kahden vuoden kuluttua kaksivuotista 
opintopolkua suorittaa samanaikaisesti kolme kurs-
sia: yksi on orientoivassa vaiheessa, yksi suorittaa 
ensimmäisen opintovuoden opintoja ja yksi toisen 
opintovuoden opintoja. Samanaikaisesti ilma- ja 
maavoimien ohjaajat suorittavat kuusi vuotta kes-
täviä opintojaan, kaikki ryhmät oman erilaisen ai-
kataulunsa mukaisesti. Johtamiseen ja hallinnoin-
tiin liittyvät haasteet lisääntyvät entisestään siinä 
vaiheessa, kun maisteriopinnot avataan siviiliopis-
kelijoille, todennäköisimmin vuonna 2010. 

Pääosalla opiskelijoista on takanaan kolme vuot-
ta kestäneet sotatieteiden kandidaattiopinnot ja 
useamman vuoden kestänyt käytännön harjoitte-
lu joukko-osastoissa. 

Työelämävaiheessa hankittu vankka käytännön 
osaaminen sekä maisteriopintojen rakenne, sisältö 
ja ajallinen kesto antavat erittäin hyvät lähtökohdat 
tietämyksen ja osaamisen syventämiseen ja laajen-
tamiseen. Lähtökohdat on otettu huomioon opin-
tojen järjestelyissä ja sisällössä.

Toteuttajaportaasta johtotehtäviin

Maisteritutkinnon suorittamisen jälkeen upseeri-
en tehtävät ja niiden luonne muuttuvat toteutta-
japortaan tehtävistä sodan ajan joukkoyksikkö- ja 
rauhan ajan perusyksikkötason johtajatehtäviksi. 
Tehtävien hoitaminen edellyttää valmiuksia itse-
näiseen ja omatoimiseen työskentelyyn pitkäjän-
teisesti ja suunnitelmallisesti. Maisteriopintojen on 
kehitettävä myös näitä valmiuksia. Tavoitteen saa-
vuttamista tukee henkilökohtainen opintosuunni-
telma (HOPS) ja siihen liittyvä opintojen ohjaus. 
Keskeisenä periaatteena on, että opiskelija on itse 
vastuussa omista opinnoistaan ja osaamisensa ke-
hittymisestä.

Myös opiskelijoiden opintososiaalinen tilanne 
muuttuu aikaisemmasta, ja maisterikurssin aika-
na se vastaa lähinnä esiupseerikurssilla opiskelevien 
asemaa. Opintojen aikana opiskelijat ovat määräai-
kaisessa virkasuhteessa joukko-osastoissaan, mutta 
komennettuina kurssille. Maisteriopiskelijoiden uu-
denlainen asema ja opintojen järjestelyt lisäävät yh-
teistyötarvetta maisterikurssien johdon ja joukko-
osastojen kesken. 

Maisteriopinnot ovat suuri haaste myös joukko-
osastoille. Joukko-osastojen koulutustehtävät pyö-
rivät intensiivisellä teholla, ja opistoupseerien siir-
tyessä eläkkeelle osaavien kouluttajien tarve kasvaa 
perusyksiköissä. Maisterikurssille osallistuvat luut-

nantit hoitavat tärkeitä koulutustehtäviä, ja he ovat 
maisteriopintojensa takia kaksi vuotta poissa jouk-
ko-osastojen käytännön töistä. Panos-tuotosnäkö-
kulmasta tilanne on haasteellinen.

Ymmärrys ja osaaminen  
kehittyvät kokonaisuutena

Sotatieteiden maisteritutkinnon tarkoituksena on 
syventää ja laajentaa sekä upseerien sotatieteellis-
tä ymmärrystä että upseerin ammatissa tarvittavaa 
osaamista erityisesti opiskelijan valitsemassa pää-
aineessa ja ammatillisella erityisalalla. Tavoitteena 
on tuottaa osaavia upseereita sodan ja rauhan ajan 
tehtäviin entistä monimuotoisemmassa ja jatkuvas-
ti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Maisteriopinnot muodostavat kokonaisuuden, 
jossa syvällisen sotatieteellisen ymmärryksen ja käy-
tännön osaamisen kehittyminen sovitetaan yhteen 
rinnakkain, mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sella tavalla. Maisteriopintojen lähtökohtana on, 
että käytäntö yhdistetään teoriaan ja toiminta liite-
tään laajaan ja syvälliseen viitekehykseen. Kaksi- ja 
kuusivuotisten maisteriopintojen kautta siihen tar-
joutuu aikaisempaa paremmat mahdollisuudet.

Mikä muuttuu?

Kaksivuotiset maisteriopinnot ovat uusi kou-
lutustuote. Aikaisempiin maisteriopintoihin 
verrattuna moni asia muuttuu, esimerkiksi

•	 Lisätään	opiskelijoiden	henkilökohtaista	
vastuuta oppimisesta

•	 Luovutaan	keskitetystä	opintojen	suunnitte-
lusta ja kurssikohtaisista viikko-ohjelmista

•	 Siirrytään	henkilökohtaiseen	opintojen	
suunnitteluun ja toiminnalliseen itseohjautu-
vuuteen

•	 Opintojaksojen	suorittamiseen	on	eri	vaihto-
ehtoja

•	 Opinnot	kestävät	yhden	vuoden	sijasta	kaksi	
vuotta

•	 Opintoja	edeltää	neljän	vuoden	käytännön	
työ	joukko-osastoissa

•	 Opinnot	ovat	työelämäsidonnaisia

•	 Käytetään	syvälliseen	ymmärtämiseen	ja	
oppimiseen tähtääviä opetusmenetelmiä

•	 Arvioidaan	irrallisen	asiatiedon	sijasta	ym-
märrystä

•	 Annetaan	henkilökohtaista	opintojen	ohja-
usta HOPSin tueksi

•	 Opiskelijoiden	opintososiaalinen	asema	
muuttuu.

FAKTA
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Maisterikurssien opinnot muodostuvat kolmes-
ta kiinteästi yhteenliittyvästä osakokonaisuudesta: 
sotatieteellisistä opinnoista, sotilasammatillisista 
opinnoista ja upseerikasvatuksesta. 

Sotatieteelliset opinnot koostuvat pääaineen sy-
ventävistä opinnoista ja pro gradu -tutkielmas-
ta seminaareineen, kaikille pakollisista opinnoista, 
pitkän sivuaineen opinnoista sekä kieli- ja viestintä-
opinnoista. Pakollisten tutkintoon kuuluvien opin-
tojen lisäksi opiskelija voi suorittaa valinnaisia lisä-
opintoja.

Maisterikurssin opiskelijan osaamisen kehittymi-
nen perustuu pitkälti pääaineen opintoihin ja pro 
gradu -tutkielmaan sekä kaikille pakollisiin opin-
toihin. Pääaineen opinnot syventävät ja laajentavat 
opiskelijan sotatieteellistä ymmärrystä ja tuovat pe-
rusteet käytännön liittämiseksi teoriaan.

Oppiaineiden yksityiskohtainen sisältö vaihtelee 
puolustushaarojen tarpeiden ja toimintaympäris-
tön mukaisesti ja tukee myös opiskelijan osaami-
sen kehittymistä tietyllä erityisalalla.  Lisäksi erityis-
alan (aselajin tai vastaavan) osaamista syvennetään 
puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa toisen 
opintovuoden syyskuusta joulukuun loppuun kes-
tävän jakson aikana.

Opintojen sisältö, neljä pääainetta

Opiskelija voi valita pääaineekseen sotataidon, soti-
laspedagogiikan, johtamisen tai sotatekniikan. Pää-
aineen opinnot muodostuvat pro gradu -tutkiel-
masta ja sen laatimista tukevista seminaareista, tut-
kimusmenetelmäopinnoista ja tieteenalakohtaisista 
pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Tutkimus-
työn laatimiseen ja sitä tukeviin seminaareihin on 
varattu 34 opintopistettä, mikä vastaa noin 22 ka-
lenteriviikkoa. 

Tutkimustyön laatimiseen varat-
tu aika, opiskelijoiden ennen opin-
toja hankkima osaaminen ja koke-
mus sekä laadukas tutkimustöiden 
ohjaus antavat erinomaiset mahdol-
lisuudet laadukkaiden ja hyödyllisten 
tutkimustöiden tekemiseen ja opiske-
lijoiden henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämiseen. Paras hyöty saadaan 
antamalla tai määrittämällä opiske-
lijoille sekä heidän toimintaympäris-
töönsä sopivia että joukko-osastojen, 
puolustushaarojen tai aselajien toi-
mintaa kehittäviä tutkimusaiheita.

Kaikki maisterikurssin opiskelijat 
suorittavat pääaineesta riippumatta kaikille pakol-
liset opinnot. Pakollisten opintojen tarkoituksena 
on tarjota opiskelijalle rauhan ajan perusyksikön 
päällikön valmiudet sekä perustan joukkoyksikön 
taistelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Aikai-
semmin erillisinä kursseina järjestetyt pataljoonan 
komentajakurssi ja perusyksikön päällikkökurssi si-
sältyvät pakollisiin opintoihin. Pakollisten opinto-
jen rakenne, sisältö, kesto ja toteutus antavat erit-
täin hyvät perusteet valmiuksien kehittymiseen.

Joukkoyksikön taistelun suunnitteluun ja toteut-
tamiseen liittyvä kokonaisuus (yhteensä 20 opinto-
pistettä) muodostuu viidestä nousujohteisesti to-
teutettavasta opintojaksosta. Perusteet opetetaan 
yhteisesti kaikille, minkä jälkeen opinnot eriytyvät 
puolustushaaroittain ja aselajeittain tai toimialoit-
tain. Osa opinnoista järjestetään Maanpuolustus-
korkeakoulussa ja osa puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluissa. Opinnot sisältävät sekä perustei-
den opiskelua että käytännön harjoittelua. 

Rauhan ajan perusyksikön päällikön valmiuksien 
kehittämiseen tähtäävät opintojaksot (yhteensä 5 
opintopistettä) perusyksikön johtaminen ja hallinto 
sekä perusyksikön pedagoginen johtajuus, järjeste-
tään aivan kurssin lopulla juuri ennen valmistumis-
ta. Siten opintojaksoilla hankitut tiedot ja taidot 
ovat opiskelijoiden tuoreessa muistissa työelämään 
siirryttäessä.

Sotataito pää- tai sivuaineena

Opiskelija voi valita pitkäksi sivuaineekseen jonkin 
neljästä pääoppiaineesta. Mikäli opiskelijan varsi-
nainen pääaine on jokin muu kuin sotataito, hänen 
on valittava sivuaineekseen sotataito (pääsääntöises-
ti taktiikka). Valinnalla halutaan varmistaa kaikkien 
opiskelijoiden sotataidon osaamisen kehittyminen.
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tavoitteiden, toteutusperiaatteiden ja järjestelyjen 
vuoksi opintojen suunnittelu ja ohjaus toteutetaan 
opiskelijalähtöisesti muiden yliopistojen tavoin.

Päävastuu sotatieteiden maisteriopintojen yksi-
tyiskohtaisesta toteutuksesta ja sen suunnittelusta ja 
seurannasta on jokaisella opiskelijalla itsellään. Pe-
rinteistä koko tutkintoa kattavaa viikko-ohjelmaa ei 
laadita, vaan henkilökohtaiset opintosuunnitelmat 
ja opintopolut suunnitellaan pääaineen ja oppiai-
neittain laaditun runkosuunnitelman pohjalta.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman, joka pakollinen osa maisteritut-
kinnon opintoja. Opintosuunnitelmien ja opin-
topolkujen on tuettava opiskelijan pro gradu 
-tutkielmaa ja pääaineen opiskelua.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimi-
nen ja omien opintojen yksityiskohtainen suunnit-
telu on merkittävä toiminnallinen muutos. Muu-
tos edellyttää sitä, että opiskelijoiden lisäksi myös 
opinnoista ja opetuksesta vastaavat henkilöt sisäis-
tävät uudet toimintatavat. 

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu edellyt-
tää sitä, että opiskelijoita ei jätetä yksin. Henkilö-
kohtaiseen opintojen ohjaukseen panostetaan sekä 
Maanpuolustuskorkeakoulussa että puolustushaa-
ra-, aselaji- ja toimialakouluissa.  

Max Sjöblom
Everstiluutnantti

Pitkän sivuaineen opinnot muodostuvat harjoi-
tustyöstä, jonka tulee olla mahdollisimman käytän-
nönläheinen kehittämistyö tai tuote. Kehittämis-
työn tai tuotteen lisäksi harjoitustyöhön kuuluu 
olennaisena osana kirjallinen raportti ja työn esit-
tely seminaarissa. Harjoitustyössä opiskelijan tulee 
osoittaa ammatillista tietoa, taitoa ja ymmärrystä 
ja sen tulee palvella joukko-osaston koulutusta tai 
muuta toimintaa.

Harjoitustyö voidaan tehdä joko orientoivan vai-
heen aikana tai varsinaisten opintojen yhteydessä 
joukko-osastossa (tai vastaavassa). Harjoitustyön ai-
heita voivat esittää sekä harjoitustyön tekijät itse 
että joukko-osastot. Parhaimmillaan harjoitustyö 
palvelee samanaikaisesti sekä opiskelijan oppimis-
ta ja kehittymistä että joukko-osaston toimintaa ja 
sen kehittämistä. 

Kieli- ja viestintäopinnot on pääosin integroitu 
muuhun opetukseen, ja niiden tavoitteena on ke-
hittää käytännön valmiuksia. Myös upseerikasva-
tus on tärkeä osa opintoja, ja sen päämääränä on 
luoda perusteet ja valmiudet toimia upseerina eri-
laissa toimintaympäristöissä sekä kotimaassa että 
ulkomailla. 

Vastuu opinnoista on opiskelijalla

Maisterikursseilla opintojen suunnittelu ja ohjaus 
poikkeavat perinteisesti sotaväen kursseilla totutuis-
ta toimintatavoista. Maisteriopintojen rakenteen, 



16  DEFENSOR PATRIAE 1/2009  1/2009 DEFENSOR PATRIAE 17

Tämä hieman kärjistetty aloitus tulee ensimmäi-
senä mieleen, kun minulta kysytään, mitä eroa on 
sotatieteen kandidaattiopiskelijalla ja maisteriopis-
kelijalla verrattuna siviiliyliopiston opiskelijoihin. 
Vaikka yhtäläisyyttä yliopistojen välillä on haettu 
yhtenäisellä tutkintorakenteella, niin eroja on yl-
lättävän paljon.

 Ensimmäinen mieleeni tuleva eroavaisuus, joka 
ei näy opiskelijalle, on hallinto, jonka alaisuudes-
sa yliopistomme toimii. Olemme ainoa yliopisto 
Suomessa, joka on puolustushallinnon alaisuudessa, 
kun muut taistelevat asemastaan opetusministeriön 
alaisuudessa. Kiristyvässä kilpailussa ja yliopistojen 
rahoitusmallin muuttuessa molemmissa yliopis-
tomuodoissa työskentelevänä pidän tätä hyvänä. 
Meidän ei ainakaan vielä tarvitse taistella samoista 
vähistä rahoista ja yrittää korostaa omaa erikoisuut-
tamme ja puolustella omaa olemassa oloamme. Me 
olemme erikoisia ilman että meidän tarvitsee sitä 
todistaa jokavuotisessa rahanjaossa. Uusi yliopis-
tolaki ilmeisesti muuttaa yliopistojen henkilökun-
nan virkasuhteen työsopimussuhteisiksi, tämäkään 

Sotilasmaisterit
ja siviilimaisterit

muutos ei meitä koske. Laki tuo monia muitakin 
muutoksia hallinnon näkökulmasta, johon en mene 
sen syvemmälle.

Kun opiskelija tulee Maanpuolustuskorkeakou-
luun, hän tietää tulevat opintonsa ensin kolme 
vuotta eteenpäin viikko-ohjelman tarkkuudella. 
Tämän jälkeen hän astuu määräaikaiseen virka-
suhteeseen, palvelee pääsääntöisesti neljä vuotta 
ja tulee suorittamaan maisterintutkinnon kahdes-
sa vuodessa. W5W, eli valmiiksi viidessä vuodessa 
toimii meillä lähes moitteettomasti. 

Myös siviiliyliopistopuolella lähtökohtana on 
opiskelijoiden ripeä valmistuminen. Käytännössä 
tämä on vain haaveilua, sillä opiskelijat joutuvat 
rahoittamaan opintonsa tekemällä töitä. Tämä on 
yksi syy siihen, miksi opintoajat ovat turhan pitkiä 
ja valmistuminen siirtyy pitkiäkin aikoja. Itse tun-
nen jopa 20 vuotta maisteritutkintoa tehneitä.

 Meillä opiskelija saa päivärahaa, ilmaisen asu-
misen, ilmaisen ruoan, vaatetuksen ja jopa matkat 
kotiin muutaman kerran kuussa. SK tai SM opis-
kelija laitetaan tarkkailuun, jos opinnot eivät etene 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Maisterikurssilla	on	käytössä	niin	sanottu	avoin	HOPS.	

HOPS	muodostuu	osakokonaisuuksista,	joissa	opiskelija	omasta	näkökulmastaan	analysoi	opiskelunsa	lähtökoh-
tia, motivaatiotaan ja tavoitteitaan sekä suunnittelee tarkasti, mitä opiskelee ja miten opintonsa suorittaa. 

HOPSin laatiminen aloitetaan jo orientoivan vaiheen aikana.

Maisterikurssin johto ja ainelaitokset tarkastavat HOPSit ja antavat niistä palautteen. 

HOPSia	täydennetään	ja	tarkastetaan	vaiheittain	koko	kurssin	ajan.	

HOPS	kootaan	opintokansioksi,	johon	kerätään	kaikki	opintosuunnitelmaan	ja	opintojen	ohjaukseen	liittyvät	
asiakirjat ja materiaali.

Johanna Anttonen

”Tervetuloa uudet yliopisto-opiskelijat tänne Maanpuolustuskorkeakouluun. 
Tänään aloittavina kadetteina valmistutte kandidaateiksi kolmen vuoden, 
yhden kuukauden ja kolmen päivän päästä eli 31.5.2010 kello 12:00 Kan-
sallisteatterissa ja työskentelette neljä vuotta teille määrätyssä joukkoyksikös-
sä, eli Kainuun Prikaatissa koko kurssi.

” 1.9.2014 tulette takaisin, teille on varattu majoitus Ritaritalosta (pussi-
lakanat tuodaan aulaan), valmistutte 31.5.2016 ja työskentelette teille ennalta määrätyssä paikassa. Jos halu-
atte jostakin syystä vaihtaa alaa, eli ette ota teille määrättyä palveluspaikkaa vastaan, joudumme lähettämään 
teille 8400 euron tai 11 750 euron laskun, riippuen siitä, lähdettekö nauttimaan valtion muuta kapeaa lei-
pää, vai Finnairin isoa tilipussia kandidaatteina, vai jo maisterin paperit saaneena.”

FAKTA
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sovitusti. Mitä siviiliyliopiston opiskelija saa? Hän 
saa vuosittaisen muhkean valtion takaaman opin-
tolainan 3000 euroa, joka maksetaan pankille ko-
rollisena takaisin. Lisäksi opiskelija saa alennuk-
sen ruokaansa, mutta maksaa siitäkin silti reilut 
kaksi euroa/lounas. Muut ruoat tietenkin ostetaan 
ja valmistetaan itse. Terveydenhuolto toimii sivii-
lipuolella hyvin YTHS:n järjestämänä, tosin siitä-
kin pitää maksaa palvelun mukaan. Ja jos opinnot 
eivät etene, ne eivät etene, eikä niiden perään kyse-
le kukaan  muu kuin KELA vuosien päästä.

Vaikka korostankin eroja ja kärjistän asioita, niin 
ei tilanne aivan toivoton siviiliyliopistopuolellakaan 
ole. Opiskelijat saavat vapaasti rakentaa oman tut-
kintonsa, joka MPKK:lla on ennalta määriteltyä 
hyvin pitkälle. Siviilipuolella akateemisen vapau-
den nimissä tullaan ja mennään miten halutaan, 
osallistutaan luennoille tai luetaan itse kotona, ten-
titään tai kirjoitetaan esseitä. Kriittinen massa on 
suurempi Santahaminan rajojen ulkopuolella juuri 
vapaudesta johtuen. 

17.9.2008 MPKK:lla vieraili eri yliopistojen 
opetuksen kehittämisestä vastaavat (Peda Forum). 
Heille meidän järjestelmämme kuulosti lähes unel-
malta. Akateeminen vapaus on viety niin pitkäl-
le siviiliyliopistopuolella, että rajoja ei voida enää 
asettaa, eikä opiskelijan panosta vaatia opintojen 
vauhdittamiseksi. Opiskelijat tulevat ja menevät 
miten haluavat, kännykät pirisevät pitkin luentoja 
ja ovi käy sitä mukaa. Opiskeluaikoja ei tavoitteis-
ta huolimatta ole saatu lyhennettyä ja määräaiko-
ja tehtävissä ei enää noudateta. Opettajan kannalta 
aika haastavaa, mutta niin on hallinnonkin näkö-
kulmasta. Tavoitteet, jotka OPM:n kanssa on ase-
tettu, tulee saavuttaa.

Opiskelijalle tärkeintä valmistumisensa jälkeen 
on saada töitä, alkaa maksaa opintolainaa pois ja 
miettiä kodin ja perheen hankintaa. Akateeminen 
työttömyys on tosiasia, eivätkä opiskelupaikat ole 
oikeassa suhteessa työmarkkinoihin. Siviiliyliopis-
tosta valmistunut opiskelija, varsinkin humanisti tai 
yhteiskuntatieteilijä, joutuukin usein odottamaan 
työttömänä pitkiäkin aikoja, tai mikä uusimpien 
tutkimusten mukaan on huono asia tulevan työ-
tehtävän kannalta, on ottaa muuta työtä vastaan. 
Usein alemman tason työstä on vaikea ponnistaa 

koulutusta vastaavaan työhön. 
Meillä opiskelijalla on työpaikka, johon hän heti 

valmistumisen jälkeen siirtyy. Hänelle ei ole kerty-
nyt opintolainaa, vaan hän pääsee heti aloittamaan 
ns. puhtaalta pöydältä nauttien vakituisesta virka-
suhteesta, kunnes täyttää 55  vuotta. Ystävänsä si-
viiliyliopistopuolella jatkaa vielä 10–13- vuotta, to-
dennäköisesti tulevaisuudessa jopa enemmän.

Vuoden MPKK:lla työskennelleenä halusin tuoda 
esille eroja ja yhtäläisyyksiä (vielä kerran: kärjistä-
en asioita) MPKK:n ja muun yliopistomaailman 
välillä osittain siksikin, että olen liian usein kuul-
lut, miten meillä asiat ovat nyt ja miten niiden pi-
täisi olla. Olen päässyt seuraamaan yliopistomaail-
maa nyt molemmilta puolilta ja uskon että meidän 
järjestelmämme on monilta osin toimiva ja hyvä, 
eikä sitä ole järkeä muuttaa. Elämme muuttuvassa 
maailmassa ja myös MPKK:n tulee muuttua yhteis-
kunnan myötä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
kaikki hyvätkin käytännöt heitetään romukoppaan. 
Ei kaikki mikä on aidan toisella puolella ole vält-
tämättä hyvää tai meidän toimintaympäristössäm-
me sovellettavaa.

Yhtäläisyyksiä ja eroja 

MPKK toimii puolustushallinnon alla, muut •	
yliopistot kuuluvat opetusministeriön hallin-
non alaisuuteen
molemmissa 3+2, eli ensin suoritetaan kolmi-•	
vuotinen kandidaatintutkinto, jonka jälkeen 2 
vuotta kestävä maisterin tutkinto
siviiliyliopistossa tutkinto suoritetaan pääsään-•	
töisesti maisterintutkintoon asti ilman työelä-
mävaihetta, MPKK:ssa tutkintojen välillä on 
neljän vuoden työelämävaihe (poikkeuksena il-
mavoimien ohjaajalinja)
MPKK:lla valmistumispäivä on tiedossa jo •	
opintojen alkaessa, siviiliyliopistossa valmistu-
misvuotta ei voida edes arvailla, vaikka periaat-
teena on W5W, eli valmiiksi viidessä vuodessa
Siviiliyliopistossa opiskelijat tekevät opintojen •	
ohella töitä, joka usein siirtää valmistumista 
Siviiliyliopistoissa opiskelijat ovat opintotuki- •	
ja lainan, sekä asumisetuuksien alaisia. MPKK 
tarjoaa omille opiskelijoilleen ilmaisen asumi-
sen, ruoat, päivärahat, matkat kotiin muuta-
man kerran kuussa jne.
eroja ja yhtäläisyyksiä on edellisten lisäksi •	
monia muitakin, kuten opiskelijan oikeudelli-
nen asema, käyttäytymissäännöt jne.  

Johanna Anttonen, KM

” 

Meillä opiskelijalla on 
työpaikka, johon hän heti 
valmistumisen jälkeen siirtyy.
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Maanpuolustuskorkeakoululla on vankat 
perinteet upseerikasvatuksen saralla. Voi-
daanhan suomalaisen sotilaskoulutuksen 

laskea lähteneen liikkeelle jo Ruotsi-Suomen aikana 
vuonna 1779. Sen sijaan yliopistollisena toimijana 
Maanpuolustuskorkeakoulu on vasta alkumetreillä - 
asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta tuli voimaan 
1.1.1993. Tuolloin asetus määritteli korkeakoululle 
tehtäväksi upseerinvirkaan tarvittavan tutkinto-ope-
tuksen järjestämisen. Lokakuun 1997 päivityksessä 
lisättiin asetukseen mukaan mainita professoreista 
sekä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustehtä-
västä. Tosin vasta tämän vuoden alussa voimaan-
tulleessa laissa Maanpuolustuskorkeakoulusta on 
meidän tehtävämme määritelty yliopistolain mu-
kaisesti: edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa 
tutkimukseen perustuvaa opetusta. Siten verrattaes-
sa upseeri- ja professori-instituutioita Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa on professoreiden puolella vielä 
paljon tehtävää.

Tutkimuksesta opetukseen -linkki on yliopistois-
sa vahvasti professorikeskeinen. Perinteisissä (siviili)
yliopistoissa professori on oman oppialansa kiista-
ton auktoriteetti, jonka tehtävänä on nimenomaan 
siirtää viimeisimpien tutkimusten tulokset opetuk-
seen sekä nähdä oman alansa kehitys kauas tulevai-
suuteen. 

Tämä auktoriteettiasema perustuu pitkälti siihen, 

että suomalaisessa professoreiden nimitysprosessissa 
valinta pohjautuu ulkopuolisten, riippumattomien 
asiantuntijoiden tekemiin lausuntoihin, joissa arvi-
ointikriteereinä ovat ehdokkaiden tieteellinen pä-
tevyys ja opetustaito. Vastaavanlaista ulkopuolisten 
tekemää arviointia käytetään myös dosenttien koh-
dalla, mikä on ymmärrettävää, viittaahan dosen-
tin englanninkielinen käännöskin (adjunct profes-
sor) myös professori-kategoriaan. Siten professorit 
ja dosentit ovat aina läpikäyneet avoimen arviointi-
prosessin ja sitä kautta osoittaneet kiistattoman pä-
tevyytensä ei vain oman yliopistonsa sisällä, vaan 
koko akateemisen yhteisön silmissä. Tämä perustuu 
siihen, että ulkopuoliset lausunnonantajat asettavat 
oman maineensa peliin kirjoittaessaan asiantuntija-
lausuntoja professori- ja dosenttikandidaateista. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa professorin asema 
pääopettajien ja laitosten johtajien rinnalla on ollut 
melkoisen epäselvä. Professorin roolia opetuksen 
linjaamisessa uusimman tutkimuksen pohjalta on 
ehdottomasti selkiytettävä jo tulevaa korkeakoulu-
arviointiakin silmällä pitäen. On ymmärrettävää, 
että puuttuneen professori-instituution takia, lai-
tosten johtajilla ja (pää)opettajilla on ollut Maan-
puolustuskorkeakoulun alkuvuosina vahva rooli 
opetuksen suuntaamisessa. Mutta yliopistossa pro-
fessorin rooli oman oppialansa ylimpänä osaaja-
na on ehdoton ja professorista lähtevä tutkimuk-

Professori-instituutio 
Maanpuolustuskorkeakoulussa

Professori-instituutio on 
Maanpuolustuskorkeakoulussa  
nuori, ja professorien asema  
kaipaa tarkentamista,  
kirjoittaa tutkimusjohtaja  
professori Hannu H. Kari.

Professori Hannu H. Kari
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sen vahva ohjausvaikutus opetuksen suuntaamisessa 
on erittäin tärkeää. 

On tietenkin ymmärrettävää, ettei professorikaan 
pysty tietämään kaikesta kaikkea, vaan yksityiskoh-
dissa yksittäisillä opettajilla ja tutkijoilla on mones-
ti professoria parempi tietämys. Sama tilannehan 
on vaikkapa tietotekniikassa. Luentoa pitävä opet-
taja pystyy kertomaan Java-ohjelmointikielen toi-
minnan ja sen hienoudet paljon tarkemmin kuin 
professori ja harjoituksia ohjaava assistentti taa-
sen tietää kaikki Javan ”ohjelmointitemput” vielä 
opettajaakin paremmin. Mutta professori taasen 
on opettajaa ja assistenttia valovuosia edellä siinä, 
mihin ohjelmistotekniikkaa tarvitaan, minkälaisia 
ohjelmistoalan insinöörejä Suomessa tulee koulut-
taa, jotta kilpailukykymme paranisi kansainvälises-
ti, ja minkälaisia ohjelmisto-osaajia tulevaisuudessa 
tarvitaan, jos ollenkaan. 

Siten professori pystyy linjaamaan opetetaan-
ko opiskelijoilla Javaa, C++:aa, PERL:iä vai jotain 
muuta ohjelmointikieltä, vai pitäisikö tulevaisuu-
den teekkareiden ymmärtää enemmän ohjelmisto-
jen vaatimustenmäärittelyä, testaamista ja projek-
tinhallintaa, kun raaka ohjelmistotuotanto siirtyy 
halpatuotantomaihin lähivuosina. Näin siviiliyli-
opistoissakin opetus perustuu tutkittuun tietoon ja 
alan parhaisiin käytäntöihin. Samalla tavoin Maan-
puolustuskorkeakoulussa professorin tehtävänä on 
nimenomaan katsoa tulevaisuuteen, jotta opiske-
lijat saisivat parhaat valmiudet tulevien tehtävien-
sä menestykselliseen hoitamiseen nyt ja tulevaisuu-
dessa. 

Virantäyttöprosessi

Professorin virantäyttö on hidas ja kankea prosessi, 
mikä pitkälti johtuu lopputuloksen peruuttamat-
tomuudesta. Esimerkkinä tästä on vaikkapa viran-
täyttölain mukainen määritys, ettei professorin vir-
kaan nimittämisen jälkeen ole mahdollista muuttaa 
nimitystä valittamalla. Siten nimitys on lopullinen, 
kun nimittävä viranomainen on nimityksen tehnyt. 
Siksi virantäyttöprosessin tulee olla mahdollisim-
man läpinäkyvä ja avoin, jotta mahdollisiin epä-
selvyyksiin voidaan puuttua prosessin aikana, kun 
se vielä on mahdollista. Jos virantäyttöprosessissa 
tulee virhe, niin pahimmassa tapauksessa tarvitaan 
yli vuoden lisäaika virantäytössä, kun prosessi aloi-
tetaan alusta tyhjältä pöydältä. 

Professorin virantäytössä keskeisessä roolissa on 
”ehdollepanoviranomainen”, joka Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa on tutkimusneuvosto. Tutki-

Professorin viran 
täyttömuodot
Professorin virka voidaan täyttää kolmella eri 
tavalla: avoimella haulla, kutsumenettelyllä 
tai ilmoittautumismenettelyllä. 

Näistä yleisin on avoin hakumenettely, jossa 
virka julistetaan haettavaksi julkisella hakuil-
moituksella ja kiinteällä 30 päivän hakuajal-
la. Hakuajan loppuminen on ehdoton, ja 
myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitel-
lä. Hakumenettelyssä kuka tahansa voi hakea 
avoinna olevaa virkaa ja hakijoiden joukosta 
valitaan sitten virantäyttöselosteen perusteel-
la pätevimmät. 

Kutsumenettelyä käytetään silloin, kun on 
olemassa kiistattomasti pätevä kandidaat-
ti professorin virkaan nimitettäväksi. Kut-
sumenettelyä voidaan käyttää vain siinä ta-
pauksessa, että virantäyttöprosessissa kaikki 
prosessiin osallistuvat ovat yksimielisesti sitä 
mieltä, että kandidaatti on kiistatta pätevä 
virkaan. Yksikin epäilys muuttaa virantäytön 
automaattisesti avoimeksi hakumenettelyksi. 
Myös asiantuntijoiden arvioinnissa kutsume-
nettelyssä ”rima on korkeammalla”. Kun ha-
kumenettelyssä riittää, että hakija on päte-
vä professorin virkaan, niin kutsumenettelys-
sä hakijan tulee olla kiistatta pätevä. Kutsu-
menettelyä käytetään esimerkiksi tilanteessa, 
jossa kandidaatti on jo ollut nimitettynä vii-
den vuoden määräajaksi virkaan ja virka täy-
tetään uudestaan samoilla määrittelyillä. 

Ilmoittautumismenettely on melko harvinai-
nen virantäyttömuoto, jossa avoimella haulla 
pyydetään kiinnostuneita ilmoittautumaan, 
ja näiden joukosta valitaan sitten sopivin 
kutsuttavaksi virkaan. 

Virkaan nimittämisen lisäksi perustelluista 
syistä voidaan henkilö määrätä hoitamaan 
professorin virkaa lyhyeksi aikaa (esim. pa-
riksi kuukaudeksi, korkeintaan kahdeksi 
vuodeksi). Nykyisin myös virkaa hoitavat ar-
vioidaan ulkopuolisten asiantuntijoiden toi-
mesta, jolloin viranhoitajan kelpoisuuskritee-
rit ovat jonkin verran löysemmät kuin vir-
kaan nimitettävän. 
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Seuraavassa kuvataan vi-
rantäyttöprosessin kulku 
pääpiirteittäin. Numerot 

viittaavat kuvan prosessin pää-
kohtiin. 

Professorin virantäyttö alkaa, 
kun virka tulee avoimeksi 
(esim. perustetaan uusi profes-
sorin virka tai nykyinen viran-
haltija on jäämässä eläkkeel-
le) ja tutkimusneuvosto pyy-
tää rehtoria nimeämään esittä-
mänsä virantäyttötyöryhmän 
[1]. Virantäyttötyöryhmä val-
mistelee virantäyttöselosteen 
tutkimusneuvoston linjausten 
perusteella ja tutkimusneuvos-
to käsittelee selosteen ja pyy-
tää rehtoria sen virallisesti hy-
väksymään [2]. Tämän jälkeen 
voidaan professorin virka laittaa 

hakuun tiedottamalla siitä mm. 
sanomalehdessä ja Internetissä. 
Hakuaika on lain mukaan 30 
päivää, ei enempää muttei vä-
hempääkään [3]. 

Hakuajan päättymisen jälkeen 
virantäyttötyöryhmä arvioi ha-
kijat ja tekee ehdotuksen sopi-
vista asiantuntijoista tutkimus-
neuvostolle ottaen huomioon 
viranalan määrittelyn sekä ha-
kijoiden kirjon. Ennen kuin 
tutkimusneuvosto virallises-
ti nimittää asiantuntijat tehtä-
väänsä, varmistutaan vielä ha-
kijoilta ja asiantuntijoilta, ettei 
käytettyjen asiantuntijoiden 
käyttöön ole perusteltuja es-
teitä [4]. Tämän jälkeen asian-
tuntijoita pyydetään antamaan 
kirjalliset lausunnot kelpoisik-

si katsomiensa hakijoiden pa-
remmuusjärjestyksestä kolmen 
kuukauden kuluessa [5]. Tämä 
määräaika on näin pitkä, koska 
usein hakijoita on useita ja lä-
pikäytävää materiaalia on ”laa-
tikoittain”. 

Kaikkien lausuntojen saavuttua 
avataan asiantuntijalausunnot, 
ja virantäyttötyöryhmä tutustuu 
lausuntoihin, tarvittaessa haas-
tattelee hakijat ja kuulee heidän 
opetusnäytteensä. Sitten viran-
täyttötyöryhmä laatii yhteenve-
don ja sen perusteella luonnok-
sen tutkimusneuvostolle virka-
ehdotuksesta, jossa perustellus-
ti hakijat asetetaan selkeään pa-
remmuusjärjestykseen. Perus-
periaate on, että virkaehdotus 
perustuu asiantuntijoiden aset-

Professorin viran täyttöprosessi käytännössä

musneuvosto hyväksyy professorin viran virantäyt-
töselosteen, nimeää käytetyt asiantuntijat ja tekee 
virkaehdotuksen. Virantäyttöseloste määrittelee ne 
vaatimukset, joiden mukaan asiantuntijat arvioivat 
virkaa hakeneita. Kun virantäyttöseloste on vahvis-
tettu tutkimusneuvoston kokouksessa, rehtori on 
sen hyväksynyt ja virka on julistettu hakuun, ei vi-
rantäyttöselostetta enää voida muuttaa. 

Hakuajan päätyttyä tutkimusneuvosto nime-
ää Maanpuolustuskorkeakoulun ulkopuoliset asi-
antuntijat, joiden tulee olla professoreita (nykyi-
siä, eläkkeellä olevia tai aiemmin virassa olleita). 
Asiantuntijoiden tulee edustaa viranalan koko kir-
joa tasapuolisesti ottaen huomioon myös hakijoiden 
osaamisalueet ja sukupuolet. Olennaista asiantunti-
joiden valinnassa on se, ettei asiantuntijoilla saa olla 
liian läheistä suhdetta kehenkään hakijaan (esim. 
sukulaisuus, esimies-alainen tai liikekumppanuus). 
Tämä varmistetaan kultakin hakijalta ja asiantunti-
jalta ennen asiantuntijoiden lopullista nimeämistä. 
Tutkimusneuvosto muodostaa sitten asiantuntijoi-
den lausuntojen perusteella hakijoiden paremmuus-
järjestyksen, jossa perusperiaatteena on ”asiantunti-
joiden yli ei kävellä”. 

Siten asiantuntijoiden selkeästi parhaaksi aset-
tama hakija tulee laittaa korkeimmalle ehdokassi-
jalle, vaikka ”hakijan naama ei sattuisi miellyttä-
mään” tutkimusneuvostoa, nimittävää viranomaista 
tai muutakaan tahoa. Tietenkin tutkimusneuvoston 
haasteena on eri asiantuntijalausuntojen yhdistä-
minen, kun kukin asiantuntija on tulkinnut viran-
täyttöselostetta omalla tavallaan. Virkaehdotukses-
sa, johon tutkimusneuvosto nimeää enintään kolme 
ehdokasta nimitettävään virkaan, on sitten perusta 
lopulliselle virkaan nimittämiselle. Tästä listasta ni-
mittävä viranomainen nimittää ensimmäisen käy-
tettävissä olevan ehdokkaan. 

Virantäyttötyöryhmä

Tutkimusneuvostolla on apuna rehtorin nimeämä 
virantäyttötyöryhmä, jonka rooli on asioiden val-
mistelu tutkimusneuvoston linjausten mukaisesti. 
Virantäyttötyöryhmä on yleisesti muissa yliopis-
toissa käytetty elin, mutta se on uusi Maanpuolus-
tuskorkeakoulun virantäytöissä. Työryhmän toi-
minta nopeuttaa merkittävästi virantäyttöproses-
sia. Maanpuolustuskorkeakoulun virantäyttötyö-
ryhmään kuuluvat tutkimusjohtaja (puheenjohta-
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jana), sen laitoksen johtaja, johon professorin virka 
kuuluu, sekä kaksi (tai useampia) Maanpuolustus-
korkeakoulun omaa ja yksi ulkopuolinen professori.  
Ulkopuolinen professori pyritään valitsemaan siten, 
että hän parhaiten edustaisi täytettävän professorin 
viran alaa tai muuten tuntisi hyvin Maanpuolustus-
korkeakoulun toimintaa. 

Huomionarvoista professorin virantäytössä on 
myös sen avoimuus ulkopuolisille. Kaikki materi-
aali, mitä prosessissa tuotetaan (hakupaperit, asian-
tuntijalausunnot, virkaehdotukset, muistutukset, 
vastineet muistutuksiin, jne.) ovat julkisia. Perus-
periaatteena voidaan pitää, että viimeistään kunkin 
tutkimusneuvoston kokouksen jälkeen käsitellyt 
asiat ja materiaali ovat julkisia. Siten kaikki perus-
telut ja valinnat on tehtävä siten, että ne ”kestävät 
päivänvaloa”.

 Toinen huomionarvoinen seikka on, että laki 
asettaa virantäytössä ehdollepanoviranomaiselle 
(meillä tutkimusneuvosto) valtavan vallan ja vas-
tuun. Muut toimijat prosessissa eivät juurikaan voi 
vaikuttaa enää lopputulokseen. Siten prosessi ete-
nee kuin ”juna - vääjäämättömästi eteenpäin”, jol-
loin lopputulosta sanelee seuraavat kiinnepisteet: vi-

tamaan järjestykseen, jollei ole 
erittäin painavia perusteita niis-
tä poiketa. Hankaluuden pro-
sessissa tekee se, että lausun-
non annettuaan asiantuntija ei 
lain mukaan enää voi osallis-
tua virantäyttöprosessiin, jol-
loin lausuntoja ei voida jälkikä-
teen muuttaa tai täsmentää. On 
myös hyvin tavallista, että eri 
asiantuntijat saavat hakijat eri 
paremmuusjärjestykseen painot-
taessaan virantäyttöselosteen eri 
osia eri tavoin. Siten virantäyt-
töselosteen selkeys on avainase-
massa asiantuntijan työn hel-
pottamisessa sekä jatkossa eri 
lausuntojen yhdistämisessä. 

Tutkimusneuvoston vahvistettua 
virkaehdotuksen luonnoksen 
toimitetaan lopullinen virkaeh-
dotus rehtorille hyväksymistä 

varten [6]. Ennen kuin rehtori 
voi hyväksyä virkaehdotuksen, 
hänen tulee odottaa kuukau-
den muistutusajan päättymistä, 
jona aikana hakijoilla on mah-
dollisuus tehdä muistutus tut-
kimusneuvoston tekemään vir-
kaehdotukseen [7]. Kun sitten 
rehtori on hyväksynyt virkaeh-
dotuksen, sen perusteella teh-
dään esitys virkaan nimittämi-
seksi siten, että virkaehdotuksen 
ensimmäiselle ehdokassijalle ase-
tettu hakija nimitettäisiin pro-
fessorin virkaan [8]. Tämä esitys 
liitemateriaaleineen toimitetaan 
pääesikunnan [9] kautta puolus-
tusministeriöön, jossa ministeri 
tekee lopullisen virkaan nimittä-
misen [10]. Tyypillisesti liitema-
teriaalia prosessista kertyy pak-
sun mapin verran. 

Tähän koko prosessiin virantäy-
tön aloittamisesta lopulliseen ni-
mitykseen kuluu helposti vuosi, 
joskus jopa puolitoistakin vuot-
ta. Tyypillisesti kuukausittaiset 
tutkimusneuvoston kokoukset 
on määrätty etukäteen vuodek-
si eteenpäin, jolloin prosessi voi 
viivästyä kuukaudella helposti 
pelkästään pari päivää myöhäs-
tyneen asiantuntijalausunnon 
saapumisen johdosta. Näin ku-
vassa esitetty prosessin ehdoton 
minimiaika, 8 kk, venyy käy-
tännössä vähintään vuodeksi. 
Oheista kuvaa on yksinkertais-
tettu jättämällä pois virantäyt-
tötyöryhmän kokoukset, yhtey-
denpito hakijoihin ja asiantun-
tijoihin sekä hakijoiden haastat-
telut ja opetusnäytteet. 
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rantäyttöselosteen vahvistaminen, viran avoimeksi 
julistaminen vahvistetulla virantäyttöselosteella, 
viran hakuajan päättyminen, asiantuntijoiden vah-
vistaminen, virkaehdotuksen tekeminen, muistutus-
ajan päättyminen, ja virkaan nimittäminen. Näistä 
kriittisimmät (virantäyttöselosteen vahvistaminen, 
asiantuntijoiden nimeäminen ja virkaehdotuksen 
tekeminen) ovat kaikki tutkimusneuvoston käsissä. 
Hakuaika ja muistutusaika ovat hallinnollisia aika-
viiveitä, joten niitä kontrolloi ”kello”.

 Virkaan nimittäminen sinänsä on suoraviivai-
nen operaatio, jossa nimittävä viranomainen voi 
vain nimittää ehdotetun hakijan. Tämä on siinä 
mielessä tärkeä virstanpylväs, että ministerin alle-
kirjoitettua nimityspaperin, ei päätöstä enää voida 
muuttaa. Siten, jos nimitetty hakija luopuukin vi-
rasta, joudumme käynnistämään tämän reilun vuo-
den prosessin alusta uudelleen. Jos taas ensimmäi-
selle ehdokassijalle asetettu hakija luopuu ennen 
tätä, vaikkapa muistutusajan kuluessa, niin silloin 
virkaehdotuksen toiselle sijalle nimetty hakija voi-
daan nimittää virkaan. 

Professoreiden virantäytöt

Maanpuolustuskorkeakoulussa käynnistettiin kol-
men professorin viran täytöt vuoden 2008 alussa: 
strategia, sotahistoria ja sotilaspedagogiikka. Strate-
giassa prof. Pekka Sivosen määräaikainen professuu-
ri oli katkolla vuoden 2008 lopussa sekä sotilaspe-
dagogiikassa prof. Jarmo Toiskallio ja sotahistorias-
sa prof. Ohto Manninen olivat jäämässä eläkkeelle. 

Virantäyttöprosessi käynnistyi vuoden 2008 alussa 
ja virat julistettiin hakuun 13.4.2008. Hakemuk-
sia näihin kolmeen virkaan tuli yhteensä 16 kappa-
letta (7/4/5). Asiantuntijat käsittelivät hakemuksia 
kesän ylitse ja virantäyttötyöryhmä jatkoi työtään 
syys- ja lokakuun. 

Tutkimusneuvosto teki 6.11.2008 kokouksessaan 
virkaehdotukset professorin virkoihin seuraavasti: 
strategian professorin virkaan ainoalle ehdokassi-
jalle professori, VTT Pekka Sivonen, sotilaspeda-
gogiikan professorin virkaan ainoalle ehdokassijal-
le PhD Juha Mäkinen ja sotahistorian professorin 
virkaan ehdokassijoille 1-3: dosentti, FT Pasi Tuu-
nainen, dosentti, VTT Martti Turtola ja dosentti, 
FT Lasse Laaksonen. Tuunainen veti hakemuksen-
sa pois marraskuun lopussa. Muistutuksia viran-
täyttöihin tuli yksi, mutta siihen annetun vastineen 
perusteella rehtori katsoi, ettei muistutus aiheuta 
tarvetta virkaehdotuksen muuttamiseen. 

Rehtori hyväksyi 18.12.2008 virkaehdotukset ja 
tämän jälkeen on tehty esitykset professorin virkoi-
hin nimittämisestä strategian professorin virkaan 
Pekka Sivonen pysyvästi, sotahistorian professorin 
virkaan Martti Turtola pysyvästi ja sotilaspedagogii-
kan professorin virkaan Juha Mäkinen viideksi vuo-
deksi, kukin 1.3.2009 alkaen. Sotahistorian profes-
sori Ohto Manninen jää eläkkeelle 1.5.2009, joten 
meillä on hetken aikaa kaksi sotahistorian profes-
soria. Tämä on mahdollista, koska ”kierrätämme” 
professorin virkoja. Meillä on virantäyttöprosessin 
ajan ollut yksi avoin professorin virka (ns. Venä-
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jä-professuuri), johon virkaan Turtola nimitetään. 
Prof. Mannisen jäätyä eläkkeelle, hänen virkansa 
sitten käytetään syksyllä Venäjä-professuuriin. 

Venäjä-professuuri

Tällä hetkellä virantäyttöprosessissa ovat Venäjän 
turvallisuuspolitiikan professuuri, jonka hakuaika 
on 4.1- 4.2.2009, sekä sotilasjohtamisen professuu-
ri. Venäjä-professuuri on yhteistyöprofessuuri Hel-
singin Yliopiston Aleksanteri-instituutin ja valtio-
tieteellisen tiedekunnan kanssa ja nyt ensimmäisel-
lä kerralla virka täytetään avoimella haulla viiden 
vuoden määräajaksi. Sotilasjohtamisen professuu-
rissa olemme käyttämässä kutsuprosessia, jossa vir-
kaan ollaan kutsumassa nyt määräaikaisessa virassa 
oleva prof. Aki-Mauri Huhtinen. 

Tammikuun 2009 kokouksessa tutkimusneuvos-
to tulee esittämään kahden uuden professorin viran 
virantäyttöprosessin aloittamista viranalan alusta-
villa määrittelyillä ”sotatalous” ja ”pohjoismainen 
turvallisuuspolitiikka”. Näistä ensimmäinen sijoit-

tuu sotatekniikan laitokselle ja jälkimmäinen stra-
tegian laitokselle. 

Vielä tämän vuoden kuluessa käynnistyvät myös 
operaatiotaidon ja taktiikan (prof. Pasi Kesseli) ja 
sotatekniikan (prof. Jorma Jormakka) professorin 
virkojen täytöt, kun heidän määräaikaiset virkansa 
ovat lähenemässä loppuaan. Lisäksi entinen johta-
misen laitoksen johtajan everstin virka ollaan muut-
tamassa professorin viraksi, jolloin myös tämän 
viran täyttäminen alkanee jo tämän vuoden kulu-
essa. Näiden lisäksi meillä on vielä yhteisprofessuu-
ri Jyväskylän yliopiston kanssa (prof. Heikki Ky-
röläinen).

Professori-strategia

Tavoitteena siis on, että vuoden 2010 aikana meil-
lä olisi kullakin laitoksella ainakin kaksi professoria. 
Mutta prosessi ei varmastikaan lopu tähän, koska 
tarvetta olisi vielä monelle uudellekin professorille, 
kuten esimerkiksi: sotilassosiologia, viranomaisyh-
teistyö tai kriisinhallinta. Kaikkiaan tutkimusneu-
voston syyskuun 2008 kokouksessa listattiin tarve 
kahdelle kymmenelle eri alan professorille. Tutki-
musstrategisilla linjauksilla pyritään kevään 2009 
kuluessa linjaamaan miten Maanpuolustuskorkea-
koulun professorien virkojen määrä kehittyy, mistä 
saadaan tähän tarvittavat resurssit (sekä raha että 
virat) ja millä aikataululla tässä edetään. 

On erittäin epätodennäköistä, että nykyises-
sä tilanteessa saisimme toimintamäärärahoihin ja 
HKP:hen merkittäviä lisäyksiä. Siten resursseja on 
kohdennettava talon sisältä, käytettävä uusia rahoi-
tuskeinoja ja mietittivät muita ratkaisuja. Tästä hy-
vänä esimerkkinä ovat Venäjä-professuuri ja Poh-
joismainen turvallisuuspolitiikka -professuuri, joissa 
rahoitus tulee normaalin budjetin ulkopuolisista 
lähteistä (mm. säätiöiltä). Tällaisella rahoituksel-
la pystymme lisäämään jonkin verran professorei-
den määrää, mutta pitää muistaa, että viiden vuo-
den lahjoitusprofessuurin hinta on noin 600 000€. 
Lahjoitusprofessuurit ovat hyvä tapa käynnistää 
uusia tutkimusalueita, muttei niiden varaan tule 
rakentaa pysyvää professori-instituutiota.

  Tässä yhteydessä täytyy muistaa myös meidän 
ansiokas dosenttikaartimme. Kolmisen kymmen-
tä dosenttia on merkittävä professoritasoinen lisä 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus- ja opetus-
kentässä. Vertailukohtana voidaan pitää vaikkapa 
Helsingin yliopistoa, jolla on noin 50 lahjoituspro-
fessuuria, nelisen sataa ”tavallista” professuuria ja 
kolmisen tuhatta dosenttia. 
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Sotatieteiden tohtoriksi on väitellyt tähän mennessä seitsemän henkilöä.
Kaksi vuotta sitten Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden tohtorin tutkinto avattiin myös muille 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Samalla Maanpuolustuskorkeakoulun väitökseen tähtää-
vien opiskelijoiden määrä on tasaisesti kasvanut. 

Sotatieteiden tohtorin tutkinto on avoinna myös siviileille. Ensimmäisenä siviilitaustaisena opiskelijana 
aloitti vuonna 2006 väitöskirjan teon entinen kansanedustaja Ulla Anttila. Hänen tutkimuksensa koskee 
rauhanturvaajien koulutusta. 

Sotatieteiden tohtorit

Sotatieteen	tohtoriksi	väitelleet	aikajärjestyksessä
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Santahaminan elokuinen MILjazz-tapahtu-
ma onnistui kaikin puolin hyvin, vaikka jär-
jestäjät olivat ensi reissun poikia isojen mu-
siikkijuhlien alalla.

Maanpuolustuskorkeakoulun kampuksella  
soitto soi ja tanssijalka vipatti ainakin soit-
tolavan edustalla. Kaartin Combo solisti-
na Antti Koivula ja Savon Sotilassoittokun-
nan Big Band solistina Pepe Ahlqvist esitti-
vät monipuolista musiikkia, joka oli selväs-
ti yleisön mieleen.

Poutainen ja aurinkoinen elokuun 22. päi-
vän ilta houkutteli kampukselle noin 600 
kuulijaa ja katselijaa. Ei huono saavutus, 
kun ottaa huomioon, että Helsingissä oli 
samaan aikaan Taiteiden yön runsas ohjel-
matarjonta.

Tänä vuonna MILjazz järjestetään 28.8. uu-
delleen Maanpuolustuskorkeakoululla. Sen 
jälkeen syyskuun alussa juhlitaan monin ta-
voin Santahaminan 200 vuotta sotilassaa-
rena.

Jatsijuhla
sotilassaarella
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JÄÄKÄRIEN JÄLJILLÄ 
– ja vähän Marskinkin
Perinneyhdistys	Latviassa	ja	Virossa

Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys on suunnannut retkensä kerta toisensa 
jälkeen yhä pohjoisemmas. Viime vuonna päästiin jo Jäämeren rantaan asti, joten siitä 
edemmäs ei enää ollut kuin vettä. Kurssia käännettiinkin nyt 180 astetta ja lähdettiin 
kyllä vesille mutta etelään päin.

 Kiersimme 26.-30. elokuuta kaikki Baltiassa olevat, jääkäreitä koskevat kohteet ja 
saimme samalla kuulla niin täydellisen katsauksen jääkärien toimintaan aina viimeistä 
jääkäriä myöten, ettei paremmasta väliä. Oppaanamme oli kukas muu kuin eversti 
Sampo Ahto. Seurueemme käsitti tällä kertaa 22 henkeä.

Riika,Ruotsin portti
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Heimoveljien maassa   
Lähtö tapahtui Länsiterminaalista klo 8.00 suun-
tana Pärnu. Baltian tunnelmaan päästiin heti alku-
matkasta, kun eversti Ahto aloitti kerrontansa sen 
historiasta. Alue on kautta aikain ollut eri intres-
sipiirien taistelukenttää. Keskiajalla voimatekijöi-
tä olivat Saksalainen ritarikunta, katolinen kirkko, 
Tanska, Liettua ja Puola, uudella ajalla lusikkansa 
soppaan toivat myös Ruotsi ja Venäjä. Vähemmän 
tunnettua on, että 200 vuoden ajan oli olemassa 
Kuurinmaan enemmän tai vähemmän itsenäinen 
valtio. Ja kaiken sotimisen ja melskaamisen suurin 
kärsijä oli tietenkin tavallinen rahvas, Viron aluekin 
autioitui uuden ajan alussa laajalti. 

1700-1800 -luvuilla oli vähän rauhallisempaa, 
mutta sitten tuli 1900-luku maailmansotineen, ja 
taas sotajoukot kulkivat edestakaisin aluetta hävit-
täen. Tässä välissä Viro, Latvia ja Liettua ehtivät jo 
itsenäistyäkin. Viron vapaussota oli varsinaista kan-
sojen juhlaa, siinä olivat mukana ainakin valkoiset 
ja punaiset virolaiset, Leninin bolsevikit, valkoiset 
venäläiset, punaiset lättiläiset, Baltian saksalaiset, 
(Saksan) valtakunnan saksalaiset, puolalaiset, eng-
lantilaiset ja ranskalaiset. Ja osallistuivathan sotatoi-
miin Suomen pojatkin.

Tallinnan ja Pärnun puolivälissä pysähdyimme 
Märjamaan kirkonkylään. Ahto esitteli meille kir-
kon vieressä olleita vapausso-
dan ja toisen maailmansodan 
muistomerkkejä, sopivasti 
edelliseen kerrontaan liittyen. 
Kävimme myös Tahkurannan 
kylässä katsomassa Viron pre-
sidentin Konstantin Pätsin ko-
titalon paikkaa ja siihen pysty-
tettyä muistomerkkiä.

Pärnussa Ahto esitteli meille 
paikan, jossa aikoinaan sijait-
si Endla-teatteri. Kyseisessä ra-
kennuksessa Konstantin Päts 
antoi Viron itsenäisyysjulis-
tuksen 23.2.1918, siis päivää 
ennen  kuin Viron maapäivät 
julisti maan virallisesti itsenäi-
seksi. Tuttuun tapaansa neu-
vostovalta räjäytti koko talon 
1950-luvulla. Tilalle rakennet-
tiin rähjäinen hotelli.

Pärnun hienolla uimaran-
nalla piti toki käydä. Oli suh-
teellisen kaunis loppukesän 

päivä, mutta auringonpalvojia ei liiemmin näkynyt. 
Veden lämpö oli 14 astetta, mutta eräät seurueem-
me rouvat kahlailivat reippaasti matalassa vedes-
sä. Rantavalvojan tornissa oli punainen lippu, joka 
merkitsi, että uiminen oli vaarallista. Miksi näin, 
se ei meille selvinnyt. Ehkäpä meressä oli haita… 
Maistelimme paahtomanteleita, joita myös ympä-
rillä pyörivät ampiaiset koettivat tavoitella.

Ruokailutauko pidettiin vielä Viron puolella, 
hotelli Lepaninassa, joka sijaitsee upealla paikalla, 
aivan avoimen meren äärellä. Söimme kanaa suk-
laakastikkeessa ja ihailimme rantakiviin iskeytyviä 
tyrskyjä.  

Latvian puolelle

Tulimme Latvian puolelle vanhaa rantatietä, eikä 
rajan ylityspaikkaa huomannut mistään. Jo heti 
alussa tuli esille koko Latviassa oloaikaan liittynyt 
”ongelma”, se, että Sampo Ahto tunsi paikanni-
met enimmäkseen vain saksaksi, ei latviaksi. Koska 
saksa ei ole enää alueen virallinen kieli, ei nimikylt-
tejä tietenkään saksaksi ole. Ensimmäinen suurem-
pi paikka, johon Latviassa tulimme, oli Salacgriva, 
josta Ahto käytti tietenkin nimeä Salismünde. Siel-
lä oli vapauttajaa odottava naisfiguuri, mutta neu-
vostojärjestelmä oli poistanut vapauttajan patsaan, 
joten turhaan nainen häntä odotteli. Onneksi va-

Riianlahden	kenttähautausmaan	muistokivi
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paus oli sitten kuitenkin tul-
lut maahan.

Riikaan tultuamme ajoim-
me ensin sankarihautaus-
maalle, joka oli varsin laaja ja 
vaikuttava. Latvian lipun vä-
riset kukat antoivat oman li-
sänsä isänmaalliseen tunnel-
maan.

Hotelli Avalon oli paikka, 
jonne piti seuraavaksi pääs-
tä. Rakennus kyllä löydet-
tiin helposti vanhan kaupun-
gin etelälaidalta, mutta sinne 
pääsy bussilla olikin toinen 
juttu. Iltaruuhkassa koetet-
tiin mennä kiertotietä jos 
toistakin, mutta lopuksi run-
tattiin liikennesääntöjä rikko-
en suoraan hotellin eteen.

Loppupäivä kului sitten kaupungin ilta- ja yöelä-
mään tutustuen, kuka mitenkin.

Seuraavana päivänä lähdimme jo aamusta Ahdon 
johdolla tutustumaan kaupungin nähtävyyksiin. 
Kiertelimme vanhaa kaupunkia ristiin rastiin. 
Näimme mm. talon, jossa säveltäjä Richard Wag-
ner oli velkojiaan paossa, pätkän vanhaa muuria 
sekä Ruotsin-portin, jonka takana oli Ruotsin-val-
lan aikainen varuskunta, tuttu monelle suomalai-
sellekin ruotusotilaalle. Paljon oli tuhoutunut, pal-
jon entisöity tai rakennettu kokonaan uudestaan, 
kuten Mustapäiden veljeskunnan talo, ja paljon oli 
rakenteilla tai odottamassa korjausta. Neuvostoval-
takin näkyi vielä muutaman sodan jälkeen raken-
netun taloröttelön muodossa.

Puolen päivän jälkeen astuimme bussiin ja läh-
dimme leveän Väinäjoen yli etelään päin kohti 
Kuurinmaata. Ensi kerran al-
koivat jääkärien jäljet näkyä 
matkareiti l lämme, kun 
ajoimme ohi Ekkau-Kekka-
un (Iecava, Kekava) rinta-
manosan, jossa myöhemmän 
kenraalin ja suojeluskuntain 
ylipäällikön Lauri Malmber-
gin patteri oli asemissa. 

Päivän retkikohteemme oli 
Ruhentalin linna, joka Latviaksi on nimeltään Run-
dale. Linnan rakennutti 1700-luvun alkupuolel-
la Venäjälle kuuluneen Kuurinmaan herttua Ernst 
Johann von Bühren eli Biron, joksi hän nimensä 

muutti. Bironin etenemistä herttuaksi edesauttoi 
huomattavasti seikka, että hän oli Venäjän keisa-
rinnaksi 1730 tulleen Annan rakastaja.

Neuvostoaikana rappiolla ollut linna oli kunnos-
tettu upeasti. Sen oli aikanaan suunnitellut italialai-
nen arkkitehti Bartolomeo Rastrelli, joka tunnetaan 
monista rakennuksistaan Pietarissa ja muualla Ve-
näjällä. Hänen suunnittelemiaan ovat mm. Pieta-
rin talvipalatsi, Katariinan palatsi Tsarskoje Selossa 
ja Smolna Pietarissa. Ruhentalin palatsissa oli 198 
huonetta, aitoja 1700-luvun huonekaluja, tanssisa-
li, valtaistuinsali ym. ym.

Linnan lähellä olleessa ravintolassa nautitun päi-
vällisen jälkeen lähdettiin kohti Misse-joen alueita. 
Tässä vaiheessa päästiin viimein varsinaiseen asi-
aan eli jääkärien toimintaan. Kertomusta jääkäreis-
tä riittikin sitten lähes koko loppumatkaksi.

Ensimmäinen konkreet-
tinen jälki jääkäreistä löy-
dettiin Misse-joen rintaman 
kenttäsairaalan hautausmaal-
ta, aivan tien vierestä. Korut-
tomalla hautausmaalla oli jy-
kevät, kiviset portinpylväät, 
muistomerkki keskellä ja pa-
ri-kolmekymmentä saman-
laista kivistä ristiä. Pääosa 

näistä oli tietenkin saksalaisten sotilaiden hauto-
ja, mutta sivummalla seisoi pari hautakiveä, jois-
sa luki vain Russe.  Meidän seurueemme mielen-
kiinnon kohde oli kuitenkin erityisen tuttu nimi, 

Jääkäri	Matti	Nykäsen	hauta	Misse-joen	rintamalla

” 

Neuvostoaikana 
rappiolla ollut linna oli 
kunnostettu upeasti.
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Matti Nykänen. Tämän niminen jääkäri JP 27:n 1 
komppaniasta oli menehtynyt vammoihinsa kent-
täsairaalassa 28.6.1916. 

Misse-joen asemiin olisi ollut hankala matka soi-
den yli, joten sinne oppaamme ei meitä johdat-
tanut. Bititen kylän läpi kävellen pääsimme Gal-
lingin kenttähautausmaalle. Metsän keskellä oli 
neljän istutetun kuusen ympäröimä kivipaasi. Vii-
purin suojeluskuntapiiri oli aikanaan pystyttänyt 
tämän Aarno Karimon suunnitteleman muistomer-
kin kolmen Misse-joen rintamalla kaatuneen jää-
kärin maallisten jäännösten paikalle. Teksti kuului 
seuraavasti: Tässä lepäävät isänmaansa itsenäisyyden 
puolesta ensimmäisenä kaatuneet suomalaiset jääkä-
rit (ja sama latviaksi). Nämä kesällä 1916 kaatuneet 
jääkärit olivat Alfred Hyytinen, Max Kronqvist ja 
Ilmari Pahkajärvi. Hyytinen kaatui 13.6.1916 ollen 
siten kaikkein ensimmäinen kaatunut jääkäri. 

Misse-jokikin nähtiin lopulta, kun bussi suhahti 
tämän jokipahasen yli Riikaan päin palatessamme. 

Riiassa oli aivan uskomaton ruuhka, kun sinne 
asti pääsimme. Suurin osa matkalaisista hyppä-
si bussista pois noin kilometri ennen hotellia, kun 
liikenne enimmäkseen vain seisoi. Ilta Riiassa kului 
sitten edellisen illan malliin. Riian Stockmann oli 

aivan hotellimme lähellä. Samassa rakennuksessa 
oli myös Finnkinon Riian toimipiste. Stockmann 
oli hyvin varustettu ainakin juomapuolen osalta, 
eivätkä hinnatkaan pilviä hiponeet. Tuliaisjuomat 
tulikin ostettua täältä. Päärautatieasema Stockman-
nista vähän koilliseen oli iltamyöhällä mielenkiin-
toinen käyntikohde.

Riianlahti 

Lähtö Riiasta kohti länttä tapahtui 29.elokuuta 
klo 8.30. Päätien varrella oli paljon tuttuja nimiä, 
Asko, K-rauta, Stockmann… 

Parinkymmenen kilometrin päässä Riian kes-
kustasta on Jurmalan huvilayhdyskunta kauniis-
sa mäntymetsässä, Riianlahden silmänkantamatto-
miin ulottuvan hiekkarannan ääressä. Osa kauniista 
huviloista on kunnostettu, osa rappiolla, näinhän 
Latviassa vielä on joka paikassa. Alue oli aikanaan 
neuvostoöykkärien lomaparatiisi, josta syystä siellä 
on myös jättimäisiä hotellikomplekseja. Ajoimme 
läheltä Suomessa ehkä tunnetuimman latvialaisen, 
Anna Ziguren, asuntoa ja poikkesimme uimaran-
nallakin.

Tien vieressä oli viitta, jossa luki Pieminas zime, 
somu jegeru cinu vieta, 0.1. Tämä tarkoitti sitä, 

Riianlahden	muistomerkin	teksti
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että olimme tulleet Riianlahden rintamalle, alueel-
le, jossa jääkärit kävivät asemasotaa syksyllä 1916, 
Misse-joelta siirron jälkeen. Jääkärijoukon petty-
mys oli suuri, kun toiveiden mukainen paluu ko-
timaahan ei tapahtunutkaan. No, täällä hiekka-
rannan äärellä, mäntykankaalla oli sentään kuivaa 
päinvastoin kuin Misse-joen soilla. Vihollinen tosin 
oli vain parinsadan metrin päässä. Jääkäri Nils Ga-
dolin ansaitsi rautaristin onnistuneen vanginsiep-
pausretken johtamisen ansiosta. 

Korkeal la ranta-
penkereellä, siis mitä 
upeimmalla paikalla, 
seisoo Nesteen spon-
soroima Riianlahden 
taisteluiden muistoki-
vi. Kaatuneiden jääkä-
rien muistomerkki pys-
tytettiin nykyisen tien 
varteen, kenttähauta-
usmaan viereen, kovas-
sa myrskyssä 6.9.1929, 

päivää ennen, kuin höyrylaiva Kuru upposi Näsi-
järvellä. Tyylilleen uskollisina bolsevikit hävittivät 
muistomerkin sahaten sen vuonna 1953 laatoiksi, 
jotka käytettiin Leninin patsaan jalustan reunaki-
viksi Tukumsin kaupungissa. Muistomerkki pys-
tytettiin suomalais-latvialaisella yhteistyöllä uudel-
leen ja paljastettiin 28.5.2003. Paljastuspuheen piti 
kenraali Gustaf Hägglund, jonka isä kunnostautui 
juuri näillä seuduilla.  Muistomerkin kustannukset 
hoiteli Savitaipaleella toimivan kiviveistämön Sor-
vikivi Oy:n johtaja Eero Vainikka. 

Kaikkiaan suomalaisia kaatui tällä alueella viisi. 
Heidät on haudattu muistomerkin viereiseen kent-
tähautausmaahan. Jostain syystä yhtä lukuun otta-
matta kaikissa haudoissa nimi on väärin kirjoitettu. 
Muistomerkissä nimet toki ovat oikein.

Riianlahden vaiheen jälkeen jääkärit siirrettiin 
joulukuussa Libauhun. Kaupungissa ei ehditty 
kauan olla, kun tuli lähtö Aa-joelle (Lielupe). Siel-
lä näille suomalaismiehille piti saksalaisten käskys-
tä ruveta opettamaan hiihtämistä! Mekin lähdimme 
etelään päin kohti Libaun valtatietä. Matkan varrel-

Aprikenin kartano

” 

Linnassa  
oli oikea  

vanhan ajan 
krouvi...
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la kävimme keskiajalta peräisin olevan Schlocken-
beckin (Slokenbeka) kartanon pihalla. Nykyisin 
kartanosta löytyy mm. automuseo. Ajoimme edel-
leen läpi Tuckumin (Tukums) rähjäisen pikkukau-
pungin, jossa jääkärit olivat levossa rintamakomen-
nusten välillä. 

Seuraava kohde oli Neuenburgin ritarilinna (ny-
kyisin Jaunpils). Linna oli hyvin säilynyt ja hieno, 
mutta syy siihen, että kymmeneksi minuutiksi kaa-
vailtu tutustumiskäynti venyi puoleksi tunniksi, oli 
kuitenkin toisaalla. Linnassa oli oikea vanhan ajan 
krouvi, eikä tätä tilaisuutta tietenkään jätetty käyt-
tämättä, bussimatka toki tekee janoiseksi itse kun-
kin…

Skrundan neuvostoaikaisen tutka- ja radiotiedus-
teluaseman ohitettuamme poikkesimme päätieltä 
pohjoiseen ja ajoimme Aizputen kautta Appricke-
nin (Apriki) kartanoon. Louhisaaren ja Kirkniemen 
kartanot tunnetaan marsalkka Mannerheimin ko-
deiksi, mutta harva suomalainen tietänee mitään 
tästä Kuurinmaalla sijaitsevasta maatilasta. Ap-
prickenin kartanon herrana tuleva marsalkka kui-
tenkin tiluksillaan käyskenteli vuosina 1898-1906, 
olkoonkin, että sen osti tyttärelleen hänen appensa, 
kenraali Nikolai Arapov.

Latvian itsenäistyttyä ensimmäisen kerran tästä 
1700-luvun uusklassista tyyliä edustavasta karta-
nosta tehtiin koulu, jollainen se edelleen on. Kou-
lun johtajatar on innokas Mannerheimin suosija. 
Niinpä eversti Ahdolla on tapana tuoda hänelle 
joka kerta kartanossa käydessään jokin Manner-
heimiin liittyvä esine tai asiakirja sijoitettavaksi ra-

kennuksen ullakkokerroksessa 
olevaan Mannerheim-huonee-
seen. Marskin muistojen lisäk-
si ullakko on täynnä erilaista 
kotiseutuaineistoa aina kou-
luluokkaa myöten. Olipa kai-
ken kaikkiaan mukava paikka 
käydä.

Jääkärien Libau

Libauta (Liepaja) lähestyttäes-
sä tervehtii tulijaa jo kaukaa 33 
tuulivoimalaa. Neuvostoaika-
na kaupunki oli tärkeä sotasa-
tama, josta syystä se oli aivan 
suljettu alue. Paitsi että sinne 
oli vaikea päästä sisään, sieltä 
oli lähes mahdoton päästä pois. 
Kulkulupien tarkastuspaikois-

ta oli vielä jälkiä näkyvissä. Tässä 86.000 asukkaan 
kaupungissa oli neuvostoaikana myös paljon teol-
lisuutta, joka edelleen tuo leivän monelle kaupun-
kilaiselle.

Libaun torilla

Libaun	Pyhän	kolminaisuuden	kirkon	pääovi
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Ohitimme Jääkäripataljoona 27:n punatiilisen 
esikuntarakennuksen ajaessamme kaupungin uima-
rannalle, jossa oli joltinenkin myrsky. Eipä ihme, 
että tuulivoimalat pyörivät korkeapaineella. Kysei-
nen ranta oli aikanaan yksi jääkärien harjoittelupai-
koista. Rannan tuntumassa seisoi korkea vapauden-
patsas. Se esitti naista, joka katsoo kaihoten länteen 
ja vapauteen. Patsas sai miehitysaikanakin olla pai-
kallaan, koska neuvostohallinto uskoi 
peitetarinaan, jonka mukaan nainen 
odotti merellä seilaavaa miestään.

Libaun pääkohteemme oli kirk-
ko, jossa jääkärit vihkivät lippunsa ja 
vannoivat sotilasvalan ennen lähtö-
ään Suomeen. Tämä Pyhän Kolmi-
naisuuden rokokootyylinen, runsaasti 
koristeltu luterilainen kirkko on ra-
kennettu vuosina 1752-62 ja säilynyt 
kohtuullisen hyvässä kunnossa. Eri-
koisuutena mainittakoon, että siellä 
oli vuoteen 1912 saakka maailman suurimmat me-
kaaniset urut. 

Tunnelma kirkkosalissa oli varsin harras, kun 
Sampo Ahto luki jääkäri Heikki Nurmion kauniin 
kuvauksen tapahtumasta. Siitä selvisi mm, että lip-
pu-upseerina toimi jääkäri Antti Isotalo. Suoma-
laisittain hienoa oli, että kirkon sisällä seinän vie-
ressä oli Suomen ja jääkärien pienoislippujen välissä 
muistotaulu, jonka edessä olevaan kynttelikköön-
kin oli sytytetty tulet meidän suomalaisten kunni-

aksi. Taulun teksti kuului seuraavasti: 
Suomalaiset jääkärit vannoivat tääl-
lä 13.helmikuuta 1918 uskollisuutta 
Suomen lailliselle hallitukselle lippun-
sa vihkimistilaisuudessa ennen lähtöään 
maansa vapaustaisteluun. Kyllä Latvia 
on hieno maa!

Yöpyminen tapahtui siistissä hotel-
li Amaritassa.

Seuraavana aamuna oli ensimmäi-
senä ohjelmassa kiertoajelu kaupun-
gilla. Välillä kävimme tutustumassa 

Libaun torielämään. Ennen poistumistamme kau-
pungista näimme vielä molemmat jääkärien majoi-

Pajun taistelun muistomerkki

” 

Kyllä 
Latvia on 

hieno maa!
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tuskasarmit, Hansa-kasarmin ja Baijerin kasarmin, 
kumpikin Suomessakin tuttua venäläistä tiiliarkki-
tehtuuria. Samaa tiilirakentamista näimme sitten 
todella runsain mitoin, kun teimme lenkin laajal-
la, venäläisten rakentaman sotasataman kasarmi-
alueella. Rakennukset, niin vanhat kasarmit kuin 
uudemmat henkilökunnan asuinrakennuksetkin, 
olivat enimmäkseen tyhjiä ja rapistumassa, poikke-
uksena komea Nikolainkirkko, jota kunnostettiin 
parhaillaan uuteen loistoonsa.

Kuurinmaan tasangoilta  
Liivinmaan kukkuloille

Itään päin palatessamme pidimme kahvitauon sa-
massa paikassa kuin menomatkallakin, Saldus-ni-
misen kaupungin lähellä. Seuraavaksi poikkesim-
me taas päätieltä, nyt Dobelen kaupungin suun-
taan. Täällä oli kaksi suurta neuvostovaruskuntaa, 
jotka tyhjennettiin vuosina 1991-94. Lähtiessä ri-
kottiin kaikki paitsi asuinrakennukset, joihin työt-
tömäksi jäänyt panssaridivisioonan henkilökunta 
jäi asumaan. 

Kuurinmaan herttuakunnan pääkaupunki Jelga-
va oli entiseltä nimeltään Mitau. Meille tämä paik-
ka oli jääkärien jäljistä viimeisin, mutta jääkäreille 
puolestaan ensimmäinen kosketus Baltiaan. Rinta-
malle vihdoin lähetetty Jääkäripataljoona 27 saapui 
toukokuun lopussa 1916 junakuljetuksin Mitaun 
asemalle, josta se marssi suoraan Misse-joen ase-
miin. Samaa suoraa tietä bussimmekin jatkoi mat-
kaa itään päin, ohittaen mm. Kuurinmaan herttuan 
vanhan hallintolinnan, sekin arkkitehti Rastrellin 
käsialaa. 

Ylitimme Väinäjoen Riian kehätietä ajaen mah-
tavan padon kohdalta. Latvian Sveitsinä tunnettu 
kansallispuisto Siguldan kaupungin ympärillä oli 
kaunista kumpuilevaa metsämaisemaa, jonka kes-
kellä virtasi Gauja, entinen kirkon ja ritarikunnan 
välinen rajajoki. Linnoja pienellä alueella oli peräti 
kolme. Ritarilinnan komea raunio joen eteläpuolel-
la oli saanut 1800-luvulla viereensä Siguldan uuden 
linnan eli Kropotkinin palatsin, jonka rakennus-
kivet oli ”lainattu” ritarilinnasta. Linnanraunios-
ta pohjoiseen katsottaessa siinsi Turaidan tiilinen 
piispanlinna korkeine torneineen ylväänä kukku-
lan huipulla.

Matkalla Turaidaan poikkesimme Gutmanalan 
(suomeksi hyvän miehen) luolaan, jonka maanalai-
nen lähde on uurtanut hiekkakiveen. Luolan seinät 
oli ahdettu täpötäyteen nimikirjoituksia ja muita 
merkintöjä monelta vuosisadalta. Luola näytti ole-

van erityisesti hääpari-
en suosiossa. 

Ajoimme Liivin-
maan ritarikunnan 
pääkaupungin Wende-
nin (Cesis) ohi ja tu-
limme yöpymispaik-
kaamme Valmieraan. 
Kuinka ollakaan, täs-
säkin kaupungissa oli 
raunioitunut ritarikun-
nan linna. 

Pajun kartanosta  taisteltiin 1919 

Ensimmäinen pysähdyspaikka Valmierasta lähdet-
tyämme oli Valkan-Valgan kaupunki, jonka Latvi-
an ja Viron välinen raja jakaa kahtia. Kaupungin 
ainoa rautatieasema on Valgan, siis Viron puolel-
la, joten valkalaiset käyvät aina ulkomailla junal-
la matkustaessaan. Valgan kirkon seinässä on laat-
ta, johon on merkitty kaikki Viron vapaussodassa 
kaatuneet suomalaiset.

Valgan pohjoispuolella on Pajun kartano, jonka 
alueella käytiin suomalaisille merkittävä Viron va-
paussotaan liittynyt taistelu 31. tammikuuta 1919. 
Virolaisen everstiluutnantti Hans Kalmin suoma-
laisjoukko Pohjan Pojat hyökkäsi Kuperjanovin vi-
rolaispataljoonan kanssa kohti Valgaa, mutta Pajun 
kartanon pohjoispuolella olivat vastassa ”punaiset 
lättiläiset” eli latvialainen tarkkampujapataljoona. 
Veristen taistelujen jälkeen kartano vallattiin. Suo-
malaisia kaatui kaikkiaan 24 miestä. Valgassa pu-
naiset hautasivat elävältä kaikki kiinni saamansa 
porvarit, mutta vastaavasti valkoiset ampuivat kaik-
ki täällä vangiksi ottamansa bolsevikit. 

Taageperan jugend-tyylinen kartanorakennus 
käytiin katsastamassa, ja sitten tultiin Olustveren 
kartanoon ja ruokapöydän ääreen. Kyseistä kar-
tanoa hallitsi vuodesta 1742 vuoteen 1920 krei-
villinen von Fersen –suku, joka lahjoitti sen itse-
näistyneelle Viron valtiolle. Siitä lähtien siinä on 
toiminut maatalousopisto, jolla on paljon siteitä 
Suomeen, Koulun johtajatarkin puhui täydellistä 
suomea kartanoa esitellessään. 

Sitten olikin enää jäljellä ajo Tallinnaan ja laiva-
matka kotimaahan. Ajomatkan aikana Sampo Ahto 
päätti kertomuksensa jääkäreistä ajatuksia herättä-
vään lauseeseen Vaikka jääkärit ovat poissa, heidän 
lippunsa kulkee edellämme!  

FM Ilkka Korhonen

” 

Valgassa 

punaiset 

hautasivat 

elävältä 

kaikki kiinni 

saamansa 

porvarit.
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Toiminta on aloitettu tänä syksynä kadet-
tien johtamisen perusteet–kurssilla, missä 
mentorit toimivat ryhmänohjaajina. Men-

toritoiminnan tarkoituksena on, että luennoilla 
saatuihin ideoihin ja ajatuksiin voitaisiin syven-
tyä mentorien johdolla pienryhmissä. ”Tavoittee-
na on saada opiskelijan sisäinen motivaatio ulos. 
Tässä mentorien rooli korostuu, sillä he toimivat 
keskustelun herättäjinä”, kertoo mentoritoiminta 
idean isä eversti Juha Tammikivi. ”Upseerikasva-
tusta pyritään edistämään pienryhmäkasvatuksen 
avulla. Tällöin saadaan aikaan vuorovaikutusta ja 
samalla kannustetaan osaamisen hankkimiseen”, 
Tammikivi jatkaa.

Mentoreiden mukanaolo ei jää pelkästään pien-
ryhmäohjaukseen. Kapteeniluutnantti Jukka 
Kiuru, joka on ollut mukana mentoritoiminnan 
suunnittelussa, sanoo että mentoreita voidaan käyt-
tää apuna opetuksessa monella tavalla: luennoitsi-
joina, opinnäytetyön ohjaajina, tai paneelikeskuste-
luissa asiantuntijoina. Tämän lisäksi evp-upseerien 
mukaan tulon tavoitteena nähdään verkoston luo-
minen, jonka avulla pystyttäisiin tukemaan johta-
misen opetusta ja tutkimusta. 

Apua ohjaajapulaan

Tämän uuden verkostoitumisulottuvuuden avulla 
voidaan vastata Bolognan prosessin asettamiin haas-

teisiin, erityisesti opinnäytetöiden ohjauksen osalta. 
Eversti Tammikiven mukaan mentorien avulla voi-
daan puuttua resurssikysymykseen, joka kumpuaa 
ohjaajien vähäisyydestä. Mentorien tuoma apu li-
sääntyvien opinnäytetöiden keskellä on äärimmäi-
sen tärkeää. 

”Pyrkimyksenä on, että mentorin ja opiskelijan 
välille muodostuisi henkilökohtainen mentorisuh-
de” Tammikivi kertoo. ”Tavoitteena on muodostaa 
monenlaisia ohjausryhmiä, jolloin voidaan parem-
min hyödyntää erilaisia opetusmenetelmiä. Opetus 
ei saa olla liian luentopainotteista, muuten se saat-
taa olla puuduttavaa” Tammikivi jatkaa. ”Upsee-
rin työnkuva on suuressa muutoksessa. Kansain-
välistyminen asettaa omat haasteensa, samoin kuin 
jatkuva informaation lisääntyminen. Tällöin medi-
an vaikutus ja maineenhallinnan merkitys kasva-
vat. Upseeristo joutuu elämään näissä olosuhteissa. 
Myös teknologian asettama haaste lisääntyy. High-
techin määrä kasvaa, jolloin sotatekniikan ymmär-
tämisen merkitys lisääntyy”, Tammikivi jatkaa. 

”Tämän lisäksi upseerin tulee myös ymmärtää 
yhteiskunnan asettamat vaatimukset, kuten lain-
säädännön asettamat reunaehdot. Samoin viran-
omaisyhteistyön merkitys on kasvanut. Uusi up-
seeri on jatkuvasti tekemisissä tahojen kanssa, joissa 
on voimassa erilainen kulttuuri kuin puolustusvoi-
missa” Tammikivi muistuttaa.

Mentori siirtää 
kokemusta ja tietoa

Osana alumnitoimintaansa 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtamisen laitos on alkanut kehittää 
opetusta, jossa apuna käytetään evp-
upseereita eli mentoreita.

Reima Launonen
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Opetus monipuolistuu
”Kaiken kaikkiaan toimintakenttä on monimut-
kaistunut. Mentorit voivat auttaa tämän monimut-
kaisuuden ymmärtämisessä. He pystyvät omilla ky-
vyillään tekemään siitä ymmärrettävämmän kade-
teille”. Tammikivi tiivistää. ”Mentorit ovat tiettyjä 
valmiuksia omaava asiantuntijajoukko, jotka voi-
vat auttaa kadettien koulutuksen monipuolistami-
sessa”.    

Mentoritoiminta linkittyy läheisesti alumni-
toimintaan, joka on yleistä myös muissa korkea-
kouluissa. Bolognan prosessin myötä Maanpuo-

lustuskorkeakoulun tutkintorakenteet muuttuvat 
samankaltaisiksi muiden korkeakoulujen kans-
sa. Tämän vuoksi on mielenkiintoista tarkastel-
la, miten muualla on käytetty hyväksi opetuksessa 
alumnitoiminnan tuomia mahdollisuuksia. Missä 
mittakaavassa sille ollut tarvetta ja kuinka alumni-
en rekrytointi on muilla onnistunut?   

Helsingin yliopiston  mentorit

Helsingin yliopiston alumnikoordinaattori Anni 
Siitonen toteaa, että myös Helsingin yliopistossa 
on ollut mentoritoimintaa, mutta sitä ei enää jär-

Mentori

Kreikan	 mytologiaan	 kuuluva	 Odysseus	 pyysi	
sotaan	 lähtiessään	 ystäväänsä	 Mentoria	 huo-
lehtimaan pojastaan. Mentor kasvatti, opetti ja 
neuvoi poikaa monta vuotta sotaretken pitkit-
tyessä.

Mentorointi on ikäjohtamista, jossa kokemusta, 
ammattitaitoa ja hiljaista tietoa siirretään nuo-
remmille. Menetelmä muistuttaa vanhaa mes-
tarin	ja	kisällin	suhdetta.

”Upseerin 
työnkuva 
on suuressa 
muutoksessa

Pienryhmässä	mentoroivat	Pekka	Hiltunen	ja	Ensio	Mäkipelto.

FAKTA
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jestetä koko yliopiston laajuisella tasolla.  ”Eri tie-
dekuntien ja oppiaineiden tarpeet ovat niin erilai-
sia, että on vaikea löytää yhtenäistä mentorointi-
menetelmää, joka sopisi kaikille” Siitonen kertoo. 
Kuitenkin esimerkiksi teologisessa tiedekunnassa 
toimii yhä mentoriohjelma. ”Rakenteissa on myös 
tietynasteista päällekkäisyyttä, sillä myös jotkin am-
mattijärjestöt järjestävät mentorointia jäsenilleen”, 
Siitonen lisää.

Kuinka alumnien tuomia mahdollisuuksia sitten 
on käytetty hyväksi opetuksessa Helsingin yliopis-
tossa? Siitosen mukaan alumnit ovat olleet muka-
na opetuksessa vaihtelevasti. ”Opetus kuuluu lai-
tostason päätöksiin. Laitoksia kuitenkin yritetään 
kannustaa alumnien hyödyntämiseen. Tosiasia on 
se, että alumneja käytetään tällä hetkellä paljon vä-
hemmän kuin olisi mahdollisuutta käyttää” Siito-
nen sanoo. Opinnäytetöiden ohjauksessa löytyy 
myös erilaisia alumnien käyttötapoja. ”Maatalous-
metsätieteellisessä tiedekunnassa alumneja on käy-
tetty opinnäytetöiden toisena tarkastajana. Toisaal-
ta yliopistolla on pitkä historia töiden itsenäisestä 
ohjauksesta ilman ulkopuolista apua. Opinnäyte-
töiden ohjaus tapahtuu laitostasolla, jolloin laitok-
set päättävät itse kuinka työt halutaan ohjata”, Sii-
tonen kertoo. 

Helsingin Yliopisto on suhteellisen pitkään pyö-
rittänyt alumnitoimintaa: kuinka alumnien rekry-
toiminen on onnistunut? ”Ainahan sillä saralla te-

kemistä riittää” Siitonen toteaa. ”Tärkeää on, että 
alumnitoiminnan tulee olla aina oman alansa ja 
siinä olevien ihmisten näköistä. Helsingin yliopis-
tossa alumnit itse aktivoituivat ja perustivat alum-
nijärjestön vuonna 1990 ”, Siitonen kertoo. Hän 
on sitä mieltä, että alumnien käyttö riippuu siitä, 
minkäänlaisia asioita heiltä halutaan. ”Jos tarvitaan 
oppia vastavalmistuneiden työnhakuun, niin tällöin 
on syytä valita nuorempi alumni, joka tuntee hyvin 
nykyiset työmarkkinat. Asiantuntija-apua saa taas 
paremmin pidempää työelämässä olleilta alumneil-
ta”, Siitonen analysoi.

”Mentorit puhuvat vapaasti”

Johtamisen perusteet -kurssilla on mukana JOO-
opiskelija Laura Valli Tampereen yliopistolta, joka 
opiskelee koko syksyn strategiaa ja johtamista Ka-
dettikoulussa. Vallin mielestä mentoreiden mah-
dollistama ryhmätyöskentely on loistavaa, eikä hän 
usko, että vastaava työskentelytapa onnistuisi yli-
opistossa. ”Toimiminen ryhmässä on ominaisem-
paa kadeteille, myös Kadettikoulun yhteishenki 
on huomattavaa” Valli toteaa. Valli antaa erityis-
kehut mentoreille: ”Mentoreilla on erilaisia näke-
myksiä, jotka tuovat mukanaan uusia näkökulmia. 
He myös sanovat vapaasti mielipiteensä, eivätkä he 
pelkää mitään”. Kysyttäessä sitä missä Maanpuolus-
tuskorkeakoululla olisi parantamisen aihetta, Valli 
nostaa esille opiskelijan oman vastuun lisäämisen ja 
suorituskeskeisyyden vähentämisen.

Mentoritoiminta on saanut innostuneen vastaan-
oton sekä evp-upseerien että kadettien suunnalta. 
Tavoitteena on toiminnan kehittäminen, jolloin 
mentorit pystyisivät tukemaan mahdollisimman te-
hokkaasti opetusta ja tutkimusta Maanpuolustus-
korkeakoulussa.  Eversti Tammikivi kannustaa evp-
upseereita lähtemään mukaan toimintaan. ”Aion 
itsekin ehdottomasti tehdä niin, kun siirryn reser-
viin vuoden loputtua”, hän toteaa lopuksi.

Lisätietoja Maanpuolustuskorkeakoulun alum-
nitoiminnasta löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun 
verkkosivuilta osoitteesta: http://www.mpkk.fi/fi/
esittely/alumni/

Toimintaan voi ilmoittautua mukaan lähettämäl-
lä viestiä sähköpostiosoitteeseen alumni@mil.fi

Lisää tietoa Helsingin yliopiston alumnitoimin-
nasta löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/alumni sekä 
alumnikoordinaattorilta alumni@helsinki.fi.  

Reima Launonen
Korkeakouluharjoittelija
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Sotatalouden opinnoilla 
suorituskykyjen	hallintaan
Tarve - vaatimus - kehittämisohjelma - hanke - 
hankinta - suorituskyky?

Puolustusjärjestelmää kehitetään vastaamaan turval-
lisuusympäristön asettamiin vaatimuksiin ja niihin 
liittyviin puolustusvoimien tehtäviin. Puolustusjär-
jestelmä rakentuu suorituskyvyistä, jotka on kuvat-
tu tuoreessa kenttäohjesäännön yleisessä osassa (KO 
yl, 2008). Samassa julkaisussa on kuvattu puolus-
tusvoimien pääprosessit (3): ”Sotilaallisen maan-
puolustuksen suunnittelu”, ”Suorituskyvyn raken-
taminen ja ylläpito”, ”Suorituskyvyn käyttö” sekä 
tukiprosessi ”Toiminnan tukeminen”.  

Suorituskyvyt tuotetaan ja niitä ylläpidetään puo-
lustusvoimien toisessa pääprosessissa, ”Suoritusky-
vyn rakentaminen ja ylläpito”. Käytännön työ, mm. 
materiaalin hankinnat, käyttöperiaatteiden määrit-
tely, koulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä orga-
nisaatioiden kehittäminen, tehdään kehittämisohjel-
missa ja hankkeissa, joiden tuotteita suorituskyvyt 
tai niiden osat ovat. Hankkeiden johtotehtävissä 
toimivilta edellytetään kaikkien edellä mainittujen 
osa-alueiden keskeisten asioiden osaamista ja kykyä 
hallita kokonaisuuksia.

Haastavat tehtävät – riittävätkö ”paukut”?

Viime vuosina, kulminoituen materiaalihankintoi-
hin ja niihin liittyviin siirtyviin rahoituseriin, ongel-

mana on ollut mm. osaamisvaje tämän prosessin eri 
vaiheissa. Ongelmia selvittämään perustettiin vuon-
na 2003 työryhmä nimeltä MATSI, joka antoi suo-
situksensa tarvittavista toimenpiteistä vuonna 2004. 
Pääesikunnan materiaaliosaston edeltäjän, sotata-
lousosaston, asiakirjassa (2004) MATSI- työryh-
män suositusten toteuttaminen, esittely pääesikun-
nan päällikölle, todetaan: ” Järjestelmällinen han-
kekoulutus esitetään toteutettavaksi seuraavasti: 
”Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävät Tek-
niikan lisäopinnot muodostavat hankekoulutuksen 
perustan…”. 

Perusta on luotu ja sitä on ylläpidetty ja kehitetty 
toimeenpanemalla neljä 60 opintopisteen laajuista 
Tekniikan lisäopinnot -kurssia vuosina 2003–2008. 
Kursseilla on koulutettu yhteensä 25 upseeria ja 2 
erikoisupseeria hankehallinnan ja teknisen kehittä-
misen tehtäviin. Kursseille on osallistunut edellis-
ten lisäksi, osaopintoja suorittaen ja seuraten, useita 
kymmeniä puolustusvoimissa ja puolustustarvikete-
ollisuudessa työskenteleviä. Tekniikan lisäopintojen 
pääoppiaineet ovat sotatekniikka, operaatioanalyy-
si ja sotatalous.

Hankehallinnan opintokokonaisuus (HANKO)

Tekniikan lisäopinnoissa luodulle pohjalle ol-
laan nyt rakentamassa hankehallinnan opintoko-

Everstiluutnantti Matti Toivettula

”  
Maanpuolustus- 

 korkeakoulussa  

 järjestettävät  

 Tekniikan  

 lisäopinnot  

 muodostavat  

 hankekoulutuksen  

 perustan…”
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konaisuutta (HANKO) (70-80 op), josta merkit-
tävän osan (60 op) muodostaa ACEMBA (Arma-
ments and Capabilities Executive Master of Busi-
ness Administration) koulutusohjelma. Hankehal-
linnan opintokokonaisuus on suunniteltu henki-
löstön valmentamiseksi kehittämisohjelmien ja tär-
keimpien hankkeiden ylimpiin tehtäviin. Opinnot 
pohjautuvat yleiseen EMBA koulutusohjelmaan ja 
sisältävät mm. liiketoiminnan strategisen johtami-
sen, liiketalouden, laskentatoimen ja projektinhal-
linnan opintojaksot sekä omaan toimialaan liitty-
vän harjoitustyön.

Opinnot suoritetaan 2 kalenterivuoden aika-
na työn ohessa (50 % kuormitus). Jokaisessa 4-6 
opintopisteen opintojaksossa on 3 lähiopetuspäivää, 
joita ennen on orientoiva jakso. Jakson aikana pe-
rehdytään itsenäisesti pedagogisen käsikirjoituksen 
mukaiseen kirjallisuuteen. Lähiopetuspäivien jäl-
keen suoritetaan annetut soveltavat tehtävät.

ACEMBA kokonaisuuden toteuttavat pääosin 
puolustusvoimien ulkopuoliset kumppanit. Noin 
10% opetuksesta toteuttavat puolustusvoimien asi-
antuntijat. Hankehallinnan kokonaisuuteen sisälty-

vät, ACEMBA ohjelman ulkopuolelle jäävät, suori-
tuskykyjen kehittämisen ”aineopinnot” (10-20 op) 
toteutetaan Tekniikan lisäopintojen sotatalouden 
opintojaksojen pohjalta ja ne muodostavat ”han-
keajokorttiin” vaadittavien opintojen ydinaineksen.

ACEMBA ohjelman pilotointi aloitetaan ennen 
vuodenvaihdetta 2008-2009. Ensimmäinen varsi-
nainen opintojakso on helmikuussa 2009.

”Punainen lanka” eli mitä yritetään

Tekniikan lisäopintojen ja Hankehallinnan opinto-
kokonaisuuden tavoitteena on ennen kaikkea val-
mentaa opiskelijat (materiaalisen) suorituskyvyn ra-
kentamisen tehtäviin. Tämän tavoitteen saavutta-
miseksi harjoitellaan keskeisiä taitoja myös käytän-
nössä, todellisten ”vastapelurien” kanssa. 

Jo valmistuneen Tekniikan lisäopinnot 4 -kurs-
sin opetussuunnitelman mukainen vaatimustenhal-
linnan opintojakso toteutettiin toukokuussa 2008 
yhteisharjoituksena kotimaisen puolustustarvike-
teollisuuden kanssa. Tässä muodossaan harjoitus 
on toteutettu kaksi kertaa, edellisen kerran kevääl-
lä 2007.

Sotatalous
Sotatalouden tutkimus ja opetus Maanpuolustuskorkea-
koulussa on saamassa oman professuurin ja kaksi opetta-
jaa. Mitä sotatalous on?

Sotatalous on sotatekniikan laitoksen oppiaine, jonka si-
sältö	liittyy	puolustusvoimien	materiaalisen	suorituskyvyn	
suunnitteluun ja rakentamiseen. Opetusta on aiemmin 
annettu	 eri	 oppiaineiden	 osana	 mutta	 nyt	 sitä	 lisätään	
ja	koordinoidaan	ainelaitosten	kesken.	Lopullinen	sisältö	
on vasta muotoutumassa, kertoo sotatekniikan laitoksen 
johtaja insinöörieversti Ilkka Jäppinen. Samoin alkavan 
professuurin	tehtävänkuva	on	työn	alla.	

Sotatalous	on	läheisessä	vuorovaikutuksessa	sotatekniikan	kanssa.	Niiden	molempien	taustalla	on	ma-
tematiikka,	luonnontieteet	ja	yleinen	tekniikka,	minkä	lisäksi	sotataloudessa	korostuu	taloustieteiden	
osuus.	Kun	sotatekniikka	pyrkii	 vastaamaan	kysymykseen	millainen	materiaalisen	 suorituskyvyn	 tulisi	
olla,	ottaa	sotatalous	kantaa	siihen,	millä	käytännön	toimenpiteillä	se	saadaan	aikaan.	Materiaalisten	
suorituskykyjen	rakentaminen	tapahtuu	kehittämisohjelmissa	ja	niiden	käyttö	kanavoituu	sotataidon,	
lähinnä	operaatiotaidon	ja	taktiikan,	kautta.	Kaikki	nämä	hyödyntävät	syntyvää	sotataloudellista	tie-
tämystä.

Sotataloutta	opetetaan	tulevaisuudessa	kaikilla	kurssitasoilla,	mutta	painopiste	on	silloinkin	esiupseeri-	
ja	yleisesikuntaupseerikursseilla.	Alan	täydennyskoulutusta	annetaan	tekniikan	lisäopinnot	(TLO)	–kurs-
silla	sekä	Armaments	&	Capabilities	Master	of	Business	Administration	(ACEMBA)	–koulutusohjelmassa.	
Viimemainittu	on	Helsingin	kauppakorkeakoulun,	Teknillisen	korkeakoulun	ja	MPKK:n	täydennyskou-
lutusyksiköiden	yhteishanke.

Everstiluutnantti Ilkka Jäppinen
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Everstiluutnantti Ilkka Jäppinen

Harjoitukseen osallistui tänä vuon-
na yhteensä 13 opiskelijaa, joista 12 
oli puolustusvoimista ja 1 rajavartio-
laitoksesta. Harjoituksen opettajina 
toimivat MPKK:n oman väen lisäksi 
asiantuntijat Maavoimien Materiaa-
lilaitoksesta, Pääesikunnan materiaa-
liosastolta ja kotimaisesta puolustus-
tarviketeollisuudesta. Teollisuuden 
sitoutumista harjoitukseen kuvaa 
hyvin se, että kaksi yritystä käytti harjoitukseen yh-
teensä 370 miestyötuntia.

Opintojakso jakautui kahteen vaiheeseen, joista 
ensimmäisessä annettiin perusteet vaatimustenhal-
linnan teoriasta luentoina ja kirjallisuustehtävinä 
ja toisessa sovellettiin opittua harjoitushankkees-
sa. Harjoitushankkeen kehyksen luomisessa ovat 
avustaneet niin Puolustusvoimien Teknillisen Tut-
kimuslaitoksen elektroniikka- ja informaatiotek-
niikkaosasto kuin Maavoimien Materiaalilaitoksen 
elektroniikkaosastokin, tarjoamalla teknisen asian-
tuntemuksensa. Kun edelliseen lisätään vielä YEK 
53:n ilmasotalinjan vuonna 2007 tuottamat opera-
tiiviset perusteet, voidaan todeta, että perusteiden 
osalta pohja harjoituksen toteuttamiselle on ollut 
erinomainen. Samaa harjoitushanketta on hyödyn-
netty ja hyödynnetään kaikissa Tekniikan lisäopin-
tojen sotatalouden opintojaksoissa.

Harjoituksen toisessa vaiheessa opiskelijat pääsi-

vät käytännössä harjoittelemaan koko 
vaatimustenhallintaprosessin. Sivu-
tuotteena laadittiin myös materiaalin 
hankintaan liittyvät tieto- ja tarjous-
pyynnöt (RFI ja RFQ), esiteltiin ne 
”materiaalipoliittisessa johtoryhmäs-
sä” ja ”kaupallisessa johtoryhmässä” 
sekä harjoituksen edetessä katselmoi-
tiin yhdessä puolustustarviketeollisuu-
den kanssa kahdessa viikon välein to-

teutetussa katselmointitilaisuudessa.
Vaikka prosessin ja hyvän vaatimustenhallinnan 

menetelmien oppiminen oli harjoituksen päätavoi-
te, onnistuttiin substanssin osaltakin tänä vuonna 
erinomaisesti. Kiitosta tuli sekä MAAVMATLE:n 
että teollisuuden suunnalta. Opiskelijat kokivat to-
teutustavan erittäin hyväksi ja oppimista tukevak-
si. Itse tekeminen on tässäkin se, joka parhaiten 
opettaa.

Harjoituksessa on tulevaisuutta ajatellen merkit-
tävästi kasvupotentiaalia esimerkiksi pohjoismaisen 
yhteistyön ja kansainvälisten yhteishankkeiden alu-
eella. Esimerkiksi yhdessä Ruotsin FHS:n TLO:ta 
vastaavan kurssin ja Ruotsalaisen puolustustarvike-
teollisuuden kanssa toteutettu harjoitus toisi sellai-
sia ulottuvuuksia, joita on omin voimin vaikeampi 
simuloida.  

Matti Toivettula
Everstiluutnantti

Tekniikan lisäopintojen ”Punainen lanka” 

”  
Itse 

tekeminen on 

tässäkin se, 

joka parhaiten 

opettaa.
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Haastateltavana on tällä kertaa professori Mikko 
Viitasalo (s. 1942). Professori Viitasalo on Sotakor-
keakoulun ja sen seuraajan Maanpuolustuskorkea-
koulun pitkäaikainen tutkimusjohtaja. Hän valmis-
tui Helsingin yliopistossa filosofian kandidaatiksi 
vuonna 1965 ja lisensiaatiksi 1970. Tohtoriksi hän 
väitteli 1971. Puolustushallinnon palvelukseen Vii-
tasalo tuli huhtikuussa 1972. Hänen ensimmäinen 
tehtävänsä oli Maanpuolustuksen tieteellisen neu-
vottelukunnan (MATINE) yleissihteeri. Pääsihtee-
riksi hänet nimitettiin 1974 ja toimistopäälliköksi 
Puolustusministeriössä 1984.

Vuonna 1984 Mikko Viitasalo valittiin hoita-
maan Puolustusvoimiin vastaperustettua ja Sotatie-
teen laitokseen sijoitettua tutkimusjohtajan virkaa. 
Kun SotatL liitettiin SKK:uun syyskuussa 1985, 
hänestä tuli koko korkeakoulun tutkimusjohtaja. 
Hän oli keskeisesti vaikuttamassa siinä valmistelu-
työssä, jonka tuloksena syntyi Maanpuolustuskor-
keakoulu 1.1.1993. Professori Viitasalo nimitettiin 
uuden MPKK:n tutkimusjohtajaksi, josta tehtäväs-
tä hän jäi eläkkeelle elokuussa 2006.

Tehtäviinsä liittyen Mikko Viitasalo on ollut jä-
senenä mm. Valtion tiedeneuvoston 
sihteeristössä ja Valtion tiede- ja tek-
nologianeuvostossa, Ulkoasiainministe-
riön Aseidenriisuntaneuvottelukunnassa 
(ARNEK), Tieteen keskustoimikunnas-
sa ja Suomen Akatemiassa. Lukuisis-
ta luottamustoimista mainittakoon toi-
minta Professoriliiton hallituksessa ja 
sen puheenjohtajana 1987–1999, AKA-
VAn hallituksen jäsenenä 1990-1991 ja 
Akavan puheenjohtajana 1995–1999. 
Tätä kirjoitettaessa hän toimii Paasiki-
vi-Seuran puheenjohtajana ja lukuisissa 
hallintoneuvosto-, hallitus- ja edustajis-
totehtävissä. Mikko Viitasalo on sotilas-
arvoltaan majuri.

Uravalinta

– Minulla oli alun perin halu kouluttau-
tua oppikoulun matemaattisten ainei-
den lehtoriksi. Korkeampana haaveena 
oli pääsy oppikoulun rehtoriksi. Rehto-
rit olivat 1950-luvulla kunnioitettuja ja 
arvostettuja hahmoja - ymmärtääkseni 
hyvin palkattujakin silloin. Tulin kuiten-

Perinnepalsta Tällä palstalla haastatellaan 
entisiä sotakoulujen johtajia 
ja opettajia. Tavoitteena on 
esitellä eri aikakausien upsee-
rikasvatuksen ja -koulutuksen 
painotuksia ja tuoda esille 
haastateltavan kokemuksia ja 
havaintoja virkauran varrelta. 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
Perinneyhdistys haluaa tällä ta-
voin osoittaa arvostusta aiem-
pien opettajapolvien työlle.

kin sotaväestä kesken lukukauden 1966 ja menin 
iltaoppikouluun töihin tuntiopettajaksi. Siitä alkoi 
lyhytaikainen iltaoppikoulun opettajan ura, ja kun 
tarmoa oli tein päivisin tiedettä. Kirjoittauduin jat-
ko-opiskelijaksi Helsingin yliopiston fysiikan lai-
tokselle ja siellä kiihdytinlaboratorioon, jossa olen 
tieteelliset fysiikan opintoni ja tutkimukseni tehnyt. 
Väitöskirjassani käsittelin kokeellisia tutkimuksia 
natrium-, rikki- ja kalsiumydinten rakenteesta.

Sotilaskoulutuksesta

Sain maisterin opintoni valmiiksi 1964–65 vaihtee-
seen mennessä, jolloin olin käyttänyt kolme vuotta 
lykkäystä. Silloin markkinoitiin periaatetta ”valmii-
na väkeen”. Menin helmikuussa 1965 alokkaaksi 
Pohjois-Karjalan Patteristoon Ylämyllylle. Elokuus-
sa tie vei Haminaan Reserviupseerikouluun kurssil-

Lentotukialus USS Forrestalin kannella 1980. 
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le 119 kenttätykistöpatteriin. RUK:sta minulle jäi 
elinikäiset ystävyyssuhteet, erityisesti RUK:n oppi-
laskunnasta, jossa toimin sihteerinä.

Tulo Puolustusministeriön palvelukseen johti 47. 
Maanpuolustuskurssille vuonna 1973. Kun palasin 
Akavasta MPKK:uun sain mahdollisuuden osallis-
tua ylimmän johdon kurssille vuonna 2000. Olen 
minä ihan kunniallisesti käynyt parit pitkät kerta-
usharjoituksetkin. Siviilimieheksi minulla on koh-
tuullinen sotilaskoulutus, melkein kaikki mitä toi-
voa voi.

MATINE

MATINEn päätoiminen virkamiehen paikka oli 
perustettu vuoden 1972 budjetissa. Itse olin sil-
loin ylemmän palkkausluokan assistentti ja aktii-
vinen reserviläinen. Olin tehnyt tuntitöitä MATI-
NElle kahtena aiempana vuotena fysiikan laitok-
sen vanhemman kollegani, professori Antti Siivo-
lan värväämänä. Kun hain ja sain viran, minulla 
oli siihen jo vähän esiansioita. Hakijoita oli paljon, 
mutta tohtorius oli silloin harvinaisempaa. Sopeu-
duin hyvin PLM:öön ja tein innokkaasti töitä. So-
tilasasiainosastossa oli mukava ilmapiiri jossa viih-
dyin. Minulla oli mainio ja rehti esimies, sittem-
min kontra-amiraali ja merivoimien komentaja Stig  
Wikberg.

Tuohon aikaan liittyi myös paljon nuorelle mie-
helle hienoa ja jännittävää - mm. vuonna 1980 sain 
käydä ensimmäisellä Yhdysvaltain Nato-lähetystön 
järjestämällä informaatiomatkalla Keski- ja Etelä-
Euroopan Nato-kohteissa. Aikaan sisältyy sitten 
myös ministeriötä koskettaneet surulliset Lapuan 
räjähdysonnettomuus ja Rissalan lento-onnetto-
muus, jossa menehtyi läheinen työtoverini.

Tutkimustoiminta oli 1970-luvulla volyymiltaan 
aika pientä. Puolustusvoimilla oli omaa tutkimus-
toimintaa ja omat tutkimuslaitoksensa. MATINE 
sai varsin vähän rahaa. Siihen aikaan oli vielä sellai-
nen asevelimeininki, että monet MATINEn johta-
vat professorit, sodan käyneitä miehiä ja reservin-
upseereita käytännössä kaikki, ottivat laitoksiinsa 
tutkimustöitä tehtäväksi veloittamatta laitoskohtai-
sia lisiä. Me vain siirsimme laitoksille palkkarahat ja 
selvisimme näin hyvin pienellä rahamäärällä.

Keskitetympi puolustustutkimuksen suunnitte-
lu alkoi 1970-luvun lopulla. Sille oli alkuna Sor-
san hallituksen määräys, joka annettiin valtion tie-

deneuvoston taholta, että kaikilla hallinnon aloilla 
piti tehdä tavoitetutkimuksen runko-ohjelmat. Sel-
lainen tehtiin myös puolustushallinnossa. Ensik-
si tehtiin MATINEn johdolla lyhyempi ohjelma 
1977. Vuosikymmenen vaihteessa tehtiin sitten 
ensimmäinen iso ohjelma, jonka johdin. Apunani 
oli nuoria fiksuja yleisesikuntaupseereita eri puo-
lustushaaroista – muistan vieläkin, että se kattoi 
kymmenvuotiskauden 1982–91. Se oli tietääkseni 
ensimmäinen yritys tehdä koko puolustusvoimien 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan kattava asiakirja, 
johon oli koottu kaikki tutkimustavoitteet ja miten 
ne pyritään toimeenpanemaan. Keskitetty ja koor-
dinoitu tutkimus- ja kehittämistoiminnan johta-
minen puolustusvoimissa alkoi vasta 1980-luvun 
loppupuolella. 

MATINEn toiminta oli luonnontiedettä, tek-
niikkaa ja lääketiedettä. Yhteiskuntatieteet tulivat 
mukaan vasta 1990-luvulla. Sotatieteen laitos taas 
edusti sotahistoriaa ja strategiaa, jotka ovat tieteen-
aloiltaan historiaa ja kansainvälistä politiikkaa. Ne 
olivat MATINEsta kaukana, mutta yhteistoimin-
taa meillä oli. 

SotatL ja SKK

Kun SotatL ja SKK yhdistettiin syyskuussa 1985, 
oli ensimmäiseksi saatava laitoksen siviilitutkijat 
ja koulun opettajat tekemään yhteistyötä. Maju-
ri Kaarle Ruutu oli sihteerinä kun tehtiin SKK:n 
ensimmäinen tutkimussuunnitelma, jossa oli sekä 
SotatL:n tutkimukset että SKK:n aika harvojen 
opettajien itse hahmottelemat työt. Näin SKK:n 
tutkimustyö kokonaisuutena tuli sellaiseksi, että 
tutkimusjohtaja sen hallitsi ja SKK:n johtaja tiesi 
mitä tutkittiin. 

SKK:n ongelmana oli, että se ei julkaissut juuri 
mitään, ei ollut omaa julkaisusarjaa. Opettajat, 
jotka olivat alansa parhaita asiantuntijoita, heidän 
aikansa meni yleensä opetuksen ohella ohjesääntö-
työhön, mikä sinällään on vakavaa kirjoitustyötä. 
Aikaan liittyi varmaan myös arkuutta, ei haluttu 
julkaista esimerkiksi operaatiotaidosta. Tosin Tiede- 
ja Ase -kirjat olivat täynnä sen ajan johtavien opet-
tajien artikkeleja.

SKK:lta puuttui yliopistotieteellisyys. Ei ole ole-
massa mitään yleispätevää sotatieteellistä metodiik-
kaa. On vain tunnustettujen tieteellisten metodiik-
kojen sovellutuksia eri sotilasalueilla. Esimerkiksi 
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diplomitöissä ja raporteissa puuttui enemmän ja-
oteltu, tieteenalakohtainen menetelmä ja tunnus-
merkistö. Sellainen tuli vasta MPKK:ssa ainelaitos-
järjestelmän myötä, kun alettiin opettaa eri alojen 
menetelmiä. Toinen puute oli oman tohtorikoulu-
tuksen puuttuminen. 

MPKK

MPKK:n perustamisen myötä tutkimusjohtajan 
asema vahvistui. Korkeakoulu laajeni huomattavas-
ti ja tutkimusjohtajan toimivalta laajeni. Silloin hy-
väksyttiin ajatukseni, että korkeakoulun opetustoi-
minnan pohjana on ainelaitosmalli, jossa laitokseen 
kootaan sen alan tutkijat ja opettajat. Samoin se, 
että upseerien 
tulee osallistua 
tutkimukseen 
ja kääntäen, si-
viilitutkijoiden 
tulee osallis-
tua opetukseen 
niin, että laitok-
seen muotoutuu 
yhteishenki.

Ainelaitosten 
määrä on aka-
teeminen ky-
symys. Täytyy 
muistaa kaksi 
asiaa: laitoksia 
ei pidä yhdistää 
elleivät ne toimi 
yhdessä eikä saada synergiaetuja, eikä pidä yhdis-
tää laitoksia joiden tieteenalat ovat siviilin näkökul-
masta kaukana toisistaan. Täytyy kunnioittaa koh-
tuullisesti tieteenalojen tiedeperinteitä. Myönnän, 
että MPKK:n laitokset ovat osin aika pieniä, kun 
yleisesti pyritään suureen laitoskokoon.

Professori- ja dosentuurijärjestelmä perustuu 
myös siihen, että MPKK:lla on oltava sellaisia tun-
nusmerkkejä, joita on muillakin yliopistoilla. Do-
senttijärjestelmä on yksi tunnusmerkki ja lisäksi 
dosentit ovat halpoja – he veloittavat vain luen-
noistaan ja heitä voi käyttää työn ohjaajina jne. On 
ehkä minun syytäni myös, että MPKK:lla virkani-
mikkeiksi tuli rehtori ja hallintojohtaja. 

Tunnusmerkistöön kuuluu myös julkaisutoimin-
ta, joka piti saada käyntiin, eli alkeellisimmillaan 

ainelaitosten raportit, jotka painetaan laitosten tai 
korkeakoulun sarjassa. Jo SKK:n aikana olin kiin-
nittänyt huomiota siihen, että meillä ei ollut mi-
tään englanninkielistä materiaalia tutkimustoi-
minnasta jaettavaksi esimerkiksi vierailijoille. Sen 
vuoksi käynnistin Finnish Defence Studies-sarjan, 
jossa julkaistaan laitosten tutkimustöistä laaduk-
kaimpia. Yleiset tieteelliset sarjat ovat sitten seu-
raava taso. Pyrin tuomaan MPKK:uun niin paljon 
yliopiston tunnusmerkistöä kuin oli mahdollista 
rikkomatta sotaväen perinteitä ja käytännön tar-
koitusperiä.

Edellä mainitun ohella on MPKK:n tohtorikou-
lutuksella aivan keskeinen merkitys yliopiston tun-

nusmerkk inä . 
Minusta on erin-
omaisen tärkeää, 
että tohtorikou-
lutettavat väitte-
levät MPKK:ssa, 
vaikka alun perin 
olin hieman li-
beraalimpi sen 
suhteen. Rehto-
ri Pertti Salmi-
sen linjaus, että 
päätoimiset tut-
kijaupseerit väit-
televät sotatie-
teiden tohtoriksi 
MPKK:ssa, on 
aivan oikein. 

Muiden yliopistojen taholta en ole koskaan ha-
vainnut mitään aliarvostusta Maanpuolustuskor-
keakoulua kohtaan. Monasti olen suorastaan ih-
metellyt kuinka hyvin meidän erikoispiirteitämme 
on ymmärretty. Olen sitä mieltä, että kohtuullisen 
pitkin väliajoin tehtävät korkeakouluarvioinnit, 
jossa eri tieteenalojen tunnustetut johtavat henki-
löt ovat mukana, tuovat läpinäkyvyyttä korkeakou-
luun. Hyvien arviointitulosten kautta korkeakoulu 
nousee arvossaan. Henkilösuhteet muihin yliopis-
toihin ovat olleet hyvät. Erityisen tärkeää on, että 
MPKK:n rehtori on mukana yliopistojen rehtorien 
neuvostossa. Suhteita edesauttaa sekin, että MPKK 
rekrytoi tuntiopettajia, dosentteja ja jopa professo-
reja muista yliopistoista silloin kun se on järkevää 
ja mahdollista. Ja kääntäen, olisi hyvä, että meidän 

Vasta	nimitettynä	Sotatieteen	laitoksen	tutkimusjohtajana	1984.
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upseeritohtorimme hakisivat dosentuureja siviiliyli-
opistoista. Sotilasesimiehet eivät saisi jarruttaa näitä 
dosentuureja. Ne vievät vähän aikaa ja ovat signaa-
leja siitä, että MPKK tuottaa tieteellisesti yleispäte-
viä opettajia muuallekin.

Kun kysytään onko MPKK aidosti tiedekorkea-
koulu sanoisin, että käytännössä on, mutta jotain 
vielä puuttuu. Tutkimusvolyymi on vähäisempää 
kuin tiedeyliopistoissa ja julkaisutiheyskin on vä-
häisempi. Teoreettisemmasta näkökulmasta voidaan 
todeta, että aidossa yliopistossa on tieteen ja ope-
tuksen vapaus. MPKK:sta olen aina sanonut, että 
siellä on ”sotilasakateeminen” vapaus johtuen esi-
merkiksi sotilasvirkoihin liittyvistä erityispiirteistä. 
Vapausaste ei ole sama ja se pitää vain ymmärtää.

Ay-toiminnasta

Professoriliiton aika oli sikäli hyvä, että vasta lop-
pupuolella tulivat taloudellisesti ankeat vuodet. 
Minun aikana tapahtui jopa niin, että eräiden so-
pimusneuvottelujen yhteydessä perustettiin pääjoh-
taja Niitamon työryhmä, jonka tehtävänä oli hyvit-
tää johtavien virkamiesten palkkojen jälkeenjäänei-
syyttä suhteessa siviilisektoriin. ”Niitamo-rahoja” 
jaettaessa kävi kerrankin niin päin, että prosentu-
aalisesti sai enemmän mitä korkeampi palkka oli, 
kunnes saavutettiin saturaatiopiste, joka oli varsi-
naisen professorin ja everstin kohdalla.

Akavassa olin keväällä 1995 yksi neljästä puheen-
johtajaehdokkaasta. En minä silloin keväällä siihen 
kovin paljon uskonut, mutta kun suuret liitot tu-
livat taakseni minulle tuli lentävä lähtö kesäkuus-
sa suoraan tupo-pöytään. Tuohon neljään vuoteen 
kuuluu paljon hauskaa, mutta myös paljon intri-

gointia, joka johti sitten siihen, että elokuussa 1999 
palasin takaisin korkeakoululle. Kyllä Akavassa to-
tuttelemista oli, mutta ei se ollut hirveän vaikeaa. 
Olin myös varautunut siihen, että työ on määrä-
aikainen.

Paasikivi-Seura

Paasikivi-Seuran puheenjohtajuus on korkea luot-
tamustehtävä. Itsekin ihmettelen miten minut sii-
hen valittiin. Edeltäjieni joukossa on mm. sellai-
sia hahmoja kuten pääministeri Harri Holkeri ja 
ministeri Jaakko Iloniemi. Olen ollut puheenjoh-
tajana nyt noin kahdeksan vuotta ja arvostan sitä 
suuresti. Seuran toiminta on kiinteää ja aktiivista, 
seuralla on vahva jäsenkanta – reilut 900 jäsentä – 
poistuma korvautuu aina uusilla halukkailla jäsenil-
lä. Seuran arvo tulee osittain siitä, että sillä on niin 
painokas historia ja toiseksi siitä, että presidentti 
Kekkosen poistumisen jälkeen se ei ole ottanut eri-
tyisiä kantoja maailmanpoliittisiin asioihin. Se ei 
ole kytkeytynyt johonkin henkilöön, kuten aika-
naan presidentti Kekkoseen, jonka vaalijärjestönä 
seura 1960-luvulla mm. toimi. Seurassa ovat esitel-
möineet useat ulkomaiset valtionpäämiehet ja ajan-
kohtaisaiheista kotimaan johtavat poliitikot. Seura 
täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Tähtihetkiä

Voin mainita kolme. Ensimmäinen on MPKK:n 
perustaminen ja yliopistostatuksen saavuttami-
nen. Toinen suuri tyydytys tuli vuoden 2005 yli-
opistolain säätämisen yhteydessä, kun sain edus-
kunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan kaut-
ta ajettua läpi lausuman, jonka mukaan tämän lain 

pohjalta asetuksia annettaessa on varmistetta-
va MPKK:n tutkintojen rinnastus yliopisto-
jen tutkintojen kanssa. Kolmas suuri hetki oli 
vuoden 1995 tulopoliittisen sopimuksen syn-
tyminen. Tämä maltillinen palkkaratkaisu oli 
Suomen kansantaloudelle aivan välttämätön. 

Haastattelu: Tapio Partanen
 Stig-Göran Grönberg
Teksti: Stig-Göran Grönberg
Kuvat: Mikko Viitasalo

Luovuttamassa Paasikivi-Seuran teettämää mitalia 
presidentti	Tarja	Halosen		60-vuotispäivän	johdosta.	



23.10. Kadetti Jarkko Kin-
nunen esitteli upseerikoulutusta 
Studia-messuilla

TAPAHTUMIA

5.12. Kuusi kiinalaista pro-
fessoria vieraili Sotatekniikan lai-
toksella. Sähkötekniikan professori 
Hu Weidong kuvaa kun tutkimus-
johtaja Liu Bo ja majuri Tapio Saa-
relainen vaihtavat liikelahjoja. Pro-
fessorit Jorma Jormakka ja Meng 
Zhou odottavat vuoroaan.

31.10. Sotakorkea-
koulun perinnepäivänä  
jaettiin huomionosoituksia. 
Eversti Jukka Ojala  
onnittelemassa majuri  
Kari Nisulaa.
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YKsimielisYYs taistelukentän sekä ylipäätään so-
tatoimien kokonaisuuden hahmottamisessa ontui 
suomalaisessa sotataitokeskustelussa vielä 1920-lu-
vulla. Viimeistään 1930-lu-
vulle tultaessa armeijaan oli 
vakiintunut selkeä käsitys siitä 
sodan taidosta johon liittyivät 
kulutussodankäyntiä toteut-
tava yleisilme, käskytyskes-
keinen johtamislogiikka sekä 
kurin merkityksen mieltämi-
nen juuri sellaiseksi mihin 
suomalaiset ulkomailla palvel-
leet upseerit olivat tottuneet. 

ToisaalTa kurin käsitys muut-
tui jatkuvasti. Muutosmootto-
rina ei ollut niinkään käsketty 
ja päätetty toimintalinja, jon-
kinlainen normiohjaus, vaan 
enemmän asevelvollisten ar-
meija, joka kirjaimellisesti pa-
kotti muutokseen. Aina tätä 
muutospainetta ei katsottu 
hyvällä. Yritettiinpä sitä jos-
sain määrin kieltääkin. Oleel-
lista oli kuitenkin lopputulok-
sen kannalta se, että syksyllä 
1939 Suomella oli käytössään 
kaksi henkilöstöryhmää: am-
mattisotilaat sekä kansalaisso-
tilaat, jotka pystyivät ristirii-
taisuuksista huolimatta toimi-
maan keskenään ja muodosta-
maan sotilaallisen suoritusky-
kymme selkärangan. 

aVainasemassa olivat kadettiupseerit, jotka olivat 
valikoituneet tehtäviinsä suomalaisen asevelvollisuu-
den kautta. He toimivat sodan olosuhteissa jouk-

Lyhennelmä majuri, VTT Juha Mälkin juhlapuheesta Sotakorkeakoulun perinnepäivän juhlassa 
31.10.2008.

Esitelmän teemat perustuvat puheen pitäjän väitöskirjaan: Herrat, jätkät ja sotataito. 
Kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla 
talvisodan ihmeeksi (SKS, 2008).

KADETTIUPSEERIT 
VOIMAVARANA
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kueenjohtajista aina rykmenttien komentajiin asti. 
Pääosa kadettikoulutuksen saaneista yleisesikuntaup-
seereista toimi toisen maailmansodan vuosina jääkä-
riupseeri-sotapäälliköiden työrukkasina. Näiden toi-
mijoiden merkitys on valitettavasti jäänyt historian-
kirjoituksessa sotapäälliköiden varjoon.

JääKäriupseeriT täyttivät puolustusvoimien ylim-
mät virat vuosikymmeniksi. Tämän saivat todeta 
ensimmäiset kadettikurssit, joiden sotapäällikkyys 
koitti vasta toisen maailmansodan jälkeen. Kiinnos-
tavaa on havaita, että jääkäriupseerien ja kadettiup-
seerien ikäero 1920-luvun ensimmäisinä vuosina oli 
varsin pieni: lähes saman ikäisiä upseereita palveli 
luutnantin ja everstin arvoissa. 

ViimeisTään jatkosodan loppuvaiheessa on nähtä-
vissä siirtymää lineaarisesta taistelukentästä ei-line-
aariseen ympäristöön. Tätä ei voitu siis huomioi-
da sotaa edeltävässä koulutuksessa. Upseerikoulu-
tus eteni sotavuosina eräänlaisena työssä oppimisen 
prosessina, jossa jokaisen toimijan oli omaksuttava 
uusi tapa nähdä ja käydä sotaa. 

oppiVan organisaation rajat tulivat kuitenkin pian 
vastaan. Sodan loppuvaiheessa, kesällä 1944, ope-
raatioista oli muodostunut kolmen puolustushaa-
ran yhteisoperaatioita, vaikka taisteluissa toimittiin 
lähinnä samanaikaisesti. Etenkin yleisesikuntaup-
seeriston tehtäväkentässä muutos oli merkittävä, 
koska samanaikaisesti organisaation tuli kyetä säi-
lyttämään toimintakykynsä mutta lisäksi sen piti 
selviytyä aikamääräisesti ennen näkemättömistä 
suorituksista.

TieTo oli hajallaan eikä ainakaan jäsentyneenä siel-
lä missä tehtiin päätöksiä. Uusi tilanne koettiin lä-
hinnä ei-symmetrisenä ja jopa asymmetrisenä, lä-
hinnä kaaosta muistuttavana. Ensimmäisen maa-
ilmansodan opit eivät enää sopineet näihin tilan-
teisiin. Ratkaisijaksi nousivat kadettiupseerit, jotka 
tunsivat sodanjohtoa paremmin joukkojen suoritus-
kyvyn rajat. He tiesivät ”jätkän” suorituskyvyn sekä 
kestokyvyn rajat. He tunsivat myös aikakauden so-
tamateriaalin käytön mahdollisuudet.

YKsiTTäiseT rohkeat mutta sotapäällikön viisautta 
omanneet kadettiupseerit saattoivat yllättää sodan 
olosuhteissa. Yksi merkittävä toimija oli kannaksen 
joukkojen ilmakomentaja, eversti Richard Lorenz. 

nYKYameriKKalaisin termein ajateltuna hän toimi 
Joint Forces Air Componet Commanderina, tai itse 
asiassa hän pikemminkin otti tämän roolin. Hän ei 
perustanut esikuntaa esikuntaan, vaan ryhtyi joh-
tamaan ilmakomponenttia sieltä missä se oli mah-
dollista. Hän oli niitä harvinaisia kadettiupseereita, 
jotka nousivat sotapäälliköiden kastiin, vaikka tätä 
asemaa ei hänelle edelleenkään anneta helposti. 

miKä on nykyaikaisen yleisesikuntaupseerin kes-
keisin osaamisalue tai ominaisuus? Tietoja ja taito-
ja opitaan jo varusmiesajasta lähtien. Myös taktiik-
kaa osataan soveltaa olemassa olevien periaatteiden 
mukaisesti. Korottaisin tärkeimmäksi yleisesikun-
taupseerin ominaisuudeksi reflektiokyvyn. En tar-
koita pelkästään kykyä pohtia, arvioida ja analysoi-
da, joka on jo valmiiksi inhimillinen ominaisuus, 
vaan pikemminkin kykyä ja halua tarkastella kriit-
tisesti menneisyysajattelun kahlitsemaa sotilaan ha-
bitustamme, päätöksiä jotka on tehty jo ennen pää-
töksiä, sotataidon lähtökohtien muuttumattomuut-
ta sekä ennen kaikkea sodan inhimillisen elementin 
sosiaalisen ja yksilöllisen elementin jatkuvasti muut-
tuvaa luonnetta. 

YleisesiKunTaupseerin koulutuksessa pitäisi muu-
tenkin käyttää hyväksi sitä kokemusta, mikä yleis-
esikuntaupseeriksi opiskelevalla on ennen kursseil-
le tuloa.

meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet tuottaa 
aikuisopiskelijoillemme aitoja oppimisen elämyk-
siä ja opettaa samalla vähitellen koko organisaati-
omme oppivaksi. 

Haluamme joka tapauksessa valmentaa henkilös-
töämme selviytymään sodan kaaoksesta, jossa ei ole 
koskaan aikaisemminkaan pystytty tukeutumaan 
symmetriaan ja valmiisiin toimintamalleihin. 





www.mpkk.fi

Kadettien	ja	Vierumäen		Urheiluopiston	liikuntayhteistyön	40-vuotisjuhla	oli	23.9.2008.
Vauhdissa	kadetit	Marko	Ruokolainen	(78.MEK)	ja	Joonas	Haverinen	(95.KADK).
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