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H yvään työsuorituk-
seen auttava yk-
silön osaaminen 

muodostuu tiedoista, taidois-
ta, kokemuksesta, verkostois-
ta ja kontakteista sekä henki-
lökohtaisista ominaisuuksista. 

Tiedot ja taidot ihminen 
on hankkinut koulutuksen, 
opiskelun, lukemisen ja teke-
misen kautta. Kokemus liittyy 
myös tekemiseen ja hiljaiseen, 
kirjoittamattomaan ja tarinoina 
sukupolvelta toiselle kulkeu-
tuvaan tietoon. Henkilökoh-
taiset ominaisuudet vaikutta-
vat siihen, miten samakin kou-
lutus ja osaaminen painottu-
vat ja ilmenevät eri henkilöillä. 
Henkilökohtaisiin ominaisuuk-
siin kuuluvat persoonallisuus 
ja asenteet, joita tarvitaan eri-
tyisesti sopeuduttaessa uusiin 
tilanteisiin sekä tunneäly. Jäl-
kimmäinen tarkoittaa henki-
lökohtaisia ja sosiaalisia taito-
ja, jotka vaikuttavat siihen, mi-
ten hyvin tulemme toimeen it-
semme ja muitten kanssa. Sii-
hen kuuluu myös kyky luoda ja 
tuottaa mielikuvia, nähdä mah-
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Osaaminen on 
kehittyvä, monitasoinen 

ilmiö, joka vaatii 
jatkuvaa valppautta ja 

muutosherkkyyttä.

dollisuuksia ja ymmärtää, miten 
ne voi hyödyntää. 

Asiantuntijuus on yhä 
enemmän tiimi- ja yhteistyötä 
sekä verkottumista kaikkien si-
dosryhmien kanssa. Puolustus-
voimissa näitä ovat kansalaiset, 
viranomaiset sekä kansalliset ja 
kansainväliset turvallisuuteem-
me vaikuttavat tahot. Osaami-
seen kuuluu myös kyber- ja 
muu tietotekniikka.

Organisaation osaaminen 
muodostuu yhteisestä näke-
myksestä toiminnan kannalta 
tärkeistä asioista ja yhteisesti 
omaksutusta toimintatavasta. 
Yksilöiden osaamisesta tulee 
yhteisön osaamista, kun ihmi-
set jakavat, yhdistävät ja kehittä-
vät osaamistaan yhdessä. Osaa-
minen ei ole vakiintunut tila vaan 
alati kehittyvä, monitasoinen ja 
-tahoinen ilmiö, joka vaatii jat-
kuvaa valppautta ja ennakoivaa 
työskentelytapaa yhteisen tulevai-
suuden tahtotilan savuttamiseksi.

Osaamisen johtamisen on 
nähtävä dynaamisena, virtaava-
na ja jatkuvasti uudistuvana  – 
siis myös viileän  mekanistise-

Osaamisen  
kehittäminen 
juontuu yhteisestä näkemyksestä ja ihmistuntemuksesta

na menestyksen raaka-aineena. 
Osaamisen kehittämisessä onkin 
oltava ennakkoluulottomasti val-
mis siirtymään titteleistä, tutkin-
noista ja virkahierarkiasta menet-
telyyn, jossa yksilön kaikki osaa-
minen kyetään valjastamaan yh-
teiseksi hyväksi. Verkostoista am-
mentamalla, tiimeissä työtä teke-
mällä, luottamalla kaikkien hen-

kilöstöryhmien sekä reserviläis-
ten ja vapaaehtoisten siviilissä 
hankkimaan ammattitaitoon toi-
mintaa on mahdollista tehostaa 
ja vähäisiä voimavaroja säästää. 

Käsillä oleva Rannikon Puo-
lustaja haastaa lukijansa kehittä-
mään niin omaa kuin meripuo-
lustusyhteistoiminnan osaamis-
ta. Puheenvuoron saavat aineel-
lista että aineetonta pääomaa tar-
kastelevat teema-artikkelit. Puo-

lustusvoimien asiantuntijoiden 
ohella äänessä ovat myös yhteis-
kunnan kokonaisturvallisuuden 
varmistamiseen osallistuvat tut-
kijat, toimijat ja kehittäjät. Suo-
tavaa olisi, että päätöksentekijät 
ymmärtäisivät yhä tiiviimmin tu-
keutua toisiinsa synergian saavut-
tamiseksi. Kun tutkimus ja kehi-
tys, julkinen, yksityinen ja yleis-

hyödyllisten yhteisöjen sekto-
ri, koti- ja ulkomaiset kump-
panit sekä yksilöt laajoine ver-
kostoineen löytävät toisensa 
yhteisen tavoitteen saavutta-
miseksi, mahdollisuudet kus-
tannustehokkuuteen ovat suo-
tuisat. Merivoimilla sen kum-
memmin kuin muillakaan tur-

vallisuustoimijoilla ei ole syytä hy-
lätä tarjolla olevia mahdollisuuk-
sia kustannusten sopeuttamispai-
neissaan. Maanpuolustuksessa-
kin voidaan hyvin puhua kilpailu-
edun saavuttamisesta. Yksi plus 
yksi on tuolloin kolme.

Pekka Kurvinen

Pääkirjoitus
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S iunasimme luutnant-
ti Markku Rantalan 
viimeiselle matkal-

leen sotilaallisin kunnianosoituk-
sin Upinniemen Merikappelissa 
16.2.2012. Tieto Markun kuo-
lemasta 1.2.2012 pysäytti mei-
dät kaikki. Tuntui kovin tyhjältä 
ja sanoja oli vaikea löytää, kun 
eläkepäivänsä vasta kaksi ja puo-
li vuotta sitten aloittanut työtove-
ri olikin yhtäkkiä poissa. Toisaalta 
voimme ajatella, että Markku eh-
ti olla mukana niin elämässä kuin 
työssäkin hyvin monessa ja ko-
kea paljon sellaista, mitä harvalle 
suodaan. Uskon, että tämä ajatus 
lohduttaa meitä surun keskellä.

Markku teki pitkän ja vaihe-
rikkaan uran puolustusvoimien 
palveluksessa. Hän suoritti varus-
miespalveluksen vuosina 1975-
76 Jääkäripatteristossa Hämeen-
linnassa. Markku vaihtoi aselajia 
kenttätykistöstä rannikkotykis-
töön vuonna 1979 ilmoittautues-
saan palvelukseen va-kersantti-
na Suomenlinnan Rannikkotykis-
törykmenttiin Upinniemen Koulu-
tuspatterille opetusupseerin teh-
tävään. Hän palveli Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmentis-
sä useissa eri tehtävissä Upin-
niemen lisäksi myös Santahami-
nassa ja Mäkiluodon linnakkeel-
la vuosina 1979-1988 ja yleni 
tuolloin sotilasarvossa kersantis-
ta vääpeliksi. Päällystöopisto I:n 
taisteluvälinelinjalta  hän valmis-
tui vuonna 1983. 

Markku Rantala 1954 - 2012
Hangon Rannikkopatteriston 

palvelukseen Markku siirtyi vuon-
na 1988. Tästä alkoi lähes viisi-
toista vuotta kestänyt jakso Rus-
sarön linnakkeella talousupseerin 
ja linnakkeen vääpelin tehtävis-
sä. Päällystöopisto II:n yleishuol-
tolinjalta Markku valmistui vuon-
na 1992 yleten suoraan ylivääpe-
listä luutnantiksi. Puolustushaa-
ra vaihtui Markun osalta maavoi-
mista merivoimiin vuonna 1998 
rannikkojoukkojen ja laivastojoik-
kojen yhdistyttyä. Samassa yh-
teydessä muuttui myös jouk-
ko-osasto, kun Hangon Rannik-
kopatteristo itsenäisenä joukko-
osastona lakkautettiin ja liitettiin 
joukkoyksikkönä osaksi Suomen-
lahden Meripuolustusaluetta. Pit-
kään kestänyt palvelus Russarön 
linnakkeella päättyi lopulta Han-
gon Rannikkopatteriston lakkaut-
tamiseen vuonna 2002. Viimei-
set palvelusvuotensa Markku toi-
mi huoltoupseerina  Upinniemes-
sä Suomenlahden Meripataljoo-
nassa ja sitä seuranneessa Pork-
kalan Rannikkopataljoonassa jää-
dessään reserviin 1.7.2009. 

Markku palkittiin uransa 
aikana mm.seuraavin ansio- ja 
kunniamerkein:
 – vuonna 1998 Päällystölii-

ton ansiomerkillä
 – vuonna 2000 Suomen 

leijonan ansioristillä
 – vuonna 2010 Valtion vir-

ka-ansiomerkillä
Lisäksi hänelle on myön-

netty Suomenlinnan Rannik-
korykmentin risti, Hankonimen 
risti ja Suomenlahden Meripuo-
lustusalueen ankkuriristi sekä 
maanpuolustusmitali.  

Sotilaana palvelustehtävissä 
Markku tunnettiin vahvana per-
soonana. Hän omistautui työl-
leen ja koki työn puolustusvoi-
missa tärkeäksi ja mielekkääksi. 
Hänen tunnollisuutensa ja vas-
tuunkanto työtään kohtaan olivat 
esimerkillisiä. Myös varusmiesten 
oikeuksista ja hyvinvoinnista huo-
lehtiminen olivat hänen sydämen 
asiansa. Markulla oli positiivinen, 
työyhteisön etua vaaliva elämän-
asenne ja ote. Hän oli aina val-
mis tukemaan ja kannustamaan 
ystäviään ja työtovereitaan. Hä-
nen jykevä, myhäilevä olemuk-
sensa herätti luottamusta ja tur-
vallisuutta. Markku oli välillä im-
pulsiivinen, mutta perimmältään 
hyvin ystävällinen ja avulias. 

Erityisen läheiseksi palve-
luspaikaksi Markulle muodostui 
Russarön linnake, koska hän ra-
kasti luontoa ja saaristoa. Hänellä 
ei ollut puolisoa eikä lapsia, joten 
hän omistautui työlleen ja työyh-
teisölle niin palvelus- kuin vapaa-
aikana. Juuri tältä ajalta tunnen 
itse Markun työtoverina ja ystä-
vänä. Erityisesti muistan hänen 
isällisen otteensa, kun hän oh-
jasi juuri valmistunutta upsee-
ria linnakkeen tavoille antamalla 
täyden tukensa ja osaamisensa 
pyyteettömästi käyttöön. Linnak-

In M
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V anhempiensa harmik-
si Kari Dahlbo päätti 
17-vuotiaana - luettu-

aan kirjan Laivat puuta miehet 
rautaa - ryhtyä meriupseeriksi. 
Evp-kommodorina hän laski leik-
kiä, että Mannerheim ei kelvan-
nut Pietarin merikadettikouluun, 
mikä saattoi olla marskin ja Suo-
men onni; tuskin meriupseeri oli-
si kelvannut ylipäälliköksi. 

Kommodori Kari Dahlbo, 
74, kuoli 3. maaliskuuta 2012 
Helsingissä nopeasti edennee-
seen keuhkosyöpään. Hän syn-
tyi 13. helmikuuta 1938 Tam-
pereella, asui nuorena Toijalassa 
ja Vaasassa sekä Helsingissä. 

Sodan todellisuus paljastui 
pojalle jo 5-vuotiaana, kun näki 
Toijalassa alasammutun venä-
läisen sotilaskoneen sekä hai-
sevia ruumisjunia, joita kävi kat-
somassa naapurin pojan Harri 
Holkerin kanssa. 

Yleislakon aikaan Dahlbo 
kirjoitti ylioppilaaksi, kun mo-
net koulutoverit olivat IKL-hen-
kisen koulun opettajien luvalla 
töissä isiensä firmoissa. IKL:n 
muilutusryhmää 1930-luvulla 
johtanut uskonnonopettaja pe-
lotteli lakkolaisia kadotuksella. 

Koulun äärioikeistolainen 
henki ei vaikuttanut, sillä kesäl-
lä 1999 katajanokkalaisen ra-
vintola Poseidonin kantapöydäs-
sä lyötiin vetoa tulevasta presi-
dentistä. Dahlbo löi vetoa Tarja 
Halosen puolesta, vaikka oli itse 

maltillinen porvari. Voittorahoilla 
ostettiin Halosen muotokuva ka-
pakan seinälle, jossa se kiusaa 
änkyräporvareita vieläkin. 

Poliittisen tietämyksensä 
ja kontaktinsa Dahlbo loi olles-
saan puolustusministerien Tais-
to Tähkämaan ja Ingvar S. Meli-
nin adjutanttina. Siinä tehtäväs-
sä upseeri joutui yllättäviin teh-
täviin. Ministeri Melin komensi 
hänet ulkomaanvierailulla avus-
tamaan vaimonaan Mariaa, jon-
ka iltakengistä oli korko irron-
nut. Dahlbo ihasteli, miten am-
mattishoppailija pystyi kahdes-
sa minuutissa valitsemaan so-
pivat kengät ja sovittamaan ne. 

Merikadettina Dahlbo jou-
tui harjoittelemaan kauppalai-
voissakin, joilla hän seilasi Ame-
rikkaan ja Saksaan. Syvällisen 
kirjallisuuden ystävän ja sotahis-
torian tuntijan kaksi upseeripoi-
kaa perivät hyvän kotikirjaston. 

Nuorena laulua harrastanut 
Dahlbo hyödynsi komeaa ään-
tään. Saattaja Uusimaan päällik-
könä hänen komentonsa kuului-
vat ilman apuvälineitä komento-
sillalta konehuoneeseen. 

Merivoimien esikuntapääl-
likkönä Dahlbo oli viittä vaille 
amiraali, mutta ennen ylennys-
tään amiraalin virkaan Turkuun, 
hän päätti jäädä hoitamaan sai-
rasta vaimoaan Helsinkiin, ”kun 
vaimo on hoitanut minua 30 
vuotta”.

Aarno Laitinen

keen vääpelin tehtävien hoita-
minen piirulleen itseään ja vai-
vojaan säästämättä oli Markul-
le kunnia asia. Hän teki valta-
van määrän ns. ”näkymätöntä 
työtä” pitäen linnakkeen pyörät 
pyörimässä. Näkyvän kädenjäl-
jen Markku jätti linnakkeen ja 
patteriston henkilökunnan vir-
kistystilaan. Majakkatalo oli hä-
nen silmäteränsä, jonka ylläpi-
dosta ja kunnosta hän huoleh-
ti viimeisen päälle. Siellä myös 
moni meistä pääsi nauttimaan 
Markun vieraanvaraisuudesta, 
joka ei koskaan lakannut häm-
mästyttämästä. Hänen tapan-
sa huolehtia läheisistään, ystä-
vistään ja vieraistaan jätti meille 
kaikille varmasti unohtumatto-
mat muistot joita voimme vaalia 
nyt ja tulevaisuudessa.

Rannikon- ja meripuolus-
ta jat tekevät kunniaa täysin 
palvelleelle huollon ammatti-
laiselle. 

Mika Salin
Kirjoittaja on komentajakapteeni 

ja Rantalan aiempi esimies ja 
palvelustoveri.

Kari Dahlbo 
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Uutiset

K oska varsinaista pal-
kitsemiskriteristöä ei 
ole, niin kilpailun ju-

ry päätti lähestyä lukuhaastet-
ta etsimällä yhtä teemanume-
roa sekä yhtä sotilas- ja siviili-
kirjoittajaa ylitse muiden. Teh-
tävä osoittautui jälleen kerran 

haasteelliseksi, ja rohkenen 
myös tuoda ilmi sen, että kol-
mihenkinen raatimme onnistui 
olemaan myös keskenään moni-
ääninen palkittavien valinnasta. 
Lopputulokseen kuitenkin pääs-
tiin, enkä juryn puheenjohtajana 
tarvinnut edes arpaa sen saa-

vuttamiseen. 
Tälläkin kerralla jätimme 

omaan luokkaansa ns. vieras-
kynä -tyyppiset päätoimittajan 
tilaamat asiantuntijakirjoitukset. 
Totean kuitenkin niiden olevan 
olennainen osa Rannikon Puo-
lustajan monipuolista sisäl-
töä. Vieraat kynät lisäävät leh-
den asiantuntijuutta ja laajenta-
vat näkökulmaa monasti myös 
puolustusvoimien toisen ja kol-
mannen päätehtävän suuntiin.

Teemanumeroiden käyt-
täminen on mielestäni osoit-

Rannikon Puolustajan 
kirjoittajapalkinnot
Kohtuullisen pitkän tauon jälkeen on taas aika palkita Rannikon Puolustaja -lehden 

kirjoittajia. Edellisen kerran palkitsemisia käsiteltiin numerossa 1/ 2010, joten juryl-

lä oli jämäkkä parivuotinen pino aineistoa tutkittavanaan. Jämäkkä oli myös lehtien 

sisältö, josta parhaat kiitokset kaikille kirjoittajille.

Aulis Minkkinen
Toimituskunnan puheenjohtaja m/ ”EVP”

Oikaisu
Lehden 1/2012 sivun 62 kuvassa on 25 mm:n Madsen-ilma-
torjuntakanuuna. Virheen huomasi merivoimien evp-asetek-
nikko teknikkokapteeniluutnantti Pekka Kiiskinen.
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Uutiset

tautunut hyväksi tavaksi sekä 
zoomata johonkin asiakokonai-
suuteen laaja-alaisesti että hie-
man keventää lehden varsinai-
sen päätoimittajan raskasta rep-
pua. Joskus teemapäätoimitta-
jat onnistuvat repun kevennyk-
sessä paremmin, joskus huo-
mattava osa tuloksen tekemi-
sestä jää sittenkin päätoimitta-
jan vastuulle. Pidimme mielen-
kiintoisimpana teemanumerona 
numeroa 3/ 2010, joka käsitteli 
”Suljettujen saarten konversiota 
ja uusiokäyttöä”.

Koska tämän numeron tee-
mapäätoimittajana kuitenkin toi-
mi lehden edellinen päätoimitta-
ja Kai Masalin, niin emme roh-
jenneet esittää häntä palkitta-
vaksi kaiken muun hyvän lisäk-
si vielä tästä erinomaisesta tee-
manumerosta, vaan jätämme 
Kaitsun palkitsemisen viisaan 
kustantajan harkintaan.

Teemanumeron palkinnon 
annamme lehden 1/ 2010 tee-
mapäätoimittajalle, komenta-
ja Jukka-Pekka Schroderuk-
selle. Pikkulinnut lauloivat, että 

J-P hoiti teemanumeron koos-
tamisen mallikkaasti ja toimi-
tuksen hermoja säästävällä ai-
kataululla. Lisäksi teemanume-
rossa oli paljon mielenkiintois-
ta asiaa henkilöstöalalta - ilmei-
sen hyvää vastapainoa toimi-
alaa usein leimaaville huhuille, 
uskomuksille ja hevosmiesten 
tietotoimiston uutisille.

Parhaan artikkelitoimitta-
jan palkkion saa komentaja Jan-
Erik Aitos artikkeleistaan ”Nor-
thern Coasts 2010 -harjoitus 
(4/ 2010) sekä ”Laivastotaktiik-
ka murroksessa” (4/2011). Ai-
tos kirjoittaa asiaa, mutta ryy-
dittää sitä nasevilla sitaateilla ja 
myös kuivahkolla asiahuumoril-
la, kuten seuraava sitaatti NO-
CO -artikkelista osoittaa: ”Joi-
takin avaintehtäviä oli mahdo-
tonta täyttää kotimaisin voimin. 
Esimerkiksi sukellusveneiden 
ja merilentotoiminnan ammat-
tiosaaminen on päässyt viime 
vuosikymmeninä katoamaan”…

Sitten vielä siviilien sar-
ja, jossa loppusuoraa kirivät 
rinnan lehden monivuotinen 

avustaja Anu Vuorinen ja Jo-
hanna Pakola. Jury piti kovas-
ti Anun lämminhenkisistä Kui-
vasaari -muisteloista (”Raapai-
su saarielämää”, lehti 4/ 2101), 
mutta Johanna Pakolan artikkeli 
”Mitä tapahtuu, kun linnakkeen 
käytettävä ennen-päivämäärä 
menee umpeen?” meni niukas-
ti loppusuoralla ohi. Johannan 
artikkelin erityisenä vahvuute-
na raati tunnisti sen liittymisen 
kyseiseen teemanumeroon se-
kä tyylikkäästi toteutetun ”ves-
sahuumorin”, joka oli virkistävää 
verbaaliakrobatiaa tiukan asian 
lomassa.

Onnittelen kaikkia kirjoit-
tajia; sekä palkittuja että mui-
ta hyvän lehden tuottamisesta 
ja kiitän juryn jäseniä Susanne 
Hiltusta ja Sirpa Holmaa työs-
tänne raadissa.

Samalla kiitän osaltani leh-
den toimituskuntaa, kustantajaa 
ja erityisesti päätoimittajia Kai 
Masalinia ja Pekka Kurvista hy-
västä yhteistyöstä. Rt-veli Mikko 
Taavitsainen jatkaa tästä eteen-
päin kohti lopullista voittoa.
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Merivoimien
vuosipäivän iltajuhla 
9.7.2012 Helsingissä

Sininen Reservi ry järjestää

iltajuhlan Helsingin  
kaupungintalon juhlakerroksessa

Maanantaina 9.7.2011 klo 19.00-23.00

Tervetuloa viihtymään vuosipäivänä kesäi-
sessä, merellisessä Helsingissä ja tanssimaan 
elävän musiikin tahdissa. 

Nautimme illallista Helsingin kaupunginta-
lon juhlallisissa tiloissa. Illallinen sisältää alku-
maljan, illallisen ruokajuomineen ja kahvin. 

Asu on vierailupuku tai tumma puku.

Sitovat ilmoittautumiset iltajuhlaan 
19.6.2012 mennessä sähköpostitse osoittee-
seen iltajuhla@sininenreservi.fi. 

Ilmoittautuessanne mainitkaa myös osallistuji-
en nimet, puhelinnumero ja sähköposti. Saatte 
paluuviestissä tarkennetun vahvistuksen.

Lisätietoja antavat:

Jarmo Holm 
0400-524253 
jarmo.holm@hotmail.fi

Mika Kuutti 
0400 447853 
mika.kuutti@sininenreservi.fi

Kristiina Slotte 
050 525 0022 
kristiina_slotte@yahoo.com  ja

Sininen Reservi ry toivottaa  
lämpimästi tervetulleiksi kaikki tutut  
sekä uudet juhlijat!

Merivoimien vuosipäivää 
vietetään tänä vuonna 

Helsingissä. 

HelSinki vieStintä
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A rtikkeleiden avulla luo-
daan läpileikkaus kou-
lutus- ja harjoitusjär-

jestelmään sekä niitä tukevaan 
palvelusturvalliseen oppimis-
ympäristöön. Artikkelissa poh-
ditaan myös osaamisen kehit-
tymistä yksittäisen työntekijän 
näkökulmasta ja arvioidaan mi-
kä on palautteen ja arvioinnin 
merkitys osaamisen kehittymi-
sessä?

Puolustusvoimat pyrkii toi-
mimaan oppivan organisaation 
periaatteiden mukaisesti. Tässä 
yhteydessä organisaation näkö-
kulmasta hyödynnetään ja ke-
hitetään sellaista osaamista, jo-
ka on organisaation toiminnan 
kannalta tärkeää. Samalla ha-
lutaan motivoida myös yksilö 
kehittämään osaamistaan. Par-
haimmillaan ja tuottavimmillaan 
menettely toimii, jos sekä orga-
nisaation että yksilön tarpeet 
kohtaavat toisensa. Osaamisen 
johtamisen ja kehittämisen pi-
tää tukea organisaation tavoit-

Petri Pääkkönen
Komentaja Petri Pääkkönen työskentelee Merivoiminen koulutuspäällikkönä.  
Hänen johtaman koulutussektorin tärkeimpänä tehtävänä on ohjata  
ja koordinoida merivoimien henkilöstön (palkattu henkilöstö ja asevelvolliset)  
sekä joukkojen osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa.

Osaamisen kehittäminen 
merivoimissa
Merivoimien esikunnan henkilöstöosaston tehtäviin kuuluvat osaamisen johtaminen 

ja kehittäminen merivoimissa. Tämä teema-artikkelisarja esittelee käytössämme ole-

vaa keinovalikoimaa henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

teita. Organisaation kyvykkyy-
den kannalta on tärkeää, että 
kaikkien osaaminen pidetään 
ajan tasalla ja sitä hyödynne-
tään. Osaava henkilökunta on 
menestyvän työyhteisön avain-
tekijä. Pitkäjänteisellä henkilös-
tön kehittämisellä henkilökun-
ta sitoutuu työhönsä ja työn jäl-
ki on laadullisesti parempaa ja 
tuottavaa.

Puolustusvoimien henki-
löstötilinpäätöksessä vuodelta 
2011 on todettu, että palkatun 
henkilöstön osaaminen varmis-
tetaan urasuunnittelun ja osaa-
misen kehittämisen yhdistämi-
sellä. Samassa yhteydessä mai-
nitaan, että osaamisen johta-
minen on osa puolustusvoimi-
en suorituskyvyn rakentamis-
ta, jolla ohjataan puolustusvoi-
mien henkilöstön, organisaati-
on sekä toimintatapojen koko-
naisvaltaista ja systemaattista 
kehittämistä.  

Puolustusvoimat kouluttaa 
henkilöstöään monipuolisesti. 

Tarjolla on palkatulle henkilös-
tölle perus-, jatko- ja täydennys-
koulutusta, perehtymiskoulutus-
ta sekä erilaisia työssä oppimi-
sen mahdollisuuksia. Palkatun 
henkilöstön osaamisen kehittä-
misessä hyödynnetään tarpeen 
mukaan myös asevelvollisten 
koulutusjärjestelmää. Muodol-
lisen koulutusjärjestelmän tuot-
taman osaamisen lisäksi työn-
tekijä kehittyy oppimalla työs-
sä. Työn tai työnantajan järjes-
tämän koulutuksen ulkopuolelta 
hankittava osaaminen on myös 
hyödynnettävissä.

Artikkelisarjan kirjoittajat 
ovat lähestyneet aiheita oman 
osaamisen näkökulmasta ja pyr-
kineet tiivistämään sanomansa 
lukijaystävälliseen muotoon. Kii-
tän kaikkia kirjoittajia panokses-
taan tämän artikkelisarjan toteu-
tumisesta. Samalla toivon, että 
kirjoitukset herättävät lukijoissa 
ajatuksia ja innostavat heitä ke-
hittämään osaamistaan.

Teem
a

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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J o normaaliaikana meri-
voimien toimintaympäris-
tö on hyvin lähellä poik-

keusoloja. Henkilöstöltä vaadi-
taan aina kykyä analyyttiseen 
ajatettuun, suunnitteluun, no-
peaan päätöksen tekoon ja toi-
meenpanoon sekä kykyä toimia 
ryhmässä. Henkilöstön on olta-
va sopivaa niin fyysisiltä, psyyk-
kisiltä, sosiaalisilta kuin eettisiltä 
ominaisuuksiltaan. 

Merivoimien henkilöstöön 
kuuluvat toimivat johtoportais-
sa, taistelualuksilla, erilaisissa 
perusyksiköissä sekä merival-
vonta- ja tietotekniikkakeskuk-
sissa. Työtehtävät voivat vaih-
della vaativista johtotehtävis-
tä asiantuntemusta ja ammat-
titaitoa edellyttäviin operaattori- 
ja koulutustehtäviin, järjestelmi-
en ylläpito-, valvonta ja hallin-
tatehtäviin, merenkulku-, suun-
nittelu- ja työnjohto- sekä erilai-
siin asiantuntijatehtäviin. Edel-
lä mainittuihin tehtäviin tulee ol-
la valmiudet niin kotimaisessa 

kuin kansainvälisessä toimin-
taympäristössä. Lisäksi viran-
omaisyhteistyö on osa arkipäi-
vän tehtäviä.

Harjoitusjärjestelmä tukee 
osaamisen kehittämistä

Merivoimien joukot harjoittele-
vat monipuolisia tehtäviään vaa-
timustasoltaan erilaisissa harjoi-
tuksissa. Tavoitteet vaihtelevat 
esimerkiksi joukkotuotannossa 
olevan varusmiesjoukon tai kaa-
derihenkilöstöstä koostuvan yk-
sikön näkökulmasta. Yhteisiä ni-
mittäjiä eritasoisten joukkojen 
harjoittelulle ovat suunnitelmalli-
suus ja nousujohteisuus. Oppimi-
sen kannalta tarkasteltuna nou-
sujohteisuus on huomioitu raken-
tamalla harjoitukset, useimmiten 
helpommasta vaativampaan tai 
suppeammasta laajempaan.

Merivoimien harjoitukset 
suunnitellaan vuosittaisten tee-
mojen perusteella toisiaan tu-
keviksi kokonaisuuksiksi. Har-
joituskalenterissa pyritään huo-

mioimaan toimintaympäristön 
alueelliset erot ja vuoden ai-
kojen tuomat haasteet olosuh-
teissa. Joukkojen suoritusky-
kyä kehitettäessä huippuunsa 
merivoimien joukot osallistuvat 
kotimaassa myös yhteisiin har-
joituksiin maa- ja ilmavoimien 
joukkojen kanssa. Sen lisäksi 
harjoitellaan yhdessä eri viran-
omaisten kanssa. Kotimaisissa 
harjoituksissa hankittua osaa-
mista täydennetään kansain-
välisissä harjoituksissa, joissa 
vaatimukset ja standardit ote-
taan huomioon joukkojen kou-
lutuksen suunnittelussa ja suo-
rituskyvyn mittauksissa. 

Harjoittelu on tärkeää, 
mutta merkittävä osa osaami-
sen kehittymistä on myös har-
joitusten analysoinnilla ja pa-
lautteella. Harjoituskokemuk-
set analysoidaan ja dokumen-
toidaan myöhempää käyttöä 
varten.  Joskus on todettu, että 
”virheen saa tehdä, muttei kah-
ta kertaa samaa virhettä”.

”Niin taistelet kuin harjoittelet” ja ”harjoitus tekee mestarin.” Merivoimien tehtävät 

edellyttävät henkilöstöltä tarvittaessa kykyä pitkäkestoiseen toimintaan saaristos-

sa ja merellä. 

Merivoimat  
harjoittelee normaaliaikana 
ja poikkeusoloissa

Petri Pääkkönen

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Teem
a
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Poikkeusoloissa 
koulutetaan yksilöitä, 
yksiköitä ja yhtymiä

Pääjoukkojen osaaminen var-
mistetaan reservin harjoituksin 
sekä perustamisen jälkeises-
sä koulutuksessa. Yleisjoukko-
jen osaamisen varmistaminen 
edellyttää pitkäaikaista koulu-
tusta valmiutta kohotettaessa.

Poikkeusoloissa koulutus-
organisaation tehtävänä on ke-
hittää käskettyjen joukkojen 
osaamista ja suorituskykyä ker-
tausharjoitusvaiheesta alkaen 
merellä, rannikolla ja tietover-
koissa. Koulutuksen jälkeen voi-
daan testata joukkojen valmiut-
ta, analysoida toimintaa ja teh-
dä niistä johtopäätöksiä. Poikke-
usolojen koulutusorganisaation 

toiminta perustuu normaaliaika-
na laadittuun koulutustarvesel-
vitykseen sekä sen pohjalta laa-
dittuihin koulutussuunnitelmiin.

Poikkeusolojen koulutusor-
ganisaation yhtenä tehtävänä on 
luoda alueellisia koulutusympä-
ristöjä varotoimintoineen joukon 
harjaannuttamiseen. Alueellis-
ten koulutusympäristöjen vai-
kuttavuutta täydennetään liik-
kuvilla koulutusryhmillä, jotka 
toimivat yhteistyössä joukkojen 
kanssa käyttäen koulutukseen 
niiden omaa materiaalia. Valmi-
utta kohotettaessa koulutusor-
ganisaatio täydentyy reserviläi-
sistä painopisteen muodostu-
essa taistelukoulutusta antavan 
yksikön perustamiseen ja taiste-
luammuntatoiminnan aloittami-

seen harjoitusalueilla.
Hyvällä ja ennakoival-

la suunnittelulla harjoituksista 
saadaan kaikkien osallistuvien 
joukkojen tavoitteiden saavutta-
mista tukeva toimintaympäristö. 
Suunnittelussa tulee huomioida 
aikaisemmat harjoituskokemuk-
set ja joukoille asetut suoritusky-
kyvaatimukset. Vaikka yksittäi-
nen harjoitus tai koko harjoitus-
rakenne olisi täydellinen, niin lo-
pulta on kuitenkin kyse yksilöis-
tä ja heidän osaamisensa kehit-
tymisestä. Yksittäinen koulutta-
ja saa hyviä tuloksia aikaisek-
si muistamalla puolustusvoi-
man komentajankin esille tuo-
man periaatteen: ”Kouluta, har-
joituta, vaadi”.

  ilmankäsittely
  air handlingNVC

Kallentie 2
FIN-21250 MASKU
Finland

Phone +358-2-4328500
Fax      +358-2-4328501
E-mail novenco@nvc.�

Näissäkin olosuhteissa
laitteiden on toimittava

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

NAVIGOINTI / KOMMUNIKAATIO / VALVONTAJÄRJESTELMÄT

www.furuno.fi
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Monica Sandell
Kirjoittaja on iviilihenkilöstöalan toimialajohtaja, Merivoimien esikunnan henkilöstöosasto. 
Hän toimii myös merivoimien henkilöstökoordinaattorina ja harrastaa  
opiskelua työn ohessa.

S uunnitelmallinen op-
piminen eli oppimaan 
oppiminen on osaa-

minen, jota voi kehittää. Se on 
toimintamalli, jossa tietoa luo-
daan muokkaamalla kokemuk-
sia ja aikaisempaa tietoa sekä 
asioiden toistuvaa kohtaamista 
ja sisäistämistä.

Paljon puhutaan itsensä ke-
hittämisestä. Monesti kehitäm-
me sellaisia asioita, joissa olem-
me jo entuudestaan hyviä. Työs-
kentely tuttujen asioiden paris-
sa on miellyttävää, ja toimimme 
omalla mukavuusalueellamme. 

Tällä tavalla syvennämme 
tietämystämme, mutta emme laa-
jenna sitä. Uudistuaksemme on 
meidän mentävä pois omalta mu-
kavuusalueeltamme. Mukavuus-
alueelta poistuminen vaatii riittä-
västi itseluottamusta ja rohkeut-
ta. Mukavuusalueen ulkopuolel-
la tehtävien haasteet ylittävät nor-
maalihallinnan rajat ja joudumme 
ponnistelemaan oppiaksemme 
uudet ja haasteelliset asiat. 

Uudistumisen opintiellä ei 
myöskään tule pelätä epäonnistu-
misia vaan ennemminkin nähdä 

Oppiminen, uudistuminen  
ja ammatillinen kunto
Nykypäivän työelämässä oppimiskyvystä on tullut kilpailuvaltti. Organisaatiot haluavat 

palkata henkilöitä, joilla on kyky hankkia, tallentaa ja käyttää tietoa nopeasti hyväksi. 

epäonnistumiset kasvuna ja aja-
tella olevamme todella uudistu-
massa ja oppimassa jotain uutta.

Tämä ei aina ole helppoa. 
Vaikka itse on valmis ottamaan 
epäonnistumiset osana henkilö-
kohtaista kasvua ja oppimispro-
sessia, pitäisi myös esimiesten 
suhtautua asiaan samoin. Tie-
tyissä asioissa, kuten palvelus-
turvallisuudessa, ei kuitenkaan 
saa epäonnistua.

Kun omalta mukavuusalu-
eelta poistuu tarpeeksi usein, 
huomaa ennen pitkää, että oma 
mukavuusalue on laajentunut. 
Asiat, jotka aikaisemmin tun-
tuivat haasteellisilta ja vaikeil-
ta, ovat siirtyneet omalle muka-
vuusalueelle: se on merkki hen-
kilökohtaisesta kasvusta. Esi-
merkiksi uusi työväline tai tapa, 
joka on aluksi tuntunut haas-
teelliselta tai vaikealta käyttää, 
on muuttunut oppimisen ja to-
tuttelun jälkeen luonnolliseksi 
osaksi jokapäiväistä työtä.

Jatkuva oppimisprosessi

Pentti Sydänmaalakka kuvaa 
oppimisen viisivaiheisena pro-

sessina kirjassaan Älykäs itsen-
sä johtaminen (2008). Ensim-
mäinen vaihe on uteliaisuus ja 
ihmettely. 

Uusien asioiden oppiminen 
edellyttää, että olemme kiinnos-
tuneita asioista eli motivoituneita 
ja että meillä on taito ihmetellä. 
Toisessa vaiheessa kerätään ko-
kemusta, jota teemme joka päi-
vä ihan huomaamattammekin. 

Kolmannessa oppimispro-
sessin vaiheessa arvioidaan ja 
reflektoidaan keräämiämme ko-
kemuksia. Saamaamme koke-
musta on arvioitava ja työstettä-
vä systemaattisesti, jota ilman ei 
todellista syväoppimista tapah-
du. Reflektointi on oman toimin-
nan, sen perusteiden ja seuraa-
musten arviointia ja pohtimis-
ta eli omien kokemusten sys-
temaattista analysointia, käsit-
teellistämistä ja uudenlaisten 
toimintamallien hahmottelua. ¨

Neljännessä vaiheessa tu-
lee ymmärrys, jossa kokemus ja 
oivallus muunnetaan tiedoksi eli 
ymmärrykseksi. Viides ja viimei-
nen oppimisprosessin vaihe on 
soveltaminen, jossa opitut asi-

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Teem
a



15Rannikon Puolustaja 2 | 2012

at pitää viedä käytäntöön. Tie-
to, jota ei viedä käytäntöön, jää 
usein hyvin marginaaliseksi.

Todellinen oppiminen edel-
lyttää pitkäjänteisyyttä, eikä en-
simmäisiä vaikeuksia kohdates-
sa saa lannistua tai jättää asioita 
puolitiehen. Keskeneräisyys on 
oppimisen viimeinen este. Jos 
oppimisprosessin jättää kesken, 
todellista oppimista ei tapahdu.

Ammatillinen kunto 
ja oma osaaminen 
työsuhdeturvana

Jokainen on kuullut fyysisen 
kunnon ylläpitämisen tärkey-
destä. Kuinka moni on kuullut 
ammatillisen kunnon ylläpitämi-
sestä? Ammatillisella kunnolla 
tarkoitetaan mm. sitä, että hen-
kilöllä on riittävä osaaminen ja 
että hän kehittyy omassa tehtä-
vässään. Se edellyttää omasta 
osaamisestaan ja motivaatios-
taan huolehtimista, kykyä pärjä-
tä ja edetä omalla työuralla sekä 
kykyä tasapainottaa työ muiden 
elämänalueiden, kuten perheen 
ja harrastusten kanssa. 

Jatkuvan uudistumisen 
maa ilmassa organi saatioiden 
normaali tilaksi on tullut muutos, 
joka lisää epä varmuutta oman 
työ paikan pysy vyydestä. Tänä 
päivänä työn tekijän ainoa to-
dellinen työsuhdeturva on oma 
osaami nen, josta on pidettävä 
hyvää huolta.

Lisäksi työntekijän on tie-
dettävä, millaista osaamista 
häneltä edellytetään nykyises-
sä tehtävässä nyt ja lähitule-
vaisuudessa. Myös tulevaisuut-
ta tulee työurallisesti ajatella pi-
demmälle kuin yksi vuosi ker-

rallaan. Missä näet itsesi kol-
men tai viiden vuoden päästä? 
Nämä seikat ohjaavat sitä, mi-
ten ja mihin suuntaan osaamis-
tasi kehität. 

Osaamisen kehittäminen on 
jatkuvaa, kuten myös oppiminen 
ja se on kytkettävä työn tekemi-
seen. Huomioitava osaamisen 
kehittämisen trendi on se, että 
perinteinen koulutus on vähene-
mässä ja monimuotoinen työssä 
oppiminen lisääntyy jatkuvasti. 
Osaamisen kehittämisen keinoja 
on useita, kuten mm. itseopiske-
lu, työnohjaus, työnkierto ja työs-
sä harjaantuminen.

Pitämällä huolta omasta 
osaamisesta pitää huolta myös 
omasta työsuhdeturvasta ja kas-
vattaa samalla omaa markkina-
arvoaan. Työnantaja, joka pa-
nostaa työntekijöidensä koulut-
tamiseen ja kehittämiseen, mo-
tivoi ja sitouttaa työntekijöitään. 

Mahdollisuudet jatkuvaan 

kehittymiseen puolustusvoi-
missa ovat työntekijöillä hyvät. 
Jokainen voi kehittyä työssään. 
Jatkuvasta kehittymisestä hyö-
tyy niin työntekijä kuin työnan-
tajakin. Tämä on myös työnan-
tajan kannalta järkevin ja eet-
tisin tapa toimia. Mikäli työn-
antaja ei pysty tarjoamaan töi-
tä jatkossa, on se ainakin tuke-
nut työntekijöidensä markkina-
arvon parantamista tarjoamalla 
mahdollisuuksia oman ammatil-
lisen kunnon ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen. 

On kuitenkin muistettava, 
etteivät mitkään tarjotut mah-
dollisuudet, tiedot ja taidot riitä, 
jos työntekijän motivaatio ja si-
toutuminen puuttuvat. Tulevas-
sa puolustusvoimauudistukses-
sakin tulisi omasta motivaatios-
ta ja sitoutumisesta pitää huol-
ta oman osaamisen varmistami-
seksi nykyisissä tai uusissa työ-
tehtävissä. 

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

1. Uteliaisuus ja 
ihmettely 

4. Ymmärrys 

5. Soveltaminen 
 

3. Arviointi ja 
reflektointi 

2. Kokemusten  
kerääminen 

Jatkuva 

oppimisprosessi 
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S ijoitetun tai sijoituskel-
poisen henkilöstön ja 
joukon osaamisen ar-

viointi ja kehittäminen perustuu 
operatiivisesta tehtävästä joh-
dettuihin joukon suoritusvaati-
muksiin ja osaamistarpeisiin. 

Joukon tai henkilön osaa-
misen kehittämisen tarve ja yl-
läpitäminen perustuu operatiivi-
sen käyttäjän ja sijoitetun sodan 
ajan johtajan arviointiin joukon 
suorituskyvystä. 

Reserviläiskoulutuksen pää-
määränä on parantaa reservi-
läisten osaamista ja sodanajan 
joukkojen suorituskykyä, turva-
ta puolustusjärjestelmän toimin-
tavalmius sekä kohottaa maan-
puolustustahtoa.

Reservin monipuolinen 
koulutusjärjestelmä

Reservin koulutusjärjestelmään 
kuuluvat joukon ja runkohenki-
löstön harjoitukset sekä tehtä-
väkohtaiset kertausharjoitukset. 
Lisäksi järjestelmään sisältyvät 
puolustusvoimien vapaaehtoiset 
harjoitukset, sodan ajan joukon 
vapaaehtoistoiminta sekä erilliset 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-

Tino Puhakka
Komentajakapteeni Tino Puhakka on toiminut reservin koulutukseen ja vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä sotilasläänin esikunnassa  
sekä Merivoimien esikunnassa yhteensä noin kymmenen vuoden ajan.  
Syksyn 2011 hän toimi Merivoimien koulutuspäällikön tehtävässä.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Teem
a

Reservin osaamisen kehittämisellä ylläpidetään puolustusvoimien sodan ajan jouk-

kojen suorituskykyä kaikissa turvallisuustilanteissa. 

Reservin osaamisen 
kehittäminen

seltä (MPK) tilatut koulutukset.
Toiminta-ajatuksena on, et-

tä jokaiselle sodanajan joukol-
le on asetettu operatiivisin pe-
rustein suorituskykyvaatimuk-
sia. Näiden vaatimusten täyttä-
miseksi jokaiselle joukolle laadi-
taan koulutussuunnitelmat ko-
ko elinkaaren ajaksi. Koulutus 
toteutetaan vuosisuunnitelmien 
mukaisesti, ja suorituskyvyn ke-
hittymistä seurataan asevelvolli-
suusalan tietojärjestelmällä. 

Merivoimien joukot koulu-
tetaan joukko-osastojen saami-
en resurssien puitteissa joukon 
ja runkohenkilöstön kertaushar-
joituksissa. Joukkoja voidaan 
kutsua myös puolustusvoimien 
vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä 
maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
seltä tilattuihin harjoituksiin. So-
danajan joukkoja kannustetaan 
lisäksi osallistumaan sodanajan 
joukon vapaaehtoistoimintaan.

Yksittäisen reserviläisen 
osaamista kehitetään tehtäväkoh-
taisissa kertausharjoituksissa ja li-
säksi häntä kannustetaan osallis-
tumaan vapaaehtoiseen koulu-
tukseen, kuten puolustusvoimi-
en vapaaehtoisiin harjoituksiin ja 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen koulutustapahtumiin.

Selkeästi tärkeimpiä koulu-
tustapahtumia ovat reservin ker-
tausharjoitukset. Ne perustuvat 
asevelvollisuuslakiin ja ovat yh-
tä velvoittavia kuin varusmies-
palvelus. Näin ollen reserviläi-
siä voidaan harjoituttaa omas-
sa sodan ajan tehtävässään 
osana joukkoa, joka on yleensä 
oikeassa kokoonpanossaan. Ta-
loudelliset resurssit ovat kuiten-
kin rajalliset, eivätkä siten mah-
dollista tarpeen edellyttämää 
määrää harjoituksia.

Vapaaehtoisuudella 
täydennetään ja tuetaan 
osaamisen kehittämistä

Vapaaehtoista maanpuolustus-
ta voidaan pitää kattokäsitteenä, 
joka voidaan jakaa vapaaehtoi-
seen maanpuolustuskoulutuk-
seen ja maanpuolustustyöhön.

Vapaaehtoisella maapuolus-
tuskoulutuksella pyritään vaikut-
tamaan suoraan puolustusvoimi-
en suorituskykyyn. Tätä toteut-
tavat sekä puolustusvoimat että 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys. 

Maanpuolustustyö taas 
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Joukon suorituskyky 
- Komppania kykenee… 
- Yjoukkue kykenee… 
- Xryhmä kykenee… 
- Hallitsee … 
- Osaa … … 
- Tuntee … 
- … 
- … 

Joukon suorituskyky vaatimukset 
- Komppanian on kyettävä 
- Yjoukkueen on kyettävä 
- Xryhmän on kyettävä 
- Hallitsee … 
- Osaa… 
- Tuntee .. 
- Komppanian on kyettävä 
- Yjoukkueen on kyettävä 
- Xryhmän on kyettävä 
- Hallitsee … 
- Osaa… 
- Tuntee .. 

Jatkosijoitus 

Joukon elinkaari 

PTR:iin PTR:stä 

Koul 
KH/RUK 

Tehtäväkoht 
PvVeh 

Rjoht (au) 
perustaidot 

Tehtävä- 
kohtainen 
KH 

PvVeh 

ATK-pohjainen 
Takt peli(la-su) 

Vääp/kirj 
Kurssi 
Esiktekn 
kurssi 

Päällystön 
PvVeh 

Joukon 
KH 

Tvälkurssi 
Lääk-kurssi 
Viestikurssi 

Rungon 
KH 

Rungon 
KH 

Kurssi 

P
V

 johtaa +
 m

aksaa 

PV:n MPK:lta tilaamat 
Koulutustapahtumat 
 

SA joukon 
Vapaaehtois- 
toiminta 

Joukon  
suorituskyky 

Joukon  
Suorituskyky- 
vaatimukset 

Joukon 
KH? 

Osaamisvaje/ylijäämä 

Operatiivinen käyttäjä vastaa ja 
 suunnittelee koulutuksen 

PvVeh 

MPK:lta tilattuja 
koulutustapahtumia 

Osaamisvaje = koulutustarve 

Osaamiskartoitus	

Suorituskyvyn mittaus	


vrsm 

vrsm 

Operatiivinen käyttäjä vastaa joukon käytettävyydestä 
 ja osallistuu sen suorituskyvyn mittaamiseen 

vs 

KUVA: Reservin osaamisen kehittäminen osana joukkotuotantoa 

tuotantojakso 

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Reservin osaamisen kehittäminen osana joukkotuotantoa.

on aatteellista toimintaa, jo-
ka on myös puolustusvoimien 
ja maanpuolustuksen kannalta 
erittäin tärkeää, koska sillä vai-
kutetaan maanpuolustustah-
toon. Tätä työtä tukevat ensisi-
jaisesti maanpuolustusjärjestöt 
ja -killat omalla toiminnallaan.

Puolustusvoimien vapaa-
ehtoisilla harjoituksilla täyden-
netään ensisijaisesti poikkeus-
olojen joukkojen kertausharjoi-
tuksia. Puolustusvoimat suun-
nittelee, kutsuu, valmistelee ja 
johtaa harjoitukset sekä vas-
taa harjoituksen kustannuksis-
ta. Harjoitukseen osallistuville 
mm. maksetaan reserviläispäi-
väraha, korvataan matkat julki-
sen taksan mukaisesti ja anne-
taan maksuton muonitus. 

Maanpuolustuskoulutusyh-
distykseltä tilattava koulutus täy-
dentää reservin joukkojen kou-

lutusta. Koulutus kohdennetaan 
poikkeusolojen joukkorakentee-
seen sijoitetuille reserviläisille. 
Koulutustapahtumat suunnitel-
laan yhteistoiminnassa puolus-
tusvoimien ja MPK:n kanssa.

Koko keinovalikoima 
käytössä

Puolustusvoimat asettaa koulu-
tustapahtumille opetus- ja op-
pimistavoitteet sekä johtaa kou-
lutustapahtumat. MPK: n osoit-
tamat ja puolustusvoimien hy-
väksymät kouluttajat osallistuvat 
koulutustapahtuman valmiste-
luihin sekä toimivat kouluttajina.

Puolustusvoimat kutsuu 
koulutettavat samalla menette-
lyllä kuin puolustusvoimien va-
paaehtoisiin harjoituksiinkin ja 
vastaa kustannuksista kuten va-
paaehtoisissa harjoituksissakin. 
Voidaankin sanoa, että käytän-

nössä puolustusvoimien vapaa-
ehtoiset harjoitukset ja MPK:lta 
tilatut koulutustapahtumat ovat 
samanlaisia.

Sodan ajan (SA) joukkojen 
vapaaehtoistoiminnan tarkoituk-
sena on ylläpitää ja kehittää SA-
joukon motivaatiota ja kiinteyt-
tä. Näin SA-joukon johtaja (esi-
merkiksi rannikkopatterin pääl-
likkö) suunnittelee ja toteuttaa 
harjoitusta yhteistoiminnassa 
joukon perustavan joukko-osas-
ton kanssa. 

Puolustusvoimat voi tukea 
joukon johtajaa esimerkiksi an-
tamalla hänelle oman joukkonsa 
henkilöiden osoitetietoja kutsu-
jen lähettämiseksi yhteiseen ko-
koontumiseen. Reservin osaa-
misen kehittämiseksi tuleekin 
hyödyntää koko käytössä ole-
vaa keinovalikoimaa tarkoituk-
senmukaisesti.
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Dieter Flemmich
Majuri Dieter Flemmich palvelee Merivoimien Esikunnan henkilöstöosastolla  
varusmieskoulutusta hoitavana osastoesiupseerina.
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Varusmieskoulutus 
– joukkotuotannon alkupiste
Siinä, missä Jussi turvasi suohon ja kuokkaan, Suomi luottaa sotilaallisessa maan-

puolustuksessaan edelleen miehille pakolliseen ja naisille vapaaehtoiseen varus-

miespalvelukseen.

V arusmiespalveluksen 
tarkoituksena on tuot-
taa osaavaa henkilös-

töä toimintakykyisiin sodan ajan 
joukkoihin. Palveluksen viimei-
sellä jaksolla – joukkokoulutus-
kaudella – varusmiehet harjoit-
televat sodan ajan joukon ko-
koonpanossa sijoitettuna omiin 
tehtäviinsä.

Sitkeästi elää kuitenkin se 
harhakäsitys, että varusmies-
palvelus olisi yhtä kuin sodan 
ajan joukkojen joukkotuotan-
to. Näinhän ei ole, vaan varus-
miesaika on vasta joukkotuotan-
tojoukon alkuvaihe. 

Nykyisissä sangen teknisis-
sä joukoissa tarvitaan runsaasti 
henkilöstöä, jonka tehtäväkoh-
tainen ammattitaito on peräisin 
siviilioppilaitoksista eikä kuuden 
tai 12 kuukauden varusmiespal-
veluksesta. 

Tällaista henkilöstöä ovat 
esimerkiksi erikoissairaanhoita-
jat ja eri asejärjestelmien sekä 
ajoneuvojen huoltohenkilöstöön 
kuuluvat asentajat ja insinöörit. 
Nämä erikoiskoulutetut ihmiset 

sijoitetaan joukkoon vasta va-
rusmiespalveluksen jälkeen. 

Olennaisen osansa joukko-
tuotannosta muodostavat myös 
joukolle järjestetyt kertausharjoi-
tukset, joista jäljempänä lisää.

Merivoimien alokkaat 
kahdessa osoitteessa

Aiheen laajuuden vuoksi tässä 
artikkelissa ei käsitellä nykyisen 
varusmiespalveluksen yksityis-
kohtaista sisältöä eikä eri koulu-
tuskausien jakoa. Aiheesta kiin-
nostunut löytää lisätietoa puo-
lustusvoimien internet-sivuilta tai 

erilaisista oppaista ja tiedotteista. 
Merivoimien varusmiehet 

koulutetaan nykyisin neljäs-
sä joukko-osastossa. Maam-
me ainoa ruotsinkielinen jouk-
ko-osasto Uudenmaan Prikaati 
kouluttaa rannikkojoukkoja Raa-
seporin Dragsvikissa. Nykyinen 
järjestely on tällä hetkellä ainoa 
järkevä tapa taata ruotsinkieli-
selle varusmiehelle mahdolli-
suus suorittaa varusmiespalve-
lus omalla äidinkielellään.

Saaristomeren Meripuolus-
tusalue Turun Pansiossa koulut-
taa sekä laivasto- että rannik-
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kojoukkoja Saaristomeren ai-
nutlaatuisella alueella. Joukko-
osastossa ei ole lainkaan omaa 
peruskoulutuskauden alokas-
koulutusta, vaan kahdeksan 
viikon peruskoulutuskausi suo-
ritetaan Upinniemessä yhdessä 
Suomenlahden Meripuolustus-
alueen alokkaiden kanssa. 

Alokasajan jälkeen länsi-
suomalaiset siirretään Upinnie-
mestä Pansioon. Puolustusvoi-
mauudistuksen jälkeen Pansios-
sa on Merivoimien laivastojouk-
ko-osasto. Rannikkojouk-
kojen koulutus puolestaan 
siirretään Upinniemeen.

Suomenlahden Me-
ripuolustusalue kouluttaa 
rannikkojoukkojen meritie-
dustelijoita Kirkonmaan lin-
nakkeella Kotkan edustalla 
sekä laivasto- ja rannikko-
joukkoja Kirkkonummen 
Upinniemessä. 

Linnakekoulutus 
loppuu, Suomenlinna 
pysyy

Isosaaren linnakkeella va-
rusmieskoulutus lakkautet-
tiin vuoden 2011 lopussa. 
Kun Kirkonmaakin lakkautetaan 
vuoden 2013 lopussa, päättyy 
satavuotinen linnakesaarten pe-
rinne, eikä suomalaisella varus-
miehellä enää puolentoista vuo-
den kuluttua ole mahdollisuut-
ta suorittaa palvelustaan linnak-
keella. 

Meritiedustelukoulutus siir-
retään Upinniemeen. Kun lai-

nykyään kaksi kolmasosaa Me-
rivoimien tulevista reservin ali-
luutnanteista käy reserviupsee-
rikurssinsa Reserviupseerikou-
lussa Haminassa. Merisotakou-
lun toiminta jatkuu nykyisellään 
Puolustusvoimauudistuksen jäl-
keenkin.

Puolustusvoimauudistus 
lyhentää palvelusaikoja

Puolustusvoimauudistuksen yh-
teydessä varusmiesten palvelu-
saikoja lyhennettäneen. Edus-

kunta ei ole vielä muutta-
nut asevelvollisuuslakia. 
Nykyiset palvelusajat ovat 
tehtävästä riippuen 180, 
270 tai 362 päivää. 

Uudistus lyhentää 
kaikkia palvelusaikoja 15 
päivää ja uudet palvelus-
ajat olisivat siis 165, 255 
ja 347 päivää. Lyhennys on 
tarkoitus toteuttaa jo vuon-
na 2013. 

Tällä hetkellä lyhim-
män ja pisimmän palvelus-
ajan varusmiehet kotiutuvat 
tammi- ja heinäkuun alus-
sa. Joukkokoulutuskauteen 
olennaisena osana kuulu-

vat loppusotaharjoitukset päät-
tyvät kuitenkin jo ennen joulua 
ja juhannusta. 

Kouluttavan henkilökun-
nan lähtiessä lomailemaan en-
nen pyhiä ei varusmiesten pal-
velus välttämättä ole enää te-
hokkainta mahdollista. Lyhen-
nys onkin tarkoitus kohdentaa 
tuohon ajankohtaan.

vastojoukkojen varusmieskoulu-
tus siirtyy Pansioon, tulee Upin-
niemestä Merivoimien suomen-
kielisten rannikkojoukkojen kou-
luttaja.

Merisotakoulu Suomenlin-
nassa järjestää Merivoimien re-
serviupseerikurssin laivasto- ja 
rannikkojoukkolinjoilla. Rannik-
kojoukkolinja jakaantuu merival-
vonta- ja meritiedusteluopinto-
suuntiin. Lisäksi Merisotakoulu 
järjestää muitakin varusmies-
kursseja. Nämä kurssit ovat etu-

päässä upseerikokelaiden täy-
dennyskoulutuskursseja. 

Rannikkojoukkokoulutuk-
sen laajentumisen ja monipuo-
listumisen myötä Merivoimien 
tarve jalkaväki-, pioneeri-, vies-
ti- ja tykistökoulutuksen saaneil-
le reservinupseereille on jatku-
vasti kasvanut. 

Onkin hyvä muistaa, että 

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Rannikkojoukko
koulutuksen 

laajentumisen ja 
monipuolistumisen 
myötä Merivoimien 

tarve jalkaväki, 
pioneeri, viesti ja 
tykistökoulutuksen 

saaneille 
reservinupseereille on 
jatkuvasti kasvanut. 
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K ehitystyöstä johde-
tut suorituskykyvaati-
mukset, toimintatavat, 

raaka-aineet ja valmistusmene-
telmät aiheuttavat tarpeen uu-
delle tuotantolinjalle ja organi-
saatiolle. Näin meille on käy-
mässä myös puolustusvoimi-
en uudistuksessa. Tarve uudel-
le tuotantolinjalle on olemassa.

Osaamisesta on erilaisia 
määritelmiä, mutta kansan-
omaisesti voidaan kysyä: mitä 
henkilö osaa? Tai onko henkilö 
osaamistaan vastaavassa työs-
sä? Kysymysten taustalla vaikut-
taa ennen kaikkea kustannuste-
hokkuus ja turvallisuus. 

Toisaalta jos organisaati-
ossa työskentelevä henkilö ei 
ole kovin innostunut työstään, 
on työssään epävarma tai työ-
tehtävä ei muuten vain kiinnos-
ta häntä, voi kyseisen henkilön 
vaikutus työympäristöön ja ta-
voitteiden saavuttamiseen ol-
la vähintäänkin lamaannuttava. 

Työtehtävään kykenemi-
nen ei siis välttämättä ole vain 
osaamisesta kiinni. Osaamisen 

Osaaminen ja muutos 
kytkeytyvät toisiinsa  
– asennetta tarvitaan aina
Usein kuulee sanottavan, ettei pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Näin varmaakin on, 

mutta alati muuttuva toimintaympäristömme edellyttää tulevaisuuden pyörältä eri-

laisia ominaisuuksia.

ja asenteiden tulee kulkea käsi 
kädessä. Jos selittelyyn ja teh-
tävien välttelyyn käytetty ener-
gia olisi käytetty itse työn teke-
miseen, olisi tuottavuus merkit-
tävästi parempi monella alalla.

Kysyntää siviili- ja 
sotilasosaamiselle 

Merivoimien tarvitsemat osaa-
misen perusteet luodaan aka-
teemisen ja sotilasammatillisen 
osaamisen kautta. Asevelvollisil-
le annettu koulutus muodostaa 
perustan suorituskykyjen raken-
tamiseksi merivoimissa. Tämä 

ei kuitenkaan riitä. 
Merivoimat tarvitsee oman 

toimintakulttuurinsa ja -ympäris-
tönsä kautta tapahtuvaa harjaan-
tumista suorituskykyvaatimus-
tensa mukaisiin tehtäviin sekä 
palkatun henkilöstön perus-, jat-
ko- ja täydennyskoulutuksen että 
työssä oppimisen kautta. 

Teknisenä ja toimintaym-
päristöltään erityisenä puolus-
tushaarana merivoimat hyö-
dyntää merkittävästi myös sivii-
liosaamista. Esimerkiksi laivan-
rakennusta ja merioikeuden yk-
sityiskohtia ei juurikaan opete-

Ismo Korhonen
Komentaja Ismo Korhonen toimii Merivoimien henkilöstöpäällikkönä.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Teem
a
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ta sotakouluissa. Merivoimissa 
tarvitaan ennen kaikkea osaa-
via henkilöitä, jotka suhtautuvat 
positiivisesti puolustushaaraam-
me kohtaan.

Merivoimien suorituskyky-
vaatimuksien vaatimat henkilös-
töresurssit merivoimien osaamis-
tarpeisiin luodaan henkilöstö- ja 
tehtäväkokoonpanojen kautta. 
Tarkoituksenmukaiset tehtävän-
kokoonpanot ja niihin liittyvät teh-
tävänkuvaukset antavat perusteet 
laadukkaalle henkilösuunnittelul-
le. Jos henkilösuunnittelu on laa-
dukasta, voidaan olettaa merivoi-
mien selviävän kilpailussa osaa-
vasta työvoimasta vähintäänkin 
hyvällä arvosanalla. Samalla pe-
riaatteella tulee rakentaa sodan-
ajan henkilöyksikkötyypit, joiden 
runkona ovat asevelvolliset. 

Paraskaan idea ei kanna he-
delmää, jos inhimillisiä resursse-
ja ei haluta tai ei osata hyödyn-
tää tavoitteiden saavuttamisessa 
ja ammattitaidon tukena. Yleises-
ti on voitu havaita, että työ kuin 
työ vaatii asennetta. Etenkin sil-
loin, kun väsyttää, on nälkä tai 
muuten vain huono olo. Hyvä toi-
mintakyky antaa lisäpontta selvi-
tä inhimillisistä haasteista. 

Merivoimallista 
tuotantolinjaa luomassa

Yksilön ja organisaation osaami-
seen ja suorituskykyyn liittyviä 
asioita käsitellään muun muas-
sa esimiehen ja alaisen välisissä 
kehityskeskusteluissa, työilma-
piirin purku- ja palautetilaisuuk-
sissa sekä kompetenssiarvioi-
den ja osaamisprofiilien purku-
tilaisuuksissa. Tässä yhteydessä 
ei sovi unohtaa kentällä annet-

tua suoraa palautetta koulutusta-
voitteiden saavuttamisesta. Suo-
tavaa on, että alaisen ja esimie-
hen välistä - positiivisesti latautu-
nutta - vuorovaikutusta tapahtuu 
myös arjen aherruksen keskellä. 

Esimiehet ovat merkittä-
vässä asemassa organisaatio-
muutoksen ollessa käynnissä. 
Esimiesten osaamiseen on si-
sällyttävä reilu annos inhimillis-
tä ulottuvuutta ja sosiaalista pe-
lisilmää. Ammatillinen ja akatee-
minen osaaminen yhdessä vuo-
rovaikutustaitojen kanssa an-
tavat vankan perustan hyvän 
työnantajanperiaatteiden nou-
dattamiselle. Yhteisten pelisään-
töjen noudattaminen rakentaa 
niin ikään luottamuksen ilma-
piiriä myös muutoksen aikoina.  

Merivoimien komentajan 
eräs tärkeimmistä tehtävistä on 
huolehtia siitä, että hänen omis-
tamastaan merellisestä tuotanto-
linjasta valmistuu suorituskykyjä, 
joita hän merivoimilta edellyttää.  
Merivoimien henkilöstöllä on ol-
tava sellaista ammatillista ja aka-
teemista osaamista, joka yhdes-
sä tuottaa riittävän kompetenssin 

eri tehtävätasoilla rannikolla, saa-
ristossa, merellä sekä kansainvä-
lisissä merioperaatioissa. Tästä 
osaamisesta merivoimat kilpailee 
yhä kiristyvillä työntekijämarkki-
noilla yhteiskunnassamme. Sik-
si on erityisesti huolehdittava yh-
teiskuntasuhteista ja asevelvolli-
sista. Yhtä kaikki, hyviä osaajia 
tarvitaan merivoimissa kaikilla ta-
soilla nyt ja tulevaisuudessa.

Puolustusvoimauudistuk-
sen voi nähdä uutena mahdol-
lisuutena rakentaa tulevaisuu-
den toimintaympäristön vaati-
ma ”merivoimallinen tuotanto-
linja”, jonka runkona on ammat-
titaitoinen, motivoitunut, laadul-
taan ja määrältään riittävä hen-
kilöstö merivoimien rauhan ja 
sodan ajan tarpeisiin. 

Merivoimissa palvelee mo-
tivoitunut ja ammattitaitoinen 
henkilöstö. Perusainekset muu-
toksen läpivientiin ovat siis ole-
massa, mutta muutoksen lä-
pivienti vaatii muutosjohtamis-
ta ja ennen kaikkea positiivis-
ta asennetta sekä valmiutta toi-
mia kaikilla tasoilla uusin toi-
mintatavoin.
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Jukka Vuorio
Komentajakapteeni Jukka Vuorio toimii merivoimien  
esikunnan henkilöstöosaston osastoesiupseerina.

S imulointi merkitsee 
jäljittelyä – alun perin 
matemaattista mene-

telmää monimutkaisen tapahtu-
man jäljittelyyn tutkimustarkoi-
tuksessa. Kehityksen myötä si-
mulointi tuli myös koulutuskäyt-
töön. Simulaattorista taas puhu-

taan, kun jäljittelyn kohteena on 
laite tai tekninen järjestelmä.

Simulointikoulutuksen on 
tarkoitus tukea, rationalisoida 
ja motivoida koulutusta siten, 
että simuloinnilla katetaan ne 
koulutuksen osa-alueet, joiden 
toteuttaminen käytössä olevi-

en resurssien, ajan, koulutuk-
seen sisältyvien riskien, ympä-
ristöhaittojen tai puutteellisten 
harjoitusolosuhteiden vuoksi ei 
muuten ole mahdollista.

Simulointikoulutuksen ta-
voitteita ovat todenmukaisten 
tilanteiden ja olosuhteiden luo-

Simulaattorit osana 
oppimisympäristöä
Kaikkea ei voi kokeilla, opetella tai harjoitella oikeilla välineillä todellisissa ympäris-

töissä. Ratkaisun tällaisiin tilanteisiin tarjoavat simulaattorit – kaikkea ei silti niillä-

kään pidä yrittää korvata.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Teem
a

Suomen ja Saksan merivoimilla on molemmilla käytössään Transas 5000 -merenkulun komentosiltasimulaatto-
rit. Tässä kuva Saksan Merisotakoulun (Mürwik Marineschule) merenkulkusimulaattorikeskuksen (Ausbildungs 
Ausstattung Nautiche Schiffsführung, AANS) simulaattorista.
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minen sekä harjaannuttaminen 
nykyaikaisten taisteluvälineiden 
ja asejärjestelmien käyttöön. 

Lisäksi simulointikoulutuk-
sella voidaan kouluttaa päätök-
sentekoprosessia kaikilla tasoilla 
ja harjaannuttaa ja mitata henki-
löstön fyysistä, psyykkistä, sosi-
aalista ja eettistä toimintakykyä.

Simulointikoulutuksessa 
voidaan minimoida henkilöstön 
ja kaluston vahingoittumisris-
kit sekä ympäristöhaitat. Simu-
lointikoulutuksen tavoitteena on 
myös tulevaisuuden verkotettu 
simulaattoriavusteinen yhteistoi-
minta kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla, koulutusresurssien 
käytön optimoiminen sekä kou-
lutettavien motivoiminen.

Taidon rajat 
määriteltävissä 

Simulaattoreita käytetään ope-
tukseen ja harjoitteluun kehittä-
mään oppijalle työtoimintaa oh-
jaava, ennakoiva sisäinen malli 
eli saadaan koulutettava omak-
sumaan jäljitelmän avulla todel-
lisen järjestelmän käyttötaito. 

Taidon rajat ja opetuksen 
tarve voidaan määrittää suo-
ritusten arvioinnissa simulaa-
tiossa tai simulaattorilla. Ope-
raatioanalyysissä simulaatiolla 
määritetään järjestelmän ja sen 
muunnosten kyky toimia tarkoi-
tuksensa mukaisesti. 

Tutkimuksissa tai lisätiedon 
hankkimisessa jostain järjestel-
mistä simulaattori mahdollistaa 

kontrolloidun tutkimuksen, jol-
loin voidaan keskittyä toisaalta 
asejärjestelmien kehittämiseen 
ja toisaalta henkilöiden taitoon 
ohjata joidenkin laitteistojen toi-
mintaa tai henkilöiden kykyyn 
selvitä ongelmista. 

Harjoitukset lyhenevät am-
puma- ja harjoitusalueille siirty-
misen ja varoteknisten keskey-
tysten jäädessä pois, myös opet-
taja – oppilassuhde paranee op-
pimistilanteen toteutuessa optimi-
olosuhteissa. Taloudellinen hyöty 
saadaan aika-, materiaali- ja ener-
giasäästöinä simuloimalla esimer-
kiksi veneellä ajoa tai toteuttamal-
la simulaattoriammuntoja. 

Simulaatioissa virheet ja 
huonot suoritukset voidaan sal-

Meripuolustus  yhteinen asiamme

Kokelas Ilvessalo.
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lia ja niistä voidaan antaa palau-
tetta koulutettavalle – näin väl-
tetään vaaratilanteet itse kova-
panosammunnoissa.

Myös psyykkisen kuormi-
tuksen kestämistä todellisessa 
tilanteessa voidaan oppia hal-
litsemaan kehittämällä enna-
koivaa taitoa. 

Ympäristöä kuormittavien 
tekijöiden vähentäminen toteu-
tuu käytettäessä simulaattorei-
ta. Eri ilmiöiden tarkemmaksi 

tutkimiseksi voidaan simulaati-
on aikaulottuvuutta manipuloi-
da nopeammaksi tai hitaam-
maksi. 

Nykyaikaiset opetusväli-
neet ja -menetelmät tukevat 
merivoimien imagoa aikaansa 
seuraavana puolustushaarana 
ja auttavat osaltaan esimerkik-
si henkilöstön palkkaamisessa.

Simulointikoulutuksessa 
monta osa-aluetta

Simulaattorikoulutus jaetaan 
ase- ja toimenpidesimulaatto-
reihin, kaksipuolisessa taiste-
luharjoituksessa käytettäviin si-
mulaattoreihin sekä suunnittelu- 
ja johtamisprosessien simuloin-
tijärjestelmiin.

Toimenpidekoulutuksessa 
keskitytään esimerkiksi lataus- 

ja aseharjoitteluun. Välineinä ovat 
asesimulaattorit, maalilaitteet, la-
tausharjoitteluvälineet ja tietoko-
neavusteiset opetusohjelmat.

Tilannejohtamiskoulutus - 
tuulenjohdon, ammunnan pää-
töksenteon sekä aselajien yhteis-
toiminnan koulutus - on koulu-
tusta, johon liittyvät taistelutekni-
set simulaattorit, tietokoneavus-
teiset opetusohjelmat sekä eri 
aselajien koulutussimulaattorit.

Kaksipuolisessa taistelu-
koulutuksessa koulutetaan 
joukkoja sekä aselajien toi-
mintoja simulaattoriver-
koissa simulaattorien yh-
teiskäytöllä, tilanteenhallin-
tajärjestelmillä, paikannus- 
ja datajärjestelmillä sekä la-
sersimulaattoreilla. 

Ylintä johtoa koulute-
taan tietokoneavusteisilla 
opetusohjelmilla strategisen 

ja operatiivisen päätöksenteon 
koulutuksessa sekä komentaja- 
ja esikuntasimulaattoreilla.

Stand-alone – ja 
muut merivoimien 
koulutussimulaattorit

Merivoimilla on tällä hetkel-
lä käytössään useita erillisiä 
(stand-alone) koulutussimulaat-
toreita, kaksipuolinen taistelijan 
simulaattori- eli TASI -järjestel-
mä sekä ostopalveluna yksi eril-
linen laiva- eli merenkulun ko-
mentosiltasimulaattori. 

Uudempaa ajatusmallia 
edustaa High Level Architecture 
(HLA) standardin mukaisella ra-
japinnalla varustettu vedenalai-
sen valvonnan simulaattori, jos-
sa on valmius toisistaan riippu-
mattomien tietokonesimulaatioi-

den väliseen kommunikointiin. 
Merivoimien taistelujärjes-

telmät sisältävät omia simulaa-
tio-ohjelmia. Lisäksi merivoimis-
sa käytetään eri teemojen koulu-
tusympäristöjä. Erillisiä koulutus-
simulaattoreita ovat Saab BT 61, 
12.7 mm ITKK -ampumasimu-
laattorit, rannikko-ohjus 2006 
Indoor Training system -simulaat-
tori sekä ITO-04 simulaattorit. 

Taistelijan simulaattori- eli 
TASI -järjestelmä koostuu asei-
siin kiinnitettävistä lähialueen 
laserlähetitimistä, Saab BT46M 
taisteluliiveistä ja niihin kuulu-
vista erotuomariaseista. 

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Nykyaikaiset 
opetusvälineet ja 

menetelmät tukevat 
merivoimien imagoa 
aikaansa seuraavana 

puolustushaarana.
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Tulitoimintasimulaattori- eli 
TULSI -järjestelmä on aktiivisessa 
käytössä. TUKSI eli tulenkäytön 
simulaattori edustaa vanhentu-
nutta teknologiaa sekä ohjelmis-
tonsa että tulenjohtoasemassaan 
olevan valvonta- ja mittauskalus-
ton osalta. Simulaattorilla pysty-
tään kuitenkin opettamaan me-
ri- ja maatulenjohdon perusteet. 

Merisotakoulun koulutus-
ympäristössä on kaikkien hen-
kilöstöryhmien koulutuksessa 
ANCS-2000 (Automatic Naval 
Combat System) -taistelunjoh-
tojärjestelmän simulaattorit, EC-
DIS -simulaattoreita (Electronic 

Chart Display and Information 
System) merenkulun suunnitte-
lu- ja paikkatiedon harjoitteluun 
sekä laivasimulaattori (meren-
kulun komentosiltasimulaattori) 
ostopalveluna yhteistyökump-
panilta Aboa Marelta. Merisota-
koululla on myös merisotaym-
päristöön soveltuva PLANIT -so-
tapelijärjestelmä.

Vedenalaista valvontaakin 
voi simuloida

Merivoimilla käytössään oleva 
HLA -rajapintainen simulaattori 
on kotimaisen Imagesoftin val-
mistama Vedenalaisen valvon-

nan simulaattori (VEVA -simu-
laattori). VEVA-simulaattoria on 
käytetty vuoden 2010 alusta so-
tatieteiden kandidaattien ja ali-
upseerien opetuksessa. 

Kandidaattiopinnoissa si-
mulaattoria on hyödynnet-
ty esimerkiksi ”taistelualusten 
vedenalainen sodankäynti” ja 
”synteettinen oppimisympäris-
tö” -opintojaksoilla sekä aliup-
seerikoulutuksessa merivalvon-
ta -toimialajaksoilla.

Yksi merivoimien koulutu-
sympäristöistä on merivalvon-
ta- eli MEVA -koulutusympä-
ristö Merisotakoululla. Siihen 

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

R. SomeRmäki



26

kuuluu merivalvonnan tietojär-
jestelmä- eli MEVAT -koulutus-
luokka, merivalvonnan multi-
sensori- eli MMS -koulutuslaite 
ja VEVA -simulaattori. Ympäris-
töä käytetään valvonta-alan am-
mattialiupseeriston perus- ja jat-
kokoulutukseen sekä upseerien 
peruskoulutukseen. Tiloja käy-
tetään myös kovan järjestelmän 
päivitysten testaamiseen.

Turun Pansiossa sijaitsee 
laivastojoukkojen koulutusta 
palveleva vuotosimulaattori. Si-
mulaattoria käytetään alushen-
kilöstön peruskoulutuk-
seen ja ammattitaidon yl-
läpitoon.

Pansiossa sijaitsee 
myös pelastuslaitoksen 
kanssa yhteistyössä val-
mistunut  savusukellussi-
mulaattori. Merivoimat tar-
josi tilan simulaattorille har-
joitusalueeltaan ja sai vas-
talahjaksi simulaattorin veloituk-
settoman käyttöoikeuden.

Way Ahead

Merivoimien simulaattorikoko-
naisuudesta laadittiin vuonna 
2011 raportti,  jossa arvioitiin 
koulutussimulaattoreiden tilaa 
sekä simulaattoreiden kehittä-
mistarpeita ja -mahdollisuuksia.

Johtopäätös oli, että tulevi-
na vuosina merivoimien simu-
laattoreita koskevat toimenpi-
teet liitetään puolustusjärjestel-
män tavoitetilaan ja meripuolus-
tuksen operatiiviseen konseptiin 
liittyvien kehittämisohjelmien ja 
-suunnitelmien osana. Kaikissa 
hankinnoissa - simulaattorit mu-
kaan luettuina - huomioidaan 
koulutukselliset tarpeet jo han-

kesuunnittelun alusta lähtien. 
Vastauksena haasteeseen 

perustettiin merivoimien simu-
laattorikokonaisuuden hankin-
taprojekti. Projektin tavoitteena 
on osaltaan ylläpitää ja kehittää 
Merivoimien koulutus-, mitta-
us-, testaus- ja simulointitoimin-
taa Siilasmaan johtaman asevel-
vollisuustyöryhmän toimenpide-
suositusten, puolustusvoimauu-
distuksen ratkaisumallin ja me-
rivoimien hallintorakenteen ke-
hittämisen määrittämien muu-
tosten mukaisesti. 

Projektityöryhmässä on 
edustus Merivoimien Esikunnan 
jokaiselta osastolta ja kaikista 
Merivoimien joukko-osastoista.

Vene- ja laivasimulaattorit 
hankintalistalla

Venesimulaattori sisältää EC-
DIS -simulaattorin, ARPA -tut-
kasimulaattori (automatic radar 
plotting aid) ja parista tietoko-
nenäytöstä koostuvan visuaalin 
merelle sekä hallintalaitteet.

Laivasimulaattorissa taas 
merenkulkukomponentti on ko-
mentosilta vaihdettavilla hallinta-
laitepaneeleilla miinalaivalle, oh-
jusveneelle ja ”miinantorjunta-
alukselle. Simulaattorissa on li-
säksi mm. kahdet tutkan näyttö-
laitteet ja ECDIS:t, Conning-näyt-

tö, autopilot, Over head-näytöt ja 
muut mittarit sekä tarvittavat ra-
diolaitteet ja oikeat kahvat.

MeriTUKSI tullee olemaan 
simulaattori, jolla voidaan johtaa 
tulen käyttöä sekä maalle että 
merelle. Järjestelmä voidaan 
laajentaa modulaarisesti muo-
dostumaan koko vaikuttamisen 
koulutusjärjestelmäksi: tieduste-
lu-, valvonta-, tulenjohto- ja am-
muntasimulaattoriksi. 

Merivoimien 
virtuaaliareena

Myös koulutukseen liitty-
vät tarpeet vaihtuvat joh-
tamistoiminnan muuttues-
sa organisaatiokeskeisestä 
toiminnasta operaatioiden 
johtamiseen.

On oleellista tunnistaa 
esimerkiksi yhteistoimintaan 
liittyvät tarpeet, kuten se, 
miten operatiivis-taktisen 

tasan simulaatiojärjestelmien tu-
lee kommunikoida keskenään - 
ja miten ne liittyvät taistelutekni-
sen tasan simulaattoreihin. 

HLA -rajapinnoin yhteen lii-
tetyt simulaattorit antavat mah-
dollisuuden harjoitella operaati-
on läpivientiä joko osissa tai ko-
konaisuutena siten, että harjoi-
tukseen osallistuvat niin ope-
ratiivis-taktisen tasan toimijat 
kuin taisteluteknisen tasan jou-
kot. Liittymäpintana toimii virtu-
aaliareena.

Virtuaaliareenalla suoritet-
tava harjoitus ei edellytä sitä, et-
tä kaikki osapuolet ja järjestel-
mät ovat samanaikaisesti har-
joituksessa, vaan harjoitukseen 
voidaan kytkeä halutut osajou-
kot yhteistoimintaan kykenevis-

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Simulaattoreilla 
ei voida täysin 

korvata oikeilla 
aluksilla tapahtuvaa 

harjoittelua.
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tä järjestelmistä. 
Virtuaaliareenaan voivat liit-

tyä myös muiden puolustushaa-
rojen koulutusjärjestelmät, ku-
ten merivoimien johtamisjärjes-
telmä-, vene- ja laivasimulaatto-
rit sekä maavoimien komentaja- 
ja esikuntasimulaattori. Edelly-
tyksenä on, että näiden koulu-
tusjärjestelmien yhteistoiminta-
rajapinnat toteutetaan standar-
diin pohjautuvien yhteisten mää-
rittelyiden mukaisesti (HLA).

Kehittämällä suomalais-
ta virtuaaliareenaa standardi-
en mukaisesti mahdollistetaan 
liitynnät kansainvälisiin simu-
laattoriharjoitusverkkoihin. Täs-
sä artikkelissa mainittujen me-
rivoimien tulevien simulaattorei-

den HLA-liitynnäinen modulaa-
risuus luo kokonaisuutena Me-
rivoimien virtuaaliareenan. Kun 
simulaattorialusta on avoin, 
myös muiden järjestelmien liit-
täminen siihen on mahdollista.

Ammattitaito säilyy 
uudistuksissakin

Puolustusmäärärahaleikkausten 
myötä merivoimissa on jouduttu 
supistamaan purjehdusmääriä. 
Laivasimulaattorijärjestelmä voi 
tarjota kaikille alushenkilöstö-
ryhmille helpotusta saavutetun 
ammattitaidon ylläpitoon. 

Merenkulkusimulaattorilla 
suoritetun harjoittelun rinnas-
tettavuus todellisen praktiikan 
kanssa vaihtelee maittain. Esi-

merkiksi Alankomaiden meri-
voimissa yksi tunti simulaatto-
rissa vastaa neljää tuntia merel-
lä. Suomessa kansallisten luot-
sien rinnastettavuus on 1:1.

Niin tai näin, mutta meri-
voimiemme edustajien vierai-
lu Saksan merivoimien meren-
kulkusimulaattorikoulutuskes-
kukseen kiteytyi seuraavaan to-
teamukseen: 

– Merisotakoulun merenku-
lun simulaattorikeskuksen johta-
jan sekä kouluttajahenkilöstön 
kanssa käydyissä keskusteluis-
sa oltiin kuitenkin yhtä mieltä sii-
tä, että simulaattoreilla, olivatpa 
ne kuinka hyviä tahansa, ei voi-
da täysin korvata oikeilla aluksil-
la tapahtuvaa harjoittelua.
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sekä antaa riittävät valmiudet 
toimia tutkijoina perusyksiköis-
sä suoritettavissa esitutkinnois-
sa. Koulutuksen painopiste on 
esitutkintojen käytännön suo-
rittamisessa ja niihin liittyvissä 
kuulusteluissa.

Henkilökunnalle järjeste-
tään joukko-osastoissa oikeu-
dellista jatkokoulutusta. Uusia 
kurinpitoesimiehiä koulutetaan 
täydennyskoulutuksena yleen-
sä kahden vuoden välein. Kou-
lutuksessa kerrataan joukko-
osastoissa suoritettavien esitut-
kintojen ja kurinpitopäätösten 
tekemisen edellyttämät sään-
nöt ja ohjeet. Samoin esitel-
lään case-esimerkkeinä tarkas-
tuksissa esiin tulleita seikkoja, 
joihin on syytä kiinnittää huo-
miota. Merivoimien esitutkinto-
ja suorittavaa henkilöstöä kou-
lutetaan myös valtakunnallisis-
sa esitutkinnan jatkokoulutusti-
laisuuksissa. 

Merivoimien koko kriisin-
hallintahenkilöstölle annetaan 

Täsmäkoulutus takaa 
taidot juridiikassa ja 
kielissä
– En olisi 1980-luvulla tullessani puolustusvoimien palvelukseen lakimieheksi voi-

nut kuvitellakaan, miten monenlaista erityiskoulutusta voin merivoimissa saada, 

pohtii Merivoimien esikunnan johtava sotilaslakimies Jouni Honkala.

N ykyään puolustus-
voimien henkilöstön 
osaamisen kehittä-

minen on erittäin monipuolista. 
Tutkintoon tähtäävä koulutus 
tai muu puolustusvoimien oma 
koulutus ei pelkästään riitä. 

Monet erityisosaajien taidot 
ovat kehittyneet juuri sillä täs-
mäkoulutuksella, jota henkilö-
kunnalle on annettu ja järjestetty 
sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Vielä 1980- ja 1990-lu-
vuilla kaikki sotilaslakimiehille 
suunnattu koulutus liittyi enem-
män tai vähemmän rikosoikeu-
denhoitojärjestelmään. Osallis-
tuttiin mm. esitutkinta- ja syyt-
täjäkursseille Poliisiopistolla. 

Koulutuksen tarve on luon-
nollisesti kehittynyt ja muuntu-
nut vuosikymmenien kulues-
sa melkoisesti. Merivoimissa on 
palvelukseni alusta pitäen vallin-
nut varsin myönteinen suhtau-
tuminen henkilöstön kouluttau-
tumiseen. Voidaan sanoa, että 
lähes kaikki ulkopuolinen kou-

lutus, mikä on selkeästi liittynyt 
tehtävänkuvaani ja edesauttanut 
tehtävässäni selviytymistä, on 
esimiesten taholta hyväksytty. 

Esimerkkeinä voidaan mai-
nita vaikkapa eritasoiset Gene-
ven sopimusten ja humanitaa-
risen oikeuden kurssit Italiassa, 
operatiivisen oikeuden ja Legal 
Advisor -kurssit Nato Schoolis-
sa ja merisodankäynnin oikeu-
delliset taktiikan kurssit Bremer-
havenissa. Kriisinhallinnan eri-
tyiskurssina olemme kollegani 
kanssa käyneet myös Tanskas-
sa Rauhanturvaamisoperaation 
sotilaspoliisikurssin.

Oikeudellista koulutusta 
joukoille

Merivoimien aliupseereita kou-
lutetaan joukko-osastoissa esi-
tutkinnan suorittamiseen. Kou-
lutuksesta vastaavat Merivoi-
mien esikunnan sotilaslakimie-
het, ja sen tarkoituksena on tu-
tustuttaa aliupseerit puolustus-
voimien kurinpitojärjestelmään 

Jouni Honkala
Johtava sotilaslakimies, Merivoimien esikunta

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Teem
a
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koulutusta sotilasoikeudenhoi-
don perusteista ja voimankäyt-
töä koskevista laeista ja sään-
nöistä. Lisäksi ne, jotka sovel-
tavat operaation voimankäyttö-
säännöksiä, saavat erilliskoulu-
tusta tätä koskevista oikeudel-
lisista reunaehdoista ja muista 
operaatioin kannalta relevan-
teista erikoiskysymyksistä, ku-
ten toiminnasta mahdollisissa 
kiinniottotilanteissa.

Oikeudellinen ala - samoin 
kuin kaikki erityisalat - vaatii jat-
kuvaa tietotaidon ylläpitoa. 
Tämän vuoksi merivoimis-
sa on vuosittain myönnet-
ty henkilöstölle mahdolli-
suus osallistua muun mu-
assa HAUS-kehittämiskes-
kuksen erityiskursseille.

Kielet haltuun 
kielikoulutuksella

Kielitaito on tärkeä osa puo-
lustusvoimien henkilöstön 
osaamisvaatimuksia. Puolustus-
voimien lakisääteisiin tehtäviin si-
sältyy monenlaista kansainvälis-
tä toimintaa lähes kaikilla tasoilla 
ja kaikilla toiminnan osa-alueilla. 

Puolustusvoimien kielikou-
lutuksesta on viime vuoden lo-
pulla annettu uusi ohje. Oh-
je esittelee kokonaisvaltaisesti 
kaiken puolustusvoimien anta-
man kielikoulutuksen. 

Kielikoulutusjärjestelmä pyr-
kii turvaamaan kustannustehok-
kaasti puolustusvoimien kaikki-
en henkilöstöryhmien, tarvittaes-
sa myös reserviläisten ja varus-
miesten, kielitaidon. Eri alueiden 
ja asiakokonaisuuksien hallinnan 
tavoitteena on henkilöstön kor-
kea kansainvälinen ja kielitaidol-

linen yhteistoimintavalmius sekä 
kansainvälinen arvostus. Puolus-
tusvoimien kielikoulutusjärjestel-
mä koostuu kielikoulutuksesta, 
kielitaitorekisteristä ja kielikoulu-
tusmateriaalipankista. 

Kielikoulutusta toteutetaan 
osana tutkintotavoitteista kou-
lutusta ja jatkokoulutusta se-
kä täydennyskoulutusta. Kiel-
ten täydennyskoulutusta järjes-
tetään tehtäväkohtaisena koulu-
tuksena ja erikoiskoulutuksena. 
Kielikoulutusjärjestelmän tavoit-

teena on tuottaa koko ammatil-
lisen kentän laajuudelta vierai-
den kielten hallinta, joka myö-
tävaikuttaa siihen, että puolus-
tusvoimien henkilöstön ammat-
titaito ymmärretään kansainväli-
sesti korkeatasoiseksi.

Korkea kielitaito on 
virkamiehen valtti

Kielitaitorekisteriin kootaan tie-
dot palkatun henkilöstön vie-
raiden kielten ja kotimaisten 
kielten taitotasoista. Sen avul-
la suunnitellaan ja ylläpidetään 
henkilöstön osaamisprofiilia. 
Nämä tiedot ovat kaikkien hal-
lintoyksiköiden hyödynnettävis-
sä. Rekisterin avulla ylläpide-
tään ja suunnitellaan henkilös-

tön kielitaidon kehittämistä. 
Puolustusvoimien kielikes-

kus tuottaa yhdessä puolustus-
haarojen ja toimialojen kanssa 
materiaalipankkiin itseopiske-
luun soveltuvaa räätälöityä am-
mattiviestintämateriaalia ja tie-
topaketteja itseopiskelun tueksi. 

Kielikoulutuksen palaute-
järjestelmä kattaa tilastoinnin 
ja analysoinnin kielikoulutuk-
sen vaikuttavuudesta palkatun 
henkilökunnan kaikissa toimin-
taympäristöissä organisaation ja 

yksilön kannalta. 
Puolustusvoimien kie-

likoulutuksessa sitoudu-
taan sekä toiminnassa et-
tä tavoitteiden asettelussa 
jaettuun asiantuntijuuteen, 
avoimuuteen sekä läpinä-
kyvyyteen ja toteutetaan tä-
tä arvopohjaa yhteistoimin-
nallisesti muiden puolustus-
voimien tulos- ja hallintoyk-
siköiden kanssa. Toiminta 

perustuu asiantuntijoiden koko-
naisvaltaiseen käytettävyyteen ja 
palvelualttiuteen. 

Kielikoulutuksen suunnit-
telussa ja toimeenpanossa ote-
taan huomioon puolustushaaro-
jen, aselajien ja toimialojen tar-
peet kielitaidon kaikilla osa-alu-
eilla ja kaikissa toimintaympä-
ristöissä. Lisäksi kielikoulutus-
järjestelmän tehtävänä on tu-
kea henkilöstöä saavuttamaan 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta an-
netun lain vaatimukset.

Toisella kotimaisella 
erityisasema merivoimissa

Ruotsin kielen asemasta on 
säädetty kielilaissa. Puolustus-

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Kielikoulutus
järjestelmän 

tavoitteena on tuottaa 
koko ammatillisen 
kentän laajuudelta 

vieraiden kielten 
hallinta.
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voimien kielikeskus järjestää 
koulutuksen ja testauksen val-
tion virkamiehiltä vaadittavan 
kielitaidon todentamiseksi. 

Sotilasammatillisen ruot-
sin kielen taidon syventämisek-
si sekä pohjoismaisen sotilaal-
lisen yhteistoiminnan edellyttä-
mien tehtävien suorittamisek-
si järjestetään sotatieteen kan-
didaatin- ja maisterintutkintoon 
johtavassa koulutuksessa ruot-
sin kielen opetusta. 

Lisäksi puolustusvoimi-
en koko palkatulle henkilöstöl-
le annetaan ruotsin täyden-
nyskoulutusta. 

Ruotsin kieli on meri-
voimissa erityisen tärkeä, 
sillä kuuluuhan puolustus-
voimien ainoa ruotsinkieli-
nen joukko-osasto, Uuden-
maan prikaati, merivoimien 
organisaatioon. Merivoimien so-
tilaslakimiehet antavat normaa-
liin arkirutiiniinsa liittyen sotilas-
kurinpito- ja vahinkolausunnot 
Uudenmaan Prikaatille ruotsik-
si silloin, kun asianosaisen äi-
dinkieli on ruotsi.

Siksi esimerkiksi Merivoi-
mien esikunnassa on järjestet-
ty pienimuotoista ruotsin kielen 
opetusta sekä ruotsin keskuste-
luryhmätoimintaa.

Vieraat kielet 

Englanti on kansainvälisen so-
tilaallisen yhteistoiminnan pää-
kieli. Organisaatiot, esikunnat ja 
operaatiot käyttävät englantia. 
Lisäksi valtaosa kahdenvälisistä 
suhteista hoidetaan englannik-
si. Englanti on myös tiedonhan-
kinnan ja tutkimuksen sekä kan-
sainvälisten kokousten ja semi-

naarien pääkieli. Englantia käy-
tetään myös kotimaisessa har-
joitustoiminnassa ja osassa puo-
lustusvoimien toimintaohjeita.

Ranska on toissijainen kan-
sainvälisen sotilaallisen yhteis-
toiminnan kieli. Organisaati-
ot, esikunnat ja ranskankieliset 
operaatiot edellyttävät ranskan 
kielen taitoa. Lisäksi ranska on 
sotilasammatillisen tiedonhan-
kinnan ja tutkimuksen kieli.

Venäjä on puolustusvoimi-
en yhteistoimintakieli Venäjän 
federaation kanssa, sotilasam-

matillisen tiedonhankinnan ja 
tutkimuksen kieli. Puolustus-
voimilla on pysyvä tarve riittä-
vän sotilaallisen venäjän kielen 
hallitsevan henkilöstön tuotta-
miseksi ja kielitaidon ylläpitä-
miseksi eri toimialoilla.

Saksan kieli on saksankie-
lisissä maissa ja saksankielisten 
maiden kanssa tapahtuvan yh-
teistoiminnan kieli. Saksan kie-
li on myös sotilasammatillisen 
tiedonhankinnan ja tutkimuk-
sen kieli.

Kaikkien edellä mainittu-
jen vieraiden kielten ammat-
tiviestinnän opetusta järjeste-
tään myös Maanpuolustuskor-
keakoulussa osana tutkintoon 
johtavaa koulutusta. Lisäksi 
puolustushaarakouluissa anne-
taan ammattiviestinnän opetus-
ta englanniksi.

Stipendit mahdollistavat 
ulkomailla opiskelun

Kielikoulutuspalveluita ostetaan 
puolustusvoimien ulkopuolelta 
valikoiden. Syntyperäisiä kieli-
kouluttajia käytetään tarkoituk-
senmukaisuusharkintaan perus-
tuen tuntiopettajina ja tehtävä-
kohtaisina asiantuntijoina. 

Kielikoulutusjärjestelmäs-
sä hyödynnetään edelleen va-
likoiden Naton rauhankumppa-
nuusohjelman (PfP) kautta tar-
jolla olevaa kielikoulutusta sekä 
kielitaidon kehittymistä edistä-

vää kielikoulutusta ja kou-
lutusmateriaalia. 

Ulkomailla toteutettava 
koulutus tapahtuu käytän-
nössä hyödyntämällä soti-
lasoppilaitoksissa tapahtu-
vaan koulutukseen liittyvää 
kielenopetusta. Rauhan-

kumppanuusohjelmaan sisälty-
vää ja kahdenvälisiin kansainvä-
lisiin suhteisiin perustuvaa kieli-
koulutusta käytetään tarkoituk-
senmukaisesti ja kustannuste-
hokkaasti.

Puolustusvoimien kielikes-
kus vastaa säätiövaroista ulko-
mailla tapahtuvaan kielenopis-
keluun myönnettävien kielisti-
pendien kohdentamisesta puo-
lustusvoimien henkilöstölle. 

Stipendien myöntämispe-
rusteina ovat pääsääntöisesti 
kielistipendin hakijan nykyisen 
tai tulevan työtehtävän kannal-
ta painavat syyt sekä puolustus-
voimien yleiset ja ennakoitavat 
tarpeet. Erityisesti otetaan huo-
mioon virkauransa alussa olevat 
hakijat, joilla on dokumentoidus-
ti kyky kehittyä erinomaisiksi ky-
seisen kielen taitajiksi.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

 Saksan kieli on myös 
sotilasammatillisen 
tiedonhankinnan ja 
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M eriupseerin koulu-
tus toteutetaan kol-
mella eri opinto-

suunnalla: merivoimalinjan lai-
vasto-, rannikkojoukko- tai joh-
tamisjärjestelmäopintosuunnilla. 
Laivasto-opintosuunnan muka-
na opiskelee merivartio-opinto-
suunta, jolta valmistutaan raja-
vartiolaitoksen tehtäviin.

Kadetit suorittavat ensin 
kolme vuotta kestävät sotatietei-
den kandidaatin opinnot, joiden 
jälkeen syventävät osaamistaan 
työelämässä noin neljän vuoden 
ajan. Työelämävaiheen jälkeen 
he voivat suorittaa maisterin 
tutkinnon kahden vuoden opin-
noilla. Maisteriopinnot avaavat 
mahdollisuudet päällikkyysteh-
täviin ja jatkotutkinto-opintoihin.

Runsas viidennes 
kadeteista merivoimiin

Upseerikoulutus koostuu tutkin-
to-opetuksesta eli sotatieteelli-
sistä opinnoista, sotilasamma-
tillisesta opetuksesta ja upsee-
rikasvatuksesta.

Puolustusvoimien kadetti-
kurssien tavoitevahvuus on ny-
kyisellään noin 135 sotatieteiden 

kandidaatin tutkintoon opiskele-
vaa vuosittain. Merikadettikurs-
sien vahvuudet ovat 12 laivasto-
opintosuunnan, viisi johtamisjär-
jestelmälinjan tai rannikkojouk-
kolinjan kadettia vuorovuosin se-
kä kahdeksan merivartio-opinto-
suunnan opiskelijaa.

Valmistuttuaan sotatietei-
den kandidaatiksi upseeri nimi-
tetään määräaikaiseen nuorem-
man upseerin virkaan ja hänet 
ylennetään luutnantiksi.

Maanpuolustuskorkeakou-
lu vastaa koko upseerikoulutuk-

sen yhteensovittamisesta ja ke-
hittämisestä, tutkintoon johta-
vasta eli sotatieteellisestä koulu-
tuksesta sekä perustutkintojen 
yliopistollisuuden säilyttämises-
tä. Merivoimat puolestaan oh-
jaa tulevien meriupseereiden so-
tilasammatillisia opintoja ja ra-
javartiolaitos merivartio-opinto-
suunnan eriytyvää koulutusta.

Teoriasta käytäntöön

Kelpoisuus upseerin virkaan 
edellyttää sotatieteellisten tut-
kintojen lisäksi sotilasammatil-

Jukka Vuorio
Komentajakapteeni Jukka Vuorio toimii merivoimien  
esikunnan henkilöstöosaston osastoesiupseerina.

Merivoimien upseerin 
peruskoulutus
Merivoimien kadetit opiskelevat meriupseereiksi Merisotakoulussa. Meriupseerin pe-

ruskoulutus toteutetaan Bolognan sopimuksen mukaisesti sotatieteiden kandidaatin 

kolmivuotisella ja sotatieteiden maisterin kaksi vuotta kestävällä koulutuksella.

Kandidaatin tutkinto
 – laajuus 180 opintopistettä
 – koostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista (60 op), 

pitkän sivuaineen perus- ja aineopinnoista (50 op), 
kahden oppiaineen perusopinnoista (25 op + 25 
op), kieli- ja viestintäopinnoista (14 op) sekä yleisistä 
opinnoista (6 op).

Maisterin tutkinto
 – laajuus on 120 opintopistettä
 – koostuu pääaineen syventävistä opinnoista ja pro 

gradu-työstä (80 op), kaikille yhteisistä pakollisista 
opinnoista (25 op), pitkän sivuaineen harjoitustyöstä 
(10 op) sekä kieli- ja viestintäopinnoista (5 op).

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
Teem

a
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listen opintojen suorittamista. 
Sotatieteiden kandidaattiopinto-
jen aikana käytetään sotilasam-
matillisiin opintoihin noin kuusi 
ja maisteriopintojen aikana noin 
kaksi kuukautta.

Sotilasammatilliset opin-
not koostuvat yleissotilaallisesta 
koulutuksesta, upseerin tarvitse-
masta ammatillisesta ja palvelus-
turvallisuuteen liittyvästä osaami-
sesta, työssä tarvittavista kelpoi-
suuksista, lisensseistä, luvista, 
oikeuksista ja pätevyyksis-
tä sekä toimintakyvyn yl-
läpitämisestä omassa ase-
lajissa ja toimialalla. Opin-
not eriytyvät puolustushaa-
ralinjojen opintoihin ensim-
mäisen opiskeluvuoden ku-
luessa.

Tutkinnon rinnalla suo-
ritettavien sotilasammatil-
listen opintojen tavoittee-
na on, että ne suorittanut hen-
kilö voi toimia puolustusvoimi-
en poikkeusolojen joukkojen 
perusyksikön päällikkötehtävis-
sä tai erikoisjoukon johtajan teh-
tävissä. Normaalioloissa henki-
lö voi toimia perusyksikön kou-
luttaja- ja asiantuntijatehtävissä 
tai erikoisjoukon johtajan tehtä-
vissä sekä perusyksikköpäällys-
tön kansainvälisissä tehtävissä.

Sotilasammatilliset opinnot 
suorittanut henkilö toimii myös 
palvelusturvallisten toimintakäy-
tänteiden mukaisesti sekä ym-
märtää varomääräysten ja pal-
velusturvallisuusohjeiden merki-
tyksen turvallisuuden perusta-
na, hallitsee merivoimien ase- ja 
johtamisjärjestelmät sekä niiden 
käytön periaatteet, hallitsee ase-
lajinsa sotavarustuksen ja am-

pumatarvikkeet siten, että ky-
kenee kouluttamaan tehtäväs-
sä tarvittavan kaluston oikean ja 
turvallisen käytön.

Työelämäjakso syventää 
käytännön osaamista

Sotatieteiden kandidaatin tut-
kintoa seuraavan työelämäjak-
son tavoitteena on syventää up-
seerin käytännön osaamista en-
nen maisterin tutkintoon johta-
via opintoja.

Työelämäjakson kesto on 
pääsääntöisesti neljä vuotta. 
Poikkeustapauksessa ja puo-
lustusvoimien edun niin edel-
lyttäessä sotatieteiden maisterin 
opinnot voidaan aloittaa myös 
aikaisemmin tai myöhemmin.

Työelämäjakson aikana 
upseeri suorittaa joukko-osas-
tossaan tehtävänsä edellyttä-
mät lisenssit sekä tarvittaessa 
täydentää tutkintojen rinnalla 
suoritettavia sotilasammatillisia 
opintojaan ja osaamistaan täy-
dennyskoulutuksella.

Tutkinnon ja rinnalla suo-
ritettavien sotilasammatillisten 
opintojen yhteisinä tavoitteina 
on, että koulutuksen suoritta-
neella on valmius toimia poik-
keusolojen joukkojen joukkoyk-
sikköpäällystötehtävissä ja toi-

mia normaaliolojen perusyksi-
kön päällikkötehtävissä ja pe-
rusyksikköpäällystön kansain-
välisissä tehtävissä.

Sotilasammatilliset 
opinnot kehittävät 
ammattitaitoa

Merisotalinjan sotatieteiden 
maisterin tutkinnon rinnalla suo-
ritetaan yhdeksän viikon sotilas-
ammatilliset opinnot.

Näiden käytännön sotilas-
taitojen tavoitteena on, et-
tä henkilö tuntee yksikön 
ja joukkoyksikön taktiset 
käyttöperiaatteet, ymmär-
tää ennakoinnin merkityk-
sen taktisessa suunnitte-
lussa ja johtamisessa, hal-
litsee päällikkötason tehtä-
vät ja harjaantuu esikun-
tatyöskentelyyn. Lisäksi 
hän kykenee merivoimien 

kansainvälisiin tehtäviin toimi-
alaansa liittyen, kykenee yllä-
pitämään saavutettuja kelpoi-
suuksia ja kehittämään omaa 
ammattitaitoaan sekä suunnit-
telemaan, kouluttamaan ja joh-
tamaan poikkeusolojen joukon 
harjoituksen.

Parhaillaan puolustusvoi-
mat käy läpi kaikkia osa-aluei-
ta ja toimintojaan koskevaa uu-
distusta. Myös upseerikoulutus 
uudistuu.

Tuleva upseerikoulutus so-
tatieteiden kandista sotatie-
teiden tohtoriin asti tullee ole-
maan entistäkin yhtenäisempi, 
osaamispohjaisiin opetussuun-
nitelmiin perustuva jatkumo, 
joka palvelee sodan ja rauhan 
ajan tehtäviä tulevissa joukko-
kokoonpanoissa.

Tuleva upseerikoulutus 
tullee olemaan 

entistäkin yhtenäisempi, 
osaamispohjaisiin 

opetussuunnitelmiin 
perustuva jatkumo.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Opintosuuntien mahdollisuudet
Rannikkojoukko-opintosuunta

 – henkilö hallitsee rannikkojääkärijoukkueen 
taistelutekniikan sekä rannikolla toimivien 
keskeisten perusyksiköiden taisteluteknii-
kan ja taktiset käyttöperiaatteet

 – kykenee harjaantumaan itsenäisesti tais-
teluammuntojen johto- ja varotehtävissä 
ampumaohjelmiston mukaisissa jalkavä-
en ammunnoissa joukkuetasolle saakka

 – kykenee toimimaan tulenjohtoaseman val-
vojan tehtävässä (rannikkotykistön meri-
ammunnat) sekä taistelujohtokeskuksen 
operaattoritason tehtävissä

 – Rannikkojoukko-opintosuunnan sotatie-
teiden kandidaatti voi toimia kouluttaja-
na perusyksikössä tai joukkueen johtajana

 –  Rannikko-opintosuunnan sotatieteiden 
maisteri voi työskennellä esimerkiksi yk-
sikön varapäällikkönä tai päällikkönä

Johtamisjärjestelmäopintosuunta

 – henkilö hallitsee merivoimien tieduste-
lu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien 
(TVJ -järjestelmien) käytön mukaan luki-
en taistelunjohto- ja ammunnanhallinta-
järjestelmät

 – kykenee suunnittelemaan, johtamaan, 
valvomaan ja toteuttamaan laivatykis-
töammunnat sekä toimimaan eri varoteh-
tävissä taistelualuksella

 – kykenee toimimaan merivoimien kansain-
välisissä tehtävissä

 – Johtamisjärjestelmälinjalta valmistunut 
sotatieteiden kandidaatti sijoittuu viesti-, 
elektronisen sodankäynnin tai aselajiup-
seerin tehtäviin

 – Johtamisjärjestelmälinjalta valmistunut so-
tatieteiden maisteri toimii joukkoyksikön 
viestiupseerina, tiedustelu-upseerina tai 
aluksen keskusupseerina

 – Merenkulullisesti pätevöityneenä voi toi-
mia myös aluksen päällikkönä

Laivasto-opintosuunta

 – henkilö hallitsee aluksen rakenteet, ohjai-
lun ja käsittelyn perusteet, aluksen hoi-
don, merimiestyöt ja palvelun aluksella

 – kykenee suunnittelemaan, johtamaan, 
valvomaan ja toteuttamaan laivatykis-
töammunnat sekä toimimaan eri varoteh-
tävissä taistelualuksella

 – kykenee toimimaan merivoimien kansain-
välisissä tehtävissä ja hallitsee rannikko-, 
saaristo- ja avomerenkulun perusteet si-
ten, että henkilölle voidaan myöntää vah-
tiperämiehen (STCW) todistus

 – Laivasto-opintosuunnan sotatieteiden 
kandidaatti voi työskennellä aluksen ase-
lajiupseerina tai merenkulku-upseerina

 – Sotatieteen maisteriksi valmistuneen teh-
täviä voivat tutkinnon jälkeen olla esimer-
kiksi aluksen keskusupseeri, aluksen en-
simmäinen upseeri tai päällikkö

Merivartio-opintosuunta

 – henkilö opiskelee laivasto-opintosuunnan 
mukana, mutta valmistuu Rajavartiolaitok-
sen tehtäviin.

 – kykenee toimimaan merivartioaseman, 
vartiolaivan, rajatarkastusosaston sekä 
poikkeusolojen rajajoukkojen päällystö-
tehtävissä

 – hallitsee raja- ja meriturvallisuuden sekä 
rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuo-
lustuksen keskeiset toimintamenetelmät, 
välineet ja järjestelmät

 – kykenee toimimaan kansainvälisissä teh-
tävissä

 – kykenee vahtiperämiehen tehtävään 
(STCW) käytännön harjoittelun jälkeen ja 
hankkivat toimivaltaisen rajavartiomiehen 
koulutuksen

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Jukka-Pekka Schroderus
Komentaja Jukka-Pekka Schroderus toimii henkilöstöosaston osastopäällikkönä.

Teem
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Puolustusvoimien komentaja kenraali Ari Puheloinen on maininnut yhdeksi uudistet-

tujen puolustusvoimien rakennuskiveksi korkeatasoisen osaamisen. Muut kulmakivet 

ovat vahva maanpuolustustahto, motivoiva ja yksilöllisyyden huomioiva asevelvolli-

suus sekä luotettava yhteistoimintaan ja yhteisvaikutuksiin perustuva suorituskyky.

Osaaminen – henkinen 
operaatioulottuvuus

S uorituskyky rakentuu 
henkilöstöstä, materi-
aalista, eri suunnitel-

mista ja toimenpiteistä, joiden 
yhteisvaikutuksena joukot kyke-
nevät totuttamaan tehtävänsä. 
Henkilöstön osaaminen voidaan 
perustellusti määritellä henkisek-
si operaatioulottuvuudeksi. Toi-
saalta se on kuvattu kokonai-
suudeksi, joka muodostuu yksi-
lön tiedoista, taidoista, arvoista 
ja asenteista sekä niiden sovel-
tamisesta käytännössä haluttu-
jen päämäärien saavuttamiseksi.

Osaava henkilöstö hallitsee 
päivittäiset työasiat. Merivoi-
mien asevelvollisten osaamis-
vaatimukset perustuvat suori-
tuskykyvaatimusten pohjalta 
laadittuihin henkilöstöyksikkö-
tyyppeihin tehtävineen. 

Työntekijän toiminnalle on 
asetettu olettamus, että työnte-
kijä pystyy toimimaan luovasti 
ja vastuullisesti eri tilanteissa, 
toimintaympäristössä tapahtu-
vista muutoksista huolimatta. 
Nyt meneillään olevassa me-

rivoimien (puolustusvoimien?) 
uudistamisessa tyypillistä on 
epävarmuus, yllätyksellisyys ja 
ristiriitaisuus. Muutoksen laa-
juus ja toteutuksen nopea aika-
taulu on yllättänyt työntekijät.  

Merivoimien uudistaminen 
asettaa haasteita henkilöstön 
osaamisvaatimuksille. Pohdi-
taan, tarvitaanko tulevaisuudes-
sa tehtävien hoitamisessa mo-
niosaajia vai yhdestä työtehtä-
västä hyvin suoriutuvia työnteki-
jöitä. Vastaus on, että todennä-
köisesti molempia tarvitaan so-
dan ja rauhan ajan tehtävissä. 
Suhteet on määritettävä joukko-
kohtaisesti.

Työmarkkinakelpoisuus 
näkyväksi

Puolustusvoimauudistus on he-
rättänyt tai pakottanut jokai-
sen pohtimaan viimeistään nyt 
omaa työmarkkinakelpoisuut-
taan ja suhdettaan omaan työ-
hön. Epävarmuus lisääntyy ja 
pelko omasta tulevaisuudesta 
hiertää mieltä. Osa työntekijöis-

tä haluaa menestyä urallaan ja 
on valmiimpia ottamaan riskejä 
menestyäkseen. Toisaalta osaa 
työntekijöistä miellyttää varma 
ja turvallinen työtehtävä. 

Perinteinen urakäsitys, jos-
sa tavoitellaan vain hierarkkises-
ti vaativampia tehtäviä, on saa-
nut rinnalleen vaihtoehtoisia 
ajattelutapoja. Useat työntekijät 
kokevat yhä tärkeämmäksi siir-
tyä samalla tehtävätasolla ole-
viin uusiin työtehtäviin. Toisille 
riittää nykyisen työtehtävän si-
sällä olevien vaativampien tai 
mielenkiintoisempien tehtävä-
jaksojen tekeminen.

Nykyisen uudistuksen haas-
teena on se, että työntekijät ei-
vät enää ehdi juurikaan parantaa 
työmarkkinakelpoisuuttaan. Mitä 
siis voi tehdä? Jokainen voi poh-
tia sitä, miten oma osaaminen ja 
persoonallisuus saadaan näky-
väksi mahdollisissa valintatilan-
teissa. Ajattelun tukena ja osaa-
misen mallintamisessa voi käyt-
tää työn ja persoonallisuuden op-
pimistavoitteiden arviointia.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Työtekijöiden oppimista-
voitteet voidaan jakaa nelikent-
tään, joka jakautuu työn ja per-
soonallisuuden kehittämiseen 
liittyviin oppimistavoitteisiin ly-
hyellä ja pitkällä aikavälillä. Me-
rivoimissa työntekijöiden koulu-
tus on painottunut työhön liitty-
vien, lyhyen aikavälin oppimis-
tavoitteiden tyydyttämiseen. 
Päivittäisiä työsuorituksia on 
pyritty kehittämään lisäämällä 
työntekijöiden tietoja, taitoja ja 
kyvykkyyksiä. Samalla on osin 
unohdettu pitkän aikavälin työ-
hön liittyvät oppimistavoitteet, 
joissa yleisesti kehitetään osaa-
mista vastaamaan tulevai-
suuden työtehtävien vaati-
muksia ja tavoitteita.

Persoonallisuuden mer-
kitys työskentelyssä ja sen 
määrätietoinen kehittämi-
nen on jäänyt vähemmäl-
le huomiolle. Arvioita omaa 
työskentelyä ja elämää koskevis-
ta asenteista on usein pidetty it-
sestään selvyyksinä. Samalla on 
jätetty huomiotta tarkoitushakui-
nen oman identiteetin kehittämi-
nen. Identiteetin merkitys kuiten-
kin korostuu muutostilanteessa, 
koska vahva ja terve identiteetti 
lisää joustavuutta ja muutosten 
sietoa sekä auttaa selviytymään 
kriiseistä. 

Innostunut työote tavaksi

Vaikka uudistusvaatimus voi 
tuntua kovalta, kohtuuttomalta 
ja epäoikeudenmukaiselta, on 
katsottava tulevaisuuteen. Hen-
kilöstön toimintakyvyn ja toi-
minnan tavoitteet on asetettava 
tarkoituksenmukaisiksi muutos-
tilanteissa, lähtökohtatilanne on 

haastava. Osittain vaatimukset 
voivat tuntua jopa epärealistisil-
ta. Miten korkeatasoinen osaa-
minen voi näkyä uudistuvissa 
merivoimissa?  Merivoimien ny-
kyiset tehtävät säilyvät uudis-
tuksen jälkeenkin. Vähemmällä 
henkilöstöllä ja toimintamalleja 
kehittämällä on siis pystyttävä 
tekemään enemmän. 

Tavoitteena on se, että me-
rivoimien hyvinvoiva ja motivoi-
tunut henkilöstö takaa tehtävi-
en totuttamisen tuloksellisesti 
ja kustannustehokkaasti. Hen-
kilöstöllä on terveet elämänta-
vat. Henkilöstö osaa työnsä ja 

suhtautuu myönteisesti kehityk-
seen ja muutokseen. 

Työskentelyä tukevat avoi-
met, innostavat ja toimivat fyy-
siset ja psyykkiset työympäris-
töt toimintamalleineen ja järjes-
telmineen. Työntekijät huolehti-
vat yksin ja yhdessä sekä omas-
ta että työkavereidensa jaksa-
misesta ja fyysisestä kunnosta. 
Toiminta täyttää palvelusturval-
lisuuden ja henkilöstöturvalli-
suuden velvoitteet. 

Esimiesnäkökulmasta joh-
tajat pystyvät tekemään eet-
tisesti kestäviä päätöksiä vai-
keissa tilanteissa ja elämään 
niiden kanssa. Eettisyys näkyy 
muun muassa johdon päätök-
sissä ja työntekijöiden työsken-
telyssä. Henkilöiden työkuor-

ma suhteutetaan heidän omi-
naisuuksiinsa ja ikävaatimuk-
siinsa. Työntekijöitä kannuste-
taan yhteisöllisyyteen ja henki-
seen kasvuun. 

Avarakatseisuutta 
tulevaisuuden toiveisiin

Osa merivoimien tehtävistä täy-
tetään suorilla tehtävänmääräyk-
sillä ja osa avoimen haun kaut-
ta. Merivoimien uudelleenarvioi-
duista tehtäväkuvauksista löy-
tyvät tehtäväkohtaiset osaamis-
vaatimukset ja töiden sisällöt. 

Tehtäviin laaditaan yksin-
kertaiset osaamisluettelot, joissa 

hakijoiden osaamista verra-
taan tehtävien osaamisvaa-
timuksiin. Hakijat ja valinta-
prosessit dokumentoidaan, 
jotta päätökset pystytään 
perustelemaan hakijoille. 
Näin saavutetaan toimin-
nan nopeus ja avoimuus.
Työntekijät voivat miet-

tiä avarakatseisesti, mitä työtä 
he haluaisivat tulevaisuudessa 
tehdä ja mitä  tämän tavoitteen 
saavuttaminen heiltä edellyt-
tää. He voivat verrata kykyjään 
tehtävien osaamisvaatimuksiin. 
Näitä kykyjä ovat muun muas-
sa koulutustaso, kokemus, ter-
veys, asenne ja arvot. 

Tärkeintä on saada hiljai-
nen osaaminen näkyväksi. On 
pystyttävä vastaamaan kysy-
myksiin, mitä minä osaan teh-
dä ja mitä minä haluan tule-
vaisuudessa tehdä. Työnanta-
jan kanssa on pohdittava erilai-
sia selviytymispolkuja. Toisaalta 
jokainen työntekijä on vastuus-
sa viime kädessä itsestään. 

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Henkilöiden työkuorma 
suhteutetaan heidän 
ominaisuuksiinsa ja 
ikävaatimuksiinsa.
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Petri Eronen
Yliluutnantti Petri Eronen toimii merivoimien esikunnan  
henkilöstöosastolla osastoupseerina

Tieto on voimavara, joka ei vielä sinällään tuota mitään konkreettista. Vasta kun 

olemassa olevaa tietoa kyetään soveltamaan käytäntöön, alkaa tulostakin näkyä. 

Käytännön osaamiseen päästään vain opettelemalla ja harjoittelemalla riittävästi.

Taito tuo tehokkuutta

L isäksi pitkäaikainen har-
joittelu tuo rutiinin, jol-
loin kyetään jo sovelta-

maan osaamista poikkeaviin ti-
lanteisiin ja tapahtumiin. Tämä 
on oleellista nykyaikaista teknis-
tä sodankäyntiä ajateltaessa.

Monikaan asia tuskin sujuu 
oppikirjojen mukaisesti ja opti-
miolosuhteissa. Näin ollen riittä-
vä kokemus tuo taistelunkestä-
vyyttä, joustavuutta ja nopeut-
ta toimintaan, jolloin sodankäyn-
nin tehokkuus kasvaa. Myös va-
rusmiesten kouluttamisessa saa-
daan paremmin tehoja irti koulu-
tuksesta ja opetettavien osaamis-
taso korkeammaksi, kun koulut-
taja osaa ammattitaidollaan suh-
teuttaa opetusmenetelmät, harjoi-
tusten tyypin ja määrän silloinkin 
kun opetusympäristö ja koulutet-
tavien osaamisen taso muuttuu.

Käytännön osaajiksi ja 
opettajiksi puolustusvoimissa 
ovat profiloituneet nimenomaan 
aliupseerit. Opistoupseerien 
määrä vähenee jatkuvasti ja jäl-
jellä olevat siirtyvät pikkuhiljaa 
hallinnollisiin tehtäviin pois kent-
täkouluttajien tehtävistä, aluksil-
ta ja valvonnan toimipisteiltä.

Merivoimissa aliupseeriston 

käytännön osaamisesta huoleh-
ditaan järjestämällä sotilasam-
matillisia opintoja - jotka kuulu-
vat täydennyskoulutuksen piiriin 
- sekä työssä oppimista. Päävas-
tuu opetusjärjestelyistä on Meri-
sotakoululla. Merisotakoulun vas-
tuu siellä järjestettävistä sotilas-
ammatillisista opinnoista on help-
po ymmärtää. Lisäksi Merisota-
koululla on tärkeä rooli työssäop-
pimisessa. Merivoimissa jokaisen 
näytön vastaanottajan on oltava 
Merisotakoulun kouluttama ja hy-
väksymä kyseiseen tehtävään.

Sotilasammatilliset 
opinnot ovat avoimia 
mahdollisuuksia täynnä

Merisotakoulu järjestää sotilas-
ammatillisia opintoja puolustus-
haarajaksoilla ja toimialajaksoilla. 
Puolustushaarajaksoilla oppilaat 
saavat jokaiselle Merivoimissa 
palvelevalle aliupseerille tarpeel-
liset tiedot ja taidot lisensseineen. 

Mestariopinnoilla opetuksen 
painopiste on johtamisen ja hal-
linnoinnin sekä kehittämisen op-
pimisessa. Toimialajaksoilla (Me-
renkulku-, kone-, johtamisjärjes-
telmä-, ase- ja rannikkojoukkolin-
joilla) keskitytään nimensä mu-

kaisesti kunkin toimialan erikois-
osaamisen hankintaan. 

Tarvittaessa hyödynnetään 
muiden puolustushaarojen jär-
jestämää koulutusta. Kaikki opin-
not ovat moduulirakenteisia, jol-
loin opiskelijan tunnustettu osaa-
minen voidaan helposti huomioi-
da jättämällä pois moduulit, jotka 
osataan jo ennestään. 

Sotilasammatilliset opinnot 
on suunniteltu nimenomaan ali-
upseeristoa varten, silti opinnot 
ovat avoimia kaikille henkilöstö-
ryhmille. Kuka tahansa voi ha-
keutua opiskelemaan moduu-
leja, joita katsoo tarvitsevansa 
työtehtävien menestyksekkää-
seen suorittamiseen. 

Erikoisempien alojen (kuten 
lennokkialan) aliupseereille voi-
daan lisäksi räätälöidä tapaus-
kohtaisesti omia toimialajaksoja. 
Näin vältytään siltä, että pakosta 
hakeuduttaisiin vain hyvin väljästi 
omaan toimialaan sopivaan kou-
lutukseen. Pyritään siis koulutta-
maan juuri sitä, mitä tarvitaan.

Työssäkin oppii

Merivoimissa ohjattua työssä op-
pimista hyödynnetään silloin, kun 
tarvitaan lupaa tai oikeutta, jota 

Teem
a
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Merisotakoulun (tai muiden puo-
lustushaarojen) koulutustarjon-
nassa ei saa. Työssä oppimista 
voidaan käyttää myös silloin, kun 
lisenssiä tarvitaan niin nopeasti, 
että aikataulutetuilla koulutusta-
pahtumilla sitä ei ennätä saada. 

Tällöin henkilölle suunnitel-
laan työssäoppimisen suunnitel-
ma (TOPS). Suunnitelma mää-
rittää opittavat asiat, aikataulun 
ja vastuuhenkilöt, joiden kans-
sa yhteistyössä oppija saavuttaa 
riittävän osaamisen tason. Hy-
väksytyn näytön jälkeen jouk-
ko-osaston komentaja voi päi-
väkäskyttää kyseisen lisenssin.

Kokonaisuutta ajatellen on 
Merisotakoululle keskitetty kou-
lutus tarkoituksenmukaisempaa, 
koska se säästää joukko-osas-
tojen henkilöstöresursseja, kou-
lutus on yhtenevää ja kaikkinai-
nen osaamisen tuottamiseen liit-
tyvä hallinnointi on nopeaa. Myös 
henkilöresurssien suunnittelu hel-

tekee henkilöstöpula. Säästöjen 
takia uusia aliupseereita ei voida 
palkata ja vähistä rivissä olijois-
ta on vaikea luopua opintojen 
ajaksi. Varsinkin valvonta-alalta 
on vaikeaa irrottaa aliupseereita 
koulutukseen. Huomioitavaa on 
myös se, että uralla eteneminen 
ja palkkakehitys yksilöiden osal-
ta voi hidastua, kun koulutuk-
seen ei pääse, vaikka tarvetta 
ja koulutustarjontaa olisi. 

Joukko-osastoissa tulisikin 
tarkoin harkita, voidaanko kai-
kesta huolimatta sietää kerran 
kirpaiseva poissaolo työpaikal-
ta, kun tämän jälkeen resursseja 
olisi entistä enemmän käytössä. 

Puolustusvoimauudistuksen 
tiimoilta tosin luvataan lakkautet-
tavien joukko-osastojen vapau-
tuvaa kouluttajahenkilöstöä ken-
tälle lisää, mutta ainakaan koko-
naan uusiin tehtäviin sijoitettavi-
en aliupseereiden osalta koulu-
tustarve ei muutu mihinkään.

pottuu, kun tiedetään aikaikkuna, 
jolloin henkilö on koulun penkillä. 

Markka metsänhoitoon, 
kaksi takaisin

Suotavaa olisi, että uusi aliup-
seeri aloittaisi opinnot mahdol-
lisimman nopeasti, koska näin 
saadaan peruslisenssit - esimer-
kiksi kouluammuntojen johtajan 
oikeudet - nopeasti käyttöön. 
Samalla  henkilöstöpulan pii-
naamat joukko-osastot saisivat 
käyttöönsä kouluttajahenkilös-
töä, jota voidaan käyttää täysi-
painoisesti koulutukseen. 

Ei ole tarkoituksenmukais-
ta, että esimerkiksi alokasjouk-
kueen johtajana toimii aliupsee-
ri, joka ei saa ammuttaa koulu-
tettaviaan. Tällöin ammuttajak-
si joudutaan ottamaan lisenssin 
omaava henkilö, joka joutuu tä-
män vuoksi olemaan poissa 
muusta toiminnasta. 

Ongelmalliseksi tilanteen 

Rannikkojoukkojen ampumaharjoitus.
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J o 1930-luvulla vakuutus-
tutkija H.W.Heinrich ke-
hitti mallin, jossa kutakin 

työtapaturmaa kohden oli sat-
tunut 300 läheltä piti -tapahtu-
maa. Vaikka luku on työturvalli-
suuden parantuessa ajan myö-
tä pienentynyt, on syy-seuraus-
suhde edelleen olemassa. Ku-
takin tapaturmaa on edeltänyt 
läheltä piti -tapahtumia, joita ei 
vain ole havaittu.

Nykyinen työturvallisuusla-
ki kehitettiin vuonna 2002. Sii-
nä todetaan yksiselitteisesti, et-
tä esimiehen on tiedettävä joh-
tamansa työn vaarat ja ryhdyt-
tävä toimiin niiden torjumiseksi. 

Työturvallisuuslaissa on 
myös puolustusvoimia koskeva 
poikkeus, jossa todetaan, että 
sotilasharjoitusten turvallisuu-
desta säädetään puolustusvoi-
mien omilla ohjeilla. Tällä tarkoi-
tetaan, että toiminnan luonteen 
vuoksi sotilasharjoittelua tulee 
säädellä tiukemmat määräyk-
set kuin työturvallisuuslaissa. 

Lauri Helaniemi
Komentaja Lauri Helaniemi toimii henkilöturvallisuushankkeen  
projektipäällikkönä vastuullaan henkilöturvallisuuden tilannetietoisuus

Teem
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Merivoimista entistä 
turvallisempi 
palvelus- ja työpaikka
Koko puolustusvoimissa otetaan vuoden 2015 alusta vaiheittain käyttöön henkilö-

turvallisuusjärjestelmä.  Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa turvattomuu-

desta vaikka nimettömästi. Läheltä piti -tapahtumista syntyvä henkilöturvallisuuden 

tilannetietoisuus ennalta ehkäisee tappioita.

tuu noin 45 000 poissaolopäi-
vää, joista syntyy useiden mil-
joonien eurojen sairaspoissaolo- 
ja hoitokulut.  Loukkaantumis-
ten vuoksi varusmiehet joutuvat 
olemaan poissa koulutukses-
ta tai pahimmassa tapauksessa 
heidät joudutaan kotiuttamaan.

Vaikka tapaturmataajuus 
on siedettävä, haasteeksi muo-
dostuu se, etteivät esimiehet ja 
työtoverit tiedä onnettomuuksis-
ta ja niiden syistä. Puolustusvoi-
milla ei ole toimivaa tietojen ke-
ruumenetelmää tai ennakointi-
kykyä. Tapaturmatilastot eivät 
myöskään ole ajan tasalla. Täl-
lä hetkellä tiedossa olevat tilas-
tot ovat kaksi vuotta vanhoja.

Onnettomuustutkintakes-
kus suositteli jo vuonna 2005 
sattuneen, kuolemaan johta-
neen tapaturman jälkeen, että 
puolustusvoimat ryhtyy järjes-
telmällisesti keräämään ja ra-
portoimaan läheltä piti -tapah-
tumia sekä hyödyntämään sys-
temaattisesti riskienhallintaa ta-

Sotilasesimiehen on näin olta-
va kaksin verroin tarkempi, sillä 
työ- ja palvelusturvallisuus ovat 
yhtä ja samaa toimintaa.

Loukkaantumisista suuria 
kuluja

Puolustusvoimat on turvalli-
nen työpaikka. Tästä huolimat-
ta puolustusvoimissa loukkaan-
tuu vuosittain lievemmin tai va-
kavammin noin 15 000 hen-
keä, niin kantahenkilökuntaa 
kuin varusmiehiäkin. 

Loukkaantumisista aiheu-

Kuva 1: Turvallisuuspyramidi 
(1931).

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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paturmien ehkäisemiseksi. 
Kun valtion tarkastusviras-

to tutki koko valtionhallinnon 
työsuojelun tasoa vuonna 2010, 
nousi jälleen esille, että tapatur-
ma-alttiissa puolustusvoimissa 
olisi syytä nopeasti ottaa käyt-
töön sähköinen työturvallisuu-
den johtamisjärjestelmä.

Safety-toiminta

Vuonna 2009 pääesikunnan 
päällikkö käynnisti viisivuoti-
sen henkilöturvallisuuden ke-
hittämisen hankkeen organisoi-
maan puolustusvoimien safety-
toimintoja.

Hanke jaettiin kolmeen 
projektiin: pääesikunnan hen-
kilöstöosasto johtaa ja kehittää 
järjestelmän ja sitä tukevan nor-
miston, maavoimien henkilöstö-
osasto johtaa ja kehittää riskien-
hallinnan menetelmät, ja meri-
voimien henkilöstöosasto johtaa 
tilannetietoisuuden ja ilmoitus-
menettelyn. Ensimmäiset ver-
siot kunkin projektin työkaluis-

ta on saatu valmiiksi. Vuoden 
2011 puolivälissä käynnistet-
tiin vuoden kenttäkokeilu Poh-
jois-Karjalan prikaatissa.

Työ selkeytyi huomattavas-
ti puolustusministeriön julkaistua 
kauan odotetun Puolustushallin-
non turvallisuusstrategian vuoden 
2011 lopulla. Tämä osastrategia 
linjasi kaksi merkittävää asiaa. 

Todettiin, että puolustus-
hallinnossa otetaan käyttöön 
yhä tiiviimpi organisaatioturvalli-
suuden lähtökohta. Toiseksi tur-
vallisuuden osa-alueiden nähtiin 
liittyvän tiiviisti toisiinsa. 

Myös terminologia selkiytyi 
strategian myötä. Henkilöstö- ja 
henkilöturvallisuus määriteltiin. 
Henkilöturvallisuus muodostaa 
työ- ja palvelusturvallisuuksi-
neen pohjan, jolle koko puolus-
tusvoimien turvallisuustoiminta 
rakentuu.

Samoihin aikoihin hanke 
käynnisti uudelleen yhteistyön 
Ruotsin puolustusvoimien kans-
sa. Ruotsissa henkilöturvallisuu-
della on vakiintunut asema suo-
raan puolustusvoimien komenta-
jan alaisena tarkastusyksikkönä. 

Ruotsissa henkilöturvalli-
suuden suurin puute on sähköi-
sen johtamissovelluksen puut-
tuminen. Suomi ehdotti pohjois-
maisen Personal Safety -työryh-
män perustamista, pohjoismai-
sen puolustusyhteistyön (Nor-
dic Defence Cooperation) mer-
keissä, tutkimaan henkilöturval-
lisuuden tehostamista, etenkin 
kansainvälisissä harjoituksissa 
ja kriisinhallintaoperaatioissa.

Henkilöturvallisuuden osat 
muodostavat järjestelmän

Henkilöturvallisuus kulminoituu 
uuteen näkökulmaan siitä, että 

Kuva 2: Työkyky –talomalli selvit-
tää työkykyyn vaikuttavia tekijöi-
tä professori Juhani Ilmarisen mu-
kaan.

Kuva 3: Henkilöturvallisuus pyrkii sovittamaan yhteen kaikki henkilön tur-
vallisuuteen vaikuttavat osa-alueet.
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työ- ja palvelusturvallisuus ovat 
toiminnallisesti yhdenmukaisia. 
Työturvallisuuslain mukaista esi-
miestä ja työntekijää sitovat sa-
mat velvoitteet työnteon turval-
lisuuden kehittämisessä.

Haasteeksi muodostuu 
usein ohjeistuksen moninaisuus 
ja hajanaisuus. Vaikka nykyai-
kaiset sähköiset asioiden hallin-
tajärjestelmät tukevat ohjeiden 
löytymistä, ei esimies eikä työn-
tekijä useinkaan löydä itseään 
koskevia velvoitteita. 

Uusi, yhtenäinen normi 
helpottaa tilannetta. Puolustus-
voimien henkilöturvallisuuden 
tahtotila on jo luonnoksena jul-
kaistu, ja toimintaa ohjaava nor-
mi on lausuntokierroksella.

Uusi puolustushallinnon tur-
vallisuusstrategia kiinnittää huo-
miota turvallisuuden kokonais-
valtaiseen ajatteluun. Hallintoyk-
siköiden kannattanee suunnitel-
la organisaatioturvallisuutta ko-
konaisuutena ja laatia yhteinen 
turvallisuuden kehittämisohjelma 
yhdessä eri turvallisuuden osa-
alueiden johtajien kanssa.

Turvallisuuden 
kehittämisohjelmasta 
hyviä kokemuksia

Turvallisuuden kehittämisohjel-
man laadinnasta on jo hyviä esi-
merkkejä olemassa Sotilaslääke-
tieteen keskuksesta sekä Maan-
puolustuskorkeakoulun turvalli-
suussuunnitteluryhmästä, jossa 
henkilöturvallisuus, fyysinen tur-
vallisuus ja tietoturvallisuus mui-
den turvallisuuden osa-alueiden 
tukemana laativat toimintaohjel-
man ja resursoinnin yhdessä. 
Henkilöturvallisuuden toiminta-
ohjelma sisältää myös lakisää-
teisen työsuojeluohjelman.

Myös henkilön kokonais-
turvallisuuden uusia haasteita 
ja keinoja, kuten työhyvinvointia 
ja työkykyä, on hyvä tarkastella 
kokonaisuutena. Henkilöturval-
lisuusjärjestelmä on konkreet-
tinen esimerkki siitä, että puo-
lustusvoimissa pidetään henki-
löstöstä huolta. Henkilöturvalli-
suusjärjestelmä sisältää keskei-
senä osana vaarojen ilmoitus- ja 
riskienhallintatyökalut. 

Uuteen henkilöturvallisuus-

järjestelmään kuuluu helppo-
käyttöinen ja nykyaikainen tie-
tokonesovellus, jolla havainnot 
voidaan ilmoittaa ja analysoida 
usealla eri menetelmällä. Saa-
dut tiedot hyödynnetään tulevi-
en toimien riskienhallinnassa, ja 
välineistön ja materiaalin käytön 
sekä työnteon ohjeistuksen ke-
hittämisessä. Oleellista on, et-
tä henkilöturvallisuushavain-
not jalkautuvat puolustusvoimi-
en omaan työsuojeluun eli varo-
määräystyöskentelyyn.

Järjestelmän käyttöönoton 
onnistuminen edellyttää kuiten-
kin samanaikaista turvallisuus-
kulttuurin tehostumista. Järjes-
telmän perusedellytys on, että 
koko puolustusvoimien henki-
löstö, asevelvolliset mukaan lu-
ettuina, ilmoittaa avoimesti tur-
vallisuuspuutehavainnoistaan 
tai hyvistä käytännöistä. 

Ilmoitukset voi tehdä myös 
anonyymisti. Kulttuurimuutos 
avoimeen turvallisuudesta kes-
kustelemiseen ja sen puutteis-
ta tai hyvistä käytänteistä ilmoit-
tamiseen on suuri. Henkilötur-
vallisuus on mitä suurimmassa 
määrin kaveria ei jätetä -menta-
liteetin ilmentymä.

Ruohonjuuritason 
toimintaa

Henkilöturvallisuusprosessi al-
kaa hallintoyksikkötasolta, josta 
tiedot välittyvät raportteina ylös-
päin organisaatiossa ja eri toi-
mialoille. Ilmoitusmenettelyn on 
suunniteltu olevan erittäin help-
pokäyttöinen. 

Yhtä tärkeää kuin vaaro-
jen kirjaaminen on mahdolli-
suus hyvien käytäntöjen esittä-

Kuva 4: Henkilöturvallisuusprosessi pyörii hallintoyksikkötasalla.
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miseen - puolustusvoimien aloi-
te- ja laatutyötä ruohonjuurita-
solla parhaimmillaan.

Riskienhallintaprosessiin on 
lähtökohtaisesti iskostettu enna-
koivan ajattelun toiminnallisuus. 
Uudella järjestelmällisemmällä 
lähestymistavalla säästetään ai-
kaa ja saadaan enemmän taus-
tatietoja käyttöön. 

Organisaatioturvallisuuden 
ajattelumallin mukaan yhdis-
tämällä henkilöturvallisuuspro-
sessissa ilmoitustoiminta ja ris-
kienhallinta siirrytään vanhois-
ta yksilötiedoista ajantasaisem-
paan tilannetietoisuuteen. Poh-
jana tälle toiminnalle on henki-
löturvallisuusjärjestelmä, johon 
kaikki haluavat osallistua ja joka 
tuottaa ennakoivia tietoja.

Käyttöönotto kahdessa 
vaiheessa

Henkilöturvallisuusjärjestelmää 
on kehitetty nyt yhtäjaksoises-
ti kaksi vuotta. Ilmoitus- ja ris-
kienhallintatoiminnallisuuksia 
on koekäytetty yhdessä hallin-
toyksikössä vuoden ajan. Osaa-
misen kasvaessa ovat palautteet 
olleet yhä positiivisempia. Jär-
jestelmä on suunniteltu otetta-
vaksi käyttöön koko puolustus-
voimissa vuoden 2015 alkuun 
mennessä kahdessa vaiheessa.

Ensimmäinen käyttöön-
otto alkaa heinäkuussa 2013 
puolustushaarojen ilmoittamis-
sa kymmenessä hallintoyksikös-
sä eri puolilla puolustusvoimia. 
Merivoimista mukana ovat tässä 
vaiheessa Suomenlahden me-

ripuolustusalue ja Merisotakou-
lu. Tuolloin henkilöturvallisuus-
järjestelmän piiriin tulee noin 13 
000 asevelvollista ja kantahen-
kilökuntaan kuuluvaa. 

Merkittävin muutos hallin-
toyksiköissä on uuden henkilö-
turvallisuuspäällikön tehtävän 
käyttöönotto. Toinen uutuus 
on henkilöturvallisuusohjelman 
laatiminen. Ohjelma ei sinällään 
aiheuta lisätöitä, koska ohjelma 
sisältää myös lakisääteisen työ-
suojeluohjelman. 

Samassa ohjelmassa voisi-
vat hyvin olla mukana myös työ-
kyvyn, työhyvinvoinnin ja työ-
terveyshuollon tavoitteet. Puo-
lustusvoimien organisaatiotur-
vallisuuden opetuksen perusta-
na on hallintoyksiköissä oleva, 
yksi yhteinen organisaatiotur-
vallisuuden ohjelma, joka nivoo 
kaikki turvallisuuden osasuunni-
telmat yhteen. Oleellista on, et-
tä kaikkia resursointia vaativia 
suunnitelmia tarkastellaan ko-

konaisuutena, ja ohjelmat ovat 
tiiviissä yhteydessä hallintoyk-
sikön toiminnan suunnitteluun.

Henkilöturvallisuusjärjes-
telmä otettaneen käyttöön as-
teittain myös kriisinhallinnassa. 
Henkilöturvallisuusprosessi tu-
kee hyvin ajatusta siitä, että krii-
sinhallinnan opit on hyödynnet-
tävä myös kotimaan puolustuk-
sessa. Ensimmäiseksi järjestel-
mää hyödynnetään Libanonis-
sa käynnistyvässä operaatios-
sa. Järjestelmää on suunniteltu 
käyttöön otettavaksi muissakin 
kriisinhallintaoperaatioissa vuo-
desta 2015 alkaen.

Henkilöturvallisuusproses-
sin myötä on puolustusvoimis-
sa luotu ensi kertaa yhtenäinen 
toimintamalli, jolla henkilötur-
vallisuustieto saadaan kaikkien 
käyttöön. Tervetuloa mukaan 
talkoisiin rakentamaan rohkeasti 
vieläkin turvallisempaa työpaik-
kaa meille kaikille!

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Suorituskyvyistä puhutaan vähän väliä puolustusvoimia koskevissa artikkeleissa. 

Miksi ne ovat niin tärkeitä, miksi niitä mitataan ja miten?

Suorituskyvyn mittaaminen 
ja sen hyödyntäminen

J uhlapuheissa ja puolus-
tusvoimia koskevissa ar-
tikkeleissa vedotaan usein 

puolustusvoimien suoritusky-
kyyn ja siinä tapahtuviin muu-
toksiin. Mitä tuo suorituskyky 
sitten tarkoittaa ja miten se liit-
tyy kokonaisuuteen?

Suorituskyky on osa puo-
lustusvalmiutta. Puolustusvoi-
mien määritelmärekisterissä on 
maininta: sotilaallisen maan-
puolustuksen toimintavalmius 
ja suorituskyky. 

Toimintavalmius on näistä 
kahdesta helpommin konkreti-
soitavissa, määritelmärekiste-
ri kuvaa sitä seuraavasti: ”Puo-
lustusvoimien kyky aloittaa ja 
toteuttaa kulloisenkin tilanteen 
edellyttämät toimenpiteet.” 

Suorituskykyä puolestaan 
määritelmärekisteri kuvaa seu-
raavasti: ”Suorituskyky on hen-
kilön, joukon, materiaalin tai jär-
jestelmän kyky täyttää sen ole-
massaolon tarkoitus ja toimin-
nalle asetetut vaatimukset. Suo-
rituskyky on yleensä useiden 
yksittäisten osatekijöiden (suo-
rituskykytekijöiden) tulo. Suori-
tuskykyä voidaan mitata kerto-
malla sen yksittäisiä osatekijöi-

tä ja painottaen niitä osatekijöi-
den tärkeyden ja merkityksen 
mukaisesti. 

Kenttäohjesäännön ylei-
nen osa tarkentaa suoritusky-
vyn osatekijöiksi käyttö- ja toi-
mintaperiaatteet, henkilöstön, 
materiaalin, tukeutumisen ja 
infrastruktuurin.

Perusteina ovat annetut 
suorituskykyvaatimukset ja teh-
tävät sekä kaiken peruskivenä 
maanpuolustustahto.

Näistä elementeistä osaa-
misen kehittämisen kannal-
ta tärkein on henkilöstö, jonka 
suorituskyky muodostuu osaa-
misesta ja yksilöiden toiminta-
kyvystä. Jatkossa tässä artikke-
lissa keskitytään juuri henkilös-
tön suorituskyvyn mittaamisen 
käsittelyyn.

Joukoille on määriteltä-
vä käyttökelpoiset suoritusky-
kyvaatimukset, jotka ovat jo-
ko suoraan mitattavissa tai jot-
ka voidaan purkaa mitattavik-
si koulutusvaatimuksiksi. Mikä-
li näitä vaatimuksia ei ole mää-
ritelty, tavoitetaso puuttuu, eikä 
joukon suorituskykyä voida mi-
tata. Tällöin joukoille ei myös-
kään kyetä suunnittelemaan 

järkeviä tehtäviä operatiivisessa 
suunnittelussa. 

Suorituskykyvaatimuksis-
ta johdetaan myös henkilöstön 
osaamisvaatimukset. Nämä vai-
kuttavat henkilökunnan ja ase-
velvollisten koulutukseen (jouk-
kotuotantoon) sekä henkilöstön 
sijoittamiseen ja henkilösuun-
nitteluun. 

Optimitilanteessa eli uutta 
joukkoa suunniteltaessa määri-
tellään joukolle ensimmäisenä 
tehtävä ja suorituskykyvaati-
mukset, jotka ohjaavat sen ma-
teriaali- ja henkilöstöyksikkö-
tyyppien määrittelytyötä. 

Voidaan siis todeta, että 
juuri suorituskykyvaatimukset 
ovat eräänlainen kaikkeen suun-
nitteluun vaikuttava kulmakivi.

Haluttu vaikutus 
mitattavissa

Mitattavien suorituskykyvaa-
timusten tulee olla realistises-
ti toteutettavissa käytettävis-
sä olevalla joukon kalustolla ja 
henkilöstöllä. Tämä edellyttää 
usein vaikutusta, aikaa, toimin-
ta-aluetta ja vastustajan mää-
rää koskevia lisämääreitä. Esi-
merkiksi ”kykenee estämään 

Jan Sandell
Henkilöstöosaston apulaisosastopäällikkö. Merivoimien koulutuspäällikkö 2008 -2011.
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- tai mittausten perusteella ha-
vaitut puutteet olemassa olevi-
en vaatimusten saavuttamises-
sa - voivat jopa aiheuttaa päivi-
tys- ja muutostarpeita koko kou-
lutusjärjestelmän tasalla.

Merivoimissa on käytös-
sä kolme suorituskyvyn mittaa-
miseen ja osaamisen varmista-
miseen liittyvää kokonaisuut-
ta: MESUMI, NATO OCC E&F 
ja MAR.
MESUMI (Merivoimien suori-
tuskykymittaukset) soveltuu ko-
timaan puolustuksen joukoille ja 
sisältää kenttäohjesäännön ylei-
sen osan kriteeristön. 
NATO OCC E&F (Operational 
Capabilities Consept Evaluati-
on and Feedback Programme) 
soveltuu kansainvälisille joukoil-
le. Se sisältää laivastojoukko-

tietyntyyppisen toiminnan tie-
tyllä alueella” ei ole realistinen 
suorituskykyvaatimus, koska sii-
tä puuttuvat nämä lisämääreet. 

Käytännössä vastustajan 
yksikin onnistuminen estettä-
väksi määritellyssä toiminnas-
sa kyseisellä alueella tarkoittaa, 
että joukko on epäonnistunut 
tehtävässään eikä kykene täyt-
tämään sille asetettuja suoritus-
kykyvaatimuksia. 

Kohdistamalla riittävän yli-
voiman tai riittävän pienen jou-
kon (soluttautuminen) vastustaja 
kykenee aina halutessaan toteut-
tamaan estettäväksi määriteltyä 
toimintaa käsketyllä alueella.

Tarkentamalla vastustajan 
määrää ja aikaa sekä haluttua 
vaikutusta saadaan jo helpom-
min mitattava vaatimus. Esi-

merkiksi ”kykenee torjumaan 
nn. vahvuisen vihollisen hyök-
käykset tt. ajan.” Tai ”kykenee 
estämään aa laajuisen alueen 
vapaan käytön (= häiritsevä vai-
kutus riittää) tt ajan”.

Tämäntyyppiset vaatimuk-
set kyetään purkamaan tiedus-
telua ja valvontaa, johtamista, 
tulenkäyttöä ja muuta vaikut-
tamista sekä jopa huoltoa kos-
keviksi mitattaviksi osaamis- ja 
koulutusvaatimuksiksi. 

Näin joukon komentaja ky-
kenee mittauksen jälkeen mää-
rittämään kahden samanlaisen 
joukon käytettävyyden kuva-
tunlaiseen tehtävään ja samal-
la myös määrittelemään asiat, 
joissa tarvitaan jatkokoulutusta. 

Laajemmin tarkasteltuna 
uudet suorituskykyvaatimukset 

Kaiken perustana suorituskykyvaatimukset  (tähän alle kuva 1)

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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jen evaluointijärjestelmän (MA-
REVAL) ja rannikko- sekä maa-
voimien joukkojen (CREVAL) 
evaluointijärjestelmän lisäksi 
vielä suomalaisten amfibiojou-
koille räätälöidyn version.
MAR (Merivoimien analysointi-
ryhmä) on käytössä harjoitusten 
Lessons Learned -toiminnassa. 
Tämä ryhmä tukeutuu Maan-
puolustuskorkeakoulun taktii-
kan laitokseen.

Näiden lisäksi dokumentoi-
daan - Merivoimien komentajan 
tarkastuskäyntien sekä esikun-
nan seurantakäyntien - joukkoi-
hin ja harjoituksiin kohdistuvien 
valmius- ja koulutustarkastuksi-
en havainnot, jotka sitten ilmoi-
tetaan käyntien kohteena olevil-
le joukoille. 

Näistä menetelmistä yk-
sittäinen asevelvollinen kohtaa 
kotimaan harjoituksissa MESU-
MI-mittauksia ja kansainvälisiin 
tehtäviin tarkoitettujen joukko-
jen harjoituksissa OCC E&F mit-
tauksia.

Lisätietoa joukon 
käyttömahdollisuuksista

MESUMI-järjestelmän tavoittee-
na on tuottaa tietoa joukon suo-
rituskyvystä joukon käyttäjälle 
(esim. joukkoyksikön komen-
tajalle), lisätä joukkojen koulu-
tuksen tavoitteellisuutta, ohjata 
ja tehostaa koulutusta havaittu-
jen heikkouksien korjaamisek-
si, ohjata joukkojen koulutuk-
sen vaikuttavuutta, tehokkuut-
ta sekä taloudellisuutta, antaa 
palaute joukolle suorituskyvystä 
ja sen kehittämisestä sekä an-
taa perusteita seuraavan saapu-
miserän tai kertausharjoituksen 
koulutuksen suunnittelulle.

Merivoimien esikunnan hen-
kilöstöosasto ohjeistaa henkilös-
tön osaamista koskevien mitta-
reiden laadinnan toimintasuun-
nitelma-asiakirjassa. Edellise-
nä vuonna laaditaan, tarkaste-
taan ja päivitetään mittarit seu-
raavana vuonna joukkotuotetta-
ville joukoille. 

Mittareilla on kyettävä mit-

taamaan joukon suoritusky-
ky sen ollessa perusyksikkö eli 
viirikkö tai joukkue/jaos (laiva/
alus) – kokoonpanossa. Mitta-
usten tulokset tallennetaan  va-
rusmiesjoukon ja reserviläisten 
osalta siten, että niitä voidaan 
hyödyntää esimerkiksi tulevia 
harjoituksia suunniteltaessa.

Mittauksiin osallistuvat pää-
kouluttajan lisäksi erillinen mit-
tausryhmä ja mahdollisuuksi-
en mukaan joukon operatiivisen 
käyttäjän edustaja. Mittauksessa 
käytetään kansallisten tarpeiden 
mukaisia mittareita ja siinä hyö-
dynnetään myös kyselyistä saa-
tavaa tietoa.

OCC E&F -järjestelmän ta-
voitteena on parantaa joukon 
kansainvälistä yhteensopivuut-
ta (interoperability), parantaa 
joukon kansainvälisen kriisin-
hallintatehtävän suorituskykyä 
(capability) sekä tuottaa tietoa 
joukon yhteensopivuudesta ja 
suorituskyvystä joukon käyttä-
jälle ja joukolle.

Mittauksissa käytetään Na-
ton OCC E&F -ohjelman (Ope-
rational Capabilities Concept – 
Evaluation and Feedback) mu-
kaisia mittareita. 

Mittausprosessi sisältää 
kaksi osaa, itsearvioinnin (Self-
evaluation) ja Nato-arvioinnin 
(Nato-evaluation). Lisäksi arvi-
oinnit toteutetaan kahdella ta-
solla, joista ensimmäisen tason 
arviointi (level 1) keskittyy jou-
kon yhteensopivuuteen ja tur-
vallisuuteen (interoperability 
and safety) ja toisen tason (le-
vel 2) arvioinnilla arvioidaan so-
tilaallista suorituskykyä. Arvioin-
tien läpäisy on edellytys joukon 

Mittaamisen monet menetelmät.
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hyväksymiseksi Nato-johtoiseen 
kriisinhallintaoperaatioon.

Haasteet monisyisiä

Mittausjärjestelmän monipor-
taisuus ja hajautuminen toisis-
taan poikkeaviin kansalliseen ja 
kansainväliseen järjestelmään 
on selkeä haaste. 

Haaste konkretisoituu kan-
sainvälisiin tehtäviin tarkoitettu-
jen joukkojen varusmieskoulu-
tuksessa ja niiden arvioinnis-
sa. Haaste on tunnistettu myös 
muissa puolustushaaroissa, ja 
erityisesti ilmavoimissa on ryh-
dytty tutkimaan mahdollisuuk-
sia hyödyntää kansainvälistä 
mittausjärjestelmää nykyistä 
laajemmin.

Ydinkysymykseksi mittaus-

järjestelmien yhteensovittamises-
sa on muodostunut niiden toimin-
tatapojen ja -mallien tunnistami-
nen, jotka ovat kansallisen puo-
lustuksen kannalta välttämättö-
miä, mutta joita ei kansainvä-
lisessä järjestelmässä arvioida. 
Näille tulee määritellä kokonais-
järjestelmään soveltuvat mittarit. 

Merkittävänä haasteena 
voidaan mainita myös varus-
miespalveluksen aikaisten mit-
tausten ajoittuminen. Mittarit on 
pääsääntöisesti laadittu valmiil-
le eli täysin koulutetulle joukolle. 

Toisaalta mittaukset on käy-
tännössä yksinkertaisinta toteut-
taa suurempien harjoitusten yhte-
ydessä. Joukko ei välttämättä ole 
vielä ehtinyt hitsautua toimivaksi 
kokonaisuudeksi mittareiden vaa-

timusten edellyttämällä tavalla.
Mittarit soveltuvat parhai-

ten jo koulutetun reserviläisjou-
kon mittaamiseen, mutta toi-
saalta myös varusmieskoulu-
tuksella saavutettu osaaminen 
pitäisi määrittää.

Joukon suorituskyvyn mit-
taaminen ja saatujen tulosten 
hyödyntäminen on olennainen 
osa suorituskyvyn rakentamis-
ta. Mittausjärjestelmän yksinker-
taistaminen ja tulosten analyysin 
kehittäminen on tulevaisuuden 
haaste, johon on myös kohden-
nettava resursseja. Tämä ei ole 
yksin koulutusalan asia, sillä lin-
jausten ja perusteiden määritte-
ly vaatii mitä suurimmassa mää-
rin myös sekä operatiivisen- että 
suunnittelualan panostuksia.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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K ansallisessa osaami-
sen viitekehyksessä 
kuvataan suomalais-

ten tutkintojen ja korkeakou-
lutettujen erityispätevyyksien 
edellyttämä osaaminen tai op-
pimistulokset. Tämä viitekehys 
määrittää osaamisen yhte-
näisenä Euroopan laajuise-
na järjestelmänä tietoja, tai-
toja ja pätevyyksiä. Tällainen 
yhtenäinen järjestelmä vel-
voittaa koulutusorganisaati-
oita huolehtimaan koulutuk-
sen laadukkuudesta, mut-
ta samalla tukee koulutuk-
sen suunnittelua ja toteutus-
ta.  Kuitenkin yleinen ja kai-
ken kattava kriteeristö jää aina 
hyvin abstraktiksi ja siten jät-
tää paljon harkintavaltaa yksit-
täiselle koulutuksen järjestäjäl-
le. On olennaista, että annetta-
van koulutuksen tavoitteet pys-
tytään asettamaan mielekkääl-
le tasolle.

Osaamisen viitekehyksessä 
osaaminen määritetään tietyn-
laisena tietojen ja taitojen funk-
tiona. Näin osaaminen määrit-
tyy kykynä hankkia ja sovel-

taa tietoja ja taitoja niin opin-
tojen yhteydessä, työelämässä 
kuin myös kansalaisena yhteis-
kunnassa. Tämä tarkoittaa, et-
tä koulusta ei tule ajatella vain 
kapea-alaisena selkeää ja täs-
mällisesti rajattua ammattitai-

toa antavana toimintana, vaan 
aina myös kasvatuksena. Kas-
vatusta ei tule ymmärtää kou-
lutuksesta erillisenä lisäkkeenä, 
vaan olennaisena osana koulu-
tusta: kaiken koulutuksen tulee 
olla kasvattavaa.

Saadaksemme ymmärryk-
sen tällaisen koulutuksen ja 
kasvatuksen luonteesta on syy-
tä tarkastella lähemmin osaami-
sen perusteita eli tietoa ja tai-
toa. Tiedon käsite on ollut sys-

temaattisen tutkimuksen koh-
teena eri tieteen aloilla varsin 
pitkään ajan. Taidon käsitteen 
kohdalla tilanne ei ole näin hy-
vä, vaan taidon kohdalla suori-
tettu tarkastelu on jäänyt epä-
systemaattisemmaksi. Ehkä 

eräänä syynä tähän on taidon 
käsitteen moninaisuus. Taito 
liittyy lähes kaikkeen inhimil-
liseen: taito puhua, argumen-
toida ja vakuuttaa tai taito lu-
kea ja laskea tai taito nikka-
roida, soittaa pianoa tai hypä-
tä hyppyrimäestä. Taito liittyy 
monin tavoin tietoihin. Erityi-
sesti osaamisesta puhuttaes-
sa tämä tiedon ja taidon yh-

teen liittyminen on olennais-
ta. Osaamisen kehittäminen on 
nähtävissä systemaattisena tie-
tojen ja taitojen hankkimisena. 

Merisotakoulu on puolus-
tushaarakouluna erittäin kiin-
nostavassa toimintatilanteessa. 
Koulutusta annetaan kaikilla ta-
soilla ja erilaisille opiskelijaryh-
mille. Tämä on erittäin hedel-
mällinen tilanne, mutta asettaa 
vaatimuksia henkilöstön osaa-
miselle. Merisotakoulun henki-

Puolustusvoimat on merkittävä toimija suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 

Puolustusvoimien antama koulutus vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan monin 

tavoin. Koulutus ulottuu ammatillisesta koulutuksesta aina akateemiseen yliopis-

tokoulutukseen saakka. Varusmieskoulutus on nähtävissä omana koulutuksellise-

na tehtävänään.

Taito, tieto ja kasvatus

Arto Mutanen
Tohtori Arto Mutanen työskentelee Merisotakoulun koulutuskeskuksessa.

Osaamisen 
kehittäminen on 
systemaattista  

tietojen ja taitojen 
hankkimista. 

Teem
a

Osaamisen kehittäminen merivoimissa



47Rannikon Puolustaja 2 | 2012

löstön tulee hallita niin amma-
tillinen kuin akateeminen kou-
lutus; opiskelijoiden ikä ja koke-
mus vaihtelevat erittäin paljon. 
Tulee pitää huolta, että henki-
löstön sekä ammatillinen sub-
stanssiosaaminen että pedago-
ginen osaaminen on ajantasais-
ta. Tässä tutkivan työotteen pai-
notuksen on mahdollista näyt-
tää voimansa. Tutkimus- ja ke-
hitystyötä ei tule nähdä pro-
jektiluontoisena sivujuonteena, 
vaan systemaattisena henkilös-
tön ammattitaidon ylläpitona. 
Opetuksen sisältöjen ja mene-
telmien kehittäminen ovat olen-
naiselta osin juuri tällaista tut-
kimuspainotteista kehittämis-
toimintaa. 

Tutkiva työote antaa mah-
dollisuuden nähdä osaamisen 
kehittäminen strategisena toi-
mintana, jossa niin yksilön tie-
dot ja taidot kehittyvät kokonais-
valtaisella tavalla. Tämä tarkoit-
taa kasvamista ja kehittymis-
tä niin faktisen tietotaidon kuin 
myös yksilön persoonallisuuden 
kohdalla. Tällöin myös mahdol-
lisuus sekä syvälliseen tietojen 
ja taitojen opettamiseen että 
kasvattajana toimimiseen pa-
ranevat olennaisella tavalla. Tä-
hän pääseminen edellyttää, et-
tä tutkimus- ja kehitystyö näh-
dään keskeisenä muuta toimin-
taa hedelmöittävänä toiminta-

alueena.
Tutkimus- ja kehittämis-

työn on oltava monipuolista ja 
laaja-alaista. On välttämätöntä 
tehdä sekä teknistä että luon-
nontieteellistä tutkimus- ja ke-
hittämistoimintaa. Kuitenkaan 
tällainen teknis-luonnontieteel-
linen tutkimus- ja kehittämis-
työ ei yksinään ole riittävää. Jo 
tämän tutkimus- ja kehittämis-
työn hyvä tekeminen edellyt-
tävät tuekseen tutkimusta, jo-
ka osaltaan auttaa ”toisin nä-
kemiseen”. Perinteisesti tällai-

sessa auttaa filosofinen, huma-
nistinen sekä taide- ja taitoai-
neiden syvällinen tuntemus. It-
se asiassa perinteinen sivistyk-
sellinen sotilaskoulutus on nou-
dattanut tällaista klassista kas-
vatusnäkemystä. 

Tulevaisuuden sotilaat tar-
vitsevat monipuolista osaamista 
ja kykyä oppia jatkuvasti uutta. 
Tällaiseen päästään vain kasvat-
tamalla sotilaista aktiivisia, innos-
tuneita ja osaavia henkilöitä. Pro-
fessori Martha C. Nussbaum ku-
vaa edellä kuvatun kaltaista kou-

lutusta olennaisena kasvatetta-
essa kansalaisia demokratiaan. 
Suomalaiset sotilaat ovat pait-
si kansalaisia demokraattisessa 
maassa, myös demokratian puo-
lustajia tarvitsevat hyvää koulu-
tusta. Professori Veli-Matti Värri 
on omissa töissään puhunut eet-
tiseen vastuullisuuteen kasvatta-
misen tärkeydestä. On selvää, et-
tä tällainen koulutus tulee olla laa-
ja-alaista yksilöä ja yhteisöä kun-
nioittavaa. Suomalaisessa sotilas-
pedagogiikassa on pitkään ollut 
vastuullisuuteen kouluttamisen 
perinne. Tämä perinne kiteytyy 
sotilaspedagogiikan keskeisessä 
toimintakyvyn käsitteessä. Tii-
vistäen voimme sanoa, että em-
me tarvitse vain osaamista vaan 
vastuullista osaamista. Vastuul-
lisuus ei voi olla osaamisen ul-
koinen funktio, vaan pureutua 

osaamisen perustaan: vastuulli-
seen tietoon ja taitoon. Tällainen 
vastuullisuus tarkoittaa inhimilli-
sesti puntaroitua tietoa ja taitoa 
– tutkiva työote tulee nähdä täl-
laisen osaamisen perustana. Si-
ten Merisotakoulun tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan lähtökohta, 
nykyisyys ja tulevaisuus näyttä-
vät erinomaisen hyviltä. Tällai-
sessa tilanteessa on helppoa va-
lita vastuullisesti: kehittää omaa 
toimintaa omista perinteistä kä-
sin tulevaisuuteen luottavaisena 
katsoen.

Emme tarvitse 
vain osaamista 

vaan vastuullista 
osaamista.

Osaamisen kehittäminen merivoimissa

Rannikon Puolustaja kokonaisuudessaan myös verkossa:

www.rannikonpuolustaja.fi
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E nsimmäisen ja kol-
mannen vuosikurssin 
kadetit ovat toki kou-

lutuspurjehduksen keskeisim-
piä koulutusryhmiä - laskenta-
tavasta riippuen jopa kahdes-
takymmenestä eri koulutusryh-
mästä - mutta yksi tärkeä kou-
lutusryhmä unohdetaan usein 
kun puhutaan koulutuspurjeh-
duksen annista Merivoimille: 
purjehdukselle osallistuva pal-
kattu henkilökunta.

Tässä artikkelissa keskityn-
kin nyt kadeteille ja varusmiehil-
le annettavan perusopetuksen 
sijaan henkilökunnan osaami-
sen kehittämiseen, ja siihen ni-
menomaan oman työssä oppi-
misen kautta.

Valmistelut alkavat 
syksyllä

Koulutuspurjehduksen hyödyt 
palkatun henkilökunnan osaa-
misen kehittämisessä ovat ver-
taansa vailla. Työ käynnistyy 
pääsääntöisesti jo edellisenä 
vuonna, heti kun koulutuspur-
jehduksen toteuttava alus on 
tiedossa. Koulutuksen tavoittei-

Pekka Hietakangas
Kapteeniluutnantti Pekka Hietakangas on Merisotakoulun 79. merikadettikurssin johtaja.

Osaamisen  
kehittäminen 
koulutuspurjehduksella
Merisotakoulun ja koululaivan vuosittain yhdessä järjestämä koulutuspurjehdus 

mielletään kadettien koulutustapahtumaksi.

den määrittely käynnistyy Me-
risotakoulun johdolla aluksen 
käynnistäessä oman suunnitte-
luprosessinsa. Taistelualuksen 
kaikki erikoisalat saavat valmis-
tellakseen oman osuutensa tela-
koinneista viestialan valmiuden 
nostoon pitkäkestoista ”operaa-
tiota” varten, aluksen huollon ja 
täydennysten suunnittelusta pu-
humattakaan. Aluksen pitää ol-
la kunnossa koko matkan ajan, 
perjantaiksi ei voida palata koti-
tukikohtaan huoltamaan.

Merisotakoulun henkilö-
kunta aloittaa merenkulun pää-

opettajan ja kurssien johtajien 
johdolla perusteelliset valmiste-
lut kadettien ohjaamiseen liitty-
en toiminta-alueanalyysiin, olo-
suhdeanalyysiin ja reitin val-
misteluun. Koulutuspurjehduk-
sen taustatyö suunnitellulle rei-
tille toteutetaan kuin operaati-
oon lähdettäessä. Vastaavan-
laisia taustavalmisteluja ja niis-
tä saatavaa osaamisen kehittä-
mistä ei voi korvata yhdelläkään 
karttaharjoituksella. Kaiken li-
säksi nämä analyysit koepon-
nistetaan todellisissa olosuh-
teissa, oli sitten kyseessä valta-

Aluksen henkilökunta huoltaa tykkiä tykkimestarin johdolla. 

von WeiSSenbeRg
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ovat itsekin vielä eräällä taval-
la jatkuvassa oppilaan roolis-
sa, saavat todellisen haasteen. 
Kuinka saada toinen ihminen, 
joka on koulutuksessa keski-
määrin 15 tuntia vuorokaudes-
sa useita viikkoja yhtäjaksoisesti 
useiden koulutusaiheiden paris-
sa, oppimaan kouluttajan kou-
luttama asia? Kouluttajan tulee 
kyetä suunnittelemaan koulutus 
nousujohteiseksi ja hänen pitää 
osata ottaa huomioon kokonais-
kuormitus ja opiskelijoiden op-
pimiskyky unohtamatta omaa 
ajankäytön hallintaa vahtien aja-
misen lomassa. Pitkäkestoisen 
harjoituksen tuomaa henkisen 
suorituskyvyn kehittymistäkään 
ei pidä unohtaa.

Parasta mahdollista 
koulutusta

Koulutuspurjehdus on koulutus-
tapahtumana äärimmilleen hiot-
tu ja viritetty harjoitus. Koulu-

tuksen toteutus, tulosten ja pa-
lautteiden syvällinen arviointi ja 
vertaaminen aiempien vuosien 
tuloksiin, analyyttinen päättely 
siitä, miksi saavutetut tulokset 
olivat sellaisia kuin olivat, ja en-
nen kaikkea näiden oppien huo-
mioiminen seuraavaa koulutus-
purjehdusta suunnitellessa ovat 
mahdollistaneet tämänkaltaisen 
tradition synnyn.

Osaamisen kehittämistä ar-
vioitaessa ei voi olla puhumat-
ta koulutuspurjehduksesta ja 
siitä, miten yksittäisen meriso-
tilaan osaaminen tässä poikke-
uksellisen pitkäkestoisessa ja 
tehokkaassa koulutustapahtu-
massa kehittyy. On onni pääs-
tä olemaan yksi jyvä tässä myl-
lyssä, joka vuosien kokemuk-
sella jauhaa joka kerta myös 
meistä palkattuun henkilökun-
taan kuuluvista sotilaista entis-
täkin osaavampia oman tehtä-
vämme hoitajia.

meren ylitys tai osallistuminen 
ulkomaisten sota-alusten kans-
sa PASSEX (Passing Exercise) 
-harjoitukseen.

Aselajiupseerit  
teho-opissa

Koska olen ollut valmistelemas-
sa koulutuspurjehdusta molem-
milla puolilla pöytää toimiessa-
ni aiemmin ML Pohjanmaal-
la aselajiupseerina ja nyt Meri-
sotakoululla merikadettikurssin 
johtajana, voin todeta, että kai-
kista suurin osaamisessa kehit-
tyminen tapahtuu aluksen ase-
lajiupseeristossa.

Taistelualustemme nuoret 
aselajiupseerit ovat siinä mie-
lessä poikkeuksellisessa ase-
massa verrattuna muihin nuor-
ten upseerien tehtäviin esimer-
kiksi rannikolla tai maavoimissa, 
että heidän tärkein tehtävänsä 
aluksella ei ole kouluttaa ketään 
toista sotilasta, vaan oppia itse 
suorittamaan oma sodan ajan 
tehtävänsä parhaimmalla mah-
dollisella tavalla. Usein tämä 
tarkoittaa laaja-alaista järjestel-
män käytön hallintaa. Koulutus-
purjehdus antaa tässäkin asias-
sa erinomaisen mahdollisuuden 
kehittää omaa osaamistaan.

Missä muussa harjoituk-
sessa taistelualuksen tykistö-
ala pääsee kouluttamaan ka-
dettien johdettaviksi seitsemän 
viikon aikana kahdeksat eri ko-
vapanosammunnat siltajaok-
sen valmistavista ammunnoista 
haastaviin järjestelmäammun-
toihin - ampumasuorittajien lu-
kumäärän vaihdellessa 40:n ja 
20:n välillä per ampumakerta?

Aselajiupseerit, jotka siis 

Koulutuspurjehduksella kadetit auskultoivat laivatykistön  
ammunnan johtajan ja varoupseerin oikeudet henkilökunnan valvonnassa. 

von WeiSSenbeRg
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Kyberpuolustus 
on osaamista ja verkostoitumista
Länsimaalaisen yhteiskunnan toiminta perustuu verkkoihin ja järjestelmiin. Kyber ava-

ruuden kautta kulkee rahaliikenne, sen avulla ohjataan teollisuusohjausjärjestelmiä 

sekä ylläpidetään kriittistä infrastruktuuria, sillä tuetaan verkostoavusteista puolus-

tusjärjestelmää, ja siinä kommunikoidaan perheenjäsenten, ystävien, kolleegoiden tai 

tuntemattomienkin kanssa maantieteellisestä sijainnista huolimatta. 

Catharina Candolin
Dr. Catharina Candolin, Chief of Cyber Defence Section /  
Tietoverkkopuolustussektorin johtaja

K ybeavaruudesta on 
tullut nykyisen elä-
mäntapamme mah-

dollistaja. Kyberavaruuden kaut-
ta on myös masinoitu vallan-

kaappauksia, sabotoitu ydinlai-
toksia, koordinoitu terrorihyök-
käyksiä ja varastettu rahaa. Yh-
teiskunnan toimintaa vaarantaa 
niin kutsuttu kyberuhka.

Kyberuhka on maailmanlaa-
juisesti noussut uudeksi uhkaksi 
perinteisten rinnalle ja sitä pide-
tään yhtenä keskeisimpänä uhka-
na kansalliselle turvallisuudelle ja 

CDX-12 oli monikansallinen kyberpuolustusharjoitus. Kuvassa valkoisen tiimin yksi 
suomalaisasiantuntijoista Viron Kyberpuolustuskeskuksessa.

puoluStuSvoimat/combat cameRa
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kansantaloudelle. Uhkat voidaan 
jakaa kahteen kategoriaan: valti-
ollisiin ja ei-valtiollisiin uhkiin. Val-
tiollisiin lasketaan tiedusteluorga-
nisaatiot, asevoimat sekä valtioi-
den tukemat ja/tai suojaamat ryh-
mittymät. Ei-valtiollisiin kuuluvat 
järjestäytynyt rikollisuus, terroris-
tiorganisaatiot sekä haktivistit. 

Monet valtiot ovat vastatak-
seen kasvavaan uhkaan laatineet 
kansallisen kyberturvallisuusstra-
tegian. Yhtäläisyyksiä strategiois-
sa on paljon, joskin myös eroavai-
suuksia. Kyberturvallisuusstrate-
gioissa esitetyt ratkaisut ovat:
1. Poikkihallinnollisen yhteis-

työn merkitystä korostetaan 
ottaen huomioon niin julki-
sen kuin yksityisen sektorin. 
Todetaan, että valtion kyber-
turvallisuudesta huolehtimi-
nen ei voi olla yhden yksit-
täisen hallinnonalan vas-
tuulla, vaan eri viranomais-
ten toimivaltuudet on tarken-
nettava. Lisäksi tulee ottaa 
huomioon, että infrastruk-
tuurin omistajat pääsääntöi-
sesti ovat yksityisen sektorin 
toimijat, eikä niinkään valtio.

2. Kansainväliseen yhteistyö-
hön tulee panostaa, sillä 
kybertoiminta ei tunne ra-
joja ja toiminta on globaa-
lia. Lisäksi ystävälliset valtiot 
voivat avustaa hyökkäyksen 
kohteena olevaa valtiota.

3. Lainsäädäntöä tulee tar-
kastella. Lainsäädäntö ei 
tunne käsitettä ”kyber-
hyökkäys” eikä aina ole 
selvää, miten hyökkäystä 
tulee tulkita: milloin se on 
rikollisuutta, milloin hyök-
käys valtiota kohtaan, mil-

loin jotain muuta. Lainsää-
dännön tarkasteluun liittyy 
vahvasti tarve kansainväli-
seen yhteistyöhön.

4. Poliittisella tasolla toimivan 
neuvoa antavan elimen sekä 
operatiivisen tason kybertur-
vallisuuskeskuksen perusta-
minen nousee lähes jokai-
sessa strategiassa esille.

5. Tutkimus- ja kehittämistyö-
hön (R&D) tulee panostaa.

6. Koulutukseen ja tietämyk-
seen (education and awa-
reness) tulee panostaa kai-
killa tasoilla.
Eroavaisuudet puolestaan 

ovat pitkälti terminologiassa ja 
laajuudessa. Jotkut strategiat ra-
jaavat kyberavaruuden lähestul-
koon puhtaasti Internettiin, kun 
taas toiset laajentavat sen kosket-
tamaan myös kriittisen infrastruk-
tuurin kokonaisuudessaan, mu-
kaan lukien teollisuusohjausjär-
jestelmät ja sensorit. Valtaosassa 
strategioissa kyberavaruus ym-
märretään laajana käsitteenä. 

Suomi laatii parhaillaan 
oman kansallisen kyberturvalli-
suusstrategian, jonka on mää-
rä valmistua vuoden 2012 lop-
puun mennessä.

Kyberpuolustus 
vaatii osaamista ja 
verkostoitumista

Kyberturvallisuuden tavoite on 
koko yhteiskunnan suojaaminen 
kyberuhkia vastaan. Kyberpuo-
lustus taas on kyberturvallisuu-
den maanpuolustuksellinen osa-
alue. Se on operatiivinen suori-
tuskyky, joka kattaa tiedustelun, 
vaikuttamisen ja suojautumisen 
kokonaisvaltaisesti. Pienelle tek-

nologisesti kehittyneelle valtiolle 
kyberpuolustus nähdään usein 
kustannustehokkaana mahdol-
lisuutena vahvistaa uskottavaa 
maanpuolustuskykyä.

Kyberpuolustuksen kehit-
tämisen perustana on osaami-
nen ja verkostoituminen. Siihen 
ei vaadita massiivisia materiaa-
lihankintoja pitkine elinjaksohal-
lintaprosesseineen. Pääoma on 
oikeat ihmiset, joilla on tarvit-
tava osaaminen ja asenne koh-
dallaan. Kyberturvallisuuden ja –
puolustuksen kehittäminen edel-
lyttää osaamisen jatkuvaa kehit-
tämistä ja kykyä sopeutua uusiin 
ja muuttuviin tilanteisiin. Osaami-
sen lisäksi vaaditaan verkostoitu-
mista. Verkosto mahdollistaa sen, 
että oikea osaaminen on koolla 
aina tilanteen mukaan. Tämä toi-
mii kuitenkin vain, jos verkoston 
ihmiset tuntevat ja luottavat toi-
siinsa, ja sen takia haluavat jakaa 
keskenään tietoa ja tehdä yhteis-
työtä. Verkostoja ei luoda käske-
mällä tai laatimalla virallisia asia-
kirjoja, vaan ne luodaan perintei-
sin keinoin – päästämällä ihmiset 
fyysisesti tapaamaan toisiaan riit-
tävän usein, että luottamusside 
pääsee syntymään. Vaikka tekno-
logia tarjoaisikin täydelliset työka-
lut verkostoituneeseen toimintaan 
virtuaalisesti, jää verkosto vajaa-
käyttöön ilman edellä mainittua 
luottamusta. Työkalujen tehtävä 
on helpottaa arkista säännöllistä 
yhteydenpitoa, mutta suoritusky-
kyä luodaan tekemällä yhdessä. 
Oikea osaaminen ja vahva ver-
kostoituminen on myös suoritus-
kyvyn johdetun käytön kannalta 
perustavaa laatua oleva edellytys. 

Säännöllinen harjoitustoi-

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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minta on suorituskyvyn kehittä-
misen kannalta keskeisessä ase-
massa. Harjoittelemalla kehite-
tään osaamista kaikilla tasoilla 
ja tehostetaan prosesseja ja me-
nettelytapoja. Kansainväliset har-
joitukset luovat verkostoja mui-
den valtioiden toimijoiden kans-
sa kun taas kansalliset harjoi-
tukset tehostavat viranomaisten 
ja yksityisen sektorin välistä yh-
teistoimintaa. Myös sisäisiä har-
joituksia tarvitaan oman toimin-
nan kehittämisen kannalta. Har-
joitustoiminta vahvistaa verkostoi-
tumista, koska harjoituksissa jos 
jossain “tehdään yhdessä”.

Tutkimuksella pysytään 
kartalla

Kyberhyökkäysten menetelmät 
kehittyvät jatkuvasti. Pysyäkseen 
kehityksessä mukana on panos-
tettava riittävästi tutkimustoimin-
taan. Toisaalta tarvitaan tulevai-
suuteen tähtäävää tutkimusta, 
jonka avulla on mahdollista en-
nakoida tulevia trendejä. Toisaal-
ta tarvitaan myös soveltavaa tut-
kimusta, jonka avulla on mah-
dollista analysoida olemassa ole-
vaa syvällisemmin. 

Tutkimuksen perustana ei 
kuitenkaan tule olla kehittyvä 
uhkakuva, vaan visio siitä, miten 
tutkimus tuo lisäarvoa ja mah-
dollisuuksia koko yhteiskunnal-
le ja sitä kautta myös kyberpuo-
lustukselle. Tutkimuksella luo-
daan osaamista. Tehty tutkimus 
ei kuitenkaan saisi jäädä hyllyl-
le keräämään pölyä, vaan pitäi-
si syntyä spinoff –yrityksiä, jotka 
siirtävät tutkimuksen tuotteeksi 
ja sitä kautta pääsevät kansal-
lisille ja kansainvälisille markki-

noille. Suomella on tämänkaltai-
sia onnistumistarinoita kyberalu-
eella ja useammalle olisi tilaa. 

Osaamisen 
heterogeenisyys on valttia

Usein mielletään, että kyber-
puolustuksen kehittäminen on 
hyvin teknologiapainotteista. 
Tämä ei kuitenkaan pidä täysin 
paikkaansa.

Kyberpuolustuksessa tulee 
ymmärtää myös sen poliittiset 
ja juridiset ulottuvuudet. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kyberpuo-
lustuksen kehittäminen edellyt-
tää valtiotieteellistä osaamista ja 
juridista ymmärrystä. Tätä ei ole 
mahdollista saavuttaa ilman, että 
saadaan valtiontieteilijät ja juristit 
ymmärtämään kyberpuolustuk-
sen teknologinen ulottuvuus ja 
vaikutusmahdollisuudet yhteis-
kuntaan. Toisaalta myös tekno-
logian päälle ymmärtävät ihmiset 
(insinöörit) tulee saada ymmärtä-
mään teknologian käyttöön liitty-
vät poliittiset ulottuvuudet ja juri-
diset reunaehdot. 

Kyberpuolustuksen kehittä-
misen lisäksi tulee olla osaamis-
ta suorituskyvyn käyttöön liitty-
en. On esimerkiksi väitetty, et-
tä Yhdysvallat aikoinaan harkitsi 
kyberoperaatioiden suorittamis-
ta Irakiin, mutta luopui aikeis-
taan, koska kyberoperaatiot oli-
sivat voineet kaataa eurooppa-
laisen pankkijärjestelmän ja ro-
mahduttaa eurooppalaisen ta-
louden. Riippumatta siitä, onko 
väite fiktiota tai faktaa, niin se 
korostaa vaikutusten ja erityises-
ti sivuvaikutusten vaikean enna-
koimisen. Näin ollen suoritusky-
vyn käytön johtamisessa edelly-

tetään osaamista ja ymmärrystä 
kyberpuolustuksesta laajemmin.

Koska kyberpuolustus ei ole 
omassa akvaariossaan elävä il-
miö, on myös ymmärrettävä sen 
rajapinnat. Toisaalta on rajapin-
taa elektromagneettiseen spekt-
riin ja elektroniseen sodankäyn-
tiin. On myös rajapintaa fyysi-
seen maailmaan. Vaikka kybea-
varuus on virtuaalinen toimin-
taympäristö, on sen olemassa-
olo täysin riippuvainen niistä fyy-
sisistä laitteista, jotka prosessoi-
vat ja liikuttavat bittejä. Repimäl-
lä piuhat irti ja töpselit seinästä 
lakkaa kyberavaruus toimimas-
ta. Toisaalta on myös rajapin-
taa sosiaaliseen ulottuvuuteen, 
eli ihmisiin ja niiden tapaan toi-
mia kyberavaruudessa. Kyber-
puolustuksen keinoilla on mah-
dollista tukea strategista kommu-
nikaatiota. Toisaalta, sosiaalisen 
manipuloinnin keinoilla on myös 
mahdollista tukea kyberoperaati-
oita. Ymmärtääkseen kyberpuo-
lustus kokonaisvaltaisesti tulee 
siis ymmärtää nämä rajapinnat 
ja keskinäisriippuvuudet. 

Näin ollen ei riitä, että kehi-
tetään teknistä osaamista, vaan 
osaamista tulee kehittää koko-
naisvaltaisesti panostaen hete-
rogeenisyyteen. Kyberturvalli-
suus ja –puolustus edellyttää, 
että on riittävästi ihmisiä, joilla 
on laaja ymmärrys aiheesta, se-
kä riittävästi ihmisiä, jotka ovat 
pienen osaamisalueen terävintä 
kärkeä. Kun nämä jatkuvasti ke-
hittävät omaa osaamistaan, teke-
vät yhteistyötä ja toimivat verkos-
toituneesti, syntyy vahvaa kan-
sallista kyberturvallisuutta ja ky-
berpuolustuskykyä!

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Merivoimien ja ympäristö-
hallinnon merellinen 
yhteistyö tuo säästöjä ja 
lisää osaamista
Mitä jos Suomenlahdella tapahtuu suuri öljyonnettomuus. Minne öljy ajelehtii? Voidaanko 

sen ympäristövaikutukset estää? Miten paljon vedenalaista luontoa tuhoutuu?

Kirsi Kostamo
Kirsi Kostamo, PhD, The Finnish Inventory Program for the Underwater Marine Environment (VELMU)  
The Finnish Environment Institute (SYKE)

Rakkolevä on ehkä tunnetuin vedenalaisia eliöyhteisöjä muodosta kookas levälaji pohjoisella  
Itämerellä. Sen muodostama rakkolevävyöhyke kuvaa hyvää vedenlaatua, sillä rakkolevä yleensä  
taantuu ja lopulta häviää rehevöitymisen seurauksena.

metSäHallituS 2009

Teem
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V akavaan öljyonnetto-
muuteen Suomenlah-
della on varauduttu 

jo vuosia viranomaisyhteistyöl-
lä tavoitteena ympäristövahin-
kojen minimointi. Käytännössä 
kuitenkin esimerkiksi Suomen-
lahden virtausolosuhteet aiheut-
tavat suuria haasteita sille, mi-
ten öljyn kulkeutumista voidaan 
ennustaa. Ympäristön pilaantu-
misen vaikutuksia linnustoon 
ja merenrantojen eliöstöön on 
tutkittu Pohjoisella Itämerellä, 
mutta suuren öljyonnettomuu-
den vaikutuksista esimerkik-
si vedenalaiseen luontoon voi-

daan tällä hetkellä tehdä vain 
alustavia arvioita. Öljy- ja kemi-
kaalivahinkojen ympäristövaiku-
tusten minimointiin etsitään siis 
edelleen parhaita mahdollisia 
tekniikoita ja niiden vaikutusten 
torjunnassa tarvittavaa tietopoh-
jaa laajennetaan. 

Öljy- ja kemikaalivahinko-
jen torjunta ja valmiuden 
ylläpito

Suomen ympäristökeskus (SY-
KE) vastaa valtakunnallisella 
tasolla merellisten öljy- ja ke-
mikaalivahinkojen torjunnasta 
ja torjuntavalmiuden kehittämi-

sestä. Eräs näkyvimmistä yh-
teistyön muodoista ympäristö-
hallinnon ja merivoimien välil-
lä on jo vuosia ollut öljy- ja ke-
mikaalivahinkojen torjunta. Tor-
juntavalmiutta ylläpidetään Me-
rivoimien, Meritaito Oy:n (aikai-
semmin Finstaship ja sitä en-
nen merenkulkulaitos) ja Ra-
javartiolaitoksen öljyntorjunta-
laittein varustetuilla monitoimi-
aluksilla, jotka ympäristöonnet-
tomuuden satuttua siirtyvät SY-
KEn alaisuuteen. Rajavartiolai-
toksen Dornier-valvontalentoko-
neet ja –helikopterit kartoittavat 
öljyn leviämistä. 

Suomen rannikko on geologisesti hyvin moni muotoinen. Niinpä esimerkiksi öljyntorjunta  
matalilla ranta-alueilla on hyvin haastavaa ja vaatii paljon tausta-aineistoja jotta meriluonnon  
monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien alueiden säilyminen voidaan turvata. 

metSäHallituS 2008/eSSi keSkinen
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Vuonna 2011 käyttöön otet-
tu öljyntorjunta-alus Louhi on 
hieno esimerkki ympäristöhallin-
non ja merivoimien yhteistyös-
tä. Aluksen tilasi ja rahoitti ym-
päristöhallinto ja Louhen valmis-
tuttua Suomen ympäristökeskus 
luovutti sen merivoimille. Louhea 
käytetään sekä öljy- ja kemikaa-
livahinkojen torjuntaan että me-
rivoimien tehtävissä, kuten meri-
kaapeleiden laskemisessa ja su-
kellustoiminnassa. 

Louhen ensimmäinen ym-
päristövahingon torjuntatehtä-
vä oli joulukuussa 2011 kun 
Ruotsin rannikolla olevasta teol-
lisuuslaitoksesta pääsi mereen 
mäntyöljyä, josta osa kulkeu-
tui Pohjanlahdelle. Rajavartio-
laitoksen lentotiedustelu, Lou-
hen suorittama torjuntatyö me-
rellä sekä SYKEn asiantuntijatyö 

mahdollistivat öljylautan liikkei-
den seurannan ja varotoimet öl-
jyn rannikolle ajautumisen varal-
ta. Vahingoilta onneksi vältyttiin 
ainakin toistaiseksi. 

Ympäristövahingon me-
nestyksellinen torjunta edellyt-
tää nopeaa edestä johdettua toi-
mintaa sekä ennalta harjoiteltua 
taktiikkaa. Näissä tavoitteissa 
SYKEn ja puolustusvoimien ta-
voitteet yhdistyvät hyvin. Jat-
kuva kehitystyö sekä onnetto-
muuksien ehkäisemisessä että 
niitten torjunnassa tulee jatkos-
sakin vaatimaan yhteistä toimin-
nan suunnittelua ja kehityskoh-
teiden tunnistamista.

Vedenalaisen meriluonnon 
kartoittaminen

Ympäristövahinkojen torjun-
ta, merialuesuunnittelu ja kan-

sallinen lainsäädäntö edellyttä-
vät riittävää tietoa vedenalaisen 
meriluonnon monimuotoisuu-
desta koko Suomen merialueel-
ta. Käytännössä tämä kattaa se-
kä merenpohjan geologisen että 
biologisen monimuotoisuuden. 
Tietoa esimerkiksi tärkeiden la-
jien, kuten rakkolevän, esiinty-
misestä voidaan käyttää arvok-
kaimpien luontoalueiden mää-
rittelyssä. Näiden alueiden si-
jainti ja niillä olevat luontoarvot 
tulee ottaa huomioon öljyntor-
junnassa ja merialueiden käy-
tön suunnittelussa. 

Vedenalaisen luonnon mo-
nimuotoisuutta on kartoitettu 
jo v. 2004 lähtien Vedenalai-
sen meriluonnon monimuotoi-
suuden inventointiohjelmassa 
(VELMU). Kartoituksia suorite-
taan SYKEn, Metsähallituksen, 

Sinisimpukka muodostaa tärkeän vedenalaisen eliöyhteisön kalliorannoilla esimerkiksi Suomenlahdella lähes 
Kotkaan asti. Sinisimpukan lisäksi eliöyhteisössä elää paljon selkärangattomia eläimiä, joten yhteisö on tärkeä 
ravintokohde monille lintu- ja kalalajeille.

metSäHallituS 2009 eSSi keSkinen

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Geologian tutkimuskeskuksen, 
Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen ja rannikon Elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskusten 
voimin. Vedenalaisella videoin-
nilla ja akustisilla kartoitusme-
netelmillä tuotettujen aineisto-
jen hyödyntäminen edellyttää 
myös pohjanäytteenottoa, jo-
hon perustuen kootut aineistot 
voidaan tulkita ja niiden laatu 
varmistaa. Koko Suomen me-
rialuetta ei kuitenkaan ole mah-
dollista kartoittaa merellä, sillä 
maastotyö vaatii paljon kalustoa 
ja henkilöstöä. Geologisissa ja 
biologisissa kartoituksissa tuo-
tettuja aineistoja yhdessä vesi-
patsaan ominaispiirteitä kuvaa-
van tiedon kanssa käytetään-
kin eliöiden levinneisyyttä ku-
vaavien ennustemallien raken-
tamiseen. Mallinnus mahdollis-
taa luonnon kannalta arvokkai-
den kohteiden tunnistamisen 
koko rannikon alueelta ja kart-
toja tullaankin käyttämään esi-
merkiksi merialuesuunnittelun 
tausta-aineistoina.

Merivoimat ja ympäristö-
hallinto ovat tehneet jo vuosia 
VELMU-yhteistyötä merenpoh-
jan geologisissa kartoituksissa. 
Esimerkkinä mainittakoon meri-
voimien tutkimuslaitoksen (Me-
rivTL) Tvärminnen saariston alu-
eella r/v Geomarilla suorittama 
alueen geologisen monimuo-
toisuuden kartoitus, jonka tul-
kitut aineistot MerivTL luovut-
ti SYKEn käyttöön. Tämän erit-
täin laadukkaan aineiston pe-
rusteella SYKEssä kyettiin ra-
kentamaan korkeatasoisia mal-
leja vedenalaisten elinympäris-
töjen levinneisyydestä tutkimus-

Akustis-seismisillä menetelmillä voidaan kuvata merenpohjan geologis-
ta rakennetta ja monimuotoisuutta. VELMU-yhteistyön kannalta merkittä-
vin geologinen monimuotoisuus sijoittuu merenpohjan pintakerrokseen ja 
pintakerroksen maalajien määrittämisessä onkin tehty paljon yhteistyö-
tä sekä SYKEn että Merivoimien tutkimuslaitoksen ja Geologian tutkimus-
keskuksen välillä.

meRivoimien tutkimuSlaitoS

alueella. Käytännössä merivoi-
mat voivat hyödyntää yhteistyöl-
lä tuotettuja aineistoja mittaus-
järjestelmien ja aineistojen luo-
tettavuuden varmentamiseen ja 
ympäristöhallinto luonnon mo-
nimuotoisuuden levinneisyyden 
arviointiin. Kartoitusmenetelmi-
en kehittäminen SYKEn ja me-
rivoimien yhteistyönä mahdollis-
taa myös tulevaisuudessa tutki-
joiden osaamisen jatkuvan ke-
hittämisen merenpohjan raken-
teen ja eliöstön tutkimuksessa 
molemmilla hallinnonaloilla.

Vedenalainen melu

Tämän hetken kiinnostavimpia 
tutkimuskysymyksiä Itämerel-
lä on vedenalainen melu. Lai-
valiikenne, rakennustoiminta ja 
tuulivoiman tuotanto aiheuttavat 
taustamelua, jonka määrä kas-
vaa jatkuvasti. Vedenalaisakus-
tiikan tutkimusta on tehty Suo-
messa mm. merivoimien tutki-
muslaitoksessa, jossa valmistui 
äskettäin Suomen ensimmäi-

nen vedenalaiseen meluun liit-
tyvä väitöskirja.

Vaikka vedenalainen ääni-
maailma on itsestäänkin moni-
nainen niin ihmisen toiminnan 
seurauksena syntyvä meluta-
son kohoaminen voi vaikuttaa 
meriluontoon haitallisesti. Tutki-
muksissa on todettu että melu 
voi aiheuttaa merinisäkkäiden ja 
kalojen käyttäytymisessä muu-
toksia ja jopa fyysisiä vaurioi-
ta. Toisaalta eläimet voivat osit-
tain myös tottua meluun jos se 
on kestoltaan pitkäaikaista eikä 
sen määrä vaihtele kovin paljon. 
Kaiken kaikkiaan ihmisen aihe-
uttaman vedenalaisen melun 
vaikutuksista eliöihin tiedetään 
kuitenkin hyvin vähän.

Yhteistyötä melun mittauk-
sessa on tiivistetty viime vuosi-
na ja tällä hetkellä SYKE ja Me-
rivTL mittaavat yhdessä esi-
merkiksi laivan vedenalaisia 
äänijälkiä sekä jään murtami-
sesta aiheutuvaa melua. Myös 
MerivTL:n kuuntelulaitejärjestel-

Osaamisen kehittäminen merivoimissa
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Merivoimien tutkimuslaitoksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteiskäytössä olevaa  
r/v Geomaria käytetään VELMU-yhteistyössä toteutettavissa geologisissa kartoituksissa.  
Geomarin ominaisuudet ovat mahdollistaneet kartoitukset myös matalilla vesialueilla, joilla  
vedenalaisen luonnon monimuotoisuus on suurinta.

meRivoimien tutkimuSlaitoS

män käyttöä on selvitetty yhte-
nä vaihtoehtona EU:n meristra-
tegiadirektiivin ja siihen perus-
tuvan kansallisen merienhoito-
suunnitelman edellyttämän ve-
denalaisen melun tason määrit-
tämisessä, seurannassa ja tor-
junnassa. Selvityksessä kuiten-
kin todettiin että kuuntelujärjes-
telmä ei kaikin osin vastaa ym-
päristöhallinnon tarpeita. Niin-
pä monitorointijärjestelmää tul-
taneen täydentämään lisähan-
kinnoilla. Myös mittauksia täy-
dentävää mallinnusta on suun-
niteltu kehitettävän.

Miten osaamista ja 
yhteistyötä tulisi kehittää?

Rannikoidemme vedenalaisen 
maailman tuntemus ja sen ilmi-
öiden ymmärtäminen ovat mo-

lempien toimijoiden yhteisiä ta-
voitteita - vaikka tilannekuvien 
sisällöt osittain eroavatkin toisis-
taan. Yhteistyöllä voidaan saa-
vuttaa huomattavia säästöjä mo-
lemmilla hallinnonaloilla esimer-
kiksi tulevaisuudessa toteutetta-
vien kalustohankintojen kohdal-
la. Myös molemmille osapuolil-
le tärkeiden tutkimuskysymysten 
tunnistaminen on tärkeää. 

Ympäristöhallinnon kan-
nalta keskeisiä kysymyksiä ovat 
esimerkiksi miten tieto luonto-
arvoista voidaan sisällyttää ym-
päristövahinkojen torjunnan 
käytännön prosesseihin sau-
mattomasti ja voidaanko näi-
den tausta-aineistojen kokoa-
misessa hyödyntää tulevaisuu-
dessa yhteisiä resursseja entistä 
tehokkaammin. Toisaalta tulisi 

myös pohtia kannattaako kaik-
kien toimijoiden hankkia henki-
löstölleen samankaltaista kou-
lutusta vai olisiko mahdollista 
koordinoida koulutusresurssien 
käyttöä ja rakentaa yhteinen asi-
antuntijaverkosto. Teoreettises-
ti ajatellen yhteistyölle ei löydy 
paljoakaan esteitä, mutta käy-
tännön tasolla konkreettisessa 
yhteistyössä törmätään usein 
niukkoihin resursseihin, jotka ei-
vät anna mahdollisuuksia sekto-
reiden välisen yhteistyön tehok-
kaaseen koordinointiin. Ehkäpä 
pienellä lisäresursoinnilla pääs-
täisiin tilanteeseen, jossa mo-
lempien hallinnonalojen saa-
mat hyödyt yhteistyöstä monin-
kertaistuisivat ja säästöistä huo-
limatta osaamista olisi mahdol-
lista kehittää?
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I tämeren suojelusopimus, 
jossa osapuolina ovat kaik-
ki Itämeren rantavaltiot ja 

vuodesta 1992 myös Euroo-
pan Unioni, laadittiin jo vuonna 
1974. Sopimus on vanhin koko-
naisen merialueen kattava me-
rensuojelusopimus. Sopimuk-
sen toimeenpanoa on siitä läh-
tien valvonut Itämeren suojelu-
komissio, ”Helsinki Commissi-

Turvallisempi ja puhtaampi 
merenkulku Itämerellä 
– HELCOM ja kansainvälinen yhteistyö

on” eli HELCOM, jonka sihtee-
ristö sijaitsee Helsingissä Kata-
janokalla. 

HELCOMin tavoitteena on 
vähentää kuormitusta Itäme-
reen kaikista päästölähteistä, 
suojella meriluontoa, säilyttää 
lajien monimuotoisuus  ja edis-
tää merenkulun turvallisuutta.

Tärkein HELCOMin toi-
meenpanema ohjelma on Itä-

meren suojelun toimintaoh-
jelma (Baltic Sea Action Plan, 
2007-2021). Sen tavoitteena 
on voimakkaasti vähentää me-
reen kohdistuvaa kuormitusta 
ja palauttaa meriympäristö hy-
vään ekologiseen tilaan vuoteen 
2021 mennessä. 

HELCOM, merenkulku ja 
öljyntorjunta

HELCOMin alaisuudessa toimii 
viisi asiantuntijaryhmää jois-
sa HELCOMin jäsenvaltiot ovat 
edustettuina. Jokainen ryhmä 
keskittyy omaan asiantuntijaa-
lueeseensa kuten ympäristön ti-
lan seurantaan, maalta tulevan 
kuormituksen vähentämiseen 
ja luonnon monimuotoisuuden 
edistämiseen. 

HELCOM Maritime ja 
HELCOM Response työryh-
mät keskittyvät merenkulun 

HELCOM toimii
 – ympäristöpolitiikan tekijänä kehittämällä Itämerelle yh-

teisiä ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä
 – tietokeskuksena, joka tuottaa tietoa Itämeren tilasta ja 

kehityssuunnista, suojelutoimien tehokkuudesta, sekä 
valmistelee yhteisiä aloitteita ja kantoja poliittisen pää-
töksenteon pohjaksi 

 – Itämeren erityispiirteet huomioivien suositusten kehittä-
jänä ja muiden kansainvälisten suositusten täydentäjänä

 – omien ympäristönormiensa toimeenpanon valvojana ja
 – koordinoijana esimerkiksi suurten onnettomuuksien sat-

tuessa varmistaen tehokkaan monenkeskisen, kansain-
välisen toiminnan.

Itämeri on ainutlaatuinen ja ekologisesti hyvin herkkä merialue. Huolestuttavaa on 

että Itämeri on myös yksi saastuneimmista merialueista koko maailmassa. 

Johanna Laurila ja Laura Meski
Tiedotuspäällikkö Johanna Laurila ja avustava asiantuntija  
Laura Meski työskentelevät HELCOMin sihteeristössä.
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Lentovalvontaa Itämerellä.
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(IMO) MARPOL 73/78 -yleisso-
pimukseen sekä Itämeren valti-
oiden väliseen Itämeren suojelu-
sopimukseen. Tämän lisäksi Eu-
roopan Unionilla on joitakin ase-
tuksia ja direktiivejä, jotka kos-
kevat EU-maiden merenkulkua.

Meriliikenne Itämerellä

Itämeri on pienestä koostaan 
huolimatta yksi maailman vilk-
kaimmin liikennöidyistä me-
riväylistä maailmassa. Itäme-
rellä kulkee joka hetki noin 
2000 alusta. Jo nyt noin 9 % 
maailman rahtiliikenteestä ja 
11 % maailman öljykuljetuk-
sista kulkee Itämeren kautta, ja 
laivaliikenteen ennustetaan kas-
vavan entisestään erityisesti li-
sääntyvien öljykuljetusten takia. 

Vaikka merikuljetukset ovat 
yleisesti ottaen ympäristöystä-
vällinen kuljetustapa, aiheuttaa 
meriliikenne kuitenkin päästöjä 
sekä ilmaan että mereen. Vilkas 
laivaliikenne ja suuret öljytank-
kerit kasvattavat sekä öljyonnet-
tomuuden riskiä että painolas-
tiveden mukana leviävien vie-
raslajien uhkaa. Haasteita tur-
valliselle merenkululle Itämerel-

Laittomat öljypäästöt Itämerellä.

Meriliikenne Itämerellä.

turvallisuuteen ja öljyntorjun-
taan. Nämä ryhmät pyrkivät 
vähentämään laivaliikenteen 
päästöjä sekä ilmaan että me-
reen, vähentämään painolas-
tivesien mukana leviävien vie-
raiden eläin- ja kasvilajien kul-
keutumista uusiin elinympäris-
töihin, parantamaan meriliiken-
teen turvallisuutta, olemaan val-
miustilassa mahdollisten merel-
lä tapahtuvien saastumistapa-
usten sattuessa ja ylläpitämään 
tehokasta ilmavalvontaa.

Merenkulun ympäristön-
suojelua koskeva lainsäädäntö 

perustuu pääosiltaan Kansain-
välisen merenkulkujärjestön 
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lä luovat vilkas liikenne sekä Itä-
meren pieni keskisyvyys, talvel-
la meren jääpeite, ja rikkonai-
nen rannikko tuhansine saari-
neen ja luotoineen. 

Rehevöityminen, jonka syy-
nä on meren sietokykyyn näh-
den liian suuri ravinnekuormitus, 
öljy ja kemikaalit heikentävät Itä-
meren hyvinvointia ja aiheutta-
vat Itämeren muutenkin herkälle 
lajistolle ongelmia. Öljystä kärsi-
vät erityisesti linnut ja merinisäk-
käät, joiden höyhenten ja turkin 
lämmöneristyskyvyn öljy turme-
lee. Painolastiveden välityksellä 
leviävät vieraslajit ovat osaltaan 
uhka Itämeren luonnon moni-
muotoisuudelle. 

Laivaonnettomuudet 

Joka vuosi Itämerellä tapah-
tuu 110-130 laivaonnetto-
muutta. Suurin osa onnetto-
muksista ovat pohjakosketuk-
sia tai yhteentörmäyksiä. Vuo-
den 2010  onnettomuuksis-
ta noin 10 %:ssa oli mukana 

öljytankkeri, joka on alustyy-
peistä meriympäristön kannalta 
suurin huolenaihe. Keskimäärin 
noin 7 % Itämeren laivaonnetto-
muuksista aiheuttaa jonkinlais-
ta saastumista. Suuremmilta öl-
jyonnettomuuksilta on onneksi 
vältytty Itämerellä viimeisten yh-

deksän vuoden aikana. Viimei-
sin suuri öljyonnettomuus ta-
pahtui vuonna 2003 kun ” Fu 
Shan Hai”  niminen alus uppo-
si törmäyksessä ja 1200 tonnia 
polttoöljyä pääsi mereen. 

HELCOMin vetämässä pro-
jektissa (www.brisk.helcom.fi ) 

Vuoden 1974 sopimus 
Helsingin sopimus oli maailman ensimmäinen kansainvälinen 
sopimus, joka kattoi kaikki kuormituslähteet kokonaisen me-
rialueen ympärillä. Sen allekirjoittivat vuonna 1974 Itämeren 
silloiset seitsemän rannikkovaltiota. Vuoden 1974 sopimus 
tuli voimaan 3.5.1980. 

Uudistettu sopimus 1992 
Alueen poliittisten muutosten ja kansainvälisten ympäristö- ja 
merenkulkulakien kehityksen seurauksena uusi, aiempaa laa-
jempi sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992. Nykyisen sopi-
muksen osapuolia ovat EU sekä kaikki yhdeksän rannikkoval-
tiota eli Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, 
Venäjä ja Viro. Uusi sopimus tuli voimaan 17.1.2000, ja se 
kattaa koko Itämeren alueen, mukaanlukien valuma-alueen 
sisävedet, itse meren ja meren pohjan. Toimenpiteitä tehdään 
koko valuma-alueella, jotta maaperäinen kuormitus vähenisi. 

Öljyntorjuntaharjoitus BALEX DELTA 2006. nikolay vlaSov Helcom
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selvitettiin koko Itämeren alueen 
osalta alusonnettomuuksista ai-
heutuvia ympäristöriskejä ja nii-
den vähentämismahdollisuuk-
sia. Riskianalyysin perusteella 
arvioitiin, että Itämeren alueel-
la tapahtuu todennäköisesti jo-
ka 26. vuosi laivaonnettomuus 
jossa mereen pääsee yli 5000 
tonnia öljyä. Pienempiä (300-
5000 tonnia öljyä) öljyonnetto-
muuksia arvioitiin tapahtuvan 
joka neljäs vuosi.

Laittomat öljypäästöt

Itämeri on MARPOL-yleissopi-
muksen liitteen I mukaan eri-
tyisalue, jossa öljypäästöt on 
kielletty. Tästä huolimatta joka 
vuosi Itämerellä havaitaan lait-
tomia öljypäästöjä. Päästöha-
vaintojen määrä on kuitenkin 
kääntynyt laskuun viimeis-
ten 20 vuoden aikana mm. te-
hostuneen valvonnan ansios-
ta. Vuonna 1991 Itämerellä ha-
vaittiin vielä yhteensä 373 öl-
jypäästöä kun vuonna 2011 
öljypäästöhavaintoja oli enää 
vain 122. Myös lentovalvonnal-
la havaittujen öljypäästöjen kes-
kimääräinen tilavuus on laske-
nut viime vuosina merkittävästi. 

Alueellinen yhteistyö 
öljypäästöjen estämiseksi 
ja torjumiseksi

Meriturvallisuuden parantaimen
Merenkulku on maailmanlaa-
juista toimintaa ja myös sen 
sääntely tapahtuu globaalilla 
tasolla Kansainvälisessä meren-
kulkujärjestössä (IMO). Itämeri 
on kuitenkin erityisen haavoit-
tuvainen ja alueellisesti HEL-
COM-yhteistyön puitteissa Itä-

meren maat ovatkin yhdessä 
sopineet tiukemmista toimenpi-
teistä meriturvallisuuden paran-
tamiseksi, merionnettomuuksi-
en ehkäisemiseksi ja päästöjen 
vähentämiseksi. 

Vuoden 2001 HELCOM 
ministerikokouksen hyväksy-
mässä Kööpenhamina julistuk-
sessa sovittiin mm. merenmitta-
usten tehostamisesta Itämerel-
lä, kaksoisrunkoisiin säiliöaluk-
siin siirtymisen nopeuttamises-
ta ja automaattisen satelliitti-
paikannuksen (AIS) käyttöön-
oton edistämisestä. Itämerel-
lä, ensimmäisenä merialueena 
maailmassa, onkin jo vuodesta  

2005 ollut käytössä automaat-
tinen tunnistus- ja viestinvälitys-
järjestelmä joka mahdollistaa re-
aaliaikaisen paikkatiedon kerää-
misen  laivaliikenteestä. AIS tar-
joaa huomattavia mahdollisuuk-
sia Itämeren meriturvallisuuden 
lisäämiseen.

HELCOM-maiden aloittees-
ta IMO myönsi  Itämerelle (Venä-
jän aluevesiä lukuun ottamatta) 
vuonna 2005 erityisen herkän 
merialueen luokituksen. Luoki-
tuksen voivat saada alueet, jotka 
haavoittuvan luonteensa vuok-
si ovat erityisen alttiita merilii-
kenteen aiheuttamille riskeille ja 
muille haitoille. Luokitus mahdol-

Laskualue.
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HELCOM tänään 
Itämeren suojelukomissio kokoontuu vuosittain. Myös minis-
teritason kokouksia pidetään muutaman vuoden välin. 

Komissio hyväksyy yksimielisillä päätöksillä suosituksia 
meriympäristön suojelemiseksi, mitkä osapuolivaltioiden tulee 
siirtää sekä omiin kansallisiin ohjelmiinsa että lainsäädäntöön. 
Suositusten noudattamisesta raportoidaan säännöllisesti. 

HELCOMin puheenjohtajuus kiertää osapuolelta toiselle 
kahden vuoden välein, aakkosjärjestyksessä englanninkieli-
sen nimen perusteella. Ruotsin puheenjohtajuus siirtyy Tans-
kalle heinäkuun 2012 alussa.

Organisaation muodostavat säännöllisesti kokoontuva jä-
senvaltioiden edustajista koostuva komissio, näiden edusta-
jistojen päälliköistä koostuva Heads of Delegation ja viisi ala-
ryhmää. Lisäksi HELCOMissa toimii lukuisia asiantuntijaryh-
miä sekä projekteja. Helsingissä sijaitseva sihteeristö tukee 
tätä työtä. 

listi, että Itämerelle voitiin samal-
la hyväksyä kansainvälistä meri-
liikennettä sitovia lisäturvamää-
reitä, kuten eteläiselle Itämerelle 
tehty kaistajako ja suositus syvä-
väylästä itäiselle Itämerelle.
Torjuntavalmius
Niin kauan kun laivoja liikkuu Itä-
merellä on olemassa öljypäästö-
jen vaara. Jos ja kun onnetto-
muus tapahtuu, on ehdottoman 
tärkeää että torjuntatyö pääsee 
nopeasti käyntiin jotta öljystä tai 
muista vaarallisista aineista ai-
heutuisi mahdollisimman vähän 
haittaa meriympäristölle. 

Itämeren maat tekevät yh-
teistyötä torjuntavalmiuden pa-
rantamiseksi. Yhteistyö perus-
tuu Itämeren suojelusopimuk-
seen ja HELCOM-suosituksiin 
ja HELCOM-yhteistyön kautta 
maat ovat sopineet yhtenäisiä 
säännöistä ja menettelytavois-
ta kansainvälisille öljyntorjunta-
operaatioille.   Tärkeänä osana 
yhteistyön parantamisessa ovat 
öljyntorjunta-alusten yhteistoi-
mintaharjoitukset joita järjeste-
tään HELCOM-yhteistyönä. .

Tunnetuin kansainvälinen 
yhteistoimintaharjoitus BALEX 
DELTA on järjetetty vuosittain  jo 
90-luvun alusta.  Vuoden 2012 
BALEX DELTA järjestetään Suo-
messa elokuun lopulla. Harjoi-
tuksiin osallistuu öljyntorjun-
ta-aluksia monesta eri maasta, 
ja lisäksi valvontalentokonei-
ta ja helikoptereita. Harjoituksi-
en tavoitteena on luoda kulle-
kin maalle valmius johtaa suur-
ta öljyntorjuntaoperaatiota.  Ko-
ko Itämeren alueella on yhteen-
sä noin 70 öljyntorjunta-alusta.
Päästökieltojen täytäntöönpano

Päästövalvontalentotoiminta on 
tärkeä keino Itämeren alueen 
päästökieltojen täytäntöönpa-
nemiseksi. HELCOMin suosi-
tuksen mukaan jäsenvaltioiden 
tulee lentää vilkkaimpien laiva-
reittiensä ja tärkeimpien sata-
maan johtavien väyliensä ylit-
se kahdesti viikossa ja muiden 
merialueidensa ylitse kerran vii-
kossa. Lentovalvonta tulisi suo-
rittaa kaukokartoituslaitteistol-
la, ja maita kehotetaan yhteis-
työhön muiden maiden kanssa. 
Merellisten päästöjen valvonta-
työtä täydentää Euroopan Meri-
turvallisuusviraston (EMSA) sa-
telliittikuvapalvelu CleanSeaNet.

HELCOM-yhteistyön puit-
teissa maat järjestävät sään-
nöllisiä kansainvälisiä päästö-
valvonta-operaatioita (CEPCO). 
CEPCO-operaatioita järjestetään 
vuosittain sekä pohjoisella 
että eteläisellä Itämerellä 

osana Itämeren maiden välistä 
HELCOM-yhteistyötä. Tavoit-
teena on saada kokonaiskäsi-
tys päästömääristä, saada aluk-
sia kiinni verekseltään, harjoitel-
la yhteistoimintaa ja jakaa koke-
muksia. Vuonna 2011 Suomi 
järjesti suuren SuperCEPCO Bal-
tic 2011 päästövalvontaoperaa-
tion, jossa viiden maan lentoko-
neet valvoivat pohjoista Itämerta 
tauotta yhteensä yli 68 tuntia. 

Itämeren ongelmat voidaan 
ratkaista ainoastaan Itämeren 
maiden yhteistyöllä. HELCOM 
on toiminut pian 40 vuotta joten 
Itämeren maiden yhteistyöllä on 
pitkät juuret. HELCOMin tule-
vaisuudenvisio on terve Itäme-
ri, jonka monimuotoiset ekosys-
teemin osat toimivat tasapainos-
sa. Meriympäristön hyvä ekolo-
ginen tila tukee kestävien talo-
udellisten ja yhteiskunnallisten 
toimintojen laajaa kirjoa.
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Johdanto

Syksyllä 2010 Laurea-ammatti-
korkeakoulussa toteutettiin mo-
nialaisesti ensimmäinen turval-
lisuus- ja sosiaalialan opiskelijoi-
den yhteinen, monialainen han-
ke. Yhteistyökumppaneina täs-
sä hankkeessa olivat Hy-
vinkäällä sijaitsevat perus-
koulu, päiväkoti ja lasten-
koti, joihin tehtiin pienem-
piä osahankkeita neljän tai 
viiden opiskelijan, monialai-
sissa pienryhmissä. Nämä 
pienryhmät tarkastelivat 
yhteistyökumppanin vaa-
roja lapsen, työntekijän ja 
huoltajan näkökulmasta. Myös 
ohjaajille tämä oli erilainen, ai-
kaisemmasta poikkeava oppi-
miskokemus: Erilaiset amma-
tilliset taustat yhdistyivät koko-
naisuudeksi, jossa jokainen op-
pi uutta osana monisäikeistä 
toimijaverkostoa. Maantieteel-
lisestä etäisyydestä huolimat-
ta reaaliaikainen yhteydenpito 
oli mahdollista uusien verkko-
pedagogisten ratkaisujen avul-
la. Käytössä oli muun muas-
sa virtuaaliohjaus Adobe Con-
nectPro –viestintäjärjestelmä, 

jonka avulla opiskelijoiden, oh-
jaajien ja yhteistyökumppanei-
den edustajat kykenivät kokoon-
tumaan virtuaalisesti joko ker-
tamaan tapahtunutta tai hake-
maan uutta suuntaa kehittämis-
hankkeisiin.

Ko. kehittämishankeen tee-
maksi valittiin ajankohtainen ai-
he, turvallisuus. Se kytkeytyy 
myös Valtioneuvoston hyväk-
symän Sisäisen turvallisuuden 
ohjelmaan (2008). Sen tavoit-
teena on tehdä Suomi Euroo-
pan turvallisimmaksi maaksi 
vuonna 2015. Sisäisellä turval-
lisuudella tarkoitetaan sellaista 
yhteiskunnan tilaa, jossa jokai-
nen voi nauttia oikeusjärjestel-
män takaamista oikeuksista ja 
vapauksista sekä turvallisesta 
yhteiskunnasta ilman rikollisuu-

desta, häiriöistä, onnettomuuk-
sista ja suomalaisen yhteiskun-
nan taikka kansainvälistyvän 
maailman ilmiöistä tai muutok-
sista johtuvaa pelkoa tai turvat-
tomuutta. Hyvä sisäinen turval-
lisuus syntyy monen eri tekijän 

yhteisvaikutuksesta. Tur-
vallisuutta edistävät muun 
muassa turvallinen koti-, 
asuin- ja työympäristö, toi-
mivat peruspalvelut, hyvin 
suunniteltu liikenneympä-
ristö, avun saanti silloin, 
kun sitä tarvitaan. Osa si-
säistä tuvallisuutta on myös 
varautuminen normaaliolo-

jen häiriötilanteisiin. 

Erilaisten toimintaympäris-
töjen yhteinen tavoite tur-
vallisuuden kehittämiseksi  

Hanketyön alussa yhteistyö-
kumppanit esittelivät opiskeli-
joille ja ohjaajille oman organi-
saationsa kuin myös näkemyk-
senä turvallisuuden tilasta ko. 
kohteissa. Opiskelijat oli jaettu 
pienryhmiin ja jokaista yhteis-
työkumppania varten työsken-
teli kaksi pienryhmää huoltaji-
en näkökulmasta, kaksi lasten 

Alueellinen verkostoituminen 
työorganisaation kanssa

Soili Martikainen ja Tiina Ranta
Kirjoittajat toimivat lehtoreina Laurea-ammattikorkeakoulun  
Turvallisuusalan koulutusohjelmassa

Osa sisäistä 
tuvallisuutta on 

myös varautuminen 
normaaliolojen 

häiriötilanteisiin. 
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näkökulmasta ja kaksi työnte-
kijöiden näkökulmasta. Seuraa-
vaksi pienryhmät vierailivat yh-
teistyökumppanien luona, jotta 
saatiin selville heidän odotuk-
sensa ja tarpeensa. Opiskelijat 
hankkivat taustatietoa työhön-
sä haastatteluilla, kyselyillä, ha-
vainnoinnilla ja selvityksillä. Tä-
män jälkeen pienryhmät tekivät 
hankesuunnitelmat kehittämi-
sen kohteesta. Yhteistyökump-
panit, pienryhmät sekä ohjaa-
jat kokoontuivat kuulemaan ja 
kommentoimaan hankesuun-
nitelmia. Opintojaksoon sisältyi 
myös luentoja ja verkkokeskus-
teluja hanketyön teoriasta sekä 
kehittämistyön menetelmistä. 

Hanketoiminta on laure-
alaisessa toimintakulttuuris-
sa moniäänistä toimintaa, jos-
sa eri henkilöiden ja näkökulmi-
en yhteen saattaminen koetaan 
tärkeänä voimavarana. Tämän 
vuoksi ko. hanketyöskentelyssä 
käytettiin meille uutta toiminta-
mallia, hankekirjoittamista, jo-
ka kytkee kirjoittamisen osaksi 
hanketoimintaa. Pienryhmät kir-
joittivatkin säännöllisesti, viikon 
välein ryhmäpäiväkirjaa, josta 
kävi ilmi käydyt keskustelut yh-
teistyökumppanin ja ohjaajien 
kanssa, opiskeltu teoria ja tehty 
työ. Ohjaajat lukivat ja kommen-
toivat päiväkirjoja. Opiskelijoita 
pyydettiin myös tutustumaan 
muiden pienryhmien päiväkirjoi-
hin ja kommentoimaan niitä tar-
peen vaatiessa. Läpi koko työs-
kentelyjakson hankkeessa kir-
joittaminen toimi reflektiivises-
sä suhteessa kehittämisnäkö-
kulmaan ja myös toisiin ryhmiin. 

Hanketyöskentelyssä tuli 

esiin luottamus ja hyvä yhteis-
toimintailmapiiri osana toimivaa 
vuorovaikutusta. Luottamus ei 
kuitenkaan muodostunut het-
kessä, vaan pitkäaikaisen yh-
teistyön kautta. Työelämäyh-
teistyökumppaneiden, Laurean 
opiskelijoiden ja ohjaajien väli-
nen luottamus rakentui onnis-
tuneen yhteistyön myötä. 

Opiskelijat saivat aikaan 
runsaasti lapsille, heidän huol-
tajilleen sekä koulun, päiväko-
din ja lastenkodin henkilöstölle 
tarkoitettuja turvallisuusaiheisia 
ratkaisuja ja ertityisesti innova-

tiivisuus tuli esille kaikissa töis-
sä. Loppuseminaarissa opiskeli-
jat kertoivat itsekin hämmästel-
leensä lopputuloksia, sillä teh-
tävän aloitusvaiheessa kenellä-
kään ei ollut mielikuvaa mahdol-
lisista tuloksista. Onnistumisten 
joukkoon voidaan myös lisä-
tä monialainen ohjaajayhteis-
työ, johon sisältyi turvallisuus- 
ja sosiaalialan lehtorien toisiaan 
täydentävä osaaminen ja toisten 
osaamisalueisiin tutustuminen. 
Tässä artikkelissa esitellään vain 
osa työn tuloksista. 

Hanketta varten piirretyn kuvan avulla opetettiin päiväkotilapsille  
erilaisuuden kohtaamista ja sietämistä turvallinen päiväkoti-hankkeessa.

Julia Ranta
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Turvallisuusapulainen, 
turvallisuusoppitunnit ja 
-toimintahetket kouluun

Koulun turvallisuutta oppilai-
den näkökulmasta tarkastele-
vat pienryhmät päätyivät paran-
tamaan alakoulun turvallisuut-
ta turvallisuusapulaisen, turval-
lisuusoppituntien ja – toiminta-
hetkien avulla. Turvallisuusapu-
laisen tehtävillä kohdennetaan 
oppilaiden huomiota arjen tur-
vallisuuteen. Luokan oppilaiden 
joukosta valitaan turvallisuus-
apulainen, jonka tehtävä on 
huolehtia päivittäin opetta-
jan apuna turvallisuuteen 
liittyvistä seikoista, kuten 
siisteyden ylläpitämises-
tä ja rauhallisesta siirtymi-
sestä ruokailuun ja välitun-
nille. Turvallisuusapulaisen 
tehtävän on tarkoitus olla 
mielenkiintoinen, jokapäi-
väinen tehtävä, joka vuo-
rottelee oppilaiden kesken. 
Sen tarkoitus ei ole kuor-
mittaa oppilasta, eikä luoda kil-
pailutilannetta. Turvallisuusaa-
pulainen voidaan vaihtaa päi-
vittäin, viikoittain tai vaikkapa 
niin, ettei edes joka päivä oli-
si nimettyä apulaista. Turvalli-
suusapulaisen nimeäminen ei 
luonnollisesti pienennä opetta-
jan vastuuta oppilaiden turval-
lisuudesta. Tärkeintä on saada 
oppilaiden mielenkiinto herää-
mään turvallisuutta kohtaan ja 
synnyttää oppilaan oma halu 
ottaa vastaan pieni määrä vas-
tuuta. Opettajia varten on koot-
tu ohjeet turvallisuusapulaiselle 
soveltuvista tehtävistä.

Turvallisuusoppitunneilla 
kiinnitetään oppilaiden huomio 

turvallisuuteen liittyviin seikkoi-
hin. Heitä opetetaan tunnista-
maan erilaisia vaaratilanteita ja 
toimimaan niissä oikein. Osa on-
nettomuuksia tapahtuu tutuissa 
ympäristöissä: kotona, koulussa, 
koulumatkalla ja harrastuksissa. 
Oppitunneilla pyritään käsittele-
mään asioita teorialähtöisesti, ja 
toimintahetkissä opittua teoriaa 
harjoitellaan käytännössä. Tur-
vallisuuden toimintahetket muo-
dostuvat alakoulun opetustuoki-
oista, joissa leikkien ja yhdessä 
suoritettavien harjoitusten kaut-

ta tuodaan esiin turvallisuuden 
tärkeys ikäryhmän mukaises-
ti. Toimintahetkiä on valmistel-
tu muun muassa heijastimen 
käytöstä, turvallisuuteen liittyvi-
en opasteiden ja varoitusmerk-
kien tunnistamisesta, hätäpu-
helun soittamisesta sekä pois-
tumisesta hätätilanteessa. Toi-
mintahetket on suunniteltu ly-
hyiksi kokonaisuuksiksi, eivät-
kä ne vaadi suuria valmisteluja. 
Ohjeet toimintahetkiä varten on 
koottu opettajia varten.

Turvallisuuskirjanen 
kouluun ja kotiin

Kaksi pienryhmää kokosi kou-
lulaisten vanhemmille tietoläh-

teeksi tarkoitetun turvallisuus-
kirjasen, jossa on linkkejä se-
kä lapsille että aikuisille. Lin-
kit on koottu yhteen erilaisiksi 
aihealueiksi, ja näin on pyritty 
vaikuttamaan materiaalin käy-
tettävyyteen kuin myös luetta-
vuuteen: Lukija löytää helpos-
ti valitsemansa kokonaisuuden, 
mihin haluaa keskittyä. Kirjanen 
on jaettu viiteen osaan: yleinen 
turvallisuus, kouluympäristön 
turvallisuus, turvallisuus Inter-
netissä, liikenneturvallisuus se-
kä palo- ja pelastusturvallisuus. 

Yleisessä turvallisuu-
dessa on tuotu esiin ajatuk-
sia lapsen edun toteutumi-
sesta turvallisuudessa, pe-
rusopetukseen liittyviä oi-
keuksia ja velvollisuuksia, 
tietoa päihteiden käytöstä 
sekä Lapsen ja nuoren hy-
vä arki – hanketta yleensä-
kin. Kouluympäristön tur-
vallisuus –osiossa on mu-
kana muun muassa Van-

hempainopas, Tuvallinen koulu-
päivä – yhteinen asia –linkki se-
kä Koulurauha 2002 –sivusto.

Turvallisuus Internetissä – 
osa pitää sisällään Tietoturva-
koulun, Suojaa perheesi Inter-
netissä ja Tietoa kasvattajille 
nettiturvallisuudesta –sivustot. 
Internet nostettiin työssä esiin 
siksi, että se on osa lasten ja 
nuorten arkea ja sen käyttöön 
liittyy myös turvallisuusvaaroja. 

Liikenneturvallisuutta kä-
sittelevässä osiossa on mukana 
muun muassa Turvallisuuspu-
pun ja Vili Vyötiäisen oppima-
teriaalit. Palo- ja pelastusturval-
lisuusosio koostuu Kodin tur-
vaoppaasta ja Ensiapuohjeis-

Tärkeintä on saada 
oppilaiden mielenkiinto 

heräämään 
turvallisuutta kohtaan 
ja synnyttää oppilaan 

oma halu ottaa vastaan 
pieni määrä vastuuta.
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ta, jotka sisältävät muun mu-
assa toimintaohjeet tulipalon 
sattuessa. Tämän teeman va-
lintaan päädyttiin siksi, että Si-
säisen turvallisuuden ohjelman 
(2008) mukaan tulevaisuuden 
uhkana on koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien määrän lisääntymi-
nen. Palokuolemissa menehtyy 
vuosittain noin 100 ihmistä. 

Turvallisuuskävely kotiin 

Vanhempien näkökulmasta tur-
vallisuutta käsittelevä pienryh-
mä ideoi kotiympäristössä to-
teutettavan turvallisuuskäve-
lyn. Sisäisen turvallisuuden 
ohjelmassa (2008) todetaan, 
että lasten ja nuorten ongel-
mia syventää puuttuva van-
hemmuus. Turvallisuuskäve-
lyn tarkoituksena onkin akti-
voida vanhemman ja alakou-
luikäisen lapsen yhdessä teke-
mistä ja samalla lisätä heidän 
turvallisuustietoisuuttaan pe-
rehtymällä yhdessä oman ko-
din turvallisuuteen. Pienryhmä 
teki lapsille ja heidän vanhem-
milleen kullekin oman materiaa-
linsa.  Lapsi saa täytettäväkseen 
helpon tehtävälomakkeen, jos-
sa ohjeistetaan turvallisuuskäve-
lyn eteneminen ikäryhmän mu-
kaisesti. Huoltajan tehtävänä on 
auttaa ja tukea lasta toimimaan 
oikein, samoin hänen materiaa-
liinsa on koottu yleistä tietoa ko-
din turvallisuudesta aikuisen nä-
kökulmasta. 

Päiväkodin turvallisuus 
työntekijän ja lapsen 
näkökulmasta

Kaksi pienryhmää työskenteli 
päiväkodin turvallisuuden pa-

rissa: toinen selvitti turvallisuut-
ta työntekijän ja toinen lapsen 
näkökulmasta. Idea työntekijöi-
den tapaturmien analysoinnista 
ja niistä oppimisesta tuli päivä-
kodin johtajalta. 

Opiskelijat selvittivät haas-
tatteluin ja kyselyin päiväkodin 
henkilökunnan näkemyksiä tur-
vallisuutta vaarantavista teki-
jöistä. He havainnoivat myös it-
se työturvallisuutta tutustumis-
käyntien aikana ja sen todettiin 
olevan hyvällä tasolla: Turvalli-
set työtavat olivat henkilökun-

nan omien sanojen mukaan it-
sestäänselvyys sekä heille että 
samalla myös päiväkodin lap-
sille. Työtapaturmia oli ollut vä-
hän ja jos jotain oli päässyt sat-
tumaan, tapaturmat olivat olleet 
seurauksiltaan kuitenkin vähäi-
siä. Henkilökunta oli hyvin pe-
rillä työtapaturmien ehkäisystä, 
kun taas haasteiksi nousivat liu-
kastuminen ja kompastuminen, 
huono työasento ja ergonomia. 
Riskipaikaksi todettiin erityises-
ti ahdas ulkovarasto. Opiskelijoi-
den raportissa esitettiin paran-
nusehdotuksia ja toimenpiteitä 
löydetyille riskeille. Nämä olivat 
yksinkertaisia asioita ja sisälsivät 
myös tekijöitä, joista osa oli jo 
pitempään päiväkodissa työssä 
olleille henkilöille tuttuja. Ehdo-
tukset tullaan käsittelemään päi-
väkodin henkilöstön kokoukses-

sa ja haastavimmat niistä kirjat-
tiin suoraan päiväkodin kehittä-
misohjelmaan. 

Toinen pienryhmä selvit-
ti lasten turvallisuutta päiväko-
dissa haastattelujen, havain-
noinnin ja tapaturmatilastojen 
avulla. Vuosina 1999–2006 
Suomessa päiväkodeissa sattui 
0-6-vuotiaille lapsille 900 sai-
raalan vuodeosastohoitoa vaati-
nutta tapaturmaa. Näitä hoitoil-
moitusrekisteristä saatuja tieto-
ja voidaan pitää suuntaa- anta-
vina, sillä tapaturmapaikkaa ei 
ole kirjattu rekisteriin kaikkien 
tapaturmien osalta. 

Turvaopas ja turvallisuus-
kävely lastenkotiin

Lastenkodin turvallisuushank-
keessa työskennellyt pienryh-
mä suunnitteli ja toteutti ko. 

lastenkodin henkilökunnan käyt-
töön tarkoitetun turvaoppaan, 
joka pohjautuu kiinteistön pelas-
tussuunnitelmalle. Yksien kan-
sien väliin koottiin yksinkertai-
set ja selkeät ohjeet toimimises-
ta mahdollisissa uhka-, vaara- 
ja tapaturmatilanteissa. Oppaan 
avulla uudet työntekijät voidaan 
perehdyttää entistä helpommin 
laitoksen turvallisuusohjeisiin, 
mutta myös vanhojen työnteki-
jöiden kohdalla se toimii kerta-
uksena. Turvaopas sisältää vii-
si osiota: paloturvallisuuden, en-
siavun, toimintaohjeet väkivalta- 
ja uhkatilanteissa, ohjeet lapsen 
tai nuoren luvattoman poisvie-
misen varalle sekä ohjeet äkil-
lisen kriisin jälkihoitoon. Omaa 
reaktiotaan uhka, vaara ja tapa-
turmatilanteissa on vaikea en-
nustaa ja siksi esimerkiksi etu-

Lasten ja nuorten 
ongelmia 

syventää puuttuva 
vanhemmuus.
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käteisvarautuminen parantaa jo-
kaisen toimintamahdollisuuksia 
näissä tilanteissa. 

Toinen pienryhmä suunnit-
teli turvallisuuskävelytehtävän, 
joka toteutetaan yhteistyössä 
henkilöstön ja perhekuntoutuk-
seen tulevien vanhempien 
kanssa. Sen avulla van-
hemmat saadaan mukaan 
suunnittelemaan ja toteut-
tamaan arkipäivän turval-
lisuutteen liittyviä asioita 
heitä koskevissa konteks-
teissa. Kävely etenee pois-
tumisreittien, alkusammu-
tuskaluston, kokoontumis-
paikkojen ja vaaranpaikko-
jen kautta. Käsiteltäviä ai-
heita ovat esimerkiksi lääk-
keet, pesuaineet, päihteet 
ja muut vaaralliset aineet. Palo-
turvallisuudessa esille otetaan 
alkusammutuskalusto ja sen si-
jainti, poistumistiet, kokoontu-
mispaikat sekä häkä-, savu- ja 
paloilmaisimet. Turvallisuuskä-
velyn aikana voidaan käydä lä-
pi turvallisen ympäristön tun-
nusmerkkejä, onnettomuusris-
kejä, tapaturmia sekä sitä, mi-
ten kohdata päihtynyt tai muu-

ten aggressiivinen henkilö. Kä-
velykierroksen ohjaajana toimii 
henkilöstön edustaja ja se toteu-
tetaan aina vanhempien ehdoil-
la. Kävelyn avulla pyritään lisää-
mään vuorovaikutusta ja luotta-
musta osallistujien kesken niin, 

että huolestuttavat asiat tuotai-
siin jo ennakolta esiin. Näin asi-
oihin päästäisiin yhteisesti et-
simään toimivia ja osallistujille 
mahdollisia ratkaisuja.

Lopuksi

Hyvinkään kaupungissa toteu-
tetut monialaiset hankkeet yh-
distettynä hanketyön teoriaan 
ja tutkimuksellisen ajattelun läh-

tökohtiin mahdollistivat opiskeli-
joille oppimiskokemuksen, jossa 
paitsi lopputulos niin myös koko 
oppimisprosessi loivat vahvan ki-
vijalan tuleville opinnoille. Opis-
kelijat saivat kokea jo opintojensa 
varhaisessa vaiheessa monialai-

sen työskentelyn haasteet 
ja heidän ongelmanratkai-
su- kuin myös tiimityötai-
tonsa karttuivat.  Opinto-
jakson tuloksena syntyi-
vät laajasti kiitellyt turvalli-
suuden kehittämistehtävät. 
Onnistumisena voidaan pi-
tää myös uusien käytäntei-
den juurruttamista osaksi 
yhteistyökumppanien tur-
vallista arkea. Heille ko-
kemus opiskelijalähtöises-
tä hanketyöstä oli uusi ja 

avartava: Opiskelijat toivotettiin 
tervetulleeksi takaisin luomaan 
uusia turvallisuuden työkaluja. 
Suurin voittaja näissä hankkeis-
sa on hyvinkääläinen lapsi, jonka 
arjen turvallisuuteen päästiin vai-
kuttamaan pienin, mutta kuiten-
kin varmoin askelin. Turvallisuu-
dessa tärkeintä on heikoimman 
suojeleminen ja uskomme, tässä 
Hyvinkäällä onnistuttiin.

Suurin voittaja 
näissä hankkeissa 
on hyvinkääläinen 
lapsi, jonka arjen 

turvallisuuteen päästiin 
vaikuttamaan pienin, 

mutta kuitenkin 
varmoin askelin.

	  
	  	  Joni	  Ahokoski	  p.	  040	  8326098	  

SUKELTAJA-‐GOLF  2012  

Tämän	  vuoden	  Sukeltaja-‐golf	  kisat	  järjestetään	  Naantalissa	  pe  elokuun  17.  päivänä  klo  14	  alkaen.	  	  Kenttä	  
on	  Aurinko  Golf	  pääkenttä,	  os.	  Vengantie	  58	  21110	  Naantali.	  

Osanotto-‐oikeus	  on	  Merivoimien	  Sukeltajakoulun	  (entinen	  Sukeltajakurssi)	  käyneillä	  pelaajilla.	  Kilpailu	  
pelataan	  entiseen	  tapaan	  tasoituksellisena	  pistebogey-‐kisana.	  

Ilmoittautuminen	  Joni	  Ahokoskelle	  p.	  040	  8326098	  tai	  sähköpostilla	  joni.ahokoski@luukku.com	  	  
heinäkuuhun	  mennessä.	  

Majoitus-‐  ja  greenfee-‐paketin	  hinta	  pitkämatkalaisille	  Naantalin	  kylpylässä	  maksaa	  115€/hlö,	  sisältää:	  2	  hh,	  
buffet	  aamiaisen,	  sauna-‐	  ja	  allasosaston	  sekä	  kuntosalin	  käytön	  sekä	  greenfeen	  (40€)	  ja	  tulospalvelun.	  
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Johdanto

Osaamisen johtamista käsit-
televien artikkeleiden vaarana 
on mielestäni monesti se, et-
tä ne latistuvat ympäripyöreäk-
si ja käytännöstä irral-
laan olevaksi ”missiovi-
siomössöksi”. Yleisesti 
tunnustettu tosiasia on, 
että organisaatioiden ky-
ky menestyä muuttuvis-
sa toimintaympäristöis-
sä edellyttää yhteisö-
jen jatkuvaa kehittymis-
tä, oppimista ja osaami-
sen kehittämistä. (Pelto-
niemi 2007, 46). Mut-
ta keskeinen kysymys 
kuuluukin, mitä oppimi-
sella ja osaamisella tar-
koitetaan ja kuinka nii-
tä kehitetään. Artikkeli-
ni tavoitteena on jäsen-
tää osaamisen johtami-
sesta käytyä keskustelua 
ja tarkastella sen verkostoitunut-
ta ulottuvuutta. Verkostoitunut-
ta osaamisen johtamista analy-
soin esittelemällä, minkälaisia 
tiedonjakamisen verkostoja pe-
rusyksikön päälliköllä saattaa ol-
la ja minkälaisia voimavaroja ne 
hänelle tarjoavat.

Puolustushallinnon hen-
kilöstöpoliittisessa strategiassa 

(2007, 7 - 8) todetaan osuvas-
ti, että suuretkaan panostukset 
teknologian kehittämiseen tai 
koulutukseen eivät paranna 
tuottavuutta, ellei toimintata-

poja samalla muuteta. Strategi-
an mukaan puolustushallinnos-
sa johtamishaasteina korostuvat 
erityisesti edellytysten luominen 
oppimiselle ja innovaatioille, tii-
mityöskentely, joustavien työta-
pojen ja verkostojen hyödyntä-
minen sekä kaikkiin näihin liitty-
vä ihmisten johtaminen. 

Puolustusministeriön stra-

Juha Tuominen
Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella työskentelevä  
kapteeni Juha Tuominen laatii väitöskirjaa Helsingin yliopistolle aiheesta ”Puolustusvoimien  
perusyksikkö oppivana ja verkostoituneena yhteisönä − päällikkö osaamisen johtajana”.

tegiassa esille tuodut haasteet 
liittyvät vahvasti puolustusvoi-
mien henkilöstöstrategiaan, 
jonka mukaan puolustusvoimi-
en tulisi toimia oppivan orga-

nisaation periaatteiden 
mukaisesti. Osaaminen 
ja erilaisissa verkostois-
sa ja organisaatioissa ta-
pahtuva oppiminen näh-
dään tärkeänä myös sil-
loin, kun strategioita jal-
kautetaan sotilaalliseen 
”ydinbusinekseen”. Esi-
merkiksi Yhdysvaltojen 
kapinan ja sissisodan 
vastaisessa kenttäoh-
jesäännössä (Counter-
insurgency FM 3-24, 
2006) todetaan, että 
organisaatio, joka op-
pii ja mukautuu vallitse-
vaan tilanteeseen ja toi-
mintaympäristöön nope-
ammin, menestyy nyky-

ajan taisteluissa. Ohjesäännön 
mukaan tällöin voidaan puhua 
oppivien organisaatioiden oppi-
miskilpailusta. Ohjesääntö väit-
tää, että jäykän byrokraattinen 
ja hierarkinen organisaatio hä-
viää taistelun. Vain oppivat or-
ganisaatiot voivat selviytyä mo-
nimutkaisista operaatioista voit-
tajina.

Viritä verkostosi 

– osaa ja johda!

Strategian mukaan 
puolustushallinnossa 

johtamishaasteina 
korostuvat erityisesti 

edellytysten 
luominen oppimiselle 

ja innovaatioille, 
tiimityöskentely, joustavien 

työtapojen ja verkostojen 
hyödyntäminen sekä 

kaikkiin näihin liittyvä 
ihmisten johtaminen.
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Edellä luetellut vaatimukset 
jatkuvalle oppimiselle ja kehit-
tymiselle, tiimityöskentelylle ja 
verkostoitumiselle, joustavuu-
delle ja innovatiivisuudelle sekä 
sateenvarjon muodostavalle ih-
misten johtamiselle lienevät kai-
kille tuttuja. Useimmat meistä 
ovat todennäköisesti myös yhtä 
mieltä siitä, että ne ovat välttä-
mättömiä elementtejä dynaami-
sessa tietoyhteiskunnassamme. 
Pahimmillaan nuo vaatimukset 
voivat kuitenkin olla sen ”mis-
siovisiomörön” ilmentymä, 
joka näyttäytyy vuosittain 
esimerkiksi itsearviointi-
tilaisuuksissa tai kehitys-
keskusteluissa. Parhaim-
millaan esittelemäni ”itses-
täänselvyydet” tarjoavat 
käytännön työkaluja (lue: 
hyötyä) toiminnan kehittä-
miselle, osaamisen johta-
miselle ja tietämyksen li-
sääntymiselle johtajan ja 
johdettavien välillä. Nämä il-
menevät toisaalta laadukkaana 
työskentelytehona, mutta myös 
parantuneena työhyvinvointina. 
On siis aika kääriä hihat, laittaa 
haalarit päälle ja avata pakki.

Osaaminen  
= tieto x taito x tahto

Osaamisen johtamisesta (Know-
ledge Management) tuli 1990-lu-
vun aikana tärkeä, yrityksen pe-
rinteisiä toimintoja yhdistävä joh-
tamisen osa-alue. Termi esitet-
tiin ensimmäisen kerran ilmei-
sesti vuonna 1994 ja se levisi 
nopeasti laajaan käyttöön (Chu-
mer, Hull & Prichard, 2000, xv). 
Ensimmäiset suomenkieliset jul-
kaisut osaamisen johtamisesta il-

mestyivät 90-luvun lopulla (Kir-
javainen, 1997; Ståhle & Gröhn-
roos, 1999).

Vaikka osaamisen johtami-
nen on käsitteenä kohtalaisen 
uusi, on siitä julkaistu hyllymet-
reittäin tutkimuksia, raportteja ja 
käytännön sovelluksia. Yksikään 
tutkija tai konsultti ei ole kuiten-
kaan kyennyt pajatsoa täydelli-
sesti tyhjentämään. Osaamisen 
johtaminen on käsitteenä varsin 
moniulotteinen ja terminä sen voi 
ymmärtää usealla eri tavalla (Hå-

land & Tjora, 2006; Robotham 
& Judd, 1996). Viitalan (2005) 
mukaan syynä tähän ovat olleet 
sekavat käsitteet ja ilmiön moni-
tahoisuus ja -tasoisuus.

Oikarisen ja Pihkalan (2010, 
48) mukaan yksi tapa hahmot-
taa osaamisen johtamisen kent-
tää on luokitella, mitä osaami-
sen käsitteellä voidaan tarkoit-
taa. Osaamiseen voidaan ajatella 
muodostuvan tiedoista, taidoista 
ja tahdosta. Osaamista voidaan 
luokitella myös yksilön ja organi-
saation ominaisuuksina tai yksi-
lön työssä suoriutumisena tai or-
ganisaatioiden erilaisista vuoro-
vaikutussuhteina ja prosesseis-
ta jokapäiväisessä työssä. Osaa-
misen johtaminen voidaan jakaa 

myös useisiin koulukuntiin, jol-
loin puhutaan esimerkiksi yksi-
löosaamisen johtamisesta, älyk-
kään pääoman johtamisesta, tie-
don johtamisesta tai organisaa-
tioiden oppimisen johtamisesta. 
Edellä mainitut jaottelut selven-
tävät kenties ainoastaan sitä, et-
tä osaamisen johtaminen ulottuu 
kaikkeen organisaatiossa tapah-
tuvaan oppimiseen ja sen tavoit-
teelliseen johtamiseen. 

Professori Viitala kiteyttää, 
että osaamisen johtaminen on 

yrityksen toiminta- ja kil-
pailukyvyn vahvistamista ja 
varmistamista osaamispoh-
jan avulla. Tällöin yrityksen 
osaamista vaalitaan ja kehi-
tetään yrityksen kaikilla ta-
soilla. Osaamisen johtami-
nen sisältää kaiken sellaisen 
tarkoituksellisen toiminnan, 
jonka avulla yrityksen stra-
tegian edellyttämää osaa-
mista vaalitaan, kehitetään, 

uudistetaan ja hankitaan. Puo-
lustusvoimien henkilöstötilinpää-
töksen (2011) mukaan osaami-
sen johtaminen liittyy erityises-
ti puolustusvoimien suoritusky-
vyn rakentamiseen, jolla ohja-
taan puolustusvoimien henkilös-
tön, organisaation sekä toiminta-
tapojen kokonaisvaltaista ja sys-
temaattista kehittämistä.  

Osaamisen johtaminen ei 
ole (pelkkää) taulukoiden 
ja matriisien täyttämistä

Osaamisen johtamisesta käy-
dyn keskustelun alkuvaihees-
sa tietoa ja osaamista tarkastel-
tiin Virkkusen mukaan yrityksen 
varallisuuden erityisinä muotoi-
na. Tuon vaiheen menetelmil-

Kyky menestyä 
muuttuvissa 

toimintaympäristöissä 
edellyttää yhteisöjen 

jatkuvaa kehittymistä, 
oppimista ja osaamisen 

kehittämistä.
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le oli ominaista keskittyminen 
yrityksen sen hetkisen toimin-
nan edellyttämään osaamiseen, 
työtehtävän käyttäminen osaa-
misen erittelyn perusyksikkönä, 
yksilöiden pitäminen ensisijaisina 
osaamisen kantajina sekä pyrki-
mys luoda osaamisen mittareita. 
Yrityksen osaamista tarkasteltiin 
sen eri tehtävissä toimivien yksi-
löiden osaamisten summana. Sa-
maan aikaan, kun yritykset ovat 
hankkineet kokemuksia uusien 
osaamistaulukoiden ja -matriisi-
en käytöstä, tutkijoiden pii-
rissä on käyty vilkasta kes-
kustelua osaamisen johta-
misen perusteista. 

Jotkut tutkijat (von 
Krogh, Ichijo & Nonaka 
2000, 25-28) ovat katso-
neet, että osaamisen joh-
tamisen kehittäminen läh-
ti alun pitäen väärälle ural-
le. Aluksi informaatiota pidet-
tiin tietona ja informaation kä-
sittelyn tehostamista osaami-
sen johtamisena. Tällöin kes-
kityttiin helposti tunnistettavan 
ia mitattavan informaation hal-
lintaan ja välineiden kehittelyyn 
pohtimatta sitä, miten välineet 
vaikuttavat toimintaan käytän-
nössä. Se, mitä voitettiin tiedon 
käsittelyn systemaattisuudes-
sa, menetettiin sen luovuudes-
sa ja uuden tiedon tuottamisen 
kannalta tärkeiden sosiaalisten 
suhteiden vaalimisessa. Tutki-
jat ovat todenneet, että mene-
telmien ja välineiden kehittämi-
sen sijasta olisi pitänyt paneu-
tua enemmän organisatoristen 
edellytysten luomiseen uuden 
osaamisen kehittämiselle. 

Osaamisen johtamiseen liit-

tyvässä keskustelussa ja käytän-
nön kehittämisessä on siirryt-
ty osaamisen johtamisen toiseen 
sukupolveen, jossa huomio suun-
tautuu uuden osaamisen muo-
dostamiseen sekä niihin yhteisöi-
hin ja verkostoihin, joissa osaa-
mista ylläpidetään ja luodaan. 
Mittaamisen sijasta painotetaan 
uusien merkitysten muodosta-
mista ja oppimista, joka väistä-
mättä merkitsee myös aikaisem-
pien käsitteiden ja käsitysten hyl-
käämistä (Epson, 2001). Uudis-

tuminen ja uudistamiskyky pe-
rustuvat olennaisesti myös moni-
puoliseen yhteistoimintaan ja ver-
kostoitumiseen. Näyttää siltä, et-
tä osaaminen on muuttunut yh-
teisöllisemmäksi. Tämä tarkoittaa 
sitä, että osaamisen tuottaminen 
ja ylläpito on laajentunut yksilöi-
den ja pienten työyhteisöjen piiris-
tä organisaatioiden ja organisaati-
overkostojen toteuttamaksi. (Virk-
kunen 2001)

Osaamista verkostoissa 
– esimerkkinä ”miekka-
komppanian” päällikkö

Erilaisissa organisaatioissa on 
viime vuosina tapahtunut muu-
toksia, joissa on tietoisesti hä-
märretty epävirallisen ja viralli-
sen organisaatiorakenteen erot-
telua sekä vähennetty etukäteen 

määriteltyä työnjakoa ja virallis-
ta hierarkiaa. Tällöin organisaa-
tion tosiasiallista olemusta ei voi 
päätellä organisaatiokaavioista, 
työnkuvauksista tai menettely-
tapaohjeista, vaan sitä voidaan 
tutkia selvittämällä esimerkiksi 
organisaatioiden välisiä ja sen 
sisäisiä suhteita. Sama ilmiö on 
havaittavissa myös virallisissa 
ja hierarkisissa organisaatiois-
sa, joissa esimerkiksi yhteisön 
voimavarojen käyttöä pyritään 
tehostamaan. Niin sanottu vi-

rallinenkaan organisaatio-
rakenne ei vielä kerro, mi-
ten organisaatio tosiasialli-
sesti toimii. (Janhonen & 
Johanson 2007, 55.)

Yllä oleva Janhosen ja 
Johanssonin (2007) totea-
mus on tuttu myös sotilail-
le. On totta, että ”virallisen 
sotilasorganisaation ja työ-

järjestyksen” sisällä on lukemat-
tomia yhteyksiä, virallisia ja epä-
virallisia verkostoja, jotka vaikut-
tavat jokapäiväiseen toimintaan. 
Useimmat sotilaat tunnistavat 
varmasti tilanteita, joissa esimer-
kiksi ”kilautetaan kurssiveljelle, 
kun tarvitaan nopeasti tietoa jos-
takin hänen edustamastaan eri-
koisalasta”, tai ”kysäistään soti-
laskodin jonossa Reiskalta vuosi-
loman laskentaan liittyviä perus-
teita ja virkaehtosopimuksen nip-
peleitä”, tai ”tarkennetaan Askon 
kanssa sotaharjoitukseen lähte-
vien ajoneuvojen määrää paik-
kakunnan Prisman kassalla”, tai 
”hoidetaan pari työjuttua Juko-
lan viestijoukkueen kesken”, tai 
”soitetaan suoraan Mailalle, kos-
ka sehän tämän jutun ainakin tie-
tää”, tai kun ”mietitään, että ku-

Virallinenkaan 
organisaatiorakenne 

ei vielä kerro, 
miten organisaatio 

tosiasiallisesti toimii.
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kahan tätä juttua siellä alue-/kes-
kushallintotasolla hoitaa” ja niin 
edelleen.

Edellä kuvatuille sosiaalis-
ten verkostojen arkielämän il-
mentymille löytyy myös rutkas-
ti niin sanottuja tieteellisiä esi-
merkkejä. Sosiaaliset verkos-
tot voidaan Juutin ja Luomalan 
(2009, 113) mukaan ymmärtää 
organisaation ulkopuolisiksi yh-
teyksiksi, jotka voidaan rinnas-
taa yrityksen omistamiin resurs-
seihin ja ne voivat merkitä todel-
lista liiketoiminnallista vahvuut-
ta yritykselle. Erilaisia verkosto-
ja pidetään joustavina organisoi-
tumisen muotoina, jotka vastaa-
vat perinteisiä hierarkisia organi-
saatioita paremmin muuttuvan 
maailman haasteisiin (Suomi-
nen ym. 2007, 10; Koza & Le-

vin 1999). 
Tein perusyksikön päälli-

kön yksilökeskeiseen (egokes-
keiseen) verkostoon liittyvän 
verkostohaastattelun eräässä 
Etelä-Suomessa sijaitsevassa 
joukko-osastossa toukokuussa 
vuonna 2011. Tarkoitukseni oli 
analysoida, minkälaisia työyh-
teisön ulkopuolisia tietämysver-
kostoja tällä ”Miekkakomppani-
aksi” kutsumallani perusyksikön 
päälliköllä on ja minkälaisia voi-
mavaroja ne hänelle tarjoavat.

Yksilökeskeistä verkostoai-
neistoa voidaan kerätä esimer-
kiksi haastatteluiden avulla. Yk-
silökeskeisen verkoston tarkas-
telu rajoittuu tällöin yhden toimi-
jan, egon, ympärille muodostu-
van verkoston analyysiin. Yksi-
lökeskeisen verkoston muodos-

tamisessa käytin apuna verkos-
ton hahmottamista visuaalisesti 
niin sanotulla paperi-kynä -tek-
niikalla (ks. esim. Hogan, Car-
rasco & Wellman 2007; Tuo-
mainen 2008). Teemahaastat-
telussa perusyksikön päällikkö 
kirjoitti oman nimensä A3-pa-
perin keskelle. Tämän jälkeen 
hän kirjoitti nimensä ympäril-
le niiden henkilöiden ja organi-
saatioiden nimiä, joiden kans-
sa hän on vuorovaikutuksessa, 
tekee yhteistyötä, kysyy neu-
voa ja saa uutta tietoa perus-
yksikön toimintaan (esimerkik-
si koulutus, suunnittelu, hallin-
to) liittyen. Päällikkö kuvasi jo-
kaisen toimijan (alterin) merki-
tystä seuraavasti:
 – millä tavoin he ovat vuoro-

vaikutuksessa?

JOUKKO-OSASTON 
ESIKUNTA 

KOMPPANIAN 
PÄÄLLIKKÖ 

JOUKKOYKSIKÖN 
ESIKUNTA 

MUUT PÄÄLLIKÖT 

OPERATIIVINEN 
OSASTO 

VARTIOSTO 

HENKILÖSTÖOSASTO 

KILTA 

HUOLTO 

 
SOTILASLÄÄKETIETEEN  

KESKUS 

ALUEEN HUOLTO- 
RYKMENTTI 

YLIMMÄN JOHDON 
KANSLIA 

MPKK 

JOUKKO-OSASTO 
(erikoiskoulutus) 

KAUPUNGIN SATAMA 

KAUPUNGIN 
TILAKESKUS 

KAUPUNGIN 
ENERGIALAITOS 

KAUPUNGIN 
LIIKENNELAITOS 

KAUPUNGIN PELASTUS- 
LAITOS 

KAUPUNGIN POLIISI- 
LAITOS 

KOULUTUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ 

VARUSMIESKOULUTUSEKTORIN 
JOHTAJA 

TÄYDENNYSKOULUTUS- 
SEKTORIN JOHTAJA 

LIIKUNTAKASVATUSUPSEERI 

TUTKIMUSOSASTO 

PATALJOONAUPSEERI 

TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 

PATALJOONAN KOMENTAJA 
PÄÄLLIKKÖ A (sama jyks) 
PÄÄLLIKKÖ B (sama jyks) 
- - -  
PÄÄLLIKKÖ C (sama j-os) 
PÄÄLLIKKÖ D (sama j-os) 
PÄÄLLIKKÖ E (sama j-os) 
PÄÄLLIKKÖ F (sama j-os) 
 
 

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 
ISÄNNÖITSIJÄ 
 
VOIMALA 
PÄÄLLIKKÖ 
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 

VALVOMOESIMIES 

HARJOITUSALUEMESTARI 
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 
PALOTARKASTAJA (ml. opsu) 

YLIKONSTAAPELIT x 3 
VANHEMPI KONSTAAPELI  

TOIMISTOUPSEERI 

TERMINAALIPÄÄLLIKKÖ 

KOULUN JOHTAJA 
KOULUN APULAISJOHTAJA 

OPETTAJAT x 2 

AJOJÄRJESTELIJÄ 

VARASTOPÄÄLLIKKÖ/ 
taisteluväline 

VARASTOPÄÄLLIKÖT x 2/ 
varusvarasto 

AVUSTAJA 

PUHEENJOHTAJA 
VARAPUHEENJOHTAJA 
KOULUTUSVASTAAVA 
VALOKUVAAJA 
 
 

PÄÄLLIKKÖLÄÄKÄRI 
KENTTÄSAIRAANHOITAJAT x 2 
 
 

HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 
TOIMISTOUPSEERI 
 
 

JOHTAJA 
VARAJOHTAJA 
KOIRAMIES x 2 

TOIMISTOUPSEERIT x 2 
 
 

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 

OIKEUSUPSEERI 

TOIMISTOUPSEERI 

TOIMISTOUPSEERIT x 2 
TOIMISTOSIHTEERI 

KUVIO 1. ”Miekkakomppanian” päällikön työyhteisön ulkopuoliset sosiaaliset verkostot.
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 – kuinka usein he ovat vuo-
rovaikutuksessa?

 – mitä vuorovaikutukseen 
sisältyy?

 – mitä päällikkö kokee saa-
vansa vuorovaikutukses-
ta ja mitä hän kokee an-
tavansa?

 – onko hänen nimeämisensä 
henkilöiden tai organisaati-
oiden välillä jokin yhteys?
Perusyksikön päällikön 

egokeskeisen verkoston analy-
soinnin tarkoituksena oli tuo-
da esille erilaiset asiantuntijata-
hot sekä yhteyksien tuomat voi-
mavarat. Komppanian päällikön 
laatima A3-piirros oli seikkape-
räinen ja kattava. Ensimmäi-
sessä vaiheessa jäljensin ku-
van sähköiseen muotoon. Tä-
män jälkeen poistin laatimasta-
ni kuviosta (ks. KUVIO 1) tun-
nistamiseen liittyvät tiedot (tar-
kat organisaatiot, henkilöiden 
nimet jne.) Kävi ilmi, että 
”Miekkakomppanian” pääl-
liköllä oli varsin paljon yk-
sikkönsä ulkopuolisia sosi-
aalisia verkostoja. Päällikön 
laatimassa verkostokuvas-
sa on yhteensä 58 toimi-
jaa, joiden kanssa hän on 
yhteistyössä ja vuorovaiku-
tuksessa perusyksikkönsä 
toimintaan liittyen.

Analysoin päällikön teke-
mät kuvaukset sekä haastatte-
luaineiston siten, että listasin jo-
kaisen asiantuntijan ja taustaor-
ganisaation sekä yhteyden tar-
joaman sisällön. Tietokoneel-
la piirtämääni verkostokuvaan 
väritin samalla värillä päälliköl-
le (egolle) samantapaista ulottu-
vuutta edustavat tahot (alterit). 

Luokittelin ”Miekkakomppani-
an” päällikön sosiaaliset verkos-
tot seuraaviin kokonaisuuksiin:
 – koulutus ja hallinto  

(24 alteria),
 – oppimisympäristöt (14),
 – asiantuntijuus (10) ja
 – huolto (10).

Päällikön sosiaalinen ver-
kosto voidaan nähdä palapelinä 
(ks. KUVIO 2), jossa osin limit-
täin menevät palaset muodosta-
vat perusyksikön johtamistoimin-
taan vaikuttavan kokonaisuuden.

Suominen ja hänen kolle-
gansa (2007, 12) esittävät, et-
tä organisaatio tarvitsee me-
nestyäkseen ainutlaatuisia ja 
ylivoimaisia verkostoja. Puo-

lustushallinnon henkilöpoliitti-
nen osastrategia vuodelta 2011 
painottaa, että puolustushallin-
non tulee jakaa omaa erityis-
osaamistaan erityisesti muiden 
turvallisuustoimijoiden kesken, 
mutta sen on pyrittävä hyödyn-
tämään myös muiden alojen 

osaamista. Tällaista resurs-
sia on kuitenkin tarkastel-
tava monipuolisesti ja kriit-
tisesti sekä johdettava vii-
saasti. 

Verkostot auttavat yh-
teisöjä ymmärtämään, 
kuinka ideat ja tieto leviä-
vät ihmisten välillä. Tämän 
vuoksi organisaation hah-

mottaminen tietämysverkosto-
na on tärkeää johtajalle, joka 
toimii asiantuntijaorganisaati-
ossa. Näin hän pystyy helpom-
min jakamaan tietoa, ideoita 
ja ajatuksia halki työyhteisön. 
(Pahor, Skerlavaj & Dimovski 
2008, 1985; Balkundi & Harri-
son 2006, 49.) Osaamisen joh-
tamisen kannalta huomionarvi-
oista on se, että johtaja aktiivi-

KUVIO 2. Päällikön sosiaalisen verkoston ulottuvuudet.

Verkostot 
auttavat yhteisöjä 

ymmärtämään, kuinka 
ideat ja tieto leviävät 

ihmisten välillä.



74

sesti ylläpitää ja vaalii verkosto-
ja. Joukko-osastojen varsin no-
pea tehtäväkierto saattaa hei-
kentää verkostojen elinvoimai-
suutta, mikäli esimerkiksi pääl-
liköiden yhteistyöverkostoja ei 
dokumentoida. Tällöin vaarana 
on se, että tieto häviää tehtä-
vänvaihtolomakkeen allekirjoi-
tuksen yhteydessä.

Verkostoituminen lisää 
asiantuntijuutta

Verkostomaiseen työskentelyyn 
liittyvässä oppimisessa koros-
tetaan Helakorven (2005, 48) 
mukaan sitä, että organisaatiot 
voisivat oppia toisiltaan ja tois-
tensa kokemuksista nopeam-
min ja tehokkaammin kuin yk-
sinään toimien.

Engeströmin (2011, 30 
- 31) asiantuntijuuden tutki-
jat mielsivät pitkään asiantunti-
jan yksinäisenä toimijana, joka 
kantaa päässään suvereenia tie-
totaitoa omalta alaltaan. Nyky-
ään asiantuntijuuden määritel-
mää on haastettu näkemyksel-
lä, jossa asiantuntijuus mielle-

tään yhteistoiminnallisena, vuo-
rovaikutteisena tai yhteisöllise-
nä ilmiönä. Uusilta asiantunti-
joilta edellytetään reagoimis-
ta heikkoihin signaaleihin sekä 
uusien käsitteiden ja ideoiden 
testaamista ennen kuin ne tu-
levat massatuotantoon. Arvok-
kaimmat tulokset liiketoiminnas-
sa ja tieteessä syntyvät niiden 
asiantuntijoiden toimesta, jotka 
avaavat laiminlyötyjä yhteyksiä 
ja kulkevat uusia polkuja. Asian-
tuntijana toimivan johtajan tuli-
si hahmottaa erilaisia yhteisöl-
lisiä toimintajärjestelmiä ja nii-
den välisiä suhteita. Wallace ni-
mittää tällaista johtamistoimin-
taa orkestroinniksi. Orkestrointi 
tarkoittaa erilaisten yhteisöjen, 
kumppanuuksien ja verkosto-
suhteiden rakentamista ja yllä-
pitämistä siten, että uusien ja 
heikosti hallittujen ongelmien 
ratkaiseminen ja hallitseminen 
on mahdollista.

Hakkaraisen ja Paavolan 
(2006, 231, 241) mukaan asi-
antuntijatyö pohjautuu kulttuu-
rihistoriallisesti kehittyneisiin yh-

teisöllisiin tietämysverkostoihin, 
jotka muodostuvat artefakteis-
ta (ihmisten tekemistä välineis-
tä) sekä sosiaalisista käytän-
nöistä ja yhteisöistä. Perusyk-
sikön asiantuntijatyössä tietä-
mysverkostoon liittyviä artefak-
teja ovat esimerkiksi erilaiset tie-
tokannat, koulutussuunnitelmat, 
ohjesäännöt ja oppaat, viesti- ja 
yhteydenpitovälineet, toimintaa 
helpottavat (sic!) tietojärjestel-
mät sekä materiaalipankit, ha-
vaintovälineet ja harjoituskerto-
mukset. Asiantuntijaksi kasva-
minen edellyttää liittymistä täl-
laiseen kollektiivisen tietämys-
verkostoon, jossa hyödynnetään 
sekä materiaalisesti että sosiaa-
lisesti hajautunutta älykkyyttä. 

Edellä kuvattujen sosiaa-
listen verkostojen ja yhteisölli-
sen asiantuntijuuden kehitty-
mistä rajoittavat muun muassa 
verkostoissa olevat fysikaaliset, 
mentaaliset ja sosiaaliset muu-
rit, asiantuntijuuden keskittymi-
nen harvoille toimijoille tai auk-
toriteeteille, työntekijöiden väli-
nen kilpailu ja yksilöiden mah-
dollinen sokeus oman työnsä 
kielteisille ulottuvuuksille (Hak-
karainen & Paavola 2006, 243 
- 255). Lisäksi perusyksikön ja 
koko joukko-osaston kannalta 
on oleellista kiinnittää huomio 
yhteisössä olevaan asiantun-
tijuuden laatuun. Homogeeni-
sesti jakautuneessa asiantunti-
juudessa jokaisella jäsenellä on 
suunnilleen samanlainen tieto 
ja tiimin jäsenet on helppo kor-
vata toisillaan.  Heterogeenises-
sa asiantuntijuudessa tiimin jo-
kaisella jäsenellä on omat vah-
vuutensa ja asiantuntijuuten-

”Hyvä ryhmä on enemmän kuin osiensa summa…” 

Vai onko kyse kertolaskusta?! 

1.0 × 1.0 × 1.0 × 1.0 = 1.0  “perussuoritus” 
 
1.0 × 1.2 × 1.0 × 1.0 = 1.2  “innostus tarttuu” 
 
1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 = 2.1  “yhteisnoste” 
 
1.0 × 1.2 × 0.5 × 1.0 = 0.6  “mätä omena” 
 
0.8 × 0.8 × 0.8 × 0.8 = 0.4  “yhteislatistuminen” 

(J.T. Bergqvistin kaava; ks. esim. Lonka 2010) 

KUVIO 3. Ryhmätyöskentely on kertolaskua.
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sa. Tällainen tiimi voi hyödyn-
tää suurempaa tietovarantoa, 
mikäli tiimi on tietoinen asian-
tuntijuuden jakautumisesta ja 
vastavuoroisista vahvuuksista. 
(Moreland 1999; Hakkarainen 
2003, 393)

Usein todetaan, että johto-
ryhmä on pomon tehonyrkki. Te-
hokas tiimi voi parhaimmil-
laan olla osiensa summa. 
Mutta ryhmän lopputulos-
ta voidaan tarkastella myös 
kertolaskun tulona (ks. KU-
VIO 3). Tämä asettaa toimi-
valla ja tehokkaalle ryhmälle 
enemmän vaatimuksia, sillä 
heikot yksilösuoritukset hei-
kentävät helposti koko ryh-
män panosta. Ryhmä latis-
tuu tai pahimmillaan ”koko 
kori mädäntyy”. Tiimityöskentely 
ei siten ole toiminnan itseisarvo. 
Parhaimmillaan yksilön hyvä suo-
ritus voi innostaa koko ryhmää tai 
saada aikaan nosteen, joka näkyy 
hyvänä lopputuloksena.

Johtaminen on 
opettamista

Taipaleen (2008, 51) mukaan 
perinteinen henkilöstöhallinto ja 
henkilöstön sekä osaamisen ke-
hittäminen eivät tuo riittäviä rat-
kaisuja jatkuvasti muuttuvissa 
sekä dynaamisissa toimintaym-
päristöissä toimivien ammatti-
laisten johtamiseen. Johtajilta 

vaaditaan kykyä opettaa ja kas-
vattaa yksilöitä ja tiimejä koko-
naisuuden ymmärtämiseen, jat-
kuvaan muutokseen sekä toi-
minnan arviointiin yhteisöllisesti 
ja kriittisesti reflektoiden.

Osaamisen johtaminen 
edellyttää yhteisen ymmärryk-
sen muodostamista, jaetun joh-

tajuuden hyödyntämistä sekä 
oppimisessa tarvittavan tukika-
pasiteetin luomista. Osaamisen 
johtaminen on uutta luovan op-
pimiskulttuurin luomista, työyh-
teisön pitkäjänteistä kehittämis-
tä ja kehittämissuunnan selki-
yttämistä, verkostoissa tapahtu-
van oppimisen ohjaamista sekä 
uusien pedagogisten infrastruk-
tuurien luomista. (Raasumaa 
2010, 287 - 298.)

Suomalaisen Maabrän-
divaltuuskunnan loppurapor-
tin mukaan tietotyön aikakau-
della tarve opettaa ja oppia ko-
rostuu. Tietotyön tekeminen on 

oppimista siinä missä käsityö-
läisyyskin. Toimivassa työyhtei-
sössä jokainen pystyy jakamaan 
omaa osaamistaan muille ja te-
kemään siitä yhteistä. Keskeisin 
johtamisen taito on siis ymmär-
tää, miten oppiminen tapahtuu 
eli miten ihmisille siirretään tie-
toa. Johtaminen on yhteisten 

edellytysten luomista työn 
tekemiselle. Erityisesti se 
on motivoimista oppimi-
seen ja kehittymiseen. Ku-
ten Pia Lappalaisen väitös-
kirjasta (2012) ilmenee, 
hyvä teollisuusjohtaja ei 
välttämättä ole pelkästään 
matemaattisesti älykäs ja 
looginen, vaan hänen tu-
lee olla sosiaalisesti lahja-
kas, jämäkkä ja innostava. 

Johtajalla tulee olla myös kyky 
ottaa vastaan ja hyödyntää saa-
maansa palautetta. 

Kokemuksien jakamisel-
la, harjaantumisella ja työyhtei-
sön välisen yhteistyön lisäämi-
selle kyetään ratkaisemaan käy-
tännön tilanteissa esille tulevia 
ongelmia ja ratkaisemaan niitä 
luovasti. Maabrändivaltuuskun-
ta maalaa vision, jonka mukaan 
opettajuuden käsite voi muoka-
ta johtajuuden käsitettä. Opetta-
juus kuvaa sitä, mitä nykyajan 
organisaatiot etsivät. Johtami-
nen on opettamista. Tämä vi-
sio ei ole mössöä.

Parhaimmillaan yksilön 
hyvä suoritus voi 

innostaa koko ryhmää 
tai saada aikaan 

nosteen, joka näkyy 
hyvänä lopputuloksena.
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E nnen laajaa käyttöön-
ottoa laatujärjestelmää 
pilotoidaan ainakin yh-

dessä maanpuolustuspiirissä. 
Tavoitteena on, että järjestelmä 
on laajasti koko MPK:n käytös-
sä vuonna 2013.

Ketä laatujärjestelmä 
palvelee?  

Järjestelmä tukee koko organi-
saatiota sen kaikilla tasoilla: joh-
toa, jokaista työntekijää ja va-
paaehtoista kouluttajaa sekä 
kurssilaista.  Lisäksi laatujärjes-
telmä selkiyttää yhteistoimin-
taa kumppanuus- ja jäsenjär-
jestöjen kanssa. Asioiden kes-
kinäisten riippuvuussuhteiden 
ymmärtäminen ja selkeät kehit-
tämisvastuut tukevat arjen toi-
mintaa. 

Laatujärjestelmä kautta 
johdon strategiset linjaukset nä-
kyvät käytännön työskentelys-
sä.  Järjestelmä antaa työkaluja 
viestintään alhaalta ylös ja toi-
saalta ylhäältä alas. Se auttaa 

jokaista ymmärtämään oman 
työpanoksensa osana MPK:n 
kokonaistoimintaa.  Tavoittee-
na on, että jokainen palkattuun 
henkilökuntaan kuuluva ja va-
paaehtoinen kouluttaja on sitou-
tunut yhteisiin päämääriin.

Miksi tarvitaan 
laatujärjestelmää?

Hyvä laatu ei synny sattumal-
ta, vaan vaatii suunnitelmallis-
ta ja pitkäjänteistä työtä. Laatu-
järjestelmässä huomio kiinnite-
tään tapahtumaketjuihin: harjoi-
tuksen suunnittelu alkaa jopa jo 
puolitoista vuotta ennen tapah-
tumaviikonloppua. Harjoitusta 
edeltää suuri määrä eri taho-
jen yhteistyötä oikea-aikaises-
ti.  Kun suunnittelun vaiheet on 
dokumentoitu systemaattisesti, 
toiminnan kehittäminen ja toi-
mivien mallien hyödyntäminen 
tehostuu. Vastuunjako selkiytyy 
ja laadun arviointi prosessin eri 
vaiheissa varmistuu. Laatujär-
jestelmän avulla vähennetään 

päällekkäistä työtä ja pystytään 
ennakoimaan erilaisia tilanteita 
sekä hallitsemaan riskejä. 

Asiakkaiden tarpeet 
etusijalla 

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen tärkein tehtävä on laa-
dukkaan koulutuksen tarjoa-
minen. Koulutuksen avulla li-
sätään kansalaisten valmiuk-
sia toimia arjen vaaratilanteis-
sa ja poikkeusoloissa. MPK:lla 
ja sen jäsenjärjestöillä on jat-
kossa todennäköisesti yhä tär-
keämpi koulutusrooli maanpuo-
lustustaitojen kehittämisessä ja 
maanpuolustuskyvyn ylläpidos-
sa. Jatkossa tarvitaan yhä tar-
kempia laadullisia arviointikei-
noja koulutuksen kehittämi-
seen. Esimerkiksi kouluttajien 
osaaminen ja ammattitaito on 
pystyttävä mittaamaan entistä 
systemaattisemmin. Puolustus-
voimille on tärkeää, että reser-
viläisillä on ajantasaiset, riittä-
vät tiedot ja taidot koulutusteh-

MPK kehittää koulutuksen 
laatujärjestelmää tukemaan 
ydintoimintaansa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) valmistelee parhaillaan käyttöönotettavaksi 

uutta laatujärjestelmää. Järjestelmää rakennetaan johdon tueksi yhteistyössä piirien 

ja maakunnallisten koulutus- ja tukiyksikköjen kanssa.

Katrina Carlson ja Inka Koskenvuo
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tävissään.  Tyytyväinen ja osaa-
va kurssilainen on MPK:n paras 
käyntikortti.

Laadunvarmistus koulu-
tuksen laadun jatkuvan 
kehittämisen välineenä

Koulutustoiminnan jatkuvan 
kehittämisen keskeiset elemen-
tit ovat läpinäkyvä suunnittelu, 
toteutus ja arviointi. Kuvauksen 
avulla tunnistetaan nykyinen ti-
lanne, vahvuudet ja parantamis-
alueet. Näin pystytään muodos-
tamaan kokonaiskuva koulutus-
toiminnasta ja sopimaan jatko-
toimenpiteistä, joilla toimin-
taa kehitetään kaikissa MPK:n 
maanpuolustuspiireissä ja kou-

lutus- ja tukiyksiköissä. Laatu-
järjestelmä kuvastaa organisaa-
tion toimintakulttuuria ja tahto-
tilaa pähkinänkuoressa. Yksin-
kertaisimmillaan laatujärjestel-
mä on harjoitusten ja kurssien 
hyvää suunnittelua, mittaamis-
ta ja korjaavien toimenpiteiden 
käynnistämistä. 

Taustaa Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksestä

Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys toimii julkishallinnollisena 
valtakunnallisena vapaaehtoi-
sen maanpuolustuskoulutuk-
senkouluttajana ja yhteistyöjär-
jestönä. Koulutustehtävät ovat 
lakisääteisiä tukien yhteiskun-

nan kokonaisturvallisuutta. Kou-
lutus on sotilaallisesti painottu-
nutta, mutta MPK tarjoaa myös 
varautumisen ja turvallisuuden 
koulutusta kansalaisille ja viran-
omaisille.

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksellä on merkittävä roo-
li valtakunnallisena kouluttaja-
na. Vuoden 2011 aikana jär-
jestettiin 1600 koulutustapah-
tumaa, joihin osallistui yhteen-
sä 42 00 henkilöä. Tapahtumis-
ta 1100 oli reserviläiskoulutus-
ta ja 500 kaikille avointa varau-
tumis- ja turvallisuuskoulutus-
ta. Koulutusvuorokausia kertyi 
kouluttajien päivät mukaan lu-
kien yli 77 000.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on noin 2000 sitoutunutta kouluttajaa.
pekka tuunanen
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Etiikka, ammatillisuus ja 
riippumattomuus ohjaavat 
ammattikonsulttia

Pekka Kurvinen
Kirjoittaja on Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n hallituksen puheenjohtaja ja toimialansa kansainvälisen 
sertifikaatin suorittanut CMC-konsultti.

maRko vaRamaKenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö palkitsi huhtikuussa 2012 Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry:n  
hallituksen puheenjohtajan Pekka Kurvisen toimialajärjestön 50-vuotisjuhlakirjasta Voimaa, nöyryyttä, viisautta. 

Puolustusvoimauudistuksessa toiminnan tehostusvaatimukset edellyttävät kumppa-

nuuksien, verkostojen ja asiantuntijoiden yhä lisääntyvää hyödyntämistä. Toimivien 

johtamiskäytäntöjen, viestinnän ja uudelleenorganisoinnin paineissa ammattitaitoi-

sen, eettisesti ja moraalisesti kaikissa oloissa asiakkaan etua ajavat konsultit ovat 

luotettavuudessaan arvossaan. Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry vaalii toimialan por-

tinvartijana sotilaillekin perinteisiä hyveitä.

T oisen maailmansodan 
päättyessä Suomen oli 
maksettava mittavat so-

takorvaukset tilanteessa, jossa 
yritystoiminnan kehitykseen ja 
johtopaikkojen uusiutumiseen 

oli tullut viiden vuoden viive. 
Isoihin saappaisiin astuva uu-
si johtajapolvi oli merkittäväs-
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sä määrin ”talvisodan vänrikke-
jä”, jotka olivat oppineet johta-
maan joukkojaan eturintamas-
sa ja yhteistyössä sekä omi-
en miesten että naapurilohko-
jen kanssa. Tarvittiin ohjausta, 
neuvoa ja tukea. Juuri sotakor-
vausten maksaminen sekä ase-
ma idän ja lännen välimaastos-
sa olivat omiaan luomaan Suo-
meen omaleimaisen liikkeenjoh-
don konsultoinnin mallin. Am-
matti- ja reserviupseerit avasi-
vat menestyksekkäästi rinta-
malta kotiuduttuaan yritysjoh-
don ohjaajan ja auttajan uraa.

Liikkeenjohdon Konsul-
tit LJK ry perustettiin vuonna 
1960 liikkeenjohdon konsult-
tien ja konsulttiyritysten toimi-
alajärjestöksi. Yhdistyksen tar-
koituksena on edistää korkea-
tasoista liikkeenjohdon konsult-
titoiminnan tuntemusta ja kehi-
tystä maassamme. 

Ammattiylpeää liikkeen-
johdon konsulttia ohjaavat tinki-
mättömät eettiset normit ja vaa-
timukset. Näistä etumaisia ovat 
asiakasta koskevan tiedon luot-
tamuksellisuus, asiakkaan edun 
nostaminen muiden etujen ylä-
puolelle sekä konsultoinnin riip-
pumattomuus ja itsenäisyys. Vas-
tuullinen liikkeenjohdon konsult-
ti välttää myös intressikonflikteja 
ja ryhtyy vain sellaisiin tehtäviin, 
joissa hän kykenee tuottamaan 
asiakkaalleen aitoa lisäarvoa.

Tiukat jäsenyys-
vaatimukset ja kansain-
välinen sertifiointi

Ammatillisten hyveiden koros-
tamiseksi Liikkeenjohdon kon-
sultit LJK ry on halunnut pitää 

jäsenvaatimuksensa korkeina. 
Henkilöjäseneltä vaaditaan, et-
tä hän on suorittanut ylemmän 
korkeakoulututkinnon tai muulla 
tavoin hankkinut vastaavat tie-
dot. Hän on toiminut käytännön 
tehtävissä erikoisalallaan vähin-
tään kahdeksan vuoden ajan ja 
vähintään kolmen vuoden ajan 
päätoimisesti itsenäisiä ratkai-
suja tekevänä liikkeenjohdon 
konsulttina tai yritysjohtajana.

Liikkeenjohdon konsultilla 
on toimeksiantoasemansa an-
siosta ensisijainen moraalis-tul-
kinnallinen vastuu uusien kon-
sultointisuhteiden sopivuudesta 
siihen. Tämän vuoksi LJK-kon-
sultin tulee välttää ryhtymästä 
sellaisiin konsultointisuhteisiin, 
jotka suurella todennäköisyydel-
lä ovat jo etukäteen arvioituna 
ristiriidassa meneillään olevien 
konsultointisuhteiden kanssa. 

Suomessa liikkeenjohdon 
konsultointitoimiala ei ole sään-
neltyä toisin kuin useissa muis-
sa maissa. Esimerkiksi Itäval-
lassa liikkeenjohdon konsultik-
si saa ryhtyä vain henkilö, jolla 
on paitsi riittävä peruskoulutus 
sekä työkokemus, myös erityi-
nen liikkeenjohdon konsulttiser-
tifiointi. Maailmanlaajuisesti kel-
poisen CMC- eli Certified Mana-
gement Consultant -sertifikaatin 
myöntämisoikeus on Suomes-
sa yksin Liikkeenjohdon Konsul-
tit LJK ry:llä. Kandidaatintutkin-
non tasoisen CMC-koulutuksen 
käytännön toteuttaja on Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoulun joh-
tamisen ja markkinoinnin laitos.

Maailmantalouden mur-
roksessa, liikkeenjohdon kon-
sultoinnin tehtäväkenttä on 

laajentunut ja LJK-konsultti-
en jäsenistö monimuotoistunut 
globalisaation vaatimusten 
mukaisesti. Julkisen ja yksityisen 
sektorin ammattikonsulttien 
toimintaa ryydittävät kuitenkin 
edelleen Liikkeenjohdon Kon-
sultit LJK ry:n aikanaan synnyt-
täneet perusarvot, tinkimättö-
mät eettiset vaatimukset ja vil-
pitön auttamisen halu.  

Stipendi merivoimien 
reserviupseerikurssin 
menestyjälle

Reserviin siirtyneille aktiivisoti-
laille liikkeenjohdon konsulttina 
toimiminen on usein ollut luon-
teva toinen ammatti, jossa vir-
kauran aikana kertynyt johta-
mis- ja kouluttamiskokemus se-
kä verkottumisen ansiosta kerty-
nyt tietämys on kyetty siirtämään 
yritysjohdon käyttöön. Liikkeen-
johdon Konsultit LJK ry:n jäse-
nistössä on aina ollut aktiiviup-
seeristoa, yhdistyksen hallituk-
sen puheenjohtajinakin kahdes-
ti. Heistä ensimmäinen, yleisesi-
kuntaeverstiluutnantti Ukko-Pek-
ka Rautakoura oli legendaarinen 
uudistaja, jota ei hevin unohda.

Puolustusvoimissa ja sen 
keskeisissä sidosryhmissä pal-
velevan väen arvot ja perusar-
vostukset ovat pitkälti yhtene-
vät. Siitä kielivät paitsi evp-vä-
en siirtyminen yhdistyksen jä-
seneksi myös tuore yhdistyksen 
hallituksen päätös. Sen mukaan 
Liikkeenjohdon Konsultit LJK 
ry palkitsee merivoimien reser-
viupseerikursseilla korkeaa mo-
raalia ja etiikkaa ansiokkaassa 
johtamistyössä palvelleen kurs-
sien päätöstilaisuudessa.
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Naval Weapons of World War One
Guns, Torpedoes, Mines and ASW Weapons of All Nations
Norman Friedman
Seaforth Publishing 2011, 408 sivua

J ohn Cambellin kirja Naval 
Weapons of World War 
Two oli aikoinaan yksi 

alansa perusteoksia ja tärkeim-
piä laivatykkihistorian lähteitä. 
Siitä saakka kun teos julkaistiin 
vuonna 1985, odotettiin jatko-
teosta ensimmäisen maailman-
sodan meritykeistä. Campbell 
kuitenkin kuoli vuonna 1998, 
eikä hä nen julkaisemaa jatko-
osaa koskaan ilmestynyt.

Nyt Norman Friedman, jo-
ka on yksi Amerikan tunnetuim-
pia merihistorian tutkijoita, on 

julkaissut Campbellin kirjalle jat-
ko-osan. Teos perustuu osittain 
Campbellin keräämään materi-
aaliin, kirjal lisuuteen, artikkelei-
hin, tykkioppaisiin sekä arkisto- 
ja muuhun materiaaliin. Kirja on 
tärkeä lähde suo malaisten meri-
tykkien tutkijoille, olivathan mel-
kein kaikki käyttämämme ran-
nikkotykit ve nä läistä sotasaalis-
ta tältä aikakaudelta.

Kirja on jaettu nimen mu-
kaisesti kolmeen pääosaan: tyk-
keihin, torpedoihin, miinoihin ja 
sukellus veneen tor junta-aseisiin. 
Painopiste on meritykeissä, joi-
ta käsitellään noin 300 sivulla. 
On huomattava, että kirja on 
painettu pienellä fontilla, joten 
teoksessa on todella paljon in-
formaatiota.

Jokainen luku on jaet-
tu 7-11 alalukuun eri maiden 
aseista. Esimerkiksi tykkiluvus-
sa on alaluvut Englannin, Sak-
san, Amerikan, Ranskan, Itali-
an, Venäjän, Japanin, Itävallan, 
Espanjan, Ruotsin ja muiden lai-

vastojen meritykeistä. Jokaises-
ta maasta on ensin monen si-
vun yleinen kuvaus maan me-
ritykkien suunnittelusta, val-
mistajista, merkinnöistä, tekni-
sistä rakenteista ja kehitykses-
tä. Sen jälkeen käsitellään tyk-
kimallit yksi kerrallaan suurim-
masta pienimpään. Valitettavas-
ti kaikkein pie nimpiä meritykke-
jä (37, 47 ja 57 mm) käsitellään 
hyvin vähän, ja joitakin malleja 
ei ollenkaan. Näistä esim. erilai-
sissa suomalaisissa apualuksis-
sa ja tulenjohto- ja valvonta-ase-
milla käytetyistä tykkimalleista 
on yleisestikin ottaen löydettä-
vissä hyvin vähän tietoa.

Jos teoksesta halutaan löy-
tää moitittavaa, voidaan tode-
ta, että pieni kirjasinlaji voi olla 
hankala huo nonäköisille lukijoil-
le. Pienikaliiperisten meritykkien 
puutteelliset tiedot harmittavat. 
Kaikista ty keistä ei myöskään 
ole kunnon kuvaa, mikä on 
mielestäni vakavin puute. Sat-
tumalta sattui silmiin väite, et-
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Naval Weapons of World War One
Guns, Torpedoes, Mines and ASW Weapons of All Nations
Norman Friedman
Seaforth Publishing 2011, 408 sivua

TurunAhvenanmaan 
saaristoasemalinjan 
varusväkeä 19061918
Harry Halén
Unholan aitta 35, Helsinki.2012, 152 sivua, 20 €. 

H arry Halén on mo-
nelle tuttu Helsingin 
yliopiston eläkkeellä 

oleva amanuenssi, jolla on laa-
ja kir jallinen tuotanto takanaan. 
Vuoden 2012 alussa julkais-
tu teos ”Turun-Ahvenanmaan 
saaristo ase malinjan varusvä-
keä 1906-1918” kertoo eri läh-
teistä koottujen lainausten avul-
la yksityiskohtaisesti sekä Ah-
venanmaalla että Turun saaris-
tossa olleista joukoista ensim-
mäisen maailmansodan aika-
na ja hieman ennen sitä. Teok-
sessa on yksityiskohtaiset tie-
dot Ahvenanmaan varuskun-
nasta, laivas to yk siköistä, ran-

nikkolinnakkeista ja pattereista, 
radio- ja rannikkovalvonta-ase-
mista ja muista joukoista ja lai-
toksista sekä tärkeimmistä alu-
een tapahtumista. Monista jou-
koista on laajat henkilöluettelot.

Halénin teos on, kuten hä-
nen aikaisemmatkin julkaisun-
sa, koonnos eri lähteissä jul-
kaistuista tie doista eikä yhte-
näinen esitys aiheesta. Käsit-
telytavalla on sekä hyvät et-
tä huonot puolensa. Tut kijalle 
Halénin tapa esittää asioita on 
hyvä, koska kyseessä ei ole 
kirjoittajan subjektiivinen tul-
kinta, vaan useimmiten lähtei-
den suora lainaaminen tai re-
ferointi.

Halén painattaa yleen-
sä vain muutama kymmenen 
kappaletta teoksistaan, joten 
jos teos kiinnostaa, se kannat-
taa hankkia heti. Halén myy 
teosta ainoastaan itse, joten 
hankinnasta on sovittava jo-
ko säh kö postilla harry.halen@
yahoo.com tai puhelimella 
09 698 3128.

Ove Enqvist

tä kaikki 6 tuuman Canet -ty-
kit tehtiin Venäjällä. Tätä väit-
tämää on kopioitu lähteestä 
toi seen vuosikausia. Suoma-
laisissa asiakirjoissa todetaan 
kuitenkin selvästi, että kym-
menkunta Suo men noin sa-
dasta 6 tuuman Canet – ty-
kistä oli tehty Schneiderin tyk-
kitehtaalla, jossa tykin suun-
nittelija Gustav Canet toimi 
johtajana. Schneiderin teh-
taan valmistusmerkinnät löy-
tyvät vielä tänä päivänä aina-
kin yhdestä Suomessa olevas-
ta museoidusta tykistä.

Pienistä puutteista huo-
limatta teos kannattaa ehdot-
tomasti hankkia, jos on kiin-
nostunut meritykkien histo-
riasta. Teosta voi mielestä-
ni kutsua alan perusteoksek-
si. Kirja on saatavissa Akatee-
misesta kir jakaupasta ainakin 
internetin kautta, jossa hinta 
näytti olevan 67,61 €. Itse ti-
lasin kirjan internetin kautta 
Amazonista (Amazon.co.uk), 
jolloin hinnaksi tuli noin 39 
€ kotiin postilaatikkoon kul-
je tettuna. Palvelua oli todel-
la nopeaa: kirja oli postilaati-
kossa kolmen päivän päästä 
tilauk sesta. 

Ove Enqvist
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A rvoteos Tykkien ja ih-
misten saaret on kun-
nianosoitus ja monu-

mentti niille suoma lai sil le, jotka 
tekivät rauhan ja sodan töitään 
maamme pitkän rannikon saaril-
la itsenäisyyden alusta sotien jäl-
keisiin vaiheisiin. Heidän aseelli-
set taistelunsa on usein nimetty 
”unoh de tuiksi rintamiksi”, ja hei-
dän ponnistelunsa rauhan arjes-
sa ovat vielä tuntemattomampia. 

Saaristo- ja ihmislähtöi-
sessä teoksessa luodaan teks-

Tykkien ja ihmisten saaret
Heikki Tiilikainen ja Ove Enqvist
Tammi (Bonnier Books), 464 sivua, nahkaselkä pintein ja foliopainatuksin.  Taka kan nessa kluutti, lukunauha

tien, kuvien, karttojen ja piirros-
ten avulla linnakkeiden ja niiden 
asukkaiden elämästä kavalkadi, 
jonka myötä pääsee luo maan 
katseen virallisen historiankir-
joituksen läpi ja saa tuntumaa 
rannikkoty kistö elä män arkeen 
rauhassa ja sodassa. Kirjassa 
on noin 450 kuvaa, karttaa ja 
piirrosta. Kirjan ilmes tymisajaksi 
on suunniteltu viikkoa 20, joten 
teoksen tulisi olla valmis kun tä-
mä lehti il mestyy. Teoksen tar-
kempi esittely tulee lehden myö-
hemmässä numerossa.

Kirjaa on tehty 1650 nu-
meroitua kappaletta. Kirjaa 
myydään kuten Tammen mui-
takin arvoteoksia eli ainoastaan 
myyntiedustajien vä li  tyksellä. 
He tekevät myyntiä niin puhe-
limitse kuin osin messuilla-
kin. Internetistä löy ty vä linkki 
(http://www.suurteokset.com/) 
johtaa Tam-Books:n sivuille. He 
ovat yksi suurim mista myyjistä. 
Tammen luottomyyjät välittävät 
kirja mainoksia joihinkin yhdis-

tyksiin ja viiteryhmiin. 
Arvoteoksista eivät myyjät 

myönnä alennuksia. Mikäli jo-
ku taho haluaa ostaa merkit tä-
vän määrän kirjoja, Tammi on 
ohjeistanut olemaan suoraan 
yh teydessä Tammen lii ke toi-
mintajohtaja Lotta Mäkelään, 
lotta.makela@bonnierbooks.fi, 
puh +358 (0)50 3508234, 
Korkeavuorenkatu 37, 00130 
Helsinki. Teoksen hinta on 310 
€, jonka voi maksaa myös kuu-
dessa erässä (5 x 55€/kk + 
35€, yhteensä 310 €) tai 15 
erässä (14 x 22€/kk + 12€, yh-
teensä 320 €). Ei muita kuluja.

Yksittäisissä tilauksissa voi 
ottaa yhteyttä myös esitteessä 
(löytyy mm ym. internet-osoit-
teesta) mainittuun Tammen ar-
voteosmyyntiin. Puhelimitse 
sieltä tavoittaa ihmisen arkisin 
klo 9-15 numerosta 010 5060 
333, arvoteos@bonnierbooks.
fi, fax 010 5060 399.

Ove Enqvist
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na 1907.  Karilleajo pantiin luot-
sin syyksi. Myös venäjän laivas-
to suhtautui epäluuloisesti suo-
malaisiin luotseihin.  Luotsilai-
toksen venäläistäminen aloitet-
tiin 1910, ja vuonna 1912 lai-
toksen johto erotettiin. Luotsi-
laitos alistettiin Venäjän meri-
ministeriölle. Tämän seuraukse-
na useim mat suomalaiset luotsit 
erosivat viroistaan, ja heidän ti-
lalleen hankittiin luotseja muun 
muassa Kaspian mereltä.

Halén on koonnut eri läh-
teistä tietoja tästä ns. luotsilakos-
ta ja venäläisten luotsien (joista 
itse asiassa aika pieni määrä tu-
li Kaspianmereltä) usein onnet-
tomasta toiminnasta Suomessa. 

”Kaspialaiset luotsit” Suomessa 19121918
Muuan satavuotismuisto
Harry Halén
Unholan aitta 36, Helsinki.2012, 51 sivua, 10 €.

S uomen luotsilaitok-
sen venäläistäminen 
sai alkunsa keisari Ni-

kolai toisen huvijahdin karille-
ajosta Riilahden väylällä vuon-

Päälähteinä ovat olleet eri lehtien 
kirjoitukset. Teokseen on koottu 
myös noin 10 sivun kuvaus luot-
silaitoksen ko koon panosta hen-
kilöluetteloineen.

Halénin teos on, kuten hä-
nen aikaisemmatkin julkaisunsa, 
koonnos eri lähteissä julkaistuis-
ta tie doista eikä yhtenäinen esi-
tys aiheesta. Halén painattaa 
yleensä vain muutama kymme-
nen kappaletta teoksistaan, joten 
jos teos kiinnostaa, se kannattaa 
hankkia heti. Halén myy teosta 
ainoastaan itse, joten hankinnas-
ta on sovittava joko säh kö postilla 
harry.halen@yahoo.com tai pu-
helimella 09 6983128.

Ove Enqvist

AT-Marine Oy

www.atmarine.fi
Vantaa p. (09) 5494 2600  

Turku p. 0208 353400 

Täyden palvelun talo 
merenkulkijoille ja  telakoille

Navigointi-, ja merenkulkulaitteet
•

Kommunikointilaitteet
•

Säiliömittauslaitteet ja 
lastausvarret teollisuudelle

•
Erikoiselektroniikka- 

laitteet puolustusvoimille
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Reserviläiset 
yhteysupseereina

H ietalahteen sijoitettu 
tapahtuma on kesän 
suurin yleisötapahtu-

ma Helsingissä ja se huipentuu 
”Parade of Sails” -näytökseen. 
Tämän kokoluokan tapahtuman 
onnistunut läpivienti vaatii pal-
jon suunnittelua ja ison organi-
saation itse tapahtuman aika-
na. Merivoimat on mukana jär-
jestelyissä, ja reserviläiset ovat 
avainasemassa. Merisotakou-
lun upseerien johdolla pystyte-
tään yhteysupseeriorganisaatio, 
jonka rungon muodostavat re-
serviläiset. Myös muut purjeh-
duksesta kiinnostuneet, esim. 
meripartiolaiset, ovat mukana. 
Näin voidaan osoittaa yhteys-
upseeri eli LO (Liaison Officer) 
miltei jokaiselle alukselle. Yhtä 
tärkeä kuin LO-organisaatio, on 
HC eli Harbour Centre. HC on 
reserviläisten miehittämä ja toi-
mii yhteysupseerien ja järjestä-
jien tukena. 

TSR-kilpailun vastaava or-
ganisaatio Sail Training Inter-
national tarjoaa purjehduselä-
myksiä nuorisolle. TSR tuo Hel-
sinkiin pari tuhatta nuorta pur-
jehtijaa. Näille miehistön jäse-

nille isäntäkaupunki tarjoaa eri 
tapahtumia: kilpailuja, vierailu-
ja, kiertoajeluja jne. Tavoite on 
tietenkin, että miehistöille jäi-
si mahdollisin hyvä vaikutelma 
Suomesta ja Helsingistä. 

Tarve pätevälle HC:lle ja LO-
organisaatiolle on ilmeinen. Or-
ganisaatio vastaa siitä, että mie-
histöt löytävät heille tarkoitetut 
palvelut ja että he saa kaiken 
tarvittavan tiedon ja avun jotta 
vierailu olisi onnistunut. Samaan 
aikaan organisaatio vastaa myös 
siitä, että alukset saavat tarvitse-
mansa palvelut. Alusten tarpeet 
vaihtelevat jonkin verran, mutta 
kaikki tarvitsevat eri täydennyk-

siä ja muonitusta. Yhteysupseerit 
ja HC vastaavat siitä, että kukin 
saa tilaamansa palvelut: vesi- ja 
polttoainetäydennykset, sähkön-
saanti, jätehuolto jne. On myös 
erityistilanteita, joihin pitää pys-
tyä vastaamaan. Esimerkiksi sai-
raustapauksiin ja tapaturmiin pi-
tää varautua. Saumaton yhteis-
työ eri tahojen välillä on tärke-
ää – LO:t ja HC tekevät työtään 
yhteistyössä rajavartioston, sata-
malaitoksen, poliisin ja eri palve-
luntuottajien kanssa. Yhteysup-
seerien motto on: ”askel edellä – 
askel perässä.” Toiminta on siis 
ennakoivaa, ja toimiessaan hy-
vin, se on näkymätöntä.

Robin Elfving
Kaptl. res.

Reserviläisten taidoille on jälleen kysyntää kun Helsinki isännöi suuria purjelaivoja 

kesällä 2013. Tall Ships Race tuo pitkälti toistasataa alusta pääkaupunkiimme ja 

laivojen kirjo on laaja – nelimastoisista jättiläisistä pienempiin ketseihin ja jooleihin.

Tapahtum
at

SailtRaininginteRnational.oRg
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Reserviläiset ovat olleet mu-
kana jo monena vuotena, joten 
konsepti on testattu ja se toimii. 
Isot purjelaivat kävivät Kotkassa 
2007 ja Turussa sekä 2009 et-
tä 2011. Vuonna 2010 Turus-
sa vieraili nelisenkymmentä so-
talaivaa Northern Coasts -harjoi-
tuksen yhteydessä. Myös niiden 
LO- ja HC-palvelut hoidettiin re-
serviläisvoimin, ja näin ammat-
tiupseerit saattoivat keskittyä itse 
harjoitukseen. Myös siviilitapah-
tumat harjaannuttavat reserviläi-
siä ja Merivoimat voi hyödyntää 
heidän osaamistaan esim. laivas-
tovierailujen yhteydessä. 

TSR Helsingissä 2013 on 
taas näytön paikka. Suomel-
la on erittäin hyvä maine näi-
den tapahtumien järjestäjänä. 
Kiinnostuneet voivat ilmoittau-
tua mukaan – lisätietoja löytyy 

Yhteysupseeritoiminta
Haluatko mukaan yhteysup-
seeriksi? 

Tall Ships Race järjes-
tetään Helsingissä 17.-20. 
heinäkuuta 2013. Yhteysup-
seeritehtäviin tarvitaan pur-

jehduksesta kiinnostuneita 
henkilöitä – meripartiolaisia, 
reserviläisiä, purjehtijoita… 
Järjestäjät tarjoavat tarvitta-
van koulutuksen ja ikimuis-
toisen elämyksen.

Ilmoita mielenkiinnostasi:  
clo@tallshipsraceshelsinki.fi  15.8. mennessä.

Lisätietoja tapahtumasta:  
http://www.sailtraininginternational.org/

* * *

Maanpuolustuskoulutus ry järjestää Yhteysupseerikurssin Hel-
singissä lauantaina 6.10.2013. Lisätietoja löydät MPK:n koti-
sivuilta: www.mpk.fi (meripuolustuspiirin koulutuskalenteri)

viereisestä faktaruudusta. En-
nakkovaatimuksina ovat aino-

astaan reipas merimieshenki ja 
pelisilmä!

SailtRaininginteRnational.oRg
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Jussi Ahokas
Kadettialikersantti Jussi Ahokas opiskelee 80.MEK:n  
rannikkojoukkolinjalla MPKK:lla

Tapahtum
at

J o kauan ennen aamuvah-
vuuslaskentaa olivat kadetit 
jo lentoasemalla. Suunta-

simme kohti porttia 24, jossa ta-
pasimme muut 24 matkaan läh-
tijää. He olivat muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta meille 
tuntemattomia. Esittäydyimme 
ja siirryimme koneeseen. Puo-
lentoista tunnin lento sujui kuin 
siivillä vieressä istuneen kolle-
gan kanssa kokemuksia vaihta-
en. Matkan ensimmäinen ja vii-
meinen kömmähdys sattui juna-
lippujen kanssa, kun suomalai-
nen matkatoimisto oli myynyt li-
put hieman hitaampaan junaan. 
Junamatka Oslon keskustaan 

RUY:n matka Osloon 
20.-22.4.2012
Matkakertomus esittelee matkan monipuolisen ohjelman. Matkalla oli paljon nähtä-

vää aina Holmenkollenilta Puolustusministeriöön. Tutustuimme sekä sotilas- että sivii-

linähtävyyksiin ja selvitimme, pitävätkö puheet Norjan kalliista hintatasosta paikkansa.

kesti hieman kauemmin, mutta 
langatonta Internetiä ihmetelles-
sä ja maisemia ihastellessa se ei 
haitannut. 

Norjan historia ja nykyisyys

Asemalla meitä oli vastassa 
isäntämme, sotilasasiamies Ola-
vi Jantunen. Hän antoi paikal-
lisena muutaman yleisen neu-
von hintatasosta ja takseista. 
Kävelimme hotellin kautta Nor-
jan puolustusministeriöön, joka 
on kauniissa vanhassa linnas-
sa. Prikaatikenraali Björn Sol-
berg esitteli meille Norjan tilan-
netta puolustuspoliittiselta tasol-
ta. Esitelmässä puhuttiin muun 

muassa Hornet -kaupoista, poh-
joismaisesta yhteistyöstä, Na-
tosta ja kriisinhallinnasta. Vaikka 
olemme naapurimaita, ovat puo-
lustuspolitiikkamme hyvin kau-
kana toisistaan. Lounaan nau-
tittuamme komentaja Jarle Vika 
kertoi meille Norjan merivoimis-
ta ja kokemuksista Adeninlah-
delta. Päällimmäisenä mieleen 
jäi moderni ja suuri laivasto se-
kä komentajan vierailu Suomes-
sa kadettina 1980-luvulla.

Siirryimme viereiseen 
1300- luvulla valmistuneeseen 
Aker husin linnakkeeseen, joka 
on pysynyt valloittamattoma-
na yhdeksän taistelun ajan. Iäs-

80.MEK rannikkojoukkolinja Oslossa.

mikko kotilainen
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tään huolimatta linnoitus oli hy-
vässä kunnossa. Ehdimme juu-
ri näkemään varusmiesten vah-
dinvaihdon. Komeat univormut 
ja tarkat askelmerkit vakuuttivat 
vierasjoukon. Vastarintamuseos-
sa paikallinen opas kertoi meil-
le norjalaisten toiminnasta Sak-
san miehityksen aikana. Museo-
kierros eteni historiallisessa aika-
järjestyksessä esitellen tapahtu-
mia laadukkaiden pienoismalli-
en ja esineiden avulla. 

Isäntä esitteli meille Suo-
men suurlähetystön työtilat. Jan-
tusen edeltäjistä löytyi myös ka-
deteille tuttuja henkilöitä. Re-
sidenssin puolella meitä odot-
ti cocktail-tarjoilu, jota nautties-
samme kuulimme suurlähetti-
läs Maimo Henrikssonin katsa-
uksen Norjan ajankohtaisista asi-
oista. Hän käsitteli muun muas-
sa Utöya-saaren tapahtumia, val-
litsevaa taloustilannetta, kehitys-

apua ja Nobel-palkintoa koskevia 
asioita. Suurlähettilään puoliso 
kertoi meille perinteisen Pekka-
vitsin. Komentaja Jantusen kat-
sauksessa keskityttiin Natoon, 
varusmiespalvelukseen ja puo-
lustuspolitiikkaan. Katsausten 
jälkeen siirryimme hotellille, josta 
seurue hajaantui kaupungille ko-
keilemaan, pitävätkö puheet Nor-
jan korkeasta hintatasosta paik-
kaansa. Ja pitiväthän ne.

Oslo turistin silmin

Aamupalan jälkeen lähdimme 
kiertoajelulle. Oppaanamme toi-
mi Maarit Vallevik suurlähetys-
töstä. Ensimmäinen kohde oli 
keväällä 2009 avattu Ooppera-
talo, joka on rakennettu meren 
päälle valkoisesta marmorista. 
Rakennuksen katto on suosittu 
ajanviettopaikka ja varsinkin ke-
säisin se on täynnä ihmisiä. Ka-
tolta avautuu hyvä näköala kau-

pungille ja satamaan. Kiertoajelu 
jatkui keskustan läpi maailman 
vanhimmalle mäkihyppypaikalle 
Holmenkollenille. Ensimmäiset 
kilpailut hypättiin 1892 ja mä-
ki uusittiin vuoden 2011 maail-
manmestaruuskilpailuja varten. 
Nykyisin paikalle pääsee myös 
metrolla. Hyppyrin lisäksi paikal-
ta löytyy hiihtomuseo ja simu-
laattori, joissa pääsee tutustu-
maan talvisiin vauhtilajeihin tur-
vallisesti. Söimme lounaan upeis-
ta näköaloista nauttien. Selkene-
vä sää ja parantunut näkyvyys 
vain korostivat Oslovuonon mai-
semien kauneutta.

Jatkoimme Gustav Vigelan-
din puistoon, jossa on yli 200 
ihmishahmoista patsasta. Teok-
set esittävät ihmisen elämän-
kaarta syntymästä kuolemaan, 
lapsuudesta vanhuuteen. Puis-
ton kuuluisin teos on 17-metri-
nen monoliitti, johon on veistet-

Oscarsborgin tykkien tarkastelua. mikko kotilainen
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ty 121 ihmishahmoa. Erään tul-
kinnan mukaan se kuvaa ylös-
nousemusta, mutta tulkinnan-
vapauden takia teoksilla ei ole 
nimiä. Patsaat ovat yksityis-
kohtaisia ja huolellisesti hiottu-
ja. Kiertoajelu suuntautui vie-
lä Bygdö-niemelle. Se on laaja, 
meren ympäröimä viheralue ja 
siellä on paljon museoita. Bygdö 
on Oslon kallein asuinalue. Osa 
seurueesta kävi tutustumassa 
autenttisiin viikinkialuksiin, jot-
ka ovat säilyneet maahan kai-
vettuina. He kävivät myös Kon-
Tiki -museossa, joka on nimet-
ty tutkimusmatkailija Thor Hey-
erdahlin luonnonmateriaaleista 
valmistaman aluksen mukaan. 
Hän purjehti sillä 101 päivässä 
Tyynenmeren yli vuonna 1947. 
Merenkulkumuseo jäi Meriup-
seeriyhdistyksen vierailtavaksi 
ja raportoitavaksi. 

Toiset käyttivät ajan lepää-
miseen ja kaupunkiin tutustumi-
seen. Maan vaurauden huomaa 
kun kävelee kaupungilla; Os-
loon rakennetaan paljon uutta. 
Toisaalta myös maahanmuuton 
seuraukset näkyvät katukuvas-
sa. Kyseessä on vastakohtien 
maa. Kokoonnuimme yhteisel-
le illalliselle keskustaan. Menu 
oli perinteisen norjalainen. Illal-
lisen yhteydessä puheenjohtaja 
Henrik Nystén palkitsi matkan 
järjestelyistä vastanneita. Eversti 
Olavi Aspinjaakon maljapuhe ja 
hänen virkeä olemuksensa teki-
vät kadetteihin suuren vaikutuk-
sen. Osa seurueesta jatkoi Os-
lon korkeimman rakennuksen, 
117-metrisen ja 37-kerroksisen 
Radisson Blu -hotellin, näköala-
ravintolaan. Näkymä öisen kau-

pungin ylle oli vaikuttava ja juo-
mien hinnat pilviä hipovat.

Paikallinen Viapori

Aamiaisen jälkeen kirjauduim-
me ulos hotellista. Suuntasimme 
kohti Dröbakia ja Oscarsborgin 
linnoitusta, noin 20 kilometriä 
Oslosta etelään. Linnoitus on ra-
kennettu kahdelle saarelle, kes-
kelle Oslo-vuonoa. Eversti Birger 
Eriksenin johtamana linnoitus 
hidasti saksalaisten hyökkäystä 
vuorokaudella ja mahdollisti val-
tiojohdon pakenemisen Norjasta. 
Rannikkotykit ja vedenalaiset tor-
pedot upottivat risteilijä Blüche-
rin, joka eteni alusosastossa en-
simmäisenä. Yli 200 metrinen 

alus on edelleen vuonon pohjal-
la 90 metrin syvyydessä. Linna-
ke oli operatiivisessa toiminnas-
sa aina 1990-luvulle, jonka jäl-
keen se toimi vuosituhannen al-
kuun asti rannikkotykistöupsee-
reiden koulutuspaikkana. Vierai-
lun lopuksi nautimme lounaan 
linnakkeelle rakennetussa hotel-
lissa. Lyhyen lauttamatkan jäl-
keen tutustuimme Dröbakiin ja 
hyvästelimme isännän. Lento-
kentällä tax-free-ostosten ja vii-
meisten matkamuistojen jälkeen 
oli vuorossa lento kohti kotimaa-
ta. Kokonaisuutena matka on-
nistui erittäin hyvin. Haluan kiit-
tää matkan järjestelijöitä kaikki-
en osallistujien puolesta. 

Eversti Eriksen ja sotilasasiamies Jantunen.

JuSSi aHokaS
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jan 1.9.1934–31.1.1935. Hei-
nä kuus ta 1939 alkaen talviso-
dan loppuun hän oli Rankin lin-
nakkeella. Hänen var si nainen 
teh tä vänsä oli mittausupseeri, 
mutta hänet määrättiin tulen-
johtajaksi vain 24-vuotiaana, 
jossa tehtävässä Mikola pää-
asiassa toimi talvisodassa. Jon-
kin aikaa hän oli myös sääase-
man pääl lik könä.

Maaliskuun alkupäivinä 
1940 Mikola johti kahden ran-
nikkopatterin yhteistä tulta Kot-
kan edustalla. Näin onnistuttiin 
pysäyttämään kaksi kertaa Suur-
saaresta tapahtuneen pans sa ri  en 
tukeman Neuvostoliiton armei-
jan hyökkäys kohti Helsinki-Vii-
puri -valtatietä. Jatkosodan alus-
sa Mikola oli Kirkonmaan linnak-
keella. Myöhemmin sodan aika-
na hän palveli muualla.

Mikola valmistui metsän-
hoitajaksi Helsingin yliopistos-
ta 1938 ja väitteli myöhemmin 
toh toriksi. Hän viettää hyväkun-
toisena ja virkeänä eläkepäivi-
ään Helsingin Pitäjänmäessä.

Talvisotayhdistys ry. on 
valtakunnallinen yhdistys, jon-
ka tavoitteena on aikaansaada 
mm. talvisodan valtakunnalli-
nen muistomerkki Helsinkiin.

Lisätietoa: pentti.jankala@
apr.inet.fi

Tekstin muokkaus

Ove EnqvistM ikola suoritti varus-
miespalveluksen-
sa 1934–35 mm. 

Haminassa ja Pukkiossa ja kä-
vi Meri sota koulun Reserviup-
seerikurssin rannikkotykistölin-

Talvisodan rannikkotykistömiehestä 
Talvisotayhdistys ry:n ensimmäinen 
kunniajäsen

Talvisotayhdistys ry. on kutsunut ensimmäiseksi 

kunnia jäsenekseen talvisodassa tais tel leen rannikko-

tykistön upseerin, professori Peitsa Untamo Mikolan. 

Hän on syntynyt 15. lo ka  kuuta 1915.  

Tapahtum
at
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K ronstadtin saarella 
Pietarin edustalla on 
käynnistynyt suomen 

mallin mukaisesti koulutettava 
vapaaehtoisuuteen pohjautuva 
meripelastustoiminta.

Kronstadtin saarikaupunkiin 
vuonna 2008 perustettu yhdistys 
on hyväksytty kesällä 2011 osak-
si maailmanlaajuista vapaaehtois-
ten meripelastajien kokonpanoa. 

Suomalais-venäläinen me-
ripelastushanke RescOp edistää 
meriturvallisuutta kehittämällä 
vapaaehtoista meripelastustoi-
mintaa Itäisellä Suomenlahdel-
la suomen mallin mukaiseksi.

Hanke toteutetaan Kaakkois- 
Suomi - Venäjä ENPI CBC-ohjel-
man tuella. Sen koordinoinnista 
vastaa Meriturvallisuuden ja -lii-
kenteen tutkimuskeskus Meri-
kotka. Hanke käynnistyi vuo-
den 2011 maaliskuussa ja kes-
tää maaliskuuhun 2014.

Koulutusvaihe käynnissä

Hankkeen ensivaiheessa on 
keskitytty meripelastusjärjestel-
miin eri maissa. Itse kouluttau-
tuminen rakentuu suomalaiseen 
hyväksi koettuun malliin. Lisä-
oppeja on katsottu myös Poh-
joismaista, sekä Virosta. Kos-
ka viron malli on myös suoma-
lainen, on tavoitteena suomen-

olemme sokeita, jos emme näe 
mitä tapahtuu kohta merellä”.

Suomenlahdella venäjän 
puolella toimii tietysti myös val-
tiollinen pelastusjärjestelmä, 
mutta raskaan pelastuskalus-
tonsa johdosta veneillään itära-
jan taakse suuntaavat veneilijät 
ovat kokeneet olonsa turvatto-
miksi. Suomalaiset ovat jo tot-
tuneet nopean, ja oikean kokoi-
sen pelastuskaluston apuun. 
Tähän asti paras tapa on ol-
lut turvata toisiin samanaikai-
sesti matkustaviin veneilijöihin.                                                 
Siksi  yhteispurjehdukset ns. 
”eskaaderipurjehdukset” ovat-
kin olleet suosittuja. 

Ensi kesänä 29. kesäkuuta  
alkava viikon mittainen Kotkan 
Pursiseuran järjestämä eskaa-
deripurjehdus on sovittu merk-
kitapaukseksi: historian ensim-
mäinen huviveneilijöiden eskaa-
deri, jonka retkeä venäjän va-
paaehtoinen meripelastusjouk-
ko on turvaamassa matkalla!  

Veneellä turvallisemmin  
Pietariin!
Vapaaehtoinen meripelastustoiminta käynnistynyt itäisellä suomenlahdella venäjällä .

lahdella yhteisiin meripelastus-
järjestelmiin perustuva toiminta. 
Osana Rescop -hanketta onkin 
luonnollisesti myös rajojen yli 
tapahtuvan yhteistyön kehittä-
minen ja parantaminen. Venä-
läiset ovat saaneet koulutuspuo-
lella kaiken tarvitsemansa avun 
tehokkaan koulutuksen aloit-
tamiseksi. Tiiviin ensimmäisen 
vuoden jälkeen ollaan jo siinä 
vaiheessa, että heillä on syksyl-
lä 2012 oma peruskoulutusjär-
jestelmä ja vapaaehtoisten kou-
lutus käynnissä omine koulutus-
paketteineen. Ylemmän tason 
jatkokoulutuksiin jää hankkees-
sa vielä aikaa kevääseen 2014.

Mahdollisuus veneilyturis-
min räjähdysmäiseen kas-
vuun itärajan taakse

Kymmenkunta vuotta on venei-
lyturismiin liittyvissä seminaa-
reissa puhuttu: ”kun katsotaan 
mitä on tapahtunut matkailija-
määrissä maarajan puolella, 

Veijo Parviainen
Rescop projektipäällikkö

Tapahtum
at
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Tulevat vuodet

Kronstadtilla on nyt käytössään 
tukialus sekä muutamia pie-
nempiä veneitä, jotka soveltuvat 
pelastusharjoitteluun. Rescopin 
myötä Suomenlahdelle Venäjän 
puolelle suunnitellaan myös tu-
levaisuuden tarkoituksenmukai-
sin kalusto. Tämä hanke ei sisäl-

lä venekalustohankintoja. 
Suomenlahden riskikartoi-

tusmenetelmien kehitys on myös 
osa hanketta. Suomen, Viron ja 
Venäjän yhteistyön kehitys meri-
pelastuksen toimintakartalla on 
osa vesialueiden käytön kehi-
tystyötä. Veneilijät eivät mielel-
lään rajoja merellä näe. Turval-

lisuus on numero yksi veneilijöi-
den matkasuunnitelmissa. Tässä 
on taas yksi mieluinen lisäpalik-
ka siihen kokoelmaan. 

Keula kohti Pietaria! 
Toivottavat uudet Meripe-

lastajat ja Rescopin väki.
lisätietoja aiheesta: http://

www.merikotka.fi/rescop/

Odotamme nasevaa juttuasi!
Rannikon Puolustajan menestys on kirjoittajien kynässä. Varmistaaksesi juttu-

si julkaisemisen kertaan muutaman perussäännön tueksesi ja opastukseksesi.

1. Kirjoita lyhyesti ja napakasti

Juttujen maksimipituus saa olla korkeintaan 
8.000 merkkiä. Kirjoita nasevasti. Karsi itses-
täänselvyydet, keskity olennaiseen. Mieti, mikä 
aiheessa kiinnostaisi mahdollisimman useaa.

Suurelle osalle lehden lukijoita sotilaskieli 
ei aukea sellaisenaan, joten käyttämiesi ilma-
usten tulee olla yleiskielisiä. Hyödynnä tutkiel-
ma-, diplomityö- ja eritoten väitöskirjatekstejä 
harkiten ja ehdottomasti selkokielisiksi muok-
kaaminasi – älä kopioi tutkielmaa sellaisenaan. 

1. Otsikot, ingressi ja nostot kertovat 
olennaisen

Kirjoita artikkelillesi ytimekäs, kertova otsikko, 
jonka maksimipituus on 70 merkkiä, mieluusti 
alle 40 merkkiä. Otsikon tulee tiivistettynä sisäl-
tää juttusi keskeinen sanoma. 

Kirjoita artikkelille sen keskeisen sanoman 
tiivistävä lyhyt ingressi (2 - 5 lausetta).

Käytä väliotsikoita, jos suinkin mahdollis-
ta. Sopiva väliotsikon pituus on alle 20 tai alle 
40 merkkiä, jolloin se jakautuu tasaisesti joko 
yhdelle tai kahdelle riville.

Nostot ovat näppäriä, otsikon kaltaisia lau-
seita, jotka taittaja voi nostaa erilleen muusta 
tekstistä isolla kirjasinkoolla kertomaan selaili-
jalle kohauttavia painotuksiasi. Ehdota nostoja-
si tekstin loppuun!

2. Hyödynnä kuvia ja kaavioita

Havainnollista tekstiäsi laadukkain kuvin (min 
300 dpi), kaavioin ja taulukoin. Kuvassa ja tau-
lukossa tulee aina olla kuvateksti, edes yksi 
sana. Tekijänoikeussyistä mainitse kuvan otta-
ja/oikeudenhaltija. Ilmaise kuvissa olevat hen-
kilöt yksiselitteisesti, jotta lukijalle ei jää tulkin-
taongelmia. Numeroi kuvat ja kirjoita kuvateks-
tit jutun loppuun.

3. Vältä lähdeluetteloita ja lyhenteitä

Mainitse lainaamasi lähde, mutta kirjoita erilli-
nen lähdeluettelo vain poikkeustapauksissa. Jä-
tä pois ainakin tarkat lähdeviittaukset sivunume-
roineen ja/tai indekseineen, samoin sotilaslyhen-
teet silloin, kun ne eivät ole arjen siviilikäytössä 
tavanomaisia. (Evl aukeaa juuri ja juuri meidän 
lukijakunnallemme, suv on jo tuntematon). Jos 
olet vähänkin epävarma, kirjoita koko sana.

4. Autan mieluusti, kunhan olet ajoissa

Aikataulusta en tingi: kaikki mediakortissa 
olevan aineistopäivän jälkeen saapunut ma-
teriaali jää vääjäämättä julkaisematta. Autan 
mielelläni, kysy ihmeessä!

Kirjoittamisen ja kuvaamisen iloa!

Pekka Kurvinen
päätoimittaja

pekka.kurvinen@rannikonpuolustaja.fi
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V eteranflottiljen on yh-
distys johon kuuluu 
useita museoituja so-

ta-aluksia. Yhdistyksessä on yli 
1000 jäsentä ja kuningas Kaar-
le XVI Kustaa on yhdistyksen 
kunniajäsen. Tarkemmat tiedot 
www.veteranflottiljen.se

Yhdistykseen kuuluvat seu-
raavat alukset:
 – moottoritorpedovene T26, 

rakennettu 1942 
 – moottoritorpedovene T38, 

rakennettu 1951 

Koe ainutlaatuinen merimatka nopealla torpedo- tai oh-

jusveneellä kun ruotsalainen Veteranflottiljen tekee laivas-

tovierailun Turkuun Forum Marinumiin 24.-28.8. 2012!

 – moottoritorpedovene T46, 
rakennettu 1957 

 – moottoritorpedovene T56, 
rakennettu 1957 

 – torpedovene T121 Spica, 
rakennettu 1966 

 – ohjusvene R142 Ystad, ra-
kennettu 1976 

 – miinanraivaaja M20, ra-
kennettu 1941. 

 – miinanraivaaja Spränga-
ren, rakennettu 1917

 – moottorivene M/Y Triton, 
rakennettu 1950. 

Tarjoamme vauhdik-
kaan kokemuksen, kun en-
tiset sota-alukset suuntaa-
vat yhdessä merelle.

Tarjoamme mahdollisuuden 
matkustaa torpedovene T121 
Spican tai ohjusvene R142 Ysta-
din kyydissä Ahvenanmaalta Tur-
kuun tai Turusta Ahvenanmaalle. 

Kaksi eri matkavaihtoeh-
toa, matkan hinta on 350€ 

Veteranflottiljen vierailu 
Forum Marinumiin elokuussa

Tapahtum
at



F öreningen Veteranflottiljen består av 
flera f.d. Örlogsfartyg. Föreningen har 
idag över 1000 medlemmar med bl.a. 

H.M. Konungen som hedersmedlem.
I föreningen ingår följande fartyg: 

 – Motortorpedbåten T26, byggd 1942 
 – Motortorpedbåten T38, byggd 1951 
 – Motortorpedbåten T46, byggd 1957 
 – Motortorpedbåten T56, byggd 1957
 – Motortorpedbåten T121 Spica,  

byggd 1966 
 – Robotbåten R142 Ystad, byggd 1976 
 – Minsveparen M20, byggd 1941 
 – Minsveparen Sprängaren, byggd 1917
 – Motorbåten M/Y Triton, byggd 1950 

Vi utlovar en fantastisk upplevelse för 
dig som åker med när dessa f.d. Örlogs-
fartyg återigen stävar ut på öppet hav.

Vi erbjuder möjlighet att resa med torped-
båten Spica eller robotbåten Ystad från Åland 
till Åbo eller från Åbo till Åland.

Två resealternativ, pris 350€

Fredag 24.8. 2012

 – Avresa kl. 8.45 från Åbo till Mariehamn 
Viking Line m/s Amorella (frukost och 
lunch)

 – Bussresa Mariehamn - Långnäs
 – Återresa med robotbåten Ystad eller tor-

pedbåten Spica till Åbo
 – Beräknad ankomstid till Åbo kl. 19.00

Måndag 27.8.

 – Avresa från Forum Marinum kl. 9.00 
med robotbåten Ystad eller torpedbåten 
Spica till Långnäs

 – Bussresa Långnäs - Mariehamn
 – Återresa till Åbo kl. 14.25 med Viking Li-

ne m/s Isabella (middag Viking buffet)
 – Ankomstid till Åbo kl. 19.50.

Flottiljen kör tillsammans över skärgårds-
havet med över 20 knops medelfart. Flottil-
jen kör i olika formationer/evolutioner och tid-
vis ökar farten till över 30 knop.

Antalet platser är begränsat, endast 70 
personer / resa. Anmälning senast 20.6. 2012, 
varaukset@forum-marinum.fi, Pia Larte 0400-
362789

Upplev en unik resa med en snabb torped- eller robotbåt när 

Svenska Veteranflottiljen gör ett flottiljbesök i Åbo 24.8.-28.8. 2012.

Tulomatka perjantai  
24.8. 2012

 – Lähtö Viking Line m/s 
Amorella klo 8.45 Turku – 
Maarianhamina (meriaa-
miainen ja lounas)

 – Bussikuljetus Maarianha-
mina – Långnäs

 – Matka ohjusvene Ystadil-
la tai torpedovene Spical-
la Turkuun

 – Arvioitu saapumisaika Tur-
kuun klo 19.00

Paluumatka maanantai 
27.8.2012

 – Lähtö Forum Marinumin 
laiturista klo 9.00

 – Matka ohjusvene Ystadil-
la tai torpedovene Spicalla 
Långnäsiin

 – Bussikuljetus Långnäs – 
Maarianhamina

 – Lähtö Turkuun klo 14.25 
Viking Line m/s Isabella 
(päivällinen Viking Buffet)

 – Saapumisaika Turkuun klo 
19.50

Veteranflottiljen alukset aja-
vat yhdessä halki Saaristomeren 
yli 20 solmun keskinopeudella. 
Laivue tekee erilaisia muodos-
telmia ja kiihdyttää ajoittain yli 
30 solmun nopeuteen. Lisätie-
toja, www.vtc2012.eu

Vain 70 ensimmäistä mah-
tuvat mukaan yhdelle matkalle! 
Sitovat ilmoittautumiset viimeis-
tään 20.6.2012 mennessä osoit-
teeseen: varaukset@forum-mari-
num.fi, Pia Larte 0400-362789, 
www.forum-marinum.fi
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Rauhanneuvottelut 
Moskovassa

Suomi ilmoitti julkisesti 2.9.1944 
rauhanneuvotteluiden aloittami-
sen ennakkoehtona katkaisevan-
sa suhteensa Saksaan ja huoleh-
tivansa saksalaisten poistumi-
sesta maastamme 15.9. men-
nessä. Jos sen jälkeen Suomes-
sa tavataan vielä saksalaisia so-
tilaita, heidät tullaan riisumaan 
aseista ja heitä kohdellaan sota-

Saksalaiset sotavangit 
Kuorsalossa 1944

Tuomo Silenti

Saksalaisten yllättävä Suursaaren valtaamisyritys musertui suomalaisten sitke-

ään vastarintaan 15.9.1944. Ehdoitta antautuneet entiset aseveljet muuttuivat 

hetkessä sotavangeiksi ja heidät kuljetettiin pikavauhtia Kuorsaloon. Poliittisesti 

Suursaaren taistelu osui suomalaisille edulliseen ajankohtaan, sillä juuri samana 

päivänä Suomen oli Neuvostoliiton vaatimuksesta pitänyt muutenkin käynnistää so-

tatoimet saksalaisia vastaan.

vankeina. Kun aselepo Suomen 
ja Neuvostoliiton välillä oli 5.9. 
astunut voimaan, Suomen rau-
hanvaltuuskunta kutsuttiin 14.9. 
Moskovassa yöneuvotteluun. Sa-
manaikaisesti rauhanneuvottelu-
jen kanssa Suursaaren tapahtu-
mat kohosivat ykkösuutiseksi.

Aseveljestä viholliseksi

Poistuessaan Kotkasta 14.9. sak-
salaiset alukset miinoittivat ulos-

menoväylät. Koska toimenpi-
teen arveltiin liittyvän saksalais-
ten mahdolliseen Suursaaren val-
taamisyritykseen, saarella suori-
tettiin taisteluhälytys. Varotoimet 
eivät osoittautuneet turhiksi, sillä 
vuorokauden juuri vaihduttua klo 
00.10 saksalainen raivaaja ajoi 
Suursaaren laituriin, ja korvetti-
kapteeni Emil Kieffer vaati saa-
ren komentajaa everstiluutnantti 
Martti J. Miettistä antautumaan. 

Taustalla Kuorsalon kylän taloja. Edessä esikuntalaiva Merikotka naamioituna kesällä 1944. 

Sa-kuva
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Lyhyen neuvottelun jälkeen Miet-
tinen torjui korvettikapteenin esit-
tämän vaatimuksen ja kehotti 
saksalaisia poistumaan satama-
alueelta. Mutta näin ei tapahtu-
nut, vaan saksalaiset avasivat tu-
len ja ryhtyivät siirtämään jouk-
koja saarelle. Klo 00.55 Mietti-
nen antoi suomalaisille saaren 
puolustajille tulenavauskäskyn, 
ja taistelu Suursaaren herruudes-
ta käynnistyi. Saksalaiset epäon-
nistuivat saaren valtausyritykses-
sä saaden vastaansa suomalais-
ten sitkeän vastarinnan. Aseiden 
vaiettua komentaja Miettinen to-
tesikin suomalaisten taistelleen 
urhoollisesti ja lokakuussa 1944 
everstiluutnantti Martti J. Miet-

tinen palkittiin Mannerheim-ris-
tillä. Vajaan vuorokauden kes-
täneen taistelun jälkeen saksa-
laiset antautuivat ehdoitta illalla 
15.9. Maihinnousujoukoista kaa-
tui 153, haavoittui 175 ja van-
giksi jäi 1231 sotilasta, joista up-
seereja 29. Maihinnousuosaston 
komentaja Kapitän zur See Karl-
Conrad Mecke jäi myös vangiksi.

Suuri vankimäärä ja sen si-
joittaminen aiheutti huolia, mut-
ta jo samana iltana Suursaaren 
komentajalle välitettiin merivoi-
mien komentajan kenraaliluut-
nantti Väinö Valveen viesti, et-
tä saksalaiset sotavangit on kii-
reesti sijoitettava sellaiseen paik-
kaan, jossa siviiliasukkaat eivät 

tule heitä näkemään: ”Pyydän il-
moittamaan, onko mahdollises-
ti Kuorsalo sopiva paikka.” Tun-
tia myöhemmin Itä-Suomenlah-
den rannikkoprikaatin komen-
taja ilmoitti Miettiselle, että in-
ternoidut saksalaiset sijoitetaan 
Vehkalahden Kuorsaloon.

Vankien vastaanotto-
valmistelut Kuorsalossa

Luutnantti Tor Gräsbeck sai 
yksikköönsä Viipurinlahdelle 
15.9.1944 käskyn matkustaa 
Haminaan erikoistehtäviä var-
ten. Ympyräkaupungissa hänelle 
annettiin uusi käsky siirtyä Kuor-
saloon mukanaan yksi ryhmä ja 
pari konekivääriä. Sotavankileirin 

Saksalaisia sotavankeja Suursaaressa vähän ennen kuljetusta Kuorsaloon.
Sa-kuva
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Kuorsalon kartta.

vartiointia varten Kuorsaloon lä-
hetettiin Ilmatorjuntakomppani-
asta kaksi aliupseeria ja kuusi-
toista miestä vartijoiksi. Osaston 
oli ilmoittauduttava 15.9. yöllä 
klo 02.00 esikuntakomppanias-
sa, josta heidät vietäisiin mootto-
rikuljetuksena Kuorsaloon. Ran-
nikkoprikaatin esikuntakomppa-
niasta lähetettiin Kuorsaloon vie-
lä 16.9. kersantti, alikersantti ja 
10 miestä vahvistamaan huolto- 
ja vartiointihenkilökuntaa.

S/s Verdandi ja  
S/s William kuljettavat 
vangit Kuorsaloon

Myös Suursaaressa alkoi yöl-
lä 16.9. kiivaat vankikuljetusten 
valmistelut. Kersantti Pohjola lä-
hetettiin klo 02.55 Kuorsaloon 
mukanaan muonaa ja 36 miestä, 
ja aamulla luutnantti Valovirta sai 
merikomentajalta määräyksen lä-
hettää moottorivene Suursaares-
ta tulevaa laivasaattuetta vastaan 
ja ohjata vankeja kuljettava alus 
Kuorsaloon. Suursaaressa aa-
mulla 17.9. vangit lastattiin höy-
rylaiva Verdandiin ja Williamiin. 
Höyrylaiva Verdandi saapui Kuor-
saloon klo 13.25 mukanaan yh-
teensä 444 vankia; 17 upseeria 
ja 427 miestä. Rantalaiturilla kul-
jetuserän otti vastaan luutnantti 
Tor Gräsbeck, joka ilmoitti saksa-
laisten sotavankien kuuluvan hä-
nen komentoonsa. Gräsbeckiä ei 
liiemmälti ollut valmisteltu Suur-
saaren tapahtumista, mutta hän 
kuitenkin tiesi tulleensa komen-
netuksi Kuorsaloon suorittamaan 
saksalaisten sotavankien kuulus-
teluja. Saman päivän iltana klo 
19.00 höyrylaiva William saapui 
niin ikään Kuorsaloon mukanaan 

yli 500 vankia, joiden joukossa 
oli maihinnousuosaston johta-
ja Mecke. Kun Gräsbeck ilmoit-
ti olevansa Tytärsaaren entinen 
yhteysupseeri, Kuorsaloon saa-
punut kommodori onnitteli Gräs-
beckiä voiton johdosta toteamal-
la” Ja, wir sind nicht Feinde”. Sa-
malla hän protestoi suomalais-
sotilaiden väkivaltaista käytöstä, 
joka oli kohdistunut hänen mu-
kaansa Suursaaressa haavoittu-
neisiin saksalaisiin sotavankeihin. 
Tällä Mecke pyrki tietoisesti oh-
jaamaan Gräsbeckin huomiota 
muualle. Kun illalla Kuorsaloon 
saapunut luutnantti Urho Pur-
honen kertoi Gräsbeckille, että 
Suursaaressa käydyn taistelun ai-
kana muuan saksalainen aliup-
seeri oli ampunut pienen jouk-
konsa kanssa antautuneen suo-
malaisen luutnantin, ja että kom-
modori Mecken väitteet eivät pi-
täneet paikkaansa, Gräsbeckille 
selvisi mistä oli kysymys. Gräs-

beck ja Purhonen oli ensisijaises-
ti komennettu Kuorsaloon suorit-
tamaan sotavankien kuulustelu-
ja, jotta luutnantin ampuja olisi 
saatu selville. Kuorsaloon lähe-
tettiin vielä oikeusupseeri Martin 
Tiusanen, mutta ampujaa ei ly-
hyeksi jääneiden kuulustelujen 
avulla pystytty saamaan selville.

Saksalaiset sijoitettiin Kuor-
salon taloihin ja niiden ulkopuo-
lelle asetettiin vartioketju. Vanki-
en karkaamisen estämiseksi ve-
neet oli vedetty ylös maalle ja 
niistä oli poistettu airot.

Kuorsalon vankileiri 
puretaan

Vaikka vangit olisi juuri ja juu-
ri voitu sijoittaa Kuorsalon taloi-
hin, ei saarta pidetty soveliaana 
vankileirisaareksi. Tämä havait-
tiin jo ensimmäisten tuntien ai-
kana, jolloin toistatuhatta van-
kia oli siirretty n. 150 asukkaan 
kalastajakylään. Sen johdos-

maanmittauSHallituS 1963
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ta Rannikkoprikaatin komenta-
ja pyysi Merivoimien esikuntaa 
harkitsemaan, voitaisiinko so-
tavankileiri siirtää pois prikaa-
tin alueelta. Siirtopäätös kypsyi 
nopeasti, sillä merikomentaja il-
moitti, että höyrylaiva Williamin 
on lähdettävä Kuorsalosta aa-
mulla 18.9. Haminaan muka-
naan 500 vankia ja 20 vartijaa.

Suomen historian suuret 
ratkaisut tapahtuivat Moskovan 
Kremlissä, missä Neuvostoliiton 
ulkoministeri Molotov saneli suo-
malaisille rauhan 19.9.1944. Oli 
kuviteltu, että voittoa saksalai-
sista olisi jotenkin voitu käyttää 
valttikorttina lieventämään rau-
hanehtoja, mutta Suomen rau-
hanvaltuuskunnan johtajan yri-
tyksistä huolimatta Molotov ei 
edes halunnut kuulla koko asias-
ta. Häntä kiinnosti vain Pohjois-
Suomessa olevien saksalaisten 
joukkojen poisajaminen.

Välirauhan ehdot muuttivat 
saksalaisten sotavankien ase-
maa Suomessa, sillä nyt heidät 
piti luovuttaa Neuvostoliittoon. 
Saksalaiset olivat tapahtunees-
ta katkeria, mutta eivät niinkään 
suomalaisille, vaan omilleen, jot-
ka olivat jättäneet heidät pulaan. 

Loput vangeista, runsaat 
500, siirrettiin Kuorsalosta illalla 
20.9. höyrylaiva Verdandilla Lo-
viisaan. Kova kohtalo ei kuiten-
kaan näyttänyt nujertaneen sak-
salaisia, sillä laivan irrottaudut-
tua Kuorsalon rannasta sotavan-
git kohottivat maihin voimakkaas-
ti kantautuvan laulun ”Pelko pois 
Rosmarie”. Kuljetusalus Verdan-
di valitsi ulkoväylän, mutta Haa-
pasaarten pohjoispuolella Länsi-
Hallinkarin luona se karahti tuke-

vasti karille. Jälkeenpäin saadun 
tiedon mukaan oli onni onnetto-
muudessa, sillä saksalaisten ai-
keena oli ollut saada aikaan ka-
pina ja kaapata laiva. Yöllä sak-
salaiset saatiin siirretyksi paikal-
le saapuneeseen höyrylaiva Sil-
viaan, joka kuljetti sotavangit Lo-
viisaan. Täältä entisten aseveljien 
matka jatkui junalla Asikkalaan 
sotavankileirille Vääksyyn, jos-
ta heidät lokakuun lopulla 1944 
luovutettiin Neuvostoliittoon. Van-
keudesta tuli pitkä, sillä viimeiset 
saksalaiset sotavangit, joiden jou-
kossa oli mm. kommodori Karl-
Conrad Mecke, vapautuivat Neu-
vostoliitosta vasta vuonna 1955.

Sotavankien sosiaalinen 
rakenne

Keitä sitten olivat nämä saksa-
laiset sotavangit? Varsinaisina 
eliittiarmeijan sotilaina heitä ei 
voinut pitää, vaikkakin he olivat 
hankkineet taistelukokemusta. 
Vain alle kymmenen kuului ak-
tiivipalveluksessa oleviin ja loput 

reserviin. Joukkoon mahtui tois-
tasataa maanviljelijää ja maata-
loustyöläistä, noin kahdeksan-
kymmentä metallimiestä, ne-
lisenkymmentä rakennustyö-
miestä, hienomekaanikkoja, ra-
vintolatyöntekijöitä, vaatetusalan 
työntekijöitä, puuseppiä, kauppi-
aita ja kauppa-apulaisia. Oman 
ryhmänsä muodostivat henkisen 
työn tekijät kuten opiskelijat, vir-
kamiehet, lakimiehet, muusikot 
ja lääkärit. Sotavankien joukos-
sa oli vielä elsassilaisia Ranskan 
kansalaisia, jotka oli otettu puoli-
pakolla Saksan armeijaan.

Kuorsalo palaa arkeen

Saksalaisten poistuttua Kuorsa-
lon siviiliväestö sai 24.9.1944 
luvan siirtyä kotisaarelleen. So-
ta Kuorsalon osalta oli ohi, mut-
ta sen vaikutus näkyi vielä vä-
lillisesti lähivuosien aikana vil-
kastuneessa sotakorvausalus-
ten ja sotakorvaustuotteita vie-
vien alusten luotsauksessa.

Saksalaisten vankien kuljetuksessa käytetty höyrylaiva William.

k.illiminSky/Rami WiRRankoSken kokoelma
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S uomenlahden raivaus-
toiminta jatkui vielä  
1947, vaikka olikin jo 

keventymään päin. Aliupseeri-
kurssille Pansioon komennettiin 
kesällä varsinaiseen raivaustoi-
mintaan osallistuneita, sekä va-
rusmiehiä että värvättyjä. Oppi-
laiksi valikoidut olivat palveluk-
sessa menestyneitä, jo koke-
neita ”ammattimiehiä”. Osa oli 
vasta vähän ennen kurssin al-
kua saanut tiedon kurssille jou-
tumisesta ja saivat samalla lisää 
palvelusaikaa 3 kuukautta. Se ei 
välttämättä lisännyt opintohalu-
ja. Värvätyissä oli veteraaneja 
ja olipa yksi mies ollut muuka-
laislegioonassakin. Sitten mei-
tä oli kaksi Laivaston soittokun-
nassa palvellutta soitto-oppilas-
ta, joiden sopimusaikaan sisäl-
tyi myös varusmiespalvelus. It-
se olin juuri täyttänyt 17 vuotta 
ja serkkuni Kari oli minua kak-
si kuukautta vanhempi. Kurs-
simme ei todella ollut kovin ho-
mogeeninen koostumukseltaan, 
kun otetaan vielä huomioon, et-
tä osa oli rannikkotykistön ja osa 
laivaston koulutuksen saaneita. 
Mutta olihan meillä neljä kuu-
kautta aikaa yhdenmukaistua.

Merivoimissa ei aikaisem-
min ollut rauhanaikaista varus-

Laiv-auk-47

Laivaston 1.  
aliupseerikurssi 1.9.-20.12.1947

miesten aliupseerikoulutusta, 
vaan koulutus oli tapahtunut 
palvelushaaroittain. Jatkosodan 
aikana oli Vähä-Heikkiläsää v 
1944 toimeenpantu aliupseeri-
kurssi.  Kantahenkilöstön kurs-
sit järjestettiin Merisotakoulussa. 
Kurssimme toimeenpantiin Lai-
vaston aliupseerikoulussa, joka 
oli Turun Laivastoaseman pääl-
likön, komentaja Aimo Saukko-
sen alainen. Koulun johtajana 
oli komentajakapteeni P. Juntu-
nen.  Kurssi  jakaantui kahteen 
komppaniaan.  3.komppanias-
sa oli viesti-ja merenkulkukurssi  
ja  4.komppaniassa tykistökurs-
si. Aliupseerikurssin vahvuus oli 
107.  Komppanioiden numerot 
johtuvat siitä, että laivastoase-
man Meripataljoonan 1.komp-
pania oli ns. Pikku-Berliinissä, 
Ruissaloon johtavan tien varrel-
la eli paikassa missä nyt näyttää 
olevan Turun kaupungin saos-
tusaltaat. 2.komppania oli Pan-
siossa. 3.K:n päällikkö oli kaptl 
Erkki Rautio ja 4.K:n kapt Yrjö 
Pohjanvirta. Kouluttajina olivat 
mm. luutnantit Yrjö Veromaa, Yr-
jö Hytti, Terho Heltimoinen, Al-
po Kantola ja Jouko Tietäväinen. 
Komppaniamme 3. K:n vääpeli-
nä ja kouluttajana oli pursimies 
Salminen ”Sotasalminen”.

Kurssi oli majoitettu pa-
rakkeihin, jotka sijaitsivat silloi-
sen ja nykyisenkin ruokalara-
kennuksen alapuolella olevan 
kentän laidassa.  Majoituspara-
kin yksi tupa oli luokkahuonee-
na.  Majoitustilat olivat tieten-
kin ahtaat eikä muita oleskelu-
tiloja ollut. Jutut tietenkin kier-
sivät, olihan tuvassamme mm 
värvätty Åhman, jolla oli tarinoi-
ta muukalaislegioonan ajoilta. 
Alkuaikoina itse käytin vapaa-
ajat opiskeluun, koska en ollut 
saanut varsinaista alokaskoulu-
tusta. Mm. kivääriotteissa sain 
opetusta vanhemmalta oppilaa-
na olevalta värvätyltä Surakalta. 
Hän oli muutenkin minulle hy-
vä tuki ja turva koko kurssiajan. 
Olin viesti- ja merenkulkulinjalla, 
jossa koulutus nimensä mukai-
sesti kohdistui  voittopuolises-
ti merkinantoviestitykseen (viit-
toilu, vilkku ja viestiliput), me-
rimiestaitoon, merenlkuun se-
kä raivauskoulutukseen unoh-
tamatta varsinaista ryhmänjoh-
tajan koulutustakaan. Luokka-
tilojen niukkuudestakin johtu-
en teoriatietoja oli suhteellisen 
vähän. Johtajakoulutukseen 
kiinnitettiin erityisesti huomio-
ta. Syy lieneekin haettava sota-
ajalta, jolloin sekä laivasto- ja 

Teuvo KuparinenH
istoria
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rannikkotykistömiehet joutuivat 
osallistumaan maataisteluihin.

Sulkeisjärjestystä varten oli 
sopiva kenttä majoitusparakki-
en vieressä, ja maastoharjoituk-
set tapahtuivat ns. Sepelikentällä 
tai Koivuluodossa. Harjoitusken-
tällä tapahtuivat viittoilu-, vilkku- 
ja viestilippuharjoitukset pienen 
teoriavaiheen jälkeen. Raivaus-
kalustot ja tykkiharjoitukset oli-
vat luolastossa. Laivapalveluun-
kin oli vähäinen mahdollisuus. 
Kurssille oli varattu SM-4, suo-
jeluskuntavene, jolla olin ainakin 
kerran peräti Utöhön ulottuval-
la purjehduksella. Yöpyminen ta-
pahtui Lohmin karanteenisaaren 
laiturissa. Tykkiveneelläkin oltiin. 
Minulle lankesi silloin koliboksi-
vuoro. Työpaikka oli siksi  ah-
das ja nokinen, etten tullut siel-
tä ulos edes ruokailuun. Leirihar-
joitus pidettiin Raunistulan taka-
na olevalla Kärsämäen silloisel-
la ampumarata-alueella, nykyi-
sen ohitustien tuntumassa.  Am-
muntojen lisäksi siellä suoritettiin  
maastoharjoituksia ja vartiopal-
velusta. Minäkin vartioin yhtenä 
yönä siellä olevaa hautausmaa-
ta. Matkat sinne tehtiin marssien 
Raision kautta ja laulu kaikui eri-
tyisesti Raision kohdalla.

Kurssin aikana ei ollut vai-
keuksia vapaa-ajan käytön kans-
sa. Iltalomia saatiin, mutta soti-
laskoti lienee ollut eniten suosi-
ossa. Myöskin ”ammattitaito-
ja” harjoiteltiin. Meidän tuvassa 
oli mm. jopa konekiväärin lukon 
purkaminen ja kokoonpano pe-
räti kilpailun kohteena. Parhaim-
mat taisivat saavuttaa parinkym-
menen sekunnin ajan. Serkkuni 
Karin kanssa meillä oli lisäksi eri-

koistehtävänä arki-iltoina soittaa 
iltasoitto iltahartauksissa. Tästä 
syystä emme paljonkaan olleet 
yhtä aikaa iltalomilla. Joskus käy-
tiin elokuvissa. Muistaakseni Ki-
nolassa meni silloin kuuluisa filmi 
”Cainen kapina”, jota kävin katso-
massa. Muistaakseni kurssilla ei 
ollut soiton- tai laulun harrastajia, 
marssilauluja lukuun ottamatta.

Kurssi päättyi aikanaan. 
Kurssin päättäjäiset pidettiin 
Ruissalon Honkapirtissä. Ylen-
nettyinä ylimatruuseiksi  ja eräät 
peräti alikersanteiksi palattiin ku-
kin yksikköihinsä, josta osa pää-
si välittömästi siviliin. Kurssikuva 

otettiin harjoituskentän laidassa.
Seuraava aliupseerikurssi 

järjestettiin keväällä 1948 ruoka-
larakennuksen alakerrassa. Kurs-
sin johtajana oli kapteeni Aake 
Hukari ja apukouluttajana serk-
kuni Kari. Aliupseerikurssin pää-
tyttyä hänet hyväksyttiin Meriso-
takoulussa ensimmäiselle sodan 
jälkeiselle upseerikurssille. Minä 
palasin Laivaston soittokuntaan 
jatkamaan soittajan uraani vär-
vättynä ja lueskelin Turun Suo-
malaisen Yhteiskoulun iltalinjal-
la oppikoulukursseja. 

Syksyllä 1948 perustettiin 
varsinainen Laivaston koulu.

Vapaalla oppilastuvassa, kirjoittaja oikeassa yläkulmassa.
teuvo kupaRiSen aRkiSto
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N ämä vaikeudet johtu-
vat meistä itsestäm-
me. Olemme kauan 

äänestäneet väärin perustein. 
Varusmiesikäluokkienkin pie-
neneminen on perhepolitiikan 
syytä. Olisi katsottava myös tu-
levaan, ei yksinomaan ns. sub-
jektiivisiin oikeuksiin, minäminä, 
tässäjanyt.

Uhkia ei juuri nyt näytä ole-
van laukeamassa. Yllätys on kui-
tenkin aina yllätys. Ainoa teoreet-
tinenkin sotilaallisen uhan mah-
dollisuus on Venäjä. Sen doktriini 
on hyökkäyksellinen. Ensi-iskun 
oikeus on julistettu. Valmiutta ko-
hotetaan erityisesti maan luoteis-
osissa. Varustautumista suoras-
taan propagoidaan. Pienen kan-
sakunnan kuten Suomen kannal-
ta ykkösasia on rauhantilan vah-
vistaminen, kakkosasia ennalta-
ehkäisy ja kolmosasia korjaavat 
toimenpiteet, maan ja kansan 
konkreettiset turvaamistoimet. 
Puolustuksellinen varautuminen 
kestää ainakin kymmenen vuot-
ta. Myös veteraanien perintö vel-
voittaa. Kyseessä on kansakun-
nan suurponnistus. Lakejakin voi 

Kriisinhallinta 2012

muuttaa, erityisesti reliikkejä, jot-
ka eivät vastaa nykyistä kansa-
kuntaamme. 

Asevelvollisuuslaki tulisi 
korvata kokonaisvaltaisella krii-
sinhallintalailla. Laki koskisi kaik-
kia Suomen kansalaisia kykyjen 
mukaan. Se koskisi kaikenlaisia 
kriisejä, pandemioista meteo-
riitteihin, sotilaallisista kriiseistä 
ydinkatastrofeihin. Se edellyttäisi 
ehkä kahden-kolmen prosentin 
osuutta bruttokansantuottees-
ta. Se edellyttäisi monitahois-
ta ja monitasoista liittoutumis-
ta. Se edellyttäisi kansakunnan 
varautumista fyysisesti, psyykki-
sesti ja sosiaalisesti, resilienssiä 
nykytermein. 

Mutta mitä tapahtuu? Maan-
puolus tuksen alasajolla ja omien 
aseitten tuhoamisella on vaiku-
tuksensa myös maanpuolustus-
tahtoon. Se on kestävä ja uusiu-
tuva luonnonvara vain jos kan-
sakunnan luottamus ja kosketus 
valtiojohtoon säilyy. Hankkeen 
julkistamisessa käytetty Orwel-
lilainen uuskieli pahentaa asiaa. 
Usko vaarantuu, kun varusmies-
koulutuksesta ja kertausharjoituk-

sista tingitään ja samanaikaises-
ti hankitaan huippukalliita ja pro-
vokatiivisia hyökkäysaseita. Tar-
vitaan myös suojeluskuntaa vas-
taavaa vapaaehtoisjärjestelmä. 

Kysyä sopii, miten kanne-
taan poliittinen vastuu, jos nyt 
tietoisesti otettu lisäriski realisoi-
tuu. Turvallisuusympäristömme 
muutokset kasvattavatsen  to-
dennäköisyttä olennaisesti. 
Suomi on rikkaampi kuin kos-
kaan, joten aseriisunnalle täy-
tyy olla vaihtoehto. Jos siihen 
ei kansakunta yllä, täytyy uu-
distusten toteuttamistavalle olla 
vaihtoehtoja. Nyt Mannerheim 
uhkaisi erolla. Hirmuista, sanoi-
si Paasikivi. Saattaisi Kekkosel-
lakin nousta tukka pystyyn.

Voimia tulisi suunnata itäi-
seen ja kaakkoiseen Suomeen. 
Sinne voisi siirtää maavoimia 
Säkylästä. Niinisalon tykistöp-
rikaati voitaisiin hajauttaa sekä 
joukkona että tykkikohtaisesti 
moottoroidun rannikkotykistön 
malliin. Nyt maavoimien esikun-
ta on tavllaan etulinjan edessä. 
Merivoimien esikunta ja laivas-
to-osat tulisi siirtää Turusta pää-

Pertti Huhtanen 
pertti.huhtanen@finnpeter.inet.fi

Maat ja kansat ovat kautta historiansa kärsineet vaikeista ajoista. Myös Lottovoitto- 

Suomi on saanut osansa. Sodat olivat 1900-luvun suuri vitsaus. Ne johtuivat ulkoi-

sista tekijöistä. Nyt tuskaillaan terveydenhuollon tulevasta katastrofista, kuntaor-

ganisaatioiden kyvyttömyydestä, syrjäytymisestä ja tahallisista turvallisuusriskeistä.

Pitkällä perään – lyhyellä vastaan
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kaupunkiseydulle, ehkä Upin-
niemeen. Ehkäpä Upinniemeen 
voitaisiin perustaa ruotsinkieli-
sen monitoimijoukko, Sodanky-
lään saamenkielinen, Säkylään 
englanninkielinen. Myös Drags-
vikistä irtoaisi voimia itäiseen ja 
kaakkoiseen Suomeen. Santa-
hamina on korkeakoululle hyvä 
kampus, mutta taistelujoukoille 
sumppu. Varuskunnissa ei maa-
ta puolusteta, mutta rauhanajan 
valmiusyksiköt, joukkojen pe-
rustamismahdollisuudet ja siir-
tymisedellytykset voivat kriisiti-
lanteissa olla ratkaisevia.

Rannikkolinnakkeita tulee 
tarkastella ennaltaehkäisevinä 
valmiusyksiköinä. Ne ryhmite-
tään uhanalaisimpien suuntien 
taisteluasemiin jo rauhan aika-
na. Kirkonmaan ja Rankin lin-

nakkeet tulisi saattaa ajanmu-
kaiseen, taistelukestävään te-
räkuntoon, samoin ainakin Iso-
saari ja Mäkiluoto. Nyt se on 
vielä mahdollista ilman suuria 
kustannuksia tai muita todel-
la mittavia vaikeuksia. Satami-
en suojaaminen on tärkeäm-
pää kuin saattuetoiminta ja ai-
nakaan sitä ei tee kukaan muu 
kuin me itse. Kotkan-Haminan 
alueelle tulisi perustaa moderni 
rannikkoprikaati. Toiminnallises-
ti Maasotakoululle alistettu RUK 
ostaisi siltä varuskuntapalvelut. 

Omat pojat kotikaupunkin-
sa edessä, 24/7. Linnake toimii 
kuin vartiomies. Jo rauhan aika-
na valvotaan meri- ja ilmatilaa, 
se muodostaa viranomaisyhteis-
työn rungon, osallistuu meripe-
lastukseen, öljyntorjuntaan, sää-

havainnointiin. Yllätyshyökkäyk-
sessä valmiuslinnake ampuu en-
sin varoitustulen ja sitten kohti. 
Jos paha päivä tulee, se taistelee 
saarrettunakin ja ampuu tarvitta-
essa kaikkiin suuntiin, tehtävien-
sä puitteissa itsenäisesti, kauas 
ja tarkasti, merelle, maalle, il-
maan. Varusmiespäivän hinta ei 
tässä kokonaisuudessa ole mer-
kittävä kustannus. Laiva- ja len-
topalvelus liikkuvat aivan omissa 
sfääreissään.

Jo tieto tällaisesta valmiu-
desta nostaisi hyökkäyskynnys-
tä tai pakottaisi hyökkääjän tois-
arvoisiin ratkaisuihin, ja kannat-
taako sitten enää koko homma? 
Tämä on puolustajan plussum-
mapeliä, hyökkääjän miinus-
summapeliä. 

w w w . m i l l o g . f i

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30

33100 TAMPERE

Puh. 020 469 7000

Puolustusvoimien strateginen 

kumppani Millog Oy vastaa 

maavoimien ajoneuvo-ja panssari-

kaluston, ase- ja elektroniikka-

järjestelmien ja -laitteiden asennuksista,  

modifikaatioista ja kunnossapidosta 

sekä osallistuu maavoimien 

materiaalihankkeisiin. 
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T ämän kirjoituksen tarkoi-
tus on ensiksi olla lyhyt 
historiikki siitä, millainen 

oli rannikkojemme puolustusval-
mius alkaen 1950-luvulta ja sit-
ten parhaimmillaan ennen supis-
tuksia. Historiikki on tarkoitettu 
erityisesti niille nuoremmille lu-
kijoille, jotka eivät ole näitä ai-
koja kokeneet. Toiseksi tätä his-
toriallista taustaa vasten peilaten 
kerrotaan rakennemuutosten vai-
kutuksista, tilanteesta puolustus-
voimauudistuksen jälkeen ja lo-
puksi esitetään päätelmiä val-
miudestamme ja ajatuksia toi-
minnastamme uhkatilanteessa.

Ennen vuotta 1998

Aluksi lienee paikallaan lyhyt 
kertaus 1960-luvulla muotou-
tuneiden käsitteiden sisällös-
tä. Käsite ”rannikkopuolustus” 
määritti rannikkopuolustuksen 
tehtäviksi aluevesien valvomi-

sen, alueellisen koskematto-
muuden turvaamisen ja hyök-
käysten torjumisen rannikolla.

Käsite ”rannikkopuolustus-
järjestelmä” oli maavoimien alu-
eelliseen puolustukseen sisälty-
vä rannikon paikallispuolustusjär-
jestelmä, joka sisälsi johtamisjär-
jestelmän, valvontajärjestelmän, 
asejärjestelmät, huoltojärjestel-
män ja koulutusjärjestelmän.

Rannikkopuolustus on kuu-
lunut jatkosodan jälkeen puo-
lustusvoimauudistukseen saak-
ka ulottuvana 70 vuotena vuo-
sina 1944 – 1952 merivoimiin, 
siis 8 vuotta, vuosina 1953 – 
1998 maavoimiin, siis 46 vuot-
ta ja vuosina 1998 – 2014 me-
rivoimiin, siis 16 vuotta.

Rannikkopuolustuksen run-
gon muodostivat kiinteän rannik-
kotykistön rauhanajan joukko-
osastot, jotka vastasivat vastuu-
alueistaan saariston ulkoreunas-

ta mantereelle ja jo olemassaolol-
laan suojasivat alueemme koske-
mattomuutta ja liittyivät etulinja-
joukkoina alueelliseen puolustus-
järjestelmäämme. Joukko-osas-
tot vastasivat alueillaan merival-
vonnasta ollen yhteistoiminnassa 
Rajavartiolaitoksen, merivoimien 
ja ilmavoimien yksiköiden kans-
sa. Merivalvontaan sisältyi myös 
kyky alueloukkausten torjuntaan 
tarvittaessa voimakeinoja käyttä-
en. Joukko-osastojen miehitetyt 
linnakkeet olivat koulutusyksikkö-
jä, mutta myös valmiuspattereita.

Joukko-osastot, niiden esi-
kuntien sijainti ja miehitetyt lin-
nakkeet lueteltuna vasemmalta 
oikealle olivat seuraavat. Luette-
lossa ovat joukko-osastot viimei-
sillä nimillään ja toimipaikat laa-
jimmillaan; on siis huomattava, 
että nämä kaikki eivät olleet ko-
koonpanoissa samanaikaisesti.

Kotkan Rannikkopatteristo 

Rannikkojemme  
puolustus valmiudesta 
rauhan aikana 
ennen puolustusvoimauudistusta ja sen jälkeen

Puolustusvoimauudistus 2015 merkitsee perinpohjaista muutosta rannikkojemme 

rauhanaikaiseen puolustusvalmiuteen: se romuttaa valmiudesta ne loputkin, mitkä 

1990-luvun lopulla alkaneiden puolustusvoimien rakennemuutosten vaikutusten jäl-

keen ovat vielä jäljellä. 

Olavi Aspinjaakko
eversti evp

Pitkällä perään – lyhyellä vastaan
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(1998 alkaen Kotkan Rannikko-
alue), esikunta Hamina, 1950 al-
kaen Kotkan Kyminlinna, 1995 
alkaen Kotkan keskusta ja 2005 
alkaen Hamina. Linnakkeet Mus-
tamaa ja Vanhankylänmaa, sitten 
niiden tilalle Kirkonmaa (1949) ja 
Rankki (1947).

Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti, esikunta Helsingin Suo-
menlinna ja 1972 alkaen San-
tahamina. I Patteriston esikunta 
Isosaari ja 1971 alkaen Vallisaa-
ri, linnake Isosaari. II Patteriston 
esikunta Miessaari, 1958 alka-
en Suomenlinna ja 1960 alkaen 
Kirkkonummen Upinniemi, 1990 
alkaen nimeksi Porkkalan Ran-
nikkopatteristo, linnake Miessaa-
ri ja sen tilalle 1963 alkaen Mäki-
luoto. Rannikkopataljoona 1955 
alkaen Miessaari ja Suomenlinna, 
1960 alkaen Upinniemi.

Rannikkojääkäripataljoo-
na itsenäisenä joukko-osastona 
1960 alkaen Upinniemi.

Hangon Rannikkopatteris-
to, esikunta Hanko. Linnakkeet 
Hästö-Busö (1996 loppuun 
saakka) ja Russarö.

Turun Rannikkorykment-
ti, esikunta Turku. I Patteriston 
esikunta Korppoo ja 1967 alka-
en Gyltö, 1990 alkaen nimeksi 
Saaristomeren Rannikkopatte-
risto, linnakkeet Örö, Utö ja Gyl-
tö. II Patteriston esikunta Uuden-
kaupungin Janhua ja 1984 alka-
en Rauma, lakkautettiin 1989 lo-
pussa, moottoroitu rannikkotykis-
töpatteri Janhua vuoteen 1958 
saakka ja linnake Kuuskajaskari 
1996 loppuun saakka. Joukko-
osastoissa oli yhteensä kymme-
nen miehitettyä linnaketta.

Liikkuvana rannikkotykis-

tön joukko-osastona oli Vaa-
san Rannikkopatteristo (1952 
– 1956 1.Erillinen Rannikkoty-
kistöpatteristo) Suomenlinnassa 
ja 1964 alkaen Vaasassa. Se 
oli valmiina keskitettäväksi ran-
nikonpuolustuksen painopiste-
alueelle tai alueille, joilla kiinteää 
rannikkotykistöä ei ole lainkaan.

Olennaista oli rannikkoty-
kistön joukko-osastojen joka-
hetkinen alueellinen vastuu ja 
valmius koko tällä rannikollam-
me Kotkan Kirkonmaasta Rau-
man Kuuskajaskariin.

Valtioneuvoston puolus-
tusselontekoon 1997  
perustuvan puolustus-
voimien rakenne-
muutoksen vaikutus

Rakennemuutoksessa merivoimat 
ja rannikkotykistö liitettiin yhteen 
ja Uudenmaan Prikaati liitettiin 
osaksi meripuolustusta 1.7.1998 
alkaen. Tämä merkitsi seuraavia 
muutoksia: Kotkan Rannikkopat-
teristosta tuli Kotkan Rannikko-
alue, Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti ja Hangon Rannikkopatte-
risto liitettiin joukkoyksikköinä 
muodostettavaan Suomenlahden 
Meripuolustusalueeseen ja Turun 
Rannikkorykmentti liitettiin jouk-
koyksikkönä muodostettavaan 
Saaristomeran Meripuolustusalu-
eeseen. 31.12.1998 lakkautettiin 
Vaasan Rannikkopatteristo ja sen 
koulutustehtävät annettiin Uuden-
maan Prikaatille, sen Raaseporin 
Rannikkotykistöpatteristolle. Tä-
mä koulutus loppui sitten muu-
taman vuoden kestettyään, syy-
nä mm. kouluttamiseen kykene-
vän ruotsinkielentaitoisen henki-
lökunnan puute.

Valtioneuvoston puolus-
tusselontekoon 2004 
perustuvan puolustus-
voimien rakenne-
muutoksen vaikutus

Alkanut rannikkotykistön alasajo 
jatkui. Varusmieskoulutus lin-
nakkeilla lopetettiin 2005 Mä-
kiluodossa, Russarössä, Örössä 
ja Utössä, sitten 2006 Rankissa 
ja Gyltössä. Vuoden 2006 lopus-
sa lakkautettiin Kotkan Rannik-
koalue, jonka supistettu seuraaja 
Kotkan Rannikkopataljoona liitet-
tiin joukkoyksikkönä Suomenlah-
den Meripuolustusalueeseen ja 
samoin lakkautettiin Turun Ran-
nikkorykmentistä Turun Rannik-
kopatteristoksi muuttunut jouk-
koyksikkö. Vuoden 2011 lopussa 
lopetti toimintansa Isosaaren lin-
nake varusmieskoulutuksen pe-
rusyksikkönä.

Valtioneuvoston puolustus-
selonteossa 2009 sanotaan, et-
tä puolustusvoimien perusra-
kenteen muutostarpeet selvite-
tään vuoteen 2011 mennessä.

Vuodesta 1998 alkaen 
tehtyjen rakennemuutosten jäl-
keen on ainoa jäljelle jäänyt alu-
eellinen rannikkojoukko Kotkan 
Rannikkopataljoona ja ainoa lin-
nake Kirkonmaa. Olisi mielen-
kiintoista tietää, miten tapah-
tuu tämän joukon vastuualu-
eelta länteen olevilla rannikoil-
la jokahetkisen alueellisen vas-
tuun ja valmiuden hoitaminen.

Puolustusvoima-
uudistuksen jälkeen

8.2.2012 julkistetun ratkaisu-
mallin mukaan rakenneuudis-
tuksen I vaiheessa vuoden 2013 
lopussa lakkautetaan Kotkan 
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Rannikkopataljoona ja rakenne-
uudistuksen II vaiheessa vuo-
den 2014 lopussa lakkautetaan 
nykymuotoiset Suomenlahden 
Meripuolustusalue ja Saaristo-
meren Meripuolustusalue.

Vuoden 2015 alusta alkaen 
on rauhan aikana merivoimissa 
kaksi rannikkojoukkojen joukko-
osastoa: Rannikkojoukko-osas-
to, Upinniemi, ja Uudenmaan 
Prikaati, Raasepori. Näillä kum-
mallakaan ei ole alueellista vas-
tuuta sijaintipaikkaansa laajem-
malle. Aiemmin vallinnutta ran-
nikkojoukkojen jokahetkistä alu-
eellista vastuuta ja valmiutta ei 
sitten enää ole. Miten mahtaa 
hoitua mm. rauhanajan meri-
valvonta? Pääesikunnan muis-
tiossa ”Puolustusvoimauudis-
tuksen joukko-osastoratkaisu” 
21.3.2012 mainitaan, että me-
rivalvonnan johtaminen toteute-
taan keskitetysti Upinniemessä 
ja Turussa. Tämän sisältö sel-
vinnee aikanaan.

Edellä mainittujen kahden 
joukko-osaston olemassaolon 
ratkaisevana perusteena pitä-
nee olla niiden sodanajan jouk-
kojen tuotantotehtävät. Pääesi-
kunnan muistiossa sanotaan-
kin, että Rannikkojoukko-osas-
to, Kirkkonummi, on rannikko-
joukkojen, merivalvonnan ja tie-
dustelun tuotantoyksikkö ja Uu-
denmaan Prikaati, Raasepori, 
on rannikkojoukkojen ja jalka-
väen tuotantoyksikkö. Seuraa-
mus tästä on, että näillä jouk-
ko-osastoilla ei ole saaristoon 
muuta asiaa kuin tuottamiensa 

sodanajan joukkojen tehtävien 
vaatimat harjoituskäynnit.

Päätelmiä

Puolustusvoimauudistuksen toi-
meenpanoon kuuluvan rakenne-
uudistuksen molempien vaihei-
den jälkeisestä tilanteesta voi-
daan tehdä seuraavat päätelmät: 
Rannikkojemme puolustusval-
mius rauhan aikana on kyseen-
alainen ja sodankin aikana ran-
nikkojoukkojen ja laivaston jou-
kot ovat varsin vähäiset. Tilan-
teen päätymisen tällaiseksi täy-
tynee johtua siitä, että puolustuk-
semme päättäjät eivät ole näh-
neet enää tarpeelliseksi varautua 
torjumaan mereltä suuntautuvia 
hyökkäyksiä kuten vielä Valtio-
neuvoston puolustusselonteos-
sa 2009. Siis arviointi on: ”Eihän 
tänne mereltä kukaan hyökkää.” 
Puolustuksemme päättäjät eivät 
yhdy toisenlaisiin arvioihin, joista 
varsin tuore on ̀ Maanpuolustus-
korkeakoulun Strategian laitok-
sen Julkaisusarja 2:n Tutkimus-
selosteita No 47: ”Venäjän soti-
laspoliittinen kehitys ja Suomi”, 
kesäkuu 2011.́  Tässä raportis-
sa tuodaan esille mm. Venäjän 
asevoimien painopisteen siirty-
minen Keski-Euroopan suunnal-
ta luoteeseen (Tiivistelmä), mer-
kittävä panostus maihinnousuky-
vyn parantamiseen ja tuleva ky-
ky suoraan rauhan ajan perus-
ryhmityksestä suoritettuihin yl-
lätysiskuihin (Loppusanat) sekä 
suuret vaatimukset Suomen val-
miuden kohottamisjärjestelyille 
(Tiivistelmä).

Ajatuksia, mitä seuraisi, 
jos mereltä suuntautuvien 
hyökkäysten uhka todet-
taisiinkin perustelluksi

Rannikkojemme puolustusval-
miuden parantamiseksi nopeas-
ti ei olisi mitään olennaista tehtä-
vissä. Rannikko- ja laivastojouk-
kojen vähäisyydestä johtuen tor-
junta jäisi maavoimien johdetta-
vaksi. Yllätyshyökkäys strategise-
na iskuna kohdistuisi kaiketi en-
sisijassa pääkaupunkiin, jonne 
merirajalla sijaitsevana tie merel-
tä on lyhyempi ja helpompi kuin 
itärajalta. Ennen rakenneuudis-
tusta merivoimien sodanajan teh-
täviin ilmeisesti kuuluvaan Ahve-
nanmaan miehittämiseen ei vä-
häisiä laivasto- ja rannikkojouk-
koja enää voine käyttää. Ne tar-
vitaan kipeästi Manner-Suomen, 
ensisijassa pääkaupunkiseudun 
puolustamiseen mereltä suun-
tautuvaa hyökkäystä vastaan. 
Erityisesti yllätyshyökkäystapa-
uksessa johtosuhteiden muutok-
siin ei ole aikaa. Kaikkien ranni-
kon puolustamiseen saatavien 
joukkojen on oltava alusta alka-
en yhden aluevastuuseen mää-
rätyn komentajan johdossa. Tä-
mä koskee tietysti myös rannik-
kojoukkoja, jotka ovat juuri ran-
nikkotaisteluiden erikoisjoukkoja.

Puolustusvoimauudistuk-
sessa rannikkojoukot on tarkoi-
tus säilyttää osana merivoimia. 
Vuonna 2015 alkavalla uudel-
la hallituskaudella puolustus-
voimauudistus saattaa mahdol-
lisesti joutua uudelleen harkit-
tavaksi.
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Kiinnostaisiko kirjoittaa gradu tai muu 
tutkimus linnake yhteisöihin liittyen?

T urun yliopiston Politiikan tutkimuksen 
laitoksella on Rannikkotykistön pe-
rinneyhdistyksen aloit teesta kevääl-

lä 2012 käynnistetty tutkimushanke otsikol-
la ”Rannikkolinnakkeet osana suomalaista yh-
teiskuntahistoriaa 2. maailmansodan jälkeen”. 
Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia linna-
ke yhteisöjen ja niitä ympäröi neiden yhteisöjen 
kehi tystä ja tähän kehityksen vaikuttaneita te-
kijöitä vuodesta 1945 nykypäivään. Tutkimus-
hankkeen painopiste on linnakeyhteisöjen so-
siaalisen raken teen yhteiskunnallisen vuorovai-
kutuksen ana lysoinnissa sekä linnakeyhteisö-
jen kehitys kaaren liit tämisessä osaksi yhteis-
kunnan kokonaiskehitystä.

Linnakeyhteisöt ovat historiallis-yhteis-
kunnallisesti mielenkiintoinen ja tärkeä tutki-
muskohde, kos ka linnakeyhteisöt sijaitsivat se-
kä eristyksissä merialueen saarilla että suljet-
tuina sotilasy h teisöinä keskellä siviiliyhteisöä. 
Linnakeyhteisöjen syrjäinen sijainti synnytti lin-
nakkeiden ym pärille oman mikroyhteisön, jo-
ka huolehti ”normaalin” yhteiskunnan perus-
toimintojen (koulut, kaupat, vapaa-ajanviet-
topaikat ym.) tarjoamisesta linnakeyhteisöjen 
asukkaille. 

Edelleen linnakeyhteisöjen kehityskaares-
sa voidaan nähdä yhtymäkohtia mm. varhem-
min 1900-luvulla tapahtuneessa ruukkiyhtei-
söjen sosiaalisen yhteisön kehityskaaressa ruu-
kinpatruunan aseman muutosten myötä. Näin 
linnakeyhteisöt tarjoavat tutkittavaa paitsi his-
torian tutkijoille, myös esimerkiksi politiikan tut-
kijoille, sosiologeille, taloustieteilijöille tai kult-
tuurintutkijoille.

Päähanke toimii nk. sateenvarjohankkee-
na, jonka alaisuudessa on tarkoitus toteuttaa 

useampi osahanke ja siten tarjota useammal-
le, eri tieteenaloja edustavalle tutkijoille mah-
dollisuus tehdä aihepiiriin liittyvää tutkimusta. 
Hankkeen alaisuudessa toteutettavat tutkimuk-
set voivat edustaa historia- ja yhteiskuntatietei-
tä koko laajuudessaan.

Tutkimushanke etsii nyt 3-5 humanistis-
ten tai yhteiskunnallisten aineiden maisterivai-
heen opis kelijaa, jotka olisivat kiinnostuneita 
tekemään pro gradu -tutkielmansa rannikkolin-
nakkeisiin liit tyen. Tutkimushanke tukee opin-
näytteen toteuttamista antamalla ohjausta, tar-
joamalla jo koottua lähdemateriaalia opiskelijan 
käyttöön sekä myöntämällä tutkimuskuluihin 
määrärahan, jonka suu ruus sovitaan erikseen 
toteutettavaksi valittujen hankkeiden kanssa. 
Jatkossa kyseeseen voivat tulla myös lisensi-
aatti- ja tohtoritason opiskelijat.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään gradu-
si tutkimushankkeen alaisuudessa, lisätietoja 
hankkeesta antavat hankkeen vastuullinen joh-
taja dosentti Kimmo Elo, sposti: kimmo.elo@
utu.fi, puh. (02) 333 5389 ja poliittisen his-
torian professori Timo Soikkanen, sposti: timo.
soikkanen@utu.fi, puh. (02) 333 5366.
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Rannikkoupseeriyhdistys

Yhdistyksen 
vuosikokouksesta

Kokous pidettiin 26.4.2012 
Merisotakoululla.

Yhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittiin Merisotakoulun ny-
kyinen johtaja,kommodori Sa-
kari Martimo.

Vuoden 2012 hallitus
 – kom evp Jarmo Valtimo 

EVP-jäsenet, yhdistyksen 
sihteeri

 – kom Petri Parviainen  
MERIVE, yhdistyksen  
varapuheenjohtaja

 – komkapt Antti Rainio PE
 – komkapt Kari Salin PE
 – kaptl Jussi Riimuvuori 

MERIVE
 – kaptl Saima Ratasvuori 

UUDPR
 – kom evp Ove Enqvist 

EVP-jäsenet
 – kaptl Heikki Heilala  

MERISK
 – maj res Kare Vartiainen 

RT-Johtorengas
 – kaptl Kristiina Baumgart-

ner KOTRP/SLMEPA
 – ltn Roope Hertsi TURRP/

SMMEPA
 – kaptl Heikki-Ilari Hirvonen 

SLRR/SLMEPA

Taloudenhoitajana jatkaa 
Rauni Jääskeläinen.

Vuosikokouksessa jaettiin 
seuraavat ansiomerkit ja RP-
lehden kirjoittajastipendit:
 – Kai Masalin,  

RP-lehden monivuotinen 
päätoimittaja, kultainen 
ansiomerkki

 – Taloudenhoitaja Rauni 
Jääskeläinen, hopeinen 
ansiomerkki ja

 – yhdistyksen sihteeri Jarmo 
Valtimo, hopeinen ansio-
merkki.

 – Komentaja Jukka-Pekka 
Scroderus, teemapäätoi-
mittajan palkinto

 – Komentaja Jan-Erik Aitos, 
parhaan artikkelitoimitta-
jan palkinto ja

 – Johanna Pakola, siviilien 
sarjan palkinto.

Kevätretki Russaröön 
24.5.2012

Rannikkoupseeriyhdistyksen ja 
Meriupseeriyhdistyksen yhtei-
nen kevätretki Russarön linna-
kesaarelle järjestetään torstaina 
24.5.2012. Yhteiskuljetus läh-
tee Helsingistä Kiasman edestä 
kello 12.00.

Merikuljetus lähtee Hangon 
Itäsatamasta kello 14.00. Oh-
jelma saarella: 14.30 - 16.30 
historiakierros, 16.30 - 18.30 
saunomismahdollisuus ja sau-
napala, jonka jälkeen siirtymi-
nen mantereelle. Paluukuljetus 
lähtee Hangosta klo 19.00 ja 
on Helsingissä arvioilta n. klo 
21.00. Matkan isäntänä toimii 
Porkkalan Rannikkopataljoo-
nan komentaja, komentaja Ju-
ha Kilpi. Ilmoittautuminen mat-
kalle viimeistään keskiviikkona 
16.5.2012 sähköpostilla:jarmo.
valtimo@rannikonpuolustaja.fi 
tai puh 040 5647695

Yhdistyksen ensi vuoden 
jäsenretki on suunniteltu tehtä-
väksi keväällä Berliiniin.

Jäsenille tiedotetaan asias-
ta heti kun tarkka aika selviää.

Yhteystiedot:

taloudenhoitaja: 
rauni.jaaskelainen@ 
rannikonpuolustaja.fi
sihteeri:  
jarmo.valtimo@ 
rannikonpuolustaja.fi 
puh 040 5647695

Hyvää alkavaa kesää !

Hallitus
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Meriupseeriyhdistys

Vuosikokouksessa 
päätettyä

Meriyupseeriyhdistyksen sääntö-
määräinen vuosikokous pidettiin 
Merisotakoululla 26.4.2012. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimi 
kommodori Timo Hirvonen, joka 
kutsui komentajakapteeni Marko 
Varaman kokouksen sihteeriksi. 
Kokouksessa vahvistettiin vuo-
den teemaksi ”Meriupseerielä-
mää”. Teeman avulla on muun 
muassa tarkoitus kerätä talteen 
hyviä tarinoita meriupseerien elä-
mästä vuosien varrelta. 

Kerättäviä tarinoita tullaan 
hyödyntämään mm. lähestyvä-
nä juhlavuonna eri tavoin. Tari-
noita ja kuvia voi lähettää Suo-
mi Merellä -julkaisun päätoimit-
tajalle sähköpostilla hanen@eli-
sanet.fi tai postitse: Tom Hanén, 
Vanha Vanttilantie 19 B, 02780 

Espoo 1.7.2012 mennessä. Jos 
teillä on lisäksi tarinaan liittyviä 
kuvia (tai muita meriupseerin 
elämään liittyviä mielenkiintoi-
sia kuvia uranne varrelta), pyy-
dän merkitsemään kuvien kään-
töpuolelle lyhyesti kuvaajan ni-
men, kuvan palautusosoitteen, 
kuvausvuoden sekä selitteen 
kuvan sisällöstä. Valokuvat pyy-
dän lähettämään ensisijaisesti 
perinteisellä postilla.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus 2012: pu-
heenjohtaja Markus Aarnio, va-
rapuheenjohtaja Mikko Saari-
nen. Hallituksen jäsenet: Tom 
Hanén, Mikko Hirvi, Jyrki Myl-
lyperkiö, Mika Rauni, Kristian 
Isberg, Mauri Väänänen.

Yhdistyksen jäsenmaksut 
säilyvät ennallaan.

Syysmatka

Yhdistyksen perinteistä syysmat-
kaa ei suunnata Ranskaan ja hal-
litus valmistelee uutta kohdetta.

Sihteeri vaihtuu

Yhdistyksen uudeksi sihteerik-
si on hallitus valinnut kaptee-
niluutnantti Elena Ojalan. Hän 
palvelee Merisotakoululla. Sih-
teerit vaihtavat tehtäviä kesän 
alussa. Uuden sihteerin puhe-
linnumero on: 045 8413070. 
Osoite: Merisotakoulu, PL 5, 
00191 HELSINKI. 

Syysmatkasta, syksyn ja lop-
puvuoden tapahtumista tarkem-
min jäsenkirjeessä. Jäsenkirjeen 
yhteydessä postitetaan myös jä-
senmaksulomake vuodelle 2012.

Hyvää kesää ja vettä kö-
lin alle!

Marko Varama

Järjestöt

Suomen Jääkärimuseo
Jääkärintie 80, 62420 KORTESJÄRVI

Avoinna 15.6.-15.8. klo 11.00-17.00 
muulloin ti-ke 12.00-16.00 
tai sopimuksen mukaan.

Suomen Jääkäriliikkeen
synnystä, toiminnasta
ja historiasta kertova
näyttely.

Puh. 06 2412 9841, 040 1484 420  
www.kauhava.fi

suomen.jaakarimuseo@kauhava.fi

Menestys on yhteistyötä
Valitse hankkeisiin aito kumppani, jonka kanssa saavutat 
tavoitteesi ja menestyt.
Nerokkaat ratkaisumme ja palvelumme:
Hankkeet
• Järjestelmien kokoonpano ja integrointi
• Modifikaatiot ja modernisoinnit
• Suojaratkaisut

Kunnossapito
• Puolustuslaitteiden ja –järjestelmien ylläpito

Asiantuntijapalvelut
• Suunnittelu (järjestelmä ja HW)
• Dokumentointi

www.oricopa.�
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Sininen Reservi

T ampereen Hotelli Rosen-
dahl-hotelliin kokoontui 

aktiivinen joukko Sininen Reser-
vi ry:n jäsenyhdistysten edusta-
jia päättämään yhteisistä vuosi-
kokoukselle kuuluvista asioista.

Sininen Reservi ry:n pu-
heenjohtaja Jarmo Holm toivot-
ti kokousedustajat tervetulleiksi 
ja avasi kokouksen toivottamalla 
tervetulleeksi myös kokousesitel-
män pitäjän, Satakunnan lennos-
ton esikuntapäällikkö everstiluut-
nantti Kari Partisen.  Partinen kä-
sitteli esitelmässään Ilmavoimien 
nykytilaa ja kehitysnäkymiä.

Puolustusvoimien uudistus 
tulee vaikuttamaan myös Ilma-
voimien henkilöstön määrään 

Sininen Reservi ry:n  
vuosikokous Tampereella 14.4.

ja lentokoulutusjärjestelmän 
alueelliseen keskittämiseen se-
kä tiivistämiseen. Hän totesi Il-
mavoimien päätehtävänä ole-
van turvata Suomen ilmatila. 
Kun vastataan ilmatilassa ole-
viin muutoksiin, aikajänteet ovat 
erittäin lyhyitä. Everstiluutnant-
ti Partinen totesi Suomen lento-
kaluston olevan hyvin suoritus-
kykyistä. Ilmavoimien virkamie-
syhteistyö sisältää mm. lentoet-
sintää, ilmakuvauksia ja ilmati-
lan tehostettua valvontaa. Kan-
sainvälistä yhteistyötä on tehty 
jo useiden vuosien ajan. 

Esitelmässään Kari Parti-
nen kävi läpi myös Satakunnan 
lennoston historiaa, joka on yh-

tä pitkä kuin Suomen Ilmavoi-
mienkin. Lennosto perustettiin 
Ilmavoimien päiväkäskyllä Sor-
tavalaan 26.6.1918.

Sininen Reservi ry:n vuosi-
kokouksen puheenjohtajana toi-
mi Hannu Wallius (Pohjanlahden 
Merivartiokilta ry), kokouksen sih-
teeriksi kutsuttiin Kristiina Slotte 
(Sininen Reservi ry:n sihteeri).

Kokousasiat käytiin läpi 
sutjakkaan tahtiin. Hallitus on 
kokoontunut vuoden 2011 aika-
na 6 kertaa. Talous on pysynyt 
kyseiselle vuodelle tehdyn en-
nusteen puitteissa. Yhdistys oli 
vuoden aikana varsin monissa 
tapahtumissa mukana.  www.
meripuolustus.fi-sivuilta löyty-
vät vuoden 2011 aikana palki-
tut henkilöt ja muistamiset. 

Vuoden 2012 toiminnan 
painopisteitä ovat järjestöyhteis-

mika kuutti

mika kuutti

Puheenjohtaja Jarmo Holm.

Everstiluutnantti Kari Partinen.
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mika kuutti

mika kuutti

Edessä Keijo Karimäki (Laivaston Sukeltajien kilta), Kalle Ström (Laivaston Sukeltajien kilta), 
Y-P Rautalahti (Helsingin Merireserviupseerit), Jukka Soini (Merireserviläiset).

Pj Jarmo Holm, Seppo Vihersaari ja takana kokouksen pj Ossi Wallius

työ, sisäinen koulutus, jäsenyh-
distysten alueellinen yhteistyö, 
sen tehostaminen sekä kansain-
välinen yhteistyö. Reserviläis-
koulutuksen kehittämiseen ja 
resusointiin keskitytään yhteis-
työssä Maanpuolustusyhdistyk-
sen kanssa, seurataan koulutus-
kaluston tarvetta sekä tuetaan 
ruotsinkielistä koulutusta. Pide-
tään huolta jäsenistön henkises-
tä ja fyysisestä hyvinvoinnista ke-
hittämällä yhteistyötä Reserviläis-
urheiluliiton kanssa. Aktivoidaan 
yhdistyksiä hyödyntämään tie-
dottamisessaan Sininen Reservi 
ry:n nettisivujen tapahtumaka-
lenteria, sekä kannustetaan alu-
eellisiin, yhteisiin tapaamisiin. Tii-
vistetään yhteistyötä keskeisten 
kumppaneiden kanssa.

Sininen Reservi ry seuraa 

tiiviisti meneillään olevaa puo-
lustusvoimauudistusta ja sen 
etenemistä.

Kokouksen päätteeksi yh-
distyksen puheenjohtaja Jar-

mo Holm luovutti monivuotisel-
le taloudenhoitajalle Seppo Vi-
hersaarelle Sininen Reservi ry:n 
pienen plaketin ja ”kukat”.

Sirpa Holma
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Yhdistyksemme arkisto 
karttuu aina toisinaan lah-

joituksilla. Vuodenvaihteessa 
saimme kiinnostavan esineen 
kokoelmiimme, sen alkuhistoria 
on kirjaimellisesti rykmentin sy-
dänmailla. 

Helmikuun 17. päivänä 
1940 suomalaishävittäjä onnis-
tui vaurioittamaan neuvostoliit-
tolaista DB 3-konetta. Hävittäjä-
lentäjä Hyrkki LLV 28:sta kertoi 
tapahtumista myöhemmin seu-
raavaa: ”…torjuntalennolla Uu-
denkaupungin eteläpuolella noin 
30 kilometriä merellä näin ala-
puolellani DB-pommikoneen ja 
syöksyin perään. Sain ammut-

tua tankkeihin huomattavat rei-
ät ja moottorit tuntuivat yskivän. 
Ammuin lopulta pitkän sarjan al-
haalta keskirunkoon, jolloin siel-
tä leimahti erittäin kirkas tuli ja 
se levisi nopeasti kautta rungon 
ja tarttui siipiin. Ohjaaja hyppä-
si laskuvarjolla ja heti tämän jäl-
keen kone räjähti…”.   

Räjähdyksen seurauksena 
kaksi koneessa ollutta lentäjää 
saivat surmansa. Laskuvarjolla 
jäälle pelastautunut lentäjä puo-
lestaan otti jalat alleen ja pyr-
ki kohti etelää, mutta hän sai 
surmansa suojeluskuntalaisten 
kanssa jäällä käydyssä takaa-
ajossa. Miesten viimeinen le-

posija on Jungfruskärin linnak-
keen alueella.  Pommikone sen 
sijaan on jatkanut elämäänsä! 
Kuten ajan henki oli, kaikki py-
rittiin hyödyntämään, myös vi-
holliskoneen osat. Pommiko-
neen rutussa oleva siiven pa-
la punatähden kera on tallessa 
paikallisen suvun hallussa. Sa-
moin useissa Jungfruskärin saa-
riryhmän rakennuksissa on pa-
loja koneen hylystä. Allekirjoitta-
nutkin sai osansa koneen hylky-
tavarasta, kun 2000-luvun al-
kupuolella laidunmaita alueella 
raivanneet talkoolaiset löysivät 
katajikosta erinäköistä metalli-
romua ja kiikuttivat autokuor-
mallisen metallia ilokseni Tur-
kuun. Yksi punatähdistä puo-
lestaan on asustellut jopa naa-
purimaassa jonkin aikaa.

Muuttomatkoja

Russarön linnakkeen 234/50 
BS-jaosjohtajana helmikuussa 
1940 toiminut reservin vänrikki 
Arvo Toivola sai haltuunsa siiven-
palan, jossa oli punatähti. Siives-
tä syntyi oletettavasti hänen puu-
seppäveljensä avustuksella kau-
nis pyöreä pöytä, jossa keskellä 
komeili –mikäpä muukaan kuin 
punatähti! Toukokuussa 1940 
Toivola siirtyi Turun Lohkolle. 
Hän sai Lohkon alueella usei-
ta siirtoja, ja pöytä muutti per-
heen mukana. Perhe asettui isän 
työn myötä joksikin aikaa myös 

Pyöreän pöydän äärellä

Isä Arvo Toivola ja tyttäret Raija ja Terttu pöydän äärellä korppoolaisen 
huvilan kuistilla, vuosi on todennäköisesti 1943.

teRttu Salin
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Turun Rannikkotykistörykmentin Perinneyhdistys

Korppooseen, samoin pöytä.  
Arvi Toivola menehtyi jo vuonna 
1947, mutta pöytä jäi elämään 
perheen lasten koteihin. 

Muuttojen myötä pöytä on 
ollut muun muassa Tampereel-
la, Hämeenlinnassa ja Jyväsky-
lässä.  Toisinaan se oli aktiivisesti 
käytössä, toisinaan lepovuoros-
sa varastossa. Yhteistä sijoitus-
paikasta riippumatta oli se, et-
tä pöydän kuvio oli lähes aina 
visusti peitetty liinalla! Ei pidet-
ty soveliaana, että punatähti nä-
kyisi kenellekään. Varastointien 
aikanakin pöytä oli hyvin pei-
tetty, jotta uteliaat silmäparit ei-
vät näkisi kuviota. 1980-luvun 
alussa pöytä siirtyi erään suvun 
jäsenen muuttokuorman myötä 
lahden toiselle puolelle Ruotsiin. 
Siellä se oli sekä kotikäytössä et-
tä mökillä. Pöydän tarinaa kerrot-

tiin useille vieraille. Aika ajoi kui-
tenkin sen ohi, ja pöytä päätyi 
jälleen varastoon. 

Allekirjoittanut kiinnostui ai-
kanaan eräässä valokuvassa nä-
kemästään pöydästä, ja alkoi sel-
vitellä sen vaiheita. Pöydän tari-
na kehkeytyi vähitellen auki, ja 

lopputuloksena paljon reissan-
nut pöytä palasi Suomeen viime 
vuoden lopulla. Tällä kertaa Kihti 
ylittyi erään matkustajalaivan yli-
perämiehen hyttikaverina. Yhdis-
tyksemme sai pöydän omistaja-
suvun lahjoittamana kokoelmiin-
sa, jotta sen tarina jatkuu. Tar-
koituksena on muun muassa an-
taa pöytä museoille näyttelyihin 
lainaksi. 72-vuotiaaksi kunto on 
yhä hyvä, joskin jalat ovat pettä-
neet ja tilalle oli vaihdettu ”pro-
teesit”, eli nykyään pöydässä on 
puisten sijasta metallijalat. Lasi-
levy on suojannut metalliosaa, ja 
värit ovat säilyneet hyvin. Pöytä 
lienee eräs kiehtovimmista sota-
muistoista, joihin olen hetkeen 
aikaan törmännyt. Yhdistyksem-
me kiittää sinua Terttu Salin (os. 
Toivola)! Pidämme pöydästä hy-
vää huolta!

Johanna Pakola

JoHanna pakola

JoHanna pakola

DB 3-koneen siivestä vuonna 1940 tehty pöytä on yhä hyvässä 
kunnossa.

Laidunalueen raivauksen yhteydessä Jungfruskäristä löytyi paljon 
koneen osia.
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

Puheenjohtajilta
Rannikkojääkärit Suomenlahden aalloilla!

antti Rautiainen

R annJP:n perinneyhdistyk-
sen ja Rannikkojääkärikil-

lan maaliskuun alussa toteutet-
tu risteily onnistui erinomaises-
ti ja rannikkojääkäreiden asiaa 
saatiin vietyä eteenpäin. Ristei-
lyn aikana perehdyttiin puolin ja 
toisin yhdistysten sekä rannik-
kojääkäreiden historiaan, päivi-
tettiin kuulumisia ja tehtiin yh-
teisiä suunnitelmia. Kaiken kaik-
keaan erittäin antoisa kokemus, 
jolle toivottiin jatkoa. Hyvästä 
seurasta ja ruuasta oli nautti-
massa 26 rannikkojääkäriä.

Yhteistyön syventämistä 
ja mahdollisuuksien kartoitta-
mista jatkettiin myös kumman-
kin yhdistyksen kevätkokouk-
sissa. Killan kevätkokous järjes-
tettiin PV:ien kansainvälisessä 
keskuksessa (PVKVK) Hyryläs-

res Markus Markelinin johdol-
la tutustua keskuksen tiloihin ja 
mm. vaikuttavaan taistelusimu-
laattoriin. Kummallekin rannik-
kojääkärille vielä kerran iso kii-
tos! Perinneyhdistyksen kevätko-
kous järjestettiin Pääesikunnassa 
25.4.2012, ja sääntömääräiset 
asiat hoidettiin pienellä porukal-
la hyvässä järjestyksessä.

Killan kevätkokouksessa 
päätettiin toiseen kertaan hy-
väksyä viime vuoden kevät- ja 
syyskokouksissa käsitelty se-
kä hyväksytty sääntömuutos-
ehdotus. Näin saimme proses-
sin eteenpäin ja ehdotus on nyt 
lähetetty PRH:en hyväksyttä-
väksi. Toivotaan, että ehdotus 
menee läpi, ja pääsemme toi-
mimaan niiden mukaan jo syk-
syllä! Kokouksessa luovutettiin 

sä 7.3.2012. Osallistuneet sai-
vat kuulla keskuksen johtajan, 
evl Jukka Tuonosen pitämän 
erittäin mielenkiintoisen esityk-
sen KRIHA:an liittyvistä asioista. 
Esityksen jälkeen saimme vänr 

Puheenjohtajat Mika Kiuru ja Antti Rautiainen kuuntelevat, kun Rannikko-
jääkäri-risteilyn organisoija Janne Kämärä kertoo risteilyn ohjelmasta

Kokouskutsu
Rannikkojääkärikillan ylimääräinen kokous pidetään Drags-
vikin varuskunnassa Teikarin päivänä torstaina 5.7.2012 alka-
en klo 10.00. Tarkempi kokouspaikka sekä muut yksityiskoh-
dat täsmentyvät myöhemmin ja kerrotaan jäsenille postitse 
lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouksessa käsitellään ke-
vätkokouksessa käsittelemättä jääneet sääntömääräiset asiat 
eli mm. tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Muista 
käsiteltävistä asioista kerrotaan tarkemmin jäsenille myöhem-
min lähetettävässä kokouskutsussa. Pakolliset ilmoittautumi-
set Antti Rautiaiselle antti@rautiainen.fi tai 050-556 1825.

Rannikkojääkärikilta ry:n hallitus
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Rannikkojääkärikilta ja Rannikkojääkäripataljoonan Perinneyhdistys

killan pitkäaikaiselle aktiiville, 
nykyiselle varapuheenjohtajal-
le Juha Karvoselle viime vuo-
den keväällä myonnetty Jalka-
väen ansioristi. Onnittelut Ju-
halle täysin ansaitusta huomi-
onosoituksesta!

Valitettavasti killan hallitus 
ei saanut toiminnantarkastajil-
le riittävän ajoissa tilinpäätös-
tä eikä toimintakertomusta (jä-
senmäärässä epäselvyyksiä), ei-
vätkä he voineet allekirjoittaa ti-
linpäätöskertomusta. Näin jou-
dumme pitämään ylimääräisen 
kokouksen, jossa asiat käsitel-
lään uudelleen. Tervetuloa seu-
raamaan samalla Teikarin päi-
vän juhlallisuuksia Dragsvikiin! 
Ennakkoilmoittautuminen vaa-
ditaan kaikilta osallistujilta!

Kaukopartiohiihtoon läh-
ti mukaan Salilan Jari edusta-
maan rannikkojääkäreitä. Enem-
mänkin rannikkojääkäreitä olisi 
voinut mukana olla ja toivotaan, 
että ensi vuonna saamme mu-
kaan oman partion, tai jopa ryh-
män. Tätä kirjoitettaessa ollaan 
parhaillaan lähdössä MPK:n me-
ripuolustuspiirin rannikkojääkä-
reiden kurssille Gyltööseen (4.-
6.5.2012). Kurssille osallistuu 
reilu kolmekymmentä rannikko-
jääkäriä, joista toivottavasti mo-
ni aktivoituu kouluttaja-tehtäviin 
ja jopa muuhun vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan. Teki-

jöitä kaivataan kipeästi.
Uutta verta saamme mu-

kaan myös killan Selviytymis-
kurssille (MPK:n sotilaallisia 
valmiuksia palveleva kurssi) 
Upinniemeen. Kurssi toteute-
taan vahvasti Laskuvarjojääkä-
rikillan, Erikoisrajajääkärikillan 
ja Sukeltajakillan kanssa yh-
teistyössä. Luvassa on taattua 
toimintaa! Ei pidä unohtaa kil-
lan retkeä Kannakselle ja Laa-
tokan Karjalaan. Paikat ovat jo 
lähes täynnä ja matkaa odotel-
laan mielenkiinnolla.

Nyt toukokuussa on Upin-
niemessä PERY:n ja killan yhtei-
nen veneilykauden avaus, elo-
kuussa on kanoottivaellus, ja 
MPKL:n Turvallisuus- ja puolus-
tusmessut TURPO 2012 ovat 
Lahdessa 27.-29.syyskuuta. 
Saammeko sinne rannikkojää-
käreistä oman porukan liikkeelle?

”Kiinnostaako ammun-
ta muttet tunne muita ampujia? 
Ota yhteys killan ampumavas-
taavaan Jussi Hermuseen (jussi.
hermunen@gmail.com 050 506 
0991) ja kerro asuinkuntasi sekä 
kiinnostus (kivääri, pistooli, hau-
likko tms) niin, saat tietoa lähel-
lä olevista ampujista. Ammuntaa 
tahoillaan harrastavia on jäsenis-
tössä useita ainakin Turussa sekä 
Helsingissä, ja mukaan mahtuu. 
Lainakalustoakin löytyy.”

Muistattehan, että tietoa 

rannikkojääkäri-toiminnasta löy-
tyy tämän lehden lisäksi myös 
killan nettisivuilta (http://www.
mpkl.fi ja sieltä Rannikkojääkä-
rikilta) tai Facebook’sta (Rannik-
kojääkärikilta).

Tervetuloa mukaan toimin-
taan!

Merellistä rannikkojääkäri-
kesää toivotellen

Antti Rautiainen
puheenjohtaja

Rannikkojääkärikilta ry

Mika Kiuru
puheenjohtaja

RannJP:n perinneyhdistys ry

antti Rautiainen

Kotiuttamistilaisuudessa 6.1.2012 
UUDPR:n komentaja komdri Juha 
Vauhkonen luovutti UUDPR:n 
vuoden 2011 parhaalle yksilöl-
le Ritarimalja-kiertopalkinnon. 
Maljan vastaanotti 1.RANNK/
TAMMRANNP:n päällikkö kaptl 
Mikael Lindroos.”
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Rannikkojääkärikillan ja Rannikkojääkä-
ripataljoonan Perinneyhdistyksen yhtei-
nen toimintakalenteri 2012

HUOM! Tapahtumat ovat 
tarjolla kummankin yh-

distyksen jäsenille!

16.-19.6.2012
Sotahistoriallinen retki Laato-
kan Karjalaan sekä Kannak-
selle. Teemana ”Vesistöjen lä-
heisyydessä käydyt taistelut 
(lähinnä jalkaväen) talvi- ja jat-
kosodassa”. Lähtö Helsingis-
tä, hinta 528 €. Ilmoittautumi-
set viim. 30.4. Jarmo Kahalalle 
jarmo.kahala@savcor.com tai 
040-528 4997

5.7.2012
Teikarin päivä, Dragsvik ja 
Upinniemi, Ilmoittautumiset 
Antti Rautiaiselle antti@rautiai-
nen.fi tai 050-556 1825

9.7.2012
Merivoimien vuosipäivä, Suo-
menlinna, Ilmoittautumiset 
Antti Rautiaiselle antti@rautiai-
nen.fi tai 050-556 1825

10.-12.8.2012
Kanoottivaellus, Dragsvik 
- Tammisaaren saaristo, Il-
moittautumiset Antti Rauti-
aiselle antti@rautiainen.fi tai 
050-556 1825

23.9.2012
Sinisen Reservin ampuma-
kilpailu 2, Upinniemi, Ilmoit-
tautumiset 

27.-29.9.2012
Turvallisuus- ja puolustus-
messut 2012, Lahti

lokakuu
Barettimarssi, Dragsvik

marraskuu
Killan ja PERY:n yhteinen 
syyskokous

30.11.2012
Talvisodan muistoja ja ad-
ventin lauluja-konsertti

Viime vuoden Selviytymiskurssilla killan Henrik Nisén ja laskuvarjojää-
käri maj evp Jouni Lahti harjoittelivat mm. paalusolmun tekemistä.

Juhlavuosikokous

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillan 50-juhlavuoden vietto 
alkoi 15.3. Kansallissalissa pi-
detyllä vuosikokouksella, jos-
sa Eero Sivunen (tämän leh-
den pitkäaikainen ex-päätoi-
mittaja) kutsuttiin merkittävis-
tä ansioistaan killan kunniajä-
seneksi. Hasse Rekola jatkaa 
puheenjohtajana ja myös joh-
tokunta jatkaa lähes entisellä 
kokoonpanolla, uusia jäseniä: 
Kai Masalin ja Timo Siitonen.  

Kuivasaaren järeä 
museotykki ampuu 

Killan jäsenistä muodos-
tettu tykkiryhmä ampui 
12.4. Kuivasaaren järeällä 
kunnialaukaukset Helsingille, 
josta tuli pääkaupunki 200 
vuotta sitten. Ammunta saa-
vutti laajaa medianäkyvyyttä 
niin lehdistössä kuin TV-uu-
tisissakin ja killan facebook.
com/rtkilta - sivuilla olevaa 
”elävää” ammuntatapahtumaa 
on klikattu jo yli 10 000 ker-
taa. Seuraavat kunnialauka-
ukset ammutaan merivoimien 
vuosipäivänä 9.7. sekä tietys-
ti killan 50-vuotisjuhlien yhte-
ydessä 1.9.

50v-pääjuhla vietetään 
Kuivasaaressa

Kesän päätteeksi järjestetään 
lauantaina 1.9. Kuivasaaressa 

Suomenlinnan Rannikko                   tykistökilta 

Killan 50-              juhlavuosi on käynnistynyt
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tua myös ulkomaalaiset. Lau-
antaina 16.6. ja 11.8. on mah-
dollisuus osallistua pelkästään 
luontokierrokselle museokier-
roksen asemesta. Retkien hinta 
on 30 euroa aikuisilta ja 10 eu-
roa 5–16-vuotiailta lapsilta. Ve-
nematkat lähtevät klo 11.00 ja 
klo 13.30 Merisatamasta ravin-
tola Caruselin edestä. Kuivasaa-
reen perustetaan retkien ajaksi 
sotilaskoti, jossa voi munkkikah-
vien lisäksi hankkia myös killan 
julkaisemia Rykmentin alueen 
saarista kertovia historiikkeja. 

Lisätietoja www.ihalines.fi koh-
dasta Suljettu linnake. 

Kajanuksen sauna

Upinniemen varuskunnassa 
olevaa Robert Kajanuksen uu-
sittua saunaa ovat tervetullei-
ta käyttämään killan jäsenten 
lisäksi myös yritykset ja muut 
upean löylypaikan tarvitsijat. 
Lisätietoja mm. hinnoista, va-
raustilanteesta ja kulkulupame-
nettelystä Mauri Harju (0400 
443 749). 

Hasse Rekola

Suomenlinnan Rannikko                   tykistökilta 

Killan 50-              juhlavuosi on käynnistynyt

Eero Sivunen (oikealla) kutsuttiin vuosikokouksessa killan kunniajäsenek-
si. Vasemmalla killan puheenjohtaja Hasse Rekola

monipuolinen 50-vuotisjuhla, jo-
hon kiltalaisten lisäksi myös yh-
teistyökumppanit toivotetaan ter-
vetulleiksi. Ohjelmasta ja ilmoit-
tautumisista tarkemmin killan 
nettisivuilla www.rt-kilta.net.

Yhteiskuljetus Kuivasaa-
reen lähtee Kauppatorilta Kaup-
pahallin laiturilta klo 10. Paluu 
saaresta takaisin Kauppatorille 
tapahtuu porrastetusti klo 14–
16 välisenä aikana. Vieraita pyy-
detään varautumaan ”monipuo-
liseen” loppukesän säähän.

Kunnialaukausten ampu-
misen lisäksi juhlassa paljas-
tetaan viimeinen saareen tuo-
tu museotykki, julkistetaan 
50-vuotishistoriikki ja huomi-
oidaan kiltaa tukeneita tahoja. 
Vieraille järjestetään monipuo-
linen museoalueen esittely vi-
deoesityksineen, tulenjohtotor-
neineen, keskiöineen ja tykkei-
neen sekä tarjoillaan hernesop-
paa ja nautitaan munkkikahvit. 
Muistakaa ilmoittautuminen, 
ettei hernesoppa lopu kesken. 
Tervetuloa!

Kuivasaaren 
yleisöviikonloput

Kesällä järjestetään jälleen ”suu-
relle yleisölle” tarkoitettuja mak-
sullisia yleisöretkiä Kuivasaaren 
museolinnakkeelle kolmena vii-
konloppuna: 16.–17.6., 21.–
22.7. ja 11.–12.8., joista viimei-
selle sunnuntaille voivat osallis-
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Rannikkotykistösäätiö

R annikkotykistösäätiön val-
tuuskunta kokoontui vuo-

sikokoukseensa 10.4.2012 
Lemminkäinen Oyj pääkontto-
riin Helsingissä. Kokousisäntä-
nä toimi Lemminkäinen Oyj:n 
toimitusjohtaja Timo Kohtamä-
ki, joka valotti kokousosallistu-
jille Lemminkäinen-konsernin 
monialaista ja kansainvälistä 
toimintaa ennen varsinaista ko-
kousta. Lisäksi merivoimien esi-
kuntapäällikkö ja säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja lippuea-
miraali Veijo Taipalus valotti ly-

hyesti valtuuskunnalle rannikko-
joukkojen kehitysnäkymiä osa-
na puolustusvoimauudistusta.

Valtuuskunta valitsi koko-
uksessaan puheenjohtajana 
jatkamaan toimitusjohtaja Keijo 
Tapiovaaran. Uudeksi 1. vara-
puheenjohtajaksi valittiin Timo 
Kohtamäki ja 2. varapuheen-
johtajana jatkaa prikaatikenraali 
Asko Kilpinen. Uusiksi jäseniksi 
valtuuskuntaan valittiin RSKY:n 
puheenjohtaja Anne Kärki, pää-
toimittaja Jaakko Puomila sekä 
myyntijohtaja (komkapt evp) 

Mauri Mikkonen. Valtuuskun-
nan hyväksymän toimintasuun-
nitelman mukaisesti säätiö jat-
kaa perinteiseksi muodostunut-
ta toimintaansa pyr kien edistä-
mään rannikkojoukkojen piiris-
sä tapahtuvaa kehitystyötä ja 
perinteiden vaalimista palkitse-
malla ja tukemalla taloudellises-
ti tutkimus- ja kehitystyötä sekä 
opiskelua.

terveisin,
RT-säätiön asiamies

Anssi Munkki
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Tattoon tahdissa Hurmaavaan Haminaan!

Osta lippusi ajoissa!

Hamina Tattoon marssihow’t
•  pe 3.8.  klo 14.00 ja 20.00 
•  la 4.8.  klo 14.00 ja 21.00 
•  su 5.8.  klo 14.00

Heinä-elokuun vaihteessa 2012 Haminan 
kadut, puistot ja rannat täyttyvät jälleen 
kansainvälisestä musisoinnista ja iloisista 
ihmisistä. Perinteiseen tapaan Tattoo-
viikon aikana sotilassoittokunnat esittävät 
sotilaallista ja kevyempää ohjelmistoa 
lukuisissa ilmais- ja soittokunta-
konserteissa sekä marssishowesityksissä. 

Tattoo-soittokunnat 2012
•  Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta, 
 Suomi
•  Kaartin Soittokunta, Suomi
•  Yhdistetty Karjalan Sotilassoittokunta ja 
 Rakuunasoittokunta, Suomi
•  Fanfara Bersaglieri “A Caretto”, Italia
•  Kuninkaallinen Soittokunta, Hollanti
•  Latvian Maavoimien Keskussoittokunta, 
 Latvia
•  Moskovan Laivaston Soittokunta, Venäjä
•  Signaalisoittokunta, Versailles, Ranska

Ilmaiskonsertteja, Tattoo-markkinat, 
Tattoo-juna, näyttelyitä, harrastaja-
ryhmien esityksiä ja muuta oheis-
ohjelmaa koko viikon ajan.
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Turun Rannikkotykistökilta

antti kevätlaHti

K illan vuosikokous oli 
11.2.2012. klo 14 Heik-

kilän Sotilaskodissa mukavan 
runsaalla osanotolla. Vuosiko-
kouksella oli ilo ja kunnia kut-
sua perustajajäsen Heikki Pelto-
sen killan kunniajäseneksi.

Vuosikokous valitsi killan 
puheenjohtajaksi edelleen Arto 
Heinosen. Pitkän päivätyön kil-
lan hyväksi tehneiden Veijo Sil-
lanpään ja Simo Hangelinin tilal-
le valittiin Petri Leppäkoski sekä 
Tapio Hirvonen. Hallitus valitsi 
keskuudestaan varapuheenjoh-
tajaksi Sakari Kinnarisen, sih-
teeriksi Petri Leppäkosken ja 
tiedottajaksi Mikael Kaskelon.

Vuoden 2012 juhlavuo-
den teema on killan 50-vuoti-
nen toiminta ja rannikkopuolus-
tus. Teema näkyy juhlatilaisuuk-
sien lisäksi KALKAS -lehden jul-
kaisuna, useina linnakevierailui-
na ja Viron sotahistoriaan pai-

nottuvana matkana huhtikuus-
sa sekä kiltapäivinä Gyltössä 
toukokuussa. Toimintasuunni-
telma on suuntaa antava, joten 
vierailujen ja matkojen ajankoh-
dat saattavat muuttua.

Kesäkuu

1.6. kiltamatka Mäkiluodon 
linnakkeelle

2.6. Askaisten Ritaripuiston 
muistotilaisuus

4.6. Puolustusvoimien 
lippujuhlapäivän 
tilaisuudet.

8.6. Laatokan Puolustajien 
Perinneyhdistyksen mat-
ka Turun Rannikkoryk-
mentin alkulähteille

16.6. Kotimaiset Kiltapäivät 
Lahdessa

Heinäkuu

9.7. Merivoimien vuosipäivä 

Elokuu

11.8. matka Kuuskajaskarin 
linnakesaarelle Raumalle

Syyskuu

8.9. matka Örön 
linnakesaarelle

8.9. Varsinais-Suomen 
Kiltapiiri ry:n 
ampumapäivä Raasissa

27.–29. välisenä aikana 
matka Turvallisuus- 
ja puolustusmessuille 
Lahteen

Turun Rannikkotykistökilta 
itäisessä Virossa 27- 29.4 
2012

Kilta teki viisikymmentävuotis-
juhlavuotenaan kiltamatkan Vi-
roon tutustuakseen Viron itäi-
sen rannikon tapahtumiin toisen 
maailmansodan aikana. Erityi-
sen mielenkiinnon kohteena oli-
vat Jumindan niemen tapahtu-
mat elokuun 1941 lopulla. Ne 
ovat julkinen salaisuus, josta 
yksikään osapuoli ei halua teh-
dä numeroa. Tarina on vaikea 
ja monimutkainen, mutta siitä 
on saatavilla julkista tietoa jo-
hon kannattaa tutustua. Tiedot 
ovat kuitenkin ristiriitaisia ja nii-
hin kannattaa suhtautua varauk-
sella, sillä eri osapuolilla on omat 
intressinsä esittää asiat itselleen 
edullisessa valossa, eikä abso-
luuttisia faktoja ole. Arvioiden 
mukaan miinoihin ajaneet aluk-

V iime ja tämän vuo-
den aikana olemme 

saaneet merkittävästi uu-
sia jäseniä. Sopiiko sinul-
le arvoisa jäsen, että saat 
yhden uuden jäsenen 
mukaan vuonna 2012. 
Totuushan on, että jäsen 
tuo jäsenen. Vuoden lo-
pussa meitä olisikin sitten 
jo tuplamäärä!

Heikki Peltonen.
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Turun Rannikkotykistökilta

kuva/SakaRi kinnaRinen

K ilta toivottaa Ran-
nikon Puolustaja 

– lehden lukijoille aurin-
koista kesää sekä piris-
tävän kesäisiä merituu-
lia! Omalle jäsenkunnal-
le toivotetaan juhlamieltä 
ja osallistumista killan ti-
laisuuksiin.
Tiedottaja Mikael Kaskelo

set veivät mukanaan jopa viisi-
toistatuhatta henkilöä, valtaosa 
siviilejä.

Tutustuimme myös Viron 
vapaussodan museoon Lage-
dissa. Se on yhden miehen, Jo-
hannes Törsin aikaansaannos. 
Kohde on tutustumisen arvoi-
nen ja yksittäisten esineiden 
määrä hämmästyttävä, vaikka 
joidenkin mielestä alkoi olla vai-
keaa nähdä metsää puilta.

Lauantaipäivä oli varattu 
Narvan rajakaupunkiin tutustu-
miseen. Sää suosi meitä ja har-
maanoloinen kaupunki komeine 
linnoituksineen molemmin puo-
lin rajajokea näyttäytyi matka-
miehille parhaimmillaan. Kävim-
me myös Sinimäessä laskemas-

sa seppeleen Viron vapaustais-
telijoiden muistomerkille. Siel-
lä matkasta vastannut kiltaveli 
Matti Komi valaisi meille Viron 
vaikean ja monivaiheisen itse-
näistymisen käänteitä.

Sunnuntain päätapahtuma 
oli tutustuminen Tapan varus-
kuntaan. Meille olisi järjestynyt 
paljon kattavampikin ohjelma 
ruokailuineen kaikkineen, mut-
ta ikävä kyllä aika ei ollut puolel-
lamme. Näimme kuitenkin esi-
tyksen varusmiesten oloista ja 
varustuksesta ja saimme tutus-
tua varuskunnan tiloihin.

Matka onnistui hienosti ja 
kiitoksen ansaitsivat omat ja 
vieraat esiintyjät, joiden ansios-
ta tiedämme nyt paljon enem-

män, kuin matkaan lähties-
sämme. Matkaseura oli hyvää 
ja hauskaakin osattiin pitää juu-
ri sopivasti - kiitos siitä kaikille 
mukana olleille!

Arto Heinonen

Kilta kunnioitti Viron vapaustaistelijoiden muistoa Sinimäessä.
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Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys

Yhdistyksen vuosikokous 
– Russarö luovutuskuntoon vuoden loppuun mennessä

P erinneyhdistys piti lauantai-
na 24.3. vuosikokouksen-

sa Hangossa ravintola Roxxissa. 
Paikalla oli runsaslukuinen osan-
ottajajoukko ja kutsuttuina vierai-
na hankolainen komentaja Han-
nu Kinnunen merivoimien esi-
kunnasta sekä komentajakaptee-
ni Mikko Laakkonen Suomenlin-
nan Rannikkorykmentistä.

Yhdistyksen jäsenmäärä 
on kasvanut viime vuodesta ol-
len nykyisin 409. Jäsenmäärän 
kasvu kertoo maanpuolustus-
hengen voimakkuudesta. 

Kokous valitsi Perinneyh-
distyksen puheenjohtajaksi ny-
kyisen puheenjohtajan Veikko-
Olavi Erosen sekä varapuheen-
johtajaksi Jarmo Valtimon. Sekä 

puheenjohtaja että hallitus sai-
vat jäsenkunnalta lämpimät kii-
tokset hyvin hoidetusta työstä.

Vuosikokouksen alussa ko-
mentaja Hannu Kinnunen toi 
merivoimien komentajan kontra-
amiraali Veli-Jukka Pennalan ter-
vehdyksen ja kiitokset hyvin toi-
mineelle yhdistykselle. Hän ker-
toi myös merivoimien kehitys-
suunnitelmista ja tulevista muu-
toksista vuoteen 2016 mennes-
sä. Perustehtävä on meriyhte-
yksien turvaaminen, sillä näistä 
yhteyksistä riippuu Suomen ky-
ky selvitä kriisiajasta. Sitä tarkoi-
tusta varten laajennetaan alus-
kantaa mm. uusilla Mito-aluk-
sella. Myös organisaatiota uu-
sitaan: vuoteen 2015 mennes-
sä siirretään merivoimien materi-
aalilaitos osaksi puolustusvoimi-
en logistiikkalaitosta. Myös tutki-
mustoiminta siirtyy puolustusvoi-
mien tutkimuslaitokseen osaksi 
suurempaa kokonaisuutta.

Komentajakapteeni Mikko 
Laakkonen Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentistä kertoi muu-
toksista paikallistasolla. Kotkan 
Rannikkopataljoona lakkau-
tetaan vuoden 2013 loppuun 
mennessä sen tehtävien siirty-
essä muille yksiköille. Säästö-
jen ja alasajojen puristuksessa 
on yksi asia, josta ei ole tingitty: 
varusmiehille annettavan kou-
lutuksen tasosta. Tämä päätös 
osoittaa kypsää harkintakykyä. 
Jos koulutuksesta tingitään, tin-
gitään samalla puolustuksen us-
kottavuudesta.

Russarö on saatava luovu-
tuskuntoon vuoden 2012 lop-
puun mennessä. Sen omistajat 
Senaattikiinteistö ja Metsähalli-
tus edellyttävät, että saari saa-
tetaan tilaan, jossa omistaja voi 
vapaasti vuokrata tai myydä tilo-
ja. Perinneyhdistys siirtää Rus-
sarön kasarmin perinnetuvista 
esineistön ja huonekalut pois 
Hankoon, ellei yhdistys toisin 
sovi Senaattikiinteistön kanssa. 
Hankoon siirto on todennäköis-
tä, sillä uusi omistaja edellyttää 
vuokranmaksua perinnetuvista. 
Perinneyhdistys on ylläpitänyt 
perinnetupia 10 vuotta.

Russarö säilyttää silti edel-
leen asemansa valmiuslinnak-
keena, jolloin mm. tykkikalusto, 
tulenjohto, valvonta ja johtamis-
järjestelmät jäävät ennalleen.

Pertti Kavén / Hangon Lehti 

Vuosikokous valitsi Veikko-Olavi  
Erosen jatkamaan Hangon 
Ran nikko patteriston Perinne-
yhdistyksen puheenjohtajana.

Komentajakapteeni Mikko Laakko-
nen kertoi puolustusvoimien uudis-
tusten käytännön vaikutuksista me-
rivoimiin ja rannikkopuolustukseen.

peRtti kavén
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Järjestöt

Rannikkotykistön perinneyhdistys

Rannikkotykistön  
perinneyhdistyksen vuosikokous

ove enqviSt

R annikkotykistön perin-
neyhdistys piti vuosiko-

kouksensa tänä vuonna Han-
gossa 25. huhtikuuta. Kokouk-
seen osallistui 9 yhdistyksen jä-
sentä. Kokous aloitettiin yhdis-
tyksen tarjoamalla maittavalla 
kokouslounaalla. Lounaan jäl-

keen pidettiin varsinainen ko-
kous, joka sujui ilman yllätyk-
siä. Ove Enqvist jatkaa yhdis-
tyksen puheen johtajana. Kaikki 
erovuoroiset hallituksen jäsenet 
valittiin uudestaan.

Kokouksen jälkeen tutus-
tuttiin Tulliniemen merivartio-

asemaan aseman päällikön 
opastuksella. Ennen kotiinpa-
luuta ehdittiin vielä juoda koko-
uskahvit.

Ove Enqvist
enqvist(ät)oktanet.fi

040 552 4136

Perinneyhdistys tutustumassa Tulliniemen merivartioasemaan.



122

Yhteinen julkaisumme

Rannikkoupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Sakari Martimo
GSM +358 299 340 100
sakari.martimo@mil.fi

Rannikkotykistösäätiö
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Keijo Tapiovaara, GSM 0400 412 600
Hallituksen puheenjohtaja
Veijo Taipalus
Asiamies Anssi Munkki
Nahkurintie 3 C, 01900 Nurmijärvi
GSM: 050 5528585
anssimunkki@gmail.com

Merivoimat
Tiedottaja Minna Suominen
Merivoimien Esikunta, PL 58, 
20811 Turku
minna.suominen@mil.fi

Meriupseeriyhdistys
Puheenjohtaja Markus Aarnio
Brontie 2 As 10, 02400 Kirkkonummi
Puh 0299 320 100
markus.aarnio@mil.fi

Rannikkotykistön 
Opistoupseerit
Puheenjohtaja Tatu Vartiainen
Ojahaantie 11 B 25, 01600 VANTAA
Puh 02 998 00, GSM 0400 959370
tatu.vartiainen@mil.fi

Rannikkosotilaskotiyhdistys
Puheenjohtaja Anne Kärki
Uudenmaankatu 62 B 36
05830 Hyvinkää
GSM 041-4679290
anne.m.karki@luukku.com

RT-kerho johtorengas
Puheenjohtaja Toni Aalto
GSM 040 311 3348
toni.aalto@iki.fi

Sininen Reservi ry
Puheenjohtaja Jarmo Holm
Kreivinkatu 3 a 4, 21100 Naantali
GSM 0400 524253
jarmo.holm@hotmail.fi

Sinisen Reservin Säätiö
Asiamies Pekka Takki
Nuuksiontie 44 B, 02820 Espoo
GSM 040 554 5443
pekka.takki@srs.fi

Rannikkojääkärikilta
Puheenjohtaja Antti Rautiainen
Solbackantie 22, 02880 VEIKKOLA 
Gsm: 050 556 1825 
antti@rautiainen.fi

Rannikkojääkäri pataljoonan  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Mika Kiuru
Vanha Valtatie 185 as.12
04500 Kellokoski
e-mail: mika.kiuru@finnair.fi

Rannikon Puolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Kymenlaakson  
Rannikonpuolustajain kilta
Puheenjohtaja Esa Terviö
Kotilotie 6, 48310 Kotka
GSM 0440 837 846
esa.tervio@luukku.com

Selkämeren Rannikkokilta
Puheenjohtaja Tauno Setälä
Savenvalajanvahe 4 C 25
26100 Rauma
GSM 040 510 5547
tauno.setala@kolumbus.fi

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Hans-Peter Rekola
Laurintie 6, 02180 Espoo
GSM 0400 426 951
hasse.rekola@elisanet.fi
www.rt-kilta.net

Turun Rannikkotykistökilta
Puheenjohtaja Arto Heinonen
Toivolankatu 23 as. 15, 20810 TURKU
GSM 040 775 1531
arto.heinonen4@luukku.com

Rannikkotykistön 
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Ove Enqvist
Hevoshaantie 9 D 6, 01200 Vantaa
GSM 040 552 4136
enqvist@oktanet.fi
www.rannikkotykisto.fi

Turun Rannikkotykistö-
rykmentin Perinneyhdistys ry
Puheenjohtaja Tom Lund/MERIVE
c/o Ari Ahomäki
Iltatuuli 6, 21600 Parainen
rtperinne@gmail.com
www.turrtr.net

Hangon Rannikkopatteriston  
perinneyhdistys
Puheenjohtaja Veikko-Olavi Eronen
Narvikinkatu 20, 10900 Hanko
GSM 040 824 8679
Puh 019 248 1163
veikkoe@hotmail.com

Laivaston kilta
Puheenjohtaja Olavi Niskanen
Hovilankatu 1 B 6, 20660 LITTOINEN
GSM 050 465 9309
olavi.niskanen@gmail.com

Kymen Laivastokilta
Puheenjohtaja Tapio Riikonen
Vesikatu 10, 49400 Hamina
GSM 050 540 5417
tapio.riikonen@haminetti.net

Helsingin Laivastokilta
Puheenjohtaja Lars Eklund
Anianpellontie 10 B 17 
00700 Helsinki
GSM 050 552 2756
larseklund@kolumbus.fi 

Turun Laivastokilta
Puheenjohtaja Reino Varinowski
Talinkorventie 3 B 37, 20320 Turku
GSM 044 282 2145
reino.varinowski@turunlaivastokilta.net

Pohjanlahden Laivastokilta
Puheenjohtaja Teuvo Roden
Pietarsaarenkatu 2 A 3, 65350 Vaasa
GSM 0500 665 413
teuvo.roden@netikka.fi

Helsingin Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Sami Linnermo
Paljekuja 2, 03300 Otalampi
GSM 050 512 3364
sami.linnermo@lvi-linnermo.com

Helsingin Miinanraivaajakilta
Puheenjohtaja Erik Erwes
Linnankoskenkatu 11 A 10
00250 Helsinki
GSM 0400 503 099
erwes@erwes.com

Laivaston Sukeltajakilta
Puheenjohtaja Keijo Karimäki
Keulatie 39 B, 00980 Helsinki
GSM 0500207815
keijokar@saunalahti.fi

Turun Reservimeriupseerit
Puheenjohtaja Heikki Laiho
Linnankatu 11 a 3, 20100 Turku
GSM 0400 520 620
heikki.laiho@turunreservimeriupseerit.fi
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Rannikon Puolustajan  
teemat 2012
3/2012 Arvot ja etiikka sekä 

puolustusvoimien yhteiset 
toimialat

4/2012 Puolustusvoimien ja 
merivoimien tulevaisuus

Tapahtumakalenteri 2012

www.rannikonpuolustaja.fi

Helsingin Miinanraivaajakil-
lan kokous joka kuukauden 
toinen tiistai klo 13.00 
ravintola White Ladyssa.

8.6. Laatokan Puolustajien 
Perinneyhdistyksen matka 
(s. 118)

16.6. Kotimaiset Kiltapäivät 
Lahdessa (s. 118)

16.-19.6. Sotahistoriallinen retki 
Laatokan Karjalaan sekä 
Kannakselle (s. 114)

5.7. Rannikkojääkärikillan 
ylimääräinen kokous 
Dragsvikin varuskunnassa 
(s. 114)

5.7. Teikarin päivä, Dragsvik 
ja Upinniemi (s. 114)

9.7. Merivoimien  
vuosipäivä (s. 10)

10.-12.8. Kanoottivaellus,  
Dragsvik - Tammisaaren 
saaristo (s. 114)

11.8. matka Kuuskajaskarin 
linnakesaarelle Raumalle 
(s. 118)

1.9. Suomenlinnan Rannikko-
tykistökillan 50-vuotisjuh-
la Kuivasaaressa (s. 115)

8.9. matka Örön linnakesaa-
relle (s. 118)

8.9. Varsinais-Suomen Kilta-
piiri ry:n ampumapäivä 
Raasissa (s. 118)

23.9. Sinisen Reservin ampu-
makilpailu 2, Upinniemi 
(s. 114)

27.-29.9. Turvallisuus- ja  
puolustusmessut 2012, 
Lahti (s. 114)

Uusimman sukupolven ohjusjärjestelmä, RBS15 MK3, mahdollistaa 
nopean reaktion ja korkean läpäisykyvyn missä tahansa skenaariossa 
avomeriolosuhteista aina rannikkotaisteluihin ja maaoperaatioihin. 

Pitkän kantaman ja ohjattavuuden ansiosta hyökkäys voi kohdistua 
yhtä hyvin lähietäisyydellä kuin horisontin takana sijaitsevaan 
maaliin. Joka sään toimintakyky, kyky toimia vihollisen elektronisen 
häirinnän alla ja kyky lentää lähellä meren pintaa luovat yhdessä 
kokonaisuuden, jonka avulla vaikeinkin vihollinen on lyötävissä.

RBS15 Mk3 – suorituskykyä ja voitokkuutta. 

www.saabgroup.com

anticipate tomorrow

JÄRJESTELMÄ

KANTAMA

TEHOKKUUS

MAASTA MAAHAN  
AMMUTTAVA OHJUS

> 200 kM

kORkEA LÄPÄISYkYkY

TARJOAMME 
SUoritUSKYKYÄ




