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Eurooppalainen puolustus on karikkoista
Mahdollisen sotilaallisen interven-
tion uhan lisäksi ehkä suurempi on 
kyberuhka tänään. Kybervaikutta-
misella pyritään iskemään sähköi-
sen ja verkotetun yhteiskunnan 
turvallisuuteen. Lamauttamalla 
kyberkeinoin yhteiskunnalle elin-
tärkeitä toimintoja, esimerkiksi 
rahaliikenne, energiantuotanto, 
vesihuolto, logistiikan toimitus-
ketjut tai vaikkapa lennonjohto, 
saadaan yhteiskunta polvilleen.  

Kybervaikuttaminen on yksi toi-
mintakeino hybridivaikuttamisessa. 
Muita saattaisi olla muun muassa 
poliittinen vaikuttaminen, taloudel-
liset keinot, erilaiset salaiset operaa-
tiot (”kuten pienet vihreät miehet”), 
valtiolliset tai niitä tukevat rikolliset 
toimenpiteet ja viime kädessä soti-
laalliset keinot, niillä uhkaaminen tai 
niiden käyttö.  

Juuri nyt kuluneen kliseen mukaan 
turvallisuuspolitiikan mannerlaatat 
ovat liikkeessä. Juuri kun oli päästy 
Trumpin tempoilevasta presidentti-
kaudesta ohi, teki hänen seuraajansa 
sukellusvenekaupat Australian kans-
sa ohittaen Ranskan jo solmitun so-
pimuksen. 

Ranska oli sopinut dieselkäyttöisistä 
sukellusveneistä, nyt Biden toi pöy-
dälle ydinkäyttöisen teknologian. 
Operaatioon sisältyi Australian, Yh-
dysvaltojen ja Britannian ilmoittama 
uusi Aukus-nimellä kulkeva puolus-
tusliittouma. Liike ei saanut tyylipis-
teitä ja Ranska hurjistui asiasta.

Kun ajatellaan sotilaallisen uhan 
torjuntamahdollisuuksia Euroopan 
Unionin kannalta niin tosiasia on, 
että Euroopan toinen ydinasevaltio 
Iso-Britannia on jättänyt unionin. 
Toinen jäljelle jäänyt Ranska, joka 
on hakenut ja hakee johtoasemaa 
Euroopassa, on syvästi pillastunut 
angloamerikkalaisten kumppanien 
operaatiosta. 

Saksan kantaa on vaikea arvioida 

ennen uuden liittokanslerin valin-
taa. Kun USA:n päähuomio on ihan 
odotetusti kääntynyt Tyynen meren 
suuntaan Euroopan sijasta, voidaan 
miettiä mitä tämä kaikki tarkoittaa 
Euroopan puolustuskyvylle.

Kuten Ari Pesonen toteaa kolumnis-
saan Uudessa Suomessa 20.9.2021 
Venäjä kunnioittaa vain niitä valtioita 
joilla on ydinase käytössään. Sotilaal-
linen voimankäyttö kuuluu edelleen-
kin keinovalikoimaan kuten on nähty 
muun muassa Georgiassa, Ukrainas-
sa ja Syyriassa.

Sotilaallinen tahtokaan ei näytä ole-
van EU:n vahvuuksia. Ursula von der 
Leyenin raportoidaan sanoneen: ”so-
tilaallisista kyvyistä yhteistyö ei ole 
kiinni. Vaikka käytössä olisi maailman 
kehittyneimmät joukot, mutta ei ole 
valmiutta käyttää niitä, mitä hyötyä 
niistä on?” Kehitys näyttää menevän 
aika kimurantiksi meidän kannaltam-
me. 

Ylipäällikkömme Sauli Niinistö on ol-
lut huolissaan EU:n puolustuskyvyn 
kehittämisestä. Hänen mielestään 
jos asiat menevät EU:n kannalta huo-
nompaan suuntaan NATO saattaa 
tulla vastaan ja se edellyttää tietysti 
poliittisia päätöksiä. 

EU:n sisällä on erilaisia intressejä. Ete-
läiset maat katsovat enimmäkseen 
etelän Välimeren suuntaan, Ranska 
ottanee entistä enemmän etäisyyttä 
transatlanttisiin suhteisiin. Suomen 
pitäisi tarkoin harkita meille sopivin 
viiteryhmä EU:n sisällä unohtamatta 
kuitenkaan USA:ta.
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Patria vuodesta 
1921

Sata vuotta on vahva perusta yhdessä tekemiselle ja menestymiselle. 
Se on perusta turvalliselle tulevaisuudelle. 

Tutustu sataan tarinaan osoitteessa  
patriagroup.com
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Arvoisat jäsenet ja lukijat

Edellisen lehden ilmestymisen ai-
kaan Suomen tilanne korona -taiste-
lussa näytti niin positiiviselta, että us-
kaliaasti suunnittelimme yhdistyksen 
95-vuotisen taipaleen juhlistamista, 
syyskokousta ja huoltotapahtuman 
järjestämistä perinteiseen tapaan. 
Toisin kävi, toivottavasti ensi vuonna 
tilanne on normaalimpi ja pystymme 
tapaamaan kasvotusten.

Yhdistyksen nettisivusto on nyt uu-
distettu. Mielestäni hallituksen toi-
meliaat jäsenet ovat onnistuneet 
työssä hyvin. Alusta sisällölle on 
päivitetty. Sisällön tuotannosta ja 
laadusta vastaavat osaltaan hallitus 
ja tietenkin jäsenistö. Antakaa pa-
lautetta sivuston kautta tai suoraan 
hallituksen jäsenille. Kannattaa edel-
leenkin muistaa, että yhdistyksen 
toimintaan liittyvä ja lähes tosiaikai-
nen tiedottaminen tapahtuu omilla 
nettisivuilla.

Tämän vuoden teemana on huolto-
varmuus. Huoltovarmuudella var-
mistetaan kriittisten toimintojen ja 
materiaalin saatavuus tilanteessa, 
joka uhkaa yhteiskunnan normaa-
lia toimintaa. Suomessa huoltovar-
muuteen liittyvät asiat on hoidettu 
erinomaisesti. Kiitos tästä kuuluu lain 
säätäjille ja käytännön toteuttajille. 
Käytännön toteutuksessa yritykset 

ovat tärkeimmässä roolissa. Ei ole 
itsestään selvää, että yritys sitoutuu 
huoltovarmuusvelvoitteisiin. Syykin 
on selvä – raha. Joissain tapauksis-
sa yritystä tuetaan huoltovarmuus-
velvoitteen toteuttamisessa. Hyvä 
niin. Tukeen käytetään kuitenkin 
Suomeen veroja maksavien rahoja 
ja siitäkin syystä homma pitää hoi-
taa huolellisesti. Huoltovarmuudel-
le kriittisen yrityksen toiminta pitää 
mielestäni olla taloudellisesti ja toi-
minnallisesti terveellä pohjalla. Mi-
käli näin ei ole, tulee yrityksen tuot-
teen tai palvelun olla yhteiskunnan 
toiminnalle äärimmäisen kriittistä, 
kotimaisuusasteen lähestyä 100 % ja 
sellaista mitä ei poikkeavassa tilan-
teessa kyetä muilla keinoin korvaa-
maan. Oman työnantajani kannalta 
merkittävää on myös kyseisen yri-
tyksen kyky hoitaa jälkimarkkinoin-
ti – jopa kymmeniä vuosia tuotteen 
hankinnan jälkeen.

Korona-exit on suunnittelussa ja osin 
jo toteutuksessa. Toivotaan, että ky-
seinen virus noudattaa sitä myös. 
Muistetaan exitin toteutuessa säi-
lyttää vähintään tiedustelukosketus 
virusviholliseen, jotta voimme tarvit-
taessa jatkaa taistelua uudelleen, val-
miimpana ja oma taistelukykymme 
palautettuna. Mukavaa syksyä.

Puheenjohtajan kynästä

Yhdistyksen puheenjohtaja
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Logistiikan huoltovarmuuden kehittäminen ot-
taa ison loikan eteenpäin

Maailma muuttuu ja toimintaym-
päristön muutosnopeuskin on 
valtava. Vastauksena muutokseen 
Huolto-varmuuskeskuksessa on 
aloitettu toimintamalli, jossa huol-
tovarmuuden kehittäminen ja yl-
läpito toteutetaan ohjelmallisesti. 
Tällä hetkellä ohjelmia on neljä ja 
niistä yksi eli Logistiikka 2030 kes-
kittyy huoltovarmuudelle tärkeän 
logistiikan varmistamiseen. 

Logistiikan huoltovarmuuden ke-
hittämiseen ja ylläpitoon tähtäävän 
Logistiikka 2030:n viiden vuoden 
kaavailtu budjetti on 50 miljoonaa 
euroa. 

Verrattuna aiempaan logistiikan 
huoltovarmuuden kehittämiseen 
voitaneen todeta, että käytettäväksi 
on nyt annettu - ja myös julkisanottu 
- kertaluokkaa suuremmat taloudel-
liset resurssit aiempaan verrattuna. 
Tavoitteet ovat paljon korkeammalla 
ja nyt voimme oikeasti satsata kehit-
tämiseen suhteessa ”pelkkään” yllä-
pitoon.    

Ohjelman visio on työstetty yhteis-
työssä Huoltovarmuusorganisaation 
kanssa ja se on ”Huoltovarmuudelle 
välttämätön logistiikka sietää vaka-
via häiriöitä ja toimii poikkeusolois-
sa”. 

Lisäksi määrittelimme kehittämisen 
kehikon, joka muodostuu erilaisista 
kokonaisuuksista, kuten yhteistyön 
kehittämisestä ja toimintakyvyn vah-
vistamisesta sekä erilaisista kehittä-
misalueista. 

Maanpuolustuksen näkökulmas-
ta huomio kiinnittyy kehittämis-

alueeseen ”Varautuminen HNS- ja 
MIL-MOB-tilanteisiin”. HNS:llä tarkoi-
tetaan tuttua Host Nation Support 
-toimintamallia, jota Suomessakin 
sovelletaan. MILMOB viittaa taas 
Euroopan unionin sotilaallisen liik-
kuvuuden kehittämistavoitteisiin ja 
suunnitelmiin. 

Suomen puolustusvalmiuden ja soti-
laallisen puolustuskyvyn kannalta si-
viiliyhteiskunnalla ja sen tuottamilla 
logistiikkapalveluilla sekä logistiikan 
mahdollistavilla infrastruktuureilla 
on suuri merkitys. 

Yhtenä aihealueena MILMOB-työssä 
on nostettu esille liikenneinfrastruk-
tuurin kehittäminen siten, että siinä 
huomioidaan sotilaallisen liikkuvuu-
den tarpeet. HNS-konseptissa taas 
hyödynnetään siviilisektorin palve-
luita ja infrastruktuureja. 

Siviilisektorin varautuminen kos-
kee laajasti koko maanpuolustus-
ta

Huoltovarmuuden perusmääritelmä 
sisältää maanpuolustuksen kannalta 
välttämättömien taloudellisten toi-
mintojen ja niihin liittyvien teknisten 
järjestelmien turvaamisen. 

Käytännössä se tarkoittaa, että sivii-
lisektorin logistiikkatoimintojen ja 
palveluiden tulee pystyä tuottamaan 
sekä siviiliyhteiskunnan että soti-
laallisen maanpuolustuksen edellyt-
tämät palvelut myös sotilaallisissa 
poikkeusoloissa. 

Logistiikka 2030 -ohjelmassa tästä 
kokonaisuudesta on erikseen nostet-
tu esiin HNS ja MILMOB, mutta voi-

daan hyvin ajatella, että logistiikan 
siviilisektorin varautuminen ja val-
mistautuminen koskee laajasti koko 
maanpuolustusta.  

Yhteistyö laajenee ja syvenee – 
HVK odottaa avauksia

HNS- ja MILMOB-aiheet leikkaavat 
Huoltovarmuuskeskuksen eri osasto-
jen vastuualueiden läpi. Kun varau-
tuminen HNS- ja MILMOB-tilanteisiin 
on kehittämisalueena osa ohjelmaa, 
se antaa mahdollisuuden ja edelly-
tyksen yhteistyön tiivistämisen si-
dosryhmien kanssa. 

Ohjelman vastuuhenkilöiden ja eten-
kin ohjelmapäällikön tavoitteena on 
tunnistaa ja käynnistää projekteja, 
jotka sopivat tähän kehittämisaluee-
seen.

Kun Puolustusvoimat ja puolustus-
hallinto vastaavat HNS- ja MILMOB 
-asioiden viemisestä eteenpäin, niin 
HVK:n osalta avaamme keskustelun 
ja odotamme avauksia ja ideoita pro-
jekteiksi, jotka parantavat Suomen 
logistiikan varautumista ja toiminta-
edellytyksiä HNS- ja MILMOB -tilan-
teiden varalta. 

Teksti: Tapio Tourula, Logistiikka 
2030 -ohjelman päällikkö
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Varautumisen tavoite on laajemmin-
kin varmistaa maanpuolustuksen 
edellytyksiä, joten kaikki ideat ja esi-
tykset logistiikan varautumisen pa-
rantamiseksi ovat tervetulleita. 

HVK:n näkökulmasta Logistiikka 
2030 -ohjelmalle suunnatut resurs-
sit ovat merkittävät, mutta kuitenkin 
rajalliset. Ohjelman projekteilla pyri-
täänkin erityisesti vipuvaikutukseen 
ja paikkaamaan aukkoja, jotka jäävät 
jäljelle muiden toimenpiteiden jäl-
keen tai ohella. 

Vipuvaikutus toteutuu, kun jokin 
projekti tai toimenpide koetaan tar-
peelliseksi tai hyödylliseksi, mutta ra-
hoitus tai resurssit eivät välttämättä 
mahdollista sen toteutusta. Tällöin 
HVK:n ohjelman kautta voidaan kat-
taa puuttuva osuus ja mahdollistaa 
projektin toteutuminen. 

Luonnollisesti ohjelman projektien 
tulee parantaa huoltovarmuutta ja 
toteuttaa Logistiikka 2030 -ohjel-
man tavoitteita. On huomattava, että 
kaikkien hallinnonalojen tehtävänä 
on osaltaan huolehtia myös huolto-
varmuudesta. 

Laki sanookin, että ministeriöt kehit-
tävät huoltovarmuutta omalla toimi-
alal-laan. Ohjelman avulla hallinno-
nalat voivat siis edistää myös omaa 
tehtäväänsä huoltovarmuuden ke-
hittämisessä. Parhaiten ohjelman 
ajatus toteutuukin projekteissa, jot-
ka tuottavat hyötyä mahdollisimman 
monelle taholle.   

Logistiikka 2030 elää alkuvaihetta  

Tällä hetkellä on menossa projektien 
ja toimenpiteiden toteutusorgani-
saatioiden hankinta ja sopiminen 
ohjelmaan osallistumisesta. HVK on 
tunnistanut, että erityisesti valtion 
viranomaistahot ovat potentiaali-sia 
ohjelman projektien toteutusorgani-
saatioita. 

Tässä toimintamallissa toteutusor-
ganisaatio toteuttaa projektin tai 
toimenpiteen sekä ohjelman kautta 
voidaan rahoittaa projektia. HVK on 

itse organisaationa varsin pieni ja 
Logistiikka ohjelmaa tehdään muu-
taman asiantuntijan voimin. Tämän 
vuoksi HVK ei omina projekteinaan 
voi millään toteuttaa niin monia tai 
laajoja projekteja, joilla ohjelmalle 
ajatellut taloudelliset resurssit voitai-
siin käyttää tehokkaasti ja tarkoituk-
senmukaisesti.  
Ohjelman luonne on siis osaltaan 
myös logistiikan huoltovarmuuden 

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) lakisääteinen tehtävä on kehittää ja 
ylläpitää huoltovarmuutta Suomessa. Tehtävän hoitamiseksi HVK:lla 
on noin 60 työntekijän keskustoimisto ja pooleista sekä sektoreista 
muodostuvaa Huoltovarmuusorganisaatio (HVO), joka kokoaa yhteen 
huoltovarmuuskriittiset yritykset ja organisaatiot. 

Tietoa ohjelmasta päivittyy Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuille: 
huoltovarmuuskeskus.fi.

koko kenttää aktivoiva ja tavoitteena 
on saada toimijat kehittämään huol-
tovarmuutta. 

Yhteistyö on jo tähän saakka ollut 
tiivistä HVK:n ja puolustushallinnon 
kanssa ja ohjelman kautta sitä voi-
daan edelleen laajentaa ja syventää 
samalla, kun huoltovarmuutta pa-
rannetaan entisestään. Käsissä on siis 
positiivinen haaste. 

Kerberos ottaa myös kantaa huoltovar-
muuteen
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Väitöstutkimus luottamuksesta ja rutii-
neista monitoimittajaverkostoissa

Perjantaina 10.9. tarkastetussa 
väitöstutkimuksessa tarkastelin 
monille logistiikkaupseereillekin 
tuttuja monitoimittajaverkostoja. 
Tällainen verkosto muodostuu, 
kun usea yritys kehittää yhdessä 
suorituskykyä Puolustusvoimille. 
Verkoston toiminta ei kuitenkaan 
aina ole yksinkertaista, koska osa 
yrityksestä voi olla samaan aikaan 
kilpailijoita keskenään. Keskityin 
ennen kaikkea siihen, kuinka kil-
pailuasetelman vaikutuksia ja 
haittoja voisi vähentää. 

Tähän ratkaisuksi esitän väitöskirjas-
sa luottamuksen rakentamista ja ru-
tiinien muodostamista. Syy tähän on, 
että ne molemmat lisäävät ennustet-
tavuutta monitoimittajaverkostossa. 

Ennustettavuus puolestaan on ää-
rimmäisen tärkeää kaikille toimijoil-
le, koska sen kautta pystyy esimer-
kiksi suunnittelemaan tulevaa. Toisin 
sanoen, kun toiminta on ennustetta-
vaa, vähenee tarve esimerkiksi suoja-
ta itseään ja voidaan keskittyä yhtei-
seen päämäärään.

Tein väitöskirjaa varten kolme tutki-
musta. Ensimmäisessä tutkimukses-
sa keskityin luottamuksen rakenta-
miseen monitoimittajaverkostossa 
ja tuloksina lyhyesti oli, että rakenta-
misessa kannattaa huomioida useita 
ympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten 
roolit ja vastuut, kulttuuri, lait, erilai-
set yhteistyöfoorumit, liiketoiminta-
mallit, vanhat rakenteet, tilannekuva, 
jne. 

Toisaalta luottamuksen rakentami-
sessa on huomioitava myös käytök-
seen liittyvät tekijät, eli miten asiois-
ta viestiään tai miten omat tavoitteet 
kannattaa missäkin tilanteessa aset-
taa.

Toisessa tutkimuksessa tarkastelin 
sopimusten roolia osana luottamuk-

sen rakentumista ja siinä havaintona 
oli, että monia ensimmäisessä tut-
kimuksessa havaittuja asioita kyllä 
huomioidaan, mutta osaa ei lain-
kaan. 

Esimerkiksi lakien vaikutus tai toimi-
joiden vastuut oli selkeästi kuvattu 
sekä sopimuksissa kerrottiin, kuinka 
esimerkiksi päätöksiä pitäisi tehdä tai 
viestintä toteuttaa. Sopimuksissa ei 
kuitenkaan otettu kantaa esimerkiksi 
henkilösuhteisiin, mikä nousi ensim-
mäisessä tutkimuksessa todella mer-
kittäväksi kokonaisuudeksi. 

Vastaavasti erilaisten organisaatioi-
den tavoitteista tai liiketoimintamal-
lien vaikutuksista ei sopimuksissa ole 
mainintoja, mikä sekin on mielen-
kiintoista, koska intressit voivat vaih-
della hyvin paljon. Joskus yrityksellä 
menee hyvin ja silloin tavoitteena on 
esimerkiksi tarjota mahdollisimman 
hyvää palvelua, mutta joskus menee 
huonosti ja silloin esimerkiksi säästö-
tarve voi muuttaa prioriteetteja. 

Kolmannessa tutkimuksessa tarkas-
telin rutiinien muodostumista. Tar-
kemmin sanottuna keskityin siihen, 
mitä asioita pyritään tekemään ru-
tiineiksi, miten rutiineita muodoste-
taan ja mikä tukee tai haittaa rutii-
nien muodostumista. 

Tutkimuksessa havaitsin, että rutii-
neiksi pyritään tekemään erilaiset 
sekä prosessit että rakenteisiin ja 
rooleihin liittyvät kokonaisuudet. Ru-
tiinien muodostaminen puolestaan 
pyritään tekemään oppimisen kautta 
mutta myös asettamalla rajoitteita. 

Esimerkiksi oppimista tapahtuu vies-
timisen, koulutuksen, palautteen ja 
tarkastusten kautta. Rutiinien muo-
dostumista tukevat ja haittaavat 
erilaiset ilmiöt, jotka voidaan jakaa 
toimijoihin liittyviksi, toimintaan liit-
tyviksi sekä ympäristöön liittyviksi. 
Näistä esimerkkejä ovat yksilöiden 

osaaminen, avoimuus, johtamistai-
dot tai ymmärrys toisten osapuolten 
kulttuurista.

Luottamuksen rakentuminen ja ru-
tiinien muodostuminen eivät siis 
ole yksinkertaisia tai yksiulotteisia 
kokonaisuuksia. Niihin liittyy paljon 
erilaisia yksityiskohtia, jotka pitää ot-
taa huomioon jo aivan päivittäisessä 
toiminnassa. 

Toivottavasti tutkimustuloksista on 
hyötyä erityisesti kokonaisuuden 
hahmottamisessa. Näin mikään osa-
alue ei jäisi kokonaan paitsioon, vaan 
toimijat kykenisivät huomioimaan 
myös ne tekijät, jotka eivät ensim-
mäisenä tule mieleen luottamukses-
ta tai rutiineista puhuttaessa.

Tarkemmin tutkimuksen tuloksis-
ta voi lukea väitöskirjasta, joka 
löytyy osoitteesta https://www.
doria.fi/handle/10024/181585. 
Väitöstilaisuudesta löytyy tallenne 
Maanpuolustuskorkeakoulun You-
tube-kanavalta osoitteesta www.
youtube.com/c/Maanpuolustuskor-
keakoulu.

Kirjoittaja Markus Gardberg
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Huollon merkkihenkilöitä
Kenraaliluutnantti Leonard Grandell 

(1894–1967)
Suomalaisen huoltotaktiikan isä

Kenraaliluutnantti Leonard Gran-
dell on piirtänyt nimensä Suomen 
puolustusvoimien historiaan mo-
nin eri ansioin, myös pysyvästi 
huollon alalla. 

Kun kenrm Gustafssonia voidaan pi-
tää lähinnä rauhan ajan huollon ja 
sen koulutuksen alkuunpanijana ja 
kehittäjänä, on kenrl Grandell taas 
sodan ajan huoltotoiminnan ja -tak-
tiikan uranuurtaja, kehittäjä, opetta-
ja ja ohjesääntöjen kirjoittaja.

Kenrl Grandell syntyi 1.10.1894 Nau-
vossa. Ylioppilastutkinnon suoritet-
tuaan liittyi hän 3.3.1915 Preussin 
Jääkäripataljoona 27:ään. Osallis-
tuttuaan pataljoonan mukana ase-
masotaan Riian edustalla ja Aa-joen 
talvitaisteluihin ja tultuaan ylenne-
tyksi jääkärikapteeniksi 11.2.1918 pa-
lasi hän helmikuun lopulla Suomeen 
määrättynä aluksi komppanian pääl-
liköksi ja toukokuussa pataljoonan 
komentajaksi. 

Sodan päätyttyä hän palveli puolus-
tusministeriössä lkp- ja järj-toimisto-
jen sekä yleisen sota-asiainosaston 
va. päällikkönä saaden ylennyksen 
jääkärimajuriksi jo 24.12.1919. 

Toimittuaan vv. 1923–25 Sk-Yliesi-
kunnan sotilaallisen jaoksen pääl-
likkönä ylennettiin hänet 6.12.1925 
jääk-everstiluutnantiksi ja suoritet-
tuaan SKK:n Y2:n vv. 1925–27 hänet 
määrättiin Yleisesikunnan järj- ja 
lkp-osaton päälliköksi 28.5.1927 
ja seuraavana vuonna ylennettiin 
everstiksi. 

Palveltuaan tässä virassa yli 8 vuotta 
hänet määrättiin 11.1.1936 PIM:öön 

perustetun sotatalousosaston pääl-
liköksi ja 28.1.1938 sotatalouspääl-
liköksi sekä ylennettiin kenraali-
majuriksi 16.5.1938. Talvisodassa 
hän toimi sotatalouspäällikkönä ja 
puolustusvoimain ylimmän johdon 
uudestijärjestelyn jälkeen hänet 
määrättiin 16.12.1940 sotataloustar-
kastajaksi, missä virassa hän palveli 
jatkosodan ajan saaden eron omasta 
pyynnöstä 30.11.1944. 

Kenrl Grandell oli jäsenenä ja pu-
heenjohtajana useissa tärkeissä 
komiteoissa ja toimikunnissa. Näis-
tä mm. VN:n 7.5.1937 asettamassa 
perushankintakomiteassa sekä pu-
heenjohtajana toimikunnassa, joka 
laati ohjelman puolustuslaitoksen 
uudestijärjestelyiksi sekä ehdotus 
uudeksi asevelvollisuuslaiksi ja sen 
soveltamisasetukseksi. 

Varsinkin viimeksi mainittu, joka 
merkitsi mm. uuden alueellisen 
lkp-järjestelmän toimeenpanoa vv. 

1932–33, oli laadittu kenrl Grandellin 
jo 1920-luvulla esittämien periaattei-
den pohjalta. 

Puheenjohtajana hän toimi lisäksi 
PIM:n 15.9.1930 asettamassa toimi-
kunnassa, joka laati kenttäohjesään-
nön III – eli huoltopalvelua käsittä-
vän – osan. Myös tämä ohjesääntö 
oli paljolti kenrl Grandellin ’käsialaa”. 

Hän toimi Sotilashallinnollisilla kurs-
seilla, pääasiassa II jaksolla sekä 
Suojeluskuntain Päällystöopistolla 
huoltopalvelun (taktiikan) ja sotalai-
tosopin opettajana sekä Sotakorkea-
koulussa sotalaitosopin opettajana. 
Kenrl Grandellin sotilasurasta voi-
daan sanoa, että se on ollut puolus-
tusvoimillemme harvinaisen antoisa 
ja merkittävä. 

Itsenäisyytemme ensi vuosikymme-
ninä hän oli pitkälle näkevä orga-
nisaattori ja järjestelyalan upseeri. 
Tähän liittyi kiinteästi hänen ehkä ai-
kalaisiaan edellä oleva näkemys ma-
teriaalisen valmiuden kehittämisen 
välttämättömyydestä. 

Sotatalousvalmistelut, johon liittyi 
myös sodan ajan huoltotoiminnan 
suunnittelu ja julkaiseminen oh-
jesäännössä, oli kenrl Grandellin 
tärkein työ ja jos hän olisi saanut 
silloisessa korkeassa sotilas- ja siviili-
johdossa aikaisemmin tuloksiin joh-
tavaa kannatusta, olisi puolustusvoi-
mien materiaalitilanne saattanut olla 
talvisodassa huomattavasti parempi 
ja näin ollen myös vähemmän turhia 
tappioita aiheuttava. 
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TOIMITUSKETJUN JATKUVUUDEN HAL-
LINTA KAUPAN ALALLA

Toimitusketjun tehokkuus ja laatu 
ovat olennainen osa kaupan alan 
yritysten kilpailukykyä. Kaupan 
asiakkaat odottavat nykypäivänä, 
että heidän tarvitsemansa tuot-
teet ovat jatkuvasti saatavilla kau-
passa. Tehokkaan ja laadukkaan 
toimitusketjun edellytyksenä on 
tiivis yhteistyö yritysten, kauppo-
jen, tavarantoimittajien ja palve-
luntarjoajien kanssa. 

Toimitusketjun jatkuvuudenhallin-
ta on olennainen osa kaupan alan 
kokonaisvaltaista riskienhallintaa. 
Kaupan alalla riskien ja jatkuvuuden-
hallinta kattaa parhaimmillaan koko 
toimitusketjun ja sitä toteutetaan yh-
teistyössä kaupan alan yhtiön ja sen 
eri sidosryhmien välillä. 

Toimitusketjun riskit muuttuvat

Toimitusketjun riskit ovat jatkuvasti 
muutoksessa. Perinteisten toimitus-
ketjuun liittyvien riskien rinnalle on 
tullut uusia riskejä. Esim. kyberriskit 
ovat kasvaneet selvästi viimeisten 
vuosien aikana. 

COVID-19 on tuonut mukanaan mer-
kittäviä toimitusketjun tehokkuu-
teen ja jatkuvuuteen liittyviä riskejä, 
kuten tuotteiden saatavuutta hei-
kentänyt komponenttipula. 

COVID-19 aiheutti alkuvaihees-
sa suuria kysyntäpiikkejä tietyissä 
tuoteryhmissä. Kuljetuskonttien 
saatavuuteen on liittynyt merkittä-
viä ongelmia ja kustannukset ovat 
nousseet. Ilmastonmuutoksesta ai-
heutuvat riskit toimitusketjulle ovat 
kasvaneet ja niiden ennakoidaan li-
sääntyvän merkittävästi tulevaisuu-
dessa. Nämä kaikki aiheuttavat uusia 

vaatimuksia toimitusketjun jatku-
vuuden hallinnalle.

Toimitusketjun kyberriskit lisään-
tyvät

Enää ei riitä se, että tunnemme omat 
ja yhteistyökumppaneidemme riskit, 
vaan on kiinnitettävä entistä enem-
män huomiota myös siihen, miten 
kumppanimme ovat varmistaneet 
omien alihankkijoidensa riskien- ja 
jatkuvuuden hallinnan. 

Me elämme verkottuneessa maail-
massa ja kauempaakin toimitusket-
justa tuleva häiriö voi pahimmillaan 
lamauttaa omaa toimintaamme. Li-
säksi on nopeasti pystyttävä analy-
soimaan esille nousevien globaalien 
kyberriskien joukosta ne, joilla voi 
olla vaikutusta omaan toimintaam-

Manuaalista varastotyötä tarvitaan jatkossakin

Pasi Mäkinen
johtaja; riskienhal-
linta, yritysturval-
lisuus ja sisäinen 
tarkastus
Kesko Oyj
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me ja aloitettava riskienhallintatoi-
menpiteet. On täysin perusteltua sa-
noa, että kyberriskien hallinta ei ole 
IT-riskien hallintaa, vaan mitä suu-
rimmassa määrin koko liiketoimin-
nan riskien ja jatkuvuuden hallintaa. 

Tavarantoimitusten ja palvelujen 
jatkuvuus

Riskienhallinnassa on keskeistä että 
kumppaniksi valittu taho kykenee 
toteuttamaan palvelut ennalta sovit-
tujen laatu- ja jatkuvuusvaatimusten 
mukaisesti. 

Tämä varmistetaan huolellisilla me-
nettelyillä kumppania valittaessa, yk-
siselitteisillä ja tarkoilla sopimuksilla, 
avoimella yhteistyöllä sekä jatkuvalla 
palvelun laadun seurannalla ja mah-
dollisiin epäkohtiin puuttumisella.  

On tärkeää, että riskienhallinta kat-
taa koko elinkaaren aina kumppanin 
valinnasta yhteistyön mahdolliseen 
lopettamiseen saakka. Lisääntyvät 
häiriöt toimitusketjussa korostavat 
kykyä ja valmiutta myös korvaavien 
hankintalähteiden sekä kuljetusrat-
kaisuiden käyttöön ottamiseen no-
peallakin aikataululla. 

Jatkuvuudenhallinnan tavoite

Tavoitteena on minimoida erilaisten 
häiriöiden vaikutukset liiketoimin-
nalle sekä varmistaa toimitusketjun 
häiriöttömyys ja asiakaslupauksen 
toteutuminen. 

Jatkuvuudenhallinnassa on keskeis-
tä toimitusketjun riskien tunnistami-
nen ja arviointi, toiminnan häiriöiden 
vähentäminen ehkäisemällä häiriöi-
tä ennalta, toiminnan jatkuvuuden 
varmistaminen parantamalla häiriöi-
den sietokykyä ja/tai laatimalla etu-
käteen toimintasuunnitelmat onnet-
tomuuksien, vakavien häiriöiden ja 
kriisien varalta. Näin mahdollisessa 
häiriötilanteessa pienennetään va-
hinkoja ja nopeutetaan paluuta nor-
maaliin toimintaan. 

Täysin häiriöttömään toimintaan 
ei ole mahdollista päästä, vaan jat-

kuvuuden hallinnan toimenpiteet 
priorisoidaan ja mitoitetaan mah-
dollisten häiriöiden liiketoimintavai-
kutusten mukaisesti. 

Riskien ja liiketoimintavaikutusten 
arvioinnilla pyritään löytämään kus-
tannustehokkaat toimenpiteet häi-
riöiden estämiseksi tai niiden vaiku-
tusten (ylimääräiset kustannukset, 
myynnin menetys ja asiakastyytyväi-
syyden heikkeneminen) minimoimi-
seksi. 

Toimenpiteet liittyvät häiriöiden en-
naltaehkäisyyn tai nopeaan havait-
semiseen, häiriöiden vaikutusten 
pienentämiseen, toimimiseen häiriö-
tilanteessa ja häiriötilanteesta toipu-
miseen. 

Toimitusketjun jatkuvuutta uhkaavat 
riskit liittyvät erityisesti toimitusket-
jua ohjaaviin ja tukeviin tietojärjestel-
miin (esim. tilaus-, logistiikka- ja kas-
sajärjestelmät), tavarantoimittajiin, 
palveluntarjoajiin (kuljetusliikkeet, 
alihankkijat), kiinteistöihin (varastot, 
kaupat ja toimistot), henkilöstöön tai 
yhteiskunnan infran toimivuuteen.

Jatkuvuutta uhkaavien riskien ja 
häiriöiden vaikutusten arviointi 

Jotta jatkuvuudenhallinnan toimen-
piteet voidaan kohdistaa oikein, 
pitää tunnistaa liiketoiminnan kan-
nalta kriittiset prosessit, niissä tarvit-
tavat keskeiset resurssit sekä erilaiset 
riippuvuudet. 

Sen jälkeen arvioidaan prosessien 

keskeytymisen vaikutukset liiketoi-
minnalle.  Seuraavaksi tunnistetaan 
mahdolliset keskeytymisiä aiheut-
tavat riskit, määritellään kustannus-
tehokkaat ennaltaehkäisevät toi-
menpiteet riskien välttämiseksi sekä 
laaditaan riittävät suunnitelmat siltä 
varalta, että riskit toteutuvat.  

Suunnitelmien laatiminen häiriö-
tilanteita varten 

Kriittisille prosesseille tulee laatia 
merkittävimpien riskien varalta jat-
kuvuussuunnitelmat, jotka sisäl-
tävät minimissään toimintaohjeet 
häiriötilanteessa, varajärjestelmien 
käyttöönoton, ylläpidettävien toi-
mintojen priorisoinnin periaatteet, 
tiedottamis- ja viestintäohjeet, ja-
kelulistat ja malliviestit. Jatkuvuus-
suunnitelmat tulee tallentaa niin, 
että ne ovat nopeasti käytettävissä 
myös poikkeusolosuhteissa. 

Häiriötilanteiden harjoittelu 

Toimimista häiriötilanteessa tulee 
harjoitella säännöllisesti toiminta-
kyvyn ja osaamisen ylläpitämiseksi. 
Harjoituksen aiheet voivat liittyä ole-
massa oleviin jatkuvuussuunnitel-
miin tai tulossa olevaan toiminnan 
muutokseen. 

Harjoituksen jälkeen tulee arvioida 
jatkuvuussuunnitelmien kattavuut-
ta, ajantasaisuutta, ennalta ehkäise-
vien toimien riittävyyttä ja tarvittaes-
sa tarkentaa suunnitelmia. 

Hyvä lähtökohta on harjoitella oman 

Pitkät rekat ovat vakiinnuttaneet paikkansa
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yhtiön sisällä, mutta mitä enemmän 
harjoituksia pystytään toteuttamaan 
ainakin tärkeimpien kumppaneiden 
kanssa, sitä varmemmalla pohjalla 
toiminta häiriötilanteessa on. Ns. sii-
loutuminen on itsessään merkittävä 
riski koko toimitusketjun jatkuvuu-
den hallinnalle. 

Kriisi- ja jatkuvuusharjoituksista on 
aina hyötyä. Minimissään voidaan to-
dentaa ja varmistua, että suunnitel-
mat toimivat hyvin myös käytännös-
sä, mutta useimmiten harjoitusten 
perusteella löydetään myös tärkeitä 
kehittämiskohteita. 

Yhteenvetona voi todeta, että mitä 
huolellisemmin toimitusketjun ris-
kit on tunnistettu, jatkuvuussuun-
nitelmat laadittu ja harjoiteltu, sitä 
paremmat valmiudet on selvitä 
kunnialla äkillisistä ja yllättävistäkin 
toimitusketjun toimivuutta vaaran-
tavista tilanteista.

Pasi Mäkinen
johtaja; riskienhallinta, yritystur-
vallisuus ja sisäinen tarkastus
Kesko Oyj

KESKO INVESTOI VOIMAKKAASTI TULEVAI-
SUUDEN LOGISTIIKKAHANKKEISIIN

Osana kasvustrategiaansa Kesko on investoimassa voimakkaasti logis-
tiikkansa kehittämiseen 2020-luvulla. Hankkeissa hyödynnetään alan 
parhaita toimintamalleja ja teknologioita, joilla pystytään tehokkaasti to-
teuttamaan Keskon ja sen toimialojen strategioita. Tavoitteena on myös, 
että Kesko pystyy vastaamaan tehokkaasti Suomen huoltovarmuuden 
haasteisiin tulevaisuudessa.

KESKO JA NURMIJÄRVEN KUNTA OVAT ALLE-
KIRJOITTANEET ESISOPIMUKSEN TONTIN HAN-
KINNASTA LOGISTIIKKAKESKUKSEN TARPEISIIN                                                                                                                                       

                      

Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalueella sijaitsevan tontin hankinnalla 
Kesko varautuu päivittäistavaratoimialan kasvuun myös kauempana tu-
levaisuudessa. Hämeenlinnan moottoritien tuntumassa sijaitsevalle ton-
tille suunnitellaan Keskon päivittäistavarakauppaa palvelevan logistiik-
kakeskuksen rakentamista. Toteutuessaan logistiikkakeskus olisi Suomen 
suurimpia. Rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraa-
van vuosikymmenen aikana. Nurmijärven kunnanvaltuusto ja -hallitus 
puolsivat huhtikuussa noin 57 hehtaarin kokoisen tontin luovuttamista 
Keskolle, ja kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitettiin kesäkuussa. 
Nurmijärvi on käynnistänyt Ilvesvuoren pohjoisosan kaavoituksen ja 
asemakaavaluonnos tuli nähtäville syyskuussa. 

Verkkokaupan volyymi on kasvanut voimakkaasti
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KESKO SUUNNITTELEE TONTIN HANKINTAA ONNISEN UUDEN LOGISTIIKKAKESKUKSEN 
KÄYTTÖÖN HYVINKÄÄLTÄ    

                                                                                                                                                                                  
Suunnitelmien kohteena oleva varastotontti on kooltaan noin 40 hehtaaria ja sijaitsee Hyvinkään pohjoisosassa 
Hämeenlinnan tien läheisyydessä Pohjoisella Kehätiellä. Kiinteistökaupan esisopimus on hyväksytty sekä kau-
punginhallituksessa että kaupunginvaltuustossa. Mikäli hanke etenee, alkaisi tontille suunnitellun logistiikka-
keskuksen rakentaminen lähivuosina. Kesko jatkaa kasvustrategian mukaisesti yritysasiakaskaupan kehittämis-
tä. Tontin hankinnalla parannetaan Onnisen logistisia palveluita yritysasiakkaille entisestään ja varaudutaan 
teknisen kaupan kasvuun tulevaisuudessa.

K-RYHMÄ INVESTOI LÄHIVUOSINA KYMMENIÄ MILJOO-
NIA RUOAN VERKKOKAUPAN KERÄILYN AUTOMATISOINTIIN                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            
Investointien tavoitteena on entistä parempi asiakaskokemus, tehokkaammat verkkokaupan prosessit sekä 
ruoan verkkokaupan markkinajohtajuuden vahvistaminen. Suomen ensimmäinen ruokakaupan yhteyteen tu-
leva automaattiavusteinen keräilyjärjestelmä rakennetaan vuoden 2022 alkupuoliskolla pääkaupunkiseudulle. 
Tavoitteena on tarjota entistä useammalle asiakkaalle verkkokauppapalveluita nopeasti ja laajalla valikoimalla, 
koska keräysvarasto sijaitsee kaupan yhteydessä. Myöhemmin suunnitelmissa on investoida useita vastaavia 
keskuksia pk-seudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiin.  Nyt rakennettava automaattiavusteinen keräysjär-
jestelmä pohjautuu MFC- eli Micro Fulfillment Center -konseptiin. Konseptissa keräystä tehdään kolmelta ke-
ruualueelta: valtaosa tuotteiden keräilystä tehdään joko automaatiota hyödyntäen tai manuaalisena massakeräi-
lynä kaupan takahuoneessa. Pienivolyymiset ja erikoistuotteet kerätään kaupan puolelta. 

Teksti: Pasi Mäkinen, Kesko Oyj
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KYBERUHAT JA LOGISTIIKKA

Kirjoittaja on teleoperaattori Kaisanet Oy:n kehitysjohtaja res maj Esko Suomalainen

Kuvituskuva. John Simmons / 
Unsplash.com

Tämän ajanhetken eräs käytetyim-
piä ja eniten esillä olleita termejä 
on kyberturvallisuus. Kyberturval-
lisuus määritellään seuraavasti: 
”Kyberturvallisuus on turvallisuu-
den osa-alue, jolla pyritään säh-
köisen ja verkotetun yhteiskunnan 
turvallisuuteen. Kyberturvallisuu-
dessa tunnistetaan, ehkäistään 
ja varaudutaan sähköisten ja ver-
kotettujen järjestelmien häiriöi-
den vaikutuksiin yhteiskunnan 
kriittisiin toimintoihin. Kybertur-
vallisuusajattelussa yhdistyy tie-
toturvallisuuden, jatkuvuuden 
hallinnan ja yhteiskunnan kriisi-
varautumisen ajattelua.” (https://
fi.wikipedia.org/wiki/Kyberturval-
lisuus)

Wikipedian määritelmän mukaan 
kyberturvallisuus on ylätason toi-
mintaa, joka tarkastelee asioita yh-
teiskunnan ja sen turvallisuuden 
näkökulmasta. Kyber -käsitteitä, 
mukaan lukien kyberturvallisuus 
käytetään kuitenkin sujuvasti myös 

yksittäisten organisaatioiden tai jopa 
yksittäisen ihmisen näkökulmasta. 
Näin toimitaan myös tässä artikke-
lissa eli tarkastellaan kyberhaasteita 
organisaatiolähtöisesti.

Miten kyberturvallisuus eroaa ”wan-
han hyvän ajan” tietoturvallisuu-
desta? Eräs luennoitsija totesi, että 
”kyberturvallisuus on sama asia kuin 
tietoturva, mutta kaikki hinnat on 
kerrottu kolmella”. 

Kyberturvallisuus -termi on vahvasti 
hypeä: se on ylikäytetty ja sitä käyte-
tään tarkoitushakuisesti. Myöskään 
termin sisältö tai sen määritelmä ei 
ole vakiintunut edellä esitetystä wi-
kipedia-kuvauksesta huolimatta, ku-
ten edellä todettiin. 

Itse ajattelen, että kyberturvallisuus 
on voimakkaasti yksinkertaistaen 
tietoturvan laajennus 1) verkottumi-
sella ja 2) tietotekniikan kautta käy-
tettävissä olevilla fyysisillä laitteilla. 

Tietoturvassa pidetään siis huolta 
itse tiedosta, mutta kyberturvaan 
liittyy myös tiedon käsittely verkos-
toissa ja näihin tietoverkkoihin lii-
tetyt laitteet. Liitetyt laitteet voivat 
olla hyvin monenlaisia alkaen digi-
taalisesta lämpömittarista ja päätyen 
ydinvoimalaitoksiin. Tosin toivotta-
vasti yhtään ydinvoimalaitosta ei ole 
suoraan ainakaan Internet -verkosta 
saavutettavissa…

Oheisessa kaaviossa on kuvattu 
kyberturvallisuuden ja tietoturvalli-
suuden välistä suhdetta. Mukana on 
myös käsite tietotekninen turvalli-
suus, jolla tarkoitetaan organisaation 
tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja 
tietojen teknistä suojaamista.

Sähköisen ja verkottuneen ”kyber-
maailman” ja oikean fyysisen ympä-
ristön välillä vallitsee yhä kiinteytyvä 
yhteys: kybermaailmassa tapahtuvat 
asiat voivat vaikuttaa fyysiseen maa-
ilmaan ja päinvastoin: esimerkiksi 
myrsky voi johtaa sähköjakelun kat-
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keamiseen ja estää siten sähköisten 
järjestelmien toiminnan.

Kyberuhkalla tarkoitetaan sellaista 
uhkaa, joka toteutuessaan vaarantaa 
edellä mainitun kyberturvallisuuden. 
Kyberuhkat voivat johtua luonnonil-
miöistä tai ne voivat olla ihmisten ta-
hallisesti tai vahingossa aiheuttamia 
uhkatilanteita. Tahallinen toiminta 
voidaan puolestaan jakaa kyber-
vandalismiin, kyberrikollisuuteen, 
kybervakoiluun, kyberterrorismiin ja 
kybersodankäyntiin.

KYBERTOIMIJAT

Tahallisia kyberuhkatoimijoita on 
useaa lajia ja ne voidaan luokitella 
esimerkiksi toiminnan motiivien mu-
kaan: 

• haktivistit pyrkivät tekemään yh-
teiskunnallista vaikuttamista eli kan-
salaisaktivismia tietoverkkojen kaut-
ta

• kyberterroristit taas pyrkivät toteut-
tamaan terroritekoja kybermaail-
massa ja ovat ei-valtiollisia toimijoita 
kuten ”reaalimaailman” terroristitkin

• yritykset voivat käyttää kybertoi-
menpiteitä yritysvakoiluun. Nämä 

toimet voivat olla myös valtiollisten 
toimijoiden tukemia tai jopa toteut-
tamia.

• kyberrikolliset pyrkivät saavutta-
maan taloudellista hyötyä kyber-
hyökkäysten avulla

• hakkerit ovat yksityishenkilöitä, 
jotka harrastuksen tai kiinnostuksen 
vuoksi pyrkivät löytämään haavoit-
tuvuuksia ja tutkimaan niiden hyväk-
sikäytettävyyttä. 

Wanhoina hyvinä aikoina hakkerit 
hakivat lähinnä mainetta ja kunniaa 
kaltaistensa keskuudessa onnistu-
neilla tunkeutumistoimenpiteillä, 
mutta nykyisin valkohattuhakkereik-
si nimitetyt henkilöt pyrkivät löytä-
mään haavoittuvuuksia ja raportoi-
maan ne vastuullisille tahoille ennen 
kuin niitä hyödynnetään. 

Osa valkohattuhakkereista tienaa 
myös elantonsa tällä toiminnalla, 
koska useat yritykset maksavat palk-
kioita haavoittuvuuksien löytäjille.

• valtiolliset toimijat pyrkivät edistä-
mään oman valtionsa toimintaa ja 
tavoitteita kybermenetelmillä. Valti-
olliset toimijat voivat olla suoraan ja 
julkisestikin valtiollisen organisaa-
tion, esimerkiksi armeijan edustajia, 

mutta varsinkin ”harmaalla alueella” 
hyödynnetään myös epämääräisiä 
ryhmiä, joiden kytkös valtiohallin-
toon voidaan kiistää. Äärimmäisenä 
toimintana valtioiden puolelta voi-
daan nimetä kybersodankäynti sekä 
itsenäisenä että kytkettynä tavan-
omaisen sodankäynnin toimenpitei-
siin.

Valtiolliset toimijat ovat tässä tarkas-
telussa kiinnostavin ja yleensäkin 
vaarallisin ryhmä. Näillä tahoilla on 
käytettävissä erittäin suuret resurssit 
ja sen myötä osaamista ja työkaluja 
alkaen supertietokoneista ja hyvin 
lahjakkaista tietotekniikka-asiantun-
tijoista. 

Valtiollisilla tahoilla, kuten esimer-
kiksi Yhdysvaltojen NSA:lla, on suu-
rella todennäköisyydellään käytössä 
myös takaportteja järjestelmiin ja sa-
lassa pidettyjä tietoja ns. nollapäivä-
haavoittuvuuksista eli hyökkäyksen 
mahdollistavasta ominaisuudesta tai 
viasta, jota ei ole julkisesti löydetty 
ja johon ei siksi ole myöskään korja-
us- tai hyödyntämisen estomenette-
lyä. Nollapäivähaavoittuvuudet ovat 
erittäin tärkeitä työkaluja, joiden hal-
tuun saaminen on vaikeaa ja joita ei 
toisaalta ”haaskata” vähäarvoiseen 
kybertoimintaan.

Sodankäynnin ja valtiollisen vaikut-
tamisen kannalta kybertoiminta on 
hyvin kustannustehokasta: kohtuul-
lisin pieninkin panostuksin, ainakin 
verrattuna tavanomaisten asejär-
jestelmien kustannuksiin, pystytään 
saavuttamaan merkittäviä vaikutuk-
sia. 

Lisäksi kyberhyökkäyksen hyvä omi-
naisuus on sen kiistettävyys: hyök-
käyksen lähtöpiste voidaan helposti 
naamioida muualle kuin hyökkääjän 
omaan kotimaahan ja hyökkäyksen 
toteuttaneen ryhmän kytkentä val-
tiolliseen toimintaan voidaan kiistää; 
jos ryhmä ylipäänsä paljastuu. Näistä 
syistä merkittävää kyberkyvykkyyttä 
on kehitetty myös mm. Pohjois-Ko-
rean ja Iranin kaltaisille valtioille. 
 

Kyber-, tieto- ja tietotekninen turvallisuus
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KYBERHYÖKKÄÄJÄN TOIMINTA-
MALLI

Yhdysvaltalainen sotatarvikealan 
yritys Lockheed Martin on tutkinut 
kyberhyökkääjien toimintaa ja laa-
tinut tutkimuksen pohjalta yleisen 
kyberhyökkääjän toimintamallin ku-
vauksen eli ns. cyber kill chainin:

Lähde: Lockheed Martin (https://
www.lockheedmartin.com/en-
us/capabilities/cyber/cyber-kill-
chain.html)

Mallin mukaisesti kyberhyökkääjän 
toiminta koostuu seuraavista vai-
heista:

1. Reconnaissance (”Tiedustelu”): 
kohdetta tutkitaan erilaisin keinoin: 

sosiaalista mediaa ja www:tä käyt-
täen, skannaamalla teknisesti koh-
teen verkkoyhteyksiä, kartoittamalla 
henkilöstöä ja sen yhteyksiä, jopa 
fyysisesti lähestymällä henkilöitä ja 
toimitiloja jne.

2. Weaponization (”Aseistaminen”): 
rakennetaan hyökkäystyökalu hyö-
dyntäen tiedustelussa löydettyjä 
haavoittuvuuksia.

3. Delivery (”Toimitus”): toimitetaan 
rakennettu hyökkäystyökalu kohde-
ympäristöön sopivalla menettelyllä, 
kuten esimerkiksi sähköpostilla, so-
siaalisella medialla, usb-muistitikulla 
jne.

4. Exploitation (”Hyväksikäyttö”): 
käytetään työkalua tunkeutumaan 
kohdeympäristöön.

5. Installation (”Asentaminen”): asen-
netaan haittaohjelma kohdeympä-
ristöön.

6. Command & Control (”Ohjaus”): 
haittaohjelma ottaa yhteyttä hyök-
kääjän ohjauspalvelimeen ja sieltä 
toimitetaan hyökkäyskäsky.

7. Actions on Objectives (”Toimenpi-
teet”): suoritetaan varsinainen hyök-
käys.

Ammattimainen kyberhyökkääjä 
pyrkii aina piilottamaan toimintansa, 
varmistamaan jalansijansa hyökkä-
yskohteessa mm. asentamalla useita 
eri haittaohjelmia ja yhteyskanavia 
sekä häivyttämään jälkensä toimin-
tansa jälkeen. 

Tähän liittyen esimerkiksi vaiheen 
6 ”soitto kotiin” toteutetaan huo-
lellisesti piilotettuna ja kätkettynä 
kohteen normaalin tietoliikenteen 
sekaan siten, että hyökkääjän oh-
jauskomentoja on hyvin vaikea tai 
lähes mahdotonta havaita tietolii-
kennettä tutkimalla.

ESIMERKKEJÄ AMMATTILAISTO-
TEUTUKSISTA

Vuonna 2010 havaittiin haittaohjel-
ma, jolle annettiin nimi Stuxnet. Ha-
vainnon yhteydessä todettiin, että 
haittaohjelma oli levinnyt jo kahden 
vuoden ajan huomaamatta maail-
manlaajuisesti. Stuxnet oli ”täsmäoh-
jus”: se oli suunnattu Iranin ydintutki-
musohjelmaa vastaan. 

Ydintutkimuslaitoksen järjestelmät 
eivät luonnollisesti olleet kytketty-
jä Internettiin, mutta haittaohjelma 
pääsi laajan Internetissä tapahtu-
neen leviämisen jälkeen perille teol-
lisuusautomaatiojärjestelmää huol-
taneen henkilön muistitikun kautta. 
Stuxnet tunnisti teollisuusjärjestel-
män kokoonpanon perusteella pääs-
seensä oikeaan kohteeseen, jonka 
jälkeen se alkoi suorittamaan ohjaus-
komentoja laitoksen sentrifugeille 
muunnellen niiden kierrosnopeuksia 
siten, että useita sentrifugeja hajosi.

Lähde: https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-mar-
tin/rms/documents/cyber/LM-White-Paper-Intel-Driven-Defense.pdf
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Sentrifugeja käytetään rikastamaan 
uraania ydinaseissa käytettävissä 
olevaan muotoon, joten ydintutki-
musohjelmalle aiheutui vakava toi-
mintaa häiritsevä takaisku. Stuxnet-
tia on tutkittu sen löytämisen jälkeen 
ja todettu, että sen kehittäminen on 
vaatinut erittäin suuria, todennäköi-
sesti valtiollisia resursseja. Yleisesti 
epäillään, että haittaohjelman taka-
na on Israel, jota Yhdysvallat on tuke-
nut kehitystyössä.

Vuonna 2020 havaittiin haittaohjel-
ma, jolle annettiin nimi Sunburst. 
Haittaohjelma hyödynsi leviämiseen 
ns. supply-chain-attack -mallia (”ja-
keluketjuhyökkäys”): haittaohjelma 
oli saatu ujutettua tietojärjestel-
mäympäristöjen hallintaohjelmistoja 
valmistavan Solarwinds -yhtiön sisäi-
seen ympäristöön, lisätty aitoon oh-
jelmistopäivityspakettiin ja se jaeltiin 
näiden aitojen päivitysten mukana 
yhtiön asiakkaille. 

Sunburst itsessään on ns. initial ac-
cess trojan eli se pyrkii sisään koh-
dejärjestelmiin, varmistaa siellä 
jalansijansa, piilottaa itsensä torjun-
taohjelmilta ja pyytää sen jälkeen oh-
jeita ohjauspalvelimelta. Varsinaisiin 
hyökkäyksiin se käyttää muita haitta-
ohjelmia, joita se lataa ja käynnistää; 
ainakin TEARDROP ja BEACON-nimi-
siä haittaohjelmia on havaittu tässä 
yhteydessä. 

Sunburst onnistui tunkeutumaan tu-
hansiin organisaatioihin. Erityisesti 
kohteena on ollut Yhdysvaltojen val-
tionhallinto, joissa tiettävästi ainakin 
kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) 
sekä valtiovarain-, energia- ja kaup-
paministeriöihin hyökkäyksellä on 
ollut vaikutusta. Yhdysvaltojen tur-
vallisuusvirastot ovat yhteisessä jul-
kilausumassaan pitäneet tietomur-
tojen todennäköisimpänä syypäänä 
venäläistä APT-nimellä tunnettua 
ryhmää.

Edelliset esimerkit kuvastavat valtiol-
listen kybertoimijoiden toimintaky-
kyä: edes verkosta kytketyt kohteet 
eivät turvassa, tunnistettujen ja luo-

tettujen toimijoiden ohjelmistopäi-
vityksiä voidaan hyödyntää ja hait-
taohjelmat kykenevät toimimaan 
pitkiä aikoja haittaohjelmien torjun-
taohjelmien ja alan asiantuntijoiden 
havaitsematta.
 
KYBERUHAT JA LOGISTIIKKA

A. P. Møller-Mærsk on tanskalainen 
maailman suurin rahtilaivavarusta-
mo sekä laivaston koolla että käsitel-
lyllä konttimäärällä (TEU) mitattuna. 
Yhtiö tunnetaan yleisesti paremmin 
lyhyemmällä nimellä Maersk. Vuon-
na 2017 Maersk joutui NotPetay -ni-
misen haittaohjelman hyökkäyksen 
kohteeksi. 

Kyseessä oli ”sivuosuma”: haittaoh-
jelma oli tiettävästi venäläisten ukrai-
nalaisia kohteita vastaan suunnattu 
ja liittyi Krimin valtauksen jälkeiseen 
Ukrainan kriisiin. NotPetaya -ohjel-
maa levitettiin jakeluketjuhyökkäyk-
senä ukrainalaisen M.E.Doc -kirjanpi-
to-ohjelmiston kautta. 

Tätä ohjelmaa käytetään laajasti Uk-
rainassa verojen tilittämiseen ja sen 
vuoksi M.E.Doc on käytössä myös 
useilla ulkomaalaisilla maassa toimi-
villa yrityksillä. Maersk oli asentanut 
M.E.Doc-ohjelmiston yhteen tietoko-
neeseen yhdessä satamassa, mutta 
se riitti haittaohjelman leviämiseen 
koko yrityksessä. 

17 Maerskin 76 terminaalista oli sul-
jettava. Tämä tarkoitti, että logistiik-
katoiminta katkesi näiden osalta ja 
muun muassa kymmenet tuhannet 
kuorma-autot käännytettiin pois 
terminaalien porteilta. Onneksi lai-
vatietokoneet eivät olleet saaneet 
tartuntaa, mutta terminaalien ohjel-
mistojen käyttökatkos aiheutti lai-
voillekin toimintahäiriöitä. 

Maerskilta kesti melkein kaksi viik-
koa saada IT-infrastruktuuri taas toi-
mimaan ja se raportoi tapahtuman 
johdosta yli 300 miljoonan dollarin 
liikevaihtotappion.

LOGISTIIKKA JA KYBERYMPÄRISTÖ

Edellinen esimerkki kuvastaa, kuinka 
voimakkaat vaikutukset kyberym-
päristön häiriöllä voi olla reaalimaa-
ilman logistiikkaan. Logistiikka on 
riippuvainen informaatiosta ja tava-
rat ovat liikkeessä koko ajan, jolloin 
ilman informaatiota tavaran liike py-
sähtyy.

Logistiikan haavoittuvuutta kybe-
ruhkia kohtaan lisää myös toiminnan 
verkottuminen: kuljetustapahtu-
missa on pitkissä ketjuissa mukana 
erilaisia alihankkijoita niin merellä, 
maalla kuin ilmassakin. Yhteenkin 
näistä kohdistuva häiriö voi pahim-
millaan vaikuttaa koko ketjuun. 

Sotilasnäkökulmasta on myös huo-
mattava, että toimijoista suurin osa 
normaalioloissa on ja myös kriisi-
tilanteissa tulee olemaan siviilitoi-
mijoita, joiden kyvykkyys varautua 
poikkeusoloihin on väistämättä hei-
kompi kuin sotilasorganisaatioilla. 

Varautumaan kykenevät sotilastoi-
mijat eivät kuitenkaan kykene poik-
keusoloissakaan toteuttamaan lo-
gistiikkaa ilman ”siviilikomponentin” 
mukanaoloa. Vielä yhtenä haavoittu-
vuutta lisäävänä tekijänä on tiedon-
siirron määrä: logistiikassa siirretään 
ja käsitellään hyvin suurta määrää 
tapahtumia, jolloin esimerkiksi poik-
keavien tai väärennettyjen tietojen 
havaitseminen on erittäin vaikeaa.

LOGISTIIKKA KYBERHYÖKKÄYK-
SEN KOHTEENA

Kyberhyökkääjälle sodankäynnin 
näkökulmasta logistiikka on erittäin 
kiinnostava kohde useista syistä:

• logistiikka on hyvä vaikuttamisen 
kohde, koska häiriöt siinä lamaut-
tavat nopeasti nykyaikaisen sodan-
käynnin operatiivisen toiminnan

• hyökkääjää ei voida useimmiten 
tunnistaa varmaksi eikä sitä vastaan 
voida käyttää hyökkäyksellisiä vasta-
toimia

• hyökkäyksen voi virittää valmiiksi 
hyvissä ajoin, jopa normaalioloissa-
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kin odottamaan ja laukaista sopivalla 
syötteellä tai ajastetusti

• kyberhyökkäyksellä voi vaikuttaa 
sotilaiden lisäksi koko yhteiskun-
taan esimerkiksi sähkön- ja energi-
anjakelun tai tietoliikenteen kautta 
ja näin lamauttaa ja ajaa kaaokseen 
vastustajan koko väestön, hallinto- ja 
turvallisuuselimet jne. Sotilaslogis-
tiikka ei toimi ilman siviilimaailman 
toimintaa ainakaan lähellä siviili-
komponenttirajapintaa: tarvitaan 
siviilimaailman sähköä, lämpöä, tie-
toliikennettä, polttoaineita ja rahalii-
kennettä.

• hyökkäyksen kustannus on pieni 
suhteessa puolustajan varautumis- 
ja torjuntakustannuksiin: puolustaja 
joutuu koko ajan varautumaan ”siili-
puolustuksessa” hyvin laajaan hyök-
käys- ja haavoittuvuusvalikoimaan, 
kun taas hyökkääjälle riittää yksi on-
nistunut tunkeutuminen.

Klassisen sodankäynnin mallin mu-
kaan (kyber)puolustaja voi vain 
odottaa hyökkäystä, mutta sen ajan-
kohdan valitsee (kyber)hyökkääjä. 
Von Clausewitzin ”Vom Kriege” lai-
nauksen mukaan (suomennus Heikki 
Eskelinen 1998):
“Jos puolustus on vahvempi sodan-
käyntitapa mutta sillä on negatii-
vinen tavoite (säilyttäminen), on 
itsestään selvää, että tätä tapaa on 
käytettävä vain niin kauan kuin sitä 
tarvitaan omien voimien heikkouden 
vuoksi ja siitä on luovuttava heti, kun 
ollaan kyllin voimakkaita positiivisen 
tavoitteen valitsemiseen.”

Tuota positiivista tavoitetta eli vasta-
hyökkäystä kyberpuolustaja pystyy 
kuitenkin valitettavasti vain hyvin 
harvoin valitsemaan.

KYBERVAIKUTUKSET LOGISTIIK-
KAAN

Kybertoimien vaikutusta logistiik-
kaan voidaan tarkastella ”perintei-
sen” tietoturvan kolmen kompo-
nentin eli luottamuksellisuuden, 
saatavuuden ja eheyden mukaan.

Luottamuksellisuus eli se, että tieto 
on vain siihen oikeutettujen saata-
vissa, koetaan useimmiten tärkeim-
mäksi tai jopa ainoaksi tietoturvan 
elementiksi. Luottamuksellisuus -va-
hingot voivat kuitenkin olla lopulta 
pieniä, jos vihollisen saama tieto on 
triviaalia tai lyhytikäistä. 

Toisaalta vahingot voivat olla hy-
vinkin suuria, jos sotatilanteessa vi-
holliselle paljastuu kybertoiminnan 
kautta esimerkiksi sijainteja, huolto-
reittejä, käskyjä, toimintasuunnitel-
mia jne. Luottamuksellisuus -kom-
ponentin murtumisen vaikutukset 
tapahtuvat usein pidemmällä aika-
jänteellä, kun vihollinen reagoi saa-
maansa tietoon omilla toimillaan.

Saatavuudella tarkoitetaan luot-
tamuksellisen tiedon olevan myös 
saatavilla niille, joilla on siihen oi-
keus. Kyberoperaatioilla kuten sa-
lakirjoitushaittaohjelmalla estetyn 
saatavuuden vaikutus on välitön ja 
suuri: kaikki kyseiseen järjestelmään 
pohjautuva toiminta lakkaa; myös 
reaalimaailmassa, jos manuaalista 
varajärjestelyä ei ole olemassa tai sitä 
ei voida ottaa käyttöön tietojärjestel-
män puuttuessa.

Eheydellä tarkoitetaan sitä, että luot-
tamuksellisuuden pohjalta saatu on 
muuttamatonta ja oikeaa. Kyber-
toimilla voidaan vaikuttaa tiedon 
eheyteen esimerkiksi väärentämällä 
aika- ja paikkatietoja, materiaali- ja 
määrätietoja, tiedustelutietoja tai 
käskyjä. 

Eheyden rikkomisella on pitkäaikai-
nen vaikutus, joka voi olla suurestikin 
häiritsevä tai jopa lamauttava ja josta 
palautuminen voi olla hyvin vaikeaa: 
tietoon ei voida enää luottaa, joten 
kaikki tietoon pohjautuvat tapahtu-
mat on varmistettava tai esimerkiksi 
palautettava tilanne ei-muutetuksi 
tiedettyyn varmuuskopioon. 

Tuo ei-muutettu varmuuskopio 
voi olla hyvinkin vaikea tunnistaa, 
jos ammattimainen hyökkääjä on 
kyennyt kätkemään toimintansa, 
operoimaan pitkänkin ajan kohde-

ympäristössä ja poistamaan jälken-
sä toimenpiteidensä jälkeen. Tällöin 
varmuuskopiotkin voivat olla mani-
puloituja pitkältä ajanjaksolta.

KYBERPUOLUSTUS

Kyberuhkia ja -hyökkäyksiä varten 
pitää varautua ja aktiivisia hyökkäyk-
siä vastaan tulee myös puolustautua. 
Kuinka tämä on tehtävissä? Ainakin 
seuraavia toimenpiteitä on käytettä-
vissä:

1. Ensimmäinen ja jopa eniten vaikut-
tava toimenpide on perussuojautu-
misesta huolehtiminen: salasanojen 
turvallisuus, virustorjunta, ohjelmis-
to- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset, 
palomuurin käyttö ja ylläpito, var-
muuskopiointi sekä epäluuloisuus 
verkkoselailussa ja sähköposteissa. 

Näillä pystytään jo karsimaan suuri 
osa hyökkäyksistä pois: riittää että 
tekee itsestään keskivertoa vaikeam-
man uhrin, koska ei-kohdistetulle 
hyökkääjille, esimerkiksi verkkorikol-
lisille, riittää aina niitä helpompiakin 
kohteita.

2. Vahvemman puolustamisen lähtö-
kohtana on kriittisten järjestelmien, 
resurssien ja tiedon tunnistaminen 
sekä riskiarvion laatiminen näiden 
osalta. Kaikkea ei voida suojata, joten 
tärkeys ja riskit antavat lähtökohdan 
priorisoinnille.

3. Riskiarvion pohjalta voidaan to-
teuttaa koventamismenettelyjä. Näi-
tä voivat olla mm. kaksi- tai useam-
pivaiheinen tunnistautuminen, 
toimintojen eristäminen erillisiin 
verkkoihin ja pääsyn rajoittaminen 
näihin sekä laitteilta, tietoliikenne-
porteilta, käyttäjiltä että fyysisesti, 
tunkeutumisen havainnointi/estojär-
jestelmät (IDS/IPS) ja salaustoimen-
piteet.

4. ”Kovaa tilannetta” varten on har-
joiteltava. Sotilaat osaavat ja ym-
märtävät harjoittelun tärkeyden, 
mutta logistiikan osa-alueella tulisi 
pyrkiä ottamaan harjoitteluun mu-
kaan myös siviilikomponentti- ja 
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muut verkostotoimijat. 

Harjoitella pitää sekä varautumista, 
torjuntaa että palautumista. Kyber-
hyökkäysharjoittelua varten löytyy 
Suomestakin toimijoita, joilla on mm. 
rakennettuna täydellinen, eristetty 
”Internet” harjoituksen seuranta-, 
ohjaus- ja raportointitoimintoineen.

5. Palautumistilanteeseen joudutaan, 
jos esto ja torjunta menevät pieleen. 
Tällöin luonnollisesti luotettavan ja 
”puhtaan” varmuuskopion olemas-
saolo on kriittisen tärkeä, mutta yhtä 
lailla palautumista varmuuskopiosta 
on syytä kokeilla ja harjoitella sään-
nöllisesti. Samalla saadaan tietoa, 
kuinka kauan palautuminen kestäisi 
tositilanteessa.

6. Kriisitilannetta varten tulisi raken-
taa manuaalinen varatoimintamalli, 

jos se suinkin on mahdollista. Peite-
piirroksilla, paperitilauksilla ja lähe-
teillä pystytään johonkin rajaan asti 
toimimaan, mutta verkostoituneessa 
logistiikkatoiminnassa näiden työka-
lujen rajat tulevat hyvin pian vastaan.

 Yksi varajärjestely voi olla myös täy-
dellinen, puhdas kopio käytettävistä 
tietotekniikkatyökaluista. Tällaisen 
varajärjestelyn toteuttaminen ja 
käyttöönotto ei kuitenkaan ole mi-
tenkään helppoa: järjestelmien tie-
tosisältö elää jatkuvasti, joten miten 
voidaan varmistaa, että varajärjes-
telmän käyttöönottovaiheen tiedot 
ovat oikeat?

7. Siviilikomponenttia ja kumppa-
neita voidaan ohjata sopimuskäy-
tännöillä ja mm. sertifiointivaateilla 
(esim. ISO27001 tietoturvasertifikaat-
ti). Nämä ovat kuitenkin jälkijättöisiä 
toimenpiteitä ja jossain määrin te-

hottomiakin ilman katselmointeja, 
kumppaniauditointeja ja harjoitte-
lua.

8. Johtaminen on kaikessa keskei-
sessä roolissa ja niin myös kybertoi-
minnassa. Kyberpuolustuksen joh-
tamisessa eräs keskeinen haaste on 
toiminnan luonne: ”kovia” tapahtu-
mia tapahtuu harvoin, mutta silti va-
rautumiseen ja muuhun toimintaan 
tulee panostaa paljon. Toimintaan si-
toutumista, siihen vakavasti suhtau-
tumista ja riittävää resursointia tulee 
yllä pitää jatkuvasti.

Kyberpuolustajalla riittää siis tehtä-
vää ja huomattava on, että puolus-
tamista on tehtävä myös ”syvän rau-
han” aikana: hyökkäysten edullisuus, 
kiistettävyys ja rikollisten näkökul-
masta katsottuna myös niiden talou-
dellinen kannattavuus johtavat sii-
hen, että puolustuksen kyvykkyyttä 
vähintäänkin arvioidaan jatkuvasti.

Kybertaistelun 
puolustusase-
mat
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Metaverse (ja logistiikka)
Kirjoittajat:
Suunnittelija Laura Porkka
Suunnittelija Elsa Forsberg 
Kapteeni Ville Nokipii
LOGK-PVLOGLE

Tähän artikkeliin on etsitty vas-
tauksia siihen, mikä metaverse on, 
mikä on sen nykytilanne ja mitä 
ovat mahdolliset kehitysnäkymät. 
Aihetta lähestytään yleisellä ta-
solla, koska metaverse on konk-
retisoituvana ilmiönä tuloillaan. 
Nykytilassa metaversesta on osoi-
tettavissa yksittäisiä sovelluskoh-
teita (sotilas)logistiikalle. 

Metaverse eli suomeksi metaversu-
mi, on tunnettu käsitteenä jo vuo-
desta 1992. Tuolloin kirjailija Neal 
Stephenson kirjoitti kirjan Snow 
Crash.  Kirjan henkilöt elävät reaa-
limaailman rinnalla virtuaalimaail-
massa avattarina. Stephenson kuvasi 
metaversumiksi internetin virtuaali-
pohjaista seuraajaa. Tosin jo 1980-lu-
vulla ilmestyi kirjoja, joissa kuvataan 
samantapaisia virtuaalisia maailmo-
ja, mutta Stephenson loi termin me-

taverse /metaversumi.  

Siitä lähtien on odotettu ja ennus-
tettu uuden internetin tuloa. So-
siaalisen median muuntuminen ja 
kehittyminen sekä monipelaaminen 
virtuaalimaailmoissa VR-laseilla ovat 
antaneet ymmärtää, että metaversu-
mi on aivan kulman takana. 

Metaversesta saatavissa oleva tie-
to on lähinnä teknologiayritysten 
julkistuksia uusista järjestelmistä ja 
laitteista tai panostuksista oman me-
taversuminsa luomiseen tai näiden 
pohjalta tehtyjä artikkeleita ja ko-
lumneja tai ilmiötä visioivia blogikir-
joituksia. Siis hajanaista, sirpaleista ja 
pintapuolista, joiden perusteella on 
vaikea luoda selkeää kuvaa asiasta.

Metaversumille ei ole yhtä tarkkaa 
määritelmää. Sitä voidaan pitää seu-
raavan tason internettinä, verkosto-
na, joka yhdistää fyysisen todellisuu-
den, internetin, sosiaalisen median, 
pelit ja virtuaalitodellisuudet. Tai se 
on jaettu 3D-maailma tai -maailmo-
ja, jotka ovat vuorovaikutuksessa 
keskenään, immersiivisiä ja tekevät 

yhteistyötä. Se ei kuitenkaan ole pel-
kästään virtuaalitodellisuutta (VR). 
Enemminkin virtuaalitodellisuus on 
keino kokea metaversumi.

Matthew Ball kuvaa artikkelissaan 
metaversumin asiat ja kokonaisuu-
det (kuva 2), joiden pitää kehittyä, 
jotta voidaan puhua metaversumista. 
Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden 
luomiseksi ja kokemiseksi tarvitaan 
välineitä ja laitteita niin käyttäjille 
(esim. VR-lasit, mobiilipäätelaitteet) 
kuin tekijöille (teollisuuskamerat, 
paikannus- ja seurantajärjestelmät ja 
skannerit). 

Missä nyt mennään? 

Isot teknologiayritykset (mm. Epic, 
Facebook, Apple, Microsoft, NVIDIA) 
ovat osaltaan edelläkävijöitä meta-
verse-asioissa, jotka ovat luoneet 
metaversumin kaltaisia digitaalisia 
ympäristöjä. Kyseessä on iso bisnes, 
joka käsittää, ei vain pelkästään käyt-
täjille tarkoitetut sovellukset ja lait-
teet, vaan myös itse metaversumin 
rakentamiseen ja luomiseen tarkoi-
tetut sovellukset ja järjestelmät. Toi-
saalta on hyvä tunnistaa se, että me-
taversumia ei vielä tällä hetkellä ole 
sellaisenaan olemassa.
 
Peliyhtiöt kehittävät pelialustojaan 
ja laajentavat niiden ominaisuuksia 
varsinaisen pelin ulkopuolelle mah-
dollistaen myös pelaajien ei-pelilli-
sen vuorovaikutuksen. Pelialustalla 
voidaan järjestää virtuaalitapahtu-
mina, vaikka konsertteja, hautajaisia 
tai häitä. Pisimmälle on ehkä päässyt 
Second Life-peli, jonne on luotu mm. 
suuryhtiöiden liiketiloja (Nokia, IBM, 
Reuters), yliopistokampuksia (Prince-
ton University, Harvard, ja valtioiden 
lähetystöjä (mm. Ruotsi, Viro). 

Näiden - vielä toistaiseksi - puhtaasti 
vapaa-aikaan ja viihtymiseen liittyvi-
en metaversumi-aihioiden lisäksi on 
rakennettu myös ns. vakavampaan 
käyttöön suunnattuja virtuaalitodel-
lisuuksia. Peliyhteisön ulkopuolelta 

AR Smart glasses device (AP Photo/Bernat Armangue 2021).
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tuleva NVIDIA on luonut oman Om-
niverse-alustan, jota jo nyt hyödyn-
tävät isot teollisuusyritykset. Muun 
muassa Ericsson käyttää sitä 5G-ver-
kon simulointiin tai BMW on raken-
tanut autotehtaansa täydellisen digi-
taalisen kaksosen. 

Virtuaalitodellisuuden mahdolli-
suuksia simulointiin ja mallintami-
seen käytetään jo nyt paljon oppimi-
seen ja kouluttamiseen, mutta myös 
erilaiseen suunnitteluun, lähtien yk-
sittäisistä tuotteista aina kaupunki-
suunnitteluun. 

Virtuaalimaailmassa voidaan harjoi-
tella hävittäjällä lentämistä, vaikeita 
kirurgisia toimenpiteitä tai tutkia ja 
todentaa lentokentän matkustajavir-
tojen kulkua. Esimerkiksi Omniver-
se:een linkitetään NVIDIA:n tekoäly-
sovellus, voidaan luoda digitaalinen 
kaksonen, jossa kyetään opettamaan 
virtuaalisia robotteja ja siirtämään 
saatu oppi - äly - oikeisiin robottei-
hin.

Johtopäätökset ja tulevaisuus

Metaversumia ei ole vielä sellaise-
naan syntynyt, eikä ole varmaa, mil-
loin se edes syntyy. Voi olla, ettei 
koskaan tule yhtä, kokonaista kaiken 
kattavaa metaversumia, vaan useita, 
tietyn yhteisön tai asian ympärille 
syntyviä metaversumeita, jotka kes-
kustelevat korkeintaan rajoitetusti 
keskenään. Jotta metaversumien po-
tentiaalista saadaan enemmän irti, 
tarvitaan metaversumiin liitettävien 
sovellusten väliseen tiedonvaihtoon 
työkaluja, yhteisiä protokollia ja stan-
dardeja.

Tällä hetkellä on suurten teknolo-
giayritysten kesken käynnissä kil-
pajuoksu siitä, kenestä tulee me-
taversumin valtias, kenestä tulee 
markkinajohtaja, joka sanelee peli-
sääntöjä. Sinällään teknologian ke-
hittyminen mahdollistaa metaversu-
min yhä useammalle.

Teknisten ja kaupallisten haastei-
den lisäksi metaversumin kasvuun ja 
muovautumiseen vaikuttaa käyttäji-
en käyttäytyminen. Kaikkialla, missä 
liikkuu rahaa, todellista tai digitaalis-
ta, syntyy myös rikollisuutta ja vää-
rinkäytöksiä. Jo nyt eri pelialustoilla 
on todistettu pelaajien ostamien ja 
keräämien tarvikkeiden ryöstämistä, 
myös identiteettien - avattarien - va-
rastaminen on todellisuutta. 

On epämiellyttävää ajatella, että 
luullessaan keskustelevansa ja toimi-
vansa ystävänsä kanssa, huomaakin, 
että hahmon takana onkin joku ihan 
muu kyseenalaisin tarkoitusperin. 
Virtuaalinen maailma voi vastata to-
dellisuutta liiankin realistisesti!

Metaversumin rakentaminen, yllä-
pito ja sen palveluiden ja sisällön 
tuottaminen on isoa liiketoimintaa, 
mutta miten elinkeinoelämä ja erityi-
sesti logistiikka tulee hyödyntämään 
sitä? Yritykset voivat käyttää sen pal-
veluita, kuten tavallinen kuluttajakin 

Metaversumin mahdollistajat Matthew Ball’n (2021) mukaan.
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tekemällä sinne simulaatioita, mal-
lintamalla siellä erilaisia asioita tai 
suunnittelemalla siellä tavaroita joko 
todelliseen maailmaan tarkoitettuja 
tai suoraan metaversumissa käytet-
täviä digitaalisia esineitä. Tietyllä ta-
paa kouluttaminen ja oppiminen ta-
pahtuvat jo osittain metaversumissa.

Kaikkea ei kuitenkaan voi tehdä di-
gitaalisesti, tarvitaan konkreettisia, 
oikeita aineksia, tavaroita, materiaa 
ja toimintaa. Vaikka kahvin tuotan-
toketju viljelmältä paahtimon ja 
kaupan kautta aamupalapöytään 
voidaan mallintaa ja simuloida vir-
tuaalimaailmassa, pitää se kuitenkin 
reaalimaailmassa viljellä, hankkia, 
varastoida, kuljettaa laivalla, huolia, 
toimittaa kuluttajille, paahtaa paah-
timossa ja lopulta keittää kaataa kup-
piin, jotta se herättää.

Metaversen hyödyt sotilaslogistii-
kalle selviävät ajan saatossa ja kuten 
aiemmin artikkelissa kirjoitimme, 
paljolti kehitykseen vaikuttavat niin 
kuluttajien ja toimittajien tavat käyt-
tää metaversen potentiaalia. 

Käyttötapauksia ja sovelluskohteita 
voisivat olla logististen virtojen mal-
linnus erilaisilla logistiikan linjoilla ja 
sitä kautta niiden optimointi, virtu-
aalimallinnus optimaalisesta sotilas-
joukkojen ryhmityksestä, uusien va-

rastojen sisälogistiikan suunnittelu 
tai autonomisten järjestelmien kou-
luttaminen ja operointi virtuaaliym-
päristön avulla.

Lähteet ovat kirjoittajilla

NVIDIA:n metaverse-sovelluskohteita (NVIDIA 2021).
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YK:N RAUHANTURVAAMINEN – TULITAUKOTARK-
KAILIJOISTA KOKONAISVALTAISEEN RAUHANRA-

KENTAMISEEN

Rauhanturvaaminen on Yhdisty-
neiden Kansakuntien (YK) kes-
keinen toiminto kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden säilyttä-
miseksi. Sillä yritetään auttaa val-
tioita tai muita kiistan osapuolia 
lopettamaan vihollisuudet sekä 
luomaan olosuhteet pysyvälle rau-
halle. 

YK:n rauhanturvaamisen ensisi-
jainen tavoite on riitojen ja kon-
fliktien rauhanomainen selvittä-
minen, mutta tarvittaessa YK:lla 
on oikeus erilaisiin rajoitteisiin ja 
jopa sotilaalliseen voimankäyt-
töön. Tässä artikkelissa esitellään 
YK:n rauhanturvaamisen histo-
riaa, muutoksia ja kehitystä. 

YK:lla ei ole omia sotilas- tai poliisi-
joukkoja, vaan YK:n rauhanturvaajat 
ovat jäsenmaiden lähettämiä, ky-
seiseen operaatioon asettamia yk-
sittäisiä sotilaita, poliiseja tai näistä 
muodostettuja joukkoja. Sen lisäksi 
kaikissa rauhanturvaoperaatioissa 
on myös YK:n siviilihenkilöstöä.

 YK:n sininen päähine on ollut koko 
YK:n historian ajan sen rauhantur-

vaajien tunnus ja YK-rauhanturvaajat 
tunnetaankin yleisesti sinibaretteina.

YK:n rauhanturvaamisen historia kat-
sotaan alkaneeksi touko-kesäkuussa 
1948. Turvallisuus-neuvoston pää-
töksellä YK lähetti joukon aseista-
mattomia tarkkailijoita Palestiinaan 
valvomaan tulitaukoa juuri peruste-
tun Israelin ja sen arabinaapurival-
tioiden välille. 

Tämän tarkkailijajoukon nimeksi an-
nettiin United Nations Truce Super-
vision Organisation (UNTSO). Se on 
edelleen toiminnassa ja siten vanhin 
YK:n rauhanturva¬operaatio. Lähes 
yhtä vanha operaatio on 1948 Intian 
ja Pakistanin rajalla Kashmirissa toi-
mintansa aloittanut United Nations 
Military Observer Group in India 
and Pakistan (UNMOGIP, virallistettu 
1951).

YK lähetti ensimmäisen kerran aseis-
tettuja rauhaturvajoukkoja Siinaille 
Suezin kriisin jälkeen 1956, jolloin pe-
rustettiin United Nations Emergency 
Force (UNEF). Tuolloin YK:n yleisko-
kous (General Assembly) päätti UNE-
F:n perustamisesta ja lähettämisestä, 

sekä määritti operaation mandaatin. 
Tämä oli myös ensimmäinen kerta, 
kun Suomi lähetti rauhanturvaajia 
YK-operaatioon. UNEF toimi alueella 
11 vuotta aina 1967 käytyyn ns. Kuu-
den päivän sotaan asti. Suomi osal-
listui UNEF-operaatioon vain vuoden 
ajan vetäytyen Siinailta 1957.

Kaiken kaikkiaan YK:lla on perusta-
nut olemassaolonsa aikana yhteensä 
71 rauhanturvaoperaa-tiota. Niissä 

Evl (evp) Unto Usvasalo työsken-
teli 2018-2021 YK:n päämajassa 
New Yorkissa rauhanturvaamisen 
yksikössä (UN DPO) operaatioiden 
suunnittelijana.

Poliisien ja erilaisten siviilierityisasian-tuntijoiden tarve YK:n rauhan-
turvaoperaatioissa onkin kasvanut
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on menehtynyt vuosien mittaan hie-
man yli 4000 sotilasta, poliisia ja sivii-
liä. Lisätietoja löytyy esimerkiksi UN 
DPO:n kotisivuilta ( https://peace-
keeping.un.org/en ). 

Rauhanturvaamisen perusteet

YK:n rauhanturvaaminen perustuu 
YK:n peruskirjaan (UN Charter), joko 
lukuun VI (riitojen rauhanomainen 
selvittely) tai lukuun VII (aktiiviset 
toimenpiteet rauhaa ja turvallisuut-
ta uhkaavissa tilanteissa). VII luku 
on turvallisuuspolitiikan kannalta 
merkittävin, sillä se määrittää muun 
muassa valtioiden oikeudesta itse-
puolustukseen. Rauhanturvaamista 
ei sinänsä mainita peruskirjassa.

YK:n tunnetuin ja vaikutusvaltaisin 
elin on turvallisuusneuvosto (Secu-
rity Council), joka päättää toimenpi-
teistä rauhaa uhkaavien tilanteiden 
ratkaisemiseksi. Turvallisuusneu-
vosto koostuu viidestä pysyvästä ja 
kymmenestä kaksivuotiskausittain 
vaihtuvasta jäsenvaltiosta. Pysyviä 
jäsenmaita ovat USA, Venäjä, Iso Bri-
tannia, Kiina ja Ranska, joiden valinta 
juontuu toisen maailmansodan voit-
tajavaltioista. Suomi on ollut turvalli-
suusneuvoston vaihtuva jäsen kah-
teen otteeseen: vuosina 1969–1970 
ja 1989–1990.

Turvallisuusneuvosto seuraa tilan-
teita, jotka uhkaavat maiden välistä 
sopua tai joidenkin maiden sisäistä 
tilannetta. Se arvioi uhkia ja päättää, 
miten niihin vastataan. Turvallisuus-
neuvosto päättää aina rauhantur-
vaoperaatioiden asettamisesta ja nii-
den tehtävästä eli mandaatista. 

Turvallisuusneuvoston päätös (Unit-
ed Nations Security Council Resoluti-
on, UNSCR) määrittää myös mandaa-
tin keston, tavoitteet ja operaation 
koon. Tyypillisesti UNSCR:n kesto on 
6 – 12 kuukautta. Poikkeuksena on 
aiemmin mainittu UNTSO, jolla on 
pysyvä mandaatti päätöksessä mää-
riteltyyn rauhantilan tavoitteen saa-
vuttamiseen asti.

Rauhanturvaamisen ja samalla rau-

hanturvaoperaatioiden keskeisiä pe-
riaatteita ovat:
- osapuolten suostumus
- puolueettomuus
- voimankäytön säännöt 

Osapuolten suostumus saadaan ta-
vallisesti poliittisissa neuvotteluissa 
ja se takaa YK:lle toiminta- ja liikku-
mismahdollisuudet kriisialueella. 
Sotilastarkkailijoita tai rauhanturva-
joukkoja voidaan käyttää kriisin osa-
puolten välissä, jolloin joukot usein 
jo olemassaolollaan rauhoittavat ti-
lannetta ja pitivät osapuolet erillään.

Mandaatti puolestaan antaa perus-
teet voimankäytön säännöille. Perin-
teisesti aseiden käyttö on rajoittunut 
itsepuolustukseen, mutta 2000-lu-
vulla aseellisen voiman käytön salli-
mista on laajennettu erityisesti siviili-
en suojelemiseksi.

YK:n rauhanturvaamisen kehitys

YK:n rauhanturvaamisen kehitystä ja 
muutosta voidaan tarkastella krono-
logisesti vaiheittain:
- kylmän sodan aikainen rauhantur-
vaaminen
- valtioiden sisäiset kriisit kylmän so-
dan kaksinapaisuuden purkaantumi-
sen jälkeen
- rauhaan pakottamisen ja kokonais-
valtaisen kriisinhallinnan aikakausi

Kylmän sodan aikana USA ja Neuvos-
toliitto turvasivat omia intressejään 
ja etupiiriensä vakautta. YK:n rooli 

oli hyvin maltillinen. Vuosina 1948 – 
1990 YK perusti yhteensä 18 rauhan-
turva-operaatiota. 

Pääosa näistä oli joko aseettomien 
rauhanturvaajien lähettämistä kon-
fliktin osapuolten välille valvomaan 
aselepoa, tulitaukoa tai sopimuksen 
mukaista loitontumista, tai kevyes-
ti aseistetun monikansallisen rau-
hanturvajoukon lähettämistä vas-
taavaan tehtävään. Konfliktit olivat 
pääasiassa valtioiden välisiä. Näistä 
18 operaatiosta viisi on yhä toimin-
nassa.

1990-luvulle tultaessa Neuvostoliitto 
hajosi. USA:n ja Neuvostoliiton vas-
takkain¬asettelun päättyminen va-
pautti turvallisuusneuvoston toimin-
taa. Samaan aikaan kriisien luonne 
muuttui. 

Konfliktit ja kriisit muuttuivat nyt 
enemmän valtioiden sisäisiksi - esi-
merkiksi Balkanilla ja Afrikassa – ja ne 
asettivat YK:lle uudenlaisia haasteita. 
YK:n oli myös jatkettava käynnissä ol-
leita Lähi-idän ja Aasian operaatioita. 
Vuosina 1991 – 1999 YK perusti 35 
uutta rauhanturvaoperaatiota. 

Niiden tavoitteet laajenivat käsit-
tämään humanitaarisia tehtäviä ja 
joukkoja muodostettiin aiempaa 
selvästi enemmän myös poliiseista. 
Rauhanturvaajien määrä nousi hui-
masti ja vuonna 1994 YK:n operaa-
tioissa palveli yhteensä noin 80 000 
sotilasta ja poliisia.

Ruandassa YK ei kyennyt estämään kansanmurhaa. Kuva:  F a n n y 
Schertzer ” Nyamata Memorial Site, skulls. Nyamata, Rwanda.” (Wikipe-
dia)
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YK epäonnistui 1990-luvulla estä-
mään kansanmurhat Ruandassa ja 
Balkanilla. YK:n rauhan-turvajouk-
koja käytettiin tehtäviin, joissa jouk-
kojen varustus ja suorituskyky eivät 
vastanneet tehtäviä eikä tarvetta. 
Rauhanturvaajien mandaatit eivät 
myöskään vastanneet olosuhteiden 
ja tilanteiden vaatimuksia. YK oppi, 
että rauhan¬turvajoukkojen piti olla 
aiempaa tulivoimaisempia, liikku-
vampia ja paremmin suojattuja. 

1990-luvun epäonnistumisten sekä 
lisääntyneen rauhanturvaamisen 
tarpeen vuoksi pääsihteeri Kofi An-
nan muodosti asiantuntija¬panee-
lin, jonka työn tulos tunnetaan Brahi-
mi-raporttina. 

Siinä suositeltiin muun muassa 
monikansallisten (rauhanturva-)
valmiusjoukkojen perustamista ja 
tuotiin esille, että rauhanturvaamis-

toimintaa oli täydennettävä erilaisilla 
rauhanvahvistamisen toimenpiteillä. 

YK oli oppinut, että valtion sisäisen 
konfliktin jälkeen yhteiskuntaa oli 
tuettava sen saattamiseksi takaisin 
jaloilleen. YK lähtikin kehittämään 
rauhanturvaamista kokonaisval-
tai-semmaksi rauhan rakentamiseksi 
ja rauhan palauttamiseksi. 

Joukkojen mandaatteja ja voiman-
käyttöoikeuksia laajennettiin. Kon-
fliktiin puuttumisen lisäksi YK alkoi 
panostaa enemmän aseistariisun-
taan sekä konfliktialueen perus-
toimintojen ja toimivan hallinnon 
palauttamiseen. Siviilien suojelu 
(Protection of Civilians) on myös va-
kiintunut yhdeksi rauhanturvaope-
raation tehtäväksi.

2000-luvulla rauhanturvaamisen toi-
mintaympäristö ja konfliktien luonne 
on muuttunut edelleen. Joskus tais-

televia osapuolia on vaikea erottaa 
toisistaan tai kriisialueella toimivista 
muista aseellisista ryhmistä. Rau-
haan pakottaminen on laajentunut 
turvallisuusneuvoston määrittäessä 
päätöslauselmien mandaatteja siten, 
ettei osapuolten suostumusta ole 
aina edellytetty. 

YK-rauhanturvaajien voimankäyt-
töoikeuksia on samalla lisätty. Soti-
laallinen rauhanturvaaminen alettiin 
nähdä yhtenä välineenä kokonais-
valtaisessa kriisinhallinnassa. YK alkoi 
jo 1990-luvulla lisätä yhteis¬toimin-
taa alueellisten toimijoiden - Nato, 
ETYJ, EU ja Afrikan unioni – kanssa ja 
samalla niiden rooli rauhanturvaami-
sen toteuttajina on kasvanut.

Vuoden 2021 alussa YK:lla oli yh-
teensä 12 rauhanturvaoperaatiota 
(Peacekeeping Operation) Afrikassa, 
Lähi-idässä ja Aasiassa. Niissä palve-

Osin tuhoutunut UNTSO:n tarkkailija-asema Golanilla vuonna 2019
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li yhteensä noin 68 000 sotilasta ja 
7000 poliisia 120 jäsenvaltiosta.

Siviilikriisinhallinta

YK toteuttaa myös siviilikriisinhal-
lintaa ympäri maapalloa ja sillä on 
tällä hetkellä noin 20 poliittista avus-
tusoperaatiota (political mission). Ne 
ovat tyypillisesti henkilömäärältään 
pieniä erityisoperaatioita, joilla pyri-
tään tukemaan ja hallitsemaan mo-
nimutkaisia rauhanprosesseja. 

Niiden avulla tavoitellaan kohdeval-
tion omien turvallisuusrakenteiden 
sekä oikeusvaltiokehityksen tuke-
mista ja vahvistamista. Usein niiden 
toimintaan liittyy myös humanitaa-
risen avun koordinointi, ihmisoi-
keuskysymykset sekä yleensä koh-
dealueella olevien kansainvälisten 
kriisinhallintatoimijoiden keskinäi-
sen yhteistyön edistäminen. 

Rauhanturvaamisen kustannuk-
sista

Rauhanturvaamisen rahoitus on 
kaikkien YK:n jäsenmaiden kollek-
tiivisella vastuulla. Rauhanturva-
budjetti on erillinen järjestön yleis-
budjetista. Poikkeuksen tekevät 
UNTSO ja UNMOGIP, jotka rahoite-
taan YK:n yleisbudjetista. Jäsenmai-
den maksuosuudet hyväksytään 
yleis-kokouksessa ja ne pohjautuvat 
jäsenmaiden neuvottelemaan las-
kenta¬järjestelmään. 

Se ottaa huomioon maiden erilaisuu-
den ja valtioiden maksukyvyn, jolloin 
köyhät maat maksavat vähemmän. 
Edelleen turvallisuusneuvoston viisi 
pysyvää jäsentä – USA, Kiina, Britan-
nia, Ranska ja Venäjä – maksavat rau-
hanturvaoperaatioista muita jäsen-
maita suuremman osuuden. 

YK:n rauhanturvaamisen vuosibud-
jetti on noin 6,6 miljardia USD, josta 
esimerkiksi UNIFIL:n vuosibudjetti 
on noin 480 miljoonaa. Suurimmat 
rauhanturvaamisen rahoittajat ovat 
viime vuosina olleet USA (noin 28 %), 
Kiina (15 %), Japani (noin 9 %) ja Sak-
sa (noin 6%). 

Kaikki turvallisuusneuvoston maat 
ovat 10 suurimman rahoittajan jou-
kossa. Lisäksi monet jäsenmaat teke-
vät vapaaehtoisia lisämaksuja erilai-
siin erityiskohteisiin, antavat ilmaista 
koulutustukea, järjestävät kursseja 
tai rahoittavat yhteisiä kehityshank-
keita. 

YK maksaa jokaisesta rauhanturvaa-
jasta lähettäjämaalle noin 1430 USD/
kuukausi. Lisäksi YK maksaa kaikille 
osallistujamaille korvauksia kansal-
lisen varustuksen käytöstä yhteis-
ten maksuohjeiden ja jäsenmaiden 
kanssa tehtyjen MOU-sopimusten 
mukaisesti. 

Valtaosa YK:n rauhanturvaajista tulee 
muista kuin eniten rahoitusosuuksia 
maksavista maista, kuten Bangla-
deshista, Intiasta, Nepalista, Ruan-
dasta, Nigeriasta ja Ghanasta. Mer-
killepantavaa on, että suurimpien 
joukkoluovuttajamaiden bruttokan-
santuote on selvästi alle maailman 
keskitason.

Suomi YK:n rauhanturvaamisessa

Aiemmin mainitsin jo Suomen osal-
listumisesta UNEF-operaatioon Sii-
nailla 1956. Sen jälkeen suomalaisia 

on palvellut YK-joukoissa kaiken 
kaikkiaan noin 50 000 henkilöä. 

Kesällä 1991 Suomi oli maailman suu-
rin YK-joukkojen luovuttaja lukumää-
rän ollessa hieman yli 1000 sotilasta. 
Tuohon aikaan Lähi-idässä toimi 
suomalainen pataljoona UNIFIL:ssa 
Libanonissa, sekä toinen pataljoona 
UNDOF:ssa Golanilla. Suurimmillaan 
1990-luvulla suomalaisia rauhantur-
vaajia oli maailmalla samaan aikaan 
lähes 2 000.

Koko kylmän sodan ajan Suomi ko-
rosti puolueettomuuspolitiikkaa, 
johon saumattomasti ja oleellisesti 
liittyi osallistuminen YK:n rauhan-
turvaamiseen. Suomi piti itseään 
pitkään rauhaturvaamisen suur-
maana ja pyrki ylläpitämään roolia 
puolueettomana rauhanvälittäjänä. 
Suomi osallistui ns. perinteisen rau-
hanturvaamisen, jossa painottuivat 
aselevon ja tulitaukolinjojen valvon-
taoperaatiot sekä tehtävät, joissa 
ylläpidetään järjestystä poliittisesti 
epävakaina aikoina. 

Tällä hetkellä Suomen suurin 
YK-kontribuutio on UNIFIL-ope-
raatiossa Etelä-Libanonissa, johon 
Suomi on asettanut yhden jääkäri-
komppanian osaksi ranskalaista UNI-

UNTSO:n sotilastarkkailijoita tilapäisellä tarkkailuasemalla 
(kuva Tapio Lineri)
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FIL:n komentajan reservipataljoonaa 
(Force Commander Reserve, FCR). 
Suomi osallistuu UNIFIL-operaatioon 
yhteensä noin 200 rauhanturvaajal-
la. Lisäksi Suomi on UNTSO:n suurin 
osallistujamaa – operaatiossa palve-
lee 15 suomalaista sotilastarkkailijaa.

Suomi on jo 1990-luvun lopulta al-
kaen osallistunut korkeamman riski-
tason kriisinhallintaan muun muassa 
Nato-operaatioihin Afganistanissa ja 
Kosovossa, sekä YK:n puitteissa Bal-
kanilla. Kynnys osallistua laajemmin 
2000-luvun Afrikan suuriin tai vaa-
rallisimpiin YK-operaatioihin on ollut 
suuri. 

Suomen osallistuminen on painottu-
nut operaatioihin, joissa sotilaallista 
voimaa käytetään vain rajoitetusti 
esimerkiksi humanitaarisen avunan-
non tukemiseen ja suojaamiseen. 
Ruotsi on osallistunut huomattavasti 
Suomea suuremmalla volyymilla esi-
merkiksi Malin riskialttiiseen MINUS-
MA-operaatioon.

Rauhanturvaamisen haasteita

Kylmän sodan aikana rauhantur-
vaoperaatiot olivat joko tarkkaili-
joiden tai monikansallisten sotilas-
joukkojen lähettämistä eri maiden 
väliselle tulitaukolinjalle valvomaan 
tilannetta ja ehkäisemään uudelleen 

eskaloitumista. YK:n turvallisuusneu-
vosto oli tuona aikakautena usein 
kyvytön päätöksenteossaan, koska 
kriisien kärjistyessä USA tai Neuvos-
toliitto käyttivät usein veto-oikeut-
taan estääkseen päätöslauselman, 
joka olisi suuntautunut niitä tai nii-
den suojattivaltioita vastaan.

Nykyään konfliktialueella voi toimia 
samanaikaisesti useita kriisinhallin-
taoperaatioita. Rauhanturvaamisen 
uutena piirteenä on myös kansain-
välisten järjestöjen keskinäisen yh-
teistyön korostuminen ja alueellisten 
järjestöjen laajentunut osallistumi-
nen. 

Esimerkkinä voidaan mainita Afri-
kan Unionin ja YK:n yhteisoperaatio 
UNAMID, joka toimi Sudanissa 2007-
2020. Lisäksi kriisialueella toimii jopa 
satoja erilaisia kansalaisjärjestöjä 
(Non-Governmental Organisation, 
NGO), jotka toteuttavat yleensä eri-
laisia humanitaarisia tehtäviä ja pyr-
kivät auttamaan kriisialueen jälleen-
rakentamisessa ja normaalioloihin 
palautumisessa.

Operaatioiden osana on aiempaa 
useammin muita kuin sotilaallisia 
elementtejä. Monilla kriisialueilla tar-
ve ja tehtävät liittyvät yhteiskunnan 
jälleenrakentamiseen ja vakauden 
ylläpitoon. Yhteiskunnan omat tur-

vallisuusorganisaatiot ja viranomai-
set voivat olla toimintakyvyttömiä 
tai puuttua kokonaan. Siksi poliisien 
tarve YK:n rauhan¬turvaoperaatiois-
sa on kasvanut, ennen kaikkea tuke-
maan ja avustamaan paikallisen po-
liisitoiminnan jälleenrakentamista.

YK-rauhanturvaajien tappiot lisään-
tyivät 2010-luvulla. YK:n pääsihteeri 
Antonio Guterresin johdolla käyn-
nistettiin Action for Peacekeeping 
-hanke (A4P), joka käsittää monia 
osa-alueita ja hankkeita rauhantur-
vaamisen kehittämiseksi. Kehittä-
miskohteet vaihtelevat poliittisen 
päätöksenteon kehittämisestä jouk-
kojen suojaustason ja varustuksen 
parantamiseksi. YK-joukkojen tap-
pioiden määrä onkin kääntynyt las-
kuun viime vuosikymmen lopulla.

Joukkojen koko ja rakenne on muut-
tunut suurista pataljoonista tehtä-
vänmukaisesti räätälöityihin kokoon-
panoihin. Toimintatavat, liikkuvuus, 
suoja ja voima on sovitettu vaativaa 
toiminta-ympäristöä vastaaviksi. 
Operaatioissa sotilasjoukot keskitty-
vät mandaatin toimeenpanon kan-
nalta olennaisten tehtävien toteu-
tukseen. YK:n lisäksi operaatioiden 
toteuttajina voi olla alueellisia järjes-
töjä, kuten NATO tai EU, mutta myös 
samanmielisten maiden koalitioita.

YK:n rahoitus on ollut viime vuosi-
kymmenellä usein vaikeuksissa. Yh-
dysvallat on ollut merkittävin mak-
suosuuksiensa maksamatta jättäjä, 
tai niiden viiveellä maksaja. Vaikka 
USA vähensi presidentti Trumpin 
kaudella merkittävästi maksujaan 
YK:lle, niin itse asiassa 1990-luvun 
lopulla maa oli vähällä menettää ää-
nioikeuden YK:n yleiskokouksessa 
miljoonien dollarien jäsenmaksuvel-
kojen vuoksi. Odotettavissa on, että 
presidentti Bidenin kaudella USA pa-
lauttaa suhteensa ja kontribuutionsa 
aiemmalle tasolle.

Naisten osuutta rauhanturvajoukois-
sa on alettu aktiivisesti lisäämään 
viime vuosikymmenen lopulla. Vielä 
2016 naisten osuus oli alle 4 %, kun 
taas 2020 lopussa esikuntaupseerien 

Suomalaispartio MINURCAT-operaatiossa Tshadissa 
(kuva Mika Rantanen)
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ja sotilastarkkailijoiden osalta nais-
ten määrä on noussut jo 16 prosent-
tiin ja joukkojen osalta 5 prosenttiin. 
YK:n tavoite on, että vuonna 2028 
esikuntaupseereista ja tarkkailijoista 
25 % on naisia.

Joukkopoolijärjestelmä

Yhtenä osana rauhanturvaamisen 
kehittämistä ja joukkojen suoritusky-
vyn parantamista YK on ottanut käyt-
töön joukkopoolijärjestelmän, johon 
jäsenmaiden tulee rekisteröidä rau-
hanturva-operaatioihin tarjoamansa 
joukot. Pooliin kuuluvat myös poliisi-
joukot, siviilikriisinhallintakyvyt sekä 
yksittäiset esikuntaupseerit ja tark-
kailijat. Joukot jaetaan valmiuden 
perusteella neljään tasoon, joista 
ylimmässä (Rapid Deployment Level) 
joukot ovat 60 vrk lähtövalmiudessa.

Mikäli YK tarvitsee joukkoja uuteen 
operaatioon, tai uuden joukon ole-
massa olevana operaatioon, lähde-
tään niitä etsimään lähes poikkeuk-
setta joukkopooliin rekisteröidyistä 
joukoista. Jäsenmaiden ilmoittamat 
joukot voivat kuulua samanaikaisesti 
myös muihin joukkopooleihin tai olla 
korvamerkittyjä myös muualle.

Jos jäsenmaa haluaa nostaa pooliin 
ilmoittamaansa joukkoa korkeam-
paan luokitukseen ja samalla nostaa 
sen käyttövalmiutta, maa voi pyytää 
YK:ta tekemään arviokäynnin (As-
sessment and Advisory Visit, AAV). 
YK lähettää pienen arviointiteamin 
tarkastamaan joukon pääkaluston 
kunnon ja käytettävyyden sekä pe-
rehtymään lyhyesti joukon koulutus-
järjestelyihin. 

AAV on yleinen eikä ole sidottu mi-
hinkään operaatioon tai toimin-
ta-alueeseen. Arviokäynnistä laa-
ditaan raportti, joka antaa myös 
jäsenmaalle perusteita kaluston ja 
koulutuksen kehittämiseen YK:n vaa-
timusten mukaisesti. Pääkalusto arvi-
oidaan ja luokitellaan YK:n COE-käsi-
kirjan mukaisesti. 

Ennen kuin jäsenmaa voi lähettää 

uuden joukon operaatioon, YK tekee 
maahan tarkastus- ja arviokäynnin 
(Pre-Deployment Visit, PDV), jonka 
perusteella joukko hyväksytään. PDV 
on operaatiosidonnainen, eli joukon 
suorituskyky, koulutustaso ja varus-
tus tarkastetaan kyseisen operaation 
vaatimuksiin ja erityisesti vaadittuun 
joukkoyksikkötyyppiin peilaten. 

Poliisien ja erilaisten siviilierityis-
asian-tuntijoiden tarve YK:n rau-
hanturvaoperaatioissa onkin kas-
vanut

YK:n rauhanturvaoperaatioista on 
tullut viimeisten 20 vuoden aikana 
entistä kokonaisvaltaisempia ja mo-
nimutkaisempia. Ne vaativat usein 
erikoisosaamista ja erikoiskalustoa. 
Rauhanturvaamisen – tai kriisinhal-
linnan, kuten termi nykyään kuuluu 
- uusia piirteitä ovat myös kansainvä-
listen järjestöjen kiinteä keskinäinen 
yhteistyö, alueellisten toimijoiden 
toimintakyvyn kehittäminen sekä 
konfliktialueen omien turvallisuus¬-
rakenteiden vahvistaminen. 

Kriisialueilla toimii satoja erilai-
sia kansainvälisiä toimijoita, ja täl-
lä vuosituhannella on ymmärretty 
yhteistyön merkitys sekä rauhan 
palauttamisen kokonaisvaltaisuus. 
Operaatioiden tehtävät liittyvät en-
tistä enemmän yhteiskunnan jälleen-
rakentamiseen sekä alueen vakau-

den ylläpitoon. Poliisien ja erilaisten 
siviilierityisasian-tuntijoiden tarve 
YK:n rauhanturvaoperaatioissa onkin 
kasvanut. Kriisinhallinnassa sotilaalli-
nen rauhanturvaaminen on vain yksi 
komponentti muiden joukossa.

YK:ta on vuosien saatossa useasti – ja 
myös perustellusti – arvosteltu te-
hottomuudesta. Järjestö on kuiten-
kin tällä vuosituhannella parantanut 
toimintaansa useiden hallinnollisten 
uudistusten seurauksena. YK:n rau-
hanturvaamisen kustannukset ovat 
alle 0,5 % koko maailman sotilasme-
noista ja siten edelleen erittäin kus-
tannustehokas keino vaikuttaa kon-
fliktien ja kriisien ratkaisemiseksi. 

Turvallisuusneuvoston toimintakyky 
on viime vuosina heikentynyt, kos-
ka siitä on tullut erityisesti kolmen 
suurvallan (USA, Venäjä ja Kiina) poli-
tiikantekoväline. Turvallisuusneuvos-
ton pysyvillä jäsenmailla veto-oikeus 
neuvoston päätöksiin. Veto-oikeutta 
on käytetty kautta aikain satoja ker-
toja, jolloin enemmistöpäätökset 
ovat jääneet toteutumatta. 

Näiden edellä mainittujen maiden 
pyrkimykset ja intressit ovatkin la-
mauttaneet turvallisuusneuvoston 
päätöksenteon, koska nämä maat 
pyrkivät estämään itsensä kannalta 
epäedulliset päätökset tai ainakin lie-
ventävät niitä suuresti. Tällä tarkoitan 

Suomalaispartio UNIFIL:ssa Etelä-Libanonissa
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turvallisuusneuvoston päätöksente-
koa kokonaisuudessaan, eikä pelkäs-
tään rauhanturvaamisen osalta.

Turvallisuusneuvoston toimintamal-
lia ja rakennetta on yritetty kehittää 
jo pitkään, mutta toistaiseksi ilman 
tulosta. Pysyvät jäsenvaltiot halua-
vat säilyttää valtansa ja kyvyn kont-
rolloida maailman tapahtumia, sekä 
estää niille itselleen kielteisten tur-
vallisuuspoliittisten päätösten syn-
tyminen. Turvallisuusneuvostosta on 
tullut maailman rauhan ja vakauden 
säilyttäjästä yhä enemmän pysyvien 
jäsenmaiden valta-aseman säilyttä-
misen instituutio.

YK:n rauhanturvaamisella on jo yli 70 
vuoden historia ja YK-rauhanturvaa-
jat ovat onnistuneet monissa konflik-
teissa. Yhtenä tunnustuksena tästä 
on vuonna 1988 myönnetty Nobelin 
rauhanpalkinto. Kuten kirjoituksessa 
todetaan, myös epäonnistumisia on 
sattunut ja rauhanturvaaminen on 
joutunut kritiikin kohteeksi. 

Maailmanlaajuisen korona-pande-
mian aikanakin YK on kyennyt yllä-

Suomalais-irlantilainen tukikohta 2-45 UNIFIL:ssa vuonna 2015

Näkymä UNDOF:n tukikohdasta Golanilla

pitämään operaationsa ja rauhantur-
vaajat pystyivät jatkamaan arvokasta 
työtään. Rajat ylittävä rikollisuus, laa-
jentuva radikalisoituminen ja ilmas-
tonmuutos seurannaisvaikutuksi-
neen osoittavat, että kansainvälisen 
yhteisön tulee mukautua ja kehittää 
uusia tapoja vastatakseen niiden 
asettamiin haasteisiin.

YK:n rauhanturvaamiselle tu-
lee jatkossakin olemaan tarvetta 
maailman kriisialueilla.

LuoMme evÄitÄ 
hyvÄÄn elÄMÄÄn
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LuoMme evÄitÄ 
hyvÄÄn elÄMÄÄn
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Lääkärin kokemuksia UNMEE ajalta

Eritrean-Etiopian rajaseudun 
Tigrayn alueella leimahti jälleen 
tänä keväänä levottomuudet. 
Vuonna 2004 suomalaiset olivat 
Eritreassa ja pieni osa Etiopiassa 
rauhanturvaajina  (YKSJEE – UN-
MEE). 

Lääkäripakka meni uusiksi al-
kuvuonna 2004, kun sinne valit-
tu nuori naislääkäri ei läpäissyt 
Cooperin testiä nuhassa. Allekir-
joittanut hälytettiin sinne ja olin 
kevään 2004 kesään asti ja vielä 
samana syksyllä. 

Kesän olin jo sitoutunut muualle töi-
hin ja siellä kesällä ei ollut suomalais-
ta lääkäriä. Kun suomalaiset olivat 
lähdössä Afrikkaan, Eritreaan, muis-
tan radiohaastattelun lähtöä ennen. 
Haastattelija kysyi upseerilta, miten 
suomalaiset ovat varautuneet Afri-

kan kuumuuteen. Upseeri vastasi, 
että olemme saunoneet joka päivä. 

Asmara sijaitsee merenpinnasta 
2400 metrin tasolla, missä yölämpö-

tila laskee +5 - +9 asteeseen ja päivä-
lämpötila voi olla +35 astetta. 

Suomalaiset hoitivat tavarankulje-
tuksia saattueina eri maiden  rauhan-

Asmara Tokombia

Asmara Humera
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turvaajien ja sotilastarkkailijoiden 
asemille alas Sudanin ja  Djibutin 
rajoille sekä myös Etiopian puolelle. 
Esimerkiksi 600 metrin tasolla Suda-
nin rajan lähellä lämpötila oli varjos-
sa +39 astetta.( Joku sanoikin, että 
miksi menitte varjoon!).  

Vaikka rauhanturvaajan pitäisi olla 
terve ilman pahempia allergioita, niin 
ympäristöolosuhteet voivat aiheut-
taa inflammatio-eli ärsytystauteja 
kuten nuhaa, yskää tai silmätuleh-
duksia. Pasissa ulkona oleva johtaja 
on altis pölyille ja auringonvalolle. 
Iho ja silmät on suojattava kunnolla, 
ilman suojaa vaalea iho palaa rakku-
loille tunnissa. 

Itse Asmarassa ei ollut malariavaara 
eikä malariaprofylaksiaa tarvinnut 
(2400 metrin korkeudessa malaria-
sääsket eivät elä), mutta alas men-
nessä malariaprofylaksiana käytettiin 
Malaronea   (Atokvani+Proguanili) 
tabletti yhtä päivää ennen laskeutu-
mista alas ja viikko paluun jälkeen. 

Suomessa vuonna 2004 koko maassa 
diagnostisoitiin 26 malariatapausta, 
joista 21 ei ollut käyttänyt  estolää-
kitystä kunnolla. Siksi mahdollisissa 
missioissa malaria-alueille on koulu-
tuksessa painotettava estolääkityk-
sen tärkeyttä.

Rauhanturvaajien tapaturmat ovat 
pääosin lieviä kuten lihasvenähdyk-
siä ja rasituskipuja urheilusta ja kun-
toilusta.  Vakaviin tapaturmiin täytyy 
varautua ja ensiaputaitoja harjoi-
tetaan säännöllisesti. Alkuvuonna 
suomalainen lääkintä osallistui heli-

kopteripäivystykseen ja  harjoiteltiin 
potilaan vinssausta miinakentästä. 

Humanitaarista sairaanhoitoa ei ol-
lut, ainoastaan paikallistyöntekijöitä 
hoidettiin. Yhdessä kuvassa kirjoit-
taja ompelee Asmarassa paikallisen 
keittiötyöntekijän sormivammaa 
helleasussa. Suomalaisen lääkinnän 
maine on ollut korkea ja monet eri 
maiden rauhanturvaajista pyrkivät 
suomalaisen lääkinnän hoitoon. Kir-
joittaja kutsuttiin apuun jordania-
laisten Level II sairaalaan Asmarassa 
avaaman slovakialaisen miinanrai-
vaajan kurkkupaisetta.

Kun uusi rotaatio (keski-ikä 23 vuot-
ta, allekirjoittanut myös mukana) tuli 
Asmaraan, Eritreaan Afrikan sarveen 
kesäkuussa 2004, äkillinen ripuli ja 
oksennustauti esiintyivät tällä rotaa-
tiolla kahtena huippuna: kesäkuussa 
ja lokakuussa. 

Kesällä suomalaiset turvautuivat Le-
vel II sairaalaan, missä pelkällä näyt-
teen mikroskopoinnilla asetettiin 
useita ameba- tai giardia diagnoose-

Paikallishen-
kilökuntaa 

leirillä hoidet-
tiin, Kuvassa 
allekirjoitta-
nut ompelee 

käden haavaa 
helleasussa.

600 metrin korkeudella lähellä Sudanin rajaa matkalla Etiopian puolel-
le Humeraan, varjossa +39 astetta.
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ja, jotka kaikki olivat vääriä diagnoo-
seja. 

Ajanjaksolla 11.6.- 3.10.2004 päivit-
täin 1,3 potilasta oli hoidossa sairas-
tuvassa vatsataudin vuoksi. Vatsa-
tautiin sairastui 98 rauhanturvaajaa 
eli 60% vahvuudesta tänä aikana. 
Päivittäin 5,2 henkilöä poti vatsatau-
tia (2,85% kokonaisvahvuudesta) ja 
tauti kesti keskimäärin 4,2 vrk. 

Vakavaoireinen tauti kesti 5,7 vrk; 
jonka oireina olivat ripuli, oksentelu 
ja kuume. Puolustusvoimien kan-
sainvälinen keskus lähetti hygienia-
ryhmän kartoittamaan tilannetta. 
Kaikilta otettiin ulostenäytteet ja 
osalta verinäytteet, jotka analysoitiin 
Suomessa. Bakteeriviljelyksessä ei 
löytynyt yhtään positiivista salmo-
nella- eikä shigella(punatauti) –näy-
tettä. 

Parasiitti- eli alkueläinanalyysissä 
173:lta rauhanturvaajalta löytyi 26:lta 
positiivinen näyte, mutta nämä olivat 
vaarattomia muotoja. Vain yhdeltä 
löytyi ameban mahdollinen varhais-
vaihe. Mainittakoon, että kirjoitta-
jalta löytyi näitä parasiitteja kaikista 
eniten, mutta en potenut mitään 
vatsatauteja siellä enkä myöhemmin.  

Matkailulääketieteessä mainitaan, 
että noin 60% matkailijoista sairas-
taa turistiripulin. Tämä näytti pitävän 
paikkansa kesärotaatiossa saapunei-
den rauhanturvaajien suhteen. Kou-
lutuksessa on tähdennettävä, että 
60% nuorista rauhanturvaajista voi 
sairastaa turistiripulin ja että osalla 
oireet voivat olla rajuja ja tauti kestää 
5-6 vrk. 

Hoito on normaalin turistiripulikaa-
vion mukaan: oireisia hoidetaan 
nestehoidolla ja antibioottihoito 
annetaan rajuoireisille vain oireiden 
keston ajan. Näytteitä on otettava 
harkiten, koska vieraista laboratori-
oista voidaan saada vääriä positiivi-
sia tuloksia liian helposti.

Nykyinen 6 kuukauden rotaatio ja 
sitten vasta mahdollinen jatko oli on-
nistunut muutos henkisen hyvinvoin-

nin kannalta.  YKSRJEE:n kuntosalit ja 
harrastuspaikat (avoinna 24 tuntia)  
FinCampissa  Asmarassa mahdollis-
tivat mielekkään vapaa-ajan vieton 
varsinkin kolmivuorotyötä tekeville 
vartiojääkäreille. Samoin läheisen 
hotellin uima-altaalle oli mahdolli-
suus mennä uimaan pari kertaa vii-
kossa YK:n laskuun. 

Uruguyain MedEvac:in kanssa harjoiteltiin miinakentästä potilaan eva-
kuointia Pasin katolta, kattoa kuvasi rajattu alue

Kuntosalilla
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          UNMEE vuonna 2008 Kuvat: Risto Gabrielsson

Taustalla on Adwan 
taistelukenttä. Siellä 
käytiin kuuluista en-
simmäinen taistelu 
Etiopian ja Italian välil-
lä. Etiopialaiset kukisti-
vat italialaiset sunnun-
taina 1.3.1896 Adwan 
kaupungin lähistöllä. 
Tätä afrikkalaisten 
ensimmäistä voittoa 
eurooppalaisista juh-
litaan sotilasparaatein 
joka vuosi.

Päätoimittaja on päässyt 
seuraamaan miinanrai-
vausryhmän työtä lähellä 
Eritrean rajaa. Paikalliset 
arvostivat tätä työtä todel-
la paljon.

Näkymä etiopialaisesta bunk-
kerista Eritrean puolelle. Etiopi-
lainen opassotilas sanoi eritrea-
laisten olevan asemissa noin 300 
metrin päässä. Kuulemma joka 
yö eritrealaiset vaihtavat uusiin 
asemiin. Kuri on sikäläisessä ar-
meijassa tosi raakaa. Tämä asema 
oli Buren UNMEE-aseman luona. 
Bure on merenpinnan alapuolel-
la ja siksi lämpötilat nousevt tosi 
korkealle päivisin.
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Kirja-arvostelut
SAKSALAISTA SISSISOTAA 

SUOMEEN?

Asekätkentä sekä operaatio Stella 
Polaris ovat monille tuttuja käsit-
teitä. Kumpikin operaatio valmis-
tautui siihen, että Neuvostoliitto 
yrittäisi miehittää Suomen asele-
posopimuksesta huolimatta syk-
syllä 1944. Varauduttiin sissiso-
taan. 

Vähälle huomiolle on jäänyt kolmas 
valmistautuja. Saksaan päin kallel-
laan olleet piirit valmistelivat Suo-
men maaperällä tapahtuvaa saksa-
laisjohtoista sissisotaa mahdollista 
miehitystä ja ennen muuta bolsevis-
mia vastaan. Tästä kertoo tuore, ko-
keneen journalistin Martti Backma-
nin kirjoittama kiinnostava teos. 

Uutuus kertoo myös pahaan väli-
käteen joutuneista suomalaisista 
nuorista miehistä ja naisista romah-
tavassa Saksassa. Naisia koulutettiin 
puolipakolla Suomeen lähetettäviksi 
vakoojiksi tai jopa sabotööreiksi, ja 
miehillä oli vaara joutua surman suu-
hun Saksan epätoivoisten viimeisten 
kuukausien niin sanotussa valtakun-
nanpuolustuksessa.

Dramaattinen kuvaus romahtavan 
Saksan ja suomalaisten kohtalonyh-
teydestä edustaa niin sanottua tari-
nallista tietokirjaa. Tapahtumat ovat 
tosia, ja henkilöt esiintyvät omilla 
nimillään mutta dialogit ja henkilöi-
den ajatuskulut tietenkin kirjailijan 
kynästä. Tarinallisuus saattaa toimia 
kynnyksen madaltajana niille, jotka 
vierastavat tiivistä historiatekstiä. 

Tärkeimmät näkökulmahenkilöt ovat 
vapaaherratar Ruth Munck (1886–
1976) sekä SS-Hauptsturmführer 
(kapteeni) Jouko Itälä (1916–1990). 
Sairaanhoitajan koulutuksen saa-
nut Ruth Munck oli ollut Saksassa 
jo jääkärien mukana ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Toisen maa-
ilmansodan aikana hänen sydäntään 

lähellä olivat ”uudet jääkärit” eli suo-
malaiset SS-miehet. 

Sodan lopulla, Saksan romahduksen 
ollessa jo aivan nurkan takana, Mun-
ck lähtee Saksaan auttamaan sinne 
ajautuneita suomalaisnaisia. Monet 
heistä olivat lähteneet Lapista vetäy-
tyvien saksalaisjoukkojen mukana ja 
olivat totisesti avun tarpeessa kuo-
linkouristuksissaan rimpuilevan Kol-
mannen valtakunnan ytimessä.

Itälä puolestaan lähti välirauhan 
aikana Saksaan saamaan SS-jou-
koissa sotilaskoulutusta noin 1 400 
muun suomalaisen nuoren miehen 
tapaan. Hän kuului niin sanottuihin 
divisioonan miehiin eli hänet jo so-
takokemusta talvisodassa saaneena 
komennettiin suoraan SS-divisioona 
Wikingin riveihin ilman lisäkoulutus-
ta Saksassa. Itälä palveli aluksi Wikin-
gin tykistössä.

Sekä Munckin että Itälän tiet johta-
vat eri reittiä romahtavaan Saksaan. 
Itälä joutuu loppuvuonna 1944 vär-
väämään täydennystä SS:n riveihin 
jopa saksalaisten vangeiksi Lapissa 
jääneistä suomalaisista. Itälän sairas-
televa vaimo oli käytännössä saksa-
laisten panttivankina pommitetussa 
Berliinissä, ja myös Munckin vaihto-
ehdot olivat kovin vähissä. Molem-
mat ajoivat romahtavassa Saksassa 
parhaansa mukaan Suomen ja suo-
malaisten etua, mutta kotimaassa 
odotti sotien jälkeen linnareissu. Lu-
kijan tehtäväksi jää päättää, olivatko 
he lopulta konnia vai sankareita. 

Seppo Simola

Hirmuinen aika – saksalaismieli-
nen vastarinta 1944–1948
Martti Backman
Docendo, 301 s.
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SOTILASAJONEUVOHISTORIAN MERKKITEOS

Tunnetun sotilasajoneuvoasian-
tuntijan Markku Mäkipirtin eh-
tymätön tietopankki on jälleen 
avautunut, ja uusin tietoteos pa-
neutuu ulkomaisiin sotilasajoneu-
voihin Suomessa sadan vuoden 
ajalta. Kirja on perusteellinen ja 
moniulotteinen esitys aiheestaan. 

Väistämättä huomio kiinnittyy ulko-
maisen sotilasajoneuvokantamme 
aivan uskomattomaan merkki- ja 
mallikirjoon. Vain joskus olemme 
voineet ostaa tarkoituksenmukaisin-
ta kalustoa. Usein on pitänyt tyytyä 
enemmän tai vähemmän huonoihin 
kompromisseihin. 

Ulkopolitiikka sekä kauppapolitiikka 
– etenkin se takavuosikymmenten 
idänkauppa – on vaikuttanut moniin 
hankintoihin. Puolustusvoimat jou-
tui usein tahtomattaankin vastaan-
ottajaksi, kun Suomen idänviennille 
tarvittiin vastaostoja. Joskus myös 
sattuma ja sota-aikana sotasaalis 
ovat värittäneet sotaväkemme ajo-
neuvokantaa. Köyhän on hyödynnet-
tävä sitä, mitä käsiinsä saa. 

Merkki- ja mallikirjon ohella huomio 
kiinnittyy käsittämättömän monen-
laisiin ajoneuvojen käyttötarkoituk-
siin. Ainakin me logistiikka-alaa sy-
vemmin tuntemattomat joudumme 
toisenkin kerran hämmästelemään, 
että onko tuollainenkin ajoneuvo 
olemassa? Monenlaiseen käyttöön 
on erikoisajoneuvoja totisesti kehi-
tetty.

Kirja todellakin käsittelee ajoneuvo-
ja, ei pelkästään autoja. Mukana ovat 
siis moottoripyörät ja traktorit sekä 
lumi- ja kelirikkoajoneuvotkin. Usein 
sotaväen autokalustosta tulevat mie-
leen järeät kenttävihreät maasto-
kuorma-autot, mutta tämä kirja esit-
telee myös mustan kiillotetun pellin 
eli edustusajoneuvot. Niitäkin on ol-

lut jos jonkinlaisia vuosikymmenten 
saatossa Rolls-Roycesta alkaen.

Kirja etenee vuosikymmen kerral-
laan, ja kunkin vuosikymmenen sisäl-
lä esitellään ajoneuvoja sekä kalusto-
ryhmittäin että merkkikohtaisesti. 
1960-luvulla alkaa selvä itäpainottei-
suus – Zilit ja Gazit ynnä muut esitel-
lään kattavasti. Vaikka eletään vasta 
2020-luvun alkua, niin jo tämänkin 
vuosikymmenen kalustoa on mahtu-
nut mukaan.

Ajopelejä esitellään myös aselajikoh-
taisesti, onhan kaikilla aselajeilla ja 
puolustushaaroilla käytössään oman 
alansa ajoneuvoasenteista erikoiska-
lustoa kuten raketinheittimiä, ohjus- 
ja tutka-ajoneuvoja sekä tykinvetäjiä. 
Myös telakalustoa on mukana kuten 
MTLB-miehistönkuljetusajoneuvo.

Kirjasta kiinnostuakseen ei todella-
kaan tarvitse olla autofriikki. Erittäin 
runsaasti kuvitettu teos avautuu 
myös pintapuolisemmin ajoneu-
voja tunteville ja saattaa jopa virit-
tää kiinnostuksen aiheeseen. Kirjan 
tietosisältöä syventävät katsaukset 
ajoneuvotyyppien synty-, kehitys- ja 
hankintahistoriaan. 

Kokeneille autokonkareille kirja toi-
mii nostalgialukemisena. Mieleen 
nousee varmasti monenmoisia sattu-
muksia työuran varrelta. Nuoremmil-
le kyseessä on kiehtova aikamatka 
vuosikymmenten taakse aina itsenäi-
syytemme alkuvuosiin asti. Kaikkiaan 
teos on kiistatta myös ajoneuvohis-
toriallinen merkkiteos. 

Seppo Simola

Ulkomaiset sotilasajoneuvot 100 
vuotta
Markku Mäkipirtti
Kustantaja Laaksonen, 248 s.
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Suomen-poikia muistettiin Taavetissa
JR 200:n muistomerkin paljas-
tamisen 30-vuotisjuhlaa vietet-
tiin 18. elokuuta Taavetissa Suo-
men-poikien perinneyhdistyksen 
järjestämässä tilaisuudessa. Koro-
natilanteesta johtuen paikalle oli 
kutsuttu vain pienehkö joukko eri 
yhteisöjen edustajia ja muita kut-
suvieraita.

 Itse juhlallisuuksia vietettiin perin-
teisin menoin. Luumäen kirkkoherra 
Tuija Nuutisen vetämä hartaustilai-
suus perehdytti kuulijat virolaisva-
paaehtoisten vaiheisiin niin sodan ai-
kana kuin sodan jälkeisinä synkkinä 
vuosina.

 Perinneyhdistystä aiemmin vuosia 
puheenjohtajana luotsannut res. 
majuri Seppo Lahtela palautti juh-
lapuheessaan yleisön 30 vuoden ta-
kaisiin tapahtumiin. Muistomerkin 
paljastustilaisuus 18.8.1991 Taavetis-
sa yllätti järjestäjät monin tavoin ja 
historiallisten tapahtumien valossa 
ajankohta oli varsin merkittävä.

”Olimme varanneet istumapaikat 
noin 2000 vieraalle, mutta väkeä 
ilmestyi paikalle hieman yli 4000. 
Kunniavieraitakin eli Suomen-poikia 
oli mukana yli 500. Saman vierailun 
yhteydessä heille jaettiin viralliset 
veteraanitunnukset, joten tunnelma 
oli heidän keskuudessaan varsin kor-
kealla.

Tilaisuuden juhlapuhujan, eduskun-
nan varapuhemies Mikko Pesälän 
juhlapuhetta pidettiin joissakin pii-
reissä silloiseen ajanhenkeen jopa 
hieman rohkeanakin. Tieto puheesta 
oli kantautunut myös silloisen ulko-
ministerimme korviin, vaikka ei siinä 
puheessa minusta mitään arkaluon-
toista ollut” muistelee Lahtela 

Seuraavana aamuna iloinen juhla-
mieli vaihtui kuitenkin lievään ala-
kuloon. Moskovasta kantautunei-
den uutisten mukaan käynnissä oli 
vallankaappaus joka kyseenalaistaisi 

myös Viron orastavan vapauden. 
Lahtelan mukaan virolaisveteraanit 
lähtivät kotimatkalle päättäväisesti, 
mutta apein mielin.

 Itse vallankaappaus kuivui kasaan 
vain kolmessa päivässä ja Viro kat-
soi tilaisuutensa tulleen. Maa julisti 
20.8.1991 itsenäisyytensä palautu-
neen ja pitkän miehityksen päätty-
neen. Tämä tunnustettiinkin kan-
sainvälisesti hyvin ripeässä tahdissa. 
Tosin viimeiset venäläisjoukot pois-
tuivat Viron maaperältä vasta 31.8. 
1994.

 Kunnianosoitukset muistomerkillä 

päättyivät seppeleiden laskuun ja 
yhdessä laulettuun maidemme kan-
sallishymniin. Vuorossa oli vielä Män-
tykodissa tarjottu juhlalounas, jota 
alusti Suomen Sotaveteraaniliiton 
varapuheenjohtaja, eversti evp. Pert-
ti Suomisen juhlapuhe veteraaniem-
me hyväksi tehtävästä huoltotyöstä 
sekä perinneaikaan siirtymisestä.

 Osana veteraaniperintöä on varmas-
ti myös syytä muistaa hädän hetkellä 
veljeskansaltamme saatu apu oman 
itsenäisyytemme ollessa uhattuna 
vuonna 1944. Muistokiveen ikuistet-
tu lause ”Suomen vapauden ja Viron 
kunnian puolesta” on osuva muistu-
tus maidemme historiasta.

Logistiikkaveljet Hans Gabrielsson, Risto Rantakari, Marko Maaluoto ja 
Antti Moisio tapasivat pitkästä aikaa juhlallisuuksien yhteydessä.

Vuoden 2011 juhlallisuudet JR 200:n muistomerkillä keräsi runsaasti 
juhlaväkeä, mukana myös edustava joukko Suomen-poikia. Tänä vuon-
na valitettavasti veteraanien edustus puuttui juhlasta. Suomen-poikia 
elää Virossa hieman toistakymmentä ja saman verran muissa maissa.

Hans Gabrielsson
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