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dotukset puolustusvoimien kehittämiseksi toteutuivat myös määrärahojen osalta vuosien 
kuluessa paremmin. Puolustuskomiteoita seurasi 1986 puolustustoimikunta ja sitä puolus-
tusneuvottelukunta, jotka jatkoivat parlamentaarista suunnitteluperiaatetta.

Hankintojen painopiste oli 1970-luvulla ilmapuolustuksessa. Hankittiin ja rakennettiin 
ilmapuolustuksen johtamis- ja tiedustelujärjestelmä.  Migien rinnalle hankittiin Ruotsista 
uusi Draken-torjuntahävittäjäkalusto. Ilmatorjunnalle hankittiin sen ensimmäiset ohjuska-
lustot – olkapääohjukset lähitorjuntaan ja aluetorjuntaohjukset mm. pääkaupungin ilmator-
juntaan. Idänkaupan myötä tuli uutta maavoimien taisteluvälineistöä mm. panssarivaunuja 
ja raketinheittimiä. Merivoimille hankittiin merimaaliohjukset ja ohjusveneet.

Puolustusbudjetin osuus vakiintui vähitellen vuosittaisessa valtion tulo- ja menoarvios-
sa niin, että pitkäjänteisten hankintojen mahdollisuudet paranivat. Hankintamäärärahojen 
niukkuus kuitenkin pakotti vuorottelemaan puolustushaarojen kesken. Ilmavoimien hank-
keiden kalleus antoi vasta 1980-luvulla vuoron maavoimien ja merivoimien materiaaliselle 
kehittämiselle taistelukentän vaatimuksia vastaavaksi. Silloin käynnistettiin hankkeet, jot-
ka toivat maavoimille panssarivaunuja, panssari- ja maastoajoneuvoja, panssarintorjunta-
aseita, raskaita kenttätykkejä, raketinheittimiä, ilmatorjuntatykkejä ja viestivälineitä. Me-
rivoimien tärkeimpiä hankintoja olivat ohjusvenelaivueet, miinalaiva ja rannikkotykistölle 
uudet tornitykit ja merimaaliohjukset. Ilmavoimat saivat Hawk-harjoituskoneet ja uutta 
valvontakalustoa. 

Kylmän sodan päättyminen, Saksojen yhdistyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen olivat 
meidän aikamme suurimmat turvallisuuspoliittiset muutokset. Eurooppa ja turvallisuusym-
päristömme olivat täysin toisenlaiset, mitä ne olivat pääosan palvelusurastamme. Vuonna 
1992 Tasavallan Presidentti Mauno Koivisto katsoi YYA-sopimuksen lakanneen olemasta 
voimassa. Se toi uuden ulottuvuuden puolustusvoimien toimintaan. Yhteistyö ensin poh-
joismaisella tasolla ja sitten edelleen eurooppalaisella tasolla lähti käyntiin muutamassa 
vuodessa. Merkittävin askel oli liittyminen Euroopan unioniin ja vähitellen käynnistynyt 
yhteistoiminta Naton kanssa rauhanturvatavoittein.  Itsenäistyneen Viron puolustusvalmiu-
den kehitys antoi haasteita Suomessa niin viralliselle kuin vapaaehtoisellekin maanpuolus-
tussektorille. Naton mukaantulo Baltian maiden puolustusjärjestelyjen rungoksi vakiinnut-
ti tilanteen lähialueillamme.

Erityinen mahdollisuus maavoimien materiaalin täydentämiseen tuli Saksojen yhdis-
tymisen myötä. Entisen Itä-Saksan asevoimien materiaalista saatiin akuuttia täydennystä 
edullisesti. Hankittiin taistelupanssarivaunuja, rynnäkköpanssarivaunuja, kenttätykkejä ja 
raketinheittimiä, ilmatorjunta-aseita, kevyitä aseita ja panssarintorjuntaohjuksia. 

1990-luvun alkupuolella käynnistettiin välttämätön torjuntahävittäjäkaluston uusinta. 
Kylmän sodan päättymisen seurauksena Suomelle tarjoutui mahdollisuus hankkia uusi 
torjuntahävittäjäkalusto USA:sta. Tarjottu kalusto osoittautui vaihtoehdoista parhaaksi ja 
näin Hornet-torjuntahävittäjästä tuli vähitellen ilmavoimien pääkalusto kaikille lennostoil-
le. Torjuntahävittäjäkaluston uusinta oli taloudellisesti erittäin mittava, ja kun sen alku vie-
lä sattui maatamme kohdanneen laman aikaan, eivät muiden puolustushaarojen hankinnat 
juuri edenneet 1990-luvun alkupuoliskolla.

Puolustusvoimien kehittämisessä siirryttiin 1990-luvulla parlamentaaristen selonteko-
jen aikaan. Kun maan taloudellisesta ahdingosta selvittiin vuosikymmenen loppupuolelle 
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siirryttäessä, tämä parlamentaarinen työ antoi puolustusvoimille pääpiirtein hallitus- ja 
eduskuntakauden mittaisen kehittämisrytmin. Tämä vaikutti sekä materiaalin hankintoihin 
että rakenteellisiin ratkaisuihin mm. joukko-osastojen lakkauttamisiin.

1990-luvun lopun ja 2000-luvun hankinnat sekä kotimaasta että ulkomailta kehittivät 
edelleen puolustuksemme valmiutta. Tämä on näkynyt niin johtamisessa, valvonnassa kuin 
eri puolustushaarojen varustuksessa. Hankintoihin vaikuttivat myös uudet arviot uhkamal-
leista. Tarvittiin teknisesti yhä kehittyneempää kykyä torjua nopeita, suunnattuja hyökkä-
yksiä.  Ensin kehitettiin jääkäriprikaatit liikkuviin sotatoimiin. 2000-luvun puolessavälissä 
konseptia kehitettiin valmiusyhtymiksi, jollaisena niitä kehitetään edelleen puolustusvoi-
mien uudessa rakennemallissa.  Karjalan Prikaati, Panssariprikaati, Porin Prikaati, Kai-
nuun Prikaati ja Jääkäriprikaati muodostavat valmiusyhtymät tai vastaavat joukot. Alu-
eelliset ja paikalliset joukot ovat edelleen olennainen osa sodan ajan puolustusvalmiutta. 
Materiaalihankintoina olivat taisteluajoneuvot, kuljetuspanssarivaunut, panssarintorjunta- 
ja ilmatorjuntaohjukset sekä panssaroidut kranaatinheitinajoneuvot. Ilmavoimat luovutti 
Utin varuskunnan maavoimille erikoisjääkärien ja laskuvarjojääkärien koulutukseen sekä 
Helikopteripataljoonan tukikohdaksi. Kalustoksi hankittiin pohjoismaisena yhteistyönä 
NH  90 -kuljetushelikopteri.

Puolustushaarojen toiminnan periaatteet ja joukot ovat pääpiirtein säilyneet ennallaan. 
Uskottavan torjuntakyvyn edellyttämä puolustusmateriaali on viime vuosien aikana kallis-
tunut suhteessa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Se on tapahtunut erityisen voimak-
kaasti 2000-luvun lopulla. Samaan aikaan on iso osa erityisesti maavoimien Itä-Saksasta 
hankitusta materiaalista auttamattomasti vanhentunut. Hankinnat on suunnattu kaikissa 
puolustushaaroissa teknisesti kehittyneeseen ja hyvän liikkuvuuden omaavaan ja torjun-
takyvyn tuottavaan materiaaliin. Moderni nykyaikaiseen tietoteknologiaan perustuva joh-
tamis- ja valvontajärjestelmä on myös ollut viimeisen vuosikymmenen tärkeä hankinta.

 

henkilöstö ja sen kouluttaminen

Puolustusvoimien tehtäviin on aina kuulunut toiminnassaan tarvitsemansa sotilashen-
kilöstön kouluttaminen. Yhteiskuntamme koulutusjärjestelmien kehittäminen on olen-
naisesti vaikuttanut myös puolustusvoimien koulutusjärjestelyihin. Varusmieskoulutus 
eli varusmiespalveluksen suoritus on ollut olennainen perusta kaikelle ammatilliselle 
sotilaalliselle koulutukselle. Palvelusvuosiemme aikana kasvoi suuresti myös siviilihen-
kilöstön määrä, joka tarvittiin toteuttamaan varuskuntien, laitosten ja esikuntien käy-
tännön tehtäviä. Vähitellen heitä tarvittiin myös yhä enemmän tuottamaan erityisalojen 
osaamista puolustusvoimien kehittämisessä ja uusiutuvan teknologian ylläpidossa. Tätä 
kehitystä saimme olla sekä seuraamassa että toteuttamassa palvelusaikanamme. Henki-
löstön määrä kasvoi tasaisesti ollen suurimmillaan 1990-luvun taitteessa noin 20 000. 
Siitä alkoi organisaation pienentämisen ja henkilöstön supistusten ajanjakso. Kymme-
nessä vuodessa henkilöstön määrä väheni noin 16 500:aan ja tällä hetkellä se on noin 
15 000. Suunnitteilla olevat rakenneuudistukset vähentäisivät henkilöstömäärän noin 
12 500:aan.
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Upseerikoulutus

Kurssimme oli toinen uusimuotoinen sotien jälkeisen ajan kadettikurssi. Pyrkimisen läh-
tökohdaksi otettiin ylioppilastutkinto ja koulutusta ryhdyttiin rakentamaan ja kehittämään 
rinnasteisena yleiseen korkeakoulujärjestelmään. Mm. kasvatusopin approbatur ja vieraan 
kielen peruskoe ei aluksi riittänyt rinnastukseen, vaikka meitä joukko-osastossa palveluk-
seen tullessa ”akateemisiksi” sanottiinkin.  Arveltiin, että osaammekohan siltä pohjalta 
harjoittaa edes sulkeisjärjestystä. Urallamme meillä oli vastassa kapteenikurssi ja esi- tai 
yleisesikuntaupseerikurssi. Lisäksi oli mahdollista saada täydennyskoulutusta puolustus-
haarojen ja aselajien kursseilla. Uskon, että koulutuksemme antoi meille kaikille hyvät 
valmiudet niihin tehtäviin, joita meille virkauramme aikana osoitettiin.

Upseerien koulutusjärjestelmä oli avattu ja vähitellen tätä akateemista puolta lisättiin 
kurssiajan pidentyessä kolmeksi vuodeksi. Kun vielä saatiin opetusministeriö uskomaan, 
että myös kadetin kesälukukausi oli opiskelujakso, rinnastettavuus yleisellä tasolla alem-
paan korkeakoulututkintoon oli saavutettu. Silloin taidettiin jo elää 1980-lukua. Puolustus-
voimien niveltäminen yhteiskuntamme kehitykseen myös koulutusjärjestelmän vaatimus-
ten osalta johti siihen, että 1990-luvun alussa tehty koulutusuudistus koko rakenteeltaan 
mukautettiin vastaamaan yleistä korkeakoulutusjärjestelmää perustutkintoineen, jatko-
tutkintoineen ja täydennyskoulutuksineen. Koko koulutusrakenne muuttui. Perustettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulu Kadettikoulusta, Taistelukoulusta ja Sotakorkeakoulusta.

Koulutusjärjestelmää on tästä edelleen kehitetty sekä muun korkeakoulutuksen ke-
hityksen että puolustusvoimien asettamien omien tavoitteiden mukaisesti. Tämän päivän 
upseerin koulutus etenee siten, että ensin suoritetaan kolme vuotta kestävä kandidaatin 
tutkinto ja sen jälkeen on kolmen vuoden työharjoittelu joukko-osastossa. Sieltä tullaan 
takaisin koulutukseen ja suoritetaan maisterin tutkinto. Tämän päälle tulevat aikanaan 
esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssit eli jatkotutkinto. Tänään meillä on jo monia 
Maanpuolustuskorkeakoulussa väitelleitä tohtoreita professoreina. Järjestelmä tuottaa 
myös edelleen kentälle monipuolisesti koulutettuja, maanpuolustustahtoisia nuoria kadet-
tiupseereita eri tehtäviin kaikkialla puolustusvoimissa. 

Toimi- ja opistoupseeristosta takaisin aliupseereiksi

Astuessamme palvelukseen joukko-osastoissa olivat rivissä aliupseerit, jotka koulutettiin 
Kanta-aliupseerikoulussa ja jatko- ja täydennyskursseilla.  He palvelivat pääosin kentällä 
kersantin–sotilasmestarin arvoissa ammattilaisina kaikissa puolustushaaroissa. Perusyk-
sikköpalveluksessa he olivat palvelustovereitamme, alaisiamme, mutta usein myös neu-
vonantajia ammatillisessa kehittymisessämme.

Upseerikoulutuksen uudistumisen jälkeen 1970-luvulla nousi esiin halu ja tarve myös 
aliupseerikoulutuksen uudistamiseksi. Käynnistettiin koulutusjärjestely, jonka tuotoksena 
valmistui toimiupseereita, joiden uralla tuli mahdolliseksi nousta lopuksi tehtäviin, joissa 
ylennettiin upseerin arvoon. Koulutus annettiin Päällystöopistossa Lappeenrannassa. 

Muutos aiheutti melkoista käymistä niin aliupseerien kuin upseerienkin keskuudessa. 
Ensin olivat käytössä aliupseerin arvot ylikersantista sotilasmestariin ja sen jälkeen luut-
nantin ja yliluutnantin arvot. Kun ensimmäisten aika oli yletä luutnantiksi, tarjottiin tätä 
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arvoa myös kokeneille vanhan järjestelmän sotilasmestareille. Se oli kova paikka. Kaikki 
eivät ottaneet tätä mahdollisuutta vastaan, vaan halusivat palvella viimeiset vuotensa mes-
tareina.

Aika kului ja järjestelmä vaati kehittämistä. Vähitellen luotiin rakenne, jossa korkein 
sotilasarvo tuli olemaan kapteeni. Tehtävät aiheuttivat myös erimielisyyttä. Erityisesti Up-
seeriliitto muistutti siitä, että kadettiupseerit oli koulutettu johtajiksi ja heidän uransa ja 
kehittymisensä vuoksi perusyksikön päällikön ja vastaavat tehtävät tuli säilyttää heillä. 
Tämä on säilynyt puolustusvoimien linjauksena aina tähän päivään saakka. 

Kun upseerien koulutus kehitettiin rinnasteiseksi korkeakoulujärjestelmän kanssa, ke-
hitettiin toimiupseerikoulutus opistotasoiseksi ja se sai nimekseen opistoupseerikoulutus, 
jota annettiin Maanpuolustusopistossa ja aselajikouluissa. Sotilasarvoina käytettiin upsee-
rin arvoja vänrikistä kapteeniin. Tehtävät kentällä säilyivät pääpiirtein entisellään. 

2000-luvulle tultaessa päädyttiin luopumaan opistoupseerikoulutuksesta. Vaikka sitä 
kautta annettiin hyvää ammatti- ja johtajakoulutusta, ei tehtäväkentässä ollut riittävästi 
tarvetta tällaiselle henkilöstöryhmälle. Käynnistettiin uudelleen aliupseerien ammattiryh-
män muodostaminen puolustusvoimiin. Tämän henkilöstöryhmän perusta muodostettiin 
entisten värvättyjen, myöhemmin sotilasammattihenkilöstön sotilaista. Ryhmää täydenne-
tään sitä mukaan kun opistoupseerit poistuvat rivistä. Koulutus tapahtuu lyhyillä perus- ja 
jatkokursseilla sekä puolustushaarojen ja aselajien täydennyskursseilla. Aliupseerit ovat 
vahvasti ottamassa takaisin paikkaansa kentän ammattimiehinä.

 
Erikoisupseerit

Tullessamme joukko-osastoihin palvelukseen niissä oli vain vähän sotilaspukuista erikois-
henkilöstöä. Oli ehkä rahastonhoitaja, aseteknikko, korjaamolla insinööriupseeri johdossa 
ja pappi iltahartauksia pitämässä. 

Vähitellen erityisesti materiaalin teknillistyessä tarvittiin lisää osaajia. Ilmavoimat ja 
merivoimat olivat jo vahvasti teknistyneet, ja niillä oli paljon erikoisupseereita. Sama ke-
hitys tapahtui myös maavoimissa. Erilaiset panssarikalustot, teknisesti vaativat asejärjes-
telmät, johtamis- ja viestivälineet tarvitsivat lisää teknillisen erikoiskoulutuksen muualla 
koulujärjestelmässä saaneita ammattilaisia. 

Erikoisupseereista tuli merkittävä erityisesti puolustusmateriaalin hankinnan, ylläpidon 
ja huollon henkilöstöryhmä. Heidän koulutustaan kehitettiin puolustusvoimien sisällä. Lo-
puksi se yhdistettiin myös Maanpuolustuskorkeakoulun opetusohjelmaan.

Siviilihenkilöstö

Varsinainen siviilitehtävissä toimiva henkilöstö piti yllä varuskuntien toimivuutta, huoltoa 
ja ruokaloita. Tullessani palvelukseen joukko-osaston esikunnassa oli vain kaksi konekir-
joittajaa. Suuremmissa esikunnissa toki tarvittiin enemmän toimistohenkilöstöä. Vähitellen 
siviilihenkilöstön määrä kasvoi lähes kaikkialla muualla paitsi kouluttavissa yksiköissä. 
Sisäinen byrokratia tarvitsi lisää tekijöitä. Vuosien mittaan kasvoi myös akateemisesti kou-
lutettujen siviilihenkilöiden määrä ylemmissä esikunnissa ja laitoksissa. Erityisesti tämä 
näkyi talouden suunnittelussa ja teknisten järjestelmien hankinnassa, kehittämisessä ja 
ylläpidossa. 
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 ■ 1990-luvulla maanpuolustuksen sukupuolirajoja piirrettiin uudelleen. elisabeth Rehn oli maamme 

ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri vuodesta 1990 vuoden 1995 alkuun. Naisten vapaa-

ehtoinen asepalvelus hyväksyttiin vuonna 1995. 2000-luvulla asutuskeskustaisteluharjoituksia on 

järjestetty pääkaupungin sydänkeskustassa. kuvat Puolustusvoimat
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Varusmieskoulutus

Omat kokemukset varusmieskoulutuksesta olivat vahvasti uuden oppimisen kokemuksia. 
Alokaskautta seurasivat aliupseerikoulu ja Reserviupseerikoulu. Joukko-osastoon palaa-
misen jälkeen oma kouluttajakokemus jäi vähäiseksi. Kaiken kaikkiaan tuntui, että perus-
yksikkökoulutus ei ollut painopistealueena. Kouluttajia oli niukasti ja monenlaiset muut 
tehtävät veivät varusmiesten palveluspäiviä. Varusmiesten työn varassa oli todella silloin 
moni varuskunnallinen tehtävä. Komennusmiehet olivat aivan olennainen osa niin ruoka-
loiden kuin varastojen tai korjaamoiden arkitoimintaa. Suurten kadettikurssien tultua riviin 
kouluttajapula poistui nopeasti. 

Varusmieskoulutusta ryhdyttiin kehittämään uudella innolla ja uusin ajatuksin. Olimme 
mukana tekemässä harjoitussuunnitelmia tuleville oppitunneille ja taistelukoulutukseen. 
Pian siirryttiin tekemään vakioharjoitussuunnitelmia koulutustulosten varmistamiseksi. 
Monia muitakin koulutusmenetelmiä kehiteltiin. Koulutuksen tulokset myös paranivat. 
Siihen vaikutti myös koulutusvälineistön kehittyminen. Harjoitusradat ja simulaattorit pa-
ransivat olosuhteita merkittävästi. Kun lisäksi koulutettavat olivat yhä enemmän koulutuk-
sessa erilaisten komennustehtävien siirtyessä muulle henkilökunnalle, tuloksena oli yhä 
paremmin koulutettu taistelija, ryhmänjohtaja ja joukkueenjohtaja sijoitettavaksi sotilaspii-
rien perustamiin sodanajan joukkoihin. Joukkueen/jaoksen johtajien johtamisharjoittelua 
pyrittiin vielä lisäämään lähettämällä oppilaat reserviupseerikoulutukseen jo aliupseeri-
koulun puolessa välissä. Se paransikin selvästi johtajien valmiutta. Ikäluokkien pienenty-
essä vähenivät myös vuosittaiset saapumiserät. Ensin oli viisi saapumiserää kahdessa vuo-
dessa, sitten uuteen palvelusaikajärjestelmään siirryttäessä kaksi saapumiserää vuodessa.

Jo 1980-luvulla oli käyty keskustelua varusmiespalvelusajan pituudesta ja koulutuk-
sen tehostamisesta. 1990-luvun alussa asioita ryhdyttiin suunnittelemaan uudella tavalla. 
Lopputuloksena oli, että vuodesta 1951 voimassa ollut asevelvollisuuslaki 240, 285 ja 330 
vuorokauden palvelusaikoineen sai väistyä ja tilalle tulivat 180, 270 ja 362 vuorokauden 
palvelusajat. Kysymys ei ollut suinkaan miehistön palvelusajan lyhentämisestä vaikka se-
kin toteutui. Kysymys oli ennen kaikkea koko koulutusjärjestelyn tehon ja uskottavuu-
den lisäämisestä. Aivan olennainen muutos aikaisempaan oli se, että varusmieskoulutuk-
sen tavoite kasvoi yksittäisen taistelijan koulutuksesta sodan ajan joukkueiden ja jaosten 
tai joidenkin pienempien kokonaisuuksien tuottamiseksi. Aikaisemmasta saapumiserästä 
koulutetut johtajat ottivat vastuulleen ja kouluttivat seuraavan saapumiserän miehistöstä 
taistelukykyisiä joukkoja suoraan sodanajan kokoonpanoon sijoitettaviksi. Tavallaan en-
simmäinen kertausharjoitus tuli tarpeettomaksi ja joukkojen myöhempi harjoittelu sai uut-
ta tehoa. Tämä uudistus oli samalla myös yleisen asevelvollisuuden arvostuksen kannalta 
hyvin tärkeä.

Toinen tärkeä uudistus oli asepalveluksen mahdollistaminen myös naisille. Asiasta käy-
tiin kiivasta keskustelua 1990-luvun alussa, kun YK:n rauhanturvatehtäviin oli hyväksytty 
mukaan ensimmäiset naiset. Empimisestä huolimatta asetettiin työryhmä selvittämään asi-
aa, ja kun se yksimielisesti katsoi naisten vapaaehtoisen asepalveluksen täysin sopivaksi 
ja toteuttamiskelpoiseksi, se myös toteutettiin. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteiset. 
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Ongelmat kasarmeilla ovat olleet olemattomat. Naiset ovat vapaaehtoisina palvelleet hy-
vin tavoitteellisesti. Heidän vuosittainen määränsä on ollut 500 ja 700 välillä. Suurin osa 
heistä on pyrkinyt johtajakoulutukseen sen pituudesta huolimatta, ja suurin osa heistä on 
myös johtajiksi koulutettu. Tästä on ollut myös luonnollisena seurauksena varusmiespal-
veluksen suorittaneiden naisten pyrkiminen kadettiupseerikoulutukseen. Vuodesta 2000 
alkaen jokaiselta kadettikurssilta on valmistunut yksi tai useampi nainen vakinaisen väen 
upseeriksi. Pyrkijöiden määrä on kohonnut vuositasolla 30:een. Tämä on selvästi paranta-
nut puolustusvoimien kuvaa yhteiskunnassamme.

Kertausharjoitukset

Kertausharjoitukset ovat olennainen osa sodan ajan joukkojen valmiutta. Palvelusuram-
me alkuaikoina kertausharjoitusjärjestelmä oli vasta alkutaipaleellaan. Taitoja opeteltiin 
ja harjoiteltiin, mutta oli myös seikkoja, jotka häiritsivät kertausharjoituksia. Näistä yksi 
näkyvä oli tuolloin liiallinen alkoholin käyttö. Se aiheutti ongelmia, joihin ryhdyttiin va-
kavasti kiinnittämään huomiota. Tarkastukset tiukkenivat ja rikkomuksista laitettiin pois 
harjoituksista tai rangaistiin. 

Alkuaikoina harjoituksia kyettiin resurssisyistä järjestämään lähinnä johto- ja erikois-
henkilöstölle niin, että he olivat mukana varusmieskoulutuksen isoissa harjoituksissa. Vä-
hitellen myös joukkojen harjoitukset lisääntyivät, ja 1970- ja 1980-luvuilla luotiin kerta-
usharjoituksilla valmiutta tärkeimmille sodan ajan joukoille. Kertausharjoituksiin myös 
tultiin, kun kutsu kävi. Poissaolot vähenivät olennaisesti. 

1990-luvulla sodan ajan jääkäriprikaatit olivat koulutuksen painopisteenä ja alueelliset 
joukot jäivät vähemmälle. Sodan ajan joukkojen määrän pienentyessä kertausharjoitettujen 
suhteellinen osuus koko määrästä nousi selvästi. Maan taloudelliset laskukaudet näkyivät 
puolustusmäärärahoissa kuten tänäkin päivänä, ja tämä näkyi yleensä ensimmäisenä ker-
tausharjoitusten määrässä. Se heijastui niin valmiuteen kuin koko ilmapiiriin. 

Varusmiespalveluksen uudistus aiheutti luonnollisesti myös kertausharjoitusjärjestely-
jä. Varusmieskoulutuksessa tuotetut sodan ajan joukon osat kootaan seuraavan 2–3 vuoden 
aikana kertausharjoituksiin toimimaan kokonaisuutena ensimmäisten tehtävien mukaisissa 
harjoituksissa. Valmiutta pidetään yllä 5–7 vuotta, jonka jälkeen taistelijat sijoitetaan alu-
eellisiin joukkoihin. Nykyinen reservin koulutusjärjestelmä on antanut selvästi lisää uskot-
tavuutta yleisen asevelvollisuutemme tuotoksesta maan puolustusvalmiuteen.

Henkilöstön asema

Kurssimme palvelusaikana tulivat henkilöstöjärjestöt näkyvästi kuvaan mukaan valvomaan 
eri henkilöstöryhmien etuja. Vähitellen aktivoitui myös Upseeriliitto. Virkaehtosopimus-
menettelyn kehittymisen myötä ajettavia asioita riitti. Saatiin sotaharjoituslisiä ja ylitunti-
korvauksia ainakin nuoremmille upseereille ja toimiupseereille. Palkkatason nostaminen 
vähitellen vertailukelpoiseksi valtionhallinnon muun palkkauksen kanssa oli hyvä saavu-
tus.

Näiden asioiden kanssa oli vuosien varrella kireitäkin vaiheita, mutta kaikkinensa tu-
lokset paransivat puolustusvoimien henkilöstön asemaa ja ansiotasoa niin, että puolustus-
voimista tuli vuosien myötä arvostettu ja haluttu työnantaja. Meidän kurssimme koetinki-
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vi oli 1970- ja 1980-luvun ns. kapteenitukos. Kun kolmella suurella kurssilla oli täytetty 
nuorten upseerien vajaus kentällä, oli samalla aiheutettu epäsuhta erityisesti kapteenin 
ja majurin virkojen määrän suhteen. Virat ja ylennykset viivästyivät erityisesti meidän ja 
meitä seuraavan kurssin kohdalla. Virkarakenteen vähäiset korjaukset eivät tuoneet apua. 
Otettiin käyttöön ylennys ilman virkaa. Se helpotti ulkonaisesti tilannetta, mutta ei tietys-
tikään korjannut olennaista. 

Moni meidänkin kurssilaisistamme käytti sen seurauksena silloin voimassa ollutta oi-
keutta jäädä ns. osaeläkkeelle 20 palvelusvuoden jälkeen. Vähitellen vuodet ja virkara-
kenteen tarkistukset korjasivat tilanteen siedettäväksi. Aina 2000-luvulle saakka virka, 
sotilasarvo ja palkka kulkivat käsi kädessä. Valtion työmarkkinalaitoksen ohjauksessa puo-
lustusvoimissa siirryttiin tehtävän vaatimusten mukaiseen palkkaukseen ja periaatteelli-
seen tulospalkkioon. Tosin sotilasarvot ovat edelleen sidotut tehtävätasoihin ja -määriin. 

yhdistyneiden kansakuntien rauhaturvatyö

Kurssimme palvelusvuosien aikana YK:n rauhanturvatehtävät toivat lisähaasteita ja mah-
dollisuuksia henkilökunnalle. Jo ennen valmistumistamme suomalaiset rauhanturvaajat 
olivat vuosina 1956–57 mukana Suezilla eli Siinain operaatiossa, joka käynnisti YK:n 
tämän tyyppisen rauhanturvatyön. 1960-luvulla käynnistyi YK:n rauhanturvaajille moni-
en vuosien urakka Lähi-idän useiden kriisien sekä Kyproksen sodan jälkien selvittämi-
sessä. Tarvittiin tarkkailijoita ja pahimmilla alueilla myös joukkoja. Kashmir, Kypros ja 

 ■ Suomalainen rauhanturvatyö alkoi vuonna 1956 Siinailta. koko kurssimme aktiivipalvelusajan se 


