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En ota kantaa näihin
• ”Tutkijan ei pidä ruveta politikoimaan” (HS 18.3.2018)
• hallintotieteiden tohtori (h.c.) ja opetushallituksen ylijohtajan Arvo Jäppisen soteuudistukseen liittyvä mielipidekirjoitus: Kun professori esitti, että sote pitäisi kaataa,
Jäppisen mielestä tutkijalla oli oikeus poliittiseen mielipiteeseen, mutta poliittisen
kannanottonsa myötä hän menetti uskottavuutensa asian tutkijana.

• ”Sivistysprojektiin sitoutumisen” on yliopistojen tärkein tehtävä, itseisarvo,
ja sen väline akateemisen vapauden ytimessä oleva ”akateeminen
elämänmuoto”.
• professorit Sari Kivistö ja Sami Pihlström kirjassa Sivistyksen puolustus (2018):
”humanistinen sivistyshanke on kaiken muun tutkimuksen ja sen soveltamisen
välttämätön ennakkoehto”.
• Matti Vesa Volanen mielipidekirjoitus (HS 12.5.): yleissivistys on ”radikaalia
humanismia, jonka tehtävänä on toden, hyvän ja kauniin elämän vaatiminen”.

Vaan tähän: miten tutkimus vaikuttaa
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Lähde: Tieteestä tuotteeksi – Yliopistotutkimus muutosten
ristipaineessa, Miettinen et. al., Yliopistopaino 2006

Missä tutkimus vaikuttaa?
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Case 1: ohjelmistoradio
Finnish Software Radio Demonstrator on display at NATO HQ in
conjunction with the NC3B meeting 17th May 2005
Chief Software Engineer, MsSc (Eng) Pekka Heikkinen initializing the Core Framework
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OHRA opit
1.

Tutkimus ei ole oma prosessinsa. Tutkimus on osa sitä prosessia, joka lopulta tuottaa suorituskyvyn.
• Varmin tapa munata on tyytyä vain kirjoittamaan vaikeaselkoinen raportti omille kollegoille tai kansainväliselle foorumille.

2.

Varma tapa tehdä vaikuttamatonta tutkimusta on antaa periksi väärässä kohdassa.
• Tutkimus vie aina aikaa. Kun johdon tehtävänä on myös uskaltaa keskeyttää turha tutkimus, johtoa on tuettava joka käänteessä
osoittamalla, että tutkimus etenee ja että sillä on mahdollista saavuttaa suorituskykytavoitteet. Näytöt johdolle annetaan
yleiskielellä ja mieluusti demonstroiden, ei tiedelatinaksi.

3.

Unohtaa suomalaiset erityispiirteet ja heittäytyä kansainvälisesti kiinnostavimpien ongelmien ratkaisijaksi.
• Hetkellisesti näin on mahdollista saavuttaa jopa menestystä kuten ohjelmistoradioprojektissakin kävi, mutta pian huomaamme,
että lopputulokset kuittaa joku muu kuin me eikä syntyvä suorituskyky vastaakaan meidän erityisiä tavoitteitamme. En siis kiellä
tiedemenestymistä, mutta sen pitää syntyä omalla polullamme siihen lisäten. Oma menestys on myös usein lunastettavissa
muualla, suurimmatkaan eivät aina osaa ja oivalla kaikkea.

4.

Nähdä tutkimus vain työvuosina ja tutkijoiden osaaminen ostamisena, on iso virhe.
• Juuri tuo osaaminen on tutkimuksen keskeinen suorituskyky, jota pitää vaalia ja sitten myös vaatia. Hyvä tapa tähän on laittaa
tutkijoita esittämään osaamistaan kansainvälisesti, mutta tieteellisten urien tekemien on kuitenkin eri juttu. Mikäli osaaminen
lisäksi linkittyy kansallisesti korkeaan ja yleensä myös silloin leveään osaamiseen kuten ohjelmistoradiossa, on mahdollista
menestyä.

Case 2:
Aktiivinen
taistelu
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TUOTTAMALLA RIITTÄVÄSTI KUMULATIIVISIA TAPPIOITA

AKTIIVINEN TAISTELU opit
• On lupa olla eri mieltä ja saada saada resursseja, kunhan pelaa sääntöjen mukaan.
• Kiistanalaisellekin tutkimukselle saa luvan ja tukea, kun sen esittää avoimesti ja perustelee
hyvin. Maanpuolustuskorkeakoululla on normiin kirjoitettu oikeus ajatella puolet itse.
Puolustusvoimat kestää kritiikkiä, sisäistäkin. Oikea aikautus on kuitenkin tärkeä.

• Asioita voi myös nostaa opetukseen.

• Maanpuolustuskorkeakoulu mahdollistaa salatut vallankumoukset: kun uuden asian opettaa
kolmannellekin yleisesikuntaupseerikurssille, kaikilla valmistelijoilla on sama tieto.

• Jaksa tarjota tietoja ja tukea niiden käyttämisessä. Jos on oikeassa suunnassa,
voittaa lopulta.
• Vaikuttava tutkimus on puolustusvoimissa lähes aina ei-julkista ja usein salaista.

• Strateginen suunnittelu varsinkin sen alkuvaiheessa on se foorumi, jonne pitkäjänteisemmän
tutkimuksen tulokset on vietävä ja sulautettava muihin tekijöihin kuten komentajan linjauksiin.
Onneksi myös sotahistoriallista tutkimusta tehdään nykyään ei-julkisena ja lähempänä
nykyhetkeä, jolloin silläkin on parempia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin.

Itse en juurikaan tee julkista taktiikan tutkimusta. (1) Paras tieto ei ole julkista, ja minulle tutkimus on totuuden
etsintää parhaan tiedon avulla. (2) Julkinen on yleensä yleistä, jotta julkitiedeyhteisö kykenee sitä arvioimaan,
mutta minä olen voittamassa Suomen seuraavaa sotaa. (3) Vaikuttavaa tiedefoorumia ei taktiikassa ole.

Spekulaatio: Todistetaan että päätöksenteko on väärässä
• Idea: tietty suorituskyky on kokonaan tarpeeton tai sen resurssit kannattaa käyttää toisaalla tai toisin
(<> POLKURIIPPUVUUS)
• Doktrinaalinen täyskielto: sodat ovat ylipäätään / Suomessa loppuneet, puolustuskyky on turha.
• Doktrinaalinen domainkielto: _______________ on meille tarpeeton
• Heikoimmilla uusimmat kyber ja propaganda tai meille resurssisyistä avaruus, ”joita ilmankin on hyvin tultu toimeen”.

• Doktrinaalinen domainsiirto: suorituskyvyn tarve on hoidettavissa jostakin muusta domainista käsin
• Vaatii kokonaisuuksien vertailua, ei ole uskottavasti tehtävissä vain yhdestä domainista käsin.

• Doktrinaalinen resurssisiirto: kiistetään toisen domainin resurssimäärä ja oikeus päätöksiin.
• Pienessä maassa on usein tärkeämpää päättää mikä riittää ja mitä ei tehdä lainkaan kuin se, mitä tehdään. Jos tutkija hyökkää jotakin jo
päätettyä vastaan perustelemalla resurssien käytön paremmuuden jossakin toisaalla, yleensä omalla vahvuusalueellaan kiistäen sen
jonka asiantuntija ei kuitenkaan itse ole, on vaikeuksissa uskottavuutensa osalta. Tässä vaiheessa tällaisia tietoja ei yleensä haluta enää
kuulla, koska ne haastavat eri tasolla tehdyt päätökset kuitenkaan esittämättä todellista ratkaisuvaihtoehtoa.

• Doktrinaalinen kohdesiirto: kiistetään suorituskyvyn sisällä tehty valinta. Tutkija ei ole hankkija.
Tutkijankin on syytä ymmärtää mistä, kuka ja milloin päättää ja miten päätöksiin oikeasti voi tutkimuksella
vaikuttaa. Jos huutaa koko ajan vastavirtaan tai on jopa välinpitämätön silloin kun nimenomaan pitäisi tarjota
tutkimustuloksiaan pyrkien vaikutukseen, ei anna omalle tutkimukselleen mahdollisuutta vaikuttaa.

Opetelkaa prosessi ja tehkää siitä itsellenne vaikutusväylä.

Case 3: ”Tuleva hybridisota 2017” – nähtynä ennalta
Venäjä 2020 (S 2002)

VNS selonteot 2001 ja 2004
YETTS 2003

Suursotien vuosisata (H 2002)

Venäjän asevoimat (1999)
- erikoisjoukot, mhl-joukot

Sodan ja taistelun kuva (T 2000)

Sissisota (T 2001)
- verkkokeinoin

Tuli-isku 2020 (T 2004)
Länsimaisen
yhteiskunnan
kriisinsietokyky
2020 (J 2002)

STROP per (T 2005)
YEK50 stratjoht (J 2003)

Verkkotaistelu 2020 (T 2002)
Johtamissodankäynti (2000)
- infosota yläkäsitteenä
- verkkosodankäynti

Psy ops /
sospsyk (J 2004)
Psykologiset
operaatiot (T 2002)

Johtamissodankäynti (2000)
- psykologiset operaatiot
- harhauttaminen, CIMIC
Venäjän asevoimat (1999)
- infosodankäynti
Imagewars (J 2002)

Yleisestä asevelvollisuudesta kansalaisvelvollisuudeksi

(Jämsä – Moisio - TupiiniYEK50 strategisen johtamisen julkaisussa "Näkökulmia Suomen turvallisuuspoliittiseen
ratkaisuun sekä maanpuolustuksen käsitteeseen ja järjestelyihin, JOHTL JS 2 / 2004)

• Kenen tehtävä on Suomen puolustaminen tulevaisuudessa?
• "Myös siviilihallinto tarvitsee koulutettuja reserviläisiä omiin poikkeusolojen
organisaatioihinsa"
• " Maanpuolustustahto ja oikea tieto kokonaismaanpuolustuksesta on katsottu
muodostuvan asepalveluksen kautta"
• " Terrorismin uhka, rikollisuus .. uusia uhkia yhteiskunnalle"
• terveyspalvelut (66%), lapsiperheiden asema (56%), työttömyys (48%) .. (SK 2003) kansalaisten tärkeimpinä
huolen kohteina

• Ratkaisumalli:
• Puolustushallinto osaksi kokonaisturvallisuuden organisaatiota.
• Yleinen kansalaisvelvollisuus: hallinto, kohdentaminen, omien koulutus
• Laajennetaan maanpuolustustahdon käsitettä ja sitoutetaan koko kansa yhteisen turvallisuuden
tuottamiseen
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Päätelmiä, varoituksia ja oppeja
• Kun vertaa aikoinaan käytyä sotaa niihin ajatuksiin,
jollaisina tuleva sota sitä ennen nähtiin, on syytä
varovaisuuteen. Vain sodan aloittaja, jos hänkään, tiesi
koska, keitä vastaan ja millaisin tavoittein tuo sota
käydään.
• Pääosa sodista jää sotimatta, mutta niihinkin pitää
varautua. Mitä ovat sodan kuvat 2017?
Mutta vaikuttiko tutkimus kokonaisturvallisuuteen?
Asia, joka siirtyy tutkimuksesta selontekoon ja siitä ainakin osin myös tehtäväksi ja lopuksi kyvyksi,
vaikuttaa. Asia muuttuu ja voi vaihtaa jopa kontekstia, mutta tutkimus tuottaa näin turvallisuutta.
Asia, joka jää sivuun joko jo alun perin tai niin pitkälle listalle, että se priorisoidaan toimien
ulkopuolelle, ei vaikuta ainakaan suoraan. On myös todennäköistä, että osa unohtuu matkan
varrella, kun sitä ei heti tarvita korvautuen muilla asioilla. Tällaisen voi toki jälkikäteenkin löytää ja
asiasta ehkä oppia. Tutkimus ei muutu historiaksi siksi, että se on tehty aikoja sitten, koska tutkittu
tieto ei vanhene kuten me.
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Siviilivastarinta !?
Mitä Liettuassa (ja Ruotsissa) on liikkeellä?
Toimisiko Suomessa?

