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Kokonaismaanpuolustus 
 

 "Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan 
kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen 
toimia, joilla turvataan Suomen valtiollinen 
itsenäisyys sekä kansalaisten 
elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, 
valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa 
vastaan.” 

 
 http://www.defmin.fi/tehtavat_ja_toiminta/kokonaismaanpuolustus 
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Kokonaismaanpuolustus 
 Viranomaiset, elinkeinoelämä ja kansalaisyhteiskunta 
 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia: 

 ”Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen” 
 valtion itsenäisyyden, yhteiskunnan turvallisuuden ja 
väestön elinmahdollisuuksien turvaaminen 

 Valtion johtaminen ja kv-toiminta 
 Puolustuskyky ja sisäinen turvallisuus 
 Talouden ja infrastruktuurin toimivuus 
 Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky 
 Henkinen kriisinkestävyys 
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Kokonaismaanpuolustus 
 Huoltovarmuus 

 Tietoliikenne ja kuljetus 
 Elintarvikehuolto 
 Energiahuolto 
 Terveydenhuolto 
 Rahoitus- ja maksujärjestelmät 
 Kriittinen teollisuustuotanto 

 Vapaaehtoinen maanpuolustus ja järjestöt 
 Maanpuolustuskurssit 
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
(Juuri eilen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti toimenpiteistä, joilla valtio turvaa ruudintuotannon toimintaedellytykset Suomessa.)



Kokonaismaanpuolustus 
 ”Useat ns. ”pehmeät” uhkat (kuten syrjäytyminen, 

taloudellinen eriarvoisuus, sairaudet, 
ympäristöongelmat) voivat viedä fokuksen pois 
kokonaismaanpuolustuksen perimmäisestä 
tarkoituksesta valtiollisen kokonaisturvallisuuden 
mallina. Tällöin kokonaismaanpuolustuksen sijalle 
tarjotaan turvallisuuden käsitettä, jonka 
lähtökohtana on kullakin hetkellä päällimmäisenä olevat 
uhkat ja lyhyen tähtäimen resursseja vaativat toimet. […] 
Avoimuuden, yhteistyön ja rauhallisemman (vähemmän 
kriisiherkän) maailman kehittyessä ”kovan 
turvallisuuden” tuottaminen koetaan epätaloudelliseksi.” 

 (Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisen strategia, PLM 2007) 
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18.9.2013 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 6 



“Cohesion is a valuable property in any group, 
as cohesion increases the amount of 
influence that is exerted and accepted by the 
members on their values, attitudes, and 
behavioral rules. Cohesion intensifies the 
social pressure to conform to group norms, 
and even makes the members disregard their 
own opinions and adopt the opinions of 
others. […] group cohesion causes changes in 
the values, interests, and beliefs of individuals, 
produces uniform opinions and behavior, 
and reduces the amount of deviation from 
group norms and standards.” (Salo & Sinkko 2012: 9) 
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Bonding (suhteiden luominen, 
kiinnittyminen) 
- horisontaalinen ja vertikaalinen 
- organisatorinen ja institutionaalinen 

Koheesio / joukkokiinteys 
- luottamus vs. epäluottamus/pelko 
- kunnia vs. häpeä 
- taistelutoverien ja johtajan vuoksi 
taisteleminen 

1) Taistelumotivaatio 
2) Taistelukyky/suoritus 
3) Taistelustressin, -väsymyksen ja 
psyykkisten vaurioiden väheneminen 

Jaetut kokemukset (riski- ja 
stressitilanteet) 
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Male Bonding (miesten väliset 
patriarkaaliset ja fratriarkaaliset 

suhteet) 

Koheesio / joukkokiinteys 
- luottamus vs. epäluottamus/pelko 
- häpeä vs. kunnia 
- taistelutoverien ja johtajan vuoksi 
taisteleminen 

1) Taistelumotivaatio 
2) Taistelukyky/suoritus 
3) Taistelustressin, -väsymyksen ja 
psyykkisten vaurioiden väheneminen 

- organisatoriset/yhteisölliset rikkomukset 
- liioiteltu miehisyys 
- vahingolliset sukupuolittuneet 
käytännöt 

Sosiaalisen 
homogeenisyyden 

oletus 

Jaettujen kokemusten 
tuottaminen (riski- 

ja stressitilanteet) 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
 homososiaalisuus: miehet preferoivat miesten seuraa sosiaalinen homogeenisyys oletetaan koheesion edellytykseksi? Erilaisuuden ulossulkemisen käytännöt: Naiset ja ”erilaiset miehet” uhkana yhteenkuuluvuudelle, myös seksuaalisuus naisten ja homojen mukanaan tuomana uhkana liioiteltu miehisyys, rikkomukset ja riskitilanteiden luominen: esimerkiksi erilaiset epäviralliset 
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