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1. Johdanto 
 

 

”Ihmiset ovat kiinnittyneitä sodan ideaaliin, mutta eivät halua tietää mitä  

sota tekee ihmisruumiille”.   

- Richard A. Koeningsberg1 

 

Toisen maailmansodan aikana Suomen armeijan lääkintähuolto sai hoitaakseen taistelussa 

traumatisoituneita ja psyykkisesti vammautuneita sotilaita. Toisen maailmasodan aikaisessa 

Suomessa tietous mielenterveysongelmista ja niiden hoitomenetelmistä ei ollut laajaa. 

Hoitomenetelmät ja diagnoosit vaihtelivat, eikä traumojen vaikutuksesta jokapäiväiseen 

elämään ollut tietoa. Mielenterveysongelmat liitettiin usein feminiinisyyteen ja niitä 

pidettiin heikkouden merkkinä. Miehisyyteen ja sotilaskulttuuriin ei kuulunut hermojen 

pettäminen.2 Tämä katsottiin vastuunpakoiluna uhrautumisesta kansakunnan eteen.3 

Sodan jälkeen mielenterveysongelmista ei juuri puhuttu, ja moni veteraani vaikeni 

sodanaikaisista kokemuksistaan.  Mielenterveysongelmien tutkimus eteni ja myötävaikutti 

sotaan liittyvän traumaattisen stressin tutkimukseen. Julkinen keskustelu sotatraumoista tuli 

mahdolliseksi veteraanien 1980- ja 90-lukujen vaihteessa alkaneen kunnianpalautuksen 

yhteydessä. Avoimempi veteraaneja kunnioittava ilmapiiri loi uusia mahdollisuuksia sodan 

muisteluun. Neuvostoliiton romahtaminen 90-luvun alussa toi sotamuistelun koko Suomen 

näkyville. Vanhan vihollisen kadottua maailmankartalta tuli mahdollisuus tulkita Suomen 

sotia uudella tavalla. Sotien jälkeen epäsuosioon joutunut sotamuistelu, sotaveteraanit ja 

sodan romantisointi sai jälleen tuulta alleen.   

 
1 Koeningsberg 2009, 37 “People are attached to the idea of war, but don’t want to know what 
happens to the human body as a result of warfare”. 
2 Kivimäki 2013, 363; Wessely Simon 2006, 269-286. 
3 Koeningsberg 2009, 28. 
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Sotien suurin vammautuneiden veteraanien asiaa ajanut järjestö oli Sotainvalidien 

veljesliitto.4 1990-luvulle tultaessa Sotainvalidien veljesliitossa oli enää 40 506 jäsentä.5 

1990-luvun lamasta huolimatta harvenevan sotainvalidijoukon etuja saatiin ajettua eteenpäin 

ja heidän tukiinsa tehtiin parannuksia. Veteraanien antama uhraus ja Suomen kunniavelka 

heille oli yleinen teema 1990-luvulla, kun sotia käytiin uudelleen lävitse. Fyysinen vamma 

katsottiin isänmaan edestä annetuksi uhriksi. Olihan fyysinen vammautuminen selkeä ja 

näkyvä osoitus sotaan osallistumisesta ja konkreettisesta uhrauksesta.  

 Kasvaneesta suosiosta huolimatta Sotainvalidien veljesliitto joutui käymään kovaa 

kamppailua, jotta ruumiinsa ja mielenterveytensä sodassa uhranneet miehet ja naiset saisivat 

korvausta kärsimyksistään. Fyysisten vammojen hoito ja korvauskäytännöt olivat 

kehittyneet Suomessa toisesta maailmansodasta lähtien ja fyysisten vammojen hoidon sekä 

korvauksen voikin katsoa Suomessa onnistuneen melko hyvin. Sen sijaan henkisten 

vammojen korvaaminen ja hoito oli jäänyt sodanaikaiselle tasolle 90-luvulle tultaessa. 

Vaikka henkisistä vammoista ja niiden hoidosta sekä korvaamisesta käytiin keskustelua 

sodan jälkeen, ei konkreettisia toimia juurikaan tehty vammoista kärsiviä helpottamaan. 

Tilanteen kiteyttää hyvin tasavallan presidentti Martti Ahtisaari puheessaan avatessaan 52. 

sotainvalidiviikon vuonna 1995: 

 

”Sota on ihmiselle aina raskas koettelemus. Viime sodissamme kovimman paineen 

joutuivat kohtaamaan etulinjassa pitkään taistelleet. Kaikki eivät näitä paineita 

samalla tavoin kestäneet. Niinpä monen kohdalla sodan järkyttävät tapahtumat ja 

kokemukset palaavat jatkuvasti mieleen painajaisina, ahdistus- ja masennustiloina 

sekä erilaisina psyykkisinä ongelmina, jotka usein iän myötä vain pahenevat. 

Tällainen henkinen tai psyykkinen sotavamma voi aiheuttaa pysyvän invaliditeetin.” 

“Periaatteessa psyykkinen tai henkinen sotavamma on mahdollista korvata. 

Suomessa kuitenkin vain harvat ovat käytännössä saaneet psyykkisen sotavamman 

perusteella korvausta. Psyykkiset sotavammat ja niistä aiheutuvat kärsimykset 

 
4 Sotainvalidien veljesliitto on 18.8.1940 perustettu yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on 
toimia sotainvalidien tukena.4 Järjestö valvoo ja ajaa sotainvalidien etuja ympäri Suomea edelleen 
tänäkin päivänä. Järjestö on edistänyt useaan otteeseen sotainvalidien asiaa muun muassa ajamalla 
eteenpäin lakimuutoksia. Veljesliitto perusti vuonna 1946 Kaunialan sotavammasairaalan, joka 
erikoistui sotainvalidien hoitoon. 
5 Hoppu 2015, 249. 
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tulisikin tunnustaa ja hyväksyä - aivan kuten fyysisten vammojen kohdalla tapahtuu. 

Nyt on käsillä viimeiset ajat kunniavelan maksamiseen tältäkin osin.” 6 

 

Sotilaskulttuurissa, joka helposti korostaa miehisyyttä sekä kestämistä, ei 

psyykkinen vammautuminen ole varmasti ollut helppoa. Kuitenkin nämä unohdetut 

näkymättömistä vammoista kärsivät veteraanit hoitivat sodan aikana velvollisuutensa 

maataan kohtaan siinä missä muutkin. Ville Kivimäki toteaa teoksessaan Murtuneet mielet 

henkisesti vammautuneiden veteraanien jääneen ikään kuin historiattomiksi; sotilaiksi, jotka 

uhrauksestaan huolimatta on ollut hankala sisällyttää maamme historiaan.7  

Richard Koeningsbergin mukaan historioitsijat ovat osasyyllisiä sotien 

normalisointiin etsiessään niille rationaalisia syitä ja seurauksia, vaikka 1900-luvun sodat 

ovat osoittautuneet epärationaalisiksi uhrialttareiksi.8 1990-luvulla kuva Suomen sodista 

muuttui yksipuolisemmaksi. Paneudun tarkemmin tähän väitteeseen myöhemmin 

tutkielmassa, mutta juuri tämän takia on edelleen tärkeää tuoda julkisuuteen sodan kaikkia 

puolia eikä vain luoda mielekästä tarinaa.  

 

 

1.1 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tarkoitus  
 

”Vaikka sodistamme on kulunut jo puoli tusinaa vuosisataa, monilla sen kokeneilla 

miehillä ja naisilla on voitu todeta yhä olevan sotatilanteissa syntyneitä ahdistuksia. 

Nämä asiat ovat uudelleen tulleet julkisuuteen myös viime aikoina tapahtuneiden 

suuronnettomuuksien yhteydessä. Tutkimuksissa on voitu todeta, miten sotiemme 

veteraanien vanhetessa heidän oireensa ovat saattaneet aktivoitua uudelleen, vaikka 

ne olivat olleet välillä kadoksissakin.”9 

 

1900-luvun lopulla toisen maailmansodan aikana saadut henkiset vammat olivat edelleen 

akuutti vaiva pienellä osalla veteraaneja. Psyykkisesti vammautuneet veteraanit olivat 

 
6 Presidentti Martti Ahtisaaren puhe 3.9.1995. https://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-
1995/p9509.in.html Linkki haettu 28.8.2020.  
7 Kivimäki 2013, 403.  
8 Koeningsberg 2009, 34-35. 
9 Sotainvalidi 1/1995. 
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Suomessa pitkään sodan unohdettu puoli. Vasta 90-luvun keskustelu avasi henkisten 

vammojen edelleen akuuttia hoito- ja korvaustarvetta. Ongelmaan herättiin toden teolla 

vasta, kun todennäköisesti monet siitä kärsineet eivät enää olleet kertomassa 

kokemuksistaan.  Edelleen 2000-luvulla tutkimus on edennyt, tosin mielenterveydellisiin 

ongelmiin liittyvän stigman pyyhkimiseen pois on vielä matkaa.  

 1990-luvulle ajoittui myös toinen suuri muutos suomalaisten käsityksessä etenkin 

sotahistoriasta. Neuvostoliiton kadottua maailmankartalta uusi ulkopoliittinen tilanne 

mahdollisti uudenlaisen keskustelun maamme historiasta niin kutsutun suomettumisen 

laannuttua. Tässä tutkielmassa keskityn veteraanien aseman muutokseen sekä sen tuomiin 

mahdollisuuksiin henkisesti vammautuneiden hoidossa sekä korvauspolitiikassa 1990-luvun 

Suomessa. Keskityn etenkin seuraaviin kysymyksiin: Kuinka veteraanien aseman muuttui ja 

kuinka se vaikutti henkisesti vammautuneiden veteraanien asemaan?  

  

  

1.2 Aiempi tutkimus ja tutkimuskirjallisuus  
 

Suurin innoittajani tähän tutkielmaan on ollut historiantutkija Ville Kivimäki 

väitöskirjallaan Battled Nerves: Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma and Military 

Psychiatry 1941-44 (2013) sekä väitöskirjan pohjalta tehty suomenkielinen teos Murtuneet 

mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939-1945 (2013). Kivimäen väitöskirja 

käsittelee kattavasti uuden sotahistorian näkökulmasta talvi- ja jatkosodassa henkisesti 

vammautuneita sotilaita sekä heidän saamaansa hoitoa. Tutkielma käsittelee myös 

sodanjälkeistä aikaa ja on toiminut suurena apuna ja suunnannäyttäjänä tätä tutkielmaa 

tehdessäni. Oma tutkielmani kuitenkin keskittyy pääsiassa lähihistoriaan ja pyrkii tuomaan 

esille uutta tietoa, vaikka tutkielmalle olennaista taustaakin käydään läpi.  

Suomessa henkisesti vammautuneita veteraaneja on tutkinut lääkintäeversti Matti 

Ponteva väitöskirjassaan Psykiatriset sairaudet Suomen Puolustusvoimissa vv.1941-1944 

vuodelta 1977. Väitöskirjan aihe oli ensimmäinen laatuaan ja olikin merkittävä avaus 

psyykkisesti vammautuneiden veteraanien tutkimuksen saralla Suomessa. Suomalaisia 

sotainvalideja on tutkinut Sirpa Korhonen väitöskirjassaan Veteraanien sotakokemukset ja 

hyvinvointi. Seurantatutkimus pohjoissavolaisista sodan kokeneista miehistä vuosina 1993 

ja 2006 (2011) sekä Sirkka Nivala väitöskirjassaan Kokemuksellinen vanheneminen 
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sotainvalideilla. Suomalaisten sotainvalidien kokemus elämänkulusta ja vanhenemisesta 

(2010). Kaksi jälkimäistä ei suoraan käsittele henkisiä vammoja, mutta auttavat henkisistä 

vammoista kärsivien sotaveteraanien sielunmaisemien tulkitsemisessa.  

Sotainvalideja ja heidän asemaansa käsittelee Markku Honkasalo kirjassaan 

Suomalainen sotainvalidi vuodelta 2000 sekä Tuomas Hoppu Sotainvalidien veljesliiton 75-

vuotiaan taipaleen juhlakirjassa Sotainvalidit edellä käyden – vammoista huolimatta 

vuodelta 2015. Saman juhlavuoden kunniaksi Sotainvalidien veljesliiton ja Irmeli 

Hännikäisen tekemässä tutkimuksessa Sota ihmisessä – totta, tarua ja unta käsitellään 

veteraanien sotakokemuksia ja traumoja aina sota-ajalta 2000-luvulle. Tutkimuksen 

pääpaino on kuitenkin sodassa ja sen läheisyydessä eikä käsittele 1990-luvun 

korvauskiistoja. Honkasalon kirja sivuaa henkisiä vammoja lyhyesti ja kirjan pääpaino onkin 

fyysisten vammojen käsittelyssä.  

Henkisiä vammoja ovat tutkineet Edgar Jones ja Simon Wessely kirjassaan Shell 

Shock to PTSD: Military Psychiatry from 1900 to Gulf War vuodelta 2006. Jones ja Wessely 

ovat kirjassaan luoneet kattavan historian sotaan liittyvistä henkisistä vammoista, niiden 

historiasta ja muutoksesta aina nykyaikaan saakka. Joanna Bourke käsittelee kirjassaan 

Dismembering the male: Men’s bodies, Britain and the Great War vuodelta 1999 fyysistä 

vammatumista ja uhrautumista.  

Richard Koeningsbergin kirja Nation Have the Right to Kill – Hitler, Holocaust and 

War vuodelta 2009 on auttanut ymmärtämään sodassa tavoiteltavaa uhrautumista 

universaalina ilmiönä, josta Suomenkaan käymät sodat eivät ole poikkeus. Samaa teemaa 

ovat käsitelleet myös Carolyn Marvin ja David W. Ingle kirjassaan Blood Sacrifice and 

Nation - Totem Rituals and the American Flag vuodelta 1999.  

Suomalaisen sotilaan maskuliinisuutta ja väkivaltaa osana kansakuntaa kuvaa Arto 

Jokinen (toimittaneet Markku Soikkeli ja Ville Kivimäki) kirjassaan Isänmaan miehet. 

Maskuliinisuus, kansakunta ja väkivalta suomalaisessa sotakirjallisuudessa vuodelta 2019. 

Jokisen kattava tutkimus sotakirjallisuudesta on auttanut ymmärtämään sodan aiheuttamia 

tunteita jälkipolvissa ja tulkitsemaan jälkipolvien suhtautumista sotaan ja veteraaneihin.  

1960-luvun nuorisoliike oli merkittävässä asemassa sotasukupolven haastajana. 60-

luvulta lähtien sotasukupolvi sekä heidän antamansa uhraus ”unohdettiin”, kunnes se jälleen 

90-luvulla löydettiin uudelleen. 60-luvun murroksen ymmärtämisessä minua auttoi muun 
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muassa Marja Tuominen väitöskirjallaan ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”. 

Sukupolvihegemoninen kriisi 1960-uvun suomalaisessa kulttuurissa vuodelta 1991. 

1990-luvun kunnianpalautusta tutkiessani avuksi ovat olleet Timo Vihavaisen kirja 

Kansakunta rähmällään. Suomettumisen lyhyt historia vuodelta 1991, Lauri Haatajan 

toimittama kirja Ja kuitenkin me voitimme. Sodan muisto ja perintö vuodelta 1994 sekä 

Marja Jalavan, Ilkka Levän, Tuomas Teporan ja Ville Yliaskan toimittama kirja Yhteisöstä 

yksilöön vuodelta 2017. Muutosta kylmästä sodasta 1990-luvun uuteen ilmapiiriin on 

tutkinut Matias Eskolin opinnäytetyössään Jatkosodan muisto. Lehdistökeskustelu 

jatkosodan merkityksistä vuosina 1984 ja 1994 vuodelta 2013. Eskolinin tekemästä 

lehdistötutkimuksesta oli suurta apua 1990-luvun kunnianpalautusta tutkittaessa, jotta sain 

konkreettisia vertailukohtia menneeseen.  

 

 

1.3 Lähdeaineisto ja metodologia 
 

Tutkielmani päälähteinä ovat Valtiokonttorin arkiston korvausasiakirjoista, Sotainvalidien 

veljesliiton arkistomateriaaleista sekä lehtiartikkeleista muun muassa Sotainvalidi-lehdestä, 

Helsingin Sanomista, Lääkärilehdestä sekä Duodecimista. Tutkielmaani varten sain 

käyttööni Valtiokonttorin arkistosta 1990-2005 välillä käsiteltyjä korvaushakemuksia, joissa 

haettiin korvausta sodassa saaduista henkisistä vammoista. Valtiokonttorissa koottiin 

minulle edellä mainituilla kriteereillä tutkimustani varten 27 korvausasiakirjasta koostuva 

aineisto. Asiakirjat sisältävät hakemuksia, erilaisia asiantuntija- ja lääkärinlausuntoja sekä 

itse päätökset. 

 Valtiokonttorista saamani aineistot eivät ole vapaasti luettavissa vaan edellyttävät 

tutkimuslupaa Valtiokonttorilta. Aineistot eivät myöskään muodosta erillistä 

arkistokokonaisuutta, koska ne koottiin tätä tutkimusta varten. Korvauksia hakeneiden 

veteraanien yksityisyyden turvaamiseksi, en mainitse tässä tutkimuksessa heidän nimiään, 

enkä muita hakemuksiin liittyviä tunnisteita. Tätä vaatii jo laki sekä Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta.10 Tästä syystä tulen viittaamaan näihin Valtiokonttorin aineistoihin 

 
10 Tutkimuseettinen Neuvottelukunta 2019, 7. 
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käyttäen lyhennettä VK ilman tapausnumeroita tai muita tunnisteita, jotka vaarantaisivat 

veteraanien yksityisyyden.  

 Tutkielmaani varten sain Sotainvalidien veljesliiton nykyiseltä pääsihteeriltä, Seppo 

Savolaiselta11 pöytäkirjoja sekä vuonna 1996 valmistuneen asiantuntijalausunnon 

traumaattisen stressin tutkimuksesta ja korvaamisesta. Asiantuntijalausunnossa käsitellään 

uusinta kansainvälistä tutkimusta sekä korvausten tilaa Suomessa. Pöytäkirjat ovat peräisin 

1960- ja 70-luvuilta, Veljesliiton ja silloisen Tapaturmaviraston yhteisistä kokouksista. 

Kyseisiin aineistoihin viittaan tutkielmassa asiakirjojen nimellä ja vuosiluvulla; esimerkiksi 

Asiantuntijalausunto 1996 tai Pöytäkirja 1966 ja niin edelleen. Saadakseni paremman kuvan 

sotainvalidiliikkeen sisäisestä keskustelusta niin henkisistä vammoista kuin samaan aikaan 

tapahtuneesta kunnianpalautuksesta oli apunani Veljesliiton julkaisema Sotainvalidi-lehti. 

Lehdestä sain hyvän kuvan veteraanien yleisestä näkemyksestä korvauspolitiikkaan sekä 

korvaustenhakuprosessiin.  

 1960-luvun radikalismista alkanutta ”veteraanien unohtamista” käsittelen pääasiassa 

tutkimuskirjallisuuden kautta. En kuitenkaan jättänyt kaikkea tutkimuskirjallisuuden varaan. 

Paavo Rintalan (1930-1999) vuonna 1963 julkaistu romaani Sissiluutnantti aiheutti suurta 

kohua sodanvastaisuudellaan. Pentti Linkolan (1932-2020) vuonna 1960 julkaisema 

omakustannepamfletti Isänmaan ja ihmisen puolesta käsitteli pasifismia ja 

aseistakieltäytymistä. Pamfletti aiheutti ilmestyessään paljon keskustelua ja paheksuntaa ja 

toimi mm. Sadankomitean innoittajana.  

 Hakuni Helsingin Sanomien artikkelihaussa rajautui sanoihin ”Adolf Ehrnrooth” 

sekä ”torjuntavoitto”. Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth (1905-2004)12 valikoitui toiseksi 

hakusanakseni asemansa takia. Hän nousi sotaveteraaniliikkeen keulakuvaksi 1990-luvulla. 

Jalkaväenkenraalille oli tilausta, kun sota-aikaa ryhdyttiin muistelemaan toden teolla. 

Ehrnrooth oli itsekin sotainvalidi ja toimi suunnannäyttäjänä veteraanikeskustelussa. 

 
11 Seppo Savolainen toimi pitkään Veljesliiton lakimiehenä, kunnes valittiin pitkäaikaisen 
pääsihteerin Markku Honkasalon seuraajaksi Sotainvalidien veljesliiton liittokokouksessa 6.6.2017. 
Savolaisen avulla sain tutkimukselleni välttämätöntä materiaalia Veljesliiton kannasta henkisesti 
vammautuneiden korvauksiin. Savolaisen pitkä ura Veljesliiton toimihenkilönä oli suureksi avuksi 
tutkimuksessani ja auttoi ymmärtämään 90-luvulla käytyä keskustelua korvauspolitiikasta. 
12 Adolf Ehrnrooth oli pitkän uran Suomen Puolustusvoimissa tehnyt upseeri. Ehrnrooth syntyi 
vuonna 1905 Suomen suuriruhtinaskunnassa aatelissukuun ja upseerinuransa hän aloitti vuonna 
1922. Jatkosodassa Ehrnroothin joukot taistelivat mallikkaasti ylivoimaista vihollista vastaan 
Äyräpään-Vuosalmen taistelussa Vuoksella. Ehrnroothia pidettiin ainakin omien sanojensa mukaan 
kovana johtajana. Toisen maailmansodan jälkeen Ehrnrooth toimi aktiivisesti useissa 
maanpuolustusyhteisöissä ja yleni jalkaväenkenraaliksi asti.  
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Torjuntavoitto-termi taas koki suuren nosteen Neuvostoliiton hajotessa. Aiemmin Suomen 

oli katsottu hävinneen jatkosodan eikä termi juurikaan saanut vastakaikua, kun taas 1990-

luvulla termiä ryhdyttiin käyttämään mediassa runsaasti. Neuvostoliiton hajottua ja Baltian 

maiden kohtalon tultua ilmi, jatkosodan loppu alettiin nähdä torjuntavoittona tappio sijaan. 

Käsitys torjuntavoitosta istui myös paremmin samaan kertomukseen talvisodan ihmeen 

kanssa. Torjuntavoitto kuvaa hyvin 1980-luvun lopulta alkunsa saanutta uutta tapaa käsitellä 

Suomen käymiä sotia. Ajankohtaiset uutiset täydentävät alkuperäislähteinä 1990-luvun 

kuvaa isänmaallisuudesta ja veteraanien kohonneesta arvostuksesta.  

 Suosioon kohonnut Adolf Ehrnrooth julkaisi omaelämänkerrallisen kirjansa 

Kenraalin testamentti vuonna 1994. Kirjassa kenraali kertoo omat näkemyksensä Suomen 

sodista, suomettumispolitiikasta, veteraanien asemasta sekä moraalisesta rappiosta. Vaikka 

monet Ehrnroothin ajatuksista ovatkin 26 vuotta Kenraalin testamentin julkaisun jälkeen 

melko konservatiivisia, oli kirja ja kenraalin mietteet aikanaan suosittuja.13 Lisäksi Martti 

Sinerma on julkaissut vuonna 1981 Ehrnroothin elämää käsittelevän kirjan.  

 Lääkärilehti sekä Duodecim sekä muodostuivat tärkeiksi lähteiksi selvittäessäni 

Valtiokonttorin korvauspolitiikkaa ja kantoja psyykkisiin vammoihin. Molemmissa lehdissä 

käytiin 1990-luvulla kiivasta keskustelua henkisten vammojen diagnosoinnista, hoidosta ja 

korvattavuudesta. Lehdissä vastakkaisia näkemyksiä psyykkisten vammojen 

korvattavuudesta ja diagnosoinnista edustivat Tapaturmaviraston (Valtiokonttori lokakuusta 

1996 lähtien) asiantuntijalääkärit ja lääkintäeversti Matti Ponteva, joka on vuonna 1977 

ilmestyneessä väitöskirjassaan tutkinut Suomen sodissa esiintyneitä henkisiä vammojaan.14   

 Suurin osa aineistostani on julkaistu vuosituhannen vaihteessa. Lähihistoriaa 

tutkittaessa on varottava liiallista samaistumista tapahtumiin niiden läheisyyden takia. 

Vaikka 1990-luvun ilmapiiri oli liberaalimpi ja sallivampi mielenterveydellisiä ongelmien 

suhteen, oli tilanne silti eri. Esimerkiksi jälkitraumaattisen stressihäiriön ja sotatraumojen 

tutkimus on edistynyt 2000-luvulla paljon. Tapahtumien näennäinen läheisyys aiheuttaakin 

suuren kiusauksen jälkimoralisoinnille korvauskysymyksissä.  

 
13 HS 1.6.1997. 
14 Puolustusvoimien evp. Lääkintäeversti Matti Pontevan tutkimukset ovat olleet tutkimukseni 
kannalta erittäin oleellisia. Pontevan väitöskirja vuodelta 1977 sekä erinäiset artikkelit mm. 
Lääkärilehti Duodecimissa ovat mahdollistaneet henkisten vammojen korvauspolitiikan kehityksen 
tutkimisen. Pontevan artikkelit lääkärilehdessä 90-luvulla avasivat keskustelun korvauspolitiikasta 
ja sen epäkohdista.  
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 Työni puolueettomuutta hankaloittaa Valtiokonttorin asiantuntijoiden näkemysten 

yksipuolisuus. Valtiokonttorin korvausasiakirjojen lisäksi ei asiantuntijoiden perusteluja 

tiukalle korvauspolitiikalle lääketieteellisen argumentoinnin lisäksi juuri ole. Vastakkaisella 

puolella sen sijaan otetaan kantaa myös korvauskysymyksen eettiseen puoleen. 

Korvauspolitiikan kannalta keskeisiä Valtiokonttorin asiantuntijoita olisi voinut haastatella 

heidän näkemystensä esiintuomiseksi.  

 Suomen sodat, veteraanit sekä henkiset vammat ovat edelleen 2000-luvulla paikoin 

tulenarka aihe. 1990-luvun kunnianpalautuksen jälkeen sodankuva on yksipuolistunut.15 

Valtavirrasta poikkeavat tutkielmat ja näkemykset ovat saaneet osakseen paikoin kovaakin 

kritiikkiä. Esimerkiksi tässäkin tutkielmassa aineistona käytetty Heikki Ylikankaan kirja 

Romahtaako rintama? sai aikaan ilmestyessään vuonna 2007 suuren kohun.16 Toinen 

esimerkki on Andre Swanströmin vuonna 2018 julkaistu kirja Hakaristin ritarit, joka 

aiheutti paljon julkista keskustelua sekä sai osakseen kritiikkiä tahoilta, jotka katsoivat 

Swanströmin tahallaan mustamaalaavan veteraaneja.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Eskolin, 2013, 100. 
16 Kivimäki 2019, 305. 
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2. Traumaattinen stressi toisen maailmansodan veteraaneilla  
 
 
 
 
Traumaattinen stressi ei Suomen sotien aikaan ollut vielä laajasti ymmärretty 

mielenterveydellinen ongelma. Vaikka post-traumaattinen stressihäiriö on luokiteltu 

mielenterveydelliseksi sairaudeksi vasta lähivuosikymmeninä, ovat sotilaat todennäköisesti 

aina kärsineet siitä. Tässä luvussa käsittelen ensin sotaan liittyvän traumaattisen stressin 

historiaa maailmalla. Tämän lyhyen katsauksen jälkeen käsittelen henkisten vammojen 

tulkintaa ja hoitoa Suomessa toisesta maailmansodasta 1990-luvulle. 1990-luvulla käytyä 

keskustelua käsittelen omassa alaluvussaan.  

Nykyaikaisen käsityksen mukaan traumaperäinen stressihäiriö aiheutuu fyysisen 

vaaran uhasta. Traumaattiselle tilanteelle on ominaista voimakas pelkotila, kauhun sekä 

avuttomuuden tunne. Tutkimusten mukaan noin 5% ihmisistä kärsii traumaperäisestä 

stressihäiriöstä elämänsä aikana.17 Noin puolet stressihäiriön saaneista ihmisistä saa 

käsiteltyä trauman muutamassa kuukaudessa. Kuitenkin noin kolmasosalla oireet jatkuvat 

pitempään, jopa vuosia. Pitkittyessään traumaperäinen stressihäiriö luonnollisesti altistaa 

muillekin psykiatrisille häiriöille.18  

 

 

2.1 Traumaattisen stressin historiaa  
 

 
17 Duodecim terveyskirjasto Traumaperäinen stressihäiriö. 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00526&p_hakusana=trauma 
Linkki haettu 28.08.2020. 
18Duodecim terveyskirjasto Traumaperäinen stressihäiriö. 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00526&p_hakusana=trauma 
Linkki haettu 28.08.2020. 
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”Järkyttävien kokemusten aiheuttamia reaktioita on alettu järjestelmällisesti luokitella 

vasta parin viime vuosikymmenen aikana, mutta voimakkaiden järkytysten ja 

epäinhimillisten kokemusten vaikutukset ihmiseen on tunnettu hyvin kauan. Jo muinaisen 

Egyptin lääkärit raportoivat traumaattisen stressin aiheuttamista hysteerisistä 

reaktioista. Erilaisten posttraumaattisten stressireaktioiden tunteminen on käytännön 

lääkärille tavattoman tärkeää sekä hoidollisista että vakuutuslääketieteellisistä 

syistä.”19 

 

Tietoisuus sotilaiden kärsimästä traumaattisesta stressistä kasvoi vasta 1900-luvulla. Ennen 

1900-lukua ei tapauksista ole merkittävissä määrin dokumentointia eikä niitä toisaalta 

ymmärretty tietoisuuden puuttuessa. Armeijan lääkäreiden dokumentaatiosta on jälkikäteen 

mahdollista poimia vihjeitä samanlaisten oireiden esiintymisestä jo paljon ennen 

diagnostiikan kehittymistä. Jo 1800-luvulla Yhdysvaltojen sisällissodassa raportoitiin 

sotilaista, jotka olivat järkyttyneitä ja hysteerisessä tilassa.20 Tähän aikaan henkisiä vammoja 

selitettiin usein huonolla koulutuksella ja ihmisten heikkoudella. Myöhemmin vakavien 

rautatieonnettomuuksien yhteydessä järkyttyneistä uhreista käytettiin termiä railway spine.21  

Ensimmäisen maailmansodan aikana ”tärähtäneistä” sotilaista käytettiin termiä shell-shock 

eli kranaattishokki. Tautiluokituksen ja tietoisuuden puuttuessa monet henkiset vammat 

näkyivät selittämättöminä fyysisinä oireina. Keho reagoi sotilaiden kokemaan kauhuun, 

pelkoon ja moraaliin. Kun psyykkiset oireet, hysteria ja heikkouden osoitus oli kiellettyä, 

keho reagoi alitajuntaisesti sotilaiden kokemaan kauhuun. Häpeä henkisestä vammasta 

yhdistettynä vastuunpakoilijaksi leimautumiseen oli suuri.22 

Henkisiä vammoja selitettiin pitkään fyysisillä tekijöillä. Ensimmäisen 

maailmansodan alussa kranaattishokki yhdistettiin itse kranaatin osumiseen sotilaan lähelle 

ja syytä etsittiin muun muassa paineaallon aiheuttamista mikroskooppisista vammoista.23 

 
19 Viukari 1995, 811. 
20 Jones & Wessely 2015, 2. 
21 Jones & Wessely, 11-13. Joneksen ja Wesselyn mukaan Railway spine oli ensimmäinen yritys 
kategorisoida selittämättömät fyysiset oireet, joista psyykkisesti vammautuneet kärsivät. Termi 
viittasi epäilyihin vammautuneiden selkärangan saamasta iskusta. Kuitenkin jo aikalaiset olivat 
erimielisiä vammojen taustoista.  
22 Bourke 1999, 110-111. 
23 Feudtner 1993, 385. 
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Teoriasta kuitenkin luovuttiin, kun rintaman takana palvelleidenkin sotilaiden huomattiin 

oireilevan samalla tavalla.24  

Sodankäynti ensimmäisessä maailmansodassa poikkesi aiemmista sodista. Uusi 

teollisen kehityksen mahdollistama suursota rasitti sotilaita henkisesti ja fyysisesti. 

Päiväkausia jatkuvat taistelut olivat omiaan kuormittamaan sotilaita ennennäkemättömällä 

tavalla.25 Uudenlaisen sodankäynnin tuloksena kaikki sotaa käyvät maat uuden ongelman 

eteen: Miten suhtautua psyykkisesti vammautuneisiin sotilaisiin ja kuinka hoitaa heitä? 

Valtioille tämä tuli yllätyksenä eivätkä maat olleet varautuneet suuriin määriin psyykkisistä 

vammoista kärsiviä sotilaita.26 Sodan aikana tietoisuus vammoista kuitenkin parani. 

Esimerkiksi brittiarmeijan lääkintäupseeri Montague David Eder (1865-1936)27 ymmärsi, 

että jokaisella sotilaalla olisi oma murtumispisteensä.28 Eder sekä muut aikalaistutkijat myös 

kritisoivat kranaattishokki-termiä. Fyysiseen iskuun viittaava epämääräinen termi harhautti 

pois henkisen vamman todellisista syistä.29 Esimerkiksi Eder etsi vuonna 1917 

julkaisemassaan tutkimuksessa lapsuudesta syitä sotilaiden henkisille vammoille. Vaikka 

Eder uskoi jokaisella sotilaalla olevan murtumispiste, uskoi hän perimmäisten syiden aina 

johtuvan lapsuudesta.30 Aikuisiällä tapahtuvan traumaattisen tapahtuman ei katsottu voivan 

olla syypää sotilaan järkyttymiseen. 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tutkimus kuitenkin lakkasi. 

Sotaponnisteluiden loputtua henkisten vammojen tutkimiselle ei ollut tarvetta. Sodan aikana 

rintamalla vammautuneista oli täytynyt pitää huolta moraalin ylläpitämiseksi. Sodan jälkeen 

sille ei enää ollut tarvetta. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa henkiset vammat selitettiin 

jälkikäteen joukkojen huonolla koulutuksella ja heikolla moraalilla.31 Saksassa taas 

henkisesti vammautuneiden sotilaiden katsottiin olevan osasyy Saksan häviöön sodassa, 

 
24 Jones & Wessely 2015, 19. 
25 Ponteva 1995, 2735. 
26 Jones & Wessely 2015, 16. 
27 Montague David Eder toimi Ison-Britannian kuninkaallisissa lääkintäjoukoissa psykiatrina 
(R.A.M.C) ensimmäisen maailmansodan aikana. Hän hoiti muun muassa Gallipolin taistelussa 
vammautuneita sotilaita. 
28 Eder 1917, 14-15, 79-80. 
29 Eder 1917, 1-4; Kivimäki 2013, 35. 
30 Eder 1917, 56-58. 
31 Wessely 2006, 273. 
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mistä juontui Saksan tiukka linja myöhemmin toisessa maailmansodassa.32  Itse sodan ei 

katsottu voivan olla syypää sotilaiden henkisiin vammoihin.33  

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen henkisten vammojen korvaamisen dilemmaa 

Isossa-Britanniassa pohti lordi Soutborough: Kuinka korvata henkiset vammat urheille 

sotilailla ilman, että palvelusta välttelevät hysteerikot hyötyvät tästä?34 Jo ennen vamman 

todellisten syiden merkitystä vakuutusoikeudellinen näkökulma näyttää olleen relevantti.  

Mielenterveydellisten ongelmien tutkimus eteni ennen toista maailmansotaa hyvin 

hitaasti luukuunottamatta ensimmäisen maailmansodan aikana tapahtunutta kehitystä. 

Suurin osa tästäkin tutkimuksesta hylättiin sodan päätyttyä. Alain Ehrenberg kuvaakin 

kirjassaan Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the Contemporary 

Age (2010) 1900-luvun alusta alkaneen niin kutsuttu “masennuksen kivikausi”. Ehrenbergin 

mukaan ennen toista maailmansotaa mielenterveydellisten ongelmien tutkimus lähes 

pysähtyi.35 

Toisessa maailmansodassa muun muassa brittiarmeija joutui saman ongelman eteen. 

Vasta toisen maailmansodan aikana päästiin tutkimuksessa eteenpäin Yhdysvalloissa. Sodan 

aikana yhdysvaltalaistutkijat päätyivät määrittelemään post-traumaattisen stressireaktion, 

vaikka termiä ei vielä keksittykään.36 1960-luvulla Ranskassa psykiatrien keskuudessa 

psykoterapia ja psykoanalyysi saavuttivat suosiota.37 Samaan aikaan alkanut Vietnamin sota 

oli merkittävässä roolissa sotaan liittyvien mielenterveydellisten ongelmien esiinnousussa 

sekä post-traumaattisen stressihäiriön määrittelyssä.38 Vietnamin sodan aika oli muutenkin 

kulttuurillisen muutoksen aikaa maailmassa rauhanliikkeineen. Sodassa ymmärrettiin 

aikuisiällä tapahtuvan traumaattisen kokemuksen merkitys sotilaan post-traumaattisen 

stressihäiriön syntyyn.39  

Toisesta maailmansodasta 1990-luvulle tultaessa tutkimus oli kehittynyt huimasti. 

Uutisissa näkyvästi esillä olleessa Persianlahden sodassa henkisten vammojen hoito oli 

huomattavasti parempaa. Post-traumaattisesta stressihäiriöstä tuli kansainvälisesti 

 
32 Wessely 2006, 270-271. 
33 Jones & Wessely 2015, 45. 
34 Jones & Wessely 2015, 47. 
35 Ehrenberg 2010, 17. 
36 Asiantuntijalausunto 1996, 4. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
37 Ehrenberg 2010, 93-94. 
38 Kivimäki 2013, 363; Wessely 2006, 280-281. 
39 Jones & Wessely 2015, s. 181-182. 
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tunnustettu sairaus, kun se lisättiin kansainväliseen WHO:n tautiluokitukseen vuonna 1990 

(ICD-10).40 Traumoista johtuvat fyysiset oireet ovat vähentyneet huomattavasti, kun 

henkiset vammat ovat levinneet yleiseen tietoisuuteen. Kun oireille löytyi selitys, eivät ne 

enää ilmenneet selittämättöminä fyysisinä vaivoina.41 

2.2. Näkymättömällä tavalla vammautuneet sotilaat Suomen sodissa  
 

Kuten muuallakaan maailmassa, ei Suomen armeija ollut varautunut henkisistä vammoista 

kärsiviin sotilaisiin erityisen hyvin. Ylipäätään esimerkiksi psyykkisten vammojen hoidossa 

tärkeä psykoanalyysin tuntemus oli Suomessa heikkoa.42 Talvisota osoittautui lyhyeksi, 

mutta veriseksi. Rauhan astuttua voimaan monet sodassa järkyttyneet sotilaat joutuivat 

siviiliterveydenhuollon piiriin armeijan suljettua hoitolaitoksensa nopeasti.43 Kivimäen 

mukaan sotilaiden mielenterveydellisiä ongelmia ei välirauhan aikana ole juurikaan tutkittu, 

mutta aikalaiskuvausten mukaan sodan jälki näkyi muun muassa sotilaiden 

häiriökäyttäytymisessä ja suuressa alkoholinkulutuksessa.44 Rauhan jäätyä lyhyeksi 

jatkosodan alkaessa kesällä 1941 eivät henkisesti vammautuneet sotilaat olleet vielä ehtineet 

toipua talvisodan rasituksista joutuessaan uudelleen sotaan.    

 Muualla maailmassa sotaan liittyvistä mielenterveydellisistä ongelmista oli saatu 

tietoa ensimmäisessä maailmansodassa, vaikka tutkimus ei juuri sodan jälkeen ollutkaan 

edennyt. Suomessa vastaavaa sotakokemusta ei ollut, joten tietoisuus henkisistä vammoista 

oli heikkoa. ”Tärähtäneet” sotilaat tulivat yllätyksenä lääkintähuollolle.45 Kivimäen 

tutkimuksen mukaan monille henkisistä vammoista kärsiville sotilaille diagnosoitiin fyysisiä 

vammoja, kuten aivotärähdys.46 Monilla sotilailla psyykkiset oireet toki esiintyivät fyysisinä 

oireina. Suomalaisessa kulttuurissa asenne psyykkisiä vammoja kohtaan ei ollut juuri 

sallivampi, kuin muissakaan maissa. Tästä johtuen monien suomalaisten sotilaiden stressi, 

 
40 WHO, International Classification of Diseases (ICD) Information Sheet. 
https://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/ 
Linkki haettu 28.08.2020. 
WHO:n mukaan ICD:n tavoitteena on tunnistaa maailmanlaajuisia terveystrendejä tavoitteenaan 
mahdollistaa terveyttä koskevien tietojen jakaminen ja vertailu. Käytännössä ICD on 
maailmanlaajuinen yli sadan maan käytössä oleva tietopankki terveyteen liittyvissä asioissa.  
41 Jones & Wessely 2015, 178. 
42 Kivimäki 2013, 357-358. 
43 Kivimäki 2013, 41-43. 
44 Kivimäki 2013, 43-45. 
45 Kivimäki 2013, 266. 
46 Kivimäki 2013, 36-37. 
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ahdistus ja kunniakäsitykset purkautuivat aikalaisille selittämättöminä fyysisinä oireina.47 

Kivimäki toteaakin, että suomalaisten oireet olivat pitkälti samanlaisia, kuin ensimmäisessä 

maailmansodassa kranaattikauhun valtaan joutuneilla sotilailla. Fyysisen koettelemuksen 

seuraukset purkautuivat fyysisinä oireina ilman näkyviä vammoja.48 Hänen mukaansa jopa 

yli kolmella neljäosasta jatkosodan psykiatrisista potilaista havaittiin fyysisiä oireita.49  

 Jatkosota erosi luonteeltaan talvisodasta. Kun talvisodan oikeutuksen takasi taistelu 

oman maan itsenäisyydestä Neuvostoliittoa vastaan, ei jatkosodan oikeutus ollut aivan yhtä 

selvä. Myöskään taistelu Saksan rinnalla ei ollut kaikille luontevaa. Neuvostoliitosta 

lähdettiin hakemaan revanssia talvisodassa koetuille vääryyksille. Sota sai kuitenkin uuden 

ulottuvuuden ristiretki- ja suursuomi tavoitteiden tultua julki. Rivisotilaan silmiin tämä 

vaikutti suomalaisen eliitin projektilta.50 Talvisota oli selkeää puolustusta, mutta vuonna 

1941 alkaneessa jatkosodassa edettiin Saksan rinnalla hyökkäyssodasta puolustussodan 

kautta häviöön ja lopulta sotimaan saksalaisia aseveljiä vastaan.   

 Vanhan rajan ylittäminen kesällä 1941 aiheutti vastustelua sotilaissa. Heikki 

Ylikangas toteaa kirjassaan Romahtaako rintama? lähes 30 000 miehen uhmanneen 

liikekannallepanoa vuonna 1941 ja pakoilleen valtiovaltaa niin kutsutuissa 

”käpykaarteissa”.51 Vaikka ilmiö ei ollutkaan laaja, oli se osoitus hankaluuksista oikeuttaa 

hyökkäyssotaa.52 Sotilaiden odotukset murenivat sodan pitkittyessä. Tulevaisuusnäkymien 

vaihtuessa pitkän hyökkäyksen kautta asemasotaan oli omiaan murentamaan joukkojen 

moraalia. Koska sodasta odotettiin lyhyttä, jäivät myös päämäärät häilyviksi. Epätietoisuus 

sodan tavoitteista teki sotaretkestä epämääräisemmän ja vahvistivat tunnetta 

merkitsemättömyydestä.53 Samalla tietoisuus Saksan ongelmista ja lopulta häviöstä 

Stalingradissa 1943 vaikuttivat joukkojen moraaliin Suomessakin.54 Edellä mainitut syyt 

olivat omiaan lisäämään sodan psyykkisten uhrien määrää.  

 Sotaan lähtiessä 1941 psyykkisesti vammautuneisiin ei ollut varauduttu sen 

paremmin, kuin talvisodassakaan. Jatkosodan hyökkäysvaihe osoittautui kuormittavaksi ja 

 
47 Kivimäki 2013, 400-401. 
48 Kivimäki 2013, 401. 
49 Kivimäki 2013, 247. 
50 Jokinen 2019, 246. 
51 Ylikangas 2007, 309. 
52 Ponteva 1977, 34-35. 
53 Jokinen 2019, 246; Ponteva 1977, 36. 
54 Ponteva 1977, 36. 
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henkisesti vammautuneiden sotilaiden määrä kasvoi suureksi. Koko jatkosodassa hoitoa 

psyykkisistä vammoista sai noin 15 720 sotilasta.55 Suurimmat piikit psyykkisesti 

vammautuneiden saapumisessa hoitoon nähtiin hyökkäysvaiheessa 1941 sekä 

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen aikana kesällä 1944.56  

Vaikka henkisesti vammautuneiden määrä väheni huomattavasti rintamalinjan 

vakiinnuttua ja asemasodan alettua, verotti kyseinen sodan vaihe huomattavasti sotilaiden 

henkisiä voimavaroja ja joukkojen moraali laski tasaisesti.57 Kivimäen mukaan 

”Talvisodassa ja jatkosodan hyökkäysvaiheessa vallinnut tunne taistelun välittömästä 

kansallisesta merkityksestä hiipui; yksituumaisen yhteisöllisyyden takaa alkoivat jälleen 

erottua sosiaaliset ja poliittiset skismat”.58 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen käynnistyttyä 

hermonsa menettäneiden sotilaiden määrä kääntyi jälleen rajuun kasvuun. Matti Pontevan 

mukaan armeijan taistelumoraali ja suorituskyky oli rapautunut asemasodan aikana.59 

Lisäksi sodan johto oli varautunut huonosti Neuvostoliiton suurhyökkäykseen.60 

Neuvostoliiton suurhyökkäyksen rajuus johti paikoin kaoottiseen vetäytymiseen asemista 

Neuvostoliiton kiivaan hyökkäyksen edessä.61 

Hillitäkseen tilannetta, läheskään kaikkia hoitoa tarvitsevia ei hoitoon päästetty, vaan 

evakuointikynnys pidettiin korkealla. Henkisesti murtuneita sotilaita saatettiin pakottaa 

jäämään rintamalle kuolemantuomion uhalla. Armeijan johto pelkäsi massakarkuruutta, 

mikäli olisi ollut mahdollisuus päästä pois rintamalta. 62 Lisäksi suurhyökkäyksen 

aikaansaamaan paikoittain vakavaankin karkuruuteen pyrittiin vaikuttamaan tiukennetulla 

kurilla.63 

Kivimäen mukaan suhtautuminen psyykkisesti vammautuneisiin sotilaisiin ei 

kuitenkaan ollut niin kova kuin liittolaismaassa Saksassa. Vaikka armeijan lääkintähuollossa 

merkittävässä asemassa olleella Sven E. Donnerilla64 (1890-1970) olikin tiiviit suhteet 

 
55 Ponteva 1977, 85. 
56 Kivimäki 2013, 51 Kuvio 1. 
57 Ponteva 1977, 36; Kivimäki 2013, 85. 
58 Kivimäki 2019, 293. 
59 Ponteva 1977, 36-37. 
60 Ylikangas 2007, 45-46. 
61 Ylikangas 2007, 301. 
62 Kivimäki 2013, 122-123. 
63 Ylikangas 2007, 105, 140-143. 
64 Donnerilla oli tiiviit suhteet Saksaan enne toista maailmansotaa. Saksan vaikutus Suomen 
psykiatriaan oli merkittävä. Vaikka Donner varmasti olikin tietoinen saksalaisten suunnitelmista 
psyykkisesti sairaiden ja vammaisten suhteen ei häntä voi Kivimäen mukaan pitää 
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Saksaan ennen sotaa, kannatti hän kannustavaa suhtautumista henkisesti vammautuneisiin 

sotilaisiin sijoittamalla heitä linnoitusjoukkoihin ymmärtäväisten upseerien alaisuuteen.65 

Naapurimaassa Neuvostoliitossa psyykkisesti vammautuneita kohdeltiin usein karkureina ja 

vastuunpakoilijoina joiden kohtalona oli kuolema joko rintamalla tai mielisairaalassa.66 

Toisaalta linja Suomessa ei ollut yhtä liberaali, kuin liittoutuneilla Yhdysvalloissa ja Isossa-

Britanniassa.67 Kivimäen mukaan Suomessa sodan aikana omaksuttu linja oli lähellä 

saksalaista ensimmäisen maailmansodan aikaista suhtautumista henkisiin vammoihin. 

Kansallissosialistisesta Saksasta inspiroituneita näkemyksiäkin kuultiin, tosin ne jäivät 

vähemmistöön.68 Vaikka Heikki Ylikankaan mukaan sodan aikana esimerkiksi 

karkuruudesta teloitettujen määrä on julkisia lukuja todennäköisesti suurempi, ei Suomessa 

ryhdytty totalitaarisissa maissa käytössä olleisiin rajuihin keinoihin.69  

 

 

2.3. Konservatiivinen korvauslinja - psyykkisesti vammautuneiden 

tilanne sodan jälkeen   
 

Pitkän sodan jälkeen oli palattava arkeen. Kaikille paluu arkeen ei kuitenkaan ollut helppoa. 

Jatkosodan loputtua armeijan sotilaspsykiatriaan erikoistuneet osastot, joissa henkisesti 

vammautuneita oli hoidettu, ajettiin nopeasti alas, kuten oli tapahtunut talvisodankin jälkeen. 

Henkisesti vammautuneille varattujen hoitopaikkojen määrää laskettiin huomattavasti.  

Vuoden 1945 alussa vammautuneille sotilaille oli sotavammasairaaloissa enää 285 paikkaa. 

Samana vuonna psykiatrista hoitoa vaativien potilaiden paikkojen määrä väheni entisestään, 

kunnes kesäkuussa paikkoja oli enää 60.70  Sodan rikkomat miehet joutuivat etsimään hoitoa 

kunnalliselta puolelta, jossa osaamista henkisistä vammoista ei välttämättä ollut, sillä 

 
kansallissosialistina. Ajan psykologian hengen mukaan Donner ajattelin psykologian tehtäväksi 
kansakunnan suojelun sairaalta ainekselta. Toisinkuin kollegoitaan Saksassa Donneria ei tässä 
motivoinut viha vaan tavoite auttaa. Käytännössä Donner osoittautui empaattiseksi ja 
huolehtivaiseksi omista potilaistaan. (Kivimäki 2017, 198-200). 
65 Kivimäki 2017, 198-199, 202-203.  
66 Wessely 2006, 278-279. 
67 Kivimäki 2013, 361-362. 
68 Ibid.   
69 Ylikangas 2007, 315-317; Kivimäki 2013, 361-362. 
70 Kivimäki 2013, 369. 
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pitkäaikaista post-traumaattista stressihäiriötä ei suomalaisessa psykiatriassa tunnettu.71 

Kivimäen mukaan vasta jatkosodan lopulla Kannaksen suurhyökkäyksen aiheuttamien 

psyykkisten uhrien kasvettua suuriin mittoihin ongelmana paneuduttiin. Sota ehti kuitenkin 

loppua ennen kuin sotilaspsykologian osasto ehti toteuttaa käytännön tasolla 

suunnitelmiaan.72 

Psyykkisten vammojen hoidossa keskityttiin akuuttien seuraamusten hoitoon eikä 

myöhemmin ilmeneviä oireita osattu yhdistää sotaan. Oireiden katsottiin Suomessakin 

johtuvan sotilaan perimästä, yksilöllisestä heikkoudesta tai luonnehäiriöistä.73 Psyykkisten 

sairauksien katsottiin alkaneen jo ennen sotaa ja sodan korkeintaan pahentaneen vammaa. 

Oireiden katsottiin johtuvan lapsuudesta ja sotaa edeltävältä eikä olevan sodan aiheuttamia.  

Näin ollen sodan jälkeen hoitoon hakeutuvien ei katsottu olevan millään tavoin oikeutettuja 

saamaan korvauksia psyykkisistä ongelmistaan.74 

Tätä korvauskäytäntöä tuki armeijan lääkintähenkilökunnan tiukat linjaukset. 

Armeijan ylilääkäri määräsi vuonna 1944 ettei henkisistä vammoista tule maksaa 

minkäänlaisia korvauksia. Hänen mukaansa korvausten maksaminen olisi hidastanut 

vammautuneiden paranemista vammoista.75 Sodan lopussa alkanut tiukka korvauslinja 

jatkui pitkään eikä asiasta juuri käyty keskustelua. Lauri Saarnio oli ainoa sotapsykiatri 

sodanjälkeisessä Suomessa, joka pohti kriittisesti sodan vaikutusta ihmiseen. Saarnio totesi 

ongelman piilevän sodassa eikä sotilaissa.76 Sotatila on kaukana normaalista ihmiselämästä, 

joten ei ole ihme, että sotilaat oireilevat kokemuksiensa takia. 

Sodan läheisyys aiheutti koeningsbergiläisen77 dilemman uhrautumisen ja 

vastuunpakoilun välillä. Sodassa armeija oli vaatinut uskollisuutta ja uhrivalmiutta sotilailta. 

Hermonsa menettäneet sotilaat miellettiin helposti vastuunpakoilijoiksi. 

 
71 Kivimäki 2013, 370. 
72 Kivimäki 2013, 360. 
73 Honkasalo 2000, 506. 
74 Kivimäki 2013, 376. 
75 Kivimäki 2013, 375. 
76 Kivimäki 2013, 373. 
77 Kirjassaan Why Nations Have the Right to Kill. Hitler; the Holocaust and War Richard 
Koeningsberg avaa näkemystään sodassa annettavasta uhrista. Koeningsbergin mukaan 1900-luvun 
sodissa kansalaisten tehtävä oli uhrautua valtion puolesta. Valtiolla taas oli oikeus vaatia 
uhrivalmiutta. Kansalaisten, jotka eivät olleet uhrivalmiita katsottiin olevan vastuunpakoilijoita 
yhteiskunnan uhrista. Koeningsbergin mukaan esimerkiksi Hitler näki myös koko väestön olevan 
uhrattavissaan, jos kerran kansakunnan urhot kuolivat rintamalla. 
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Eräässä tutkimassani korvausasiakirjassa veteraani oli kärsinyt henkisistä 

vammoista, jonka seurauksena hänet oli kotiutettu kesken sodan. Mielenterveydellisistä 

ongelmistaan huolimatta hän ei kehdannut sodan jälkeen hakea korvausta vammoihinsa 

hävetessään omaa kotiuttamistaan kesken sodan.78 Tapaus tukee näkemystä, jonka mukaan 

henkisiin vammoihin liitetty häpeä miehuuden pettämisestä oli vielä toisen maailmansodan 

aikana vahvasti läsnä. Miesten tuli olla vankkumattomia yhteiskunnan edessä. Näkyvä 

vamma oli osoitus rohkeudesta ja uhrista, näkymätön sen sijaan osoitus heikkoudesta ja 

vastuunpakoilusta.79 Naisiin liitetty hysteria ei sopinut yhteen maskuliinisuuden ja 

soturikultin kanssa. 80 

 Usein suhtautuminen henkisesti vammautuneisiin asetovereihin oli rintamalla 

sallivampi kuin yhteiskunnassa. Aseveljistä pyrittiin pitämään huolta. Kivimäen mukaan 

henkisesti vammautuneet sotilaat saivat tovereiltaan ymmärrystä ja sympatiaa, sillä kukin 

rintamalla oleva tiesi sodan todellisuuden ja ymmärsi paremmin hermojen pettämistä.81 

Vaikka korvauskysymykseen 1940-luvulla liittyi paljon moraalisia ja aatteellisia 

näkemyksiä olivat taloudelliset realiteetit myös läsnä: sodan jälkeen Suomen taloudelliset 

mahdollisuudet olivat hyvin rajalliset. Sodissa köyhtyneen valtion oli maksettava suuret 

sotakorvaukset Neuvostoliitolle samalla pyrkien asuttamaan alueluovutusten takia 

kodittomiksi jääneet kansalaisensa. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa korvausten 

maksaminen kaikille ei yksinkertaisesti ollut mahdollista.82 

Sirpa Korhonen on väitöskirjassaan tilastoinut veteraanien sodanjälkeisiä tuntoja. 

Suurin osa hänen tutkimukseensa osallistuneista veteraaneista kertoi sodan jälkeen 

nähneensä painajaisunia sodasta. Tutkimukseen osallistuneista veteraaneista neljä olisi 

kaivannut apua traumoihinsa sodan jälkeen.83 Sirkka Nivala taas toteaa väitöskirjassaan 

painajaisuniin liittyneen häpeää. Painajaisunia peiteltiin eikä niistä puhuttu. 84 

Hoidon olemattomuus näkyi sodan jälkeen väkivalta- ja avioerotilastoissa.85 Kuten 

Valtiokonttorin korvausasiakirjasta saamastani esimerkistäkin käy ilmi, eivät kaikki 

 
78 VK. 
79 Bourke 1999, 58-59. 
80 Jones & Wessely 2015, 13. 
81 Kivimäki 2013, 237-238. 
82 Kivimäki 2013, 376. 
83 Korhonen 2011, 57-59. 
84 Nivala 2010, 78. 
85 Kivimäki 2013, 369. 
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veteraanit edes rohjenneet hakea apua vaivoihinsa häpeäntunteen takia. Tukea ja turvaa 

etsittiin yhteisöstä ja entisistä aseveljistä. Ongelmia myös ratkottiin alkoholin avulla. Sirpa 

Korhosen haastattelemista veteraaneista yksi kertoi alkoholisoituneensa sodan jälkeen.86 

Yhdessä valtiokonttorin korvausasiakirjassa korvausta hakeva kertoo viettäneensä sodan 

jälkeen muutaman vuoden pääasiassa alkoholi seuranaan, kunnes tapasi nykyisen vaimonsa. 

Myös Espoossa 70-luvulla kodittomien kanssa työtä tehneen diakoniatyötekijä kertoi 

Helsingin Sanomien artikkelissa monen alkoholisoituneen miehen olleen sodan murtama. 

Nuoruutensa rintamalla viettäneille miehille karut olot kaatopaikan kupeessa eivät olleet sen 

ihmeellisemmät.87 

Vaikka korvauslinja henkisissä vammoissa ei muuttunutkaan, käytiin niistä 

kuitenkin keskustelua. 1960-luvulla Tapaturmavirasto kokousti psyykkisten sairauksien 

asiantuntijoiden kanssa korvauspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi vuonna 

1966 pidetyssä kokouksessa pohdittiin psyykkisten sairauksien korvaamiseen liittyviä 

eettisiä kysymyksiä ja esitettiin erilaisia toimintamalleja ulkomailta. Kokoukseen 

osallistuneet tiedostivat valtion vastuun korvauksiin liittyvissä kysymyksissä: Olivathan 

sotilaat joutuneet viettämään pitkiäkin aikoja rintamalla valtion käskeminä. 

Korvauskysymyksessä ei kuitenkaan päästy eteenpäin. Vammojen todetaan usein olleen jo 

ennen palvelukseen astumista tai tulleen vaikka sotaa ei olisikaan ollut.88 Vamman 

ilmaantuminen vuoden sisällä palveluksesta katsottiin kuitenkin rajoittavan 

korvauspolitiikkaa. Toisaalta todettiin, että tapauksia pitää kohdella yksilöllisesti, eikä 

tarkkaa linjaa psyykkisten vammojen korvaamiseen. Samalla pohdittiin ulkomailla käytössä 

olevia liberaalimpia korvausmalleja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa yli 90 päivää palvelleelle 

korvataan kaikki palveluksen aikana tapahtuneet tapaturmat ja sairaudet. Osassa Euroopan 

maista todettiin todistustaakan lankeavan viranomaisille: Veteraanin vamma on sodasta 

johtuva, ellei toisin todisteta.89 

Kokouksista ja neuvotteluista huolimatta veteraanien psyykkisten vammojen tiukka 

korvauslinja jatkui läpi 70- ja 80-lukujen, vaikka tutkimus maailmalla Vietnamin sodan 

myötä sekä myös Suomessa eteni. Vuonna 1977 lääkintäeversti Matti Ponteva julkaisi 

 
86 Korhonen 2011, 59. 
87 HS 30.1.2020. 
88 Pöytäkirja kokouksesta 6.10.1966. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
89 Ibid. 
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väitöskirjan Psykiatriset sairaudet Suomen Puolustusvoimissa vv.1941-1944 tehden 

uraauurtavaa tutkimusta suomalaisten veteraanien psyykkisistä vammoista.  

 

 

 

 

2.3 Korvauspolitiikka kehittyy? Lääketieteellinen keskustelu 

korvauspolitiikasta 1990-luvulla 
 

 

Suomessa ryhdyttiin vasta 1990-luvun puolessavälissä vakavampaan keskusteluun 

henkisten vammojen korvausperiaatteiden muuttamisesta. Sotaveteraanien psyykkisten 

vammojen puolesta otti kantaa jopa tasavallan presidentti Martti Ahtisaari 52. 

sotainvalidiviikon avajaispuheessaan. Puheesta uutisoinut Helsingin sanomatkin mainitsi 

psyykkisten vammojen korvaamisen puheen pääteemana.90 Osaltaan keskusteluun vaikutti 

myös 80-luvun lopulla alkanut veteraanien kunnianpalautus. Liberaalimpi ilmapiiri 

mahdollisti henkisisistäkin vammoista keskustelun. Samaan aikaan maailmalla toisen 

maailmansodan veteraaneista tehtiin tutkimuksia muun muassa Yhdysvalloissa. 91  Lisäksi 

vuonna 1986 maailman veteraanijärjestö perusti Osloon informaatiokeskuksen, jonka 

pääasiallisena tavoitteena oli kerätä tietoa sodan aiheuttamista psyykkisistä vammoista.92 

Henkisesti vammautuneiden veteraanien oikeus saada korvausta vammastaan 

perustuu sotavammalain toisen pykälän momenttiin kaksi:  

 

”Mitä 1 momentissa on sanottu palveluksen aiheuttamasta ruumiinvammasta, 

koskee myös sairautta, jos todennäköisillä syillä voidaan päättää palvelukseen tai 

työhön liittyneiden erikoisten olosuhteiden aiheuttaneen sen taikka olennaisesti 

vaikuttaneen sen ilmaantumiseen tai pahentumiseen. Sairautta, joka ilmaantuu vasta 

vuoden kuluttua sen jälkeen, kun sairastuneen palvelus- tai työsuhde on päättynyt ei 

 
90 HS 4.9.1995. 
91 Asiantuntijalausunto 1996, 4-5. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
92 Ibid.  
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katsota palveluksen aiheuttamaksi, jollei sitä ole pidettävä seurauksena palvelus- tai 

työsuhteen aikana saadusta ruumiinvammasta tai ilmaantuneesta sairaudesta.”93 

 

Lain mukaan valtion tulee korvata palveluksen aiheuttamat ruumiinvammat ja sairaudet, jos 

niiden voidaan katsoa olevan palvelukseen tai työhön liittyneiden erikoisten olosuhteiden 

aiheuttamia tai vaikuttaneen olennaisesti sen ilmaantumiseen tai pahentumiseen. 

Sotilasvammalain nojalla henkisistä vammoista on oikeutettua saada korvausta. Vaikka 

stressihäiriö ilmaantuisi monen vuoden jälkeen palveluksen loputtua, on veteraani oikeutettu 

saamaan korvausta, mikäli henkisen vamman voidaan katsoa aiheutuneen palveluksesta.  

Sotainvalidien veljesliiton hallitukselle Kalle Achtenin, Leo Jarhon sekä Matti 

Pontevan joulukuussa vuonna 1995 tehdyn asiantuntijalausunnon mukaan Vuoden 1990 

loppuun mennessä vain 152 veteraania oli saanut korvausta sodan aikana saamistaan 

psyykkisistä vammoista.94 Asiantuntijalausunnon alussa todetaan Suomen tilanteesta 

seuraavaa:  

 

”Traumaattisten psyykkisten sairauksien korvauskäytäntö ei ole riittävissä määrin 

seurannut lääketieteellistä kehitystä, vaan on pitäydytty vuosikymmenten takaiseen 

käytäntöön. Maassamme lääketieteessä on seurattu kansainvälistä kehitystä, mutta 

korvauskäytäntö on epäyhtenäinen.”95 

 

Asiantuntijoiden mukaan korvausta oli 1990-luvulle mennessä saanut vain noin 

kymmenesosa siihen oikeutetuista. Samana vuonna Matti Pontevan Duodecimissa 

julkaisemassa artikkelissa hän toteaa alle prosentin sodassa psyykkisesti vammautuneista 

saaneen vammastaan korvausta.96 Asiantuntijalausunnossa todetaan Suomessa vallinneen 

tiukan korvauskäytönteen hillinneen korvausten hakemista. Lisäksi osasyylliseksi mainitaan 

muun muassa vaikenemisen kulttuuri. Rahallista korvaustakin tärkeämpää olisi 1990-luvulla 

ollut vihdoin myöntää henkisten vammojen vakavuus ja olemassaolo.97 

 
93 Finlex, sotilasvammalaki. § 2:1. 
94 Sotainvalidien veljesliiton hallituksen pyynnöstä asiantuntijalausunnon kokosivat 9.12.1995 
neurologian professori Leo Jarho, psykiatrian emeritusprofessori Kalle Achten sekä psykologian 
erikoislääkäri LKT Matti Ponteva.  
95 Asiantuntijalausunto 1996, 1. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
96 Ponteva 1995, 1584. 
97 Asiantuntijalausunto 1996, 11. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
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 Matti Pontevan julkaistua lääkärilehti Duodecimissa kannanottonsa psyykkisten 

vammojen korvaamiseksi, otti myös Tapaturmavirasto lehdessä asiaan kantaa useamman 

kerran. Keskustelu korvauskysymyksestä jatkui lehdessä aina vuoteen 1996 asti. Hän totesi 

saman, kuin Sotainvalidien veljesliiton asiantuntijalausunnossakin: Lääketiede on ajanut ohi 

korvauspolitiikasta. Lisäksi tutkimukset ulkomailla ovat osoittaneet, että psyykkisissä 

vammoissa on Suomessa todennäköisesti suurtakin alidiagnosointia.98 Traumaperäinen 

stressihäiriö oli otettu vuonna 1987 osaksi suomalaista tautiluokitusta. Lisäksi diagnosointia 

oltiin 1990-luvun puolivälissä parhaillaan laajentamassa.99 Artikkelissaan Ponteva otti 

kantaa korvauskysymykseen seuraavasti:  

 

”Stressitrauma on kriteereissä määritelty epätavallisen voimakkaaksi tapahtumaksi, 

joka olisi ollut melkein kenelle tahansa huomattavaa kärsimystä tuottava. Suomessa 

ei ole pyritty kyseenalaistamaan hengenmenon tai fyysisen koskemattomuuden 

menettämisen uhan traumaattisuutta, vaikka se koskisi suurtakin joukkoa ja 

tapahtumaan osallistuminen perustuisi velvollisuuteen eikä sattumaan. Näin ollen 

asevelvollisen miehen sotakokemukset täyttävät aina periaatteessa psyykkisen 

trauman kriteerit, vaikka ne eivät aina johdakaan psyykkiseen häiriöön.”100 

 

 Samassa Duodecimin numerossa on Tapaturmaviraston asiantuntijalääkärin, Matti 

Viukarin, vastine Pontevan artikkeliin. Kuten Pontevakin artikkelissaan toteaa, ei 1990-

luvulla juurikaan kyseenalaistettu sodan traumatisoivaa vaikutusta. Viukarikin vaati, että 

traumojen poikkeuksellisesta kauhistuttavuudesta tuli varmistua:  

 

”On aina varmistauduttava siitä, että psyykkinen trauma on ollut poikkeuksellisen 

kauhistuttava ja aiheuttanut heti voimakasta pelkoa, kauhua, avuttomuutta tai 

lamaantumista.”101 

 

Sotatilanteessa kyseisten traumojen syntymisen mahdollisuus ei luulisi olevan 

kyseenalaistettavissa. Esimerkiksi Sirpa Korhosen tutkimuksessa hänen haastattelemistaan 

 
98 Asiantuntijalausunto 1996, 11. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
99 Asiantuntijalausunto 1996, 3. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
100 Ponteva 1995, 875. 
101 Viukari 1995, 811. 
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45 veteraanista kaikki olivat kokeneet pelkoa sodan aikana rintamalla. Lisäksi noin 

kolmasosa kertoi todistaneensa tilanteen, missä aseveljen hermot pettivät tai kaveri lähti 

pakoon.102 Kuitenkin Viukari tulee Lääkärilehdessä vuonna 1996 julkaistussa artikkelissa 

seuraavaan johtopäätökseen:  

 

”Traumaperäinen stressihäiriö on ankaran stressin ja järkytyksen vaikutuksesta 

syntynyt, vuosiakin kestävä oireyhtymä. ”Puhtaana”, kaikki kriteerit täyttävä tila on 

erittäin harvinainen, sillä lähes aina siihen liittyy aikaisempaa tai vamman jälkeen 

ilmennyttä psyykkistä sairastavuutta. Korvausneuroosi on psykiatrinen ongelma, 

jonka esiintyvyys on kasvanut sosiaalietuuksien lisääntyessä.” 103 

 

Artikkelissa Viukari uskoo stressireaktioiden lisääntyneen, koska niistä on tullut korvattavia 

psyykkisiä vammoja. Viukarin artikkeli sai kuitenkin osakseen kritiikkiä muun muassa 

hänen lähteinä käyttämiensä vanhentuneiden tutkimusten takia vastineen kirjoittaneelta 

psykiatrian erikoislääkäriltä Matti Wallinilta.104 

 Toinen tapaturmaviraston asiantuntijalääkäri Arto Nuutila epäili sotiemme 

veteraanien psyykkisten vammojen alidiagnostiikkaa artikkelissa Stressitrauma vai 

sopeutumattomuus stressiin?105 Nuutilan mukaan tutkimukset Suomessa eivät tukeneet 

mahdollisuutta post-traumaattisen stressireaktion myöhäiseen kehitykseen. Syy psyykkisistä 

vammoista vieritettiin pääasiassa veteraanin itsensä harteille. Mielen heikkous, aiemmat 

kokemukset sekä yksilön omat reagointitavat selittivät vammautumista. Syy ei ollut itse 

sodassa, vaan yksilössä. Nuutilan mukaan ”normaalit sotilaat” eivät traumaattisista 

tilanteista, kuten kranaatin räjähdyksestä lähellä voisi järkyttyä:  

 

”Tämä osoittaa primaaristi herkän aineksen matalaa häiriintymiskynnystä 

sotatilanteissa, joihin normaalit sotilaat eivät kiinnittäneet erityistä huomiota. Yhä 

enemmän on kertynyt todisteita siitä, että persoonalliset ja käyttäytymisominaisuudet 

ennen traumaattista tapahtumaa ovat ratkaisevia.”106 

 
102 Korhonen 2011, 57. 
103 Viukari 1996, 2365.  
104 Wallin 1996, 3174.  
105 Nuutila 1995, 1582. 
106 Nuutila 1995, 1582. 
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 Vuonna 1996 Duodecimissa julkaistussa artikkelissa Ponteva ihmetteli 

Tapaturmaviraston asiantuntija-lääkereiden artikkeleissaan esittämiä väitteitä.107 Pontevan 

mukaan Nuutila pohjaa käsityksensä vanhentuneisiin tutkimuksiin ja kummasteli 

haluttomuutta uskoa uusia tutkimuksia traumaperäisen stressihäiriön myöhäisoireista. 

 

”Akuutin, poikkeavan stressitilanteen jälkeen lyhytkestoiset hoidot ja korvaukset 

ovat perusteltuja. Sen sijaan pitkäaikaisoireiden esiintyminen on täysin 

kiistanalaista. Pysyvänä luonteenmuutoksena näitä oireita ei ole hyväksytty 

uusimpaan psykiatristen sairauksien diagnostiseen käsikirjaan DSM-IV, vaikka 

sellaista yritettiin.”108 

 

Vaikka suomalaiset veteraanit olivatkin Pontevan mukaan selvinneet sotakokemuksistaan 

hyvin, ei se hänen mukaansa tarkoittanut, etteikö traumaattisen stressin pitkäkestoisista 

oireista kärsiviä olisi vielä ollut 1990-luvulla.109 

 Suomessa traumaperäinen stressihäiriö kuului vuodesta 1987 lähtien 

tautiluokituksiin, joten Tapaturma-viraston asiantuntijalääkäreillä ei Pontevan mukaan olisi 

ollut oikeutta kieltää sen olemassaoloa, vaikka sen aiheuttamasta haitasta oltaisiinkin oltu 

eri mieltä. Ponteva perustelee Tapaturmaviraston epäoikeudenmukaista korvauspolitiikkaa 

Korkeimman oikeuden päätöksillä: Vuodesta 1994 lähtien (vuoteen 1996 mennessä) KKO 

oli antanut seitsemän myönteistä päätöstä psyykkisen sotavamman korvaamisesta 

veteraanien valitettua saamistaan kielteisistä päätöksistä.110 Päätöksissään KKO Pontevan 

mukaan painotti seuraavia tekijöitä:  

1. Osallistumista taisteluihin ja johdonmukaista kuvausta psyykkiseen vammaan 

johtaneista tapahtumista 

2. Psykiatrinen hoito sodan aikana ei ole edellytys sodan aikana saadulle 

psyykkiselle vammalle 

3. Korvaaminen on mahdollista, jos psyykkisestä (traumaperäinen stressihäiriö) 

vammasta on edelleen haittaa 

 
107 Ponteva 1996, 729. 
108 Nuutila & Viukari 1996, 728. 
109 Ponteva 1996, 729. 
110 Ponteva 1996, 729. 
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4. Sodanjälkeinen ammatillissosiaalinen selviytyminen ei estä korvauksen saamista 

5. Traumaperäisiin stressihäiriöihin perehtyneen lääkärin tulee arvioida 

korvattavuutta.  

6. Iän mukanaan tuomat muut vaivat eivät sulje pois traumaperäisen stressihäiriön 

mahdollisuutta. 111 

Kyseiset päätökset ottivat huomioon, ettei yli 50 vuotta sodan jälkeen kaikkien 

stressihäiriön kriteereiden voida olettaa täyttyvän, kun veteraani haki korvauksia. KKO:n 

päätöksissä ei myöskään edellytetty sodanaikaista näyttöä psyykkisistä vammoista. Ponteva 

pyysi Tapaturmavirastoa luopumaan lääketieteen ja korkeimman oikeuden vastaisista 

näkemyksistään korvaushakemuksia käsiteltäessä ja vetosi presidentti Ahtisaaren 

puheeseen.  

Paikoin kiivaskin keskustelu toi henkisten vammojen korvaamisessa esiintyneet 

ongelmat esille. Tärkeintä olisi keskustelussa ollut henkisten vammojen hyväksyminen ja 

myöntäminen, kuten Sotainvalidien veljesliiton asiantuntijalausunnossakin todettiin. Sen 

sijaan Tapaturmaviraston asiantuntijalääkärit pidättäytyivät lääketieteellisesti vanhahtavissa 

näkemyksissään ja harasivat psyykkisen vammojen olemassaoloa vastaan vielä 1990-luvun 

puolivälissä. Artikkeleissa ei juuri sympatiaa psyykkisesti vammautuneita kohtaan osoitettu. 

Vastuu vieritettiin pois valtiolta yksilöiden harteille. Edes henkisten vammojen 

myöntämiseen liittyvässä kysymyksessä ei edetty, korvauksista puhumattakaan.  

Toisaalta Sotainvalidien veljesliitolla olisi todennäköisesti ollut mahdollisuus 

vaikuttaa korvauspolitiikkaan rankemmalla kädellä. Veljesliiton vaikutusmahdollisuuksista 

oli useita esimerkkejä menneiltä vuosikymmeniltä. 1980-luvulla veljesliiton 

puheenjohtajaksi nousi jopa aiemmin kansanedustaja toiminut Uki Voutilainen (1922-

2002)112, joten poliittisesta vaikuttamisesta oli veljesliiton johdolla kokemusta.113 Runsaasta 

huomiosta ja keskustelusta huolimatta ei Sotainvalidien veljesliitto lähtenyt ajamaan 

psyykkisesti vammautuneiden veteraanien korvauskäytäntöjen edistämisen puolesta. Vaikka 

poliittistakin tahtoa olisi ollut pysyi korvauskäytäntö Tapaturmavirastossa 

vakuutusoikeudellisena kysymyksenä, johon poliittinen tahto ei näytä vaikuttaneen.114 

 
111 Ibid. 
112 Uuno Voutilainen toimi sotainvalidien veljesliiton pitkäaikaisena puheenjohtajana vuosina 1983-
2000. Voutilainen toimi muun muassa Eduskunnan sotainvalidikerhossa puheenjohtajana ollessaan 
SDP:n kansanedustaja. (Hoppu 2015 ,206) 
113 Hoppu 2015, 206. 
114 Sotainvalidien veljesliiton pääsihteerin Seppo Savolaisen haastattelu 17. maaliskuuta 2020. 
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Kiivaasta keskustelusta ja julkisuudesta huolimatta asian edistämisestä luovuttiinkin liiton 

sisäisellä päätöksellä.115 

 

3. Kunnianpalautus 
 

Neuvostoliitossa 1980-luvun lopulla alkanut avoimuuspolitiikka eli glasnost sekä Itä-

Euroopan demokratisoitumisprosessi heijastui myös ulkomaille. Suomessa tämä näkyi 

toisen maailmansodan muistelun yleistymisenä sekä veteraanien nostamisella 

kunniapaikalle.116 Uudessa vapaammassa ulkopoliittisessa ilmapiirissä tämä oli mahdollista. 

Näkyviä esimerkkejä tästä on vuonna 1989 näyttävästi juhlittu talvisodan muistojuhla. 

Neuvostoliiton lakattua olemasta 90-luvun alussa Suomessa koettiin moraalinen voitto. 

Lamasta huolimatta pitkäaikainen vihollinen Neuvostoliitto oli hävinnyt Suomelle pitkässä 

kamppailussa. Suomi oli 1990-luvulla kehittynyt länsimaa, kun taas Venäjä, Neuvostoliiton 

perillinen, oli ajautunut sisäiseen kaaokseen.117 Tässä luvussa käsittelen tarkemmin 

edellisessäkin luvussa nopeasti mainittua veteraanien kunnianpalautusta. Käsittelen 

sotaveteraanien yhteiskunnallisessa asemassa tapahtunutta muutosta sodasta aina 1980-

luvun lopulla alkaneeseen kunnianpalautukseen. Veteraanien ”unohtaminen” kylmän sodan 

aikana kulminoitui vuosituhannen vaihteessa huipentuneeseen kunnianpalautukseen, joka 

osaltaan mahdollisti veteraanien traumoista sekä psyykkisistä vammoista keskustelun 1990-

luvulla. Asennemuutos 1960-luvulta jatkuneessa sodanvastaisessa ja pasifistisesta liikkeestä 

1990-luvun sotamuisteluun ja sodan romantisointiin oli merkittävä. Kappaleessa tarkastelen 

ensin edellytyksiä 1960-luvun muutokselle, jonka seurauksena sodanvastainen asenne 

syntyi. Tämän jälkeen käsittelen vuosituhannen loppua kohti alkanutta merkittävää muutosta 

nuorempien sukupolvien asennoitumisessa Suomen sotiin ja sotaveteraaneihin.  

 

 
3.1 Eroon vanhempien perinnöstä – sodanjälkeisen sukupolven taistelu 

 

 
115Ibid. 
116 Honkasalo 2000, 508-509. 
117 Tepora 2017, 291-292; Yliaska 2017, 325-26. 
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Heti sodan jälkeen Valvontakomission läsnäolo sekä Neuvostoliiton pelko ajoivat tilaan, 

jossa sodan muistelua ”väärällä” tavalla pyrittiin välttämään. Vaikka Suomen itsenäisyys oli 

turvattu, ei saavutusta voitu juhlia sen neuvostovastaisuuden takia. Toisaalta sodassa 

annettua uhria pyrittiin myös kunnioittamaan. Esimerkiksi 1950-luvun loppuun mennessä 

lähes kaikille 622 sankarihautausmaalle oli pystytetty muistomerkit.118 Epävirallinen 

”maanalainen” kanta näkyi luonnollisesti arjessa. Sankarivainajia kunnioitettiin kotona ja 

kouluissa.  Kouluissa opettajat olivat sodankäyneitä sotilaita ja lottia, jotka jakoivat 

kokemuksiaan sodasta.119 Hyvin virallisen Suomen alla kuplineen katkeruuden ja orastavan 

muutoksen tiivistää Juhani Mylly artikkelissa Aseveljen mieli ja Paasikiven Suomi (1994): 

 

”Murheellista oli, ettei se voinut vuosikymmeniin saada virallisen Suomen 

tunnustusta. Tämä kaihersi ja katkeroitti veteraaneja, vaikka monet asian 

ulkopoliittisen laidan ymmärsivätkin. ”Suomi ei ole enää meidän”, setäni kerran 

totesi katkerana, hyvissä ajoin enne noottikriisiä. Ja etenkin kun ilta-aurinko sattui 

laskemaan näkäräisiin, samanlaisia purkauksia saattoi pulpahtaa myös muilta 

veteraaneilta. Meistä pojista ja tyttäristä, kun emme kumpaakaan Suomea olleet 

nähneet, ne tuntuivat usein liioittelulta.”120 

 

Vuonna 1957 ilmestyi ensimmäisen kerran Kansa taisteli -miehet kertovat -lehti. 

Aikakauslehdessä keskityttiin sotatarinoiden jakamiseen. Ensimmäisessä lehdessä 

tarkoitukseksi kerrotaan ”tuntemattomien sotilaiden” eli tavallisten rivisotilaiden 

kokemusten ja sankaritekojen tuominen julki. Tarkoituksena oli tuoda kunniaa myös niille, 

keiden uroteot eivät saaneet samanlaisia kunnianosoituksia, kuin esimerkiksi Mannerheimin 

ristin -ritarit.121 Tulevasta 1960-luvun ajatusmaailmasta lehden näkemykset uivat 

vastavirtaan ja näkemykset olivat selkeän isänmaallisia. Lehti tarjosikin kanavan käsitellä 

sotaa ja sotakokemuksia julkisen keskustelun ulkopuolella yhteiskunnan muuttuessa 

sodanvastaisemmaksi.  

1960-luvulla huippunsa elänyt nuorisoradikalismi kapinoi sodanajan sukupolvia 

vastaan jättämällä taakseen sotamuistelun ja kääntymällä vanhempiaan vastaan. Sodan 

 
118 Kivimäki 2019, 307. 
119 Mylly 1994, 200-202. 
120 Mylly 1994, 201.  
121 Kansa taisteli - miehet kertovat 1/57. 
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jälkeen syntyneet sukupolvet ottivat julkista tilaa haltuun luodessaan omaa 

sukupolvikokemustaan. Sukupolvi haki eroa vanhempiensa arvomaailmaan ja kokemuksiin 

hyökkäämällä niitä vastaan. Sodan eläneissä vanhemmissa nuorison kapinointi herätti 

vastustusta sekä katkeruutta; uusi sukupolvi ei osoittanut kiitollisuutta heidän antamaansa 

uhria kohtaan.122 Tuomisen sanoin lasten olisi kiitollisuudellaan tullut todistaa, ettei sodissa 

annettu uhri ollut turha.123 Monien vanhempien nuoruus oli vilahtanut ohitse sodan 

myllerryksessä. Tuomisen mukaan monien vanhempien pettymys omista menetyksistä 

projisoitui sodanjälkeisiin sukupolviin.124  

Sotaan ja valkoisen Suomen arvomaailmaan haluttiin ottaa etäisyyttä häpäisemällä 

sota ja katsomalla kohti Neuvostoliittoa. Koti, uskonto ja isänmaa muuttui nuorison nousun 

yhteydessä menneen maailman ideologiaksi.125 Sodan katsottiin edustavan menneen 

maailman hulluutta sekä kertovan ihmiskunnan virheistä. Tappamisesta ja sotimisesta tuli 

nuorisoliikkeen silmissä ihmisyyden vastaista, äärimmäisen pahaa, olkoonkin, että 

Talvisodan syyllinen oli Neuvostoliitto.126 Kyseinen ilmiö ei koskenut vain Suomea. 

Muuallakin Euroopassa haluttiin hylätä sotaa edeltäneen fasismin väkivaltaiset miesihanteet, 

joiden katsottiin olleen osasyyllisiä sotaan.127 

Nousevan rauhanliikkeen hengessä sodan mielekkyys kyseenalaistettiin, sillä uusi 

sota ei enää olisi mahdollinen: ydinaseiden kehityksen myötä tuleva sota koituisi koko 

ihmiskunnan tuhoksi eikä sukupolvikokemukselle ja sankaritarinalle olisi enää tilaa.128 

Pentti Linkola käsitteli tätä teemaa vuonna 1960 julkaisemassaan pamfletissa. Panfletissa 

korostetaan toisen maailmansodan kaltaisen sodankäynnin turhuutta uudessa maailmassa, 

missä ydinaseilla voi tuhota kaiken elävän maapallolla.  

Rauhanliikkeen mukana edellisen sodan syy vieritettiin omien vanhempien syyksi.129 

Tämän 1960-lukulaisen vasemmistolaisliikkeen silmissä sotasankarit ja sodan aikana tehdyt 

urotyöt saivat jäädä unholaan. Eihän tappamiseen ja sotaan voinut liittyä mitään kunniakasta 

vaan parempi olisi ollut olla sotimatta. Muutos neuvostovihamielisestä 1930- ja 40-lukujen 

 
122 Tuominen 1991, 150. 
123 Tuominen 1991, 75. 
124 Tuominen 1991, 74-75. 
125 Vihavainen 1991, 93. 
126 Vihavainen 1991, 94-95. 
127 Forth 2008, 202. 
128 Tuominen 1991, 77; Kivimäki 2019, 307. 
129 Vihavainen 1991, 95. 
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kiihkonationalistisesta valkoisesta Suomesta sodanjälkeiseen Neuvostoliiton myötäilyyn oli 

suuri. Kirjassaan Suomi rähmällään (1991) Timo Vihavainen kuvaa prosessia seuraavasti: 

”Hyppy oman kansallisuusaatteen hylkäämisestä naapurin nationalismin täydelliseen 

kannattamiseen olikin monelle yllättävän helppo. Ehkäpä se ei psykologisesti olekaan 

pitkä.”130 

Monelle 1960-luku merkitsi irrottautumista kaikesta kansallisesta, etenkin 

valkoisesta Suomesta. Radikalismi hyökkäsi perinteisiä instituutioita, kuten koulua, 

partioliikettä ja armeijaa vastaan.131 Tuomisen mukaan etenkin kulttuurikritiikissä näkyi 

vanhemman sukupolven sotakokemukset. Sotaa edeltävän maailman arvot ja sodassa saadut 

traumat tekevät muutoksen sisäistämisestä ja käsittelemisestä hankalaa, jolloin olemassa 

olevia rakenteita ja instituutioita puolustetaan raivokkaasti.132  

 

”Suomalaisen valtakulttuurin suvaitsevaisuus näyttää osoittautuneen tavallista 

ohuemmaksi silloin, kun se suojautui omia kollektiivisia pelkojaan ja pettymyksiään 

vastaan. Ne arvolinnakkeet, joita kiivaimmin puolustettiin, liittyivät mm. 

seksuaalisuuden pelkoon sodan oikeuden ja välttämättömyyden menettämisen 

pelkoon sekä kirkon koskemattoman auktoriteettiaseman takaaman arvojen 

vakaisuuteen.”133 

 

 Sotaa vanhempia sukupolvia vastaan käytiin myös kirjallisuuden keinoin. Arto 

Jokinen esittääkin kirjassaan Isänmaan Miehet (2019) 1960-luvun sodanvastaisen 

kirjallisuuden sukupolvikonfliktina, jossa tyrmättiin 30-luvun sotasukupolvi.134 

Ilmestyessään suurta arvostelua muun muassa kenraalikunnassa herätti Paavo Rintalan 

vuonna 1963 julkaistu romaani Sissiluutnantti.135 Kirjassa kuvataan kaukopartiomiesten 

kautta sodan rappeuttavaa vaikutusta ihmisessä. Kaukopartiomiehistä kehittyy kirjassa 

tappajia, joille ei ole paikkaa yhteiskunnassa sodan loputtua. Kirja kyseenalaistaa sodan 

normalisoinnin ja järjellisyyden. Voisiko olla, ettei sota tee pojista miehiä vaan tappajia? 

Sodan loputtua Takala miehineen kiroaa sodan loppumista ja edessä häämöttävää rauhaa. 

 
130 Vihavainen 1991, 96. 
131 Siltala 1991, 237. 
132 Tuominen 1991, 126 
133 Tuominen 1991, 122 
134 Jokinen 2019, 261-262. 
135 Jokinen 2019, 260; Tuominen 1991, 149. 



 

 

 

31 

Kirja päättyy Takalan pohdintaan siitä mitä hänelle ja hänen miehilleen käy sodan jälkeen. 

Mitä heillä, ammattitappajilla, on tarjota yhteiskunnalle rauhan aikana? Takalan sanoin uusi 

sota odottaa nurkan takana – eiväthän ihmiset lopulta kykene elämään pitkään rauhassa. 

Heidän aikansa sekä tarpeellisuutensa yhteiskunnalle kyllä koittaisi tulevaisuudessa.136  

Sodanvastainen kirjallisuus, johon kyseinen Rintalan teos kuuluu yhdessä muun 

muassa Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan (1954) kanssa toi julki uuden sodankäynnin 

realiteetteja. Rintalan antama kuva sodasta ja sen vaikutuksista ihmiseen ei sopinut 

perinteiseen romantisoituun kuvaan sodasta. Sodista kuvataan harvoin silvottuja ruumiita ja 

kuolleita sotilaita.137 Moderni sodankäynti kaiken tuhoavine tykistökeskityksineen ei 

myöskään sopinut kuvaan runebergiläisestä soturiurhosta, jota valkoisessa Suomessa oli 

elätelty.138 Uutta näkemystä sodasta kuvaa Pentti Linkola pamfletissaan Isänmaan ja 

ihmisen puolesta. 

 

”Tosiasiassa sodan tunteet ovat kaukana marssien sanoista, enemmän väsynyttä 

tympeytymistä kuin aatteen kiihkoa tai suurta epätoivoa, sodan taulut enemmän 

ulospursuavia suolistoja, irtirepeytyneitä kiveksiä ja mieletöntä tuskan karjuntaa 

tahi nuhruista keskinäistä torailua kosteissa ja täisissä korsuissa, kuin hymysuisen 

nuorukaisen sankarikuoleman kauneutta pieni siisti verikupla huulilla.”139 

 

Linkolan mukaan juurikin valkoisen suomen ylläpitämä runebergiläinen kuvaus sodasta 

yhdistettynä nuorten miesten seikkailunhaluisuuteen sekä sankaruuden ihannointiin oli 

syynä sotien syntyyn.140 

Linkolan pamfletista nousi kova keskustelu, jolle alustan tarjosi Ylioppilaslehti. 

Keskustelu lehdessä jatkui kiivааna lähes vuoden loppuun saakka. Lisäksi pamflettia 

lähetettiin kaikille vuonna 1960 keväällä valmistuneille helsinkiläisille miespuolisille 

ylioppilaille. Pamfletista tuli kuitenkin suosittu juurikin sen aiheuttaman kohun takia. Jopa 

tasavallan presidentin puoliso, Sylvi Kekkonen kävi kyselemässä kyseistä julkaisua 

akateemisesta kirjakaupasta.141  

 
136 Rintala 1963, 223. 
137 Koeningsberg 2009, 94. 
138 Jokinen 2019, 277-279. 
139 Linkola 2020, 56.  
140 Linkola 2020, 19-20. 
141 Linkola 2020, 99-102. 
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Rauhanliike laajentui kritisoimaan myös Vietnamin sotaa ja Tšekkoslovakian 

miehitystä vuonna 1968.142 Rauhanliike oli globaali, ja esimerkkiä haettiin muun muassa 

Isosta-Britanniasta sekä Länsi-Saksasta.143 Yhteiskunnan suhtautuminen nuorten 

mielenosoituksiin ja radikalismiin oli nuiva. Hyvänä esimerkkinä ajan suhtautumisesta on 

kesällä 1966 kuvattu uutisointi nuorten mielenilmauksesta Vietnamin sotaa vastaan. Nuorten 

osoittaessaan nälkälakolla tukea Vietnamille toimittaja kyseli nuorilta heidän 

lempiruokiaan.144   

Tukea rauhanliikkeeseen 1960-luvun nuoriso sai yllättäen maan ylimmältä taholta, 

tasavallan presidentti Kekkoselta. Kekkonen totesi jo presidentiksi valintansa yhteydessä 

uuden ajan sekä uuden vuosikymmenen vaativan 1930-luvun jättämistä taakse. Presidentin 

mukaan sodan jälkeen oli hiljaa kaivattu 1930-luvun idealismiin, mikä ei uudessa 

ulkopoliittisessa tilanteessa ollut mahdollista.145 Teinilehdessä nuorisolle osoitetussa 

artikkelissa presidentti kehotti välttämään turhaa sodan ihannointia, sillä se ei sopisi Suomen 

tekemään rauhantyöhön.146 Puhutellessaan nuorisoa presidentti pyrki saamaan heistä 

itselleen liittolaisen saattaessaan 30-luvun ideologiaa unholaan.147 

Jokaisella sukupolvella on tarve omalle sukupolvikokemukselleen. 1960-luvun 

sukupolvi halusi rakentaa oman tiensä eikä vaalia vanhempiensa käymää sotaa ja heidän 

antamaansa uhria.148 1960-luvun radikalismin henki sai kritiikkiä sotaa edeltävän ajan 

leimaamisesta yksinomaan fasistiseksi ja taantumukselliseksi jo 1970-luvun lopulla.149 

Olihan kansakunnan yhtenäistyminen ollut merkittävä tekijä sotatoimien onnistumisessa. 

Kuitenkin liikkeen hengessä syntyneet sodanvastaisuus pasifismi säilyivät pitkään 

kylmänsodan aiheuttaman ydintuhon pelon takia.150  

1970-luvulla monimutkainen suhde Neuvostoliittoon esti sotamuistelun ennen 

Neuvostoliiton avoimuuspolitiikan syntyä. Vielä vuonna 1984 sotamuistelu ja sodan 

romantisointi ei ollut suosittua, kuten Matti Eskolinin opinnäytetyöstä käy ilmi. 1960-luvun 

 
142 Nevakivi 2009, 289-290. 
143 Suomalaiselle Sadankomitealle mallina toimi brittiläinen committee of 100.  
144 1960-luvun radikaalit suomessa. Mikä on nälkälakkolaisten mieliruokaa? YLE elävä arkisto. 
145 Tuominen 1991, 82. 
146 Tuominen 1991, 83-84. 
147 Jokinen 2019, 263. 
148 Tuominen 1991b, 232-234.  
149 Vihavainen 1991, 2. 
150 Vihavainen 1991, 258-260. 
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hengessä ajatusta kunniavelasta veteraaneille ei vielä ollut syntynyt.151 Sotaan liittyvissä 

lehtiartikkeleissa tuli ilmi Suomen häviö sodassa. Torjuntavoitto-mentaliteetti ei ollut 

suosittu ja sitä kannattivatkin vuonna 1984 pääasiassa vain sotilastaustan omaavat henkilöt. 

1990-luvulla veteraaniliikkeen keulahahmoksi nousseesta jalkaväenkenraali Adolf 

Ehrnroothista ei vuonna 1984 ollut vielä suuren yleisön suosikiksi. Sodanjälkeisille 

sukupolville hän oli vanhan, sotaa edeltävän maailman edustaja – sotahullu juoksuhaudoista, 

kuten Eskolin asian tiivistää.152 

1980-luvun lopulla Neuvostoliiton natistessa liitoksissaan ja sosialismin ajautuessa 

kriisiin asenteen Suomessa alkoivat muuttua ja suomettumisilmiö sai osakseen kritiikkiä. 

Kuitenkin vielä 80-luvun puolivälissä objektiivisemmat tulkinnat Suomen sodista leimattiin 

neuvostovastaisiksi, kuten kävi esimerkiksi Osmo Jussilan Terijoen hallitusta käsittelevälle 

kirjalle.153 

 

 

3.2 Veteraanien paluu julkisuuteen 
 

Neuvostoliiton rakentaman järjestelmän alkaessa hiljalleen murtua 1980-luvun lopulla 

Suomessa herättiin uuteen todellisuuteen. Vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden täysiä 

vuosikymmeniä juhlittiin näyttävästi, kuten myös talvisodan alkamisen muistoa kaksi vuotta 

myöhemmin. Jälkimmäisen juhlinta vietiin vuonna 1989 tasolle, joka ei aiemmin olisi tullut 

kysymykseen. Timo Vihavaisen mukaan erona aiempiin Talvisodan muistopäiviin oli 

Suomen rooli sodan syntymisessä: aiemmin Suomen oli katsottu omalla provosoinnillaan ja 

nationalistisella politiikallaan aiheuttaneen Neuvostoliiton hyökkäyksen, nyt Neuvostoliiton 

hyökkäys Suomeen todettiin avoimesti.154 Uusi linja näkyi myös presidenttien 

kannanotoissa: Mauno Koivisto totesi talvisodan olleen välttämättömyys sekä otti kantaa 

sotasyyllisyyskysymykseen155 Suomessa koettiin moraalinen voitto: olihan Suomesta 

kehittynyt länsimaa verrattuna sekasorron tilaan vajonneeseen Venäjään.156 

 
151 Eskolin 2013, 23, 77-79. 
152 Eskolin 2013, 84. 
153 Vihavainen 1991, 274. 
154 Vihavainen 1991, 186. 
155 Jokinen 2019, 270. 
156 Tepora 2009, 291-292. 
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Vanhan vihollisen kadottua maailmankartalta, myös tulkinta Suomen sodista alkoi 

muuttua. Arto Jokinen kuvaa osuvasti sotamuistelussa tapahtunutta käännettä: ” Ensin 

sodista ei saanut puhua, 2000-luvulla niistä puhutaan lakkaamatta ja niitä juhlitaan Suomen 

itsenäistymisen alkuhetkenä, vaikka itsenäisyys saavutettiin parikymmentä vuotta 

aiemmin”.157 Matias Eskolin taas toteaa opinnäytetyössään Jatkosodan muisto että ”kylmän 

sodan päätyttyä useat toimittajat alkoivat esittää aiempaa kansallismielisempiä tulkintoja 

sodasta”.158 Opinnäytetyössään Eskolin tutkii etenkin torjuntavoitto termin käyttöä 

lehdistössä vuosina 1984 ja 1994. Eskolinin mukaan vuoden 1994 artikkeleissa korostuu 

torjuntavoiton sekä erillissodan korostaminen, kun taas vuoden 1984 lehdissä jatkosota 

nähdään hävittynä sotana.159 Vuoden 1984 lehdissä kritiikkiä jatkosotaa kohtaan esitetään, 

mutta 90-luvulla kritiikkiä on harventunut huomattavasti.160 Eskolinin mukaan Sodan kuva 

yksinkertaistui 90-luvulla. Samaan päätelmään tulee myös Tuomas Tepora. 1990-luku 

nimettiin jälkeenpäin uusisänmaalliseksi vuosikymmeneksi.161 Sodan kritiikki ja kipeät 

aiheet katosivat artikkeleista, esimerkiksi rintamakarkuruudesta ei vuoden 1994 lehdissä 

mainittu mitään. Suomen ja Saksan yhteistä historiaa ei mainittu niin 1980- kuin 1990-

luvunkaan lehdissä.162  

Vuodesta 1970 lähtien toteutettu Tilastokeskuksen maanpuolustustahto-kysely 

kertoo omaa tarinaansa isänmaallisuuden kasvusta. Kyselyssä on tullut vastata seuraavaan 

kysymykseen: Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne 

puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? 

Vastausmahdollisuuksina kysymykseen on ollut kyllä olisi, en osaa sanoa sekä ei olisi. 

Kyselyä on toteutettu vuodesta 1970 lähtien. 1970-luvulla ja 80-luvun alussa kysely on 

toteutettu epäsäännöllisesti, kunnes vuodesta 1986 eteenpäin se on tehty joka vuosi. Kyselyn 

tuloksia tarkastelin vuosilta 1970, 1982, 1988, 1990, 1995 sekä 2000. Valitsemiini 

tarkasteluvuosiin vaikutti alkupäässä kyselyn toteutusvuodet. Dataa ei 70- ja 80- luvuilla 

ollut saatavilla tasaisesti, mistä johtuen olen valikoinut tarkasteltavat vuodet.  

 

 

 
157 Jokinen 2019, 245. 
158 Eskolin 2013, 43. 
159 Eskolin 2013, 44. 
160 Eskolin 2013, 100. 
161 Tepora 2009, 292. 
162 Eskolin 2013, 100. 
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 1970 1982 1987 1990 1995 2000 

Kyllä olisi 42 67 73 74 80 81 

En osaa sanoa 7 8 6 7 5 4 

Ei olisi 51 25 21 19 15 14 

Lähde: Tilastokeskus163 

 

Tilastosta näkee hyvin 60-luvun sodanvastaisuuden vaikutuksen: 20 vuodessa kyllä 

olisi -vastausten osuus on lähes kaksinkertaistunut. Samalla ei olisi -vastausten osuus on 

vähentynyt radikaalisti. Vaikka maanpuolustustahtoon varmasti vaikuttaa 

kansallismielisyyden kasvu sekä uusisänmaallisuus, ei siitä voi vetää suoria tulkintoja. 

Kylmän sodan aikana maailmanlaajuisen ydintuhon uhan takia rauhanliike oli voimakas. 

Sodan romantisoinnille syntyi tilaa ydintuhon uhan hiivuttua. ”Sodanlietsonnalle” ei ollut 

tilaa ydintuhon maailmassa.164 Ydinsodalla ei olisi ollut voittajia. Maanpuolustuksen idea 

on ymmärrettävästi mielekkäämpi ilman ydinsodan uhkaa. Maanpuolustushengessä 

tapahtunutta muutosta kuvaa hyvin Ilkka Malmberg Helsingin sanomien artikkelissa vuonna 

1994:  

 

”Aivan kuin Suomesta olisi kadonnut sotilasintoa hillitsevä vastavoima. Vain 

kymmenkunta vuotta sitten kymmenet tuhannet marssivat Senaatintorilla 

rauhan puolesta; nyt rauhanliikkeet ovat nukuksissa, kun samassa paikassa 

pörräävät panssarit. Mitä niillä marsseilla mukana olleet ajattelevat nyt? Vielä 

kymmenkunta vuotta sitten olisi moinen sotaharjoitus Helsingin keskustassa ja 

vuosaarelaispihoilla herättänyt meteliä, mielenosoituksia ja keskustelua. Nyt 

kaupunkisotaharjoitusta ympäröi yleinen hyväksyntä.”165 

 
163 Tilastokeskus, PxWeb-tietokannat, Maanpuolustustahto. 
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__klt__maanp/statfin_maanp_pxt_001.px 
Linkki haettu 10.5.2020. 
164 Yliaska 2009, 325. 
165 HS 27.11.1994. 
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3.2.1 Veteraaniliikkeen kunnianpalautus 1990-luvulla  
 

Näkyvimpiä eroja kylmän sodan aikaan oli veteraanien kunnianpalautus ja nosto jalustalle 

1990-luvun uusisänmaallisuusliikkeessä. Eskolinin tutkimuksen mukaan kaikki lehdet 

kaikista vasemmistolaisimpia lukuun ottamatta loivat vuonna 1994 kuvaa kunniavelasta 

veteraaneille.166 Kaikille sotaveteraaneille 1990-luvun uusisänmaallisen liikkeen 

tärkeimpänä saavutuksena lienee heidän saamansa kunnianpalautus ja kiitos antamastaan 

uhrauksesta. Lääkintäeversti Matti Pontevan mukaan tämän myöntämisellä on ollut suuri 

positiivinen vaikutus monen sotaveteraanin mielenterveyteen.167 

Samalla veteraaniliikkeen keulahahmojenkin arvostus nousi. Esimerkiksi 

jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth oli kylmän sodan aikana ollut enemmistölle sota-aikaan 

jämähtänyt henkilö.168 1990-luvulla hänestä kuitenkin tuli kaikkien tuntema 

sotaveteraaniliikkeen keulahahmo. Hänen katsottiin edustavan samaa maailmaa sekä arvoja, 

kuin Mannerheimin.169 Uusia arvoja hakevassa yhteiskunnassa oli kysyntää 1930-lukulaista 

nationalistista henkeä huokuvalle aateliskenraalille. Esimerkiksi Helsingin sanomien 

sunnuntaikirjoituksessa Ehrnroothia ja hänen saamaansa suosiota luonnehditaan seuraavasti:  

 

”Huomattava osa suomalaisista, myös nuorista, on yhtäkkiä hurmaantunut Adolf 

Ehrnroothiin ja hänen jyriseviin puheisiinsa. Ehrnroothia on ryhdytty ylistämään, 

palkitsemaan ja palvomaan. Hänet on nostettu yllättäen Suomen merkittävimpien 

sotasankarien ja itsenäisyystaistelijoiden joukkoon, lähes Mannerheimin 

rinnalle.”170 

 

“Adolf Ehrnrooth sopii henkilönä mainiosti täyttämään suomalaisten mielissä 

Mannerheimin jättämän aukon. Marski ja Marskin korvike ovat molemmat 

 
166 Eskolin 2013, 77-79. 
167 HS 27.4.1995. 
168 Eskolin 2013, 84. 
169 Tepora 2009, 306. 
170 HS 1.6.1997. 
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ruotsinkielistä aatelissukua, kuninkaallisissa piireissä liikkuneita ylväitä ratsuväen 

upseereita.”171 

 

Alkujaan Ehrnroothin suurimmat ansiot liittyvät kesällä 1944 käytyihin 

torjuntataisteluihin, missä hän ansaitsi maineensa kovaotteisena ja periksi antamattomana 

johtajana. Ehrnroothin yksikön, JR 7:n tehtävänä oli pitää hallussaan Vuoksen toisella 

puollella olevaa sillanpääasemaa. Ennen taisteluiden alkamista annetussa päiväkäskyssä 

rintamakarkureita kohtaan otettiin tiukka linja.172 Ehrnrooth käskikin taisteluiden aikana 

kovin sanoin karkureita sekä vahvistusjoukkoja: ”Kun te nyt menette etulinjaan, niin sieltä 

ei tulla takaisin muuta kuin kaatuneena, haavoittuneena tai minun käskystäni.”173 Toisaalta 

Ehrnrooth painotti itse johtamista edeltä käsin ja pyrki tutustumaan joukkoihinsa sekä 

olemaan mahdollisimman paljon näkyvillä paikoin vaarallisissakin tilanteissa.174 

Sillanpääaseman pitämiselle hinnalla millä hyvänsä oli toki hyvät strategiset 

perusteet, jotka Ehrnrooth ilmoitti myös joukkojensa vastaan haranneille yksikölle. Takana 

olevat joukot saivat sillanpääaseman ansiosta aikaa valmistella asemia vetäytymistä 

varten.175  

Jalkaväenkenraalia kohtaan esitetty hiljainen kritiikki kuitenkin johtuu samaisista 

taisteluista. Äyräpään kirkonkylässä olleiden joukkojen antauduttua Ehrnrooth nimittäin 

tilasi tykistöiskun omin joukkojensa koordinaatteihin.176 Yleisradion Huume-Suomen 

historia -sarjan sotajaksossa Ehrnroothin esikuntaan kuulunut Matti Kuusinen kuvaa 

tapahtunutta seuraavasti:  

 

”Everstiluutnanttimme, josta 6.7. oli tullut täysi eversti, johti viimeistä taistoamme 

pervitiinin ja unilääkkeiden vuoroviljelyn varassa. Kun tilanne vaati, Niilo Usvasalo, 

Kalle Niemistö, joskus minäkin, ravistelimme hänet hereille. Tuskallisesti tajuihinsa 

palaavan esimiehen vihanpurkaukset eivät meidän suunnassamme johtaneet 

sanankäyttöä pahempaan. Mutta kun tykistön yhteysmies viestitti, että Äyräpään 

 
171 HS 1.6.1997. 
172 Sinerma 1981, 231. 
173 Sinerma 1981, 235.  
174 Sinerma 1981, 238. 
175 Sinerma 1981, 234. 
176 Sinerma 1981, 245. 
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kirkonmäellä heilutettiin valkoista lippua, miltei tajuton everstimme viestin 

tajuttuaan tilasi sikäläisiin asemiimme patteriston iskun.”177 

 

Teon tarpeellisuutta puolusteli muun muassa Eero Kiviranta Kansa Taisteli – Miehet 

kertovat lehdessä haastateltuaan Ehrnroothia tapahtuneesta.178 Vaikka aineistoa on niukasti 

ei tykistöiskussa Äyräpään kirkon läheisyyteen kuollut vangiksi jääneitä suomalaisia 

sotilaita.179 Sen sijaan isku aiheutti hämmennystä ja pysäytti Vuoksen ylitykseen 

valmistautuneet neuvostojoukot180. 

Suosituksi tuli myös Marja-Liisa Lehtosen ja Ehrnroothin vuonna 1994 julkaisema 

omaelämänkerrallinen kirja Kenraalin testamentti. Kirjaa myytiin kymmeniä tuhansia 

kappaleita nostaen kenraalin keskelle yhteiskuntaa. Helsingin sanomien mukaan kenraalille 

olikin kirjan julkaisun jälkeen kysyntää kaikissa tiedotusvälineissä: 

 

”Kansa nosti käskemättä omin käsin Adolf Ehrnroothin palvontansa kohteeksi. 

Mediamylläkkä tuli perässä. Yhtäkkiä kenraalin kantaa kysyttiin kaikista asioista, ja 

hän esiintyi kaikissa tiedotusvälineissä ja televisio ohjelmissa…”181 

 

 Aateliskenraalin saama suosio huipentui vuonna 2004, kun hän sijoittui 4. sijalle 

äänestyksessä suurimmasta Suomalaisesta.182 Myös veteraaniliikkeen sisällä hän oli 

suosittu. Ehrnrooth oli itsekin sotainvalidi, joten Sotainvalidin sivuillakin hän oli tuttu 

kasvo. Kenraalin kuollessa vuonna 2004 Sotainvalidissa koko lehden kansi omistettu 

jalkaväenkenraalin muistolle.183 

Ehrnroothin suosion kasvuun on osaltaan saattanut vaikuttaa 90-luvulla alkanut 

Mannerheimin kaipuu. Suomen edesmenneen marsalkan aristokraattinen olemus ja 

 
177 YLE 21.8.2015, Kenraali Ehrnrooth ja Natsi-Saksan ihmepilleri.  
178 Kansa Taisteli – Miehet Kertovat 3/1982 
179 Kansa Taisteli – Miehet Kertovat 6/1982  
Sen sijaan Neuvostoliitossa huomattiin tykistöiskun mahdollistama tilaisuus propagandaan. Vangiksi 
jääneet suomalaiset sotilaat laitettiin allekirjoittamaan lentolehtiskirje, jossa korostettiin sotilaan 
osan kiittämättömyyttä sekä kehotettiin antautumaan ja lopettamaan sotatoimet 
180 Sinerma 1981,  
181 HS 1.6.1997. 
182 YLE, Suuret suomalaiset.  
http://vintti.yle.fi/yle.fi/suuretsuomalaiset/tulosseuranta/index.html 
Linkki haettu 10.5.2020. 
183 Sotainvalidi 2/2004. 
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konservatiiviset ajatukset saivat vastakaikua 90-luvun muuttuvassa maailmassa.184 Selvästi 

Mannerheimin kasvanut arvostus näkyi niin kutsutussa patsaskiistassa. Modernin taiteen 

museo Kiasman rakentaminen uhkasi Mannerheimin ratsastajapatsasta Helsingin 

keskustassa. Teporan mukaan ratsastajapatsaan kohtalosta käyty kiivas keskustelu oli 

osoitus 90-luvun alun moraalisesta paniikista.185 Kulttuurit kohtasivat patsaskiistassa. 

Vastakkain oli muuttuva nykyaika ja veteraanien sekä isänmaan kunnioitus. 

Pääkaupunkiseudun eliitti halusi häväistä isänmaan puolesta uhrautuneet.186 Kansan 

suosioon noussut jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth kommentoi patsaskiistaa Helsingin 

sanomissa 

 

 ”Kysyn, aiotteko siirtää marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsasta tai pilata 

patsaan ympäristöineen. Arvokkaan taideteoksen ja sen kuvaaman suurmiehen 

merkityksen loukkaaminen on mielestäni vandalismia. Suomalaiset tuntevat 

marsalkka Mannerheimin elämäntyön merkityksen. He eivät voi ymmärtää päättäjiä, 

jotka eivät arvosta itsenäisyytemme pelastajaa ja jotka eivät seiso sanojensa 

takana.”187 

 

Kiistassa Mannerheimin patsaasta nousi kuitenkin esiin ongelma, joka koski myös 

keskustelua veteraaneista: Kuka heistä saa oikeutetusti puhua. Patsaskiistassa Mannerheimin 

asianajajana toimi Adolf Ehrnrooth. Patsaskiistassa vastapuoli syytti Ehrnroothia oman 

ikäpolvensa arvojensa ajamisesta Mannerheimin kustannuksella.188 

Kun 1960-luvulla Mannerheim oli auttamatta vanhan maailman jäämistöä, nousi hän 

kunnianpalautuksen hengessä lopulta vuonna 2004 suurimmaksi suomalaiseksi Yleisradion 

gallupissa saadessaan selkeästi suurimman äänimäärän. 1960-luvun maailmassa tämä ei olisi 

tullut kysymykseenkään. Samaa nostetta sai osakseen muun muassa Risto Ryti, joka sijoittui 

toiseksi kyseisessä äänestyksessä. 189  Uusisänmaallisuus oli tehnyt tehtävänsä ja palauttanut 

entisten sotasyyllisen kunnian suomettumisen ajan jälkeen.  

 
184 HS 1.6.1997. 
185 Tepora 2017, 292. 
186 Tepora 2017, 308-309, 315. 
187 HS 14.5.1994. 
188 Tepora 2017, 313. 
189 Suuret suomalaiset. YLE. 
 http://vintti.yle.fi/yle.fi/suuretsuomalaiset/tulosseuranta/index.html 
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3.2.2 Eroon 60-luvun radikalismista – uusien sukupolvien kapina 
 

Jokainen sukupolvi tarvitsee oman ”sotansa”. 1960-lukulaisille tämä tarkoitti 

sotasukupolven arvojen ja maailman kieltämistä. 1990-luvulla suurten ikäluokkien jälkeiset 

sukupolvet eivät halunneet jatkaa vanhempiensa radikalismia ja liittoutuivat 

isovanhempiensa kanssa. Uudet sukupolvet ottivat omakseen 1930-lukulaiset arvot, kuin 

1960- ja 70-lukujen radikalismia ei välissä olisi edes ollutkaan.190  Toisinkuin vanhempansa, 

uusi sukupolvi ei ollut ei ollut kyllästynyt sodan muisteluun, kuten 1960-luvulla oli käynyt. 

Tilanne oli tyystin eri, kuin Kekkosen rauhantervehdyksessä teineille vuonna 1964, jolloin 

hän totesi sodan ihailun ja yksityiskohdilla mässäilyn olevan tarpeetonta.191 

 Julkisen keskustelun lisäksi uusisänmaallisuuden myötä alkoivat niin kutsutut 

vainajienhakumatkat. Kunniavelan täyttäminen vaati sodissa kaatuneiden Venäjän puolelle 

jääneiden vainajien hakemista takaisin Suomeen.192 Uudesti herännyt kansallistunne näkyi 

myös kulttuurissa ja synnytti Ville Yliaskan mukaan uusnationalististen sotaelokuvien 

tulvan vuosituhannen vaihteessa.193. Talvisodan 50-vuotismuistojuhlan kunniaksi vuonna 

1989 julkaistu Talvisota -elokuva aloitti uuteen todellisuuteen sopivien sotaelokuvien 

tulvan. Yliaskan mukaan tunnusomaista uusille elokuville on niiltä vaadittu 

totuudenmukaisuus. Talvisota -elokuvan tekovaiheessa tuotanto haastatteli veteraaneja 

luodakseen elokuvasta mahdollisimman realistisen.194 Ilmestymisen jälkeen sitä verrattiin 

oikeisiin tapahtumiin, sekä haastateltiin veteraaneja sen totuudenmukaisuudesta. Kritiikki 

elokuvaa kohtaan pyrittiin vaimentamaan.195 Elokuvan tuotanto oli Suomen mittakaavassa 

isoa. Elokuvan uusnationalistinen henki sopi 90-luvun sotaromantisoinnille, sillä ei jatkanut 

esimerkiksi 1985 uudelleenfilmatisoidun Tuntemattoman sotilaan sodanvastaista 

asetelmaa.196 Koko elokuvaprojektin isänmaallisuudesta kertoo jo varusmiesten 

 
Linkki haettu 10.5.2020 
190 Siltala 1991, 247-248. 
191 Tuominen 1991, 83-84.   
192 YLE 19.4.2019. 
193 Yliaska 2009, 326. 
194 HS 29.11.2019. 
195 Yliaska 2009, 328. 
196 Yliaska 2009, 328. 
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käyttäminen elokuvan kuvauksissa.197 Vaikka elokuva sai Suomessa riemuitsevan 

vastaanoton ei siitä ulkomailla juurikaan innostuttu, mikä kertoo Suomessa vallinneesta 

omalaatuisesta tilanteesta.198 Suomalaisessa sodasta kertovassa elokuvatuotannossa sama 

linja jatkui Yliaskan mukaan 2000-luvulla: Tali-Ihantala 1944 -elokuvan tekijöille oli 

tärkeää tähdätä aitouteen ja siihen että elokuva olisi veteraanien mielestä 

totuudenmukainen.199¨ 

 Kansakunnan yhdistävästä uhrauksesta kirjoittaneiden Carolyn Marvinin ja David 

W. Inglen mukaan muistojuhlat, mediakeskustelu sekä esimerkiksi elokuvat ovat tärkeä tapa 

kansakunnalle elää uudelleen sen antamaa uhria.200 Marvinin ja Inglen kirjassa kansakunnan 

uhrin symbolina, toteemina, tarkastellaan Yhdysvaltojen lippua. 1990-luvun Suomen 

kontekstissa Yhdysvaltojen lipun korvaa sodan muistelu sekä veteraanit. Sota nähdään 

Suomessa kansakunnan syntyhetkenä, vaikka itse itsenäisyys olikin jo saatu paljon ennen 

sotia. Suuret uhraukset, kuten sodat ovat Marvinin ja Inglen mukaan hyviä syntytarinoita 

etenkin jälkikäteen tarkasteltuina.201 Sotaveteraanit ovat annetun uhrin elossa olevia 

ruumiillistumia, jotka muistuttavat suomalaisia kansakunnan synnystä. 1990-luvulla, Martti 

Ahtisaaren kaudella sotaveteraaneja kutsuttiin ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän 

viettoon linnan juhliin. Kansalle veteraanit ovat muistutus uhrista ja kunniavelasta eikä 

heidän asemansa ole heikentynyt sitten 1990-luvun.  Linnanjuhlissa vuonna 2015 

veteraanien esittämä laulu sai presidenttiparin kyyneliin.202 Inglen ja Marvinin mukaan 

tämän tapaisen muistelun tavoitteena tuoda uhri uudelleen eloon. Veteraanit eli on annetun 

uhrin silminnäkijät tuovat sen eloon, vaikka itse tapahtumista oli jo 90-luvulla kulunut puoli 

vuosisataa. Vastaavaa nähtiin muuallakin Euroopassa esimerkiksi Normandian 

maihinnousun 50-vuotis vuosipäivää juhlittaessa vuonna 1994.203 

 

 

 

 
197 HS 29.11.2019. 
198 HS 29.11.2019; Yliaska 2009, s. 329. 
199 Yliaska 2009, 335. 
200 Marvin & Ingle 1999, 139-141. 
201 Marvin & Ingle 1999, 152. 
202 YLE 22.5.2017. 
203 Marvin & Ingle 1999, 140. 
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4. Kunniakansalaisille korvaus teoistaan?  
 

 

Vuoden 1990 loppuun mennessä korvausta henkisistä vammoista oli saanut vain 152 

veteraania.204 Henkisten vammojen korvauskäytännöt Suomessa olivat pahasti jäljessä 

suhteessa kansainväliseen tutkimukseen stressiperäisestä traumasta. Uusisänmaallisen 

liikkeen ympärillä veteraanit saivat pitkään jatkuneen hiljaisuuden jälkeen tilaa 

julkisuudessa. Samalla maailmalla kehittynyt henkisten vammojen tutkimus toi aiheen 

Suomessakin julkiseen keskusteluun. Kun omille oireille sekä pahalle ololle löytyi selitys, 

oli helpompaa hakeutua hoitoon sekä hakea korvauksia. 

 Tässä luvussa käsittelen psyykkisten vammojen korvauspolitiikkaa vuosituhannen 

vaihteessa. Tuon esiin korvauspolitiikan ongelmakohtia sekä Valtiokonttorin ja 

Sotainvalidien veljesliiton näkemykset korvauspolitiikasta. Valtionkonttorin korvauslinjaa 

tarkastelen Valtiokonttorin minulle myöntämien korvaushakemusten ja -päätösten valossa. 

Valtiokonttorin työntekijät keräsivät minulle valmiiksi henkisistä vammoista korvauksia 

hakeneiden veteraanien hakemukset vuosien 1990-2005 välillä. Sain tutkittavakseni 27 

korvaushakemusta, joista 8 olivat hyväksyttyjä hakemuksia ja 19 hylättyjä hakemuksia.  

 

4.1 Korvauskysymys 1990-luvulla  
 

”Se tuli äkkiä, kuin salama kirkkaalta taivaalta, 50 vuotta sodan jälkeen. Ensin 

hyökkäsivät painajaiset, yhä useammin ja useammin, lopulta joka yö, toinen toisensa 

perään. Sota kauhuineen valtasi mielen, tunne ansaan joutumisesta piti vallassaan. 

Pahasta olosta ja ahdistuksesta ei ollut poispääsyä. Sodan tapahtumat kulkivat 

filminä mielessä; Lamauttava kuoleman pelko, häpeä ja mielettömyys, erikseen ja 

yhdessä”205 

 

Hännikäisen mukaan veteraanien traumat aina tulleet ilmi sota-aikana, ainakaan niin 

vahvoina, että niihin olisi siihen aikaan kiinnitetty huomiota. Hänen mukaansa vanhetessa 

elämän aikana koetut traumat vahvistuvat. Eläkkeellä ollessa on myös enemmän aikaa 

 
204 Asiantuntijalausunto 1996, 9. Sotainvalidien veljesliiton arkisto.  
205 Hännikäinen 2015, 224. 
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miettiä menneitä.206 Mikäli menetyksen tunteita ei ole päässyt käsittelemään voi seurauksena 

olla katkeroituminen esimerkiksi nuoruuden menetyksestä sodassa, kuten eräässä 

Valtiokonttorin korvausasiakirjassakin tuli ilmi.207  

Sirpa Korhosen väitöskirjatyöstä Veteraanien sotakokemukset ja hyvinvointi. 

Seurantatutkimus pohjoissavolaisista sodan kokeneista miehistä vuosina 1993 ja 2006 

(2011) käy ilmi, ettei kaikkien veteraanien sodan aiheuttamat traumat olleet ajan myötä 

kadonneet. Korhosen tutkimuksessa seurattiin 45 rintamaveteraanin elämää vuosina 1993-

2006. Tutkimuksen mukaan painajaisunet olivat sodan jälkeen veteraaneilla yleisiä. 

Tutkimukseen osallistuneista veteraaneista noin yksi kolmasosa kertoi nähneensä 

heräämiseen johtaneita painajaisunia ja noin neljä oli kokenut voimakasta ahdistuneisuutta 

unien vuoksi sotaa seuranneina viitenä vuotena.208 Tutkimuksen viimeisenä vuotena vuonna 

2006 sotaunia kertoi nähneensä 15 veteraania tutkimukseen osallistuneista veteraaneista. 

Tutkimuksessa sotaunien näkeminen näyttää vanhetessa usealla veteraanilla liittyvän omaan 

vammautumiseen: sotaunia nähneistä kahdeksan oli sotainvalideja.209 Invalideilla sotaunien 

teemana oli usein oman vammautumisen käyminen läpi uudelleen. 

Matti Pontevan artikkeli Duodecimissa vuonna 1996 tukee Korhosen havaintoja 

painajaisunien näkemisestä. Ponteva vetoaa Kansanterveyslaitoksen veteraanitutkimukseen 

vuodelta 1992, jonka mukaan sotaunia näkee usein 6,7% ja joskus 58,8%.  Artikkelissa hän 

yhtyy tapaturmaviraston asiantuntijalääkäreiden toteamukseen, että suomalaiset 

sotaveteraanit ovat selvinneet henkisistä vammoistaan erittäin hyvin.  Ponteva kuitenkin 

muistuttaa, ettei tämä tarkoita, etteikö veteraaneilla voisi edelleen esiintyä traumaperäisen 

stressihäiriön myöhäisoireita.210 Esimerkiksi yhdysvaltalaisista vanhemmista 

sotaveteraaneista noin kahdella prosentilla on todettu olevan myöhään syntynyt 

traumaperäinen stressihäiriö. Vaikka kaikkia traumaperäisen stressihäiriön diagnoosit 

täyttäviä tapauksia on vähän, osittain kriteerit täyttävä häiriö on Pontevan mukaan melko 

yleinen.211 Huolimatta Pontevankin toteamasta suomalaisten veteraanien hyvästä 

psyykkisestä selviytymisestä kysymys korvaamisesta ja hoidosta oli edelleen ajankohtainen 

1990-luvulle tultaessa.   

 
206 Hännikäinen 2015, 224-225. 
207 VK. 
208 Korhonen 2011, 57. 
209 Korhonen 2011, 58. 
210 Ponteva 1996, 729. 
211 Ibid. 
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Ajaakseen psyykkisesti vammautuneiden veteraanien asemaa, Sotainvalidien 

veljesliitto tuotti vuonna 1996 valmistuneen asiantuntijalausunnon. Sotainvalidien 

veljesliiton hallitukselle Kalle Achtenin, Leo Jarhon sekä Matti Pontevan joulukuussa 

vuonna 1995 tehdyn asiantuntijalausunnon mukaan Vuoden 1990 loppuun mennessä vain 

152 veteraania oli saanut korvausta sodan aikana saamistaan psyykkisistä vammoista.212 

Asiantuntijalausunnon alussa todetaan Suomen tilanteesta seuraavaa:  

 

”Traumaattisten psyykkisten sairauksien korvauskäytäntö ei ole riittävissä määrin 

seurannut lääketieteellistä kehitystä, vaan on pitäydytty vuosikymmenten takaiseen 

käytäntöön. Maassamme lääketieteessä on seurattu kansainvälistä kehitystä, mutta 

korvauskäytäntö on epäyhtenäinen.”213 

 

”Pieni, tarkemmin selvittämätön määrä veteraaneja, joista osa sodassa selviytyi 

varsin hyvin, on sodan jälkeen kärsinyt suurista sopeutumisvaikeuksista, joihin 

sodan kokemusten aiheuttamilla persoonallisuuden muutoksilla on saattanut olla 

suurikin vaikutus. Joutuivathan varsin monet nuorukaisina kokemaan erittäin 

vaikeita elämyksiä.”214 

 

Asiantuntijoiden mukaan korvausta oli 1990-luvulle mennessä saanut vain noin 

kymmenesosa siihen oikeutetuista. Samana vuonna Matti Pontevan Duodecimissa 

julkaisemassa artikkelissa hän toteaa alle prosentin sodassa psyykkisesti vammautuneista 

saaneen vammastaan korvausta.215 Asiantuntijalausunnossa todetaan Suomessa vallinneen 

tiukan korvauskäytönteen hillinneen korvausten hakemista. Lausunnossa asiantuntijat 

tunnustavat osasyylliseksi jo aiemmin mainitun vaikenemisen kulttuurin. Rahallista 

korvaustakin tärkeämpää olisi ollut heidän mukaansa 1990-luvulla vihdoin myöntää 

henkisten vammojen vakavuus ja olemassaolo.216  

 
212 Sotainvalidien veljesliiton hallituksen pyynnöstä asiantuntijalausunnon kokosivat 9.12.1995 
neurologian professori Leo Jarho, psykiatrian emeritusprofessori Kalle Achte sekä psykologian 
erikoislääkäri LKT Matti Ponteva.  
213 Asiantuntijalausunto 1996, 1. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
214 Asiantuntijalausunto 1996, 2. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
215 Ponteva 1996, 1584. 
216 Asiantuntijalausunto 1996, 11. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
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 Asiantuntijalausunnon johtopäätöksissä todetaan yksimielisesti, että 

sotaveteraaneista noin 10 prosentilla esiintyy edelleen sodan aiheuttamia psyykkisiä 

vammoja. Vammojen tutkimus olisi tullut keskittää niihin erikoistuneisiin laitoksiin, kuten 

Kaunialan sotavammasairaalaan. Tutkimusten olisi tullut olla maksuttomia veteraaneille. 

Lisäksi asiantuntijat suosittelevat korvauksissa usein olevista vähennyksistä luopumista, 

sillä ne perustuvat monesti epämääräisiin tulkintoihin veteraanin kunnosta ennen ja jälkeen 

sodan.217 

 

 

4.2 Korvauspolitiikan ongelmat 1990-luvulla  
 
Psyykkisten vammojen korvauspolitiikassa oli 1990-luvulla edelleen akuutteja ongelmia. 

Vaikka korvauspolitiikasta käytiinkin tiukkaa sananvaihtoa, ongelmat eivät juurikaan 

korjaantuneet. Korvausten saaminen muuttui paikoin jopa vaikeammaksi. Itse 

korvauksenhakuprosessin ongelmien lisäksi Suomea koetteli 1990-luvulla ankara lama, 

jonka johdosta Sotainvalidien veljesliitto joutui taistelemaan jo saavutettujen etujen 

pitämiseen. Lamasta huolimatta sotainvalidien etuihin ei kajottu.  

Sotainvalidi-lehden perusteella näyttää, että sympatiat olisivat vahvasti olleet 

henkisten vammojen korvaamisen puolella. Lehdessä ei nimittäin ole henkisiä vammoja ja 

niiden diagnosointia epäileviä näkemyksiä. Ainoastaan korvauspolitiikan 

epäoikeudenmukaisuuteen otetaan kantaa.218 Helpotetusta todistelusta olisivat hyötyneet 

myös fyysisesti vammautuneet veteraanit. Lehdessä veteraanien toistuvasti kohtaama 

ongelma on todistusaineiston puute omasta vammautumisesta sota-ajalta. Sama päti 

psyykkisiin vammoihin, joiden todistustaakkaa ja korvausperusteiden myöntämistä 

asiantuntijat kehottivat lehdessä keventämään.219 Sotainvalidi -lehdessä on useita tapauksia, 

joissa sotainvalidit etsivät todistajaa fyysisille vammoilleen. 1990-luvulla todistajien 

löytäminen ei ollut enää helppoa. Palveluksesta oli jo aikaa eikä palvelustoverien nimet enää 

olleet muistissa. Eräässä mielipidekirjoituksessa muun muassa todetaan todistajien 

hankkimista hankaloittavaksi tekijäksi se, etteivät kuolleet puhu.220 

 
217 Asiantuntijalausunto 1996, 12-13. Sotainvalidien veljesliiton arkisto. 
218 Esimerkiksi Sotainvalidi 5/94, 6/94 ja 2/96 
219 Sotainvalidi 5/1994 
220 Sotainvalidi 1/1998. 
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Todistustaakan lisäksi korvausten saamista hankaloitti muuttunut korvausprosessi. 

Vuoteen 1993 asti Valtiokonttorin korvauspäätöksistä oli voinut valittaa Korkeimpaan 

Oikeuteen. 1990-luvulla Korkein Oikeus tulkitsikin veteraanien korvaushakemuksia 

Valtiokonttoria myönteisemmin. Valitusoikeus Korkeimpaan Oikeuteen kuitenkin evättiin 

uudella lailla vuonna 1993, jolloin korkeimmaksi valitusasteeksi tuli vakuutusoikeus. Näin 

ollen tämä tie korvausten saamiseksi sulkeutui ja myönteisten päätösten saaminen 

hankaloitui.221 

 

 

4.3 Valtiokonttorin linja korvausasiakirjojen valossa  
 

Kuten 2. luvun lopulla esiin tuodusta keskustelusta Duodecim -lehdessä käy ilmi, 

Valtiokonttorin asiantuntijalääkäreiden linja oli sen ajan uusimpaan lääketieteelliseen 

tutkimukseen verrattuna tiukka. Läpi käymistäni 27 korvaushakemuksesta kahdeksan oli 

myönteisiä hakemuksia. Asiantuntijalääkäreiden, Viukarin ja Nuutilan, Duodecimissa ja 

Lääkärilehdessä esiin tuoma tiukka linja näkyy korvaushakemuksissa. Matti Ponteva 

toteaakin antamassaan haastattelussa asiantuntijalääkäreiden kielteisen suhtautumisen 

osaltaan vaikuttaneen Valtiokonttorin kantaan aina 1990-luvun lopulle saakka.222 

Saamassani aineistossa moni henkisistä vammoista korvauksia saanut veteraani oli 

saanut jo entuudestaan korvauksia fyysisistä vammoista. Fyysisten vammojen korvauksissa 

on tapaturmaviraston lääkäreiden mukaan jo lähtökohtaisesti otettu huomioon vamman 

aiheuttamat psyykkiset haitat, sillä fyysinen vammautuminen aiheuttaa aina jonkinasteisen 

trauman. Sen sijaan monissa hylätyissä korvausvaatimuksissa henkisistä vammoista 

todettiin, ettei palvelusajalta ole merkintää mielenterveydellisistä häiriöistä. Pontevakin 

toteaa kielteisten päätösten pääasiassa johtuneen näytön puutteesta.223 

Tapausten joukossa on esimerkiksi muutama tapaus, joiden hermot ovat pettäneet 

sodassa. Palvelusrikos ja vankeusrangaistus on ilmeisesti ollut myönteinen seikka 

psyykkistä vammaa korvattaessa, sillä yksikään heistä ei ollut hakenut korvausta 

psyykkisistä vammoista ennen 1990-lukua. Useammassa tapauksessa mielenterveydellisiä 

 
221 Kivimäki 2013, 380. 
222 Matti Pontevan sähköpostihaastattelu 23.9.2020.  
223 Ibid.  
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ongelmia on ollut heti sodan jälkeen. Kuitenkin häpeä esimerkiksi hermojen pettämisestä tai 

rintamakarkuruudesta esti hakeutumisen hoitoon sodan jälkeen. Myös joissain tapauksissa 

kerrottiin, että psyykkisiä ongelmia oli yritetty ratkaista alkoholilla. 

 Myönnettyjen hakemusten perusteella voisi todeta puollon edellyttäneen sodan 

aikana tapahtunutta kirjattua vammautumista tai merkintää mielenterveydellisistä häiriöistä. 

Esimerkiksi merkintä sairaalakäynnistä sodan aikana on edistänyt myöhempiä 

korvaushakemuksia. Toisaalta sodan keskellä oli luonnollista, ettei kaikkia loukkaantumisia 

ehditty kirjata tai paperit hukkuivat. Lisäksi tämä on vaatinut mielenterveydellisen 

tutkimuksen ja haastattelun esimerkiksi Kaunialan sotavammasairaalassa. Yhdelle 

myönnetyn hakemuksen saaneelle oli myös tehty unitutkimus, jossa osoitettiin, ettei kyse 

ole tavallisista painajaisunista, vaan sotatraumaan liittyvistä unista. Eräässä tapauksessa 

huono koulumenestys nuoruudessa edesauttoi korvauksen myöntämistä. Näin ollen sodan 

voitiin katsoa heikentäneen hänen henkisiä voimavarojansa normaalia enemmän.  

Hylätyt tapaukset ovat selkeästä myönnettyjen korvausten joukkoa kirjavampi 

joukko tapauksia. Seassa on hyvin perusteltuja sekä heikosti perusteltuja hakemuksia. 

Muutamassa hakemuksessa ei näyttöä henkisistä vammoista juurikaan ollut. Osa 

hakemuksista oli myös hylätty suoralta kädeltä ilman lisätutkimuksia Valtiokonttorin 

asiantuntijalääkäreiden toimesta. Monet korvauksia hakevat kertovat painajaisunistaan sekä 

traumaattisista kokemuksistaan sodassa. Hakemuksista voi päätellä, ettei korvauslinjan 

mukaan painajaisunien katsottu yleensä olevan korvattavia. Vain jokapäiväiseen elämään 

merkittävästi vaikuttavat painajaiset ja pelkotilat on korvattu. Monessa hylkäyspaperissa 

todetaankin ettei ”palvelukseen liittyneiden erikoisten olosuhteiden voida katsoa” 

aiheuttaneen tai pahentaneen kuvattua oiretta tai vammaa.  

Muutamassa hylätyssä hakemuksessa on todettu veteraanin vaivojen olleen seurausta 

alkoholismista. On mielenkiintoista, miten tähän on päädytty päätelmään, että 

mielenterveydelliset ongelmat ovat seurausta alkoholismista eikä toisinpäin. Toisaalta 

sodanjälkeisessäkin elämässä sattuvat vastoinkäymiset kuten avioero tai työttömyys ovat 

voineet olla tähän syynä ja on otettava huomioon. Todennäköistä on, että monet pahasti 

traumatisoituneista hakivat hoitoa alkoholista ja olivat 1990-luvulle tultaessa olleet jo kauan 

poissa keskuudestamme. Jo aiemmin mainittu diakonissatyöntekijän kertomus Helsingin 

Sanomissa kaatopaikan kupeessa asuneista alkoholisteista tukee tätä päätelmää.224 

 
224 HS 30.1.2020. 
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5. Johtopäätökset  
 

”1940-luvun psykiatristen oppien ja yleisen taloudellisen ahdingon kontekstissa 

päätöstä (tiukka korvauspolitiikka) voi pitää loogisena.  Hämmästyttävää sen sijaan 

on, että erittäin tiukka korvauslinja sai uuden hyväksynnän vielä 1990-luvulla, 

vaikka yhteiskunnallinen tilanne ja psykiatrinen käsitys pitkäkestoisista 

traumaperäisistä häiriöistä olivat muuttuneet aivan toisenlaisiksi.”225 

 

Vuosituhannen vaihteessa sodasta oli kulunut jo aikaa ja ilmapiirikin oli vapautuneempi. 

Silti henkisistä vammoista keskustelu ei edelleenkään ollut helppoa. 1980-luvun lopulla 

alkaneesta veteraanien kunnianpalautuksesta huolimatta sotainvalidien saama huomio ja 

konkreettinen kiitos eivät kulkeneet käsi kädessä. Vaikka post-traumaattisen stressihäiriön 

tutkimus eteni huimasti toisen maailmansodan jälkeen ja on nykyään tunnustettu sairaus, ei 

korvauspolitiikka löystynyt. 1990-luvulla käyty paikoin kiivaskin keskustelu asiasta toi 

aiheen tietoisuuteen, mutten lopulta vaikuttanut juuri mitenkään Valtiokonttorin 

korvauspolitiikkaan.  

Valtiokonttorin asiantuntijalääkärien kielteiset mielipiteet tulivat hyvin ilmi, kun he 

puolustivat tiukkaa korvauspolitiikkaansa Duodecimissa 1990-luvun puolivälissä. Samaa 

linjaa ja ilmapiiriä tukivat Valtiokonttorista saamani korvausasiakirjat. Tiukka linja näkyy 

korvausasiakirjojen kommenteissa, tosin asiantuntijoiden pohjimmaisia perusteluja 

uusimpien psykiatristen tutkimusten vastaisille näkemyksilleen en asiakirjoista löytänyt. 

Vaikka psyykkisten vammojen korvaaminen ei aineiston perusteella ollutkaan 1990-luvulla 

laaja ongelma, olisi korvauspolitiikan tasapuolistaminen ollut oikeutettua. Tulevaisuudessa 

saattaa olla mahdollista tutkia tarkemmin korvauspoliittisia linjauksia Valtiokonttorissa, kun 

asianosaisten yksityisyys ei enää ole vaarassa. Korvauspäätöksiin osallistuneita olisi tietysti 

myös hyvä kuulla. 

Kokonaisuudessa tutkimistani 27 korvaushakemuksesta voi todeta puollon 

edellyttäneen selkeää yhteyttä sota-aikana saatuun vammaan tai vakavasti normaalia elämää 

hankaloittavaa psyykkistä vammaa. Sen sijaan asiantuntijalääkäreiden lausunnoissa 

korostuu, ettei normaalia painajaisunia korvata. Eräässä kommentissa todetaan suoraan, ettei 

ajoittaisia painajaisia sekä sodassa koettuja pelkotiloja korvata, koska muuten ne pitäisi 

 
225 Kivimäki 2013, 401-402.  
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korvata kaikille. Kuolemanpelon todetaan lisääntyvän vanhetessa, joten monet pelot ja 

painajaiset todetaan luonnollisiksi seurauksiksi ikääntymisestä hakemuksia hylätessä. Näin 

ollen Valtiokonttorin mukaan pientä haittaa aiheuttavat painajaiset eivät ole saaneet puoltoa.  

 Sotavankien psyykkisten vammojen korvaamiseen vaikutti merkittävästi poliittiset 

päätökset, jopa ohi psykiatrisen tutkimuksen. Veteraaniliikkeen sisällä asian ajaminen 

eteenpäin kuitenkin päätettiin haudata. 1990-luvulla liiton toimihenkilöissä oli edelleen 

sotaveteraaneja. Voi olla, ettei henkisten vammojen korvaamisen katsottu olevan tarpeellista 

eikä niille haluttu antaa samaa asemaa, kuin fyysisille vammoille. Vaikka pääsääntöisesti 

henkisesti vammautuneille aseveljille riitti rintamalla ymmärrystä, eivät tietenkään kaikki 

katsoneet heitä yhtä suopeasti. 

 Uusnationalismi ja veteraanien kunnianpalautus osui Suomen historiassa uuden 

vastoinkäymisen, 1990-luvun laman, kanssa samaan aikaan. Ankarassa talouskurimuksessa 

saattoi olla samaa mentaliteettia, kuin 1944 kesällä käydyissä torjuntataisteluissa: tilanne oli 

vain kestettävä eikä periksi voitu antaa. Vaikka ilmapiiri oli veteraaneille suotuisa, saattoi 

olla, ettei henkisille vammoille haluttu antaa myönnytystä kansallisen itsetunnon 

romahtamisen pelossa. Kunniakkaan ja periksi antamattoman taistelun muistelu saattoi 

toimia henkireikänä tulevaisuudennäkymien romahtaessa lamassa. Samalla esimerkiksi 

Adolf Ehrnroothin saama suosio osoitti, että kansalla oli tarvetta ”henkiselle isähahmolle”, 

jonka arvomaailma ja moraali ei ollut muuttunut vaan jatkoi sota-ajan perinnettä. Näin ollen 

irtiotto suomettumisen ajasta ja kylmästä sodasta oli helpompaa.  

 Veteraanien kunnianpalautus auttoi heitä ajamaan asiaansa eteenpäin. Lamasta 

huolimatta ei sotainvalidien tukiin puututtu, mikä varmasti oli osin heidän yhteiskunnallisen 

asemansa ansiota. Ajan ilmapiirissä heidän etuuksiensa leikkaaminen olisi varmasti ollut 

poliittisesti hankalaa, ellei jopa tuhoisaa hallituspuolueille taloudellisesti tiukasta ajasta 

huolimatta. Ajatukseen kunniavelasta sotainvalideille ja veteraaneille tukien leikkaus ei 

myöskään olisi sopinut.  

 Kunnianpalautustyö oli tärkeää veteraanien identiteetille. Heidän teoistaan sai puhua 

ja he saivat tilaa kertoa kokemuksistaan. Uusisänmaallisuus ja kunnianpalautus vaikuttaa 

kuitenkin osin olleen myös suuria ikäluokkia seuranneiden sukupolvien omaa 

identiteettityötä. Kun suuret ikäluokat kapinoivat omia vanhempiaan vastaan hylkäämällä 

omasta mielestään sotaan johtaneen isänmaallisuuden, siirtyivät heidän lapsensa tämän ohi. 

Sodan nähneet isovanhemmat saivat lapsenlapsistaan liittolaisia.  
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 Sotamuistelu ja uusisänmaallisuus oli uusien sukupolvien ”uusi” näkemys maansa 

historiasta. Samalla näkemys kapeni ja muuttui yksipuolisemmaksi. Henkisesti 

vammautuneille ei näytä vielä 1990-luvulla riittäneen tilaa Suomen sotien historiassa. 

Sodanvastaisuus jäi taakse kylmän sodan loppuessa. Vasta 2000-luvulla henkisesti 

vammautuneet nostettiin toden teolla pöydälle uuden sotahistorian tutkimuksen korvatessa 

perinteisen näkemyksen muun muassa Kivimäen tutkimuksen avulla. Suomen historian 

monipuolistuttua uudelleen 2000-luvulla olisi mahdollista avata keskustelua henkisesti 

vammautuneiden veteraanien kohtalosta uudelleen. Vaikka hoidon ja korvausten 

järjestäminen tuskin enää on ajankohtaista hyvin pieneksi käyneelle veteraanien joukolle, 

olisi tosiasiat tärkeää tunnustaa ja käsitellä. Tämä toisi rauhan psyykkisistä vammoista 

kärsineiden omaisille sekä niille harvoille, jotka edelleen niistä kärsivät. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

51 

Lähteet  
 

Arkistolähteet 

 

Valtiokonttorin arkisto 

 Korvausasiakirjat 

 

Sotainvalidien veljesliiton arkisto 

Asiantuntijalausunto 1996 

Pöytäkirjat 1966, 1967 sekä 1988 

 

Painetut lähteet  

 

Ehrnrooth Adolf ja Lehtonen Marja-Liisa. Kenraalin testamentti. WSOY: Juva 1994.  

 

Linkola Pentti. Isänmaan ja ihmisen puolesta. Into Kustannus Oy: Helsinki 2020. 

 

Rintala Paavo. Sissiluutnantti. Otava: Keuruu 1963.  

 

 

Lehdistö 

 

Helsingin Sanomat 1989-2020 

 

Kansa Taisteli – Miehet kertovat 1957 ja 1980 

 

Sotainvalidi -lehti 1989-2005 

 

 

 

 

 



 

 

 

52 

Digitaalinen alkuperäisaineisto  

 

Ahtisaari Martti. Tasavallan presidentin puhe radiossa ja televisiossa 52. sotainvalidien 

viikon ja sotainvalidien syyskeräyksen avaamiseksi su 3.9.1995.  

https://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-1995/p9509.in.html 
Linkki haettu 14.6.2020. 

 

Duodecim terveyskirjasto  

Traumaperäinen stressihäiriö  

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00526&p_hakusana=t
rauma 
Linkki haettu 10.5.2020. 

 

Finlex, sotilasvammalaki. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480404 
Linkki haettu 10.5.2020. 

 

Tilastokeskus, Px-Web tietokannat, Maanpuolustustahto. 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__klt__maanp/statfin_maanp_pxt_00
1.px 
Linkkihaettu 10.5.2020. 

 

WHO  

International Classification of Diseases (ICD) Information Sheet. 

https://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/ 
Linkki haettu 10.5.2020 

 

YLE elävä arkisto. 

1960-luvun radikaalit Suomessa 

https://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/1960-luvun-radikaalit-suomessa 
Linkki haettu 10.5.2020 

 

YLE Suuret suomalaiset  

http://vintti.yle.fi/yle.fi/suuretsuomalaiset/tulosseuranta/index.html 
Linkki haettu 10.5.2020 
 



 

 

 

53 

Haastattelut 

 

Sotainvalidien veljesliiton pääsihteerin Seppo Savolaisen haastattelu 17.3.2020 Helsingissä 

 

Lääketieteen tohtori Matti Pontevan haastattelu sähköpostitse 23.9.2020.  

 

 

Tutkimuskirjallisuus  

 

Bourke Joanna, Dismembering the Male: Men’s bodies, Britain and the Great War. Reaktion 

Books: Lontoo 1999.  

 

Eder Montague, War-Shock. The Psycho-neuroses in war psychology and treatment. 

William Hedemann: Lontoo 1917. 

 

Ehrenberg Alain, Weariness of the Self: Diagnosing the History of Depression in the 

Contemporary Age. McGill-Queen’s University Press: Lontoo 2010. 

 

Eskolin Matias. Jatkosodan muisto. Lehdistökeskustelu jatkosodan merkityksistä kuudessa 

sanomalehdessä 1984 ja 1994. Helsingin Yliopisto: Helsinki, 2013. 

 

Feudner C, “Minds of the dead have ravished: Shell Shock, History and the Ecology of 

Disease Systems”. History of Science 31:4(1993): 7-11. 

 

Forth Christopher E, Masculinity in the Modern West. Gender, Civilization and the Body. 

Palgrave McMillan: Basigstoke & New York 2008. 

 

Honkasalo Markku, Suomalainen sotainvalidi. Otava: Helsinki 2000.  

 

Hoppu Tuomas, Sotainvalidit edellä käyden – vammoista huolimatta. Tuomas Hoppu ja 

Sotainvalidien veljesliitto: Keuruu 2015. 

 



 

 

 

54 

Hännikäinen Irmeli & Sotainvalidien veljesliitto, Sota ihmisessä – totta, tarua ja unta. 

Posttraumaattisen stressihäiriön taustaa ja kuvaa veteraanin mielenmaisemassa. 

Sotainvalidien veljesliitto: Helsinki 2015. 

 

Jalonen Jussi, Kanerva Kirsi, Miettinen Riikka ja Pajakari Ilmona (toim.), Suomalaisen 

kuoleman historia. Gaudeamus: Helsinki 2019. 

 

Jokinen Arto. Toim. Markku Soikkeli & Ville Kivimäki, Isänmaan miehet. Vastapaino: 

Tampere 2019. 

 

Jones Edgar ja Wessely Simon, Shell Shock to PTSD: Military Psychiatry from 1900 to Gulf 

War. Psychology Press: Hove & New York 2015. 

 

Jussi Osmo, Hentilä Seppo ja Nevakivi Jukka. Suomen Poliittinen historia 1809-2009. 

WSOY: Helsinki 2009. 

 

Kivimäki Ville, Murtuneet mielet. Taistelu suomalisten sotilaiden hermoista 1939-1945. 

WSOY: Helsinki 2013. 

 

Kivimäki Ville. “Rakkaus tähän maahan ja kansaan – Psykiatri Sven E. Donnerin isänmaa 

vuosisadan alusta 1960-luvulle” Teoksessa Yhteisöstä yksilöön. Juha Siltalan juhlakirja, 

toimittaneet Marja Jalava, Ilkka Levä, Tuomas Tepora ja Ville Yliaska, 187-213. Helsinki: 

Into Kustannus Oy 2017.  

 

Kivimäki Ville. ”Sankariuhri ja kansakunta – Suomalaiset sotakuolemat 1939-1945.” 

Teoksessa Suomalaisen kuoleman historia, toimittaneet Jalonen Jussi, Kanerva Kirsi, 

Miettinen Riikka ja Pajakari Ilmona. Helsinki: Gaudeamus 2019.  

 

Koenigsberg Richard A., Nations Have the Right to Kill. Hitler, the Holocaust and War. 

New York: Library of Social Science 2009. 

 



 

 

 

55 

Korhonen Sirpa. Veteraanien sotakokemukset ja hyvinvointi. Seurantatutkimus 

pohjoissavolaisista sodan kokeneista miehistä vuosina 1993 ja 2006. Kuopio: Itä-Suomen 

yliopisto 2011. 

 

Marvin Carolyn & Igle David W. Blood Sacrifice and the Nation. Totem Rituals and the 

American Flag. Cambridge: Cambridge University Press 1999.  

 

McDermont Walther F, Understanding Combat Related Post Traumatic Stress Disorder. 

Pohjois-Carolina: MacFarland & Company 2012. 

 

Mylly Juhani. ”Aseveljen mieli ja Paasikiven teot” Teoksessa Ja kuitenkin me voitimme – 

Sodan muisto ja perintö, toimittanut Haataja Lauri, 199-219. Jyväskylä: Gummerus 1994.   

 

Nivala Sirkka. Kokemuksellinen vanheneminen sotainvalideilla. Suomalaisten 

sotainvalidien kokemus elämänkulustaan ja ikääntymisestään. Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopiston kirjasto 2010.  

 

Nuutila Arto. ” Stressitrauma vai sopeutumattomuus stressiin.” Duodecim, 111, no. 16 

(1995): 1582.  

 

Ponteva Matti. Psykiatriset sairaudet Suomen Puolustusvoimissa vv.1941-1944. Helsingin 

Yliopiston Kansanterveystieteen laitos: Helsinki 1977.   

 

Ponteva Matti. ”Hysterian hoitoa ensimmäisen maailmansodan aikana.” Suomen 

Lääkärilehti”, 26 (1995): 2753. 

 

Ponteva Matti. ” Pitkäaikaisen traumaperäisen stressihäiriön korvaaminen sotavammana.” 

Duodecim, 112, no. 8 (1996): 729. 

 

Ponteva Matti. ” Traumaperäinen stressihäiriö.” Duodecim, 111, no. 9 (1995): 875. 

 



 

 

 

56 

Siltala Juha. ”Isien teot, Hamletin sanat.” Teoksessa Ja kuitenkin me voitimme – Sodan 

muisto ja perintö, toimittanut Haataja Lauri, 237-250. Jyväskylä: Gummerus Oy 1994. 

 

Sinerma Matti. ”Adolf Ehrnrooth sodan ja rauhan näyttämöllä”. WSOY: Juva 1981.  

 

Tepora Tuomas. ”Ratsastajapatsas, moraalinen paniikki ja nykytaide - Mannerheim-

mielikuvien muuttuvat merkitykset ja niiden rakentajat 1900-luvulla.” Teoksessa Yhteisöstä 

yksilöön. Juha Siltalan juhlakirja, toimittaneet Marja Jalava, Ilkka Levä, Tuomas Tepora ja 

Ville Yliaska, 291-319. Helsinki: Into Kustannus Oy 2017. 

 

Tuominen Marja, ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”. Sukupolvihegemonian kriisi 1960-

luvun suomalaisessa kulttuurissa. Otava: Keuruu 1991. 

 

Tuominen Marja. ”Isät katsovat poikiaan.” Teoksessa Ja kuitenkin me voitimme – Sodan 

muisto ja perintö, toimittanut Haataja Lauri, 220-236. Jyväskylä: Gummerus Oy 1994.  

 

Vihavainen Timo. Kansakunta Rähmällään. Otava: Helsinki 1991. 

 

Viukari Matti. ”Järkyttävien kokemusten seuraukset diagnostisena ongelmana.” Duodecim, 

111, no. 9 (1995): 811.  

 

Viukari Matti. “Korvausneuroosi vai traumaperäinen stressihäiriö?” Lääkärilehti. vsk51, no. 

24 (1996): 2365. 

 

Wallin Matti. ”Vanhentuneita näkemyksiä korvausneuroosista ja kallovammoista.” 

Lääkärilehti. vsk51, no 30. (1996): 3174.  

 

Wessely Simon, “Twentieth-Century Theories on Combat Motivation and Breakdown.” 

Journal of Contemporary History, 41, no. 2 (2006): 269-2886. 

 



 

 

 

57 

Yliaska Ville. “Kansakunnan uudelleensynty.” Teoksessa Yhteisöstä yksilöön. Juha Siltalan 

juhlakirja, toimittaneet Marja Jalava, Ilkka Levä, Tuomas Tepora ja Ville Yliaska, 320-337. 

Helsinki: Into Kustannus Oy 2017. 

 

Ylikangas Heikki, Romahtaako rintama? Suomi puna-armeijan puristuksessa kesällä 

1944. Otava: Keuruu 2007.  


