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1. JOHDANTO 

 

Aamulla 29.6.1944 tuomitsi 3. divisioonan kenttäoikeus 11./JR 53:ssa palvelleen sotamies 

Wladimir Sotikoffin kuolemanrangaistukseen jatketusta kieltäytymisestä noudattaa esimiehen 

palveluksessa antamaa käskyä. Tuomio pantiin täytäntöön samana päivänä kello 15 Antrean 

pitäjän Noskuan kylässä.
1
 

 

Sotikoffin tuomion taustalla oli Neuvostoliiton Karjalan kannaksella 9.6.1944 aloittama 

suurhyökkäys, jolloin sotilaskarkurien määrä alkoi nopeasti kasvaa. Karkurien täsmällistä 

määrää on vaikea selvittää, mutta sen arvioidaan olleen noin 12 000 miestä. Karanneiden ja 

harhautuneiden määrät olivat niin suuria, että karkuruus oli armeijan johdon näkemyksen 

mukaan vahingoittanut ja vaarantanut sotatoimia.
2
 Sotikoff tuomittiin kieltäytymisestä 

sotaväen rikoslain (SRL) 98 §:n c-kohdan nojalla. Tästä rikoksesta kuolemanrangaistuksen 

tuomitseminen oli ollut mahdollista sotaväen rikoslain voimaanastumisesta eli vuodesta 1919 

lähtien.  

 

Sen sijaan sotilaskarkuruuden osalta kesäkuun alussa 1944 voimassa ollut lainsäädäntö ei 

käytännössä mahdollistanut kuolemanrangaistuksen tuomitsemista. Rivistä poistunutta 

sotilasta uhkasi enimmillään 12 vuoden kuritushuonerangaistus, mikäli hän oli karannut 

sovittuaan siitä ensin yhden tai useamman sotilaan kanssa. Päämajassa päädyttiin kesäkuun 

1944 lopulla siihen, ettei vapausrangaistus ollut riittävä uhka torjumaan suureksi kasvanutta 

sotilaskarkuruutta. Luonnos hallituksen esitykseksi sotaväen rikoslain muuttamisesta 

valmisteltiin päämajassa 28.6., ja eduskunnalle esitys annettiin 30.6.1944.
3
 Hallituksen 

esityksen mukaan vapausrangaistuksen uhka ei ollut estänyt sotilaita pakenemasta. ”Saadun 

kokemuksen mukaan vain hengen menetyksen uhka vaikuttaa sotapelkureihin riittävän 

tehokkaasti.”
4
 

 

Lakiesitys käsiteltiin eduskunnassa ripeästi, ja sotaväen rikoslain muutetut säännökset astuivat 

ilman eduskunnassa tehtyjä muutoksia voimaan 4.7.1944. Ne mahdollistivat 

kuolemanrangaistuksen tuomitsemisen karkaamisesta (SRL 78.2 §) ja pelkuruudesta (SRL 71 

§), jos henkilö oli aikaisemmin sodan aikana syyllistynyt näihin rikosiin. Kuolemanrangaistus 

                                                 
1
 3.DE:n kenttäoikeus 152 §/29.6.1944; Kaatuneiden kortisto/Sotikoff; 3.D:n päiväkäsky 28/30.6.1944. KA. 

2
 Kulomaa 1995, 261–263. 

3
 Kulomaa 1995, 320. 

4
 HE 49/1944 vp., 1. 
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oli niin ikään mahdollinen silloin, kun rikoksesta oli ollut erittäin haitallinen seuraus 

sotatoimille. Yhteensä kesällä 1944 tuomittiin 77 sotilaskurin ylläpitoon liittynyttä 

kuolemanrangaistusta, joista 47 pantiin täytäntöön. Edellä mainittua Sotikoffia lukuun 

ottamatta tuomitut olivat syyllistyneet karkaamiseen tai pelkuruuteen.
5
  

 

Kuolemanrangaistusta ryhdyttiin kesällä 1944 käyttämään varsin dramaattisessa tilanteessa. 

Vihollisen 9.6.1944 alkanut ”suurrynnistys” oli aiheuttanut päämajassa suurta hämminkiä. 

Yleisesikunnan päällikkö kenraali Erik Heinrichs arveli 19.6. vihollisen panssarivaunujen 

saattavan olla Mikkelissä muutamassa tunnissa.
6
 Päämajassa samoihin aikoihin vierailleen 

pääministeri Edvin Linkomiehen mukaan ylipäällikkö Mannerheim oli joutunut 

paniikkimielialan valtaan. Pessimistisen Mannerheimin mukaan kyse ei enää välttämättä ollut 

päivistä vaan tunneista. Rintaman täydellinen hajoaminen saattoi tapahtua milloin tahansa.
7
 

Synkkä ja ärtynyt pääministeri puolestaan selosti juhannusaattona 1944 valtionvarainministeri 

Väinö Tannerille, kuinka rintamalta tulee jatkuvasti huonoja uutisia ja kuinka joukot olivat 

haluttomia taistelemaan. Samana päivänä saapui vielä Neuvostoliiton vaatimus ehdottomasta 

antautumisesta.
8
 Kotirintamalla huoli kansakunnan tulevaisuudesta oli johtanut tunnettujen 

henkilöiden vetoomukseen, jossa kansalaisia kehotettiin yleiseen rukoukseen. Vetoomus 

huipentui presidentin puolison, Gerda Rytin heinäkuussa pitämään radiopuheeseen. Siinä 

rouva Ryti kehotti kansalaisia rukoilemaan hädässä olevan synnyinmaan puolesta, jotta se 

pelastuisi ”kuoleman kidasta”.
9
 

 

Vuonna 1941 tunnelmat olivat toiset. Suomalaiset joukot eivät puolustautuneet maan rajoilla 

ylivoimaista vihollista vastaan. Sen sijaan ne hyökkäsivät parhaimmillaan nelinkertaisella 

ylivoimalla kaukana maan rajojen ulkopuolella. Kotirintamalla ei rukoiltu isänmaan puolesta, 

vaan valmistauduttiin Leningradin kukistumiseen. Lokakuussa 1941 Yleisradio pyysi 

valtioneuvos Paasikiveä valmistelemaan puheen pian odotettavissa olevan Leningradin 

valtauksen johdosta.
10

 Korkeasaaren eläintarhassa puolestaan pohdittiin suomalaisesta 

näkökulmasta mielenkiintoisempien eläinlajien pelastamista Leningradin eläintarhasta ja 

siirtämistä Korkeasaareen.
11

 

                                                 
5
 Lindstedt 1999, 201. 

6
 Erfurth 1954, 161, 177. 

7
 Linkomies 1970, 336, 338. 

8
 Tanner 1952, 283–284. 

9
 Salonen 2000, 351–351. 

10
 Saarenheimo 2011, 12, 297. 

11
 ”Suomen Armeijan Päämajalle ” 6.9.1941; PM:n kirje N:o 2156/Huolto 1/1a. 20.9.1941. T 2554/4. KA.  
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Tilanteen erilaisuudesta huolimatta kuolemanrangaistusta käytettiin sotilaskurin ylläpitoon 

myös jatkosodan ensimmäisenä vuotena. Lokakuussa tuomittiin viisi kuolemanrangaistusta, 

jotka sotaylioikeus kuitenkin muutti vapausrangaistuksiksi. Joulukuun lopulla tilanne 

kuitenkin muuttui, kun kaksi kuolemanrangaistukseen tuomittua sotilasta teloitettiin Baranin 

kylässä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan sitä, miksi kuolemanrangaistuksen käyttöön 

päädyttiin vuonna 1941. 

 

2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Tutkimustehtävä ja tarkastelutapa 

 

Tutkimus koskee sotatuomioistuimien toimintaa vuonna 1941. Jatkosodan ensimmäisenä 

vuonna tuomittiin seitsemän sotilasta kuolemanrangaistukseen sotilaskuria vastaan tehdyistä 

rikoksista. Kahdessa tapauksessa kuolemanrangaistus pantiin täytäntöön. Tulen 

tutkimuksessani käsittelemään erityisesti seuraavia kysymyksiä. 

 

1. Kuolemanrangaistuksen käyttöön johtaneet syyt. Talvisodan aikana sotatuomioistuimien 

merkitys sotilaskurin ylläpidossa oli ollut pieni.
12

 Miten ja miksi vuonna 1941 päädyttiin 

kuolemanrangaistuksiin ja lopulta teloituksiin?  

 

2. Sotaväen rikoslain säännösten soveltaminen. Selvitän, olivatko kurin ylläpitoon 

keskeisesti liittyneiden säännösten tulkintakäytännöt vakiintuneet ja miten säännöksiä 

sovellettiin tarkastelun kohteena olevissa sotatuomioistuimissa. 

 

Tarkastelu keskittyy kuolemanrangaistukseen liittyviin kysymyksiin. Tutkimuskysymyksiin 

vastaaminen edellyttää kuitenkin perehtymistä oikeustapauksiin laajemmin kuin vain 

kuolemanrangaistukseen johtaneiden tapausten osalta. Samalla tulee mahdolliseksi muodostaa 

käsitys sotilasoikeudenhoidosta yleisemminkin. Kiinnitän huomiota sotatuomioistuimien 

riippumattomuuteen ja muihin sotatuomareiden työhön vaikuttaneisiin seikkoihin.   

 

Rikosten syyt eivät ole tämän tutkimuksen varsinainen aihe. Aikalaisten käsitykset rikosten 

taustalla olleista seikoista ovat kuitenkin oletettavasti vaikuttaneet siihen, miten niihin on 

                                                 
12

 Kulomaa 1995, 32. 
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reagoitu. Tätä silmällä pitäen tutkimuksessa käsitellään sekä rikoksentekijöiden selityksiä 

rikosten syistä että sotilasjohdon käsityksiä niiden taustalla vaikuttaneista seikoista.   

 

Jukka Kekkosen mukaan oikeushistoriallisessa tutkimuksessa on kyse menneisyyden 

oikeudellisista ilmiöistä. Tutkimuksen avulla pyritään tuottamaan tietoa säädöksistä, 

oikeuskäytännöstä, oikeudellisista konflikteista ja oikeudellisista instituutioista.
13

 Näillä 

perusteilla voidaan tätä tutkimusta pitää oikeushistoriallisena. Kekkonen pitää 

oikeushistoriallisen tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oikeudellisten muutosten 

selvittämistä ja selittämistä.
14

 Jukka Lindstedt puolestaan toteaa toisen maailmansodan 

aikaisia kuolemanrangaistuksia koskevan tutkimuksensa tarkastelujakson olevan niin lyhyt, 

ettei muutosten selittäminen ole tutkimuksessa keskeisessä asemassa.
15

 Koska tämän 

tutkimuksen käsittelemä ajanjakso on alle vuoden pituinen, on Lindstedtin huomautus 

paikallaan myös tässä.  

 

Kekkonen katsoo, että oikeudellista muutosta voidaan selittää joko aatteellisen tai 

rakenteellisen tason selitystekijöillä. Edellisillä tarkoitetaan oikeuden muuttumista 

esimerkiksi yleisen ideologisen kehityksen voimasta, kun taas jälkimmäisissä kyse on 

yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden, kuten valtasuhteiden ja eri ryhmien intressien, 

oikeutta muuttavasta vaikutuksesta.
16

 Aatteellisilla ja rakenteellisilla selityksillä on sijansa 

myös tässä tutkimuksessa. Niiden avulla ei kuitenkaan pyritä tarkastelemaan muutosta, vaan 

enemmänkin hakemaan selitystä sotilasoikeudenhoidossa tehdyille erilaisille valinnoille.  

 

Oikeustieteen perinteisen ydinalueen muodostaa lainoppi eli oikeusdogmatiikka.
17

 Koska 

tarkastelun kohteena ovat eräät rikostunnusmerkistöt ja oikeuskäytäntö, on tutkimuksessa 

rikosoikeudellinen elementti. Kun tarkasteluun tulevat oikeudelliset ilmiöt ovat yli 70 vuotta 

vanhoja, on rikosoikeudellinen näkökulma historiallinen. Kyse on siis historiallisesta 

lainopista.  

 

Kekkosen mukaan ulko-oikeudellisen todellisuuden erittelyä on oikeusdogmaattisesta 

näkökulmasta pidetty vähemmän kiinnostavana. Hän päätyy kysymään, millainen hinta 

                                                 
13

 Kekkonen 1988, 355. 
14

 Ibidem. 
15

 Lindstedt 1999, 22. 
16

 Kekkonen 1988, 356, 358. 
17

 Kekkonen 1988, 357. 
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joudutaan maksamaan oikeudellisen ja yhteiskunnallisen sfäärin erottelusta. Kuinka 

monipuolinen kuva oikeudesta voidaan saada vain oikeutta tutkimalla ja onko näin menetellen 

mahdollista tuottaa uutta tietoa?
18

 Lähtökohtana on, että vuoden 1941 sotilasoikeudenhoidosta 

ei voi saada kattavaa käsitystä ainoastaan tuomioistuimien toimintaan ja 

sotilasrikoslainsäädäntöön perehtymällä. On lähdettävä siitä, että niin oikeuskäytäntöön kuin 

lainsäädäntöönkin ovat voineet vaikuttaa varsinaisen oikeudellisen sektorin ulkopuoliset 

tekijät. Tämän vuoksi tutkimuskysymystä tullaan tarkastelemaan myös poliittisen historian ja 

sotahistorian näkökulmista pääpainon ollessa jälkimmäisen kohdalla. 

 

2.2 Tarkastelun kohteena olevat rikokset 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään taistelutahdon käsitettä. Taistelutahdolla tarkoitetaan 

yksittäisen sotilaan tai joukon halua suorittaa velvollisuutensa parhaalla mahdollisella tavalla 

kaikissa olosuhteissa. Taistelutahtoinen joukko tai sotilas noudattaa saamiaan käskyjä ja 

jatkaa taistelua väsymyksestä, tappioista ja kuolemanvaarasta välittämättä.
19

 

Sotilaskarkuruutta jatkosodassa tutkineen Jukka Kulomaan mukaan taistelutahtoa voidaan 

mitata tutkimalla tiettyjen kuririkosten, kuten karkaamisten, määriä.
20

 Lindstedt puolestaan 

toteaa karkaamisen ja pelkuruuden olevan joukkojen kurin kannalta keskeisiä 

sotilasrikoksia.
21

 Britannian armeijan taistelutahtoa Pohjois-Afrikan sotanäyttämöllä II 

maailmansodassa tutkineen Jonathan Fennellin mukaan komentajat ja armeijan ylin johto 

arvioivat taistelutahtoa karkureiden, sairasvastaanotolle saapuvien ja antautuneiden sotilaiden 

määrillä.
22

 Jatkosodan päämajassa taistelutahtoa on arvioitu pitkälti samoin perustein. 

Sotatoimiyhtymien kenttäoikeudet lähettivät päämajaan toiminnastaan kuukausittain 

ilmoituksen, jossa eri rikostyyppien osalta mainittiin rikosten, syytettyjen ja rangaistukseen 

tuomittujen lukumäärät. Ilmoituksissa on päämajassa alleviivattu tietyt rikostyypit, nimittäin: 

 

- pelkuruus (SRL 71 §) 

- karkaaminen (SRL 78 § ja 79 §) 

- kieltäytyminen täyttämästä esimiehen palveluksessa antamaa käskyä (SRL 98 § b - ja 

c-kohta) 

                                                 
18

 Kekkonen 1988, 358. 
19

 Kulomaa 2002; Oram 2003, 79; Baynes 1967, 108. 
20

 Kulomaa 2002. 
21

 Lindstedt 1999, 479. 
22

 Fennell 2011, 9. 
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- kapina (SRL 94 §) 

- itsensä silpominen (SRL 90 §) 

- vilpillinen menettely palveluksesta vapautumiseksi (SRL 89 §)
23

 

 

Ilmeistä on, että edellä mainittujen rikosten on katsottu parhaiten kuvaavan kurissa ja 

taistelutahdossa ilmenneitä ongelmia. Tutkimuskysymyksiä tullaan seuraavassa 

tarkastelemaan karkuruusrikosten (pelkuruus ja karkaaminen) ja kuuliaisuusrikosten 

(kieltäytyminen ja kapina) avulla.
24

 Säännösten soveltamiskäytännön osalta keskeisin rikos on 

kieltäytyminen, koska siihen syyllistyneille tuomittiin ainoat teloitukseen johtaneet 

kuolemanrangaistukset. Pelkuruudesta ja karkaamisesta ei vuonna 1941 tuomittu 

kuolemanrangaistuksia. Karkaamiseen liittyy kuitenkin mielenkiintoisia eroja 

tunnusmerkistön soveltamisen suhteen, minkä vuoksi tämän rikoksen soveltamiskäytäntöä 

käydään läpi. Sen sijaan pelkuruuden soveltamiskäytäntö on rajattu käsittelyn ulkopuolelle. 

 

2.3 Lähdeaineisto  

 

Sotilaita koskevat syyteasiat käsiteltiin siinä kenttäoikeudessa, johon syytetty kuului tai jota 

asia lähinnä koski.
25

 Tutkimuksen keskeisen lähdeaineiston muodostavat kolme Karjalan 

armeijaan kuulunutta sotatoimiyhtymää, nimittäin 5. divisioona, 7. divisioona ja 11. 

divisioona.
26

 Ensimmäiset kaksi yhtymää ovat itsestään selviä valintoja, koska niiden kenttä- 

ja pikaoikeuksissa tuomittiin vuonna 1941 sotilasrikoksista langetetut kuolemanrangaistukset.  

 

11.D:n kenttäoikeudessa ei tuomittu sotilasrikoksista kuolemanrangaistuksia, ja sen 

käsittelemien karkuruus- ja kuuliaisuusrikosten määrä jäi keskimääräistä alhaisemmaksi. 

Mielenkiintoisen kenttäoikeudesta tekee se, että sen puheenjohtaja, Vaasan hovioikeuden 

viskaali, varatuomari Paavo Alkio piti päiväkirjaa, joka on sittemmin julkaistu Erkki Rintalan 

toimittamana.
27

 Alkion päiväkirjamerkinnät yhdessä kenttäoikeuden asiakirja-aineiston 

kanssa mahdollistavat poikkeuksellisen tarkastelunäkökulman sotatuomarin arkeen ja 11.D:n 

kenttäoikeuden toimintaan. Yhteensä näissä kolmessa kenttäoikeudessa käsiteltiin kolmannes 

                                                 
23

 Esimerkiksi 11.DE:n kenttäoikeuden ilmoitus heinäkuulta 1941. T 19196/E.1. KA.  
24 Silpominen ja vilpillinen menettely olivat enimmäisrangaistustensa osalta selvästi vähemmän moitittavia 

tekoja. Myös niiden lukumäärät oli karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksiin verrattuina pieniä.   
25

 Lindstedt 1999, 166–167. 
26

 Sotatoimiyhtymiä olivat prikaatit, divisioonat ja armeijakunnat.  
27

 Alkio – Rintala 2003. 



7 

 

Karjalan armeijan kenttäoikeuksissa käsitellyistä karkuruusrikoksista sekä puolet 

kuuliaisuusrikoksista.
28

  

 

Osa karkaamiseen syyllistyneistä sotilasta tuomittiin kotialueella toimineiden 

suojeluskuntapiirien kenttäoikeuksissa. Tämän vuoksi tietyn sotatoimiyhtymän tai joukko-

osaston karkuruusrikosten selvittämiseksi on perehdyttävä myös suojeluskuntapiirien 

kenttäoikeuksien aineistoon.
29

 Sikäli kun sotilaan syyteasiaa ei käsitelty hänen oman 

yhtymänsä kenttäoikeudessa, oli toimivaltainen oikeus sen suojeluskuntapiirin kenttäoikeus, 

jonka alueella syytetyn kotipaikka oli. Joidenkin syytettyjen asia käsiteltiin valituksen tai 

päätöksen alistamisen vuoksi sotaylioikeudessa. Tältä osin myös sotaylioikeuden materiaali 

lukeutuu tutkimusaineistoon. 

 

Kenttäoikeuksien aineisto sisältää rangaistus- ja tuomioluettelot, asiakirjavihot sekä 

oikeudenkäyntipöytäkirjat. Rangaistus- ja tuomioluetteloista ilmenevät tuomitun 

henkilötiedot, rikosnimike, rikoksen tekoaika ja seuraamus. Asiakirjavihot sisältävät 

esitutkintamateriaalin sekä syytteen. Kun tarkastelun kohteeksi otetaan edellä mainittuihin 

divisiooniin kuuluneet sotilaat, muodostuu kenttäoikeusaineisto seuraavanlaiseksi. 

 

5.DE:n kenttäoikeus 

7.DE:n kenttäoikeus 

11.DE:n kenttäoikeus 

Kanta-Hämeen skp:n kenttäoikeus 

Kokkolan skp:n kenttäoikeus 

Lahden skp:n kenttäoikeus 

Lounais-Hämeen skp:n kenttäoikeus 

Pohjois-Karjalan skp:n kenttäoikeus 

Pohjois-Savon skp:n kenttäoikeus 

Sisä-Suomen skp:n kenttäoikeus 

 

Kenttäoikeuksien aineisto on käyty läpi vuosien 1941–42 osalta siten, että vuonna 1942 

käsitellyistä rikoksista on huomioitu ne, joissa tekoaika sijoittuu vuoteen 1941. Tähän 

aineistoon viitataan tekstissä seuraavasti:  

 

 

                                                 
28

 Rikoksien lukumäärät on laskettu Karjalan armeijan ja Karjalan kannaksen sotatoimiyhtymien 

kenttäoikeuksien tuomio- ja rangaistusluetteloista, joihin tässä yleisesti viittaan. 7.D:n kenttäoikeus oli varsin 

työllistetty. Se käsitteli selkeästi eniten kuuliaisuusrikoksia ja toiseksi eniten karkuruusrikoksia. 
29

 Joukko-osastoja olivat rykmentit ja pataljoonat. 
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Viittaus Sisältö 

Rikoksentekijät 5.D 5.D:n karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksiin 27.6.–31.12. 1941 
syyllistyneet sotilaat 

Rikoksentekijät 7.D 7.D:n karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksiin 27.6.–31.12. 1941 
syyllistyneet sotilaat 

Rikoksentekijät 11.D 11.D:n karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksiin 27.6.–31.12. 1941 
syyllistyneet sotilaat 

 

5.DE:n kenttäoikeuden arkisto vuosilta 1941–43 on tuhoutunut sotatoimien yhteydessä. Sen 

vuoksi tämän kenttäoikeuden aineisto on rangaistus- ja tuomioluetteloita lukuun ottamatta 

käytettävissä vain niissä tapauksissa, joissa juttu on käsitelty sotaylioikeudessa. 

Esitutkintamateriaali, syytteet ja oikeudenkäyntipöytäkirjat ovat sotaylioikeudessa käsiteltyjä 

tapauksia lukuun ottamatta käytettävissä vain 7.D ja 11.D:n sotilaiden osalta.  

 

Aineiston osalta on syytä huomata, että tietyn divisioonan kenttäoikeudessa saatettiin käsitellä 

muidenkin kuin kyseisen divisioonan sotilaiden syyteasioita. Esimerkiksi 7.D:n 

kenttäoikeudessa vuonna 1941 karkuruusrikoksista tuomituista 193 sotilaasta 67 ei palvellut 

7.D:n joukoissa.
30

 Kun siis tarkastellaan toisaalta divisioonan sotilaiden rikollisuutta ja 

toisaalta divisioonan kenttäoikeuden lainkäyttöä, ei syytettyjen joukko ole sama. 

Kenttäoikeuksien tuomitsemistoiminnan osalta aineistoon viitataan seuraavasti: 

 

Viittaus Sisältö 

5.DE:n kenttäoikeus 5.DE:n kenttäoikeuden 27.6.1941–31.12.1941 käsittelemät 
karkuruus- ja kuuliaisuusrikokset, joissa syytettynä 5.D, 7.D tai 
11.D:aan kuuluva sotilas. Yhteensä 189 tuomittua. 

 7.DE:n kenttäoikeus 7.DE:n kenttäoikeuden 27.6.1941–31.12.1941 käsittelemät 
karkuruus- ja kuuliaisuusrikokset, joissa syytettynä 5.D, 7.D tai 
11.D:aan kuuluva sotilas. Yhteensä 445 tuomittua. 

11.DE:n kenttäoikeus 11.DE:n kenttäoikeuden 27.6.1941–31.12.1941 käsittelemät 
karkuruus- ja kuuliaisuusrikokset, joissa syytettynä 5.D, 7.D tai 
11.D:aan kuuluva sotilas. Yhteensä 91 tuomittua. 

 

Koska joukkojen kokema taistelurasitus vaihteli, ei pelkkä rikosten lukumäärä riitä 

taistelutahdon mittariksi. Rikosten määrä on suhteutettava taistelurasitukseen. Sen mittarina 

käytän kaatuneiden määrää. Ne on mahdollista selvittää Kansallisarkiston ylläpitämän 

Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -tietokannan avulla. Tietokannasta on mahdollista 

                                                 
30

 Tämä oli seurausta muutoksista yhtymien rakenteessa. Divisioonaan ns. orgaanisesti kuulunut joukko-osasto 

saatettiin väliaikaisesti alistaa toisen divisioonan alaisuuteen, jolloin toimivaltaiseksi kenttäoikeudeksi tuli 

jälkimmäisen divisioonan kenttäoikeus. Esimerkiksi 11.D:aan kuulunut JR 29 oli syksyllä 1941 alistettuna sekä 

1.D:lle että 7.D:lle. (1.DE:n kirjelmä n:o 301/hall. 27.10.41. SYO n:o 979/1941. KA.) 
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poimia tietyssä joukko-osastossa palvelleet ja tiettynä aikana kaatuneet sotilaat. Samalla 

tavalla kuin edellä rikoksentekijöiden osalta, on muodostettu kolme tiedostoa kaatuneista. 

Niihin on jokaisen sotilaan osalta merkitty ne tiedot, jotka kaatuneiden tietokannasta ovat 

saatavilla: nimi, yksikkö ja kuolinaika. Näihin tiedostoihin viitataan tekstissä seuraavasti: 

 

Viittaus Sisältö 

Kaatuneet  5.D 5.D:n joukoissa palvelleet 27.6.–31.12.1941   kaatuneet sotilaat 

Kaatuneet 7.D 7.D:n joukoissa palvelleet 27.6.–31.12.1941   kaatuneet sotilaat 

Kaatuneet 11.D 11.D:n joukoissa palvelleet 27.6.–31.12.1941 kaatuneet sotilaat 

 

Kenttäoikeuksien ja Sotaylioikeuden asiakirjojen lisäksi on tutkimusta varten perehdytty 

armeijan eri yksiköiden arkistoihin. Rungon tässä suhteessa muodostavat päämajan sekä 

sotatoimiyhtymien eli armeijakuntien, divisioonien ja prikaatien arkistot. Näiden lisäksi on 

aineistona käytetty myös sotilasorganisaatiossa alempana olevien jalkaväkirykmenttien ja 

pataljoonien arkistoja. Niissä näkyy usein sotilasorganisaation hierarkkinen luonne; 

arkistoissa ei juuri ole alemmassa portaassa itsenäisesti syntynyttä materiaalia, vaan kirjelmät 

ja muu materiaali ovat usein ylempää lähetettyjä ja siksi tuttuja jo ylempien 

arkistonmuodostajien materiaalin läpikäymisen perusteella. 

 

Tutkimuksen lähdekirjallisuus voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän 

muodostaa aikalaiskirjallisuus, jonka osalta on tutustuttu sekä yleistä rikoslakia että 

sotilasrikoksia käsitteleviin teoksiin ja aikakausjulkaisuihin. Aikalaiskirjallisuus on ollut 

tarpeen myös muodostettaessa kuvaa taistelutahdosta ja sotilaskurista vallinneista 

käsityksistä. Tähän tarkoitukseen on käytetty ohjesääntöjä sekä sotilasalan aikakausjulkaisuja. 

Niiden valinnassa on tarkastelu pyritty rajoittamaan jatkosotaa edeltävään aikaan. Materiaalin 

niukkuuden vuoksi on mukaan kuitenkin kelpuutettu myös joitakin vuonna 1941 kirjoitettuja 

tekstejä. Toisen ryhmän muodostaa uudempi tutkimuskirjallisuus. Sen osalta suurin merkitys 

on sotilaskarkuruutta ja kuolemanrangaistuksia käsittelevällä kirjallisuudella, jota esitellään 

tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 

2.4 Aikaisempi tutkimus 

 

Tutkimusaiheeseen liittyy läheisesti kaksi väitöskirjaa, joista toinen lukeutuu yleisen historian 

alaan ja toinen oikeustieteeseen, tarkemmin sanottuna oikeushistoriaan.  
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Jukka Kulomaa on väitöskirjassaan tutkinut sotilaskarkuruutta Suomessa 1941–1944.
31

 

Kulomaa on tutkimuksessaan tarkastellut muun muassa karkurien määrää, alueellista 

jakautumista ja sosiaalista taustaa, karkuruuden syitä sekä karkuruuteen kohdistettuja 

vastatoimia. Kulomaan tutkimus tarjoaa hyvän pohjan omalle tutkimukselleni, koska se on 

joidenkin seikkojen osalta vähentänyt tarvetta käyttää alkuperäislähteitä. Tällaisia ovat 

esimerkiksi eräät karkurien määrään ja karkuruuden syihin liittyvät kysymykset. Suorin 

yhteys Kulomaan ja oman tutkimukseni välillä on karkuruuden määrällistä kehitystä koskeva 

kysymys.  

 

Kulomaan pohdinnat karkuruuteen kohdistetuista vastatoimista liittyvät nekin luonnollisesti 

tutkimusaiheeseeni. Koska Kulomaan tutkimus ei kuitenkaan lukeudu oikeustieteen alaan, ei 

hänen käsittelytavastaan tai kysymyksenasettelustaan seuraa oman tutkimukseni kannalta 

sellaista päällekkäisyyttä, joka olisi ongelmallista. 

 

Jukka Lindstedtin tutkimus käsittelee kuolemanrangaistuksia Suomessa toisen 

maailmansodan aikana.
32

 Tutkimus on oikeustieteellinen väitöskirja, jossa käydään varsin 

kattavasti läpi kuolemanrangaistuksen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Erityisen hyödyllinen 

tämän tutkimuksen näkökulmasta Lindstedtin tutkimus on sikäli, kun siinä on käsitelty 

oikeudenkäyntimenettelyä, sotilasoikeudenhoidon ja sotilaskurin luonnetta sekä kysymystä 

kuolemanrangaistuksen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.  

 

Lindstedtin tutkimus ei rajoitu pelkästään sotilasrikoksista vuosina 1941–44 tuomittuihin, sillä 

myös vakoilusta, maanpetoksesta, valtiopetoksesta, sotavangin rikoksista sekä henkirikoksista 

tuomitut kuolemanrangaistukset kuuluvat hänen tutkimuksensa alaan. Edellä mainitut rikokset 

muodostavat ylivoimaisen enemmistön kuolemanrangaistukseen johtaneiden rikosten 

joukossa. Näistä rikoksista tuomittiin 87 % jatkosodan aikana tuomituista 

kuolemanrangaistuksista.
33

 Tämä ja Lindstedtin tutkimuksen luonne kuolemanrangaistusta 

kokonaisuutena tarkastelevana tutkimuksena on todennäköisesti aiheuttanut sen, että oman 

tutkimukseni näkökulmasta tärkeimmän rikostyypin, kuuliaisuusrikosten, tarkastelu on 

Lindstedtin tutkimuksessa jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämän vuoksi en ole juurikaan 

                                                 
31

 Jukka Kulomaa: Käpykaartiin? 1941–1944. Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana. Helsinki 

1995. 
32

 Jukka Lindstedt: Kuolemaan tuomitut. Kuolemanrangaistukset Suomessa toisen maailmansodan aikana. 

Vammala 1999.  
33

 Lindstedt 1999, 201. 
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voinut tukeutua Lindstedtin tutkimukseen sikäli, kun kyse on kuuliaisuusrikoksia koskevien 

rangaistussääntöjen tulkinnasta sekä niitä koskevasta oikeuskäytännöstä. 

 

Tutkimukseni on sekä kysymykseen tulevien rikostyyppien lukumäärän että 

tarkasteluajanjakson pituuden osalta Lindstedtin tutkimusta suppeampi. Tämä on 

mahdollistanut jossain määrin laajemman painotuksen puhtaasti oikeustieteellisen sektorin 

ulkopuolelle jääviin seikkoihin. Erityisesti tämä ilmenee voimakkaampana painotuksena 

sotahistorialliseen näkökulmaan. Oma merkityksensä on myös sillä, että tutkimuksessani 

kuolemanrangaistukseen johtaneita oikeudenkäyntejä on vain kolme. Niihin liittyvä aineisto 

ei myöskään ole erityisen laaja. Tämä mahdollistaa näiden tapausten suhteellisen 

perusteellisen tarkastelun. 

 

Olli Muttilainen on oikeushistorian pro gradu -työssään käsitellyt jatkosodan aikaisia 

kieltäytymisrikoksia.
34

 Samoin kuin Kulomaa karkureiden osalta, on Muttilainen tarkastellut 

kieltäytyjien määrää, alueellista jakaumaa ja sosiaalista taustaa, kieltäytymisen syitä sekä 

kieltäytymiseen kohdistettuja kontrollitoimia. Muttilaisen tutkimus kuuluu historiallisen 

kriminologian alaan. Tarkastelun kohteena ovat siis rikokset, eivät niitä koskevat 

tunnusmerkistöt.
35

 Tästä seuraa, etten käytännössä ole Muttilaisen tutkimusta työssäni voinut 

hyödyntää. 

 

Britannian armeijassa teloitettiin ensimmäisen maailmansodan aikana sotilasrikoksista 

yhteensä 321 sotilasta. Ylivoimaisesti suurin ryhmä (272) teloitetuista tuomittiin 

karkaamisesta (desertion), pelkuruudesta (cowardice) tuomittujen määrän ollessa 14. 

Brittisotilaille tuomittuja kuolemanrangaistuksia ja sotilaskuria on tutkinut historioitsija 

Gerard Oram, jonka teoksista olen tutustunut kahteen.
36

 Oram käsittelee tutkimuksissaan 

muun muassa kuolemanrangaistuksen historiallista ja kulttuurillista taustaa Britanniassa, 

sotilasoikeudenhoidon luonnetta sekä vertailee Britannian käytäntöjä muihin ensimmäisessä 

maailmansodassa mukana olleisiin maihin. Oramin tutkimus tarjoaa mielenkiintoisen 

näkökulman sotilasoikeudenhoidon erityispiirteisiin sekä siihen, miten yhteiskunnassa 

vallitsevat asenteet vaikuttavat sotilaskurinpidon luonteeseen.  

  

                                                 
34

 Olli Muttilainen: Kieltäytymisrikoksista Suomessa jatkosodan 1941–1944 aikana. Helsingin yliopisto 1984. 
35

 Muttilainen 1984, 3. 
36

 Gerard Oram: Worthless men. Race, eugenics and the death penalty in the British Army during the First World 

War. London 1998; Gerard Oram: Military Executions during World War I. Chippenham and Eastbourne 2003.  
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2.5. Karkuruus- ja kuuliaisuusrikosten määrät   

 

Kulomaan tutkimuksesta käy ilmi, että sotatoimiyhtymien ja suojeluskuntapiirien 

kenttäoikeuksissa käsiteltiin vuosina 1941–1945 yhteensä 3 702 sellaista karkuruusrikosta, 

joiden tekoajankohta sijoittuu vuoteen 1941.
37

 Lähtökohtaisesti sotilaan syyteasia käsiteltiin 

hänen oman divisioonansa kenttäoikeudessa. Voimassa olleet ohjeet karkureiden käsittelystä 

johtivat kuitenkin siihen, että hieman yli puolet edellä mainituista rikoksista käsiteltiin 

suojeluskuntapiirien kenttäoikeuksissa.
38

 Näiden tapausten osalta rikoksentekijän yksikkö ei 

Kulomaan aineiston nojalla käy selville. Rikoksien jakautumisesta sotanäyttämöiden välillä 

onkin tietoa vain siltä osin, kun kyse on rintamilla toimineiden sotatoimiyhtymien 

kenttäoikeuksissa tuomituista. Jakauma näyttää joka tapauksessa selvältä. Vanhan rajan yli 

Itä-Karjalaan edenneen Karjalan armeijan kenttäoikeuksissa käsiteltiin yhteensä 1 294 vuonna 

1941 tehtyä karkuruusrikosta, kun vastaava luku Karjalan kannaksella oli 365. Pohjoisilla 

rintamanosilla rikoksia oli 134.
39

  

 

Kuuliaisuusrikosten osalta tapausten jakautuminen rintaman ja suojeluskuntapiirien 

kenttäoikeuksien välille ei aiheuta samanlaista ongelmaa sotanäyttämöiden rikostilanteen 

vertailussa. On nimittäin varsin todennäköistä, että vakavimmat kuuliaisuusrikokset käsiteltiin 

siellä, missä ne tapahtuivatkin, eli sotatoimialueella. Rikosten tunnusmerkistöt eivät 

edellyttäneet poistumista, vaan pikemminkin paikoilleen jäämistä. Myös kuuliaisuusrikokset 

keskittyivät Itä-Karjalan sotanäyttämölle. Karjalan armeijan sotatoimiyhtymien 

kenttäoikeudet käsittelivät yhteensä 631 vuonna 1941 tehtyä kuuliaisuusrikosta, kun Karjalan 

kannaksella tapauksia oli vain 123.
40

  

 

Kun vielä otetaan huomioon, että valtaosa sotilaiden ns. joukkoesiintymisistä tapahtui juuri 

Itä-Karjalan rintamalla, voidaan todeta karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksina ilmenneen 

                                                 
37

 Kulomaa 1995, 105. 
38

 PM:n kirje n:o 124/Järj.2/29.6.1941. T  20104/2. KA; Kulomaa 1995, 105, 109, 111, 113. Taulukko 6 

verrattuna taulukoihin 7, 9 ja 11. 
39

 Kulomaa 1995, 109, 111, 113. 
40

 Rikoksien lukumäärät on laskettu Karjalan armeijan ja Karjalan kannaksen sotatoimiyhtymien 

kenttäoikeuksien tuomio- ja rangaistusluetteloista, joihin tässä yleisesti viittaan. Karjalan armeijaan kuuluivat 

1.D, 4.D, 5.D, 7.D, 8.D, 11.D, 17.D, 19.D, Ryhmä Oinonen, 1.JPr ja 2.JPr. 4.D liitettiin Karjalan armeijaan 

syyskuussa, 8.D lokakuussa ja 17.D elokuussa. 19.D kuului puolestaan Karjalaan armeijaan elokuun loppuun 

saakka. (Kulomaa 1995, 110, 385 av. 159). Kulomaa ei mainitse 2.JPr:ia, joka kuului Ryhmä Oinoseen, mutta 

jolla oli oma kenttäoikeus. Karjalan kannaksen yhtymiä olivat 2.D, 4.D (elokuuhun asti), 8.D (syyskuuhun asti), 

10.D, 12.D, 15.D, 18.D ja 19.D, joka kuului Kannaksen joukkoihin syyskuun alusta lukien. (Kulomaa 1995, 

112.)  
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kuriongelman vaivanneen erityisesti Itä-Karjalan sotanäyttämöä.
41

 Rikosten ajallinen jakauma 

Itä-Karjalan rintamalla on kummankin rikostyypin osalta sama. Rikokset painottuvat 

loppusyksyyn. Karkuruusrikoksien määrä alkaa kasvaa jo syyskuussa, huipentuen sitten loka-

marraskuussa (ks. Liite I, kuvio 1). Kuuliaisuusrikosten osalta painottuminen loppuvuoteen 

on vielä selvempää. Rikosten määrä kohoaa jyrkästi lokakuussa. Joulukuussa rikosten määrä 

on sitten selvässä laskussa (ks. Liite I, kuvio 2). 

 

Liitteessä II esitän kunkin tutkimuksen kohteena olevan divisioonan karkaamisesta tai 

pelkuruudesta tuomittujen sotilaiden lukumäärät. Vuoden 1941 lisäksi on käyty läpi 

kenttäoikeuksien materiaali myös vuodelta 1942. Kulomaan mukaan vuonna 1941 tehdyistä 

karkaamisista oli vuoden 1942 loppuun mennessä käsitelty ensimmäisessä oikeusasteessa 95 

prosenttia ja pelkuruuksista 99 prosenttia.
42

 Kuuliaisuusrikosten osalta ei vastaavaa tietoa ole 

käytettävissä, mutta niiden luonteesta johtuen on epätodennäköistä, että vuonna 1941 tehtyjä 

kuuliaisuusrikoksia olisi vuonna 1943 ollut käsittelemättä. Taulukoissa ovat mukana myös RL 

3:3:n nojalla syytteestä vapautetut (ks Liite II, taulukot 1–3). 

 

Suuri osa karkuruusrikoksiin syyllistyneistä sotilaista on tuomittu joko oman tai jonkun muun 

yhtymän kenttäoikeudessa. Rintamatuomioistuimessa tuomittujen osuus on jokaisessa 

divisioonassa yli kaksi kolmasosaa.  Karkuruusrikoksista pelkuruus on ollut käytännössä 

yksinomaan sotatoimiyhtymien kenttäoikeuksissa käsitelty rikos. Kun pelkuruusrikosten 

osuus on melkein yhtä suuri kuin karkaamisten, kallistaa jo tämä seikka painopisteen 

rintamatuomioistuinten suuntaan. Samaan suuntaan vaikuttaa myös karkaamisten 

oikeuspaikkajakauma, joka poikkeaa koko armeijan vastaavasta. Kun koko armeijan osalta 69 

prosenttia kaikista karkaamisista käsiteltiin suojeluskuntapiirien kenttäoikeuksissa, on 

vastaava osuus tarkasteltavina olevissa divisioonissa 45 prosenttia.
43

  

 

Kuuliaisuusrikosten luonne poikkesi karkuruusrikoksista. Niiden tunnusmerkistö ei 

edellyttänyt sotilaan poistumista yksiköstään tai palveluspaikkakunnaltaan. Tämän vuoksi ei 

olekaan yllättävää, että käytännössä kaikki kuuliaisuusrikokset käsiteltiin sotatoimialueella, 

yhtymien kenttäoikeuksissa (ks. Liite II, taulukot 4–6). 

                                                 
41

 Joukkoesiintymisten jakautumisesta ks. Kulomaa 1995, 148. Joukkoesiintymiset olivat useiden sotilaiden 

yhtäaikaisia kieltäytymisiä ja niskoitteluja. Ne saattoivat olla myös adressien ja kirjelmien avulla suoritettuja 

komentajiin kohdistuneita mielipiteenilmaisuja. 
42

 Kulomaa 1995, 168. 
43

 Kulomaa 1995, 105, 109, 111, 113. 
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Rikollisuuden ja taistelutahdon kehitys tutkimusaineiston muodostavissa sotatoimiyhtymissä 

käy ilmi liitteestä III. Rikollisuuden kehitys noudattaa Karjalan armeijan yleistä linjaa. 

Rikosten määrä on suurimmillaan syksyllä, 7.D ja 11.D:ssä lokakuussa, 5.D:ssa syyskuussa. 

Verrattaessa rikollisuutta ja tappioina ilmenevää taistelurasitusta kiinnittyy huomio siihen, 

ettei niiden yhteys ole erityisen vahva. 7.D:ssa tappiot ovat olleet korkeimmillaan 

heinäkuussa, rikosten määrän alkaessa nousta vasta syyskuussa saavuttaen huippunsa 

lokakuussa. 11.D:ssa taistelut ovat olleet kovimmillaan heinäkuun puolivälissä ja syyskuun 

alussa, mutta rikosten määrä on ollut suurimmillaan vasta lokakuun loppupuolella. 5.D:ssa 

rikosten ja tappioiden yhteys on hieman selvempi, mutta siinäkin rikosten ja tappioiden huiput 

sijoittuvat eri ajankohtiin. Kulomaan havainnot karkuruusrikosten ja tappioiden suhteesta 

koko armeijan osalta ovat samansuuntaiset: tappiot olivat korkeimmillaan heinä-elokuussa 

karkuruuden huipun ajoittuessa lokakuulle.
44

 Taistelutahto on Karjalan armeijassa sekä 

tutkimusaineistoon kuuluvissa divisioonissa ollut sodan alussa hyvä lähteäkseen sitten syksyn 

edetessä laskuun. (Ks. Liite III, kuviot 3–5.)
45

 

 

3. SOTILASKURI JA SOTILASOIKEUDENHOITO 

 

3.1 Kuria, mutta miten? 

 

Jääkärien vaikutusta suomalaiseen sotataitoon tutkineen Michael Halilan mukaan Saksassa 

jääkärikoulutuksen saaneilla upseereilla oli erityisesti 1920-luvulla huomattava vaikutus 

puolustusvoimien kehittämisessä.
46

 Jatkosodan syttyessä he muodostivat merkittävän osan 

armeijan ylimmästä johdosta. Tämä käy ilmi myös tässä tutkimuksessa. Sekä tutkimuksessa 

käsiteltyä armeijakuntaa (VI AK) että divisioonia (5.D, 7.D ja 11.D) komensivat 

jääkäriupseerit. Yhdeksästä rykmentin komentajasta kaksi (JR 8 ja JR 51) oli niin ikään 

jääkäriupseereja. Armeijan alkuvuosien pääohjesääntönä oli jääkäriupseerien vuonna 1917 

laatima Suomalainen Sotilaskäsikirja, joka ilmensi jääkäriupseerien omaksumaa 

sotilaskulttuuria. Kuri oli siinä keskeisessä asemassa. Kurin avulla erilaisista yksilöistä tuli 

tuottaa yhtenäinen joukko, jossa käskyjä aina ehdottomasti toteltiin. Kurin ylläpitoon liittyivät 

rangaistukset. Sotilaskäsikirjan 19 ensimmäistä sivua käsitteli pääasiassa erilaisista 

                                                 
44

 Kulomaa 1995, 116. 
45

 Edellä selostettu aineisto kertoo vuoden 1941 karkaamis- ja kuuliaisuusrikoksista siltä osin, kun kyse on 

tuomioistuimissa käsitellyistä rikoksista. Useat seikat saattoivat vaikuttaa siihen, ettei rikostunnusmerkistön 

täyttäviä tekoja koskaan käsitelty kenttäoikeudessa. Koska tässä tutkimuksessa on kyse sotatuomioistuimissa 

käsitellyistä teoista, jää kysymys piilorikollisuudesta tarkastelun ulkopuolelle. 
46

 Halila 2018, 180. 



15 

 

palvelusrikkomuksista seuraavia rangaistuksia. Käsikirjassa annettiin esimiehelle myös oikeus 

käyttää asetta alaisiinsa saadakseen nämä tottelemaan. Halilan mukaan Sotilaskäsikirja oli 

ainut suomalainen ohjesääntö, joka näin vahvasti painotti kuria ja rangaistuksia.
47

 

 

Vaikka Sotilaskäsikirjassa uhattiin sotilaita ankarilla rangaistuksilla, tuli tottelemisen 

kuitenkin tapahtua ”ilolla, ei rangaistusten pelossa”. Sotilaan oli pidettävä lipua pyhänä ja 

rakastettava isänmaataan. Tämä tarkoitti sitä, että jääkärien hahmottelemassa armeijassa 

kontrolli ulottui yksilön tunteisiin ja mielipiteisiin asti. Kurilla ja rangaistuksilla ei pyritty 

ainoastaan toiminnaltaan vaan myös ajatuksiltaan ja tunteiltaan yhdenmukaiseen joukkoon. 

Joukkoon sopimattomat oli puhdistettava. Halila katsoo puhdistusajattelun ilmenneen 

sisällissodassa, missä venäläisyyden määritelmä laajeni jääkärien ajattelussa koskemaan myös 

heille poliittisesti epämieluisat suomalaiset. Sisällissodan jälkeen jääkärien hanke puhdistaa 

Suomi ”ryssäläisyydestä” jatkui armeijan sisällä. Miehistön oli oltava asenteiltaan ja 

mielipiteiltään yhtenäisen kansallista. Upseeristo puolestaan oli saatettava kansallisesti 

yhdenmukaiseksi.
48

  

 

Jääkäriupseerien sotilaskulttuuri vaikutti luonnollisesti varusmieskoulutuksen sisältöön. 1920- 

ja 1930-luvun puolustusvoimia tutkinut Juha Mälkki on esittänyt, että varusmiesten 

koulutuksessa oli varsinaisen sotataidon opettamisen lisäksi kyse myös kurinalaistamisesta. 

Miespuolisista kansalaisista muokattiin varusmiespalveluksessa kansalaissotilaita, ja osana 

tätä muokkausta pyrittiin asevelvollisten siviili-identiteetti korvaamaan sotilasidentiteetillä.
49

 

Erityisesti itsenäisyyden alkuvuosina saattoi kurinalaistamiseen liittyä kovuutta, jota ei aina 

pidetty asiallisena sotilaskoulutuksena vaan suorastaan vainona, joka tähtäsi varusmiesten 

häpäisemiseen ja päällystön rajattoman vallan korostamiseen. Alokkaiden kasvatus oli 

simputuksenomaista ja rangaistusten määrääminen oli usein summittaista.
50

  

 

Jääkärien sotilaskulttuuri sai 1930-luvulla rinnalleen uutta ajattelua, kun Suomessa 

upseerikoulutuksen saaneita, jääkäreitä nuorempia upseereja alkoi nousta merkittäviin 

virkoihin.
51

 Samanaikaisesti uudistuivat myös armeijan ohjesäännöt. Suomalaisen 

Sotilaskäsikirjan oli 1925 korvannut Jalkaväen harjoitusohjesääntö, ja 1932 julkaistiin 

                                                 
47

 Halila 2018, 170, 180. 
48

 Halila 2018, 170–174, 180. 
49

 Mälkki 2008, 63, 163, 168, 172, 179–180. 
50

 Ahlbäck 2006, 113, 118–119; Heitto 1930, 228–230. 
51

 Halila 2018, 177–178. 
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ensimmäinen Jalkaväen ohjesääntö. Kurilla on siinäkin keskeinen merkitys. Ohjesäännön 

mukaan ”järkkymätön kuri” oli tärkeä tekijä sotakelpoisen joukon luomisessa. Vain sellainen 

joukko, jossa kuri säilyi epäonnistumisista ja vastoinkäymisistä huolimatta, kykeni 

voittamaan taistelun.
52

 Kurin merkitystä korostettiin myös sotilasoikeudenhoitoa ja sotataitoa 

käsittelevissä teoksissa ja artikkeleissa. Sotilasrikosoikeudesta kirjoittaneen Erkki Hannulan 

mukaan kuri ei ollut ainoastaan armeijan vaan suorastaan koko kansakunnan elinehto.
53

 

Sotilaskurista Sotilasaikakauslehdessä kirjoittanut Suojeluskunnan yliesikunnassa palvellut 

reservin kapteeni Karl Oskar Heitto piti kuria joukon suorituskyvyn kannalta tasa-arvoisena 

tekijänä koulutustason, aseistuksen ja fyysisen kunnon kanssa.
54

 Helsingin sotilaspiirin 

esikunnan ja 12.D:n esikuntapäällikkönä palvellut majuri Arvi Kurenmaa puolestaan antoi 

kurille suuremman merkityksen kuin muille joukon suorituskykyyn vaikuttaville tekijöille. 

Hänen mukaansa parhaallakaan aseistuksella ja koulutuksella ei ollut merkitystä, jos joukolta 

puuttui sen sisäinen selkäranka, kuri.
55

 

 

Vuonna 1920 asetuksena annetussa Sotaväen järjestyssäännössä mainittiin käskynalaisten 

tekemien rikosten ja rikkomusten oikeudenmukainen rankaisu yhtenä kurin ylläpitokeinona.
56

 

Merkillepantavaa kuitenkin on, että Suomalaista Sotilaskäsikirjaa seuranneissa ohjesäännöissä 

rangaistusten painoarvo kurin luomisessa ja ylläpitämisessä väheni selvästi. Ohjesääntöjen 

mukaan kuri juurrutettiin sotilaisiin ja sitä ylläpidettiin vaatimalla heiltä täsmällisyyttä ja 

ohjesääntöjen tinkimätöntä noudattamista. Suljetun järjestyksen harjoittelu ja taistelukoulutus 

olivat myös keinoja, joilla kurinalaisen joukon luomiseen pyrittiin.
57

 

 

Muiden keinojen ensisijaisuutta rangaistuksiin nähden korostetaan myös kuria käsitelleissä 

upseerien kirjoituksissa. Laajimmin kuripitokeinoja on pohtinut Heitto. Hän ei kiistä 

rangaistusten merkitystä kurin luomisessa, mutta pitää niitä ongelmallisina ja toissijaisina 

keinoina. Hän ensinnäkin katsoo, ettei rangaistuksen pelkoon perustuva kuri ole todellista, 

vaan pakkokuria. Sotilas, jonka kuriin alistuminen ei perustu vakaumukseen, rikkoo sitä 

vastaan, kun ilmitulemisen vaara on pieni. Rangaistuksen ongelma oli Heiton mukaan myös 

siinä, että omatakseen pelotusvaikutuksen suomalaiseen mieheen, piti rangaistuksen olla 

                                                 
52

 Jalkaväen ohjesääntö I 1932, 16. Vuosien 1933 ja 1939 ohjesääntöjen kuria koskeva sisältö oli identtinen 

vuoden 1932 ohjesäännön kanssa. 
53

 Hannula 1926, 8; Hannula 1927, 5. 
54

 Heitto 1930, 215–216. 
55

 Kurenmaa 1941, 219. 
56

 Sotaväen järjestyssääntö 1 §. 
57

 Jalkaväen harjoitusohjesääntö I 1925, 9; Jalkaväen koulutus 1929, 8; Jalkaväen ohjesääntö I 1939, 18–19. 
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todella pelottava. Heitto katsoo, etteivät Suomen lait tunne rangaistuksia, jotka pelottaisivat 

suomalaista luonnetta. Ja vaikka tällaisia rangaistuksia olisikin, merkitsisi niiden käyttö 

yksilön näkemistä pelkkänä välineenä, joka uhrattaisiin muiden pelottamiseksi.
58

 

 

Kurinpitokeinojen valintaan vaikutti myös sotilasaineksen laatu. Heitto jakaa sotilasaineksen 

toisaalta vapaaehtoisiin, joilla on joko sisäinen innostus (suojeluskuntalaiset) tai jotka saavat 

aineellisen edun (palkkajoukot), ja toisaalta pakkokeinoin palvelukseen määrättyihin 

(asevelvolliset).
59

 Kurinpito sellaisen aineksen suhteen, jolla ei ole mitään omaa innostusta 

asiaan (palkkajoukot), perustuu ensisijaisesti ankaraan rangaistusuhkaan ja vasta toissijaisesti 

kasvatuksellisiin näkökohtiin. Sen sijaan sellaiselle ainekselle, jolla on sisäinen innostus 

palvelukseen, riittää kurin luomiseksi muodollinen ja siveellinen kasvatus. Kurinpitokeinojen 

valinta asevelvolliselle joukolle oli Heiton mukaan vaikeaa. Tämä johtui joukon 

heterogeenisyydestä. Asevelvolliset edustivat erilaisia sivistystasoja, ajattelutapoja ja 

maailmankatsomuksia. Sopivia kurinluomiskeinoja asevelvolliselle joukolle olivat Heiton 

mukaan siveellinen ja muodollinen kasvatus painotuksen ollessa ensimainitussa. Siveellisen 

kasvatuksen päämääränä oli kasvattaa sotilaasta ”isänmaata ja laillista yhteiskuntajärjestystä 

rakastava kansalainen”. Näin toimimalla luotiin sotilaaseen puolustustahto, joka Heiton 

mukaan oli kurin paras perusta.
60

 

 

Samanlaisia näkemyksiä esitti myös taktiikan opettajana kadettikoulussa toiminut 

yleisesikuntamajuri Kosti Lyly. Moderni taktiikka edellytti sotilailta itsenäistä toimintaa 

olosuhteissa, joissa heidän toimintaansa ei useinkaan voitu valvoa. Siksi oli tärkeää, että kuri 

oli yksilöstä itsestään lähtöisin olevaa ”oikean sotilashengen elävöittämää” itsekuria. Tämän 

tavoitteen saavuttamista edesauttoi Lylyn mukaan se, että Suomen kansassa elivät ”oikeat 

sotilashengen idut jo synnynnäisenä sotilaskuntona”. Rauhanajan koulutuksen tärkeä tehtävä 

oli kehittää ja jalostaa niitä edelleen.
61

 

 

Asemies-lehden pääkirjoituksessa vuonna 1941 käsiteltiin niin ikään kurin taustalla 

vaikuttavia tekijöitä. Kurin alkeellisin muoto oli pakkokuri, joka oli vain orjakansoja varten. 

Vapaa kansa, kuten suomalaiset, ei ollut koskaan alistunut pakkokuriin. Sen sijaan 

suomalaiset olivat vapaaehtoisesti valmiita alistumaan kuriin silloin, kun se kansan 

                                                 
58

 Heitto 1930, 219.  
59

 Heitto 1930, 222, 224. 
60

 Heitto 1930, 216, 225–226, 229–230, 233. 
61

 Lyly 1939, 27–28. 
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kokonaisuuden kannalta oli välttämätöntä. Tämän asennoitumisen taustalla taas olivat rauhan 

aikana annettu kasvatus sekä esi-isien verenperintö.
62

 

 

Varusmiesten koulutus heijasteli sotilaskulttuurin muutosta. Armeijan johdon taholta 

korostettiin, että kansan korkea maanpuolustustahto oli riippuvainen varusmiesten hyvästä 

kohtelusta. Varusmiehiä ei myöskään koulutettu vain sotaa varten, vaan he olivat myös 

valistustyön kohteena. Tavoitteena oli ylittää luokkaristiriidat ja päästä eroon vuoden 1918 

traumaattisista muistoista sekä muokata miespuolinen nuoriso eheän kansallisen identiteetin 

muottiin. Varusmiesten epäasiallinen kohtelu palveli huonosti tätä tavoitetta.
63

  

 

Sen lisäksi, että varusmiespalvelus kehittyi ajan myötä inhimillisempään suuntaan, muuttui 

palveluksen luonne varusmieskauden jälkeen. Jo varusmiesaikaisilla leireillä kuri oli 

vapaampaa ja miehistön ja päällystön välit läheisemmät. Muutos jatkui samaan suuntaan 

varusmiespalveluksen jälkeisissä reservin kertausharjoituksissa. Kasarmien alokkaista 

muodostui itsenäisten ja ajattelevien miesten kansalaisarmeija. Varusmiesten osalta käskyjen 

järkähtämättömään tottelemiseen perustuvaa kuria oli ollut mahdollista ylläpitää kasarmien 

seinien sisällä, mutta kansalaisarmeijan hallintaan tällainen kurikäsitys sopi huonosti. 

Varsinkin, kun kertausharjoituksissa reserviläisiä johtivat usein reservinupseerit ja aliupseerit. 

Heidän johtamistapansa oli neuvotteleva ja kompromisseihin pyrkivä.
64

 

 

3.2 Sotilasoikeudenhoidon luonne 

 

3.2.1 Sotilasoikeudenhoito Suomessa 

 

Sotilasoikeudenhoito ei Suomessa lähtökohtaisesti eronnut yleisestä oikeudenhoidosta. 

Sotaväen rikoslakia säädettäessä tavoitteena oli ollut yhdenmukaisuus yleisen rikoslain 

periaatteiden kanssa.
65

 Toisin kuin Saksassa, suomalaisessa oikeustieteessä ei käyty 

keskustelua sotilastuomiovallan oikeudellisesta luonteesta. Saksassa mielipiteet jakautuivat 

joidenkin pitäessä sotilasoikeudenhoitoa vain päällystön komentovallan ilmaisumuotona, 

toisten katsoessa sen olevan osa siviilituomioistuimien kautta harjoitettua lainkäyttövaltaa. 

Suomessa sotilasoikeudenhoitoa pidettiin osana sitä lainkäyttövaltaa, jota valtio 
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tuomioistuimiensa välityksellä oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi harjoitti. Päällystön 

kuripitorankaisuvalta ja sotatuomioistuimien tuomiovalta täydensivät toisiaan, mutta 

sotatuomioistuimien katsottiin olevan riippumattomia komentovaltaa käyttävistä 

viranomaisista. Ne eivät tuomiovaltaa käyttäessään olleet osa sotilashallintoa.
66

  

 

Sotilasoikeudenhoidosta 1940-luvun alussa kirjoittanut Jaakko Rautapää tarkastelee 

kirjoituksissaan yleisen rikoslain ja sotaväen rikoslain välistä suhdetta. Molemmissa 

järjestelmissä rangaistus on olemukseltaan sovitus, minkä lisäksi sillä pyritään yleisestävään 

vaikutukseen. Mutta siinä missä uudemmassa rikoslainsäädännössä oli alettu kiinnittää 

huomiota rangaistuksen erityisestävään vaikutukseen ja opportuniteettiperiaatteeseen, oli 

sotaväen rikoslaki tiukasti yleisestävyyden ja legaliteettiperiaatteen kannalla. Tämä oli 

seurausta siitä, että sotaväen rikoslain ja ”[k]oko sotilasrikosoikeuden (johon luetaan sekä 

sotaväen rikoslaki että järjestyssääntö) johtavana ajatuksena, sen lävitse kulkevana punaisena 

lankana, on vaatimus kurin ja järjestyksen säilymisestä sotavoiman keskuudessa”.
67

  

 

Legaliteettiperiaatteesta seurasi, että sotatuomioistuimen oli aina tuomittava rangaistus 

sotaväen rikoslakia vastaan rikkoneelle. Toisaalta rangaistuksen yleisestävän vaikutuksen 

saavuttaminen edellytti rangaistuksen mahdollisimman säästeliästä käyttöä. Rangaistusten 

määrän kasvaessa niiden teho jatkuvasti heikkeni, ja tietyn rajan saavuttamisen jälkeen 

pelottava ja varottava vaikutus pitkälti menetettiin. Rautapään käsityksen mukaan 

rankaisupakkoperiaatteen noudattamisesta ei kuitenkaan seurannut ongelmia, koska sotaväen 

rikoslain perusteella tulisi käsiteltäväksi vain suhteellisen pieni osuus sotilaiden rikoksista ja 

rikkomuksista. Valtaosa käsiteltäisiin järjestysasioina sotaväen järjestyssäännön nojalla.
68

  

 

Yleisestävän vaikutuksen näkökulmasta merkitystä oli myös rankaisemisen nopeudella. 

Rangaistuksen vaikutus oli sitä heikompi, mitä pidempi aika teon ja seuraamuksen välillä ehti 

kulua. Tämä koski kaikkia rikoksia, mutta aivan erityinen merkitys sillä oli sotilaskurin 

säilyttämiseen liittyvien toimenpiteiden kohdalla.
69

 Seuraamustason suhteen vallitseva 

näkemys ei Rautapään mukaan edellyttänyt ”kohtuuttoman ankaria peloitusrangaistuksia”. 

Sen sijaan rangaistuksen oli sovitusperiaatteen mukaisesti oltava oikeassa suhteessa tehtyyn 
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rikokseen tai rikkomukseen.
70

 Samansuuntaisesti kenttäoikeuden syyttäjänä palvellut Osmo 

Oittinen totesi sotaväen rikosoikeuden palvelevan käytännöllisten tarkoitusperien (kurin ja 

järjestyksen ylläpitäminen) lisäksi myös oikeudenmukaisuuden toteutumista.
71

 

 

11.DE:n sotatuomarina toiminut Paavo Alkio pohti syksyllä 1941 kokemuksiinsa nojautuen 

upseerien erilaisia käsityksiä sotilasoikeudenhoidosta. Alkoi katsoi, että sotilasrikosoikeuden 

tuli olla prosessuaalisesti nopeampaa kuin siviilirikosoikeuden ja rangaistusten ankarampia, 

jos rikokset tehtiin taistelevissa joukoissa tai jos ne muuten suoranaisesti häiritsivät 

sotatoimia. Upseerit eivät Alkion mukaan kuitenkaan ymmärtäneet riittävästi sitä, että myös 

teon motiivit tuli huomioida.  

 
Kaikkea sodanaikaista rankaisuvaltaa käytettäessä on joka tapauksessa otettava huomioon se, 

että rikos voi olla sodan luomien erikoisten olosuhteitten aiheuttama. Suomalainen sotilashan on 

siviilimies, jonka muutamassa kuukaudessa on täytynyt siirtyä itselleen suhteellisen vieraalle 

alalle. Tällaisissa olosuhteissa voi sattua tilanteita, jolloin hyväkin luonne erehtyy, erehtyy ehkä 

raskaaseenkin rikokseen.
72

 

 

Alkion havaintojen mukaan upseereille ei ollut vieras ajatus rangaista joitakuita rikoksen 

tehneitä ja jättää muita samaan rikokseen syyllistyneitä rankaisematta. Alkio näki taustalla 

yksilön väheksymistä ja ajatuksen, jonka mukaan rangaistuksen pääasiallinen tarkoitus on 

varoittaa muita. Alkio piti näkemystä periaatteellisesti vääränä. 

 
Oikeastaan koko asian ydin lieneekin siinä, että sotilaan kannalta koko oikeus ja oikeudenkäyttö 

palvelevat vain käytännöllisiä sotilaallisia näkökohtia, tuomari taas näkee oikeudessa muutakin 

kuin käytännöllisten näkökohtien orjan, vaikkei tuomarin olekaan helppoa määritellä, mitä 

oikeus on, mikä oikeudessa on se ylevämpi momentti. Mutta sellainen momentti on. Jos oikeus 

palvelisi vain käytännöllisiä näkökohtia, olisi yksilö suojaton, mutta rikoslaki on, samalla kun se 

antaa yhteiskunnalle aseet itsensä suojelemiseen, myöskin yksilön suoja näitä yhteiskunnan 

aseiden väärinkäyttöä vastaan.
73

 

 

Alkio palasi kysymykseen uudelleen arvioidessaan keväällä 1942 eräiden JR 8:n miesten 

saamia yli kahden vuoden kuritushuonerangaistuksia. Alkiota mietitytti kysymys siitä, kuinka 

pitkälle tuomari saattoi tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien vuoksi poiketa ”puhtaan 

oikeudenmukaisuuden oikeellisuuden linjalta”. Hän päätyi siihen, että valtion ja yhteiskunnan 

pakkotilassa tarkoituksenmukaisuus oli oikeutta, kun se esiintyi välttämättömyytenä. Lait 

kuvastivat yhteiskunnan tarpeita ja olivat tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien sanelemia. 
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Tuomarin tuli sotaväenrikoslakia soveltaessaan ottaa rangaistusasteikkojen ja 

tuomarinvalansa rajoissa huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien asettamat 

vaatimukset. JR 8:n miesten tapauksessa tämä oli merkinnyt sitä, että ”ei ollut rangaistava 

niinkään paljon rikkoneen ojennukseksi kuin muille varoitukseksi”.
74

 

 

Sotilasoikeudenhoidon luonnetta tarkasteli myös sotatuomari Vilho Pentikäinen marraskuussa 

1943 pitämässään alustuksessa. Kaikkien rangaistusten tarkoitus oli ylläpitää oikeusjärjestystä 

ja turvata yhteiskunnan hyväksymiä etuja. Sodan aikana voiton saavuttaminen oli Pentikäisen 

mukaan se etu, jota sotaväen rikoslaki piti suurimpana, ja jonka toteutumista se erityisesti 

pyrki edistämään. Tätä silmällä pitäen sotatuomarin tuli mahdollisimman hyvin tuntea maan 

sotilaallinen ja poliittinen asema sekä erityisesti joukkojen keskuudessa vallitseva kuri ja 

mieliala. Rikoksista, jotka loukkasivat edellä mainittua etua, ei saanut määrätä yhtä lieviä 

rangaistuksia kuin rauhan aikana. Rangaistuksen laatua valittaessa oli huomioitava ne 

olosuhteet, joissa rikoksentekijä oli, koska muutoin rangaistus menettäisi merkitystään. Sodan 

aikana syytetyt olivat usein sellaisissa olosuhteissa, ettei laissa säädetty rangaistus heti 

täytäntöönpantuna aiheuttanut heille kärsimystä vaan pikemminkin helpotusta. Tämä koski 

esimerkiksi karkureille ja pelkureille tuomittavia vankeusrangaistuksia.
75

 

 

Pentikäinen arveli sotaväen rikoslain antavan rangaistuksen yleisestävälle puolelle 

suuremman merkityksen kuin sen erityisestävälle vaikutukselle. Sotilasrikokset vaaransivat 

armeijan kurin ja järjestyksen, jolloin rangaistuksen ankaruuden määritteli yhteiskunnan tarve 

ja välttämättömyys. Tästä huolimatta ei rangaistuksen vaikutusta rikoksentekijään itseensä 

saanut jättää kokonaan vaille huomiota. Rangaistuksen tuli pysyä oikeassa suhteessa 

loukattuun oikeushyvään, minkä lisäksi rikoksentekijän henkilö yksilöllisine 

ominaisuuksineen ja olosuhteineen oli otettava huomioon.
76

 

 

3.2.2 Sotilasoikeudenhoito Britanniassa 

 

Suomalaisen sotilasoikeudenhoidon lähtökohtia on mielenkiintoista verrata siihen kuvaan, 

jonka Oram piirtää Britannian armeijan oikeudenhoidosta ensimmäisen maailmansodan 

aikana. Toisin kuin Suomessa, Britanniassa kenttäoikeuden puheenjohtajalta ei edellytetty 
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oikeustieteellistä koulutusta. Vasta vuodesta 1916 alkaen oikeudenkäynteihin osallistui 

juridisen koulutuksen saanut kenttäoikeusupseeri (Court Martial Officer), jonka tehtävänä oli 

varmistaa oikeudenkäynnin laillisuus.
77

  

 

Britanniassa komentajat luottivat johtamistaidon sijasta auktoriteetin (authority) voimaan. 

Tätä ajattelua tuki pelotteeseen perustuva sotilasrikoslainsäädäntö. Kuolemanrangaistus oli 

erittäin tärkeä kurinpidon väline Britannian armeijassa. Teloitusten uskottiin laajalti olevan 

ainut keino sekä kurin palauttamiseen että sen ylläpitämiseen. Vapausrangaistuksen katsottiin 

olevan vain palkinto pelkureille, ja vuonna 1915 säädettiin laki rangaistuksen 

täytäntöönpanon lykkäämisestä tarkoituksella pitää sotilaat rintamalla. 

Kuolemanrangaistusten määrä heijasteli pitkälti divisioonan komentajan suhtautumista kuriin. 

Komentaja määräsi kenttäoikeuden istunnon vain vakavimpia tapauksia varten, ja silloin, kun 

hän halusi esimerkin voimalla varoittaa muita sotilaita. Kuolemanrangaistusta ei kuitenkaan 

käytetty vain sen pelotevaikutuksen takia. Sitä käytettiin myös komentajan auktoriteetin 

vahvistamiseen.
78

  

 

Kenttäoikeuden päätöksestä ei voinut valittaa. Tuomion täytäntöönpanosta päätti 

sotanäyttämön ylipäällikkö oman harkintansa ja alempien komentajien lausuntojen 

perusteella. Lainsäädäntö edellytti ylipäällikön asettavan ratkaisussaan sotilaskurin 

oikeudenmukaisuuden (justice) edelle. Teloituksia ei kuitenkaan saanut olla liikaa, vaikka 

pelotevaikutukseen pyrittiinkin. Liian suurella teloitusten määrällä olisi saattanut olla 

haitallinen vaikutus joukkoihin. Noin 3 000 tuomitusta kuolemanrangaistuksesta 

sotanäyttämön ylipäällikkö määräsi täytäntöönpantavaksi 321, eli noin 10 prosenttia. Päätös 

kuolemanrangaistuksen vahvistamisesta ratkesi vain harvoin yksinomaan tapauksen 

olosuhteiden ja tosiseikkojen nojalla. Ratkaisun kannalta huomattavasti merkityksellisempiä 

olivat komentajien näkemys syytetyn luonteesta sekä kuritilanne syytetyn yksikössä. Kaiken 

kaikkiaan sotilasoikeudenhoidossa ei ollut kyse niinkään oikeudenmukaisuudesta (justice) 

vaan enemmänkin kurin ylläpitämisestä.
79

 

 

Sotilasoikeudenhoidon järjestämistä sodan jälkeen selvittänyt komitea oli vakuuttunut 

ylipäällikön oikeudellisen roolin tarkoituksenmukaisuudesta. Komitean mukaan ratkaisu 
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kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta oli myös tulevaisuudessa syytä jättää 

sotilasviranomaisten harkintaan, koska vain heillä oli mahdollisuus arvioida millaisia 

rangaistuksia armeijan tai tietyn joukko-osaston kuritilanne edellytti.
80

 Komitea päätyi 

samantapaiseen näkemykseen tarkastellessaan sodan aikana ilmenneitä tapauksia, joissa 

komentajat olivat puuttuneet kenttäoikeuden toimintaan. Vaatimus kurin ylläpitämisestä ohitti 

tärkeydessä muut seikat. Yksittäisiä tapauksia ei tullut edelleenkään arvioida tapauksen 

tosiseikaston perusteella, vaan lähtökohdaksi oli otettava sotatoimiyhtymän tarpeet 

kurinpidon suhteen.
81

 

 

Kaikki I maailmansotaan osallistuneet valtiot käyttivät kuolemanrangaistusta. Sotilaan riski 

joutua kuolemaantuomituksi ja teloitetuksi oli kuitenkin joissakin maissa suurempi kuin 

toisissa. Länsirintamalla riski oli erityisen suuri brittisotilailla, joita tuomittiin kuolemaan 

enemmän kuin ranskalaisia ja saksalaisia. Ero erityisesti Saksaan on huomattava. Saksan 

armeijassa tuomittiin sodan aikana 150 kuolemanrangaistusta, joista 48 johti teloitukseen. Ero 

Ranskaan ja Saksaan oli Oramin mukaan silmiinpistävä, koska Britannian armeijan 

kuriongelmat eivät poikenneet Ranskasta ja Saksasta.
82

 

 

Selitystä on Oramin mukaan haettava armeijan taustalla olevasta yhteiskunnasta, sen 

asenteista, arvoista ja lainsäädännöstä. Suhtautuminen armeijapalvelukseen vaihteli. 

Preussissa sotilaan ammatti oli arvostettu. Ranskassa armeijan identiteetti periytyi 

vallankumouksen ja Napoleonin ajan armeijasta. Valtio kantoi isällistä vastuu niistä, joiden 

oli pakko palvella armeijassa. Ero Britanniaan ei olisi voinut olla suurempi. Useimpien 

yhteiskuntaluokkien keskuudessa sotilaan ammattia pidettiin arvottomana. Erityisesti 

työväenluokka piti sitä juoppojen ja rikollisten pakopaikkana. Britanniassa asepalvelus 

perustui vapaaehtoisuuteen, ja kovaa kuria perusteltiin sillä, että se oli ainut keino hallita 

työväenluokasta rekrytoituja sotilaita. Armeijan ja työväenluokan välillä vallitsi 

molemminpuolinen epäluottamus. Vapaaehtoisuuteen perustuvasta järjestelystä seurasi, että 

Britannian sotilasrikoslainsäädännössä oli enemmän rikoksia, joista voitiin tuomita 

kuolemanrangaistus.
83
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Ranskassa ja Saksassa palvelus perustui asevelvollisuuteen. Toisin kuin vapaaehtoisuuteen 

perustuvassa Britannian armeijassa, oli asevelvollisuusarmeijoissa tultava toimeen myös 

sellaisten miesten kanssa, jotka eivät halunneet olla armeijassa. Järjestelyn piti sisältää tietty 

määrä joustavuutta ja sallivuutta. Asevelvollisuusarmeijoissa hyväksyttiin ja jopa odotettiin 

tietty määrä karkuruutta ja palvelushaluttomuutta sotilailta, joiden palvelus perustui pakkoon. 

Britanniassa ei joustavuutta sovellettu, koska miehet olivat astuneet palvelukseen 

vapaaehtoisesti.
84

 Vuonna 1918 kuolemanrangaistuksen käyttö Britannian armeijassa romahti. 

Syy oli Oramin mukaan se, että sodan alun palkka-armeija oli muuttunut 

asevelvollisuusarmeijaksi Saksan ja Ranskan tapaan. Armeijan enemmistön muodostavia 

asevelvollisia oli kohdeltava varovaisemmin kuin vapaaehtoisia. Johtajien oli täytynyt ottaa 

vastuu siitä, että he lähettivät etulinjaan miehiä, jotka eivät olleet vapaaehtoisesti tulleet 

armeijaan, ja joiden sitoutuminen sotilasrikoslainsäädäntöön ei sekään näin ollen ollut 

vapaaehtoista.
85

 

 

Sotilasoikeudenhoitoon vaikuttivat myös muut perinteet. Britannia oli yleisen rikoslain osalta 

monia muita Euroopan maita ahkerampi kuolemanrangaistuksen käyttäjä. Vuosina 1900–

1914 Englannissa ja Walesissa tuomittiin vuosittain keskimäärin 27 henkilöä 

kuolemanrangaistukseen, joista keskimäärin 15 pantiin täytäntöön. Ranskassa vastaavat luvut 

olivat 23 ja viisi. 1800-luvun Preussissa ei käytetty kuolemanrangaistuksia, ja muissa Saksan 

osissa sen käyttö oli harvinaista, vaikka kuolemanrangaistus oli otettu uudelleen käyttöön 

1878. Vaikka tilanne Saksassa 1900-luvulle tultaessa muuttuikin, oli Britannian into käyttää 

kuolemanrangaistusta omassa luokassaan. Tämä vaikutti kuolemanrangaistuksen käyttöön 

myös sotilasoikeudenhoidossa.
86

 

 

Yhdysvallat tuli mukaan I maailmansotaan sen loppuvaiheessa. Amerikkalaiset teloittivat 10 

miestä, mutta tuomiot eivät tulleet sotilasrikoksista. Oram katsoo tämän johtuvan ensinnäkin 

perinteestä. Yhdysvaltain sisällissodassa oli esiintynyt runsaasti karkuruutta, ja kenttäoikeudet 

olivat eri syistä suhtautuneet siihen lievästi. Lisäksi 50 vuotta sitten käyty sisällissota oli vielä 

tuoreessa muistissa, minkä vuoksi amerikkalaiset pitävät ajatusta omien kansalaisten 

teloittamisesta vastenmielisenä.
87
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Sodan jälkeen kritiikki sotilasoikeudenhoitoa kohtaan voimistui. Epäilykset kenttäoikeuksien 

toiminnan tasosta saivat aikaan sen, että kuolemanrangaistus sotilasrikoksista tosiasiallisesti 

poistettiin vuonna 1930. I maailmansodan tapahtumat ja erityisen teloitusten suuri määrä 

olivat olennainen tekijä kuolemanrangaistuksen poistamiseen johtaneen poliittisen mielipiteen 

kehittymisessä.
88

 Myös suhtautuminen kuriin muuttui. Puolustusministeriössä päädyttiin 

ajattelemaan, että sotilaiden kurinalaisuus saadaan voimankäyttöä ja rangaistuksia 

nopeammin ja tehokkaammin luoduksi älykkäillä ja suostuttelevilla keinoilla (intelligent and 

persuasive means). II maailmansodassa Britannian armeija ei Saksan ja Neuvostoliiton tapaan 

voinut luottaa pakkoon. Rangaistuksen uhkaan perustuvien toimenpiteiden sijasta vedottiin 

sotilaiden kunniaan, velvollisuudentuntoon ja isänmaallisuuteen.
89

 

 

Muutokset lainsäädännössä ja kurikäsityksissä eivät merkinneet sitä, etteikö 

kuolemanrangaistuksen käytölle olisi ollut kannatusta. Vuonna 1942 karkuruus oli Lähi-idän 

sotanäyttämöllä tullut niin vakavaksi ongelmaksi, että sotanäyttämön ylipäällikkö kenraali 

Auchinleck komentajiensa tukemana ehdotti kaksi kertaa puolustusministeriölle 

kuolemanrangaistuksen ottamista uudelleen käyttöön karkaamisesta ja pelkuruudesta.
90

 

Puolustusministeri ei suostunut Auchinleckin esitykseen. Lakimuutos olisi edellyttänyt 

julkisuudessa esiteltyä tilastonäyttöä siitä, että sotilaiden taistelutahto oli tullut niin huonoksi, 

että sen ylläpitäminen vaatisi äärimmäisiä toimenpiteitä. Tämä olisi ollut järkytys 

kansalaisille ja Britannian liittolaisille, kun taas vihollista se olisi rohkaissut. Jos asia olisi 

ollut ratkaistavissa vain sotilaallisen tarkoituksenmukaisuuden pohjalta, olisi ministeri 

yhtynyt sotilaallisten neuvonantajiensa kantaan, jonka mukaan kuolemanrangaistus olisi 

pitänyt ottaa uudelleen käyttöön. Mutta koska poliittiset näkökohdat olivat tilanteessa 

vähintään yhtä tärkeät kuin sotilaalliset, ei hän voinut ehdotukseen suostua.
91
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4. RIKOSTEN SYYT 

 

4.1 Rikoksentekijöiden selitykset 

 

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, alkoi tässä tarkasteltavina olevien joukkojen taistelutahto 

hiipua syksyyn tultaessa, mikä näkyi karkuruus- ja kuuliaisuusrikosten määrän kasvuna. Yksi 

rikoksiin syyllistyneistä oli 2./JR 29:ssä palvellut sotamies Ivan Sumiloff, joka oli poistunut 

yksiköstään lokakuun lopulla 1941. Sumiloffia koskeva esitutkintakertomus kuului 

kokonaisuudessaan seuraavasti: 

 
Poistuin yksin taistelusta 22.10.41 iltapäivällä ja tulin Schumilichan kylään yöllä. Poistuin, 

koska hermoni eivät pitäneet. 

 

Lisävalaistusta Sumiloffin teon vaikuttimista ei saatu kenttäoikeudessakaan, sillä syytetty 

tyytyi ainoastaan uudistamaan esitutkinnassa kertomansa.
92

 Sotamies Sumiloff oli siinä 

mielessä tyypillinen rikokseen syyllistynyt sotilas, että hän perusteli tekoaan heikoilla 

hermoilla. Kolme neljäsosaa 7.D:n rikoksista tuomituista sotilaista mainitsi tekonsa johtuneen 

hermojen pettämisestä tai pelosta. 11.D:n sotilaiden keskuudessa mainittu peruste oli vieläkin 

yleisempi. Reilut neljä viidesosaa rikoksen tehneistä mainitsi tekonsa syyksi hermojen 

pettämisen tai pelon.
93

  

 
Komppaniassani on yleinen tilanne nyt lähellä lakipistettään: Kuumesairaita n. 10. Muita 

(päänhumisemista, särkyä, ripulia, harhanäkyjä) lievempiä n. 20. [P]ahempia 6 kpl.  

― 

3.joukkue, joka joutuu olemaan melkein ilman vaihtoja, on ilmoittanut lähtevänsä, elleivät pääse 

edes hetkeksi lepäämään. Jatkuvia harhanäkyjä ja aaveita miltei suurimmalla osalla miehistä. 

Luotettavia tällä kertaa n. joukkueen verran, mutta saattavat nekin loput katketa millä hetkellä 

hyvänsä. 

Taistelunhaluinen komppaniani on nyt loppuunajettu ja surkeassa kunnossa.  

― 

Yritän joukk:n johtajien kanssa parhaani loppuun asti, mutta aavistan pahinta, elleivät mieheni 

saa edes yhtä yötä levätä, joten ilmoitan ajoissa, ennenkuin on katastrofi.
94 

 

Luutnantti Reino Korven kirje esimiehelleen heijasteli niitä syitä, joihin myös rikoksesta 

tuomitut usein vetosivat. Kuten kirjeessä, myös oikeudenkäyntiaineistossa nousevat esiin niin 

psyykkinen rasitus kuin väsymykseen ja fyysiseen terveyteen liittyvät ongelmat. Hieman yli 

viidennes 7.D:n rikoksentekijöistä kertoi väsymyksen vaikuttaneen tekoonsa. 11.D:ssa 

                                                 
92

 7.DE KeO 13.11.1941/38 §; SYO 797/1941. KA. 
93

 Rikoksentekijät/7.D, Rikoksentekijät/11.D. Kulomaan käyttämässä aineistossa kolme neljäsosaa karkureista 

perusteli tekoaan pelolla tai hermojen pettämisellä (Kulomaa 1995, 116). Mainittu syy oli yleinen myös 

joukkokieltäytymisiin osallistuneiden sotilaiden keskuudessa (Muttilainen 1984, 56).  
94

 1./JR 30:n päällikön, luutnantti Reino Korven kirje I/JR 30 komentajalle 28.10.1941. T 3714/7. KA. 



27 

 

väsymyksen mainitsi 10 prosenttia tuomituista. Jonkin vaivan tai sairauden maininneita oli 

hieman enemmän. Niihin viittasi reilu viidesosa 7.D:n rikoksentekijöistä, ja 11.D:ssa ne 

mainitsi neljännes rikokseen syyllistyneistä.
95

 

 
Taulukko 1. Rikoksista tuomittujen ilmoittamat tekojensa vaikuttimet. Osuus 

rikoksentekijöistä.
96

  

 

  7.D 11.D 

Hermot & pelko 73 % 85 % 

Terveys 30 % 23 % 

Väsymys 23 % 10 % 

Koti 8 % 6 % 

Motivointi 3 % 1 % 

Huolto 2 % 1 % 

Muu 5 % 3 % 

 

 

4.2 Sotilasjohdon ja oikeudenhoitoviranomaisten käsitykset  

 

Sotaa edeltäneen ajan käsitykset ilolla oppimisesta ja vapaaehtoisesta kurista saattavat 

jatkosodan ensimmäisen vuoden kuriongelmat huomioiden vaikuttaa ylioptimistisilta. 

Talvisodan kokemuksien valossa näkemykset rangaistusten vähäisestä merkityksestä kurin 

ylläpidossa olivat kuitenkin osoittautuneet oikeiksi. Karkuruus- ja kieltäytymisrikoksia oli 

ollut hyvin vähän. Armeijan motivaatio oli ollut hyvä, eikä pakkokuria ollut tarvittu.  Ajatus 

kurinalaisuudesta suomalaisen sotilaan suorastaan sisäsyntyisenä ominaisuutena ei näyttänyt 

kaukaa haetulta. Syksyllä 1941 armeijan upseeristo oli kuitenkin ennen kokemattoman 

ongelman edessä: miehet olivat alkaneet karata yksiköistään ja kieltäytyä taistelusta.  

 

Paavo Talvelan muistelmia lukuun ottamatta tiedossani ei ole komentajien näkemyksiä 

valottavaa yksityisluontoista lähdeaineistoa. Komentajien suhtautumisen osalta onkin 

nojauduttava virallisiin asiakirjoihin, joissa niissäkin kysymyksen käsittely on melko vähäistä. 

Joukko-osastotasolta löytyy vain yksi näkemys kuriongelmien syistä. JR 30 komentajan 

everstiluutnantti Erkki Ruotsalon mukaan rykmentissä lokakuun loppupuolella tapahtuneiden 

kieltäytymisten taustalla oli ollut ensinnäkin väsymys. Vastassa oli myös ollut ”tämän sodan 
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ehkä lujin ryssä, siperialaiset rykmentit”. Miesten motivaatiota oli heikentänyt myös se, että 

taistelu oli käyty ”kaukana vieraalla maalla” Syvärin eteläpuolella.
97

 

 

Kysymys VI AK:n komentajan kenraalimajuri Paavo Talvelan asennoitumisesta on 

mielenkiintoinen, koska hänen armeijakunnassaan tuomittiin vuoden 1941 ainoat 

kuolemanrangaistukset. Talvela näyttää olleen tietoinen esimerkiksi 7.D:n joukkojen 

väsymyksestä ja terveysongelmista.
98

 Se, onko hän nähnyt näillä seikoilla olevan syy-yhteyttä 

rikoksiin, ei Talvelan päiväkirjamerkinnöistä selviä. Talvelan luonne huomioiden on 

todennäköistä, että hänen ajattelussaan mitkään seikat eivät voineet vähentää karkuruuden tai 

kieltäytymisen moitittavuutta. Talvela oli kiivasluonteinen ja kunnianhimoinen komentaja, 

joka kärsimättömästi vaati tuloksia itseltään ja muilta. Hän oli ehdoton ja itsepintainen, eikä 

sietänyt minkäänlaisia poikkeamia antamistaan käskyistä.
99

 Karkaamiseen ja kieltäytymiseen 

syyllistyneet sotilaat olivat Talvelalle ”kurjia pelkureita ja raukkoja”, joita ei saanut sääliä.
100

  

 

Karkureita ja kieltäytyjiä koskevien määräysten perusteella on ilmeistä, että väsymyksen 

vaikutus joukkoihin oli huomioitu myös Mikkelin päämajassa. Elokuussa 1941 annettujen 

määräysten mukaan karkurin syytteeseenpanossa tuli huomioida, oliko kyse ”satunnaisista 

olosuhteista, väsymyksestä, tottumattomuudesta rintamaelämään” tai muusta sen kaltaisesta 

syystä.
101

 Marraskuussa annetun käskyn mukaan ”satunnaisten ulkonaisten olosuhteiden 

vaikutuksesta” palveluksesta kieltäytyneet oli palautettava palvelukseen. Tällaisina 

olosuhteina pidettiin muun muassa väsymystä, rintamaelämään tottumattomuutta ja huollon 

puutteellisuutta.
102

  

 

Päämajan marraskuussa antamassa määräyksessä mainittiin eräänä huomioon otettavana 

seikkana kiihotus. Mikäli päällikön arvion mukaan joukossa oli odotettavissa vakavaa 

kurittomuutta, johon sitä oli kiihotettu, oli hänen viipymättä ilmoitettava tästä esimiehelleen. 

Sikäli kun kurittomuus oli ollut seurausta jonkun ja joidenkin yllytyksestä, oli nämä 

viipymättä pidätettävä ja asetettava syytteeseen.
103

 Pyrkimys löytää karkureiden ja 

kieltäytyneiden joukosta kiihottajia ja yllyttäjiä selittyy todennäköisesti usealla seikalla. 
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Suurten miesmäärien lähettäminen rintamajoukoista vankilaan ei ollut armeijan edun 

mukainen ratkaisu. Koska rikoksen alkuunpanijan teko oli moitittavampi, puolsi myös tämä 

seikka ainoastaan kiihottajien rankaisemista. Päämajan valvontaosaston VI AK:n alatoimiston 

päällikön, luutnantti Ernst Karapään mukaan ”[s]yntipukkien ankara rankaiseminen vastaisi 

yleistä oikeuskäsitystä ja olisi varoittavana esimerkkinä tehokkuudeltaan paras”.
104

  

 

Kiihottajien ja yllyttäjien etsimisessä on saattanut olla kyse myös tarpeesta löytää mielekäs 

selitys laajenevalle kuriongelmalle. Talvisodan käytännössä moitteettoman taistelutahdon 

jälkeen jatkosodan karkuruus ja kieltäytymiset olivat ikävä yllätys armeijan ylimmälle 

johdolle ja etulinjan komentajille. Komentajien näkökulmasta kuriongelmien selittyminen 

kyseenalaisten aineksien suorittamalla kiihotuksella olisi ollut myös sikäli mielekästä, että se 

olisi vähentänyt heidän omaa vastuutaan kuriongelmien synnystä. Kiihotuksen ja yllytyksen 

olemassaoloa selviteltiin viidessä tutkimusaineistoon kuuluvassa rykmentissä, mutta viitteitä 

niistä ei suoritetuissa tutkimuksissa löytynyt.
105

 

 

Rikosten syitä pohdittiin myös sotatoimiyhtymien oikeusasioita hoitavilla hallinnollisilla 

osastoilla. Siellä kiinnitettiin huomiota ensinnäkin henkilöstöön. Taistelujoukkoihin oli 

joutunut henkilöitä, joilla ei ollut edellytyksiä kestää sodan rasituksia. Ylirasittunut päällystö 

ei myöskään ollut jaksanut kiinnittää tarpeeksi huomiota miesten kuntoon. Ongelmia olivat 

aiheuttaneet myös puutteet lääkärintarkastuksissa, hygieniassa sekä elintarvikehuollossa. 

Miehet olivat väsyneitä, eikä yleistilanteesta tiedottaminen ollut ollut riittävää.
106

 

 

Joukkojen rikollisuustilannetta seurattiin myös päämajan valvontaosastolla. VI AK:n 

alatoimiston päällikkö luutnantti Ernst Karapää näki rikosten taustalla useita syitä. Sodan oli 

ensinnäkin odotettu olevan lyhyt, ja sen jatkumisella oli ollut mielialoja masentava vaikutus. 

Kovat taistelut ilman lepoa olivat myös kuluttaneet miesten hermoja ja horjuttaneet 

tasapainoa ”täysin isänmaallisissakin aineksissa”. Riittämätön lepo ei ollut mahdollistanut 

fyysisen ja psyykkinen kunnon palautumista.  Ongelmia oli seurannut myös päällystön 

miehille antamista lupauksista. Kun niitä ei oltu voitu pitää, oli se horjuttanut esimiehiä 
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kohtaan tunnettua luottamusta. Joukkojen motivaatiota oli puolestaan heikentänyt se, että Itä-

Karjalan aate oli tavallisille rivimiehille jäänyt epäselväksi.
107

  

 

5.D:n sotatuomarina toiminut luutnantti Aarne Palomäen mielestä rikosten syyt olivat 

vaihdelleet sodan eri vaiheissa. Alussa rikosten taustalla oli ollut tottumattomuutta 

rintamaelämään ja varsinkin nostomiehillä vaarallisilta tuntuvien olosuhteiden aiheuttamaa 

pelkoa. Sodan jatkuessa alkoivat väsymys ja tappiot vaikuttaa. Ongelmia oli aiheutunut myös 

vanhan valtakunnanrajan ylittämisestä sekä lupauksista, joita päällystö syytettyjen mukaan oli 

antanut hyökkäyksen pysähtymisestä Syvärille.
108

 

 

11.D:n sotatuomari Paavo Alkio tarkasteli rikosten syitä selostuksessaan divisioonan 

sotatuomarin toiminnasta. Se ilmensi lähinnä Alkion kuulemia syytettyjen omia ilmoituksia. 

Hänen mukaansa sodan myöhemmissä vaiheissa esiintyneiden hajaantumisilmiöiden syyksi 

”lienee kuulusteluissa yleensä selvinnyt” sotaväsymys.
109

 Päiväkirjamerkinnässään 

marraskuun puolivälissä 1941 Alkio näkee rikosten taustalla vaikuttaneet syyt seuraavasti: 

 
Minusta tämä on elämäni tähänastisista tehtävistä synkin: minun on pantava kuritushuoneeseen 

satakunta miestä, jotka eivät ole rikollisia, mutta ovat hiukan heikompi kuin toverinsa. Yleensä 

tämän päivän syytetyt vaikuttavat reiluilta miehiltä; he sanoivat vain ylenmääräisten rasitusten 

johdosta menettäneensä hermonsa ja ruvenneensa pelkäämään.
110

 

 

Rikollista tahtoa oli Alkion mukaan loppujen lopuksi vähän, sillä ”[v]altava enemmistö 

tuomittavistani on aivan tavallisia, erehtyväisiä ihmisiä, useimmiten sellaisia, joita ei ole luotu 

sotilaiksi ja jotka sodan erikoiset ja heille aikaisemmassa elämässä oudot olosuhteet ovat 

johtaneet hairahduksiin”.
111

 

 

5. SOTILASJOHDON REAGOINTI RIKOKSIIN 

 

5.1 Syytteeseenpanon siirtäminen  

 

Rikoksiin syyllistyneiden sotilaiden käsittelyn päälinjat määräsi päämaja. Sen 

toimintavapautta rajoitti rikosoikeudessa noudatettava legaliteettiperiaate. Legaliteetti- eli 
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syyttämispakkoperiaate oli STL:n ja RVA:n säännösten nojalla voimassa myös 

sotilasoikeudenhoidossa. Syyttäjällä oli velvollisuus nostaa syyte jokaisesta tietoonsa tulleesta 

rikoksesta. Jos kyse oli rikoksesta, josta SRL:n mukaan ei voitu määrätä järjestysrangaistusta, 

ei päälliköllä ollut harkintaoikeutta syytteeseenpanon suhteen. Hänen tuli viipymättä jättää 

asia kenttäoikeuden käsiteltäväksi sen jälkeen, kun syyttäjä oli tehnyt hänelle ilmoituksen 

syytteeseen pantavasta asiasta.
112

 

 

Päämajan ensimmäinen, karkureita koskenut käsky, oli yhdenmukainen legaliteettiperiaatteen 

kanssa. Karannut sotilas oli pantava syytteeseen joko sotatoimiyhtymänsä tai 

suojeluskuntapiirinsä kenttäoikeudessa.
113

 Karkurien määrän kasvaessa järjestely osoittautui 

kuitenkin sodanjohdon näkökulmasta epätarkoituksenmukaiseksi. Päämajassa 31.7.1941 

laaditun muistion mukaan syytteeseenpano johti karkurin tarkoituksen toteutumiseen: 

vapausrangaistukseen tuomittu sotilas pääsi pois rintaman hengenvaarasta. Muistiossa 

todettiin STL:n edellyttävän syytteen nostamista, mutta koska ”[s]odan aikana on kuitenkin 

katsottava, että ennen näitä oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä voi olla 

noudatettavana maapuolustuksen välittömästi asettamat vaatimukset… ei voida katsoa 

lainvastaiseksi sitä ehdotettua menettelyä, että annetaan lupa syytteen nostamisen 

lykkäämiseen sodan aikana”.
114

 

 

Sotilaallisen tarkoituksenmukaisuuden merkitys oli ilmennyt puolustusvoimien palveluksessa 

olleiden juristien ajattelussa jo ennen jatkosotaa. II AKE:n oikeustoimiston päällikkönä 

talvisodassa palvellut reservin luutnantti ja Viipurin hovioikeuspiirissä valtionsyyttäjänä 

toiminut varatuomari Onni Vilanka tarkasteli kysymystä 11.7.1940 pitämässään esitelmässä. 

STL mukaan korkeimman oikeuden tuli nimittää kenttäoikeuksien puheenjohtajat. Syksyllä 

1939 puolustusvoimien komentaja oli kuitenkin saanut korkeimmalta oikeudelta valtuuden 

nimittää puheenjohtajat. Saattoiko korkein oikeus laillisesti luovuttaa komentajalle mainitun 

valtuuden, oli kysymys, jota Vilanka ei halunnut pohtia. Toimenpidettä kuitenkin puolsivat 

”useat tarkoituksenmukaisuussyyt”. Menettelyä voitiin Vilangan mukaan pitää esimerkkinä 

joustavuudesta, jonka taustalla oli maan joutuminen sodan vaaraan. Samanlaisesta 
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tarkoituksenmukaisuudesta kumpuavaa joustavuutta osoitti Vilangan mukaan myös se, että 

puolustusministeriö oli joulukuussa 1939 antanut puolustusvoimien ylipäällikölle oikeuden 

muuttaa ja täydentää kenttäoikeuksien järjestelyä, vaikka STL:n mukaan asiasta määrääminen 

kuului valtioneuvostolle.
115

 

 

Sotilaallista tarkoituksenmukaisuutta korostava päämajan näkemys sai heinäkuussa 1941 

tukea arvovaltaiselta taholta. Oikeusministeri Oskari Lehtonen totesi 26.7.1941 

lähettämässään ja päämajan tietoon tulleessa yksityiskirjeessä monen karkurin ja muun 

rikollisen nimenomaan pyrkivän vankilaan rikokseen syyllistymällä. Rikoksiin syyllistyneitä 

ei oikeusministerin mukaan tulisi ”panna valtion sapuskoihin, vaan entistä kovempaan 

palvelukseen”. Kuri lujittuisi ja karkaaminen vähenisi, kun joukkojen keskuuteen leviäisi tieto 

siitä, ettei karkaaminen veisikään vankilaan, vaan jopa rintamaa ankarampiin oloihin. Syyte 

voitaisiin nostaa myöhemmin, esimerkiksi sodan päättymisen jälkeen.
116

 

 

Sotilaallinen tarkoituksenmukaisuus johti järjestelyyn, joka oli voimassa olleen lainsäädännön 

ja legaliteettiperiaatteen vastainen. Päämajan 12.8.1941 antaman käskyn mukaan yhtymän tai 

suojeluskuntapiirin komentaja sai harkintansa mukaan määrätä karanneen sotilaan 

palautettavaksi joukko-osastoonsa ja jättää kysymyksen syytteen nostamisesta toistaiseksi 

ratkaisematta. Palauttamisen edellytyksenä oli, että karkaamisen taustalla oli ”ilmeisen 

uppiniskaisuuden” ja tarkoituksellisen velvollisuuksien välttelyn sijasta satunnaisia 

olosuhteita, kuten väsymys ja tottumattomuutta rintamaelämään. Karanneelle sotilaalle tuli 

selittää, että tämä oli syyllistynyt rikokseen, josta normaalisti seuraa kuritushuonerangaistus ja 

että syytteen nostaminen jää riippumaan hänen tulevasta käyttäytymisestään. Jos karkaaminen 

uusiutuisi, tuomittaisiin hänelle rangaistus molemmista rikoksista.
117

  

 

Noin kaksi kuukautta käskyn jälkeen lainsäädäntöä tarkistettiin paremmin tosiasiallista 

tilannetta vastaavaksi. STL 43.1 §:n mukaan sotaväestä karannut henkilö oli vangittava. 

11.10.1941 lainkohtaa muutettiin siten, että karkurin vangitseminen ei enää ollut pakollista, 

vaan jäi riippumaan hänen esimiestensä harkinnasta. Lainmuutoksen logiikkaa ei voi 

ymmärtää muutoin kuin siten, että karkurin vangitsematta jättämisestä katsottiin seuraavan, 

ettei teko enää tullut syyttäjän tietoon. Syyttämispakkoperiaate voitiin sivuuttaa, ja 
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lainmuutoksella karkureiden käsittely saatettiin, Jukka Lindstedtiä lainatakseni, ”ainakin 

pääosin lailliselle pohjalle”.
118

 

 

Päämajan käsky syytteen lykkäämisestä koski aluksi vain karkaamisesta epäiltyjä sotilaita. 

Marraskuun alussa annetulla käskyllä sama menettely määrättiin koskemaan myös 

kieltäytymisestä epäiltyjä. Edellytyksenä oli nytkin, että teon taustalla ei ollut nimenomainen 

halu rikkoa palvelusvelvollisuutta vastaan vaan edellä mainitut ulkoiset olosuhteet. 

Olennainen ero liittyi rangaistusuhkaan. Kieltäytyjälle tuli tehdä selväksi, että hän oli 

syyllistynyt rikokseen, josta joissakin tapauksessa voitiin tuomita myös 

kuolemanrangaistus.
119

 

 

Tieto käskyteitse annetusta oikeudesta lykätä syytteen nostaminen ei tavoittanut kaikkia. 

5.DE:n kenttäoikeus oli marraskuussa 1942 tuominnut kaksi henkilöä kapinasta ja kaksi 

muuta yllytyksestä kapinaan. Kolmen muun henkilön osalta syytettä ei ollut nostettu, vaikka 

päämajan valvonta-osaston vastavakoilutoimiston päällikön käsityksen mukaan heidän 

tekonsa olivat täysin rinnastettavissa tuomittujen toimintaan. Vastavakoilutoimiston päällikön 

mukaan menettely ei vastannut yleistä oikeuskäsitystä, minkä vuoksi hän pyysi päämajan 

hallinnollista toimistoa kiinnittämään asiaan huomiota ”ilmeisesti lakiin perustumattoman 

menettelyn välttämiseksi vastaisuudessa”.
120

 Vastauksessaan päämajan hallinnollisen 

toimiston päällikkö Paavo Kekomäki viittaisi päämajan 3.11.1941 antamaan käskyyn, jonka 

mukaan komentajalla oli oikeus siirtää syytteeseenpano toistaiseksi. Koska 5.D:n komentaja 

oli kyseisessä tapauksessa menetellyt käskyn mukaisesti, ei asia antanut aihetta 

toimenpiteisiin.
121

 

 

5.2 Rangaistuksen täytäntöönpanon siirtäminen 

 

Sotilaallinen tarkoituksenmukaisuus määritteli myös suhtautumista kenttäoikeuden 

tuomitseman rangaistuksen täytäntöönpanoon. STL 77.1 §:n mukaan kenttäoikeuden 

lainvoimainen päätös oli viipymättä pantava täytäntöön. Talvisodan aikana annetulla 

hallituksen esityksellä ja 16.3.1940 voimaan astuneella lailla (16.3.1940/93) 

oikeudenkäynnistä sotatuomioistuimissa sodan aikana säädettiin, että päällikkö saattoi STL 
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77.1 §:n estämättä siirtää päätöksen täytäntöönpanon toistaiseksi, enintään kuuden kuukauden 

ajaksi.
122

 Päämajan mukaan mainitun lain tarkoituksena oli saattaa sodanaikainen 

oikeudenkäyntimenettely paremmin sodanajan vaatimuksia vastaavaksi, ja niinpä se 

heinäkuun alussa 1941 muistutti mahdollisuudesta siirtää rangaistuksen täytäntöönpano.
123

 

Elokuun lopulla päämaja ei enää tyytynyt muistuttamaan asiasta. Päämajan määräyksen 

mukaan syyttäjä ei saanut vaatia syytetyn vangitsemista, ellei yleisen järjestyksen tai 

turvallisuuden ylläpitäminen sitä ehdottomasti vaatinut. Yhtymän tai suojeluskuntapiirin 

komentajan oli puolestaan ”yleensä siirrettävä” rangaistuksen täytäntöönpano, ellei 

tuomioistuin ollut määrännyt syytettyä vangittavaksi. Vapausrangaistus tuli määrätä heti 

täytäntöönpantavaksi vain siinä tapauksessa, että tuomittu terveydentilansa tai ”rikoksensa 

osoittaman niskoittelun” vuoksi oli rintamapalvelukseen sopimaton.
124

 

 

5.3 Esimiehen aseenkäyttö 

 

Päämajan 3.11.1941 antamassa käskyssä ei käsitelty ainoastaan kieltäytyjien 

syytteeseenpanoa, vaan tottelemattomuustapauksia laajemminkin. Käskyssä nostettiin esille 

päällikön velvollisuus järjestyksen ylläpitoon: 

 
Jos…joukko-osastossa ilmenee tottelemattomuutta esim. joukkokieltäytymisen muodossa, eikä 

paikalla oleva, vähintään pataljoonankomentajan (vastaavan) aseman omaava päällikkö voi 

henkilökohtaisella vetoomuksellaankaan saada joukko tottelemaan, on sanotun päällikön, mikäli 

tilanne ei esim. vihollisen hyökkäyksen takia ole sellainen, että SJ:n 5 §:ssä tarkoitettuihin 

ankarimpiinkin pakkotoimenpiteisiin on välittömästi ryhdyttävä, pidätettävä kaikki 

tottelemattomuuteen syyllistyneet. 

 

Velvollisuus ryhtyä ”ankarimpiinkin pakkotoimenpiteisiin” ei koskenut vain rykmentin- ja 

pataljoonankomentajaa, vaan myös alempia upseereja. Käskyn mukaan: 

 
Ellei vähintään pataljoonankomentajan (vastaavan) asemassa olevaa päällikköä ole saapuvilla, 

on alemman päällikön, mikäli tilanne ei välttämättä vaadi ankarampien pakkokeinojen 

käyttämistä, ilmoitettava asiasta sanotussa asemassa olevalle komentajalle… . 

 

Käskyn liitteenä oli lyhennysote sotaväen järjestyssäännön (SJ) 5 §:stä: 

 
Kun sotaväessä yleistä järjestystä häiritään tai kun kapina on tekeillä, on päällikkö velvollinen, 

ellei muuta keinoa ole, pakkokeinoin saattamaan ne tottelemaan, jotka eivät tahdo täyttää 

velvollisuuksiaan, sekä järjestyksen palauttamiseksi ryhtymään kaikkiin hänen käytettävissään 
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oleviin toimenpiteisiin. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on jokainen sotilas, arvoasteeseen 

katsomatta, velvollinen avustamaan päällikköä.
125

 

 

Käskyssä ei täsmennetty, mitä ”ankarimmat pakkotoimenpiteet” tai ”kaikki käytettävissä 

olevat toimenpiteet” käytännössä tarkoittivat. Päämajan myöhemmistä käskyistä käy 

kuitenkin ilmi, että kyse oli aseen käyttämisestä. Ylipäällikkö Mannerheimin itse 

allekirjoittamassa kesäkuussa 1942 annetussa käskyssä komentajia kehotettiin kiinnittämään 

vakavaa huomiota kurittomuusilmiöihin ja niiden estämiseen.  

Samalla kun korostan kurin ja järjestyksen säilymisen välttämättömyyttä, viittaan sotaväen 

järjestyssäännön 5 §:ään, jonka mukaan asianomainen päällikkö on velvollinen, milloin 

sotaväessä yleistä järjestystä häiritään tai kapina on tekeillä eikä muuta keinoa ole, pakko 

keinoin ja siis äärimmäisessä tapauksessa asettakin käyttämällä saattamaan ne tottelemaan, jotka 

eivät tahdo täyttää velvollisuuksiaan, sekä järjestyksen palauttamiseksi ryhtymään kaikkiin 

hänen käytettävissään oleviin toimenpiteisiin.
126

 
 

Esimiehen pakkokeinoihin palattiin uudelleen Neuvostoliiton aloitettua suurhyökkäyksen 

Karjalan kannaksella kesäkuussa 1944. Yleisesikunnan päällikön, kenraali Erik Heinrichsin 

allekirjoittaman käskyn mukaan yksiköstään karannutta karkuria oli käskettävä viipymättä 

palaamaan yksikköönsä.  

 
Jos karkuri… kieltäytyy käskyä noudattamasta eikä ota toistetustakaan käskystä ojentuakseen, 

on hänet pakkokeinoin, tarpeen tullen ankarintakin aseellista pakkokeinoa käyttäen, palautettava 

järjestykseen.
127

  

 

Viimeisen kerran aseenkäyttö mainittiin heinäkuun puolivälissä 1944. Päämajan taholta 

muistutettiin kahdesta pakkokeinojen käyttöön liittyvästä sotaväen rikoslain säännöksestä. 

SRL 72 §:n mukaan päällikköä, joka jätti käyttämättä valtaansa estääkseen karkaamisen tai 

paon tai saattaakseen kieltäytyjän kuuliaisuuteen, uhkasi enimmillään kahdeksan vuoden 

kuritushuonerangaistus. Sama koski päällikköä, joka jätti ryhtymästä tehokkaisiin toimiin sitä 

vastaan, joka aiheutti epäjärjestystä tai pelkoa sotajoukossa. SRL 38 §:n 5-kohta puolestaan 

vapautti rangaistuksesta päällikön, joka taistelun aikana haavoitti tai surmasi taistelusta 

pakenevan, käskyä vastustavan tai toistetun käskyn täytäntöönpanosta kieltäytyvän 

alaisensa.
128
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Heinäkuuhun 1944 mennessä päämaja oli tehnyt selväksi, että se edellytti päälliköiden 

tarvittaessa käyttävän asetta kurin ja järjestyksen ylläpitämiseen. Vuonna 1941 asia oli esitetty 

peitellymmin. Sodan jatkuessa käskyjen ilmaisu muuttui koko ajan selkeämmäksi ja 

konkreettisemmaksi. Siinä missä syksyllä 1941 puhuttiin ”ankarimmista pakkokeinoista” 

käskettiin päälliköitä kesällä 1944 käyttämään aseellista pakkokeinoa samalla muistuttaen, 

että alaisensa tietyissä olosuhteissa surmaava esimies vapautuu rangaistuksesta. 

 

Kaikkia komentajia aseenkäyttömahdollisuudesta ja -velvollisuudesta ei ollut tarpeen 

muistuttaa. VI AK:n komentaja kenraaliluutnantti Paavo Talvela oli jo lokakuussa 1941 

käskenyt alaisensa 5.D:n komentajan, eversti Karhun antamaan seuraavan käskyn: 

 
 Vihollisen tulen alla kieltäytyvä tai karkaava, joka toiminnallaan saattaa joukon vaaraan,  

 ammutaan päällystön toimesta heti. Päällikkö, joka ei käytä kaikkia hänelle annettuja    

 keinoja kurin ja joukon taistelutehon ylläpitämiseksi, tekee itsensä syypääksi tekoon, josta  

 rangaistaan SR (sic) 72 §:n mukaan.
129

 

 

Mainintoja aseen käyttämisestä ei aineistossa ole, mutta muutaman kerran aseella oli uhattu. 

Elokuussa 1941 oli ”suuri joukko” II/JR 22:n miehiä kokoontunut yhteen kieltäytyen 

lähtemästä etulinjaan. Vasta kun 3.K:n päällikkö oli aseella uhannut kieltäytyneitä, oli osa 

miehistä seurannut mukana osan kuitenkin edelleen kieltäytyessä.
130

 JR 30:ssa ei aseella 

uhkaamisella sen sijaan ollut ollut toivuttua vaikutusta. 7.D:n valvontaupseeri raportoi 

marraskuun alussa lukuisista kieltäytymistapauksista kaikissa rykmentin yksiköissä.  

 
Loppuunväsyneet miehet ovat yksinkertaisesti kesken taistelunkin lähteneet laahustamaan 

taaksepäin ja kehoituksista huolimatta eivät ole suostuneet palaamaan taisteluun. Päällystön 

uhatessa ampumisella, on vastaus tullut välittömästi, että sama se minne kuolee.
131

 

 

5.4 Puhuttelut 

 

Karkureille pidettävistä puhutteluista oli maininta jo päämajan elokuussa antamassa käskyssä. 

Marraskuun alussa annetun käskyn mukaan vähintään pataljoonan komentajan aseman 

omaavan upseerin tuli tottelemattomuustapauksissa pyrkiä henkilökohtaisella vetoomuksella 

saamaan niskoittelevat sotilaat tottelemaan. Tutkimusaineistossa on useita mainintoja 

päällystön pitämistä puhutteluista. Tilanteet vaihtelivat muutamien henkilöiden jututtamisesta 
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yli 200 henkilön massatilaisuuksiin. Tyypillisesti kyse oli tilanteista, joissa rintamalta 

poistuneet sotilaat oli koottu yhteen jatkotoimenpiteitä varten. Karkureiden säilytyspaikkoina 

käytettiin muun muassa kirkkoja ja kouluja, missä puhuttelut suoritettiin.
132

 Puhuttelujen 

tarkoituksena oli saada miehet tottelemaan eli palaamaan takaisin rintamalle. Kovin hyvin 

tässä ei onnistuttu, sillä esimiesten kehotusta noudatti vain kolmannes puhutelluista. 

Taulukossa on esitetty ne puhuttelutilaisuudet, joiden osalta puhuttelun lopputulos on 

mahdollista selvittää.  

 
Taulukko 2. Esimiesten karkureille ja kieltäytyjille tutkimusaineistoon kuuluvissa joukko-

osastoissa vuonna 1941 pitämät puhuttelut. Puhuteltujen määrä sekä 

esimiehen kehotusta noudattaneiden osuus.
133

  

 

Ajankohta Yksikkö Puhuttelun pitäjä Henkilöitä 
läsnä 

Osuus  % 

5.10.1941 9./JR 51 III P:n kom. kapt. Eino 
Puhakka 
9.K:n pääll. ltn. TK Rossi 

80 43 

5.10.1941 8./JR 51 Ltn. Esko Soininen 86 0 

n. 
23.10.1941 

II/JR 30 III/JR 30:n kom. maj. 
Väinämö 

Yli 200 ― 

25.10.1941 JR 29 Ev.ltn Snellman 180 69 

1.11.1941 I/JR 23 Maj. Onni Lampinen 40 8 

2.11.1941 III/JR 23 Maj. Hugo Lahtinen 29 21 

4.11.1941 JR 9, JR 29  
JR 30 JR 51134 

Ev.ltn Gustaf Honkanen 92 8 

13.11.1941 I/JR 23 Maj. Onni Lampinen 4 0 

4.12.1941 JR 9, JR 29,  
JR 30, JR 51, 
Kev.Os 15, 
Rask.Psto 28 

Ev. Aarne Svensson 85 2 

12.12.1941 14.Raja.K Ev. A. Kuistio 13 77 

19.12.1941 JR 9  (6) 
JR 30 (21) 

― 27 93 

19.12.1941 1./YRK ― 42 0 

19.12.1941 1./YRK ― 42 100 

 

 

Puhuttelujen sisällöstä on aineistossa niukasti tietoja ja ne ovat paikoin ristiriitaisia. 

Esimerkiksi I/JR 23:n karkureita 1.11.1941 puhutellut majuri Onni Lampinen on kertojasta 
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riippuen kysynyt puhuteltavilta lähtevätkö he rintamalle, kehottanut heitä lähtemään rintamalle 

ja käskenyt heitä lähtemään rintamalle.
135 Lähes poikkeuksetta puhuttelut kuvataan aineistossa 

siten, ettei niissä ole annettu käskyjä. Puhetapa on lähempänä päämajan käskyssäkin 

mainittua ”vetoamista”. Puhuteltavia kehotettiin palaamaan takaisin rintamalle, heiltä kysyttiin 

halukkuutta palata rintamalle, heille annettiin tilaisuus palata yksikköön ja heidän 

mielipidettään tiedusteltiin. 

 

Karjalan armeijan komentaja, kenraali Erik Heinrichs kiinnitti vuoden 1942 alussa huomiota 

puhutteluiden toteutustapaan. Hänen mukaansa puhutteluissa oli esiintynyt ”syyllisten 

suostuttelua sotilasvelvollisuuksien täyttämiseen”. (Kursivointi TK). Käskyssään Heinrichs 

kielsi antamasta puhutteluille senkaltaista sävyä. Puhuteltaville oli tehtävä täysin selväksi, että 

he olivat tehneet rikoksia, joista eräissä tapauksissa saattoi seurata kuolemanrangaistus.
136

 

Päämajan hallinnollisen toimiston v.s. päällikkö Paavo Kekomäen mukaan kuriongelmien 

hoidossa oli ylipäätään korostunut pehmeä lähestymistapa. Tavaksi oli tullut käyttää 

puhutteluja, suostuttelua ja syytteiden lykkäämistä.
137

 

 

6. SOTATUOMIOISTUIMET 

 

6.1 Kenttäoikeus 

 

Sotilasrikosasioissa noudatettavasta menettelystä säädettiin sotatuomioistuimista ja 

oikeudenkäynnistä niissä annetussa laissa (93/16.4.1920). Sotilasrikokset käsiteltiin 

jatkosodan aikana ylipäällikön määräyksestä perustetuissa kenttäoikeuksissa. 

Kenttäoikeudessa oli lainoppinut puheenjohtaja sekä jäseninä yksi vähintään luutnantin 

arvoinen upseeri ja yksi alipäällystöön tai miehistöön kuuluva sotilas. Sotilasjäsenet määräsi 

tehtäväänsä sotatoimiyhtymän komentaja periaatteessa erikseen jokaista istuntoa varten. 

Käytännössä jäsenet kuitenkin usein määrättiin määräajaksi. Syyttäjänä kenttäoikeudessa 

toimi vähintään luutnantin arvoinen upseeri, jolta ei edellytetty lakimieskoulutusta. 

Kenttäoikeuden jäsenillä oli yksilöllinen äänivalta, mutta puheenjohtajan tuli lausua 

mielipiteensä ensimmäisenä.
138

 STL 53 §:n mukaan kenttäoikeuden puheenjohtajan tuli tehdä 
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selkoa tapauksen tosiseikastosta sekä ”ilmoittaa ne lainkohdat, jotka kuhunkin tapaukseen 

soveltuvat”. Vaikka sotilasjäsenet olivatkin itsenäisiä tuomareita, viittaa lain sanamuoto 

siihen, että sotilasjäsenten pääasiallinen tehtävä on liittynyt rangaistuksen määräämiseen. 

Sotilasjäsenillä on todennäköisesti ollut melko korkea kynnys haastaa oikeudenpuheenjohtaja 

näyttöön ja syyllisyyteen liittyvissä kysymyksissä.  

 

6.2 Pikaoikeus 

 

Vain tiettyä oikeusjuttua käsittelemään oli mahdollista asettaa pikaoikeus. Se oli 

erikoistuomioistuin, jonka asetti ”paikalla oleva ylipäällikkö”. Käytännössä tämä tarkoitti 

sotatoimiyhtymän komentajaa. Pikaoikeuden käyttö edellytti kolmen ehdon täyttymistä. 

Syytteen piti ensinnäkin koskea rikosta, josta saattoi seurata kuolemanrangaistus. Toiseksi 

rikoksentekijän piti olla verekseltä tavattu rikosta tekemässä. Lisäksi edellytettiin, että 

rankaisemisen lykkäämisestä oli pelättävissä vaaraa kurille tai sotaväen turvallisuudelle.
139

  

 

Pikaoikeuden puheenjohtajana toimi sen sotatoimiyhtymän kenttäoikeuden puheenjohtaja, 

johon pikaoikeus oli asetettu. Jäseniksi määräsi pikaoikeuden asettanut komentaja kahdeksan 

upseeria, joiden tuli, jos mahdollista, olla vähintään kapteenin arvoisia. Pikaoikeuden 

puheenjohtajan tuli aluksi lyhyesti selostaa tapahtumienkulku ja lausua sitten oma 

mielipiteensä. Tämän jälkeen jäsenet, joilla oli yksilöllinen äänivalta, esittivät oman 

näkemyksensä. Kuolemanrangaistuksen tuomitseminen edellytti vähintään kuuden jäsenen 

yksimielisyyttä.
140

   

 

Syytetyn asema oli pikaoikeudessa heikompi kuin kenttäoikeudessa. Pikaoikeudessa ei 

ensinnäkään ollut kenttäoikeuden tavoin aliupseeri- tai miehistöjäsentä. Lisäksi asian käsittely 

pikaoikeudessa merkitsi poikkeamista säännönmukaisesta sotatuomioistuinprosessista. STL 

72.1 §:n mukaan pikaoikeuden tuli ”ilman laajaa menettelyä koettaa saada selville asiaan 

vaikuttavat seikat sekä, vapaasti harkittuaan kaikki esille tulleet asianhaarat tuomita syytetty 

sotaväen rikoslain mukaan”. Menettely ei edellyttänyt samanlaista perusteellisuutta kuin 

muissa oikeudenkäynneissä.
141
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Sotaväen rikos- ja oikeudenkäyntilainsäädännön uusimista varten asetetun komitean mukaan 

pikaoikeusmenettelylle oli tunnusomaista käsittelyn nopeus sekä esitettyjen todisteiden ja 

muun selvityksen vapaa harkinta. Tämän vuoksi komitea katsoi lainkäytön pikaoikeudessa 

tulevan kysymykseen vain erityisen vaarallisissa olosuhteissa, joissa törkeään rikokseen 

syyllistyneen nopea rankaiseminen oli ”sotakuuliaisuuden ja sotavoiman turvallisuuden sekä 

muiden maanpuolustuksen etujen vuoksi välttämätöntä”.
142

 Pikaoikeuden päätökseen ei 

voinut hakea muutosta. Päätöksen tuomion täytäntöönpanosta teki pikaoikeuden asettanut 

komentaja. Hänellä oli kuitenkin mahdollisuus olla määräämättä kuolemanrangaistusta 

täytäntöönpantavaksi, jolloin asia siirtyi sotaylioikeuden käsiteltäväksi alistusmenettelyn 

tapaan.
143

  

 

Talvisodassa II AK:n oikeustoimiston päällikkönä palvelleen Onni Vilangan mukaan 

pikaoikeuden käyttäminen oli vaikeissa tilanteissa usein mahdotonta ja joka tapauksessa 

kankeaa ja työlästä.
144

 Alkion mielestä hankaluuksia aiheutui erityisesti pikaoikeuden 

kokoonpanosta, minkä vuoksi sitä oli vaikeaa tai jopa mahdotonta saada kokoon.
145

 

Kokoonpanosta seuranneet ongelmat tulevat ymmärrettäviksi, kun tarkastellaan 20.12.1941 

istunutta 7.DE:n pikaoikeutta. Jäseninä oli yksi eversti, kaksi majuria ja kapteenia sekä kolme 

luutnanttia. Kyseinen eversti toimi rykmentin komentajana, toinen majureista palveli 7.D:n 

esikunnassa, samoin yksi kapteeni. Toinen kapteeni oli JR 30:n tiedustelu-upseeri ja yksi 

luutnanteista lähettiupseeri 7.D:n esikunnassa.
146

 On ilmeistä, ettei tällaisissa tehtävissä 

toimineiden upseerien irrottaminen tuomarintehtävään ollut ongelmatonta. Varsinkin, kun 

pikaoikeuden käyttö STL 70 §:n mukaan edellytti tilannetta, jossa sotilaskuri oli 

vaarantumassa. Sellainen tilanne oli omiaan syntymään aktiivisen taistelutilanteen aikana.  

 

Pikaoikeusmenettelyn vaivalloisuus ja liittyminen nimenomaan kuolemanrangaistuksella 

uhattuihin rikoksiin on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että pikaoikeuksissa ei juuri 

vapausrangaistuksia tuomittu. Pikaoikeusmenettely johti lähes aina syytetyn teloitukseen. 

Vuosina 1939–1944 pikaoikeuksissa syytettiin yhteensä 45 henkilöä. Heistä 40 tuomittiin 

kuolemanrangaistukseen vain yhden välttyessä tuomion täytäntöönpanolta. Enemmistö 
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tuomituista, 31 henkilöä, oli vakoilusta tuomittuja Neuvostoliiton kansalaisia. Suomalaisille 

sotilaille sotilaskurin ylläpitoon liittyneitä rangaistuksia tuomittiin yhteensä seitsemän. 

Yhdessä on kyse vapausrangaistuksesta, loput kuusi ovat täytäntöönpantuja 

kuolemanrangaistuksia.
147

  

 

6.3 Sotaylioikeus   

 

Kenttäoikeuden ratkaisu saattoi päätyä sotaylioikeuden käsiteltäväksi ensinnäkin alistamisen 

kautta. Jos syytetty oli tuomittu kenttäoikeudessa kuritushuoneeseen kahdeksaksi vuodeksi tai 

sitä ankarampaan rangaistukseen, oli tutkinta ja tuomio alistettava sotaylioikeuden 

tarkastettaviksi. Kenttäoikeuden päätökseen saattoi myös hakea muutosta valittamalla 

sotaylioikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen. Talvisodan jälkeen valitusmahdollisuus 

korkeimpaan oikeuteen kuitenkin poistettiin oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttamisen 

nimissä.
148

 

 

Joissakin tapauksissa tuomitulla ei kuitenkaan ollut mitään mahdollisuutta saada asiaansa 

ylemmän tuomioistuimen käsiteltäväksi sen paremmin alistamisen kuin muutoksenhaunkaan 

kautta. Kenttäoikeus saattoi määrätä päätöksensä välittömästi täytäntöön pantavaksi, jos 

syytetty oli yksimielisellä päätöksellä tuomittu verekseltä tavattuna teosta, josta rangaistus oli 

säädetty sotaväen rikoslain 7 luvussa. Kysymykseen tulleet rikokset olivat valtio-, maan- ja 

sotapetos, sotavoiman alttiiksi jättäminen, luvaton yhteys vihollisen kanssa ja pelkuruus.
149

 

Tämän tutkimuksen näkökulmasta alistusmenettelyn ja valitusmahdollisuuden rajoittamisella 

ei ole merkitystä, koska pelkuruutta lukuun ottamatta tutkimuksessa tarkastellut rikokset 

jäävät rajoituksen ulkopuolelle.  
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6.4 Sotatuomarin arki 

 

6.4.1 Vähän tukea ja jutturuuhkaa 

 

Lähtökohdat sotatuomarien työskentelylle eivät olleet parhaat mahdolliset. Päämajan 

hallinnollisen toimiston v.a. päällikkö Paavo Kekomäen mukaan sekä sotaväen rikoslaki että 

sotatuomioistuinlaki olivat vanhentuneita ja puutteellisia.
150

 Sotatuomareiden 

neuvottelukokouksessa alustaneen sotatuomari I. R. Liukon mukaan kenttäoikeuksissa oli 

usein tapauksia, joihin mikään sotaväen rikoslain säännös ei selvästi soveltunut tai joissa 

soveltuvan säännöksen rangaistusasteikko ei johtanut kohtuulliseen lopputulokseen. Liukon 

mukaan tämä koski erityisesti karkaamista koskevia säännöksiä. Alustuksessa esitellyn 

oikeustapauksen pohjalta käydyssä keskustelussa osa sotatuomareista oli valmis paikkaamaan 

laissa olevan aukon soveltamalla tiettyä säännöstä sen sanamuodon vastaisesti.
151

  

 

Säännösten tulkintaan oli niukalti apuvälineitä. Sotaväen rikoslakia koskeva 

lainvalmisteluaineisto oli hyvin suppea. Sitä koskevasta hallituksen esityksestä ei saanut apua 

rikostunnusmerkistöjen tulkintaan.
152

 Kirjallisuutta oli vähän, eikä esimerkiksi tämän 

tutkimuksen näkökulmasta keskeisiä rikostunnusmerkistöjä käsitelty yhdessäkään 

rikosoikeudellisessa teoksessa. Ainoat tieteelliset tekstit olivat Jarl L. Renwallin 

ruotsinkieliset pelkuruutta sekä karkaamisen ja luvattoman poissaolon eroa käsittelevät 

artikkelit.
153

 Sotatuomareiden työ oli myös yksinäistä. Kekomäen mukaan he vain harvoin 

saivat työlleen tukea ympäristöltään sotilaspäällystön usein kiirehtiessä asioiden ratkaisua.
154

 

Helpotusta puuttuvaan kollegiaalisuuteen toivat päämajan järjestämät sotatuomarikokoukset, 

joita pidettiin jatkosodan aikana yhteensä viisi.  

 

Sodan pitkittyessä kenttäoikeuksien työtaakka kasvoi. 11.DE:n kenttäoikeudella oli 

heinäkuussa ollut yksi istunto viikossa, mitä divisioonan sotatuomari Alkio piti sopivana 

määränä.
155

 Elokuussa tilanne muuttui, ja yhden istuntopäivän viikkotahtiin päästiin 

seuraavan kerran vasta joulukuussa. Kuukausittaisten istuntopäivien lukumäärässä ei sinänsä 
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tapahtunut isoa muutosta. Heinäkuussa niitä oli ollut kolme, elo- ja lokakuussa viisi sekä 

syyskuussa neljä. Syytettyjen määrät kuitenkin kasvoivat. Siinä missä Alkion kenttäoikeus oli 

heinäkuussa käsitellyt neljän syytetyn asian, oli syytettyjen määrä elokuussa 28 ja lokakuussa 

16. Huippu saavutettiin marraskuussa, jolloin istuntoja oli kuukauden jokaisella viikolla, 

enimmillään neljä. Marraskuussa kenttäoikeus oli käsitellyt yhteensä 71 syytetyn asian, 

jolloin Alkion mitta alkoi täyttyä: 

 
Olen nyt viikossa tuominnut 62 miestä ja näille lähemmä 200 vuotta kuritushuonetta yhteensä. 

Sellaista on sota minun osaltani. 

- - - 

Mutta nyt en enää jaksa. Minun täytyy sanoa niin kuin syytettyni sanovat: Hermoni ovat kerta 

kaikkiaan lopussa.
156

 

 

7.DE:n kenttäoikeuden puheenjohtajana toimi heinä-elokuussa 1941 oikeussihteeri Vilho 

Pentikäinen ja syyskuun ainoana istuntopäivänä hovioikeudenasessori Yrjö Sinkari.
157

 

Työtahti oli vielä kohtuullinen. Heinäkuussa pidettiin neljä istuntoa, elokuussa kaksi ja 

syyskuussa vain yksi. Yhteensä käsiteltiin yhteensä 26 syytetyn asia.  

 

Lokakuussa kenttäoikeuden puheenjohtajana aloitti 50-vuotias Viipurin hovioikeudenasessori, 

varatuomari Lauri Multanen. Samalla myös kenttäoikeuden työmäärä lisääntyi huomattavasti. 

Istuntopäivien lukumäärä ei juuri kasvanut, mutta syytettyjen määrä sitäkin enemmän. 

Istuntopäiviä oli sekä loka- että marraskuussa neljä, mutta kun lokakuussa syytettynä oli ollut 

17 henkilöä, oli lukumäärä marraskuussa 141. Käräjöinti kulminoitui 24.–25.11.1941, jolloin 

kenttäoikeus käsitteli kahden vuorokauden aikana 117 syytetyn asian. Joulukuussa 

istuntopäivien määrä kasvoi yhteentoista, mutta samalla lisääntyi myös syytettyjen määrä. 

7.DE:n kenttäoikeudessa käsiteltiin joulukuussa 1941 yhteensä 287 syytetyn asia.
158
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Kuvio 1. Keskimääräinen syytettyjen lukumäärä istuntopäivää kohden 7.DE:n ja 11.DE:n 

kenttäoikeudessa 25.6.–31.12.1941.159 
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Multasen työmäärästä Viipurin hovioikeudessa ei ole tietoa, mutta komennus 7.DE:n 

kenttäoikeuden puheenjohtajaksi merkitsi huomattavaa työmäärän kasvua verrattuna hänen 

edelliseen tehtäväänsä Iisalmen suojeluskuntapiirin kenttäoikeuden puheenjohtajana 2.7.–

8.10.1941. Tässä tehtävässä Multanen käsitteli yhden istuntopäivän aikana keskimäärin 

kolmen henkilön asiat, mutta 7.DE:n kenttäoikeudessa hänen työmääränsä nousi keskimäärin 

22 syytettyyn istuntopäivää kohden.
160

  

 

6.4.2 Vaitonaiset syytetyt 

 

 

Yksikään 7.DE:n kenttäoikeudessa syytetyistä sotilaista ei kiistänyt syytettä. 11.DE:n 

kenttäoikeudessa kaksi karkaamisesta ja yksi kieltäytymisestä syytetty kiisti syytteen.
161

 

Ainoastaan kolme syytettyä jätti oikeuteen kirjallisen vastineen, eikä avustajaa käyttänyt 

kukaan. Puheenvuoroissaan tuomitut kertoivat lähinnä palvelus- ja terveyshistoriastaan sekä 

teon motiiveista, tyypillisesti väsymyksestä ja siitä, kuinka ”hermot olivat pettäneet”. 7.DE:n 

kenttäoikeudessa ei kuultu ainuttakaan todistajaa, 11.DE:n kenttäoikeudessa yhtä tai 

useampaa todistajaa kuultiin 15 prosentissa tapauksista. Esitutkinnassa kuultiin syytetyn 

lisäksi vaihtelevasti myös muita henkilöitä, lähes säännönmukaisesti ilmoittamatta, missä 
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ominaisuudessa heitä kuultiin. Niin ikään esitutkintamateriaaliin sisältyi jonkin verran 

lausuntoja, tyypillisesti esimiesten kirjoittamia. Tällaista materiaalia liittyi 7.DE:n 

kenttäoikeudessa noin kolmannekseen tapauksista, 11.DE:n kenttäoikeudessa kahteen 

kolmasosaan.
162

  

 

Kenttäoikeuksien suurella työmäärällä on todennäköisesti ollut vaikutuksensa siihen, 

millaisiksi istunnot olivat muodostuneet. Erityisesti tämä näyttäisi koskevan 7.DE:n 

kenttäoikeutta. Tämä näkyy muun muassa siinä, että hieman alle kolmanneksella syytetyistä 

ei ole ollut oikeudenistunnossa mitään sanottavaa. He ovat vain uudistaneet esitutkinnassa 

kertomansa. 11.DE:n kenttäoikeudessa yksikään syytetyistä ei ollut näin vähäpuheinen. Muun 

ohella selitys saattaa löytyä kenttäoikeuden puheenjohtajan toimintatavasta. 11.DE:n 

kenttäoikeudessa noin kolmannes syytetyistä oli joutunut vastamaan Alkion esittämiin 

kysymyksiin, kun taas Multanen oli esittänyt kysymyksiä vain kahdelle prosentille 7.DE:n 

kenttäoikeudessa syytetyistä.
163

 

 

Multasen niukkaan linjaan kiinnitettiin huomiota sotaylioikeudessa. Joulukuun alussa oli 

samassa jutussa käsitelty 12 henkilöä koskeva syyte karkaamisesta. Oikeudenkäyntipöytäkirja 

oli viiden sivun mittainen. Asiakirjan reunukseen oli sotaylioikeudessa tehty merkinnät 

”Luvattoman vähän kyselty” ja ”Eikö ollut syytä tarkemmin kysellä?” Sotaylioikeudessa on 

niin ikään kiinnitetty huomiota siihen, että syytettyjen poistumis- ja pidätysajat, jotka 

karkaamisasiassa olivat olennaista tietoa, eivät ilmenneet oikeudenkäyntimateriaalista.
164

 

Vielä niukempaa oli syytteiden käsittely, kun marraskuun lopulla yhdessä jutussa käsiteltiin 

kaikkiaan 64 karkaamisesta ja kieltäytymisestä syytetyn sotilaan asia. 

Oikeudenkäyntipöytäkirjassa oli vain neljä sivua.
165

 

 

7. Rangaistussäännösten tulkinta  

 

7.1 Karkaaminen 

 

Karkaamista koskevat säännökset olivat SRL 76 § ja 78 §:ssä. Sotilas syyllistyi karkaamiseen, 

kun hän poistui luvattomasti palveluspaikkakunnaltaan tai komennuskunnastaan ja poissaolo 
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kesti yli vuorokauden. Rangaistus oli sodan aikana vähintään kaksi ja enintään kahdeksan 

vuotta kuritushuonetta. Jos poissaolon kesto oli ollut alle yksi vuorokausi, voitiin rangaistus 

tuomita SRL 82 §:n nojalla luvattomasta poistumisesta. Enimmäisseuraamus oli siinä 

tapauksessa vuosi vankeutta. Karkaamisen ja luvattoman poissaolon erosta kirjoittaneen 

Renwallin mukaan karkaamisesta ei koskaan voinut olla kyse silloin, kun poissaolon kesto oli 

ollut alle yksi vuorokausi.
166

 Poissaolon päättymistavalla ei ollut merkitystä. Kyse oli 

ylipäätään oikeudenvastaisen poissaolon päättymisestä esimerkiksi tekijän vangitsemiseen.
167

  

 

Sotatuomarikokouksessa elokuussa 1942 alustaneella sotatuomari Lauri Multasella oli 

toisenlainen näkemys vuorokauden määräajan merkityksestä. Hän kytki tunnusmerkistön 

täyttymisen tapaan, jolla karkuri suhtautui palvelukseen poissaolon päättymisen jälkeen. Jos 

karkuri pidätettiin tai jos hän itse ilmoittautui ennen yhden vuorokauden määräajan 

päättymistä, ei häntä tuomittu karkaamista, mikäli hän suostui ilman ehtoja jatkamaan 

palvelustaan. Tässä tapauksessa häntä rangaistaisiin luvattomasta poistumisesta. Jos karkuri 

sen sijaan kieltäytyi palveluksesta, ei hänen voitu katsoa luopuneen karkaamispäätöksestään. 

Hänet oli tuomittava karkaamisesta, vaikka poissaolo oli kestänyt alle vuorokauden. Multasen 

näkemykseen ei vaikuttanut se, että sotaylioikeus oli hänen oman ilmoituksensa mukaan 

helmikuussa samana vuonna päätynyt kahdesti toisenlaiseen ratkaisuun. Syntyneessä 

keskustelussa sotatuomari Alkio ja ylisotatuomari Sohlberg katsoivat, että vuorokauden 

määräajasta oli sotaylioikeuden tavoin pidettävä tiukasti kiinni, koska muutoin jouduttaisiin 

mielivaltaan.
168

 

 

Sotaylioikeudessa vuorokauden määräaikaan oli otettu kantaa jo eräissä talvisodan 

karkaamistapauksissa. Kahdessa tapauksessa juttu oli palautettu kenttäoikeuteen, koska 

kenttäoikeus oli ratkaissut asian ilman selvitystä poistumisen kestosta. Kolmannessa 

ratkaisussa alle vuorokauden poissa ollut syytetty tuomittiin karkaamisen sijasta luvattomasta 

poistumisesta.
169

 Sotaylioikeuden linja pysyi muuttumattomana jatkosodassa alkaessa. 

Lokakuun alussa 1941 sotaylioikeus palautti kenttäoikeuteen ratkaisun, josta ei selvinnyt 

poistumisen alkamis- ja päättymisajankohta.
170

 Joulukuussa sotaylioikeus käsitteli jutun, jossa 
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kenttäoikeus oli tuominnut syytetyn karkaamisesta poistumisen ollessa alle vuorokauden 

mittainen. Sotaylioikeus totesi syytetyn syyllistyneen luvattomaan poistumiseen.
171

 

 

Multanen oli soveltanut karkaamista koskevia säännöksiä alustuksessaan mainitsemalla 

tavalla. 7.DE:n kenttäoikeudessa tuomittiin loka-joulukuussa 1941 yhteensä 150 rangaistusta 

karkaamisesta. 30 tapauksessa asiakirjoista kävi selville, että poistumisen kesto oli ollut alle 

yksi vuorokausi. Tieto poissaoloajasta puuttui kokonaan 28 tapauksessa.
172

 Jotkut syytetyistä 

valittivat kenttäoikeuden päätöksestä sotaylioikeuteen. 1./JR 29:ssa palvelleiden Kaarlo 

Myllymäen ja Kalle Tiusasen syyte karkaamisesta hylättiin sotaylioikeudessa, ”koskei ole 

selvitetty, että he olisivat joukko-osastostaan lähdettyänsä olleet poissa vuorokauden 

aikaa”.
173

 Saman rykmentin 7.K:ssa palvellut Lauri Myllykangas oli niin ikään tuomittu 

karkaamisesta. Myös hänen syytteensä sotaylioikeus hylkäsi. Syytekirjelmään 

sotaylioikeudessa tehty merkintä kertoi syyn: ”Ei mainintaa, milloin pidätetty, joten ei 

väitettykään, että 1 vrk:ta kauemmin poissa.”
174

 Kaikki kolme tuomittiin karkaamisen sijasta 

luvattomasta poistumisesta. 

 

Multasen tulkinta karkaamisen tunnusmerkistöstä oli poikennut sotaylioikeuden 

noudattamasta käytännöstä. Missä määrin Multasen tulkinta on poikennut muissa 

kenttäoikeuksissa noudatetusta käytännöstä, on kysymys, johon tässä ei voida ehdottoman 

varmasti vastata. Jonkinlaista viitettä asiaan voi kuitenkin saada kenttäoikeuksien 

tuomioluetteloihin tutustumalla. Sikäli kun karkaamisen tunnusmerkistöön kuuluneet 

poissaoloaikaan liittyvät kriteerit eivät täyttyneet, tuomittiin rangaistus luvattomasta 

poissaolosta. Vuonna 1941 tuomittiin 7.DE:n kenttäoikeudessa rangaistus luvattomasta 

poistumisesta kolmelle henkilölle. Näistä kaksi sattui aikaan, jolloin kenttäoikeuden 

puheenjohtajana toimi Vilho Pentikäinen. 1.D ja 5.D:n kenttäoikeuksissa rangaistuksia 

samasta rikoksesta tuomittiin 25 ja 11.D:n kenttäoikeudessa 23.
175

 Tämän perusteella 

vaikuttaa todennäköiseltä, että Multanen on karkaamissäännöksen tulkinnassa ollut jossain 

määrin oman tiensä kulkija.   
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 SYO 19.12.1941/594. KA. 
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 7.DE:n kenttäoikeus. Esimerkiksi 13.11.1941/35 §/Karvinen ja 21.10.1941/23 §/Piipponen. 
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 7.DE:n KeO 5.12.1941/45 §; SYO 23.2.1942/175. KA. (Multasen alustuksessaan mainitsema päätös).  
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 7.DE:n KeO 4.12.1941/44 §; SYO 18.2.1942/159 ak 1023/1941. KA. Samansisältöisiä päätöksiä olivat myös 

SYO 28.1.1942/75 ja SYO 23.2.1942/182. 
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 1.DE:n, 5.DE:n, 7.DE:n ja 11.DE:n kenttäoikeuden tuomioluettelot vuodelta 1941. KA. 
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7.2 Kapina 

 

Kapinasta säädettiin SRL 92 §:ssä: 

 
Jos sotilaat yhteisesti kieltäytyvät tottelemasta esimiehen käskyä tai uhaten yhteisesti käyttää 

väkivaltaa vastustavat sen toimeenpanoa taikka koettavat sellaisella uhkauksella pakottaa häntä 

jotakin tekemään tai jättämään tekemättä tai muuten yhdessä tehdä hänelle väkivaltaa hänen 

ollessaan palveluksessa tai hänen palveluksensa vuoksi… . 

 

Rangaistus sodan aikana tehdystä kapinasta oli kuolemanrangaistus tai kuristushuonetta 

enintään elinkausi ja vähintään kuusi vuotta (SRL 94 §).  

 

Kapinan tunnusmerkistöön kuuluva yhteistoiminta aiheutti pohdintaa. Sotaväen rikoslain 

uudistamista valmistellut komitea katsoi kapinan olevan ”yhteenliittymisen muodossa 

tapahtuva kuuliaisuusrikos”.
176

 Päämajan hallinnollisen toimiston v.a. päällikkö Paavo 

Kekomäki asetti tunnusmerkistön täyttymiselle korkeamman kynnyksen. Hänen mukaansa 

kapinan tunnusmerkistö edellytti kieltäytymisen tapahtuvan ”ennakolta tehdyn yhteisen 

päätöksen perusteella”.
177

 Äänislinnan sotatuomarikokouksessa asiasta esitelmöinyt 

sotatuomari A. A. Waselius oli toista mieltä. Hän katsoi, ettei säännös edellyttänyt varsinaista 

sopimusta rikoksentekijöiden kesken vaan ainoastaan yhteistä toimintaa. Tekojen tuli tapahtua 

aikaan, paikkaan sekä henkeen nähden samanaikaisesti ja yhteisesti. Kyse ei kuitenkaan ollut 

tekojen sattumanvaraisesta ulkoisesta yhtäläisyydestä. Yksittäisen rikoksentekijän tuli olla 

tietoinen lähiympäristössään olevien sotilaiden aktiivisesta toiminnasta tai heidän 

suhtautumisestaan tekoon.
178

 Kapinan tunnusmerkistöön palattiin vielä heinäkuussa 1944 

Lauritsalassa pidetyssä IV AK:n sotatuomareiden keskustelutilaisuudessa. Arvioidessaan 

kapinasäännöksen soveltamista karkureihin päätyivät sotatuomarit siihen, että kapina edellytti 

”ainakin jonkinlaista tietoista yhteistoimintaa määrätyn keskushenkilön johdolla”.
179

 

 

Karjalan armeijaan kuuluvien sotatoimiyhtymien kenttäoikeuksissa tuomittiin kapinasta 

kuudessa oikeudenkäynnissä yhteensä 86 henkilöä. Vapausrangaistukset vaihtelivat viiden 

vuoden (5.D) ja elinkautisen (1.D) välillä. Kuolemanrangaistuksia tuomittiin vain 7.DE:n 
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 Komiteanmietintö N:o 8/1936, 120. 
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 P.E. 18.6.1942. T 20104/3. KA. Kekomäen pohdinta liittyy 4.D:ssa sattuneeseen tapaukseen, jossa 178 

henkilöä oli SRL 91 §:n nojalla tuomittu rangaistukseen salakapinasta. 
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 Äänislinnassa 29.–30.8.1942 pidetyn sotatuomarikokouksen pöytäkirja. T 20104/3. KA. 
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 IV AK:n sotatuomarien keskustelutilaisuudessa 23.7.1944 Lauritsalan Mustolassa käsiteltyjä kysymyksiä.  

T 10554/1. KA.  
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kenttäoikeudessa.
180

 Viisi juttua käsiteltiin sotaylioikeudessa. Yhdessä jutussa syytetyt 

tuomittiin kapinan sijaan kieltäytymisestä, ja neljässä syytettyjen seuraamuksia 

lievennettiin.
181

 

 

Sotaylioikeuden käytännössä näyttää yleensä edellytetyn jonkinlaista etukäteen tapahtunutta 

suunnittelua tai sopimista. 1.D:n tapauksessa kapinaan oli syyttäjän mukaan viitannut se, että 

syytetyt olivat ilmoittaneet kieltäytymisensä syiksi samat seikat. Sotaylioikeus kuitenkin 

hylkäsi syytteen, koska kieltäytyminen ei sen mukaan ollut tapahtunut ”yhteisesti”.
182

 

17.D:aan sijoittuneessa tapauksessa riittävän näytön kapinasta muodosti 

rykmentinkomentajalle ennen niskurointia osoitettu vetoomus.
183

 2.JPr:ssa näyttö 

yhteistoiminnasta perustui erääseen komppaniaan tulleeseen ilmoitukseen marssikäskyn 

suhteen noudatettavasta menettelystä. Saman prikaatin toisessa kapinatapauksessa erään 

syytetyn kuulustelukertomus viittaisi vahvasti ennakolta tehtyyn kieltäytymispäätökseen.
184

  

 

7.3 Kieltäytyminen 

 

Nykyään kuuliaisuusrikoksia koskevat säännökset ovat rikoslain sotilasrikoksia koskevassa 

45. luvussa (16.6.2000/559). Luvun 14.1 §:ssä säädetään rangaistus niskoittelusta. Siihen 

syyllistyy sotilas, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen hänelle palveluksessa antamaa käskyä 

tai tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä. Niskoittelu voi siis tarkoittaa 

sekä aktiivista että passiivista toimintaa. Ensin mainitussa tapauksessa alainen selvästi 

ilmaisee, ettei hän noudata käskyä. Jälkimmäisessä tapauksessa käsky ainoastaan jätetään 

täyttämättä. Molemmissa tapauksissa rangaistus tuomitaan saman säännöksen nojalla. 

 

Vuoden 1919 sotaväen rikoslaissa sääntely oli toisenlainen. Lainsäätäjä katsoi rikoksentekijän 

passiivisen suhtautumisen olevan vähemmän moitittavana. SRL 100 §:ssä säädettiin enintään 

yhden vuoden vankeusrangaistus sille, joka ”jättää panematta toimeen tai oikein täyttämättä 

esimiehen virkatoimessa antaman käskyn”. Jos laiminlyönti tapahtui vihollisen läheisyydessä 
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 7.DE:n kenttäoikeudessa käsiteltyä kapinajuttua tarkastellaan luvussa 10.2. 
181

 1.DE:n KeO 2.12.1941/3 § SYO 23.2.1942/178 ak 1035/1941; 5.DE:n kenttäoikeuden tuomioluettelo 

vuodelta 1941; 7.DE:n KeO 23.10.1941/27 § SYO 12.1.1942/16 ak 681/1941; 17.DE:n KeO 2.10.1941/1 § SYO 

21.1.1942/52 ak 591/1941; 2.JPr:n KeO 4.12.1941/2 § SYO 6.3.1942/240 ak 1018/1941; 2.JPr:n KeO 

10.12.1941/1 § SYO 27.2.1942/201 ak 1043/1941. KA.  
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 1.DE:n KeO 2.12.1941/3 § SYO 23.2.1942/178 ak 1035/1941. KA. 
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 17.DE:n KeO 2.10.1941/1 § SYO 21.1.1942/52 ak 591/1941.KA. 
184 2.JPr:n KeO 10.12.1941/1 § SYO 27.2.1942/201 ak 1043/1941. KA. 
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tai jos siitä oli aiheutunut vahinkoa sotavoimalle, oli enimmäisrangaistus kahdeksan vuotta 

kuritushuonetta.  

Aktiivisesti esimiestä vastustavalle sotilaalle tuomittiin rangaistus SRL 98 nojalla: 

 
Joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen palveluksessa hänelle antamaa käskyä, on tuomittava 

- - - 

b) sodan aikana, kuritushuoneeseen vähintään kahdeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi… 

taikka vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi; mutta 

c) jos rikos on tehty vihollisen läheisyydessä tai merihädässä ja siitä on koitunut tuntuvaa 

vauriota sotavoimalle, kuolemanrangaistukseen taikka kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai 

vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Ellei sellaista vahinkoa ole syntynyt, 

olkoon rangaistus se, mikä b) kohdassa sanotaan. 

 

Kieltäytymisen tunnusmerkistöä käsiteltiin Äänislinnassa pidetyn sotatuomarikokouksen 

alustuksessa. Käydyssä keskustelussa todettiin SRL 98 §:n soveltamisen edellyttävän, että 

esimies oli antanut nimenomaisen käskyn, johon oli selvästi annettu kielteinen vastaus. 

Tulkinta oli keskustelijoiden mukaan korkeimman oikeuden käytännön mukainen.
185

 

Lähteessä ei käy ilmi, mistä korkeimman oikeuden ratkaisusta tai ratkaisuista oli kyse, mutta 

todennäköinen vaihtoehto on ratkaisu KKO 1940 II 120. Tapaus koski aseistakieltäytyjä 

Arndt Pekurista. Hän oli talvisodan aikana ilmoittanut esimiehelleen kieltäytyvänsä hänelle 

määrättävästä työpalveluksesta. Koska Pekurinen ei tuossa vaiheessa ollut saanut 

esimieheltään mitään palvelusta koskevaa käskyä, ei hän korkeimman oikeuden mukaan ollut 

syyllistynyt kieltäytymiseen täyttämästä käskyä vaan palvelusvelvollisuuden täyttämättä 

jättämiseen.
186

  

 

Kieltäytymisen tunnusmerkistöä tarkasteltiin myös IV AK:n sotatuomareiden 

keskustelutilaisuudessa heinäkuussa 1944. Mitä ilmeisimmin kesän 1944 karkuritulvaan 

liittyen sotatuomarit pohtivat, mikä merkitys oli annettava karkurille esitetylle kysymykselle, 

suostuuko tämä palaamaan yksikköönsä. Keskustelussa todettiin, ettei kielteinen vastaus vielä 

sisällä mitään kieltäytymistä, koska tällöin ei vielä ole annettu mitään käskyä, jonka 

noudattamisesta voisi kieltäytyä.
187

 

 

                                                 
185 Äänislinnassa 29.–30.8.1942 pidetyn sotatuomarikokouksen pöytäkirja. T 20104/3. KA. 
186

 Lindstedt 1999, 137. Sikäli kun korkein oikeus on antanut muita kieltäytymistä koskevia ratkaisuja, täytyy 

niiden olla ajalta ennen jatkosodan syttymistä. Muutoksenhakumahdollisuus sotaylioikeuden ratkaisuista 

nimittäin poistettiin 16.3.1940 annetulla lailla. 
187

 IV AK:n sotatuomarien keskustelutilaisuudessa 23.7.1944 Lauritsalan Mustolassa käsiteltyjä kysymyksiä.  

T 10554/1. KA. 
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Sotaylioikeudessa ratkaistiin 1940–1941 yhteensä 107 kieltäytymistä koskenutta juttua. 

Näistä 31 tapauksessa sotaylioikeus arvioi teon rikosoikeudellisen luonteen toisin kuin 

kenttäoikeus. Kaksi juttua palautettiin puutteellisen tutkinnan vuoksi kenttäoikeuteen ja 

yhdessä tapauksessa syyte hylättiin kokonaan.
188

 Ratkaisuista välittyy yhdenmukainen linja. 

Pelkkä käskyn täyttämättä jättäminen ilman esimieheen kohdistettua kieltäytymisilmaisua ei 

täyttänyt SRL 98 §:n tunnusmerkistöä.
189

 Kieltäytymiseltä edellytettiin myös selkeyttä.
190

 

Toisaalta selkeästikään ilmaistu kieltäytyminen ei täyttänyt SRL 98 §:n tunnusmerkistöä, ellei 

se ollut vastaus esimiehen samassa tilanteessa antamaan käskyyn. 1.DE:n kenttäoikeudessa 

kieltäytymisestä tuomittu sotamies oli liikekannallepanon tapahduttua aseita jaettaessa 

kieltäytynyt ottamasta kivääriä. Hän oli myöhemmin vielä kirjallisesti ilmoittanut, ettei tulisi 

kantamaan asetta. Sotaylioikeus palautti jutun kenttäoikeuteen, koska 

oikeudenkäyntiaineistosta ei selvinnyt, oliko syytettyä käsketty ottamaan ase, kuka käskyn oli 

antanut ja oliko syytetty tuossa tilanteessa kieltäytynyt kyseistä käskyä noudattamasta. 

Asiakirjavihkoon oli sotaylioikeudessa tehty merkintä: 

 
Aivan puutteellinen käsittely! Eihän syytteen selvittämiseksi riitä Loimaalla tapahtunut yleinen 

kieltäytyminen. Tarjottiinko vartioon lähdettäessä kivääriä ja kuka antoi käskyn? Miten 

[syytetty] menetteli? Kieltäytyikö hän?
191

 

 

Esimiehen piti nimenomaan käskeä alaistaan. Talvisodan aikaisessa jutussa esimies oli 

kysynyt tykkimiehenä palvelevalta syytetyltä, suostuuko tämä ottamaan aseen. Syytetty oli 

kieltäytynyt jyrkästi. Sotaylioikeus oli hylännyt syytteen kieltäytymisestä, koska 

 
[syytetty] puheena olevassa tilaisuudessa, vänr. Sallisen kehottaessa [syytettyä] ottamaan aseen, 

antamatta [syytetylle] siinä tarkoituksessa kuitenkaan mitään varsinaista käskyä,…
192

 

 

1.Ran.Pr:ssä palvellut tykkimies oli kieltäytynyt lähtemästä yksikkönsä mukana rintamalle. 

Esimiehenä toiminut majuri oli kysynyt syytetyltä useampaan kertaan, lähteekö tämä 

rintamalle. Syytetty oli vastannut, ettei ”missään tapauksessa lähde tämän porukan kanssa 

mihinkään”. Majuri oli myös kysynyt, kieltäytyykö syytetty lähtemästä yksikkönsä mukana 

rintamalle, jolloin syytetty oli todistajan mukaan kieltäytynyt ”jyrkästi”. Koska syytetty ei 
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 Sotaylioikeuden päätöstaltiot 1940–1941. KA. 
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 Esimerkiksi SYO 29.5.1940/186 ak 218/1940; SYO 20.10.1941/417 ak 441/1941. KA. 
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 Esimerkiksi SYO 11.6.1941/278 ak 11/1941; SYO 28.10.1940/519 ak 411/1940. KA. 
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 SYO 30.7.1941/316 ak 255/1941. KA. Samoin SYO 17.6.1949/242 ak 339/1940. KA. 
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 KKO 25.4.1941/1668  565/241 V.D. 1940. KA. Asia oli päätynyt korkeimpaan oikeuteen Tuomaisen 

valituksesta. 
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kuitenkaan missään vaiheessa ollut saanut esimiehiltään nimenomaista käskyä, oli 

sotaylioikeus hylännyt syytteen kieltäytymisestä.
193

 

 

Tutkimissani tapauksissa sotaylioikeus on pitäytynyt tiukasti SRL 98 §:n sanamuodossa, 

jonka mukaan kieltäytyminen on selväsanainen ilmoitus esimiehen nimenomaisen käskyn 

johdosta. Jos oikeudenkäyntiaineiston mukaan käskyä ei ollut annettu, on sotaylioikeus 

tuominnut syytetyn SRL 157 §:n nojalla palvelusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Jos 

taas käsky oli annettu, mutta alainen oli sitä ilman kieltäytymisilmaisua jättänyt 

noudattamatta, on sotaylioikeus katsonut tekijän syyllistyneen SRL 100 §:ssä mainittuun 

esimiehen käskyn täyttämättä jättämiseen.
194

 

 

7.DE:n kenttäoikeudessa käsiteltiin 23.10.–30.12.1941 kieltäytymistä koskeva syyte yhteensä 

252 henkilön osalta. SRL 98 §:n tunnusmerkistö, siten kuin sotaylioikeus sitä vakiintuneesti 

tulkitsi, täyttyi vain viidessä tapauksessa.
195

 Muissa tapauksissa puuttumaan jäivät joko 

esimiehen käsky tai siihen annettu kieltäytymistä merkitsevä vastaus. Näin oli käynyt 

esimerkiksi Petroskoissa lokakuussa 1941 sattuneessa yli 100 sotilaan joukkoniskuroinnissa. 

Yksiköihin oli tullut käsky rintamalle lähtemisestä, jolloin osa miehistä oli jäänyt paikoilleen. 

Osa oli noudattanut lähtökäskyä, mutta palannut myöhemmin takaisin Petroskoihin. Syytetyt 

oli viety pataljoonan- tai rykmentinkomentajan puhutteluun, missä heitä oli kehotettu 

lähtemään yksikön mukana rintamalle.
196

 Petroskoin tapaukseen liittyvässä 

oikeudenkäyntiaineistossa ei ole tapauksia, joissa alainen olisi esimiehen käskyn saatuaan 

kieltäytynyt sitä noudattamasta.   

 

Petroskoin tapahtumien luonnetta kuvaa VII AK:n komentajan kenraaliluutnantti Woldemar 

Hägglundin kirje Karjalan armeijan komentajalle. Hägglundin mukaan osa miehistä oli 

ilmaissut kieltäytymisensä ”sanattomasti”. Niin ikään everstiluutnantti Snellmanin 

Petroskoissa pitämät puhuttelut tarjosivat syytetyille mahdollisuuden passiiviseen toimintaan.  

Snellman oli kehottanut miehiä ”vakavasti harkitsemaan, alistuvatko he kaikissa suhteissa 

sotilaskuriin”. Sotilaskuriin alistuvia kehotettiin astumaan esiin, jolloin päinvastaisen asenteen 
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 SYO 27.10.1941/436 ak 560/1941.KA. 
194

 Tutkimuksessa ei ole tutustuttu niihin sotaylioikeuden ratkaisuihin, joissa kenttäoikeuden päätöstä ei ole 

muutettu rubrisoinnin osalta. On siis mahdollista, että sotaylioikeus on tulkinnut SRL 98 §:ää myös toisin kuin 

edellä on esitetty. Läpikäydyn aineiston perusteella tämä ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä. 
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 7.DE:n kenttäoikeus. 
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 7.DE:n KeO 24.11.1941/39 §; SYO ak 929–938/1941. KA. Esimerkiksi Hietapakka; Laasonen; Pulkkinen; 

Vainio ja Yliluoma. 
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omaavat saattoivat ilmasta kantansa vain paikoillaan pysymällä. Hägglund toteaa 

selostuksessaan myös esitutkinnassa noudatetun toimintatavan. Syytetyt olivat kysyttäessä 

ilmoittaneet edelleen kieltäytyvänsä taistelutoiminnasta.
197

 Petroskoin tapahtumia koskevasta 

laajasta aineistosta ei välity käskemisen ja aggressiivisen vastustamisen ilmapiiri vaan 

pikemminkin passiivinen vetäytyminen ja sitä seurannut kehottaminen ja suostuttelu. 

 

Eräät Petroskoin tapahtumien yhteydessä tuomituista sotilaista valittivat kenttäoikeuden 

päätöksestä sotaylioikeuteen. Se hylkäsi syytteet kieltäytymisestä, koska ”[e]i ole selvitetty, 

että syytetyt olisivat kenttäoikeuden päätöksessä tarkoitetussa tilaisuudessa kieltäytyneet 

noudattamasta esimiestensä heille palveluksessa antamaa nimenomaista käskyä seurata 

yksikköjensä mukana näiden lähtiessä Syvärin rintamalle”. Kieltäytymisen sijasta valituksen 

tehneet miehet tuomittiin SRL 100.2 §:n nojalla esimiehen palveluksessa antaman käskyn 

tahallisesta täyttämättä jättämisestä.
198

  

 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki 7.DE:n kenttäoikeuden käsittelemät 

kieltäytymisjutut ovat oikeudenkäyntiaineiston perusteella olleet pikemminkin 

karkuruusrikoksia, joita on päädytty käsittelemään kuuliaisuusrikoksina. Syytetyt ovat 

poistuneet etulinjasta ja ilmoittautuneet pataljoonan tai rykmentin esikunnassa. 

Kieltäytymisen sijasta kuulustelupöytäkirjoissa selostetaan syytettyjen poistumista rintamalta. 

Kuulusteluissa syytetyt ovat ilmoittaneet, etteivät he enää voi tai halua palvella etulinjassa, 

minkä jälkeen heidät on siirretty vastaavalla tavalla toimineiden miesten joukkoon erityisiin 

kokoamispaikkoihin, tyypillisesti kirkkoihin ja kouluihin. Seuraavaksi vähintään majurin 

arvoinen upseeri on puhutellut syytettyjä ja kehottanut heitä palaamaan etulinjaan. Tilanteita, 

joissa yhdistyisivät esimiehen käsky ja siihen annettu kielteinen vastaus, ei ole syntynyt.
199

 

2./JR 30:ssa palvelleen korpraali Lauri Puolitaipaleen tapaus on tyypillinen. Hän oli 

23.10.1941 ollut komppaniansa mukana taistelutehtävässä, kun hän tuntemansa pelon vuoksi 

oli poistunut komppanian asemista ja mennyt Homorovitsin kylään, missä hän oli liittynyt 

muiden ilman lupaa poistuneiden joukkoon.
200

  

 

Suppeimmissa esitutkinta-aineistoissa ei syytetty itse lausu mitään kieltäytymiseen viittaavaa. 

III/JR 30:ssa palvellut Jalmari Laitinen kertoi kuulustelussa poistuneensa joukkueestaan 

                                                 
197 VII AKE N:o 654/Sot.hall./39.sal. 3.11.1941. T 2061/5. KA. 
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 SYO 5.5.1942/493. KA. 
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 7.DE:n KeO 18.12.1941/58 § esim. Häiväläinen; 19.12.1941/63 § esim. Laitinen; 20.12.1941/67 § esim. 

Pakarinen; 22.12.1941/68 § esim. Parkkinen; 22.12.1941/70 § esim. Karjalainen. KA. 
200

 7.DE:n KeO 18.12.1941/58 §/Puolitaival. KA. 
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22.10.1941 sen ollessa varmistustehtävässä. Tämän jälkeen hän oli mennyt erääseen kylään, 

missä hän oli ilmoittautunut. Kenttäoikeudessa syytetty kertoi vain ajankohdan, jona hän oli 

suorittanut asevelvollisuutensa. Kieltäytyminen liitetään Laitiseen ainoastaan useita syytettyjä 

yhteisesti koskevan kuulustelupöytäkirjan johdannossa, missä todetaan hänen rykmentissään 

tapahtuneen ”omavaltaisia yksiköstä poistumisia sekä kieltäytymisiä 

rintamapalveluksesta”.
201

 Esitutkinnan sisältö näkyy myös syytteen teonkuvauksessa: 

 
Koska JR 30:ssa palvelevat sotilaat alempana luetellut sotilashenkilöt ovat lokakuun 

loppupuolella vuonna 1941 kieltäytyneet palvelemasta etulinjoilla… . 

 

Teonkuvaukseen ei ole voitu merkitä SRL 98 b §:n tunnusmerkistön mukaista toimintaa, 

koska sille ei esitutkinta-aineistosta löydy tukea. Syyte on kuitenkin nostettu siitä, että 

 
[syytetyt] ovat kieltäytyneet täyttämästä esimiehen palveluksessa heille antamaa käskyä. 

 

Kenttäoikeuden tuomiolauselma on rakennettu samalla tavalla. Siinä todetaan, että ”syytetyt 

ovat lokakuun loppupuolella 1941 kieltäytyneet palvelemasta etulinjoilla”. Esimiehen käskyä 

ja siitä kieltäytymistä ei mainita. Siitä huolimatta syytetyt on tuomittu ”sotakuuliaisuuden 

rikkomisesta kieltäytymällä täyttämästä esimiehen palveluksessa heille antamaa käskyä”.
202

 

 

11.DE:n kenttäoikeudessa tuomittiin 15.7.–29.12.1941 ainoastaan 23 henkilöä 

kieltäytymisestä. Näistä 18 koski samassa jutussa syytettyjä henkilöitä, jotka uskonnollisista 

syistä olivat kieltäytyneet kantamasta asetta. Kaikki 11.DE:n kenttäoikeuden käsittelemät 

jutut eroavat 7.DE:n kenttäoikeuden ratkaisemista siinä, että niissä kieltäytymisilmoitusta on 

aina edeltänyt esimiehen alaiselleen osoittama käsky.
203

 Selkeimmin ero kahden 

kenttäoikeuden välillä näkyy 11.DE:n kenttäoikeuden ratkaisemassa jutussa, jossa hylättiin 

syyte niin kapinasta kuin kieltäytymisestäkin. Syytetyiltä tiedusteltiin kenttäoikeudessa, 

olivatko he kieltäytyneet täyttämästä esimiehen heille palvelussa antamaa käskyä. Kaikki 

syytetyt vastasivat myöntävästi. Myös päällystön antama selvitys tuki syyttäjän näkemystä. 

Kenttäoikeus kuitenkin hylkäsi syytteen kieltäytymisestä ja tuomitsi syytetyt esimiehen 

käskyn täyttämättä jättämisestä. Syytettyjen tunnustuskaan ei tuottanut syytteen mukaista 

ratkaisua, koska kenttäoikeudessa kuullun todistajan kertomus ei tukenut syyttäjän 

teonkuvausta.
204
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 11.Spol.K N:ro 19/41 jutussa 7.DE:n kenttäoikeus 18.12.1941/58 §. KA. 
202

 7.DE:n KeO 1941, 58 §, 63 §, 67–68 § ja 70 §. KA. 
203

 11.DE:n kenttäoikeus. Esimerkiksi 15.8.1941/15 §/Kainulainen. KA. 
204

 11.DE:n KeO 15.11.1941/65 §. KA. 
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8. SEURAAMUKSET  

 

8.1 Vapausrangaistukset 

 

Taulukossa esitetään seuraamustaso karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksista vuonna 1941 

tuomittujen vapausrangaistusten osalta. Seuraamukset on huomioitu perusmuotoisten rikosten 

osalta. Mukana ei ole rikoksia, joissa on sovellettu jotain ankaroittamis- tai 

lieventämisperustetta. Kotirintamalla toimineiden suojeluskuntapiirien kenttäoikeudet on 

taulukossa yhdistetty. Niiden osalta on huomioitu seuraamukset, jotka on tuomittu 

tutkimuskohteena olevien yhtymien sotilaille. Pelkuruudesta ja kieltäytymisestä tuomittiin 

suojelukuntapiirin kenttäoikeuksissa edellä mainitut rajaukset huomioiden yhteensä vain viisi 

rangaistusta, minkä vuoksi nämä rikokset on jätetty taulukosta pois.  

 
Taulukko 3. 5.DE, 7.DE, 11.DE ja suojeluskuntapiirien kenttäoikeuksissa vuonna 1941 

karkuruus- ja kuuliaisuusrikoksista tuomitut kuritushuoneseuraamukset.205  
 

         Pelkuruus (SRL 71 §)      Karkaaminen (SRL 78.2 §)   Kieltäytyminen (SRL 98 b §) 

                 maksimi: 6 v kh                    maksimi: 8 v kh                  maksimi: 7 v kh  

 Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N 

5.DE KeO 2 v 8 kk 3 v 139 3 v 1 kk 2 v 14 3 v 9 kk 4 v  36 

7.DE KeO 1 v 11 kk 2 v 2 kk 39 2 v 11 2 v 6 kk 142 3 v 6 kk 3 v 9 kk 248 

11.DE KeO 2 v 6 kk 2 v 8 kk 55 2 v 3 kk 2 v 4 kk 3 7 kk 6 kk 23 

Sk.piirit — — 3  2 v 9 kk 2 v 6 kk 93 — — 2 

 

 

Ankarin linja on ollut 5.DE:n kenttäoikeudessa, mutta ero kahteen muuhun kenttäoikeuteen ei 

ole suuri. Selvin poikkeus suhteellisen yhdenmukaisesta linjasta on 11.DE:n kenttäoikeuden 

kieltäytymisestä langettamat selvästi lievemmät rangaistukset. Osin tätä selittää se, että 

11.DE:n kenttäoikeus tuomitsi vain viisi rangaistusta ”tavanomaisesta” kieltäytymisestä. 

Valtaosa seuraamuksista langetettiin samassa jutussa tuomituille uskonnollisista syistä 

kieltäytyneille miehille, jotka kaikki saivat kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen. 

Rangaistukset kieltäytymisestä olivat kuitenkin lieviä myös muissa 11.DE:n kenttäoikeuden 

käsittelemissä tapauksissa. Vankeusrangaistukset vaihtelivat kahdeksan kuukauden ja yhden 

vuoden neljän kuukauden välillä.  

                                                 
205

 5.DE:n kenttäoikeus; 7.DE:n kenttäoikeus: 11.DE:n kenttäoikeus; Kanta-Hämeen, Kokkolan, Lahden, 

Lounais-Hämeen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Sisä-Suomen suojeluskuntapiirien kenttäoikeudet. 

Vankeusrangaistukset on muunnettu kuritushuonerangaistuksiksi RL 7:5 2-kohdassa (17.11.1939) mainitulla 

tavalla. 
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Edellä luvussa 3.2.1 todettiin, että sotilasoikeuden hoidolta odotettiin nopeutta. 

Keskimääräinen aika rikoksen tekohetkestä kenttäoikeuden ratkaisuun vaihteli alla olevasta 

taulukosta ilmenevällä tavalla. 7.DE:n kenttäoikeuden osalta on huomattava, että useiden 

syytettyjen osalta tarkka rikoksentekopäivä ei ole tiedossa.
206

   

 
Taulukko 4. Keskimääräinen aika rikoksen tekohetkestä kenttäoikeuden ratkaisuun 5.DE, 

7.DE ja 11.DE:n kenttäoikeudessa vuonna 1941.207  
 

   
 

Rikoksen tekohetken ja seuraamuksen määräämisen välinen aika piteni entisestään, jos 

tuomittu valitti päätöksestä sotaylioikeuteen. 5.DE ja 11.DE:n kenttäoikeudessa tuomitut 

tyytyivät kohtaloonsa, sillä valituksen tehneitä oli yhteensä vain kolme.
208

 Tämä tarkoitti 

molemmissa kenttäoikeuksissa noin prosentin osuutta tuomituista. 7.DE:n kenttäoikeuden 

päätöksistä valitettiin hieman useammin. 17 karkuruusrikoksista ja yhdeksän kieltäytymisestä 

tuomittua halusi sotaylioikeuden käsittelevän asiansa. Tämä tarkoitti noin kuuden prosentin 

osuutta tuomituista.
209

 Karkuruusrikoksesta tuomittujen osalta sotaylioikeuden käsittely 

merkitsi keskimäärin kahden kuukauden pidennystä oikeusprosessiin. Kieltäytymisestä 

kenttäoikeudessa tuomitut joutuivat odottamaan sotaylioikeuden ratkaisua viisi kuukautta.  

 

8.2 Aikalaisarvioita sotilasoikeudenhoidosta 

 

Karjalan Armeijassa karkureita ja kieltäytyjiä tutkinut lääkintäkapteeni Kaila oli vakuuttunut 

siitä, että sotaväen rikoslain mukaan tuomittavat rangaistukset olivat menettäneet yleisestävän 

vaikutuksensa. Rikosten lisääntymisen myötä käsitys tekojen häpeällisyydestä oli kadonnut. 

Sotilaat olivat alkaneet tehdä vertailuja. Kumpi oli raskaampaa: rintamalla olo vai 

karkaamisesta seuraavan rangaistuksen kärsiminen. Kailasta oli tuntunut ”suorastaan 

järkyttävältä” nähdä, miten 8.D:n alueella karkaamisesta tuomitut miehet olivat vankilaan 

lähtiessään kohottaneet ”kolminkertaisen raikuvan hei-huudon jäljellejääneille”. 

Rangaistuksen pelotevaikutusta heikensi Kailan mukaan edelleen syytteeseenpanon 

                                                 
206

 Ajankohdaksi on voitu merkitä esimerkiksi ”lokakuun lopulla 1941”. Kulunutta aikaa laskettaessa rikos on 

tällöin merkitty tapahtuneeksi 31.10.1941. 
207

 5.DE:n kenttäoikeus; 7.DE:n kenttäoikeus; 11.DE:n kenttäoikeus.  
208 5.DE:n kenttäoikeus; 11.DE:n kenttäoikeus.  
209

 7.DE:n kenttäoikeus. 

Karkuruusrikokset Kieltäytyminen

5.DE KeO 11 vrk 7 vrk

7.DE KeO 41 vrk 44 vrk

11.DE KeO 28 vrk 17 vrk
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lykkääminen. Sama vaikutus oli sotilaiden keskuudessa yleisellä käsityksellä, jonka mukaan 

rangaistukseen tuomitut tullaan myöhemmin armahtamaan.
210

 

 

Karjalan armeijan komentaja, kenraali Erik Heinrichs oli samoilla linjoilla Kailan kanssa. 

Heinrichsin mielestä  

 
[t]ärkeimpiä syitä karkaamis- ja tottelemattomuusrikosten ilmenemiseen on epäilemättä ollut 

sotilasrikoksista säädettyjen rangaistusten yleisestävän vaikutuksen heikkeneminen henkisesti ja 

siveellisesti heikoimmin kehittyneiden keskuudessa. 

 

Rangaistusten pelotevaikutuksen heikkenemisen osalta Heinrichs ei kuitenkaan kiinnittänyt 

huomiota ensisijassa seuraamustasoon vaan syytteeseenpanon lykkäämiseen. Sotilaallinen 

tarkoituksenmukaisuus oli edellyttänyt sitä. Se oli omalta osaltaan ollut synnyttämässä 

käsitystä rangaistusuhan näennäisyydestä. Rangaistusten täytäntöönpanon lykkääminen oli 

vaikuttanut samalla tavalla. Kailan tavoin Heinrichs kiinnitti huomiota armahduksiin. 

Talvisodan aikana sotilasrikoksiin syyllistyneet oli laajassa mitassa armahdettu. Tämän 

vuoksi joukkojen keskuuteen oli levinnyt usko, että armahdukset olisivat yleisiä myös 

käynnissä olevan sodan jälkeen.
211

  

 

Eräiden 7.DE:n kenttäoikeudessa tuomittujen rangaistusten lieventyminen sotaylioikeudessa 

oli keväällä 1942 antanut 7.D:n komentajalle, kenraalimajuri Svenssonille aiheen pitkään 

kirjeeseen esimiehelleen V AK:n komentajalle. Hän viittasi komentajien pitämiin 

puhutteluihin, joita hän oli myös itse pitänyt. Puhutteluissa oli päämajan ohjeiden mukaisesti 

karkureille ja kieltäytyneille selostettu, että he ovat tehneet rikoksen, josta sotaväen rikoslain 

mukaan seuraa joissakin tapauksissa jopa kuolemanrangaistus. Kun sotaylioikeus sitten ilman 

perusteita alensi jo valmiiksi lieviä rangaistuksia, joutuivat puhutteluja pitävät komentajat 

”tuomittujen silmissä omituiseen valoon”.  

 

Svenssonin mukaan rikoksentekijää uhkaavan rangaistuksen täytyi olla ”verrannollinen 

velvollisuuden tietä vaeltavan riskiin”. Lievien rangaistusten vuoksi miehet olivat tehneet 

johtopäätöksen, jonka mukaan karkaaminen ei ole vaarallista. Tämän seuraukset Svensson oli 

huomannut muutamissa pitämissään puhutteluissa: 

 

                                                 
210

 Sotaväestä karkaamisen syistä. T 2261/1–2. KA. 
211

 Kar.AE N:o [numeroimaton]/X/6/sal. 20.1.1942. T 20104/3. KA. 
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Kaikkialla oli sama vaikutelma: miehet tahtoivat päästä hengenvaarasta ja ottivat 

kuritushuonerangaistuksen ehdottoman turvallisuuden hinnaksi, lujasti luottaen siihen, että 

sodan jälkeen seuraa armahdus. 
 

Svensson katsoi, ettei taisteluhenkeä tullut rakentaa kurinpidollisten keinojen varaan. 

Jokaisessa joukossa oli kuitenkin heikkoja yksilöitä, joita varten tarvittiin kova kuri ja 

ankarien rangaistusten uhka.  

 

Jos rangaistukset asetetaan niin pieniksi, että ne kenttäelämän ankarasta näkökulmasta näyttävät 

naurettavilta, merkitsee se suhteellisen edun myöntämistä niille, jotka ovat astuneet rikoksen 

tielle. Tämä merkitsee eräänlaisen yliotteen antamista näille moraalisesti heikoille, sotilaallisesti 

rikollisille aineksille, mikä kovan paikan tullen helposti vetää kaikki vähänkin horjuvat ainekset 

samalla rikolliselle tielle. Se merkitsee niin ollen suoranaista moraalisen heikkouden 

edistämistä, mikä kovissa koettelemuksissa saattaa johtaa joukkojen moraaliseen 

luhistumiseen.
212

 

 

11.D:n sotatuomarin Paavo Alkion mukaan sekä kenttäoikeudessa syyttämiseen että syytteen 

nostamatta jättämiseen liittyi ongelmia. Yksiköstään joukoittain karanneet sotilaat voitiin 

palauttaa takaisin yksiköihin ilman rangaistusta haitatta vain silloin, kun päällystö heti 

rikoksentekohetkellä tarttui asiaan ja sai rikkoneet heti palaamaan järjestykseen. Tilanne oli 

toinen, kun miehet olivat välttäneet taistelun lähtemällä taakse ja ilmoittautumalla 

sotapoliisille tullakseen sitten taistelun päätettyä palautetuiksi yksiköihinsä. Näissä 

tapauksissa rangaistuksetta jääminen saattoi olla haitallista. Menettely oli ensinnäkin väärin 

niitä miehiä kohtaan, jotka olivat pysyneet paikoillaan. Toiseksi ratkaisu ei voinut olla 

muodostumatta esimerkiksi niille, jotka olivat pysyneet paikoillaan. He havaitsevat, ettei 

taistelusta poistumisella tai karkaamisella ollut sen haitallisempia seurauksia.
213

 

 

Toisaalta ongelmatonta ei ollut syytteen nostaminenkaan. Jos kyseessä oli vain luvattomaksi 

poistumiseksi katsottava rikos, saattoi kenttäoikeus tuomita vain suhteellisen lieviä 

vankeusrangaistuksia, joiden armahtamisesta miehet olivat varmoja.
214

 Sen sijaan jos kyse oli 

pelkuruudesta, karkaamisesta tai kieltäytymisestä, saavuttivat rikoksentekijät rangaistuksen 

avulla tarkoituksensa: he pääsivät pois rintamalta. Alkion mukaan kenttäoikeudessa tulisi 

syyttää vain sellaisia, joiden rikokset poikkeavat ”viime aikoina tavaksi tulleesta yleisestä 
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 7.DE N:o 260/Os.1/X. 19.3.1942. T 19198/6. KA. 
213

 Selostus 11.Divisioonan sotatuomarin toiminnasta käynnissä olevan sodan alusta marraskuun 30 päivään 

1941 sekä mainintoja eräistä kokemuksista ja havainnoista. 2.12.1941. T 18917/4. KA. 
214

 Ibidem. Jos 7.DE:n sotatuomari Multanen olisi tulkinnut karkaamisen tunnusmerkistöä sotaylioikeuden 

vakiintuneen käytännön mukaisesti, olisi kolmannes yksiköistään poistuneista sotilasta tuomittu 7.DE:n 

kenttäoikeudessa karkaamisen sijasta luvattomasta poistumisesta. 



59 

 

kaavasta”. Heidät voitaisiin useimmissa tapauksissa tuomita lyhyisiin vapausrangaistuksiin ja 

palauttaa sitten yksiköihin sekä sodan jälkeen harkinnan mukaan armahtaa.
215

 

 

8.3 Sotatuomioistuimen riippumattomuus 

 

Oramin mukaan Britannian armeijassa I maailmansodan aikana toimineisiin kenttäoikeuksiin 

kohdistui paineita komentajien taholta. Pehmeä suhtautuminen kurikysymykseen oli vakava 

syytös ammattisotilaalle, minkä vuoksi komentajat olivat erityisen herkkiä syytöksille kurin 

heikkoudesta omassa yksikössään. Huoli kurista säteili alaspäin pitkin komentoketjua. 

Jokaisella tasolla haluttiin välttää ylemmältä taholta tulevaa arvostelua, ja tunne tarkkailun 

kohteena olemisesta välittyi myös kenttäoikeuksien jäseniin. Komentajien odotettiin 

ylläpitävän auktoriteettiaan rankaisemalla niskuroivia sotilaita, ja kuolemanrangaistuksen 

katsottiin olevan tarpeellinen väline tämän tavoitteen toteuttamisessa. Sitä käyttämällä 

komentajat saattoivat osoittaa, ettei kurittomuutta siedetty.
216

 

 

Pelko tulla moitituksi pehmoilusta kurin suhteen johti siihen, että jotkut komentajat puuttuivat 

enemmän tai vähemmän suorasti kenttäoikeuksien toimintaan. Komentajat moittivat 

kenttäoikeuksissa istuvia upseereja liian lempeästä suhtautumisesta syytettyihin. Divisioonien 

komentajat laittoivat jakeluun kirjelmiä, joissa paheksuttiin kenttäoikeuksien liian lempeää 

linjaa. Kenttäoikeuden koolle kutsuneet komentajat usein myös painostivat kenttäoikeuden 

jäseniä olemaan ”tehokkaita kurinpitäjiä”. Eräässä tapauksessa kenttäoikeuden puheenjohtaja 

oli joutunut antamaan kirjallisen selvityksen siitä, miksi kaksi sotilasta oli vapautettu 

syytteestä. Oram suhtautuukin kenttäoikeuksien riippumattomuuteen varauksella. Teoriassa 

ne olivat oikeudellisesti itsenäisiä, mutta samalla ne olivat osa erittäin autoritaarista 

organisaatiota. Jotkut komentajat pitivätkin kenttäoikeuksia vain kurinpidon apuvälineinä. Jos 

kenttäoikeus ei tehnyt odotettua päätöstä, katsottiin sen sabotoivan kuria.
217

 

 

Lindstedt katsoo suomalaisten kenttäoikeuksien aseman olleen kansainvälisessä vertailussa 

itsenäinen. Toisin kuin esimerkiksi Britanniassa, kenttäoikeuden päätös ei Suomessa 

edellyttänyt sotilasesimiehen vahvistusta. Suomessa vahvistusmenettely liittyi ainoastaan 
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 Selostus 11.Divisioonan sotatuomarin toiminnasta käynnissä olevan sodan alusta marraskuun 30 päivään 

1941 sekä mainintoja eräistä kokemuksista ja havainnoista. 2.12.1941. T 18917/4. KA. 
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 Oram 2003, 39–40, 42. 
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 Oram 2003, 56; Oram 1998, 35. 
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pikaoikeuden päätöksen täytäntöönpanoon.
218

 Tuomioistuimien riippumattomuus ei 

kuitenkaan ollut sotilaille selvä asia. Päämaja joutui joulukuussa 1941 muistuttamaan 

sotatuomareiden riippumattomuudesta. Sotatuomareita oli sijoitettu yhtymien hallinnollisiin 

toimistoihin, mikä joissakin tapauksissa oli johtanut ajatukseen, että sotatuomarit olivat 

”jonkinlaisia hallinnollisten toimistojen toimistoupseereita tai -apulaisia”. Tällainen käsitys 

oli omiaan horjuttamaan sotatuomareiden asemaa, minkä vuoksi päämaja korosti 

sotatuomareiden olevan vain asianomaisten komentajien välittömän määräysvallan alaisia. 

Päämajan kirjeessä korostettiin lisäksi sotatuomareiden täydellistä riippumattomuutta. 

Kenttäoikeuden puheenjohtajina he eivät voineet eivätkä saaneetkaan ottaa vastaan 

keneltäkään määräyksiä lain soveltamista koskevissa asioissa. Samaan asiaan palattiin vielä 

yksityiskohtaisemmin kesän 1944 torjuntataisteluiden yhteydessä.
219

   

 

11.D:n komentaja, eversti Kaarlo Heiskanen esitti näkemyksiään divisioonansa sotatuomarille 

Paavo Alkiolle voimaperäisesti. Komentaja oli aluksi käynyt Alkion kanssa periaatteellista 

keskustelua rangaistustasosta, mutta myöhemmin hän oli alkanut kommentoida myös 

yksittäisiä oikeudenkäyntejä. Erään vakoilujutun yhteydessä Heiskanen oli ilmoittanut 

kannattavansa ”suoraviivaista menettelyä”, ja kun syytettyjä ei ollut tuomittu kuolemaan, oli 

komentaja saanut raivokohtauksen. Divisioonan esikuntapäällikkö oli puolestaan yrittänyt 

saada Alkion lupaamaan, että pidätetyt vakoilijat tultaisiin tuomitsemaan kuolemaan. 

Heiskanen oli ottanut kantaa myös karkuruusrikoksiin. Hän oli erääseen pelkuruusjuttuun 

liittyen moittinut Alkiota kiihtyneessä äänilajissa siitä, että tämä etsi vain lieventäviä 

asianhaaroja. Komentajalta ei myöskään ollut riittänyt ymmärrystä kenttäoikeuden 

päätökselle vapauttaa lomalta myöhästymisestä syytteessä ollut sotilas, koska tällä oli ollut 

laillinen este. ”Ei sodan aikana ole mitään laillisia esteitä”, oli ollut Heiskasen näkemys.
220

 

Heiskanen oli myös esittänyt, että Alkio oli valmis uskomaan jokaisen valheen, jonka syytetty 

esittää. Vastauksessaan Alkio vetosi ammatilliseen kokemukseensa sekä siihen, että 

 
siitä ei päästä mihinkään, että Suomen lain mukaan syyttäjän on näytettävä syytteensä toteen ja 

että syyttäjän väitteet eivät ole kenttäoikeudessa sen arvokkaampia kuin syytetynkään. 

 

Sota-aika ei Alkion mukaan ollut muuttanut tätä periaatetta mitenkään, vaikka laki 

oikeudenkäynnistä sotatuomioistuimissa sodan aikana (16.3.1940/93) olikin vapauttanut 
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 Lindstedt 1999, 338–339. 
220

 Lindstedt 1999, 341; Alkio – Rintala 2003, 263, 291–292. 
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tuomioistuimet lakimääräisestä todistusharkinnasta.
221

 Alkion ja Heiskasen välit ajautuivat 

lopulta hyvin huonoiksi. Erään syytteen hylkäämiseen johtaneen jutun jälkeen komentaja oli 

haukkunut Alkion ”maan putuihin” todeten vielä seuraavana päivänä Alkion olevan 

divisioonan huonoin juristi. Lopulta Alkion mitta täyttyi, ja hänet siirrettiin omasta 

pyynnöstään toisiin tehtäviin.
222

 

 

7.D:ssa komentajan ja sotatuomarin suhde oli toisenlainen. 7.D:n sotatuomari Lauri Multanen 

oli Alkion mukaan Äänislinnan sotatuomarikokouksessa [elokuussa 1942] herättänyt 

huomiota kertomalla, kuinka hän etukäteen neuvottelee jokaisesta jutusta komentajansa 

[kenraalimajuri Svenssonin] kanssa. Multasesta kerrottiin muutenkin, että hän teki kaiken, 

minkä Svensson käski.
223

 Eräässä sotavankien karkaamista koskevassa jutussa Svensson oli 

kehottanut tuomitsemaan niin, että tapauksesta muodostuisi ”muistettava esimerkki”. 

Oikeudenkäynnissä Multanen ei ollut kysynyt syytetyn näkemystä kuulustelupöytäkirjoista ja 

pitkän tuomiolauselman kirjoittamiseen oli mennyt viisi minuuttia. Se oli ollut identtinen 

syytteen kanssa, päätös oli ollut edeltäpäin valmiina. Tuomio oli Alkion mukaan ollut 

”luonnoton”, ja Multanen oli ilmoittanut siitä heti komentajalle. Kenttäoikeuden syyttäjä oli 

ollut asiasta hyvin vaivautunut.
224

 

 

Multasen toiminta kesällä 1944 viittaa siihen, että hänen yhteistyönsä yhtymän komentajan 

kanssa oli tuolloinkin ollut keskimääräistä tiiviimpää. Päämajalle antamassaan kuukausi-

ilmoituksessa Multanen ilmoitti pitävänsä tarkoituksenmukaisempana käsitellä pelkuruus- ja 

karkaamisjutut kenttäoikeuden sijasta pikaoikeudessa, koska pikaoikeusmenettelyssä 

komentaja joutui ratkaisemaan kysymyksen siitä, vaativatko tärkeät sotilaalliset syyt 

päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa. Multasen mielestä kokenut ja korkean sotilasarvon 

omaava komentaja oli pätevämpi ratkaisemaan kysymyksen täytäntöönpanosta kuin 

kenttäoikeus.
225

 Komentajalla oli siis Multasen näkemyksen mukaan parhaat edellytykset 

arvioida joukkonsa kuritilannetta ja päättää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta sen 

mukaisesti. Kenttäoikeusmenettelyssä sen sijaan oikeuden puheenjohtaja joutui käytännössä 

ratkaisemaan tämänkin kysymyksen. Tämä tarkoitti Multasen mukaan siitä, että  
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puheenjohtajan on tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi tosiasiallisesti jo ennen oikeuden 

istuntoa sotatoimiyhtymän komentajan kanssa tapahtuneessa neuvottelussa ratkaistava tuo 

kysymys siltä varalta, että kenttäoikeus tuomitsee syytetyn kuolemanrangaistukseen.
226

 

 

Multasen kesällä 1944 ilmaiseman näkemyksen mukaan hän halusi komentajan päättävän 

mahdollisen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta. Niin ikään hän oli ilmoittanut 

neuvottelevansa komentajansa kanssa etukäteen jokaisesta jutusta. Tämä viittaa siihen, ettei 

hän keskustellut komentajan kanssa ainoastaan tuomioiden täytäntöönpanosta. Mitä 

ilmeisimmin hän on keskustellut komentajansa kanssa myös rangaistustasosta. Sehän olisi 

vain johdonmukaista; kun komentaja tietää, milloin kurin ylläpito edellyttää 

kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa, on hänellä varmasti myös edellytykset arvioida, 

milloin se edellyttää niiden tuomitsemista.  

  

9. KUOLEMANRANGAISTUKSET 

 

9.1  5. divisioona lokakuu 1941 

 

9.1.1 Taustaa 

 

5.D:n komentajana sodan alussa toimineen eversti Eino Koskimiehen suhtautuminen 

palvelusvelvollisuuksien laiminlyötiin oli melko ymmärtäväinen. Muun muassa itsensä 

vahingoittamista koskevassa kirjelmässään Koskimies otti huomioon, että teon taustalla 

saattoi olla heikkohermoisuus. Tällaisessa tapauksessa sotilas tuli toimittaa divisioonan 

kenttäsairaalaan. Muussa tapauksessa sotilas tuli toipumisen jälkeen palauttaa yksikköönsä, 

missä päällikön tuli häntä isällisesti ojentaa ja huomauttaa teon halpamaisuudesta. 

Koskimiehen asenne psyykkisiin reaktioihin oli ylipäätään ymmärtävä. 

 
Heikkohermoisiin nähden on a.o. päällikön asetuttava isälliselle, suojaavalle ja rohkaisevalle 

kannalle. Jos tästä ei ole apua ja sellainen henkilö on jatkuvasti haitaksi, on hänet lähetettävä 

kenttäsairaalaan ja tämän lausunnon mukaisesti huoltotehtäviin, mikäli lyhyehkö hoito 

sairaalassa ei ole parantanut häntä.
227

 

 

Olisiko Koskimiehen asenne mahdollisesti muuttunut rikollisuuden kasvaessa on kysymys, 

johon ei voi saada vastausta. Koskimiehen ja hänen persoonaltaan täysin erilaisen 

                                                 
226

 Lindstedt 1999, 386. 
227

 5.DE:n kirje N:o 512/X/190. 9.7.1941. T 4738/2. KA. 



63 

 

esimiehensä, VI AK:n komentajan, kenraalimajuri Paavo Talvelan välit rikkoontuivat ja 

Talvela vapautti Koskimiehen tehtävästään 11.7.1941.
228

 

 

5.D:n uusi komentaja, eversti Ilmari Karhu, joutui pian nimityksenä jälkeen tekemisiin 

kuriongelmien kanssa. JR 22:sta oli elokuun alkupäivinä karannut 36 sotilasta. Heistä kolme 

tuomittiin kenttäoikeudessa 2–5 vuoden kuritushuonerangaistuksiin. Muiden osalta 

syytteeseenpanosta luovuttiin ja heidät komennettiin takaisin yksiköihinsä. Sitä ennen 

miehille oli luettu divisioonan komentajan käsky. Sen sisältö noudatti päämajan karkureiden 

käsittelystä 12.8.1941 antamaa määräystä. Syytteitä ei tultaisi nostamaan, mikäli vastainen 

palvelus ei antaisi aihetta huomautuksiin. Karhun käsky poikkesi kuitenkin päämajan 

määräyksestä siinä, että siihen liittyi kuolemanrangaistuksen uhka. Miehille tehtiin tiettäväksi, 

että uudet sotilasrikokset johtaisivat syytteeseen myös aikaisemmin tehdyistä, ja että 

divisioonan komentaja tulisi vaatimaan rangaistusta 

 

Sotaväen Rikoslain 70 §:n mukaan. Tämä kuluu: ”Joka taistelussa pelkuruudesta lähtee pakoon 

ja samalla merkein viettelee toisia pakenemaan, tuomittakoon kuolemanrangaistukseen tai 

kuritushuoneeseen elinkaudeksi.”
229

 

 

Talvela käsitteli asiaa armeijakunnan päiväkäskyssä. Talvelan suhtautuminen rikoksiin ei 

ollut vain käytännöllinen vaan siihen liittyi myös moraalinen elementti. Oli tapahtunut 

”soturikunniaa alentavia rikoksia”, jotka olivat ”sanomaton häpeä” koko armeijakunnalle. 

Aivan erityisesti ne loukkasivat niiden sankarivainajien muistoa, jotka olivat ”antaneet 

kaikkensa maan kunnian puolesta”.  

 
Pelkureita ja raukkoja ei sodassa saa sääliä. Käsken jokaisen komentajan tällaisten tapausten 

esiintyessä tarttumaan niihin säälimättä ja lain kaikkein kovimmalla kädellä. Pikaoikeudet on 

saatettava toimimaan, jos tällaisia tapauksia vielä esiintyy, ja tuomiot pantava viipymättä 

täytäntöön. Tätä vaatii maan etu ja sitä vaatii jokaisen urhean soturin oikeudentunto. 

Armeijakunta, joka sankarillisesti taistellen on lyönyt vihollisensa kaikissa taisteluissa, ei voi 

sallia joidenkin raukkojen häpäisevän maan ja suomalaisen soturin mainetta.
230

 

 

Kuolemanrangaistukseen palattiin uudelleen syyskuun lopulla. JR 23:n sotilaita oli 29.9.1941 

poistunut etulinjasta Syvärin sillanpääasemassa ja sotilaita oli myös jättäytynyt jälkeen 

rykmentin siirtyessä Syvärin yli. Karhu oli ilmoittanut Talvelalle asettavansa miehet heti joko 

kenttä- tai pikaoikeuteen. Neuvoteltuaan ”eräiden tuomareiden” kanssa oli hän päätynyt 
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siihen, että pikaoikeus olisi vallinneissa olosuhteissa kokoonpanoltaan liian monimutkainen ja 

menettelytavoiltaan liian kömpelö. Tämän vuoksi Karhu oli antanut käskyn, jonka mukaan 

kenttäoikeuden istunto tuli järjestää 30.9. ja miehille on vaadittava rangaistusta 

sotapetoksesta. Kenttäoikeuden syyttäjälle oli Karhu antanut kirjalliset ohjeet noudatettavasta 

menettelystä. Syytetyille oli tunti ennen istunnon alkua luettava kirjelmä, jossa kieltäytyvien 

sotilaiden todetaan syyllistyvän sotapetokseen. Tämän jälkeen heillä oli puoli tuntia aikaa 

päättää, palaavatko he etulinjaan. Jos miehet kieltäytyisivät, tultaisiin heille heti alkavassa 

kenttäoikeuden istunnossa vaatimaan rangaistusta sotapetoksesta, josta voitiin tuomita myös 

kuolemanrangaistus.
231

 

 

Osa miehistä suostui palaamaan linjaan, mutta suurin osa yhteensä yli sadasta miehistä oli 

pysynyt kieltäytymisessään. 2.10.1941 mennessä kaikkiaan 45 syytetyn asia oli käsitelty 

5.DE:n kenttäoikeudessa. Syyttäjä ei Karhun käskystä huolimatta ollut syyttänyt ketään 

sotapetoksesta.
232

 Yhteensä 42 miestä tuomittiin pelkuruudesta kolmen vuoden 

kuritushuonerangaistuksiin. Kaksi henkilöä tuomittiin kieltäytymisestä neljäksi vuodeksi 

kuritushuoneeseen. Kapinasta tuomittiin niin ikään kaksi sotilasta rangaistusten ollessa 

seitsemän ja puoli vuotta sekä viisi vuotta kuritushuonetta. Karhun esimies, VI AK:n 

komentaja kenraalimajuri Talvela totesi Karhulle seuraamusten olevan aivan liian lieviä. 

 

Olisi välttämätöntä panna toimeen muutamia kuolemantuomioita, jolloin kieltäytymiset 

loppuisivat kerta kaikkiaan. Totesin taaskin, että sotaväen rikoslakimme oli aivan liian lievä. 

Pelkurit ja raukat, jotka haluavat säilyttää henkensä kaiken uhalla, istuvat mielellään muutaman 

vuoden kuritushuoneessa, kunhan vain pääsevät pois rintamalta. Näin varsinkin siksi, koska 

heillä on aina toivona saada myöhemmin armahdus, kuten viime sodan jälkeen tapahtui. 

Silloinkin kaatui sadoittain uljaita sotureita, ja on räikeää kohtuuttomuutta, että elämään jäävät 

tällaiset raukat, joista joutaisi kuolemaan kymmenen sen asemasta, että yksikään sankari 

kaatuu.
233
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Talvela kehotti Karhua korostamaan kenttäoikeuden jäsenille ”ankarien tuomioiden 

välttämättömyyttä”. Karhun tuli myös selvittää, oliko kurittomien sotilaiden joukossa johtajia 

tai kiihottajia, joihin ”kuolemanrangaistuspykälää” voitaisiin soveltaa.
234

 

 

Karhulla on todennäköisesti ollut paineita osoittaa voimakastahtoiselle ja kärsimättömälle 

esimiehelleen, että hän on tiukka kurinpitäjä. Hänen oma suhtautumisensa rikoksiin 

syyllistyneisiin sotilaisiin tuntuisi olleen ymmärtäväisempi. Tällaiseen käsitykseen oli 

päätynyt Talvela, jonka mukaan Karhu oli niskurointitapauksista keskusteltaessa löytänyt 

kieltäytyjille ”kaikenlaisia lieventäviä asianhaaroja”.
235

 

 

Talvelan suhtautuminen karkuruuteen oli ollut tiukkaa jo talvisodassa. Eräs pataljoona oli 

epäonnistuneen hyökkäyksen jälkeen paennut miltei kokonaisuudessaan linjojen taakse. 

Ryhmä Talvelan sotatuomarina toiminut Paavo Alkio oli saanut Talvelalta käskyn selvittää 

asia pikaoikeudessa. Koko pataljoona piti ”panna matalaksi” ampumalla joka kymmenes 

mies. Alkio ehdotti kuitenkin menettelyä, jossa miehille annettaisiin tilaisuus tulevalla 

toiminnallaan hyvittää tekonsa. Talvela suhtautui ehdotukseen aluksi jyrkästi todeten 

kutsuneensa sotatuomarin luokseen tottelemaan, ei neuvomaan itseään. Lopulta asiassa 

toimittiin Alkion ehdottamalla tavalla.
236

 

 

9.1.2  5.DE:n kenttäoikeus 17.10.1941
237

 

 

Kuolemanrangaistukseen johtaneet tapahtumat käynnistyivät aamulla 13.10.1941. 

Kiväärimiehenä 9./JR 22:ssa palvellut 34-vuotias sotamies Onni Viljamaa oli kertomansa 

mukaan ollut komppaniansa mukana levossa Syvärin itärannalla, kun paikalle oli tullut kova 

kranaattikeskitys. Viljamaan hermot olivat pettäneet, ja ylitettyään Syvärin lautalla oli hän 

ilmoittautunut liikennepartiolle, joka oli toimittanut hänet sotapoliisin huostaan erääseen 

kylään. Kuulustelussa Viljamaa oli kysyttäessä ilmoittanut, ettei hän huonojen hermojensa 

vuoksi voi palata yksikköönsä. 
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Seuraavana päivänä Karhu oli antanut määräyksen Viljamaan palauttamisesta sotapoliisin 

saattamana takaisin joukko-osastoonsa. Määräyksen mukaan päällystön oli valvottava 

Viljamaan toimintaa. Jos hän yrittäisi uudestaan karata ja ”siten saattaa joukon järjestyksen 

vaaraan, [oli hänet päällystön toimesta] saatettava kuuliaisuuteen, vaikkapa asetta käyttäen”. 

Viljamaa oli kuitenkin kieltäytynyt lähtemästä yksikköönsä, kun saattajaksi määrätty 

sotapoliisi oli yrittänyt häntä sinne viedä. Paikalle oli tullut Viljamaan komppanianpäällikkö, 

joka vuorostaan oli kehottanut Viljamaata lähtemään. Hermojensa huonoon kuntoon vedoten 

oli Viljamaa edelleen kieltäytynyt lähtemästä todeten ”[e]tten minä sitä varten lähtenyt, että 

palaisin takaisin ”lisäten vielä, että ”ampukaa täällä”. Tämän jälkeen oli Viljamaata 

kuulusteltu vielä kerran, nyt kieltäytymisestä epäiltynä. Kuulustelussa Viljamaa toisti 

aikaisemman kantansa, jonka mukaan hän ei ollut poistunut yksiköstään sitä varten, että hän 

palaisi takaisin. Hän ei missään tapauksessa palaisi minkäänlaisiin puolustuslaitoksen 

tehtäviin.  

 

5.DE:n kenttäoikeus ryhtyi käsittelemään Viljamaan juttua 17.10.1941. 5.D:n sotatuomari oli 

varatuomari, luutnantti Aarne Palomäki, mutta kyseisessä istunnossa puheenjohtajana toimi 

7.D:n sotatuomari Lauri Multanen. Kenttäoikeuden tavallisuudesta poikkeava kokoonpano oli 

huomattu sotaylioikeudessa. Oikeudenkäyntipöytäkirjan reunukseen oli merkitty ”Missä oli 

5.D:n sotatuomari Aarne Palomäki?” Syy poikkeusjärjestelyyn oli Palomäen loma, minkä 

vuoksi päämajan järjestelyosasto oli määrännyt Multasen toimimaan 5.DE:n kenttäoikeuden 

puheenjohtajana istunnossa 17.–18.10.1941.
238

 

 

Syytteen teonkuvauksen mukaan Viljamaa oli kieltäytynyt palaamasta yksikköönsä sen 

jälkeen, kun komppanianpäällikkö oli lukenut hänelle divisioonan komentajan edellisenä 

päivänä antaman syytetyn yksikköön palauttamista tarkoittavan käskyn. Syyttäjä vaati 

Viljamaalle rangaistusta pelkuruudesta (SRL 71 §) sekä ”esimiehen palveluksessa antaman 

käskyn noudattamisen kieltäytymisestä” (SRL 98 § c-kohta). Syyttäjän mukaan Viljamaa oli 

”kieltäytymisellään ja muita rintamalta pakenemaan houkuttelevalla menettelyllään saattanut 

vaaraan joukon järjestyksen ja siten tuottanut sotavoimalle tuntuvaa vauriota”.  

 

Syyttäjä täydensi syytettään kuvaamalla kuritilannetta Viljamaan joukko-osastossa. Siinä oli 

30.9.–11.10.1941 (siis ennen Viljamaan poistumista) ollut 34 kieltäytymistä, 108 pelkuruutta 
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sekä ”kolmen neljän viime päivän aikana toistakymmentä karkaamista siinä pataljoonassa, 

jossa syytetty palveli, joten syytetyn menettely oli [ollut] omiaan heikentämään kuria joukko-

osastossa”. Syyttäjän mukaan ”nuo tapahtumat” olivat viivästyttäneet suunniteltuja sotatoimia 

ja siten aiheuttaneet tuntuvaa vauriota sotatoimille. Syyttäjän mukaan Viljamaan menettelystä 

oli myös ollut seurauksena, ettei etulinjaan oltu voitu lähettää levänneitä miehiä väsyneiden 

tilalle. Kun Viljamaan yksikkö oli syyttäjän mukaan ollut puolustuksessa ja varmistuksessa, 

oli hänen kieltäytymisestään ollut tuntuvaa vauriota sotavoimien käytölle. 

 

Syytetty myönsi syytteen oikeaksi ja mainitsi, etteivät hänen huonot hermonsa kestä 

sotapalvelusta. Viljamaa ilmoitti myös edelleen kieltäytyvänsä palveluksesta ja alistuvansa 

tuomittavaan rangaistukseen.  

 

Asiassa kuultiin todistajana Viljamaan komppanianpäällikköä. Hän ilmoitti kuulleensa 

[ilmeisesti kenttäoikeuden] vartiomiehiltä, että karkaamisesta tuomitut sotilaat olivat 

melkeinpä iloinneet tuomitsemisestaan, koska he näin pääsivät pois sotapalveluksesta ja 

tulisivat sitten myöhemmin armahdetuiksi. Todistaja kertoi myös, että syytetyn joukko-

osaston suunnalla olleissa muissa joukko-osastoissa ei ollut ollut lainkaan 

kieltäytymistapauksia ja ainoastaan yksi luvaton poistuminen. Tämän vuoksi ”syytetyn 

menettely todistajan vakaumuksen mukaan oli vaikuttanut demoralisoivasti toisiin samassa 

yksikössä palveleviin miehiin”. 

 

Kenttäoikeuden päätöksen mukaan Viljamaa oli 

- - - 

[loka]kuun 15. päivänä Aunuksen piirissä Kinkijevan kylässä vihollisen läheisyydessä 

kieltäytynyt täyttämästä esimiehen palveluksessa hänelle antamaa käskyä, mistä oli koitunut 

tuntuvaa vauriota sotatoimien suorittamiselle. 

 

Kenttäoikeus tuomitsi Viljamaan SRL 71.1 §:n ja 98 §:n c-kohdan nojalla pelkuruudesta 

viideksi vuodeksi kuritushuoneeseen sekä kieltäytymisestä täyttää esimiehen palveluksessa 

antamaa käskyä kuolemanrangaistukseen. Tuomiota ei kuitenkaan pantu välittömästi 

täytäntöön, koska oikeudenkäynnistä sotatuomioistuimissa sodan aikana annetun lain 9 §:n 

nojalla kenttäoikeuden tuomio tuli alistaa sotaylioikeuden tarkastettavaksi. 

 

Sotaylioikeudessa kenttäoikeuden päätöksestä löydettiin runsaasti huomautettavaa. 

Kenttäoikeuden pöytäkirjan reunukseen tehtyjen merkintöjen mukaan sotaylioikeutta 

kiinnosti ensinnäkin rikoksentekopaikan etäisyys etulinjasta. Vielä enemmän merkintöjä oli 
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aiheuttanut kysymys Viljamaan kieltäytymisen seurauksista. Teon seurauksia koskevan 

syyttäjän kuvailun kohdalle oli sotaylioikeudessa merkitty ”Selvitykset tästä? Tämä on vain 

syyttäjän väite.” Ihmettelyä oli herättänyt myös todistajan näkemys, jonka mukaan syytetyn 

käytös oli vaikuttanut demoralisoivasti saman yksikön muihin miehiin. Tuomiolauselman 

kohta ”mistä oli aiheutunut tuntuvaa vauriota sotatoimien suorittamiselle” oli alleviivattu ja 

merkitty kolmella kysymysmerkillä. 

 

Sotaylioikeuden kiinnostus mainittuihin seikkoihin johtui siitä, että ne olivat SRL 98 §:n c-

kohdassa mainitut edellytykset kuolemanrangaistuksen tuomitsemiselle. Kieltäytymisen piti 

olla tapahtunut vihollisen läheisyydessä ja siitä oli pitänyt aiheutua tuntuvaa vauriota 

sotavoimalle. Sotaylioikeus katsoi, että kenttäoikeuden tutkinta oli ollut puutteellinen 

 
erityisesti siinä, ettei kenttäoikeus ole tarkemmin koettanut ottaa selkoa puheena olevien 

tapahtumain kulusta ja vaatia selvitystä varsikin siitä, oliko Viljamaan poistuessa 

komppaniastaan erityistä palvelustehtävää ja millainen tämä oli ollut, olivatko tuo poistuminen 

ja syytteessä mainittu kieltäytyminen täyttämästä esimiehen käskyä, tapahtuneet sellaisissa 

olosuhteissa, että teot oli katsottava tehdyksi vihollisen läheisyydessä, sekä oliko Viljamaan 

kerrotusta kieltäytymisestä koitunut tuntuvaa vahinkoa sotavoimalle… . 

 

Lisäksi sotaylioikeus katsoi tarpeelliseksi hankkia asiantuntijan lausunnon Viljamaan 

mielentilasta tekojen tapahtuma-aikana.
239

 Näillä perusteilla sotaylioikeus palautti jutun 

kenttäoikeuteen. 

 

Asia tuli uudelleen esille 5.DE:n kenttäoikeudessa 2.1.1942 Aarne Palomäen toimiessa nyt 

puheenjohtajana. Syyttäjä otti kantaa Viljamaan sotaylioikeudessa esittämään näkemykseen, 

jonka mukaan hänen kieltäytymisestään ei ollut aiheutunut sotavoimalle minkäänlaista 

vauriota. Syyttäjän mukaan Viljamaan karkaamisen jälkeen oli syytetyn pataljoonassa kolmen 

neljän päivän aikana tapahtunut toistakymmentä samanlaista tapausta. Viljamaa oli 

karkaamiseen ja palveluksesta kieltäytymiseen houkuttelevalla menettelyllään ollut 

yksikössään huonona esimerkkinä. Syyttäjän näyttö Viljamaan kieltäytymisen seurauksista ei 

ollut vakuuttava. Hän viittasi 5.D:n komentajan eversti Karhun 1.1.1942 oikeudenkäyntiä 

varten laatimaan lausuntoon.
240

 Sen mukaan ”tuntuva vaurio sotavoimalle” saattoi ilmetä 

paitsi konkreettisena, silmin havaittavana seikkana, niin myös taisteluhalun- ja moraalin 

                                                 
239

 Viljamaa oli kenttäoikeudessa maininnut hermojensa olleen ”tavallista huonommat” jo 1930-luvulla ja että 

tämä oli johtunut muun muassa sukuviasta. 
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 5.Divisioonan kenttäoikeudelle. 5.divisioonan virallisen syyttäjän luutnantti Aarne Arasalon syyte 1.1.1942.  

T 4738/1. KA. 
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laskuna. Se puolestaan saattoi olla seurausta ”huonon yksilön” harjoittamasta 

kiihotustoiminnasta tai huonosta esimerkistä. Tätä yleisen tason näkemystään Karhu perusteli 

tapahtumilla JR 23:ssa. Rykmentissä oli syyskuun lopulla ollut yksittäisiä 

kieltäytymistapauksia, joista vähitellen toisten huonon esimerkin ja lievien rangaistusten 

vaikutuksesta oli Karhun käsityksen mukaan syntynyt 150 tapauksen kieltäytymis- ja 

karkaamisepidemia. Jäljelle jääneen joukon taistelutahto oli myös huomattavasti laskenut. 

Karhun ”kokemukseen perustuva vakaumus” olikin, että ”jokainen kieltäytyminen (kurs. TK) 

täyttämästä esimiehen palveluksessa hänelle antamaa käskyä ja tämän kautta muille huonona 

esimerkkinä oleminen, tuottaa sotavoimalle tuntuvaa vauriota”.
241

  

 

Näyttö Viljamaan kieltäytymisen seurauksista perustui siis divisioonan komentajan 

mielipiteeseen toisessa joukko-osastossa toisena ajankohtana sattuneiden erinäisten 

tapahtuminen syy-seuraussuhteista. Syyttäjä joka tapauksessa vaati edelleen rangaistusta SRL 

98 § c-kohdan nojalla. Kenttäoikeus lykkäsi välipäätöksellään asian mielentilalausunnon 

hankkimista varten, ja sen valmistuttua asian käsittelyä jatkettiin 6.6.1942. Kenttäoikeus ei 

yhtynyt syyttäjän ja Karhun näkemyksiin. Sen mukaan Viljamaan teosta ei ollut seurannut 

tuntuvaa vauriota sotavoimalle. Kenttäoikeus tuomitsi Viljamaan SRL 98 § b-kohdan nojalla 

täyttä ymmärrystä vailla olevana henkilönä tehdystä kieltäytymisestä kahdeksi vuodeksi 

kuritushuoneeseen.
242

 

 

9.2  7. divisioona lokakuu 1941  

 

9.2.1 Taustaa 

 

Päämaja määritteli karkureiden ja kieltäytyjien suhteen noudatettavan menettelyn päälinjat. 

Tämä ei kuitenkaan estänyt komentajia lähettämästä joukoille myös omaa viestiään kurin 

ylläpitämiseen liittyvissä asioissa. 7.D:n komentaja eversti Antero Svensson esitti 

näkemyksensä jo ennen taisteluiden alkamista. Svensson korosti komentajilleen 22.6.1941 

pitämässään puhuttelussa kurin merkitystä ja antoi sen ylläpitämiseen liittyviä määräyksiä. 

Joukoilla oli edessään tehtävä, joka edellytti kuria, voimaa ja nopeutta. Miehet tuli henkisesti 

valmentaa tehtäviinsä ja kuria oli tuntuvasti tiukennettava. 
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 5.D:n komentajan eversti llmari Karhun lausunto 1.1.1942. T 4738/1. KA. 
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 5.D:n kenttäoikeuden tuomioluettelo vuodelta 1942. KA.  
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Tämä ei saa tapahtua siten, että rangaistusten määrä nousee, vaan on haettava kurille 

vastakkaiset luonteet esiin. Näille on järjestettävä mahdollisimman ankara rangaistus, sillä 

uhraamalla jokunen kuriin alistumaton luonne tuhoamalla heidät kerta kaikkiaan aikaansaadaan 

se, että joukko-osaston kuri on pelastettavissa.
243

 

 

Ensimmäinen laajempi tottelemattomuustapaus 7.D:n joukoissa sattui elokuun puolivälissä, 

kun yli 200 miestä I/JR 30:sta oli pääasiassa väsymykseen ja luvattuun lepoon vedoten 

kieltäytynyt lähtemästä hyökkäykseen. Tilalle tulleen III pataljoonan hyökkäys oli kuitenkin 

edennyt, ja seuraavana päivänä joukkojen tavoitteena ollut Sortavala oli vallattu. Tavoitteen 

saavuttaminen sekä seurannut lepo saunomisineen olivat todennäköisesti laukaisseet tilanteen. 

Näyttää myös siltä, että miehille todella oli luvattu lepoa. Rykmentinkomentaja oli 

pataljoonan yksiköille pitämissään puhutteluissa kertonut luvanneensa kaksi kertaa 

pataljoonan pääsevän lepoon, mutta että hän ei enää myöhemmin ollut voinut lupaustaan 

pitää. Tässä tilanteessa kuulusteluja ja kenttäoikeuskäsittelyä ei todennäköisesti pidetty 

tarkoituksenmukaisena.
244

 

 

Tapahtumat etenivät pidemmälle lokakuun alussa, kun yli 80 miestä III/JR 51:stä jättäytyi 

pois yksiköstään Syvärin ylityksen yhteydessä. Pataljoonan komentaja oli pitänyt miehille 

puhuttelun ilmoittaen joukosta poistuvien joutuvan syytteeseen kapinasta. Miehet eivät 

puhuttelussa olleet kieltäytyneet käskyä noudattamasta, mutta kun toiminnan hetki oli tullut, 

olivat he häipyneet metsään. Ylimenotehtävä oli nyt annettu I/JR 9:lle. Tiukoista käskyistä 

huolimatta miehet olivat vain seisoneet vaitonaisina eivätkä olleet menneet veneisiin. JR 9:n 

komentajan oli ollut pakko ilmoittaa 7.D:n komentajalle, ettei Syvärin ylityksestä tule 

mitään.
245

 

 

7.D:n sotatuomarina tuolloin toimineen Yrjö Sinkarin ja III/JR 51:n uuden komentajan 

suorittamassa tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät sotilaat olleet ”etukäteen yksissä neuvoin” 

päättäneet olla noudattamatta päällystön käskyjä. Kukaan ei myöskään ollut varsinaisesti 

”sanoin” kieltäytynyt. Tapauksen johdosta ei nostettu syytteitä. Perimmäinen syy ylimenon 
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 7.DE:n kirje N:o 7/Tyk.kom./26.6.1941. T 3714/10. KA.  
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 Kulomaa 1995, 141–142; JR 30:n sotapäiväkirja 18.6.–1.10.1941. Spk 11165; I/JR 30:n sotapäiväkirja 17.6.–

15.9.1941. Spk 11262. KA; 18.Spol.J N:o 9–10/41. T 3714/11.KA.   
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 7.D:n Komentaja. 6.10.1941. T 3714/7; JR 51:n komentajalle. E/JR 51. 14.10.1941. T 3714/7. KA; JR 9. 

Kertomus Syvärin ylimenosta ja Ostan hyökkäystaistelusta 1–10.10.1941. Spk 5628. 
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epäonnistumiseen oli ollut oudon tehtävän aiheuttama pelko. Noin 400 metriä leveä joki olisi 

pitänyt ylittää veneillä pimeyden vallitessa. Miehet olivat tunteneet itsensä turvattomiksi.
246

 

 

9.2.2  7.DE:n kenttäoikeus 23.10.1941
247

 

 

Seuraavatkin Karjalan armeijan kuolemanrangaistukset tuomitsi sotatuomari Multanen, tällä 

kertaa vakituisessa tehtävässään 7.DE:n kenttäoikeuden puheenjohtajana. I/JR 51 oli 

17.10.1941 määrätty lähtemään hyökkäykseen. Useita miehiä oli tuolloin jättänyt 

noudattamatta lähtökäskyä. Heidän joukossaan olivat 26-vuotias Antti Heikkinen, 42-vuotias 

Kalle Heide, 41-vuotias Antti Kovero ja 34-vuotias Antti Makkonen. Kaikki olivat 

sotilasarvoltaan sotamiehiä. Heidät oli yhdessä muiden miesten kanssa viety 

pataljoonankomentajan puhutteluun. Hän oli pitänyt puoli tuntia kestäneen puheen, jonka 

sisältöä syytetyt eivät muistaneet. Lopuksi komentaja oli kysynyt kaikilta miehiltä yhteisesti 

tottelevatko he esimiesten käskyjä. Kukaan miehistä ei ollut vastannut mitään. Miehet olivat 

palanneet takaisin majapaikkaansa, missä eräs vänrikki oli myöhemmin käskenyt heitä 

lähtemään liikkeelle. Miehet olivat kuitenkin vain todenneet ”ollaan teltoissa yötä keritäänhän 

me aamullakin”.  

 

Seuraavana aamuna 18.10. kieltäytyneet sotilaat, yhteensä noin 70, oli viety puhutteluun 

rykmentin komentopaikalle. JR 51:n komentaja, eversti Aarne Sainio oli todennut miesten 

syyllistyneen raskaaseen rikokseen, kehottanut heitä palaamaan järjestykseen ja tottelemaan 

esimiesten käskyjä. Seuraavaksi komentaja oli kehottanut vastaisuudessa tottelevia ottamaan 

10 askelta vasemmalle ja edelleen kieltäytyviä 10 askelta oikealle. Kukaan ei ollut ottanut 

askelta sen paremmin oikealle kuin vasemmallekaan. Seuraavaksi Sainio oli ottanut yhteyden 

7.D:n komentajaan, eversti Svenssoniin: ”I P:stä 2 joukkuetta ei ole totellut, pyydän 

sotatuomaria tänne.” Komentajan puheen jälkeen miehet olivat saaneet vapaasti hajaantua, ja 

he olivat majoittuneet lähellä sijainneen kylän taloihin. Myöhemmin oli vielä pataljoonan 

pastori käynyt tuloksetta pyytämässä miehiä tottelemaan. 
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 7.DE:n KeO 23.10.1944/27 §/Heikkinen, Antti ym. SYO 12.1.1942/16 ak 681/1941. KA; I/JR 51:n 
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Ellei muuta mainita, perustuu luvun teksti mainittuihin lähteisiin. 
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Tilanteen selvittely jatkui 19.10., kun miesten luokse saapuivat I/JR 51:n komentaja, 

divisioonan sotatuomari Multanen ja eräs luutnantti. Pataljoonankomentaja oli kysynyt 

lähtevätkö miehet taisteluun, jolloin he olivat edelleen kieltäytyneet. Seuraavaksi oli 

sotatuomari lukenut lakikirjasta ”rangaistuspykäliä” selvittäen miehille, mistä heitä tultaisiin 

rankaisemaan sekä kehottanut miehiä palaamaan järjestykseen.
248

 Tämän jälkeen 

pataljoonankomentaja oli kehottanut miehiä palaamaan järjestykseen ja poistumaan 10 

minuutin kuluessa talosta, jossa he majailivat. Nyt olivat palvelukseen halukkaiksi 

ilmoittautuneet kaikki muut paitsi syytetyt. Heidät oli vangittu ja viety rykmentin 

komentopaikalle. Siellä rykmentinkomentaja oli kysynyt, tiesivätkö miehet, millaiseen 

rikokseen he olivat syyllistyneet ja millainen rangaistus siitä saattoi tulla.  

 

Syyttäjän mukaan syytetyt olivat syyllistyneet kapinaan, koska he olivat ”yhteisesti 

kieltäytyneet tottelemasta esimiehensä käskyä”. Heikkinen ilmoitti kieltäytymisensä 

johtuneen kipeistä jaloista. Hän kertoi myös, ettei hän ollut ollut toisten syytettyjen kanssa 

samassa majapaikassa ennen kuin 19.10. sattuneen tapauksen yhteydessä. Heide kärsi 

ilmoituksensa mukaan reumatismista ja sydänviasta, eikä ollut sen vuoksi jaksanut seurata 

muiden mukana. Kovero vetosi väsymykseen ja Makkonen huonoihin hermoihinsa. 

Esitutkinnassa kaikki syytetyt olivat lisäksi maininneet pataljoonankomentajan [majuri Paavo 

Hirvelän] noin viikko sitten Äänislinnassa kertoneen pataljoonan menevän linnoitustöihin. 

Kiväärit vaihdettaisiin lapioihin, eikä pataljoona välttämättä enää joutuisi taistelutehtäviin. 

Kun työt saataisiin valmiiksi, voitaisiin miehiä alkaa päästää myös lomille.
249

 

 

Syyttäjä huomautti, että syytettyjen oli täytynyt olla palveluskelpoisia, koska he olivat olleet 

yksikössään palvelemassa. Lisäksi syytettyjen kieltäytymisestä oli ollut ”arveluttavat 

seuraukset sotatoimien suorittamiselle”. Syytettyjen menettelyn vuoksi vihollisen uuden 

divisioonan hyökkäystä ei ollut kyetty torjumaan tarpeeksi tehokkaasti, minkä vuoksi eräs 
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 Multasta ei lähteissä mainita nimeltä, mutta mitä ilmeisimmin kyse on ollut juuri hänestä. Kaksi syytettyä 

kertoi kuulustelussa, että lakia oli heille lukenut sotatuomari. I/JR 51 sotapäiväkirjan mukaan palveluksesta 

kieltäytyneitä miehiä olivat tulleet tutkimaan ”Div. tuomarit”.  Alustavan kuulustelun jälkeen ”tuomarit” olivat 

selostaneet miehille ”lain määräämän rangaistuksen”. JR 51 sotapäiväkirjan mukaan kieltäytyneitä miehiä oli 

kuulustellut ”Div:n sotatuomari”, ja hieman myöhemmin rikoslakia oli selostanut ”tuomari Hartikainen”. 7.DE:n 

tiedustelutoimistossa palveli toimistoupseerina luutnantti Johannes Hartikainen, joka oli saanut varatuomarin 

arvon 1935. (7.D:n upseerisijoitusluettelo 5.10.1941. T 8172/1. KA; Suomen lakimiehet 1949.) 
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 Syytettyjen maininta pataljoonankomentajan lupauksesta piti paikkansa. 7.D:n komentajan eversti Antero 

Svenssonin mukaan majuri Hirvelä oli Äänislinnassa antanut miestensä ymmärtää, että Syvärin rintamalla 

suoritetaan pääasiassa linnoitustöitä. Tämä lupaus oli aiheuttanut aikanaan [tähän oikeudenkäyntiin johtaneiden 

tapahtumien yhteydessä] ”paljon vaikeuksia ja rettelöitä, kun miehet 114:n D:n hyökätessä joutuivatkin koviin 

taisteluihin odottamiensa linnoitustöitten asemasta”. (7.DE:n kirje N:o 2637/I/12 3.12.1941. T 3714/7.) 
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7.D:n rykmentti oli joutunut joksikin aikaa melkein vihollisen saartamaksi. Niin ikään oli 

vihollinen eräässä kohdassa onnistunut ylittämään Syvärin. Jutussa ei kuultu todistajia, ja 

kenttäoikeus tuomitsi syytetyt SRL 92.1 §:n ja 94 §:n nojalla raskauttavan asianhaaran 

vallitessa tehdystä kapinasta kuolemanrangaistukseen. Kenttäoikeuden mukaan syytetyt olivat 

17.–19.10.1941 

 
sodan aikana vihollisen läheisyydessä yhteisesti kieltäytyneet tottelemasta esimiehen käskyä 

palaamatta kehoituksestakaan järjestykseen. 

 

Tuomio alistettiin sotaylioikeuden tarkastettavaksi, ja se antoi päätöksensä 12.1.1942. 

Sotaylioikeus katsoi kenttäoikeuden tavoin syytettyjen syyllistyneen kapinaan, mutta 

kuolemanrangaistuksen sijasta se tuomitsi syytetyt seitsemän vuoden 

kuritushuonerangaistukseen. Seuraamuksen lievennys oli huomattava: 

kuolemanrangaistuksesta lähelle rangaistusasteikon kuuden vuoden vähimmäisrangaistusta. 

Sotaylioikeuden päätöksestä ei käy ilmi, miksi seuraamusta oli lievennetty näinkin paljon. 

Yksi mahdollinen selitys on, että sotaylioikeudessa katsottiin kapinan tunnusmerkistön 

täyttyneen vain niukasti. Kenttäoikeudessa ei esitetty näyttöä siitä, että syytetyt olisivat 

sopineet kieltäytymisestä. Teot olivat kyllä tapahtuneet samanaikaisesti, joten tässä suhteessa 

syytettyjen voitiin katsoa toimineen ”yhteisesti”. Toisaalta suunnitelmallisuutta ilmentävän 

ennakolta sopimisen puuttuessa rangaistus voitiin mitata asteikon alapäästä. 

 

Edellä luvussa 9. todettiin sotatuomari Multasen neuvottelleen jokaisesta oikeusjutusta 

etukäteen divisioonan komentajan kanssa. Lähteistä ei käy ilmi, noudattiko Multanen kyseistä 

käytäntöä jo tämän jutun yhteydessä. Sikäli kun keskusteluja komentajan ja sotatuomarin 

välillä käytiin, on niillä saattanut olla vaikutusta kenttäoikeuden ratkaisuun. 7.D:n komentaja 

oli nimittäin tapahtuma-aikana joutunut työskentelemään kovan paineen alaisena. Rintamalle 

saapunut uusi neuvostodivisioona oli 14.10. aloittanut hyökkäyksen JR 51:n etulinjaa vastaan. 

Useita hyökkäyksiä tehnyt vihollinen oli murtanut suomalaiset asemat kahdesti, ja 

suomalaisjoukot olivat joutuneet vetäytymään. 17.10. oli Svenssonin divisioona aloittanut 

vastahyökkäyksen, mutta koska vihollinen oli ollut ”kirotun sitkeä”, oli se edennyt hitaasti. 

Taistelut olivat jatkuneet useita päiviä. Tilanteet olivat olleet epäselviä, ja Svensson oli 

joutunut pyytämään paikalle lisää joukkoja. Vihollisen katkaistua erään suomalaisrykmentin 

selustayhteydet oli se joutunut saarroksiin. Svensson oli myös joutunut esimiehensä 

ojentamaksi. VI AK:n komentaja kenraalimajuri Talvela oli käskenyt Svenssonin menemään 

itse eteen johtamaan taistelua. Svensson ei ollut noudattanut Talvelan käskyä, jolloin Talvela 
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oli moittinut alaistaan ”mitä jyrkimmässä äänilajissa” ja ilmoittanut itse ryhtyvänsä ”niihin 

toimenpiteisiin, jotka järjestyssääntö ja laki sallivat”. Svensson noudatti nyt käskyä ja päätyi – 

Talvelan mukaan – ”hääräämään eteen”. 24.10. oli tilanne jo rauhoittunut. 7.D:n tappiot olivat 

olleet suuret, ja eniten oli kärsinyt JR 51.
250

 

 

Painetta nimenomaan kuolemanrangaistuksen käyttöön lisäsi myös sotatuomari Multasen 

toiminta. Hän oli päällystön mukana osallistunut niskoittelevien sotilaiden järjestykseen 

palauttamiseen. Mitenkään ainutkertaista tällainen ei ollut. Lindstedt mainitsee jatkosodan 

ajalta neljä tapausta, joissa sotatuomaria oli käytetty mainitulla tavalla. Sotatuomarit olivat 

selostaneet karkureille ja kieltäytyjille tiukkaan sävyyn sotaväen rikoslain säännöksiä myös 

kuolemanrangaistuksen mainiten. Kuten Lindstedt toteaa, sopi tällainen toiminta huonosti 

yhteen tuomarin puolueettomuuden kanssa.
251

  

 

Kuinka ongelmalliseksi tilanne puolueettomuuden näkökulmasta muodostui, riippui tuomarin 

suorittamista tehtävistä. Multasen edeltäjä sotatuomari Sinkari oli ollut samantapaisessa 

tilanteessa lokakuun alussa. Hän ei kuitenkaan ollut joutunut kohtamaan tutkittaviaan 

kenttäoikeudessa. Multasen kohdalla tilanne oli toinen. Mitä hän tarkkaan ottaen oli 

niskuroiville miehille sotaväen rikoslaista selostanut, ei lähteistä käy selville. On kuitenkin 

vaikea uskoa, että hän olisi puhunut palveluksesta samanaikaisesti kieltäytyvälle isolle 

joukolle mistään muusta kuin kapinasta ja siihen liittyvästä kuolemanrangaistuksen uhasta. 

Kun samat henkilöt, joita sotatuomari on hetkeä aikaisemmin uhannut muun muassa 

kuolemanrangaistuksella, tulevat kenttäoikeuteen hänen tuomittavakseen, syntyy varsin 

arveluttava tilanne. Edellytykset oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille heikkenevät 

olennaisesti. 

 

9.3  7.D:n pikaoikeus 20.12.1941 

 

Pikaoikeuden tuomitsemat kaksi kuolemanrangaistusta liittyivät Goran kylän taisteluihin 

vuodenvaihteessa 1941–42. Tuomitut sotilaat, 25-vuotias korpraali Voitto Ahomäki ja 24-

vuotias sotamies Toivo Mäkelä, palvelivat I/JR 9:n toisessa komppaniassa (2./JR 9). 7.D, 

johon JR 9 kuului, oli lokakuun lopulla asettunut puolustukseen Syvärille. Tappiot olivat 

olleet raskaat, ja VI AK:n komentajan kenraalimajuri Talvelan mukaan armeijakunnan 
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yhtymistä kovimmilla oli ollut juuri 7.D.
252

 Kuluneet ja väsyneet joukot eivät enää olleet 

parhaassa kunnossa ottamaan vastaan päättäväistä vihollishyökkäystä. Vaikein tilanne oli 

kauimmaksi edenneessä ja eristyneimpään asemaan joutuneessa I/JR 9:ssä. Joukkojen 

mieliala oli alhaalla huonon ruuan, heikon hygienian ja syöpäläisten vuoksi. Myös 7.D:n 

erittäin laaja vastuualue aiheutti ongelmia. Heikot puolustusasemat ja joukkojen 

vähäisyydestä johtunut saarretuksi joutumisen pelko hermostuttivat I/JR 9:n sotilaita.
253

  

 

Hyökkäys I/JR 9:n asemia vastaan alkoi 15.12. Tilanne muuttui vaikeaksi ja pataljoona jäi 

eristyksiin. Vielä samana päivänä sai I/JR 30 käskyn lähteä I/JR 9:n avuksi. Suurin piirtein 

samaan I/JR 9 onnistui irrottautumaan ja vuorokauden kestäneen raskaan metsävaelluksen 

jälkeen se pääsi saartorenkaan ulkopuolella. Rykmentin taistelukertomuksen mukaan 

erityisesti 2./JR 9 oli ollut jatkuvan saarrostusuhan alaisena. Taisteluiden pahasti kuluttama ja 

väsynyt pataljoona siirrettiin lepoon rintaman taakse.
254

 

 

Yhteysongelmien vuoksi tieto I/JR 9:n ulosmurtautumisesta ei ollut saavuttanut I/JR 30:a, ja 

aamulla 16.10. se aloitti hyökkäyksen I/JR 9:n auttamiseksi. Kovan vastarinnan, tappioiden ja 

muuttuneen tilanteen vuoksi hyökkäys keskeytettiin ja pataljoona asettui puolustukseen. 

Aamulla 19.12. vihollinen aloitti voimakkaan hyökkäyksen I/JR 30:n asemia vastaan ja 

puoleenpäivään mennessä oli se puolestaan motissa. Tilanne oli sekava. Vihollisia oli joka 

suunnassa ja viestiyhteydet olivat poikki.
255

 Tässä vaiheessa muodostettiin 2./JR 9:stä ja  

9./JR 51:stä taisteluosasto Korpi, joka sai tehtäväkseen vapauttaa I/JR 30 saarrostuksesta. 

Taisteluosaston 19.12. suorittama vastahyökkäys kuitenkin epäonnistui.
256

 Hyökkäykseen 

liittyvistä tapahtumista on niukalti tietoa.
257

 Se tiedetään, että 2./JR 9 oli lähtenyt Baranista 

kohti Karkaa hyökkäyksen aloittamista varten. Matkalla 10–15 miestä oli jäänyt Baranin ja 

Karkan välille ja perille tulleista noin 30 oli ollut ”vastahakoisia toimintaan”.
258
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7.D:n komentaja otti yhteyden esimieheensä VI AK:n komentajaan. Kenraalimajuri Svensson 

ilmoitti miesten olevan väsyneitä, ja että 30–50 miestä oli karannut Baraniin. 

Heidän joukossaan oli sellaisia, jotka olivat jo aikaisemmin poistuneet rintamalta. 

 

Svensson sanoi, että hänen mittansa oli täysi. Hän menee huomenna itse paikalle, panee pystyyn 

pikaoikeuden ja ammuttaa jokaisen kieltäytyjän. Hän sanoi tämän minulle sen vuoksi, koska 

ylhäältä päin on aikaisemmin suunniteltu mietoja menetelmiä. Ilmoitin puolestani hyväksyvän 

hänen kantansa ja toimenpiteensä täydellisesti ja ottavani vastuun kannettavakseni. Sovimme 

siitä, että asia hoidetaan taitavasti, jotta kuolemantuomio kohdistuu niin harvoihin kuin 

mahdollista. Ellei tällaisiin toimenpiteisiin ryhdytä, voivat kieltäytyjäraukat, nuo kurjat pelkurit, 

pahentaa ja saattaa uhanalaiseksi taistelujoukkojen mielialan.
259

 

 

Seuraavana aamuna Talvela keskusteli asiasta oman esimiehensä, Karjalan armeijan 

komentajan kenraali Heinrichsin kanssa. Talvela ilmoitti ottaneensa vastuun toimenpiteistä. 

Oli välttämätöntä käydä asioihin käsiksi kovin ottein. Ellei näin saisi menetellä, ei hän eikä 

todennäköisesti Svenssonkaan ottaisi vastatakseen rintamasta. Talvela oli vielä yhteydessä 

Svenssoniin. Tämä ilmoitti pikaoikeuden olevan valmiina Baranissa. Joukoille oli ilmoitettu, 

mitä oli tekeillä, ja vaikutus oli ollut hyvä. Yhtään tuomiota ei toistaiseksi ollut tarvinnut 

panna toimeen.
260

 

 

Pikaoikeus kokoontui aamulla 20.12.1941 Baranin kylässä 7.D:n sotatuomari Lauri Multasen 

toimiessa puheenjohtajana. Juttuun ei liity kuulustelupöytäkirjaa eikä syytettä, ainoastaan 

pikaoikeuden pöytäkirja.
261

 Ensimmäinen kuvaus syytettyjen toiminnasta on 7.D:n 

komentajan pikaoikeuden asettamista koskevassa määräyksessä. Sen mukaan syytetyt olivat 

19.12.1941 vihollisen läheisyydessä kieltäytyneet täyttämästä esimiehen palveluksessa heille 

antamaa käskyä ryhtyä hyökkäämään päälle tunkeutuvaa vihollista vastaan. Tästä 

kieltäytymisestä oli koitunut tuntuvaa vauriota sotatoimien suorittamiselle.  

  

Syyttäjänä jutussa toimi 7.DE:n kenttäoikeuden syyttäjä luutnantti ja varatuomari Gunnar 

Edelman. Syyttäjän teonkuvaus perustui Svenssonin edellä mainittuun määräykseen. Syyttäjä 

vaati SRL 98 § c-kohdan nojalla syytetyille kuolemanrangaistusta   
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kenr.maj. A.J. Svenssonin määräyksessä mainitusta kieltäytymisestä noudattaa esimiehen 

palveluksessa antamaa käskyä, mikä kieltäytyminen oli tapahtunut vihollisen läheisyydessä ja 

siitä oli aiheutunut tuntuvaa vauriota sotatoimien suorittamiselle. 

  

Ahomäki selitti oikeudessa, ettei hän pysty täyttämään niitä tehtäviä, joihin hänet on määrätty. 

Hän oli kieltäytynyt menemästä etulinjoille, koska hänen hermonsa eivät olleet kestäneet. 

Aikaisemmin hän ei ole ollut heikkohermoinen. Mäkelä kertoi poistuneensa paikaltaan ja 

kieltäytyneen palveluksesta, koska hänen hermonsa eivät olleet kestäneet. Hän oli 

aikaisemminkin kärsinyt heikoista hermoista, mutta lääkärin hoidettavana hän ei hermojensa 

vuoksi ole ollut. Kysyttäessä syytetyt ilmoittivat olleensa asemissa varmistuksessa noin 100 

metrin päässä toisistaan. Molemmat syytetyt pyysivät saada lievemmän tuomion. 

 

Seuraavaksi syyttäjä täsmensi teonkuvaustaan. Syyttäjän mukaan komppania oli kieltäytynyt 

hyökkäämästä, minkä vuoksi sen oli pitänyt siirtyä puolustukseen varmistustehtävään. Tämän 

jälkeen syytetyt olivat kieltäytyneet varmistustehtävästä ja poistuneet vartiopaikaltaan. 

Pikaoikeuden pöytäkirjaan merkittiin, että hyökkäyksen tarkoitus oli ollut vapauttaa omat 

joukot motista. 

 

Neuvottelun jälkeen puheenjohtaja Multanen katsoi selvitetyksi, että  

 
syytetyt Ahomäki ja Mäkelä olivat syytteessä mainitussa tilaisuudessa sodan aikana 

kieltäytyneet noudattamasta esimiehen palveluksessa antamaa käskyä ryhtymättä komppanian 

mukana hyökkäystehtävään, mistä oli aiheutunut, että komppanian oli täytynyt siirtyä 

hyökkäyksestä puolustukseen ja sen jälkeenkin poistuneet vielä varmistustehtävästäkin ja 

edelleenkin sen jälkeen kehoituksesta huolimatta kieltäytyneet noudattamasta saamaansa 

käskyä. Tämän vuoksi tuomitsen Ahomäen ja Mäkelän SRL 98 §:n c-kohdan nojalla sanotusta 

rikoksesta kuolemanrangaistukseen. 

 

Pikaoikeuden sotilasjäsenet kukin vuorollaan yhtyivät Multasen näkemykseen. Kello 11.15 

päättyneen istunnon jälkeen 7.D:n komentaja määräsi tuomion pantavaksi heti täytäntöön. 

Sotapoliisiryhmä teloitti syytetyt oikeuspaikan lähellä virranneen joen jäätyneessä 

uomassa.
262

 

 

Pikaoikeus katsoi syytettyjen kieltäytyneen kaksi kertaa. Ensimmäinen kieltäytyminen liittyi 

syytettyjen yksikön saamaan hyökkäystehtävään. Syytäjän mukaan komppania oli 

kieltäytynyt hyökkäämästä. JR 30:n komentajan mukaan miehistö oli ollut ”vastahakoista”. 

Tämä viittaa siihen, että 2./JR 9:n päällystöllä oli ollut vaikeuksia saada miehiä liikkeelle. 
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Mitä tarkkaan ottaen oli tapahtunut, ei oikeudenkäyntiaineistosta eikä muistakaan lähteistä 

selviä. Tämän vuoksi ei ole yllättävää, ettei pikaoikeuden tuomiolauselmasta käy ilmi, kuka 

oli syytetyille käskyn antanut, mikä oli ollut sen sisältö, ja miten he olivat siihen reagoineet.  

Tapahtumienkulku on todennäköisesti ollut samankaltainen kuin lokakuun lopulla JR 30:ssa 

sattuneessa tapauksessa. Päämajan valvontaosaston kirjelmässä oli kuvattu, kuinka 160 

sotilasta 7.D:aan kuluvasta rykmentistä oli kieltäytynyt hyökkäyksestä.
263

 Svenssonin mielestä 

kuvauksesta saattoi saada sen (väärän) käsityksen, että joukko olisi vihollisen edessä 

kieltäytynyt hyökkäämästä. Svenssonin mukaan 7.D:n valvontaupseeri oli kuvannut 

tapahtuman totuudenmukaisesti:
264

 

 
Loppuun väsyneet miehet ovat yksinkertaisesti kesken taistelunkin lähteneet laahustamaan 

taaksepäin ja kehoituksista huolimatta eivät ole suostuneet palaamaan taisteluun. Päällystön 

uhatessa ampumisella, on vastaus tullut välinpitämättömästi, että sama se minne kuolee.
265

 

 

Svensson itse kuvasi tapahtunutta siten, että kyseiset miehet ”tippuivat vähitellen karkuun 

pois rivistä ja saatiin [sitten] kiinni rintaman takana…”. Kuvaus vastaa hyvin tapahtumia 

oikeastaan kaikissa 7.DE:n kenttäoikeuden käsittelemissä kieltäytymisjutuissa. Pikaoikeuden 

käyttämä ilmaisu ”ryhtymättä komppanian mukana taistelutehtävään” (kurs. TK) on tässä 

suhteessa osuva.  

 

Tuomiolauselman mukaan syytetyt olivat ”poistuneet vielä varmistustehtävästäkin”. Tämä ei 

sisällä kieltäytymistä. Sen sijaan toiminta on voinut täyttää joko pelkuruuden (SRL 71 §) tai 

luvattoman poistumisen (SRL 82 §) tunnusmerkistön. Seuraavaksi syytetyt olivat 

”kehoituksesta huolimatta kieltäytyneet noudattamasta saamaansa käskyä”. Tämänkään 

kieltäytymisen osalta oikeudenkäyntiaineistosta ei käy ilmi, mitä käskyä, koska ja missä 

syytetyt olisivat kieltäytyneet noudattamasta.  

 

Oikeudenkäyntiaineiston ulkopuolisten lähteiden perusteella tapahtumienkulku on ollut 

seuraava. Karjalan armeijan esikunnan ilmoituksen mukaan 19.12.1941 oli pidätetty 27 

sotilasta JR 9:stä ja JR 30:stä. Ilmoitus sisälsi tietoja pidätettyjen palvelushistoriasta sekä 

tekojen motiiveista, joten joissain vaiheessa pidätettyjä oli kuulusteltu. Puhuttelussa 25 miestä 

oli ilmoittautunut halukkaaksi palaamaan yksikköön, kahden miehen edelleen kieltäytyessä.
266
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Puhuttelun sisällöstä on muistitietoa. PPK/7.D:n päällikkönä palvellut luutnantti Yrjö 

Keinonen kertoo kirjassaan, kuinka puhutteluissa piti painottaa, että rintamalle palaamisen 

vaihtoehtona olisi pikaoikeus, joka voisi tuomita ainoastaan kuolemanrangaistuksen. 

Kuultuaan tämän suurin osa pidätetyistä oli lähtenyt takaisin yksikköihinsä. Kun rykmentin 

pappi oli vielä puhutellut jäljelle jääneitä, olivat loputkin sotilaat Ahomäkeä ja Mäkelää 

lukuun ottamatta palanneet rintamalle.
267

 Koska Keinosen teoksessa ei ole lähdeviitteitä, ei 

ole selvää, perustuuko kuvaus hänen itsensä kuulemaan vai onko tieto muualta saatua.  

 

Kuolemanrangaistuksen edellytyksenä oli SRL 98 § c-kohdan mukaan se, että 

kieltäytymisestä oli koitunut ”tuntuvaa vauriota sotavoimalle”. Tuomiolauselman mukaan 

syytetyt eivät olleet lähteneet komppanian mukana hyökkäykseen, ”mistä oli aiheutunut, että 

komppanian oli täytynyt siirtyä hyökkäyksestä puolustukseen”. Näyttää selvältä, että 

pikaoikeus on katsonut sotatoimen (hyökkäys) epäonnistumisen merkinneen tuntuvaa vauriota 

sotavoimalle. Mikä sitten oli ollut syytettyjen toiminnan merkitys komppanian hyökkäyksen 

epäonnistumiselle? Ajankohdan tutkimuskirjallisuudessa kausaaliyhteyden toteaminen 

tapahtui siten, että tarkastelun alainen teko ajateltiin poistetuksi edeltäneiden tapahtumien 

joukosta. Jos seuraus teon poistamisen myötä muuttui, oli kausaaliyhteys olemassa. Ajatuskoe 

ei kuitenkaan aina antanut varmaa vastausta. Sellaisissa tapauksissa oli kaksi vaihtoehtoa. 

Ensimmäinen oli katsoa kysymys kausaalisuudesta ratkaisemattomaksi ja soveltaa periaatetta 

in dubio pro reo. Toinen vaihtoehto oli ratkaista asia sen mukaan, oliko teon ja seurauksen 

välinen syysuhde siinä määrin todennäköinen, että se voitiin katsoa selvitetyksi.
268

 Tässä 

tapauksessa pikaoikeuden olisi tullut arvioida, olisiko komppanian hyökkäys epäonnistunut 

siinäkin tapauksessa, että syytetyt olisivat siihen osallistuneet.  

 

Lindstedtin mukaan eräissä kenttäoikeuksien vakoilu- ja maanpetosjuttuja koskevissa 

ratkaisuissa oli ongelmia näytön suhteen. Hänen aineistossaan on viitteitä siitä, että 

poikkeusolosuhteet ja rikosten laatu olivat eräissä tapauksissa laskeneet näyttökynnystä.
269

 

Pikaoikeusmenettelyssä näytölle asetetut vaatimukset olivat jo lähtökohtaisesti alemmalla 

tasolla. 7.D:n pikaoikeuden puheenjohtajana toiminut Multanen totesi sodan jälkeen Urpo 

Viinikan tunnettuun pikaoikeusjuttuun liittyen, että syytetyn teon seurauksia oli arvioitu 
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pikaoikeudelle esitetyn lausunnon ja pikaoikeuden jäsenten oman tietämyksen perusteella.
270

 

Joulukuussa 1941 pikaoikeus teki ratkaisunsa vielä vähäisemmän näytön perusteella. 

Todistelua hyökkäyksen epäonnistumisen ja syytettyjen toiminnan välisestä syy-yhteydestä ei 

esitetty. Syyttäjä oli ainoastaan selittänyt, että komppanian kieltäytymisestä oli seurannut 

siirtyminen hyökkäyksestä puolustukseen. 

 

Urpo Viinikan tapauksessa näyttää selvältä, että ratkaisu hänen tuomitsemisestaan 

nimenomaan kuolemanrangaistukseen oli tosiasiassa tehty jo ennen pikaoikeuden istuntoa. 

Pikaoikeuden syyttäjän mukaan ”mahdollinen vastuu” pikaoikeuden ratkaisusta haluttiin 

jakaa useammalle kuin kenttäoikeuden kolmelle jäsenelle. Pikaoikeusmenettelyyn oli 

syyttäjän mielestä päädytty myös sen vuoksi, että silloin ”täytäntöönpanon lykkäämisen 

nähden ei tulisi olemaan mitään varaa”.
271

 Kuolemanrangaistusta tavoiteltiin myös 

joulukuussa 1941. Svensson oli ilmoittanut ”ammuttavansa jokaisen kieltäytyjän” ja hänen 

esimiehensä ”otti vastuun kannettavakseen”. Samalla sovittiin myös asian taitavasta 

hoitamisesta siten, että ”kuolemantuomio kohdistuu niin harvoihin kuin mahdollista”.  

 

9.4 Kuolemanrangaistusten vaikutukset 

 

Lokakuussa tuomittujen kahden kuolemanrangaistuksen vaikutuksista löytyy aineistosta vain 

yksi maininta. 7.D:n valvontaupseeri raportoi marraskuun alussa JR 30:ssa sattuneista useista 

kieltäytymistapauksista. Miehet olivat olleet ”loppuun väsyneitä” eikä varoittavaksi 

esimerkiksi tarkoitettu kuolemanrangaistus ollut parantanut tilannetta. 

 
JR 51:ssä, josta kuolemanrangaistukseen tuomitut olivat, tuumivat miehet jo, että jos tuomitut 

ammutaan, niin he eivät sen jälkeen enää tappele yhtään ja että heille saa sitten tehdä samoin. 

Tilanne on siis synkkä, ainoa keino olisi miehille järjestetty perusteellinen lepo, mutta milläpä 

sen taistelujen edelleen jatkuessa järjestää.
272

 

 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että viidestä ensimmäisestä kuolemanrangaistuksesta ei 

tiedotettu erityisen tehokkaasti. Päiväkäskyissä kyllä mainittiin kenttäoikeuksien tuomitsemat 

rangaistukset, mutta miten hyvin tieto niistä välittyi joukoille, on epäselvää.
273

 Tiedottaminen 

7.D:n pikaoikeuden joulukuussa tuomitsemista täytäntöönpannuista kuolemanrangaistuksista 
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oli tehokkaampaa. Teloitettujen sotilaiden rykmentti julkaisi asiaa koskevan erillisen 

päiväkäskyn, joka piti lukea sotilaille jokaisessa perusyksikössä.
274

 II AK:ssa niin ikään 

käskettiin viipymättä ”julkilukea” asiaa koskeva selostus kaikissa yksikössä.
275

 

 

Tieto teloituksista herätti joukoissa epäuskoa ja tyrmistystä, koska vastaavaa ei aikaisemmin 

ollut tapahtunut Suomen armeijassa. Goran taisteluihin avuksi lähetyn Raja.JP 4:n miehet 

olivat olleet raivoissaan pelotteluksi ja uhkailuksi kokemistaan teloituksista.
276

 Paavo Alkion 

mukaan teloitukset olivat aiheuttaneet arvostelua myös päällystön keskuudessa. Alkio 

muisteli tapausta keväällä 1942. 

 
Olen usein maininnut tässä kirjassa, kuinka verenhimoinen yleensä alemman upseeriston ja 

usein ylemmänkin suhtautuminen sotilasoikeudenhoitoon on. Useimpien mielestä 

kuolemanrangaistus on melkein ainoa, jota kenttäoikeuden sopii käyttää ja kun sitten 

kenttäoikeus jossain, kuten talvella tapahtui 7. D:ssä, tuomitsee omia miehiä kuolemaan, tästä 

kerrotaan ihaillen kuin jostakin suurestakin sotatuomarin urotyöstä. Itse asiassa kuitenkin olen 

kuullut miesten ja upseerien, jotka palvelivat juuri siinä joukko-osastossa, jossa 

kuolemantuomiot langetettiin, pitävän niitä täysin harhaan osuneina.
277

 

 

Teloitukset olivat vaikuttaneet mielialoihin myös rintaman takana. 66.Sotasairaalassa olivat 

mielialat laskeneet, kun potilaiden keskuuteen oli levinnyt tieto kahdesta kieltäytymisen 

vuoksi ammutusta sotilaasta. Joukko potilaita oli arvioinut teloitusten vaikuttavan 

suomalaiseen sotilaaseen täysin toisin kuin ehkä oli ajateltu.
278

 

 

7.D:n pikaoikeuden asettanut kenraalimajuri Svensson uskoi teloitusten tehoon. Hän käsitteli 

asiaa aikaisemmin mainitussa kirjeessään. 

 
Mutta sitten tuli ankara kriisi. Tarvittiin joka mies vastahyökkäykseen, sillä muuten uhkasi 

läpimurto. Kieltäytymis- ja karkaamis-epidemia uhkasi jälleen. Täytyi tarttua äärimmäiseen 

keinoon. Kaksi miestä teloitettiin pikaoikeuden tuomitsemina. Samalla loppuivat myös 

karkaamis- ja sotapelkuruus- sekä kieltäytymistapaukset. Sen jälkeen en ole kuullut fraasia 

hermojen kestämättömyydestä. Johtopäätös on selvä. Nyt oli rangaistusuhka verrannollinen 

velvollisuuden tietä noudattavaa miestä uhkaavaan vaaraan. Kaupankäynti kunnian ja hengen 

arvoilla ei enää ollut mahdollinen.
279

 

 

Aineistosta ei käy selville, oliko Svensson pitänyt niskoitteleville sotilaille puhutteluja 

pikaoikeuden istunnon jälkeen. Joka tapauksessa 14.1.1942 alkaen hän ei enää ollut 
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 Alkio – Rintala 2003, 250. Päiväkirjamerkintä 28.4.1942. 
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 66.SotaS:n kirje N:o 585/past. 9.3.1942. T 2061/11. KA. 
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 7.DE N:o 260/Os.1/X. 19.3.1942. T 19198/6. KA. 



82 

 

tilaisuudessa kuulla niskoittelevien sotilaiden selityksiä, koska hän tuolloin siirtyi VI AK:n 

komentajan viransijaiseksi toimien tehtävässä 1.3.1942 saakka.
280

 Kenttäoikeuden istunnoissa 

syytetyt kyllä edelleen vetosivat heikkoihin hermoihinsa. 7.D:ssa oli pikaoikeuden 

istuntopäivänä ollut myös kenttäoikeuden istunto. Kaikki viisitoista kieltäytymisestä syytettyä 

sotilasta ilmoittivat hermojen pettämisen tekonsa syyksi.
281

 Perustelu oli yleinen 

myöhemminkin. 7.DE:n kenttäoikeudessa käsiteltiin 22.12.1941–13.2.1942 yhteensä 101 

karkuruus- ja kieltäytymisrikosta, jotka liittyivät vuodenvaihteen 1941–42 taisteluihin. 

Hieman yli puolet syytetyistä perusteli tekoaan kenttäoikeudessa hermojen 

kestämättömyydellä.
282

 

 

Goran taisteluihin 15.12.1941–10.1.1942 osallistuneen JR 30 komentajan everstiluutnantti 

Ruotsalon mukaan teloituksilla oli ollut ”erittäin terveellinen vaikutus kuriin”. Vaikeista 

olosuhteista huolimatta niskoittelua ei ollut esiintynyt teloitusten jälkeen. Tapaus oli 

osoittanut, että ”oikeana aikana äärimmäisen ankarat rangaistuskeinot ovat paikallaan ja 

ainoat mahdolliset”.
283

 Ruotsalo löysi parantuneelle kurille myös muita selityksiä, kun hän 

hieman myöhemmin laajemmin pohti loppuvuoden 1941 kuriongelmia. Rykmentin 3.K:ssa 

joulukuussa 1941 esiintyneet niskoitteluoireet olivat loppuneet lyhyeen, kun äärimmäisen 

väsyneille miehille oli selitetty, että heidän asiansa tullaan käsittelemään pikaoikeudessa ”ja 

kun miehet olivat saaneet vähän levätä”. Siihen, ettei niskoittelua enää myöhemminkään ollut 

esiintynyt, oli Ruotsalon mukaan saattanut vaikuttaa kuolemanrangaistuksen lisäksi myös 

muita seikkoja. Joukoissa ei välttämättä enää ollut niskoittelulle alttiita sotilaita. Miehille oli 

lisäksi perusteltu, miksi taisteluja piti käydä myös Syvärin eteläpuolella. Oma vaikutuksensa 

oli ehkä ollut myös rykmentin perustaneen suojeluskuntapiirin valitustoiminnalla.
284

 

 

JR 30:n komentajaa mietitytti kysymys siitä, olisiko ”äärimmäistä keinoa” pitänyt käyttää jo 

aikaisemmin, 18.–20.10.1941 käydyn Gavrilovskajan taistelun aikana. Ruotsalo suhtautui 

asiaan epäillen. Joihinkin kovien keinojen uhka olisi saattanut tepsiä, mutta koska kyseessä oli 

ollut suuri joukko miehiä, oli päädytty käyttämään muita, ”humaanisempia keinoja”. Ne olivat 
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 7.DE:n tsto III:n sotapäiväkirja 11.1.–9.2.1942. Spk 5674; 7.DE:n tsto III:n sotapäiväkirja 9.2.–27.3.1942. 

Spk 5675. KA. 
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 7.DE:n KeO 20.12.1941/67 §/Leskinen ym. KA. 
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 7.DE:n kenttäoikeus 1941–1942. KA. 
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 E/JR 30. Kertomus Goran taisteluista. 5.2.1942. T 3715/10. KA. 
284 JR 30 N:o 485/I/l sal. 20.2.1942. T 3715/12. KA. 
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myös tehonneet niihin, jotka äärimmäisen väsymyksen vuoksi olivat vetäytyneet 

taaksepäin.
285

  

 

Teloitusten pelotevaikutuksen ja niskoittelun syiden välinen yhteys tuotiin esiin myös 

päämajan valvontaosaston katsauksessa. Yli 40 pidätettyä sotilasta oli teloituksesta kuultuaan 

suostunut palaamaan palvelukseen. Katsauksen mukaan kuolemanrangaistuksen vaikutus oli 

ollut ilmeinen ”pinnarityyppeihin”, joiden niskoittelu ei todellisuudessa ollut johtanut 

väsymyksestä. Aikaisemmat kokemukset olivat kuitenkin osoittaneet, että 

”kuolemantuomiokaan ei todella väsyneisiin miehiin voi vaikuttaa”.
286

   

 

Joulukuun 1941 teloitusten vaikutusten arviointi tilastojen avulla on hankalaa. Esimerkkinä 

voidaan käyttää edellä mainittua JR 30:a. Rykmentti kärsi joulukuussa 1941 yhteensä 38 

miehen tappiot rikoksentekijöiden määrän ollessa kuusi. Tammikuussa 1942 Goran taistelujen 

päättyessä kuun 10. päivänä oli kaatuneita yhteensä 10.
287

 Koska rikoksentekijöitä vastaavana 

aikana oli vain yksi, oli JR 30:n taistelutahto ollut tammikuussa parempi kuin edellisen 

vuoden joulukuussa. Näin lyhyen tarkasteluajanjakson perusteella tehdyt johtopäätökset ovat 

kuitenkin hyvin epävarmalla pohjalla. Luotettava arvio teloitusten vaikutuksesta 

taistelutahdolle olisi mahdollista tehdä vain siinä tapauksessa, että sotatoimet olisivat 

jatkuneet aktiivisina pidempään vuoden 1942 puolelle. 

 

10. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Upseeriston sotia edeltäneen ajan ajattelussa kansalaisista muodostetun armeijan 

kurinalaisuuden ja taistelutahdon ajateltiin perustuvan kasvatukseen ja sisäsyntyiseen 

ajatukseen siitä, että maanpuolustus oli kansalaisen velvollisuus. Rangaistusten merkitys 

väheni ohjesääntöjen uudistamisen myötä, ja varusmieskoulutuksessa pyrittiin vahvistamaan 

sisällissodan jälkeen aloitettua kansakunnan eheyttämistä. Ankarat rangaistukset sopivat 

siihen huonosti. Toisaalta armeijan ylimmissä komentajatehtävissä toimivat niin talvi- kuin 

jatkosodassakin Saksassa sotilaskoulutuksensa saaneet jääkäriupseerit. Heidän 

sotilaskulttuurissaan rangaistuksilla oli suurempi merkitys. Jääkäriupseereiden laatimassa 

                                                 
285 Ibidem. 
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 Lindstedt 1999, 481. 
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 Kaatuneet 7.D; Rikoksentekijät 7.D; KA:n Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -tietokanta; 7.DE:n 

kenttäoikeuden tuomioluettelot ja asiakirjat 1942. KA. 
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sotilaskäsikirjassa muun muassa annettiin esimiehelle oikeus aseenkäyttöön tottelematonta 

alaistaan kohtaan. 

 

Talvisodassa joukkojen taistelutahto oli ollut hyvä, ja rikosten määrä oli jäänyt pieneksi. 

Jatkosodassa tilanne muuttui, ja jo liikekannallepanon aikana oli esiintynyt pakoilua. 

Rikosoikeuden legaliteettiperiaate edellytti kaikkien rikoksentekijöiden syyttämistä 

sotatuomioistuimissa. Tämä oli armeijan näkökulmasta ongelmallista ensinnäkin siksi, että 

rangaistuksen yleisestävä vaikutus heikkeni rikoksentekijöiden määrän kasvaessa. Lisäksi 

tuomitut vapausrangaistukset johtivat siihen, että rikoksiin syyllistyneiden sotilaiden tarkoitus 

toteutui; he pääsivät pois rintaman vaaroista ja vaivoista. Samalla myös joukkojen 

miesvahvuus laski. Asia ratkaistiin päämajan syytteeseenpanon lykkäämistä koskevalla 

käskyllä. Käsky oli voimassa olleen lainsäädännön vastainen, mutta järjestely hyväksyttiin 

ilman vastalauseita, koska sotilaallisen tarkoituksenmukaisuuden katsottiin sitä edellyttävän. 

Ratkaisu ei kuitenkaan ollut ongelmaton. Se oli omiaan vahvistamaan sotilaissa ajatusta, 

jonka mukaan velvollisuuksien laiminlyömisestä ei aiheudu seurauksia.  

 

Kuriongelmiin pyrittiin puuttumaan puhutteluiden avulla. Niitä järjestettiin tyypillisesti sen 

jälkeen, kun rintamalta poistuneita sotilaita oli kerätty yhteen palvelukseen palauttamista 

varten. Puhuttelujen sisällöstä ja toteutustuvasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta ne näyttävät 

olleen enemmänkin suostuttelevia kuin käskeviä. Toisaalta myös rangaistusuhka on ollut 

niissä esillä. Sotilaiden todettiin syyllistyneen vakavaan rikokseen, josta saattoi seurata myös 

kuolemanrangaistus. Eräät komentajat puuttuivat kurinpitoon myös käskyillään. VI AK:ssa 

sotilaita uhattiin selväsanaisesti kuolemanrangaistuksella ja myös esimiehen aseenkäytöllä. 

 

Komentajien ongelmaksi muodostui se, että kenttäoikeuksien toiminta ei tukenut heidän 

joukoille suuntaamaansa kuripuhetta. Kenttäoikeudet kyllä tuomitsivat rangaistuksia, mutta ne 

olivat selvästi rikoslajin enimmäisrangaistuksen alapuolelle sijoittuvia vapausrangaistuksia, 

joita sotaylioikeus saattoi vielä entisestään alentaa. Komentajan uhkaus sotapetossyytteestä ja 

kuolemanrangaistuksesta ei ollut uskottava, kun kenttäoikeus tuomitsi muutaman vuoden 

kuritushuonerangaistuksen pelkuruudesta.  
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Kuolemanrangaistuksen vähäiseen käyttöön oli useita syitä. Kuolemanrangaistus 

karkaamisesta ja pelkuruudesta ei ollut lainkaan mahdollinen.
288

 Kynnystä sen käytölle nosti 

myös kuolemanrangaistuksen asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Sisällissodan 

jälkiselvittelyissä oli tosin teloitettu punaisten puolella taistelleita, mutta rauhan aikana 

kuolemanrangaistus oli edellisen kerran pantu täytäntöön vuonna 1825.
289

 

Kuolemanrangaistuksella ei ollut keskeistä sijaa suomalaisessa rikosoikeudenhoidossa.  

Haluttomuuteen tuomita kuolemanrangaistuksia vaikutti todennäköisesti myös 

yhteiskunnallinen ilmapiiri. Talvisodassa sisällissodan arvet olivat vähitellen alkaneet 

umpeutua, minkä vuoksi omien sotilaiden tuomitseminen kuolemaan olisi ollut arveluttavaa. 

Sama seikka on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että päämajan peitellysti antama käsky 

esimiehen aseenkäytöstä ei vuonna 1941 johtanut toimenpiteisiin. Rangaistusten ankaruus ei 

sinänsä ollut vieras ajatus sotatuomareillekaan. Sotilaallinen tarkoituksenmukaisuus, ja viime 

kädessä koko maan etu, saattoi edellyttää ankaria seuraamuksia. Toisaalta kenttäoikeuden 

työväline oli rikosoikeus. Sen avulla saatettiin päästä hyvin tuloksiin rauhan ja vähäisen 

rikollisuuden oloissa, jolloin teko suuremmalla todennäköisyydellä oli seurausta rikollisesta 

tahdosta. Rikosoikeus toimi huonommin poikkeusolojen tilanteessa, jossa varsinainen 

rikollinen tahto ja yhteiskunnanvastaisuus oli vähäistä tai puuttui kokonaan. 

 

Rikoksentekijät vetosivat yleisesti heikkoihin hermoihin, väsymykseen sekä sairauksiin ja 

vaivoihin. Komentajat ja oikeudenhoitoviranomaiset tunnistivat nämä seikat, mikä osaltaan 

selittää pitkälti suostutteluun perustunutta lähestymistapaa rikoksentekijöihin nähden. 

Puhutteluissa komentajien auktoriteetti joutui kuitenkin koetukselle. Armeijan kaltaiseen 

organisaatioon ei sopinut, että sotilaat eivät taipuneet esimiestensä tahtoon. Komentajien 

auktoriteetti joutui erityisesti koetukselle, kun vaikean rintamatilanteen aikana iso joukko 

sotilaita syyllistyi tottelemattomuuteen. 

 

Kahdella aineistossa mainitulla sotatuomarilla oli hyvin erilainen suhde divisioonansa 

komentajaan. 11.DE:n kenttäoikeuden puheenjohtaja Paavo Alkio joutui komentajan 

arvostelun ja painostuksen kohteeksi. Tilanne päätyi lopulta Alkion kannalta niin 

kestämättömäksi, että hän siirtyi toiseen tehtävään. Alkion kollega 7.D:ssa, sotatuomari Lauri 

Multanen, sen sijaan pyrki toimimaan divisioonankomentajan tahdon mukaisesti. Multasen 
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 SRL 70 §:n mukaan kuolemanrangaistus oli mahdollinen, jos sotilas pelkuruudesta pakeni ja samalla vietteli 

toista pakenemaan. Tätä lainkohtaa ei käyttämässäni aineistossa sovellettu kertakaan. Vuonna 1944 sen nojalla 
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toimintatapa muistutti Britannian armeijan toimintatapaa I maailmansodassa. Multanen lähti 

siitä, että komentaja tunsi joukkojensa kuritilanteen parhaiten ja että hänellä sen vuoksi oli 

myös parhaat edellytykset arvioida, mitä toimenpiteitä kurin ylläpito edellytti. 

 

Aineistosta ei käy tarkemmin ilmi, millainen Multasen ja 7.D:n komentajan kenraalimajuri 

Svenssonin suhde oli. Tiedossa ei ole, painostiko Svensson sotatuomariaan. 

Todennäköisempää on, että Multanen omaksui toimintatapansa itsenäisesti. Multasen 

työpäivät marras-joulukuussa 1941 olivat hyvin pitkiä. Hän käsitteli lyhyessä ajassa suuren 

joukon sotilasrikosasioita prosessissa, jonka on täytynyt tuntua puuduttavalta. Kaukana ei ole 

ajatus, että Multasella on ollut vaikeuksia pitää työtään merkityksellisenä. Yhä uusia sotilaita 

virtasi kenttäoikeuden istuntoihin samanlaisine tarinoineen ilman, että tuomituilla 

vapausrangaistuksilla olisi ollut havaittavaa vaikutusta siihen asiaan, minkä vuoksi 

kenttäoikeus istui, nimittäin sotilaskuriin. Tästä tilanteessa on saattanut tuntua 

tarkoituksenmukaiselta omaksua brittiläinen lähestymistapa. Sen sijaan, että rangaistaan 

melko lievästi suurta joukkoa, tuomitaan pelotustarkoituksessa ankara rangaistus muutamalle. 

 

Kuolemanrangaistuksen käyttöä vaikeutti kaksi seikkaa. Ensimmäinen oli se, että 

kysymykseen tulevien rikosten tunnusmerkistöt edellyttivät näyttöä teon seurauksesta 

(kieltäytyminen SRL 98 § b ja c) tai yhteistoiminnasta (kapinasta SRL 94 §). Kapinarikoksia 

koskevia oikeudenkäyntejä oli vähän, eikä tulkinta ollut täysin vakiintunutta. Sen sijaan 

tutkitun aineiston perusteella sotaylioikeuden tulkinta kieltäytymisestä oli vakiintunut. 

Tunnusmerkistön täyttyminen edellytti selvää käskyä ja siihen annettua kieltävää vastausta. 

Multasen tapa soveltaa kieltäytymisen (ja karkaamisen) tunnusmerkistöä oli poikennut 

sotaylioikeuden ja 11.DE:n kenttäoikeuden omaksumasta käytännöstä. Tämän vuoksi ei ole 

yllättävää, että ensimmäiseen hänen tuomitsemaansa kuolemanrangaistukseen ei liittynyt 

minkäänlaista selvitystä kieltäytymisen seurauksesta. Ratkaisu on saattanut olla täysin 

tietoinen. Multanen on varmasti ymmärtänyt, että sotaylioikeus tulee muuttamaan päätöksen. 

Kapinasta tuomitut kuolemanrangaistukset olivat oikeudellisesti vankemmalla pohjalla, joskin 

tekojen vähäiseen suunnitelmallisuuteen nähden seuraamukset olivat varsin ankaria. 

 

Kuolemanrangaistuksen pelotevaikutus heikentyi huomattavasti, jos sitä ei pantu täytäntöön. 

Täytäntöönpano voitiin varmistaa käsittelemällä asia pikaoikeudessa, jolloin päätöksestä ei 

voinut valittaa. Toisin kuin kenttäoikeus, joka käsitteli kaikenlaisia rikoksia, oli pikaoikeus 

vain sellaisia rikoksia varten, joista saattoi seurata kuolemanrangaistus. Pikaoikeuden 
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arvovalta oli suuri, ja sen käyttö sopi tilanteisiin, joissa joukoille piti lähettää väkevä viesti. 

Komentaja ei määrännyt pikaoikeuden istuntoa sen vuoksi, että se voisi tuomita syytetyn 

vapausrangaistukseen.  

 

7.D:n pikaoikeuden ratkaisun arviointia vaikeuttaa se, että tapauksen yksityiskohdista on vain 

vähän tietoa. Käytettävissä olevan aineiston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että 

tapahtumienkulku oli tyypillinen loppuvuoden 1941 kuriongelmille. Sotilaat jättivät 

noudattamatta esimiehen käskyä ja poistuvat etulinjasta. Tämän jälkeen he itse hakeutuivat 

johonkin taaempaan esikuntaan, jossa aloitettiin toimenpiteet heidän palauttamisekseen 

rintamalle. Komentajat olivat tietoisia joukkojen väsymyksestä, mistä kertoi muun muassa 

puhutteluun yhdistetty lepo. 20.12.1941 komentajat halusivat kuitenkin sanoa viimeisen 

sanan, ja se tapahtui pikaoikeuden avulla. 

 

Pikaoikeudessa käsiteltäviä asioita ei ollut rajattu asian laadun suhteen. Pikaoikeusmenettely 

oli mahdollinen myös sellaisten rikosten osalta, joiden tunnusmerkistöissä edellytettiin teon 

tietynlaista seurausta. Näytön ei tarvinnut olla yhtä vahvaa kuin säännönmukaisessa 

rikosprosessissa. Asetelma oli syytettyjen oikeusturvan kannalta ongelmallinen, koska 

pikaoikeuden päätöksestä ei voinut valittaa. 7.D:n pikaoikeudessa tuomittujen Ahomäen ja 

Mäkelän kohdalla kyse ei ollutkaan vain siitä, että sotaylioikeus olisi todennäköisesti 

tuominnut heidät kuolemanrangaistuksen sijasta vapausrangaistukseen. Jos heidän asiansa 

olisi alistuksen tai valituksen myötä tullut sotaylioikeuden käsiteltäviksi, olisi syytteet 

suurella todennäköisyydellä hylätty. Heidät olisi luultavimmin tuomittu SRL 100 §:n nojalla 

esimiehen käskyn täyttämättä jättämisestä ja mahdollisesti myös pelkuruudesta tai 

luvattomasta poistumisesta. 

 

Aineiston kenttäoikeusratkaisuissa oli pääosin kyse sotilasoikeudenhoidosta. Sen avulla 

pyrittiin suojamaan yhteiskunnan tärkeitä etuja. Sodan aikana tämä tarkoitti sitä, että sotilas ei 

karannut eikä kieltäytynyt noudattamasta esimiehensä käskyä. Rikosoikeusjärjestelmän 

luonne teki edun turvaamisesta kuitenkin vaikeaa. Tämä johtui siitä, että rikosoikeus vaati 

kaikkien rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden yhdenvertaista rankaisemista. Se ei kuitenkaan 

ollut sotilaallisesta näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Sotilaallinen tarkoituksenmukaisuus 

edellytti kurinpitoa, jossa rangaistiin ankarasti mutta harvoja. Vuonna 1941 kurinpito johti 

yhteen kenttäoikeuden selkeästi puutteellisen näytön nojalla tuomitsemaan 

kuolemanrangaistukseen. Sotaylioikeus palautti jutun kenttäoikeuteen, joka myöhemmin 
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tuomitsi syytetyn vapausrangaistukseen. Muissa kenttäoikeuden tuomitsemissa 

kuolemanrangaistuksissa sotaylioikeus vahvisti kenttäoikeuden päätöksen lieventäen 

kuitenkin seuraamukset vapausrangaistuksiksi. Kurinpidollinen elementti oli nähtävissä myös 

kahdessa pikaoikeuden tuomitsemassa kuolemanrangaistuksessa.  



 

 

LIITE 1 

Kuvio 1. Karjalan armeijan yhtymien kenttäoikeuksissa kesä-joulukuussa 1941 käsitellyt 
karkuruusrikokset rikoksen tekoajankohdan mukaan.1 
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Kuvio 2. Karjalan armeijan yhtymien kenttäoikeuksissa kesä-joulukuussa 1941 käsitellyt 
kieltäytymis- ja kapinarikokset rikoksen tekoajankohdan mukaan.2 

0

50

100

150

200

250

300

Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
 

  

                                                 
1
 Kulomaa 1995, 109. 

2
 Karjalan armeijan sotatoimiyhtymien kenttäoikeuksien tuomio- ja rangaistusluettelot.  



 

 

LIITE II (1/3) 

Taulukko 1. 5.D:n vuonna 1941 karkuruusrikoksiin syyllistyneet sotilaat3 

Kenttäoikeus Karkaaminen 
(SRL 78.2 §, 79 §) 

Pelkuruus 
(SRL 71 §) 

Tuomittuja  
yhteensä 

5.D 1941 14 138 152 

5.D 1942   1    0     1 

11.D 1941   0  61   61 

Kanta-Hämeen skp 1941 15    0   15 

Lahden skp 1941   8    0     8 

Lahden skp 1942   5    0     5 

Lounais-Hämeen skp 1941 30    1   31 

Lounais-Hämeen skp 1942   3    3     6 

Pohjois-Savon skp 1942   1    0     1 

Sisä-Suomen skp 1941   2    0     2 

Yhteensä 79 203 282
4
 

 

 

Taulukko 2. 7.D:n vuonna 1941 karkuruusrikoksiin syyllistyneet sotilaat5 

 Karkaaminen 
(SRL 78.2 §, 79 §) 

Pelkuruus 
(SRL 71 §) 

Tuomittuja  
yhteensä 

7.D 1941 116 12 128 

7.D 1942   19   2   21 

Kanta-Hämeen skp 1941     1   0     1 

Pohjois-Karjalan skp 1941   25   0   25 

Pohjois-Karjalan skp 1942     5   0     5 

Pohjois-Savon skp 1941   20   1   21 

Pohjois-Savon skp 1942     5   1     6 

Yhteensä 191 16 207
6
 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 5.D:aan kuuluivat JR 22, JR 23, JR 44, Kev.os 4, Pion.P 21, VP 23, KTR 3 sekä Rask.Psto 24. Divisioonaan alun 

perin kuuluneet JR 2 ja II/KTR 3 liitettiin 19.6.1941 10.D:aan. Niiden tilalle divisioonaan liitettiin JR 22 ja III/KTR 9. 
4
 Tuomittuja eri henkilöitä on 275, koska seitsemän henkilöä on syyllistynyt kahteen rikokseen. 

5
 7.D:aan kuuluivat JR 9, JR 30, JR 51, Kev.os 15, Pion.P 35. VP 26, KTR 2 ja Rask.Psto 28. 

6
 Tuomittuja eri henkilöitä on 206, koska yksi henkilö on syyllistynyt kahteen rikokseen. 



 

 

LIITE II (2/3) 

Taulukko 3. 11.D:n vuonna 1941 karkuruusrikoksiin syyllistyneet sotilaat7 

Kenttäoikeus Karkaaminen 
(SRL 78.2 §, 79 §) 

Pelkuruus 
(SRL 71 §) 

Tuomittuja  
yhteensä 

7.D 1941 40 27  67 

7.D 1942 0 1    1 

11.D 1941 4 4    8 

11.D 1942 1 0    1 

Kokkolan skp 1941 22 0   22 

Kokkolan skp 1942 1 0     1 

Pohjois-Karjalan skp 1941 3 0     3 

Pohjois-Karjalan skp 1942 1 0     1 

Sisä-Suomen skp 1941 4 1     5 

Sisä-Suomen skp 1942 2 0     2 

Yhteensä 78 33 111
8
 

 

Taulukko 4. 5.D:n vuonna 1941 kuuliaisuusrikoksiin syyllistyneet sotilaat 

Kenttäoikeus Kieltäytyminen 
(SRL 98 § b, c) 

Kapina 
(SRL 94 §) 

Tuomittuja  
yhteensä 

5.D 1941 37 2 39 

5.D 1942   1 0   1 

11.D 1941   1 0   1 

Lounais-Hämeen skp 1941   2 0   2 

Yhteensä 41 2 43 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 11.D:aan kuuluivat JR 8, JR 29, JR 50, Kev.os 10, Pion.P 28. VP 32, KTR 4 ja Rask.Psto 30. 

8
 Tuomittuja eri henkilöitä 109, koska kaksi henkilöä on syyllistynyt kahteen rikokseen. 



 

 

LIITE II (3/3) 

Taulukko 5. 7.D:n vuonna 1941 kuuliaisuusrikoksiin syyllistyneet sotilaat 

Kenttäoikeus Kieltäytyminen 
(SRL 98 § b, c) 

Kapina 
(SRL 94 §) 

Tuomittuja  
yhteensä 

7.D 1941 136
9
 4 140 

7.D 1942     7 0     7 

Pohjois-Savo skp 1942     1 0     1 

Yhteensä 144 4 148 

 

 

Taulukko 6. 11.D:n vuonna 1941 kuuliaisuusrikoksiin syyllistyneet sotilaat 

Kenttäoikeus Kieltäytyminen 
(SRL 98 § b, c) 

Kapina 
(SRL 94 §) 

Tuomittuja  
yhteensä 

7.D 1941 109 0 109 

7.D 1942     1 0     1 

11.D 1941   22 0   22 

Yhteensä 132 0 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Luku sisältää kaksi 7.D:n pikaoikeuden tuomitsemaa sotilasta. 



 

 

LIITE III (1/2) 

Kuvio 3. Tappiot sekä karkuruus- ja kuuliaisuusrikokset 5.D:n joukoissa  
25.6.–31.12.1941.10
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Kuvio 4. Tappiot sekä karkuruus- ja kuuliaisuusrikokset 7.D:n joukoissa  
25.6.–31.12.1941.11
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 Kaatuneet/5.D, Rikoksentekijät/5.D. 
11

 Kaatuneet/7.D, Rikoksentekijät/7.D. 



 

 

LIITE III (2/2) 

Kuvio 5. Tappiot sekä karkuruus- ja kuuliaisuusrikokset 11.D:n joukoissa  
25.6.–31.12.1941.12
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 Kaatuneet/11.D, Rikoksentekijät/11.D. 


