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V
aikka suomalaisen virassa olevan 
kenraalin siirtyminen vieraan val-
tion palvelukseen on ainutlaatuinen 
ja ennenkuulumaton tapaus, ohitet-
tiin tämä uutinen tiedotusvälineissä 
hyvin vähällä huomiolla. Puolustus-

voimien oma tiedotuslehti Ruotuväki julkaisi nume-
rossaan 12/2011 pikku-uutisen, jossa kerrottiin leppoi-
saan sävyyn Kolin itse pitävän valintaansa arvostuksen 
osoituksena suomalaiselle osaamiselle ja puolustusjär-
jestelmälle.

Elokuussa (29.8.2011) Aamulehti nosti ensimmäi-
senä esille asiaan liittyviä huolestuttavia piirteitä. Aa-
mulehden haastatteleman puolustusministeriön kans-
liapäällikön Arto Rätyn mukaan Kolin ratkaisu on 

lainmukainen: mitään lainsäädännöllistä estettä ei ole, 
vaikka Puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri siir-
tyisi Venäjän armeijan palvelukseen. Räty kuitenkin 
jaksaa uskoa upseerien hyvään harkintakykyyn siinä, 
että riskejä tietojen luovuttamisesta ei ole, kertoo Aa-
mulehti. 

Aamulehden ja Suomen Sotilaan saamien tieto-
jen mukaan myös muita upseereja olisi lähdössä Ko-
lin esimerkin houkuttelemana Arabiemiraattien palve-
lukseen. Henkilöstön keskuudessa on liikkunut myös 
erilaisia huhuja tilanteen taustoista ja vallinnut epätie-
toisuutta Kolin johtamien projektien jatkosta.

Ääni oppositiosta
Toistaiseksi ainoa asiaan julkisuudessa kantaa ottanut 
poliitikko on eduskunnan puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtaja Jussi Niinistö (PS). Niinistö esitti jo Aamu-
lehdelle tuohtumuksensa erouutisesta. Niinistön mu-
kaan Kolin ratkaisu kuvastaa yhteiskunnan tilaa: raha 
ratkaisee. ”Tämä ei olisi ollut mahdollista menneinä 
vuosikymmeninä. Se olisi jopa rinnastettu maanpettu-
ruuteen. Varmasti sellaisia ihmisiä löytyy tänäkin päi-
vänä, jotka näin ajattelevat”, totesi Jussi Niinistö.

Kenraaliluutnantti Markku Kolin erouutinen on 
erityisen merkittävä siksi, että pääesikunnan päällik-

könä Koli oli tekemisissä valtakunnan puolustuk-
sen salaisimpien valmiussuunnitelmien kanssa 

ja hänellä oli pääsy kaikkeen mahdolliseen tie-
dustelutietoon. Lisäksi Koli toimi merkittävien 

kybersodankäyntiin liittyvien projektien joh-
dossa muun muassa Puolustusvoimien yh-

teistyöhankkeissa Yhdysvaltojen asevoi-
mien kanssa.

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Markku  
Koli ilmoitti yllättäen toukokuussa 2011 eroavan-
sa tehtävästään ja siirtyvänsä Yhdistyneiden Ara-
biemiraattien asevoimien ylimmän johdon neu-
vonantajaksi. Koli lähti ilmoituksen jälkeen lomalle, 
ja hänen virkasuhteensa Puolustusvoimiin päättyi 
syyskuussa. Hän on ennakkotietojen mukaan aloit-
tanut työnsä Arabiemiraateissa lokakuussa.

Puolustusvoimien 
kakkosmies
lähti vieraan valtion 
palvelukseen
TEk STI :  pEkk A MäkELä
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R
eflex Responses, josta käytetään 
yleisesti lyhennettä R2, vastaa 
The New York Timesin haas-
tattelemien entisten työnteki-
jöiden mukaan jatkossa myös 
Arabiemiraatteihin suunnitel-
tujen ydinvoimaloiden turvalli-

suudesta, mukaan lukien niiden turval-
lisuus kyberhyökkäyksiä vastaan.

Reflex Responses on The New York 
Timesin lähteiden mukaan yhdistetty 
Yhdysvaltojen asevoimille erilaisia tur-
vallisuus- ja logistiikkapalveluita tuot-
taneen Blackwater-yhtiön perustajaan, 
Erik Princeen. Blackwater-yhtiöön koh-
distuvat oikeusjutut Yhdysvalloissa sen 
työntekijöiden ammuttua siviileitä Ira-
kissa ja Afganistanissa, saivat Princen 
myymään osuutensa yhtiöstä ja muutta-
maan miljardiomaisuutensa turvin Ara-
biemiraatteihin. Lehden tietojen mu-
kaan Prince sai henkilökohtaisesti Abu 

RAKENTAVAT ARABIEMIRAATTIEN SALAISTA 
AAVIKKOARMEIJAA

The New York Times julkai-

si 14.5.2011 laajan artikkelin, 

jonka mukaan Yhdistyneet 

Arabiemiraatit on palkannut  

Reflex Responses Mana-

gement Consultancy LLC 

-nimi sen yrityksen tuotta-

maan koulutus-, suunnittelu- 

ja operationaalisia palveluja 

Arabiemiraattien asevoimille.

TEk STI :  pEkk A MäkELä

Dhabin kruununprinssiltä tehtäväkseen 
salaisen aavikkoarmeijan luomisen 529 
miljoonan dollarin budjetilla.

Reflex Responses -yhtiö on viime 
vuoden marraskuusta lähtien koonnut 
800-henkistä pataljoonaa ulkomaisis-
ta palkkasotilaista, joita on koulutettu 
Arabiemiraateissa sijaitsevalla suljetul-
la sotilasalueella, kirjoittaa The New York 
 Times. Sotilaat on lehden mukaan tuotu 
maahan ”rakennustyöntekijöinä” enti-
siltä kriisialueilta, lähinnä Kolumbiasta 
ja Etelä-Afrikasta. Kouluttajina ovat toi-
mineet muun muassa yhdysvaltalaiset, 
saksalaiset ja brittiläiset sekä Ranskan 
muukalaislegioonassa palvelleet entiset 
erikoisjoukkojen sotilaat.

palkkasotilaista kootulle erikoisjoukol-
le. Tämä siksi, että verrattain kokemat-
tomilla Arabiemiraattien omilla puolus-
tusvoimilla ei katsota olevan valmiutta 
vastata täysin alueella esiintyviin mah-
dollisiin turvallisuusuhkiin. Lehti kui-
tenkin muistuttaa, että virallista hy-
väksyntää ei toiminnalle Yhdysvaltojen 
puolelta ole. On mahdollista, että toi-
mintaan osallistuvat Yhdysvaltojen kan-
salaiset rikkovat joitain liittovaltion la-
keja, jotka kieltävät sotilaskoulutuksen 
antamisen ulkomaalaisille joukoille il-
man lupaa.

The New York Times on saanut kä-
siinsä Reflex Responses -yhtiön doku-
mentteja, joissa kuvataan pataljoonal-
le suunniteltuja tehtäviä. Näitä olisivat 
muun muassa tiedustelu, kaupunkitais-
telu, radioaktiivisten materiaalien tur-
vaaminen, humanitaariset tehtävät sekä 
mellakantorjuntatehtävät. Projektissa 
mukana olleet henkilöt sekä haastatel-
lut amerikkalaiset viranomaiset sano-
vatkin, että Arabiemiraatit on kiinnos-
tunut käyttämään pataljoonaa muun 
muassa terroristihyökkäysten estämi-
seen ja mahdollisten levottomuuksien 
tukahduttamiseen maan monissa työ-
läisten leireissä. Arabiemiraattien työ-
voimasta pääosan muodostavat filippii-
niläiset ja pakistanilaiset vierastyöläiset, 
jotka asuvat maassa väliaikaisesti leiri-
olosuhteissa. 

Arabiemiraattien salaista aavikko-
joukkoa alettiin rakentaa jo ennen niin 
sanottujen arabikevään levottomuuksi-
en alkamista. The New York Timesin mu-
kaan näiden levottomuuksien leviämi-
nen alueelle on epätodennäköistä.

Yhdistyneet Arabiemiraatit

Valtiomuoto:  ........................ liittovaltio

Pääkaupunki: ...................... Abu Dhabi

Pinta-ala:  ..............................83 600 km2

Väkiluku (2011):  ................... 5 148 664 

Kieli:  ................................................ arabia

Valuutta:  .........................dirhami (AED)

Yhdistyneet 
Arabiemiraatit

U
lkoministeri Erkki Tuomi-
oja kieltäytyi avustajansa 
välityksellä vastaamasta 
kysymyksiimme, kos-
ka ”kysymykset menevät 

niin paljon puolustusministerin toimi-
alaan”. Puolustusministeri Stefan Walli-
nilta Suomen Sotilas sai seikkaperäiset 
vastaukset kaikkiin kysymyksiinsä.

Puolustusministeri Wallin korosti 
vastauksissaan kansliapäällikkönsä Arto 
Rätyn aikaisemman lausunnon mukai-
sesti kenraaliluutnantti Kolin ratkaisun 
lainmukaisuutta. Suomalainen kenraali 
voi todellakin täysin vapaasti hakeutua 
vieraan valtion palvelukseen, jopa soti-
lastehtäviin.

Wallinin vastauksissa tuli vahvas-
ti esille se, että Puolustusvoimien ylin 
johto ei eroa muusta virkamieskunnas-
ta mitä tulee esteellisyys-, riippumatto-
muus- ja salassapitokysymyksiin. Ken-
raalit ovat siis samalla viivalla vaikkapa 
liikenneministeriön virkamiesjohdon 
kanssa.

Ei esteellisyyttä
Aikaisemmassa oikeuskanslerin suosi-
tuksessa, ettei Puolustusvoimien palve-
luksesta mentäisi edes kotimaisen ase-
teollisuuden palvelukseen, korostuu 
puolustusministerin mukaan lähinnä 
taloudelliset seikat: esteellisyys voisi olla 
kysymyksessä silloin, kun virkamiehen 
tuleva työnantaja käy aktiivisesti kaup-
paa viraston kanssa.

Puolustusministeri ei suostunut spe-
kuloimaan sillä mahdollisuudella, että 
Puolustusvoimien entinen korkea-arvoi-
nen upseeri saattaisi paljastaa tai käyt-

tää hyväksi aikaisemmis-
sa tehtävissään saamiaan 
luottamuksellisia tieto-
ja siirtyessään vieraan val-
tion palvelukseen. Samoin 
lehtemme kysymystä Suo-
men ulkosuhteiden vaa-
rantumisesta tällaisessa ti-
lanteessa Wallin piti niin 
hypoteettisena, että sitä 
hänen oli omasta mieles-
tään mahdoton arvioida.

Wallin korosti, että 
suomalaisten sotilaiden 
virka-aseman vakavat 
väärinkäytökset ovat his-
toriassamme olleet äärim-
mäisen harvinaisia. Minis-
terin mukaan julkisuuslain 
nojalla vaitiolovelvollisuus 
ja [tietojen] hyväksikäyt-
tökielto jatkuu palvelus-
suhteen päättymisen jäl-
keen ja lain rikkomisesta 
voidaan tuomita rikoslais-
sa säädettyyn rangaistuk-
seen.

Ei syytä 
toimenpiteisiin
Puolustusministeri Ste-
fan Wallin ei myöskään 
aio ryhtyä toimenpitei-
siin sellaisen lainsää-
dännön kehittämiseksi, 
jolla voitaisiin varmis-
taa, etteivät Puolustus-
voimien ylimpään joh-
toon kuuluvat upseerit 
jatkossa voisi siirtyä vie-
raan valtion palveluk-
seen. 

– Nykyaikaisen ja eu-
rooppalaisesti integroi-
tuneen maailman peri-
aatteisiin kuuluu myös 
ihmisten vapaa liikku-
vuus esimerkiksi työn 
perässä jopa maasta 
toiseen. Olen tämän pe-
riaatteen vahva kannat-
taja, toteaa Stefan Wal-
lin.

Palkkasotilaat valvomaan 
vierastyöläisiä ja 
torjumaan terrorismia
Yhdistyneet Arabiemiraatit on Yhdys-
valtojen läheinen liittolainen epävakaal-
la Persianlahden alueella. The New York 
Timesin tietojen mukaan presidentti Ba-
rack Obaman hallinnossa olisikin jon-
kin asteinen hyväksyntä ulkomaalaisista 
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Suomen Sotilas kysyi ulkoministeri Erkki Tuomiojalta (SDP) ja 
puolustusministeri Stefan Wallinilta (RKP), mikä on heidän kantansa 

korkea-arvoisten sotilashenkilöiden pestautumiseen vieraiden 
valtioiden palvelukseen ja minkälaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia 

vaikutuksia tällaisilla tilanteilla voisi olla.

Laillista, 
mutta onko sopivaa?

Puolustusminis-
teri Wallin: ”En 
näe erityisiä tar-
peita lainsäädän-
nön kehittämisek-
si siihen suuntaan, 
että suomalaisten 
upseerien työ-
hön hakeutumis-
ta  tulisi erityisesti 
rajoittaa.”


