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Forum III 

 

14. Jatkosota 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Tehtävä 1 

 

Miksi suomalaiset menestyivät sotilaallisesti jatkosodan alussa? 

 

 Neuvostoliitto taisteli samaan aikaan Saksaa vastaan. 

 Suomen apuna Lapissa taisteli saksalaisia sotilaita. 

 Suomen armeija oli isompi ja paremmin varustautunut kuin talvisodassa. 

 Hyökkäysvaiheen eteneminen oli nopeaa, mutta sen aikana kuoli lähes saman 

verran suomalaisia kuin koko talvisodassa. 

 

Tehtävä 2 

 

Pohdi, 

 

a) miksi Suomi yritti solmia erillisrauhan 1943 

 

 Saksan sotilaallinen tilanne heikkeni vuosien 1942–43 aikana (mm. Stalingradin 

taistelun tappio). Suomi yritti irtautua sodasta, jottei luhistuisi Saksan mukana. 

 

b) miksi rauhaa ei solmittu. 

 

 Neuvostoliitto olisi suostunut vain ehdottomaan antautumiseen, mikä olisi 

käytännössä tarkoittanut Suomen miehittämistä. Vaatimus oli 

rintamatilanteeseen nähden kohtuuton, eikä Suomella ollut muuta vaihtoehtoa 

kuin jatkaa sotaa. 

 

Tehtävä 3 

 

Missä mielessä kesän 1944 torjuntavoitto 

 

a) oli Suomen ansiota 

 

 Suomi onnistui alun paniikkiperääntymisen jälkeen saamaan muutaman tärkeän 

taisteluvoiton, mikä hidasti venäläisten etenemistä. 

 Suomi onnistui keskittämään Tali-Ihantalan ratkaisutaisteluiden alueelle paljon 

joukkoja esimerkiksi Itä-Karjalasta. Samalla perääntyneet joukot saatiin 
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järjestäytymään. Lisäksi alueelle kerättiin suuri määrä tykistöä, joka pystyi 

ampumaan keskitetysti maaleihin. 

 

b) ei ollut Suomen ansiota? 

 

 Suomi sai heti suurhyökkäyksen alettua Saksalta merkittävää apua. 

 Suomeen tuli saksalainen lento-osasto, jonka sotilaallinen apu oli tärkeää. Lento-

osasto tuhosi neuvostojoukkojen ryhmityksiä ja huoltokolonnia. 

 Saksasta tuodut panssarintorjunta-aseet olivat tärkeitä neuvostojoukkojen 

pysäyttämisessä. 

 Neuvostoliitto olisi pystynyt miehittämään Suomen, ja se oli suurhyökkäyksen 

tavoite. Alun perin Suomen lyömiseen varatut joukot eivät kuitenkaan riittäneet. 

 Neuvostoliitto ei enää siirtänyt lisää joukkoja Suomen rintamalle, koska se piti 

Berliiniin kohdistuvaa hyökkäystä tärkeämpänä. 

 Itä-Karjalasta siirretyt joukot mahdollistivat Suomen torjuntavoiton. 

Suomalaisjoukkojen siirroissa voitiin käyttää vain muutamaa rautatiesiltaa, ja ne 

olisi ollut helppo tuhota. Miksi Stalin ei antanut määräystä tuhota sillat? On 

väitetty, että Stalin salli suomalaisten joukkojen kuljetukset Karjalankannakselle, 

koska hän uskoi, että joukot tuhoutuisivat siellä taisteluissa. Näin Suomen 

vastarinta olisi lyöty lopullisesti. 

 

Tehtävä 4 

 

a) Miksi Ribbentrop-sopimus oli Suomelle poliittisesti vaikea solmia? 

 

 Saksa oli jo häviämässä sodan, joten oli vaikea solmia sopimusta, jolla 

sidottaisiin Suomi sodan loppuun asti Saksaan. 

 Saksan tuhoamissodan luonne oli jo ainakin osittain selvinnyt suomalaisille. 

 Suomi oli pyrkinyt jatkosodan alussa korostamaan ajatusta erillissodasta. Nyt 

Saksan kanssa tehtävä sopimus veisi Suomelta mahdollisuuden vedota 

erillissotaan rauhanneuvotteluissa Neuvostoliiton kanssa. 

 Eduskunnassa ja yleisesti Suomessa oli voimakas rauhanoppositio, joka ei olisi 

hyväksynyt sopimusta. 

 

b) Millä perusteella sopimus toisaalta oli, toisaalta ei ollut merkittävä 

Suomelle? 

 

 Sopimusta korostettiin aiemmassa jatkosodan historiantutkimuksessa, koska 

katsottiin, että sen perusteella Saksa antoi Suomelle aseita ja apujoukkoja, 

joiden turvin neuvostojoukot torjuttiin. 

 Nykynäkemyksen mukaan Suomi alkoi saada Saksalta apua heti 

suurhyökkäyksen alettua ilman sopimusta. Esimerkiksi suuri osa rintamalle 

ehtineistä panssarintorjunta-aseista toimitettiin Suomeen ennen sopimuksen 

allekirjoittamista. Tässä mielessä sopimuksella ei ollut niin suurta merkitystä. 

 Voidaan tietysti jossitella ja pohtia, mitä olisi tapahtunut, jos Suomi ei olisi 

tehnyt sopimusta. Olisiko apu loppunut saman tien? Psykologisesti olisi ollut 

hyvin hankala tilanne suomalaisille joukoille, jos saksalainen lento-osasto olisi 

yhtäkkiä lopettanut toimintansa rintamalla. 
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Tehtävä 5 

 

Esseetehtävä. Perustele väite: Vuodet 1939–44 olivat Suomen historian 

käännekohta. 

 

 Tehtävä on laaja, ja opiskelija voi lähestyä aihetta monella eri tavalla. 

Perusajatus on, että kyseisten vuosien aikana Suomi joutui kahteen sotaan 

Neuvostoliittoa vastaan ja onnistui välttämään miehityksen ja säilyttämään 

itsenäisyytensä. 

 Käännekohdasta puhuminen on perusteltua muun muassa siksi, että kyseisten 

vuosien aikana Suomen oli pakko muuttaa suhtautumistaan Neuvostoliittoon 

vihamielisyydestä ystävyyteen. 

 Näkökulmina voivat olla myös esimerkiksi Suomen suhde Saksaan, 

kommunistien mukaantulo politiikkaan ja kansakunnan yhtenäistyminen 

talvisodan aikana, Moskovan välirauhan ehtojen toteuttaminen sekä evakkojen 

asuttaminen. 

 Hyvässä vastauksessa käsitellään koko ajanjaksoa. Opiskelijan pitää huomata, 

että käsittelyssä ovat vuodet 1939–1944 kokonaisuudessaan. 

 

Tehtävä 6 

 

Etsi SA-Kuva-arkistosta ”Etulinjasta kotirintamalle 1939–1945” viisi 

vaikuttavaa kuvaa jatkosodan ajalta. Pohdi, mikä on kuvien välittämä viesti 

nykyihmiselle. 

 

 opiskelijan oma vastaus 


