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Kiitos! 

Vuonna 2011 tulee kuluneeksi 70 vuot
ta jatkosodan alkamisesta. Kuten talviso
dan tapahtumien muistamisen yhteydessä, 
niin nytkin julkisuuteen ilmestyy lukuisa 
joukko kirjoituksia ja kirjoja, joissa noita 
kunniakkaita historiamme päiviä muistel
laan monipuolisesti. Jalkaväki Puolustus
voimiemme suurimpana aselajina kantoi 
silloinkin suurimman vastuun itsenäisyy
temme puolustajana. 

Jalkaväen Säätiö on edelleen kyennyt 
jo pitkään tukemaan jalkaväen kehitys
tä ja koulutusta palkitsemalla eteenpäin 
pyrkiviä, lahjakkaita jalkaväen upseereita 
ja opistoupseereita erilaisilla stipendeillä 
ja apurahoilla. Säätiö on palkinnut myös 
jalkaväkeä kouluttavien joukko-osastojen 
parhaat varusmiehet jokaisesta saapumis
erästä Jalkaväen mitalilla ja Reserviup
seerikoulun Sissikomppanian parhaan op
pilaan stipendillä. Reserviupseerikoulun 
paras jalkaväkioppilas on palkittu säätiön 
plaketilla. Jos koko Reserviupseerikoulun 

Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Kenraaliluutnantti 

Hallituksen puheenjohtaja 
Eversti 

priimus on jalkaväkirnies, hänet palkitaan 
lisäksi Jalkaväen ansioristillä. Lisäksi 
vuosittain palkitaan paras varusmiessuun
nistaja rinkka-repulla. 

Säätiö on myös palkinnut stipendein 
joka toinen vuosi jalkaväen parhaita kou
luttajia ja joka toinen vuosi parhaita jal
kaväen kehittäjiä jalkaväen tarkastajan 
esityksestä. Säätiön julkaisema vuosikirja 
on tarjonnut myös erinomaisen foorumin 
tuoda esille omia kirjoituksiaan jalkaväen 
joukko-osastojen toiminnasta sekä koulu
tuksesta ja kehittämisestä. Nyt julkaista
van vuosikirjan erikoisteemana on jalka
väen monipuolinen koulutus. 

Säätiön puolesta haluamme kiittää jäl
leen kerran kaikkia sitä tukeneita yrityk
siä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä erin
omaisesta ja arvokkaasta tuesta. Tukenne 
on luottamuksen osoitus suomalaiselle jal
kaväelle ja sen kehittämiselle haastaviin 
tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvä
lisissä tehtävissä ulkomaillakin. 

t/~tt_~~r 
VesaKämäri 

Kari Kokkonen 
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Maav~imien komentajan tervehdys 

T urvallisuuspoliittinen tilanne 
lähialueillamme on ollut vuo
sikymmeniä vakaa. Olemme 
saaneet kehittää isänmaatamme 

haluamallamme tavalla ja Suomi on tänä 
päivänä eräs maailman vauraimpia ja ke
hittyneimpiä maita. 

Suomi varautuu puolustamaan vapaut
taan ja itsenäisyyttään tarvittaessa kaikin 
käytettävissä olevin keinoin. Tähän teh
tävään valtiojohdolla on käytössään te
hokkaat ja iskukykyiset, yleiseen asevel
vollisuuteen perustuvat puolustusvoimat. 
Valtiojohto on antanut puolustusvoimille 
kolme tehtävää: 

- oman maan puolustaminen 
- tuki muille viranomaisille 
- osallistuminen kansainväliseen 

sotilaalliseen kriisinhallintaan 

Maavoimat on joka päivä tavalla tai 
toisella osallisena kaikissa kolmessa puo
lustusvoimille annetussa tehtävässä. Maa
voimien rauhan ajan päätehtävä, asevel
vollisten koulutus, palvelee kaikkia edellä 
mainittuja tehtäviä, mutta erityisesti pää
tehtäväämme, oman maan puolustamista. 
Palkattu henkilökuntamme on keskeisessä 
osassa toisen tehtävämme toteuttamisessa. 
Kolmas tehtävämme toteutetaan painopis
teisesti reserviläisten voimin, toki palka
tun henkilökunnan vahvasti tukemana. 

JO 

Maavoimien komentaja, 
kenraaliluutnantti Ilkka Aspara 

Maavoimat on tehtäviensä ja suuren 
kokonsa vuoksi keskeinen puolustushaa
ra. Resurssien käyttäjänä, niin henkilö- , 
raha- kuin materiaaliresurssienkin, maa
voimat edustaa noin puolta puolustusvoi
mista. Maavoimat ei kuitenkaan rauhan, 
eikä kriisin aikana toimi yksin, vaan yh
teistoiminnassa muiden puolustushaaro
jen kanssa. Puolustusjärjestelmämme on 
kokonaisuus. 

X 
Jalkaväki on maavo1m1en pääaselaji, 

jota muut aselajit tukevat. Maavoimien 
kaikkien aselajien toiminta jalkaväen tu
kemiseksi on välttämätöntä ja sitä on har
joiteltava. Vain näin päästään parhaaseen 
mahdolliseen lopputulokseen. 

Jotta valtiojohdolla olisi tarvittaessa 
käytössään ulkovaltojenkin tunnustamat 
uskottavat puolustusvoimat, meillä on ol
tava hyvin toimiva ja tehokas koulutusjär
jestelmä. Maavoimat on tässä keskeisessä 
roolissa, koulutetaanhan maavo1m1ssa 
vuosittain noin 80% varusmiehistä ja noin 
75% reservin hajoituksissa koulutettavis
ta. 

Nykyinen koulutusjärjestelmämme on 
pitkän kehityksen tulos. Se on kustannus
tehokas ja saanut myös kansainvälistä ar
vostusta. Koulutustuloksetja varusmiesten 
itsensä käsitykset saamastaan koulutuk
sesta kertovat, että koulutusjärjestelmäm
me toimii ja tuottaa motivoituneita ja teh
tävänsä osaavia sotilaita. 

Koulutuksen sisältöä ja toteutusta on 
kuitenkin jatkuvasti tarkasteltava ja kehi
tettävä. Syyskuussa 2010 valmistunut ase
velvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuk
sia selvittänyt ns . Siilasmaan työryhmän 
raportti "Suomalainen asevelvollisuus". 
Se suosittelee monia toimenpiteitä varus
miespalveluksen kehittämiseksi. Nämä 
suositukset käydään huolellisesti läpi ja 
tarvittavat kehittämistoimenpiteet tehdään 
suunnittelun jälkeen. Osaa suosituksista 
ollaan jo toteuttamassa. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Maavoimia ja jalkaväkeä maavoimien 
osana kehitetään jatkuvasti vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin. Olemme val
mistautumassa vuosikymmenen puolivä
lissä tapahtuvaan puolustusvoimauudis
tukseen. Tuolloin, maavoimien sodan ajan 
vahvuuden pienentyessä, maav01m1en 
kokoonpanoja, toimintaa, taistelutapaa ja 
johtamista joudutaan tarkastelemaan uu
delleen, samalla kun sotavarustusta uusi
taan. Tämä edellyttää myös koulutuksen ja 
koulutusvälineistön jatkuvaa kehitt_;i.mistä. 
Työ tähän liittyen on jo käynnistetty. 

Jalkaväen vuosikirjan 2011-2012 pää
teema on koulutus. Lukija saa kirjan myö
tä hyvän läpileikkauksen jalkaväen ja osin 
koko maavoimien tämän päivän koulutuk
sesta sekä tulevaisuuden näkymistä. 

Kiitän Jalkaväen Säätiötä jalkaväen 
hyväksi tehdystä, arvokkaasta työstä. 
Tervehdin Jalkaväen vuosikirjan lukijoi
ta, tukijoita , yhteistyötahoja ja kaikkia 
jalkaväen ystäviä sekä toivotan parhainta 
menestystä pääaselajimme, jalkaväen so
tilaille, kouluttajille ja kehittäjille niin ko
timaassa kuin ulkomailla.D 
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Jalkaväen tarkastajan tervehdys 

J 
alkaväki on maavoimien pääaselaji, 
jonka on kyettävä yhteistoimintaan 
muiden puolustushaarojen ja maa

vomuen muiden aselajien kanssa sekä 
tarvittaessa tukemaan niitä. Puolustusvoi
mien todellinen voima ja tehokkuus on 
yhteistoiminnassa kaikilla tasoilla ja sitä 
on harjoiteltava. 

Jalkaväkeä maavoimien osana kehite
tään jatkuvasti: 
- tilannetietoisuus: sensorit, digitali

sointi 
- tuli: panssarintorjunta-aseet, kranaa

tinheittimistön ammunnanhallintajär
jestelmät 

- liike: ajoneuvojen modemisoinnit, 
suojan lisääminen, maastoajoneuvot 

- johtaminen: digitalisointi, johtamis
järjestelmät 

- taistelutavat: aktiivisuus, tilannetie
toisuus, joustavuus 

Kehitystyö ja sen tulosten jalkauttami
nen asettaa kovat vaatimukset koulutuk
selle niin asevelvollisten kuin ammattiso
tilaidenkin osalta. 

Vuosikymmenien kokemuksemme 
kansainvälisistä operaatioista kuin myös 
analyysimme viimeaikaisista aseellisista 
konflikteista ovat osoittaneet, että jalka
väen osalta perusasioiden hallitseminen 
on erityisen tärkeää: aseiden vaistomainen 
hallinta, selkeät käskyt ja ohjeet sekä ak
tiivinen oma toiminta. 

Jalkaväessä korostuneempi kuin mis
sään puolustushaarassa tai aselajissa on 
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Jalkaväen tarkastaja, 
eversti Viljo Hyvärinen 

ihmisten suora johtaminen. Jalkaväkijoh
taja on johdettaviensa keskellä fyysisesti. 
Tämä asettaa johtajalle ja johdettavalle 
omat erityisvaatimuksensa,johon pyritään 
vastaamaan syväjohtamisen periaatteilla. 

Jalkaväen tarkastajan koulutuksen 
iskulause: keep it simple, it works 
- selkeät suunnitelmat, käskyt ja ohjeet 
- pikkutarkkuus ei ole pikkumaisuutta, 

vaan se on kaiken onnistumisen 
ehdoton edellytys 

- pikkutarkkuudella kaikessa toimin
nassa takaamme hyvän laadunval
vonnan 

Näillä sanoilla ja ajatuksilla toivotan 
Teille kaikille erinomaisen mielenkiin
toista lukukokemusta Jalkaväen vuosikirja 
2011-2012 parissa.0 



Koulutus PuolustusvoiDlissa 

P uolustusvoimat kouluttaa vuosit
tain noin 75 000 palkattuun hen
kilökuntaan kuuluvaa henkilöä 
ja asevelvollista. Sotilaskoulu

tus on yksi puolustusvoimien rauhan ajan 
päätehtävistä. Samalla se on ympäröivään 
yhteiskuntaan näkyvin toimintamuoto 
kansainvälisten tehtävien ohella. Ase
velvollisten koulutus antaa kansalaisille 
mahdollisuuden seurata puolustusvoimien 
toiminnan laatua ja tehokkuutta. 

Perusyksiköt ovat puolustusvoimien 
merkittävin voimavara asevelvollisten 
koulutuksen käytännön toteutuksessa. Tä
män vuoksi perusyksiköiden resursseihin 
ja toimintatason turvaamiseen on kiinni
tettävä jatkuvasti huomiota. Kouluttajat 
ovat avainasemassa, koska sotilaskoulut
tajan asenteet ja arvot sekä tiedot ja taidot 
heijastuvat suoraan koulutettaviin varus
miehiin ja reserviläisiin. Tutkimusten mu
kaan lähikouluttaja vaikuttaa eniten ase
velvollisten mielipiteisiin ja käsityksiin 
puolustusvoimista. 

Kokemuksilla kansainvälisestä kriisin
hallinnasta on usein tärkeä merkitys ope
tettaessa niin yksittäisten taistelijoiden, 
ryhmän ja joukkueen taistelutekniikkaa 
kuin operatiivisen ja taktisen tason jouk
kojen johtamista. Sotilaallisella kriisin
hallinnalla on suuri merkitys henkilöstön 
osaamisen rakentamisessa. 

Uuden henkilöstöryhmän, ammattia
liupseeriston, perustaminen on palkatun 
henkilökunnan koulutuksen laajin uudis
tus 2000-luvulla. Pääosin opistoupseerien 
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Puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Ari Puheloinen 

tilalle tulevan aliupseeriston osaamistar
peet on määritelty sekä poikkeus- että nor
maaliolojen tehtäviä ajatellen. Puolustus
voimat tarvitsee taistelutekniikkaan sekä 
asejärjestelmien kouluttamiseen ja käyt
töön erikoistuneita pitkän linjan osaajia. 
Ammattialiupseeriston osuus joukkotuo
tannossa on erittäin tärkeä. 

X 
Upseeriston koulutusjärjestelmää on ke

hitetty viimeisten vuosikymmenien aikana 
voimakkaasti. Viimeisimmät kehittämis
tavoitteet liittyvät upseerien täydennys- ja 
jatkokoulutukseen. Tällöin arvioidaan pe-
1 ustutkintovaiheessa tehtyjen muutosten 
vaikutus ja uusiutuneiden suorituskyky
vaatimusten aiheuttamat muutostarpeet 
upseerien osaamiseen. Tavoitteena on, 
että vuodesta 2015 alkaen käynnistetään 
Maanpuolustuskorkeakoulussa uusien ta
voitteiden ja rakenteiden mukainen upsee-
1 ien täydennys- ja jatkokoulutus. 

Puolustusvoimien siviilihenkilöstön 
osaamisen kehittämisessä hyödynnetään 
siviiliopintojen lisäksi puolustusvoimi
en koko koulutustarjontaa. Myös muu 
keinovalikoima, kuten työssä oppiminen 
JU parhaiden käytäntöjen jakaminen, on 
olennainen osa siviilihenkilöstön osaami
sen kehittämistä. 

PERUSYKSIKÖTPUOLUSTUSVOIMIEN 
KOULUTTAVA VOIMA 

Puolustusvoimat kouluttaa reserviin 
vuosittain noin 23 000 varusmiestä. Re
servin harjoituksissa koulutetaan yhteensä 
noin 25 000 reserviläistä ja lisäksi vapaa
ehtoisiin sotilaallisiin harjoituksiin osal
listuu noin 13 000 reserviläistä. 

Palvelukseen astuvat varusmiehet ja re
serviläiset odottavat tarkoituksenmukaista, 
hyvätasoista, mielekästä ja kiinnostavaa 
koulutusta. Suomalaisen asevelvollisuu
den edelleen kehittäminen edellyttää, että 
puolustusvoimat kykenee vastaamaan näi
hin odotuksiin, suorituskykyvaatimukset 
täyttäen. 

Joukkoyksiköiden komentajien ja pe
rusyksiköiden päälliköiden tärkeä tehtävä 
on kehittää koulutuskulttuuria. 1990-luvun 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

lopulla tapahtuneen johtajakoulutuksen 
uudistamisen myötä on ryhdytty aikaisem
paa vahvemmin korostamaan esimiehen ja 
alaisen välisen vuorovaikutuksen merki
tystä sekä molemminpuolisen luottamuk
sen rakentamista. Samalla on uusittu kou
lutuksen palautejärjestelmä, ja sen myötä 
on kyetty seuraamaan puolustusvoimien 
koulutuskulttuurin muutosta. Palautteiden 
perusteella muutos on ollut merkittävä ja 
esimiesten toiminnan kehittymisen myötä 
puolustusvoimien koulutuskulttuurissa on 
otettu uusi kehitysaskel (ks kuva.) 

Varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa 
on kyettävä jatkuvasti arvioimaan omaa 
toimintaa ja kehittämään menetelmiä 
kaikilla organisaatiotasoilla. Parhaat ja 
toimivimmat käytännöt on löydettävä ja 
jaettava käyttöönotettavaksi koko puolus
tusvoimissa. Tässä työssä avainasemassa 
ovat kouluttavat joukko-osastot ja erityi
sesti niiden perusyksiköt. 

Perusyksiköiden henkilöstörakenne on 
ollut muutoksessa viime vuosikymme
nen ajan, kun opistoupseereiden määrä 
on vähentynyt nopeasti. Suurin poistuma 
on ollut perusyksikön kouluttajatehtävis
tä. Vuodesta 2006 lähtien ammattialiup
seereiden määrä on vastaavasti kasvanut 
vuosittain noin 150 uudella viralla. Tällä 
hetkellä erilaisissa kouluttajatehtävissä on 
jo noin 500 ammattialiupseeria. 

Uusittu upseereiden koulutusjärjestel
mä tuottaa aikaisempaa nopeammin up
seereita kentälle. Sotatieteiden kandidaa
tin tutkinnon suorittaminen kestää kolme 
vuotta. Kokonaisuudesta voidaan todeta, 
että perusyksiköiden henkilöstö saadaan 
tavoitetilaansa lähivuosien aikana. 
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Koulutuskulttuurin kehittyminen 

4,0 

3,8 

3,6 ' 

3,4 

3,2 

3,0 
.,.. .,.. C\I C\I ('t) ('t) ~ -.;t 
0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 
C: :i C: :i C: :i C: :i 11) -, 11) -, 11) -, 11) -, -, -, -, -, 

LO LO 8 c.o t- t-
0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 
C: :i C: :i C: :i 11) -, 11) -, 11) -, -, -, -, 

CX) CX) 
0 0 

1 ...L C: :, 
11) -, -, 

O> 
0 

1 
C: 
11) -, 

O> 
0 

1 

:i -, 

0 0 .,.. .,.. 
1 1 

C: :i 
~ -, 

Saapumiserän kotiutuminen 

+ arvio ryhmänjohtajista • arvio kokelaista 
arvio kantahenkilökunnasta • arvosana koulutuksesta 

Kaikki vastaajat (miehistö 6, 9 ja 12 kk, rj, kok) 
Keskimäärin 9000 vastaajaa/saapumiserä 
Vertailussa kaikki saapumiserät 2001 - 2010 

KOULUTUKSEN 
ULOTTUVUUS 

KANSAINVÄLINEN 

Puolustusvoimien henkilöstön ja jouk
kojen koulutuksen päämääränä on luo
da osaamista sotilaallisen suorituskyvyn 
varmistamiseksi. Kansainvälinen kou
lutustarjonta on osa tätä kokonaisuutta . 
Kansainvälisissä harjoituksissa kyetään 
vertamaan osaamisen tasoa suhteessa 
muihin kansallisuuksiin. Osallistuminen 
kansainvälisiin operaatioihin antaa mah
dollisuuden hankkia uutta osaamista vaa
tivassa toimintaympäristössä. 

Myös ulkomailla tapahtuvan opiske
lun tavoitteena on kehittää henkilön ja 
organisaation osaamista. Opiskelu antaa 
opiskelijalle valmiuksia ymmärtää kan
sainvälistä toimintaympäristöä ja erilais-

16 

ten kansainvälisten toimijoiden työskente
lytapoja. Opiskelun aikana havaitut hyvät 
käytännöt on pyrittävä tuomaan osaksi 
puolustusvoimien toimintaa, meidän tar
peisiimme ja olosuhteisiimme soveltaen. 
Opiskelun aikaisella verkottumisella voi
daan osaltaan liittää puolustusvoimia kan
sainväliseen toimintaympäristöön. 

Opiskelu ulkomailla on oleellinen osa 
puolustusvoimien osaamisen kehittämistä. 
Yli kolme kuukautta kestäville kursseille 
lähetettäviä henkilöitä suunnitellaan käy
tettäväksi merkittävissä johto- , suunnit
telu- ja asiantuntijatehtävissä sekä koti
maassa että ulkomailla. Lyhyiden kurssien 
tarkoitus on puolestaan täydentää ja antaa 
henkilölle tarvittavaa osaamista nykyises
sä tai tulevassa tehtävässä . 

X 
111/SI ALIUPSEERISTO 

Aliupseeriston tehtävärakenne jakau
tuu perustason, yleistason ja mestaritason 
trhtäviin. Palvelukseen astuvalla aliupsee-
1 lllu on jo merkittävää siviilikoulutukseen 
perustuvaa sekä varusmiehenä hanlcittua 
osaamista. Aliupseereista koulutetaan 
puolustusvoimien ammatillisia huippu
osaajia . Asevelvollisten kouluttajatehtä
vlissä toimivalta aliupseerilta edellytetään 
ammatillisessa aikuiskouluttajatehtävässä 
vaadittavaa osaamista. Ryhmän- ja jouk
kueenjohtajatehtävässä toimivalta aliup
seerilta edellytetään ihmisten ja asioiden 
johtamisessa sekä päätöksenteossa tar
vittavia taitoja. Kaikkien aliupseerien on 
tunnettava käyttämänsä taisteluvälineet 
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kiitettävästi. Aliupseeriston on omassa 
tehtävässään tarvittavan toimintakyvyn ja 
ammatillisen osaamisen lisäksi täytettävä 
palkatulta sotilashenlcilöstöltä edellytettä
vät yleiset vaatimukset. 

Aliupseeriston tehtävien perustamisen 
painopiste ajoittuu 2010-luvulle. Henki
löstö rekrytoidaan pääsääntöisesti nuo
resta reservistä. Käytännössä rekrytointi 
ja valinta tehdään varusmiespalveluksen 
aikana osoitetun osaamisen ja siviilissä 
hankitun ammattitaidon perusteella. Va
linnoissa korostetaan toimintakykyä sekä 
kehittymfahakuisuutta. Vakinaiseen aliup
seerin virkaan rekrytoitavilta edellytetään 
toisen asteen tutkinnon (ammatillinen pe
rustutkinto tai lukio) ja aliupseerikurssin 
suorittamista. 

Aliupseeristo'! koulutusjärjestelmä 

10-15v Sotllasammatilliset mestariopinnot (SAMMO) 17ov 

5-8v Sotilasammatilllnen opintokokonaisuus 2 (SAMOK 2) 25 ov 

1-3v Sotilasammatillinen opintokokonaisuus 1 (SAMOK 1) 35 ov 

----~----------------------------------------------------------------------------------· 

valinta 

Perustietoa Pv:sta 2 ov 

Perehtymiskoulutus 

~ton rekrytointi 

varusmlespalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus, 
allupseerlkoulu, toisen asteen ammattitutkinto, ylloppllas 
soveltuvuustestaus 
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Aliupseeriston muodostaminen aloi
tettiin palveluksessa olevasta sotilasam
mattihenkilöstöstä. Tavoitteena on, että 
kaikki aliupseerin virassa palvelevat ovat 
suorittaneet varusmiespalveluksen tai 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja 
hankkineet vähintään varusmiesten ali
upseerikoulutusta vastaavan osaamisen. 
Tavoitetilaan pääseminen edellyttää, että 
nykyiseen palkattuun henkilöstöön kuulu
vat aliupseerikoulutusta suorittamattomat 
aliupseerit osallistuvat aliupseerikoulun 
korvaavaan koulutukseen. Koulutukseen 
osallistuminen edellyttää suunniteltua joh
taja- tai kouluttajatehtävää, soveltuvuutta 
johtajakoulutukseen sekä tehtävässä vaa
dittua fyysistä toimintakykyä. 

Perusajatuksena on, että joukko-osastot 
vastaavat aliupseerin tehtävissä tarvittavan 
osaamisen kehittämisestä koko tarjolla 
olevaa keinovalikoimaa hyödyntäen. Pai
nopiste on työpaikalla tapahtuvassa työssä 
oppimisessa, jonka tulokset todennetaan 
näytöin. Tavoitteena on, että aliupseerim
me ovat kansallisesti ja kansainvälisesti 
tunnustettuja ammattilaisia. 

Osaamisen kehittäminen on organisaa
tion ja sen yksilöiden - kuten aliupseerien 
- kykyjen ja valmiuksien suunnitelmal
lista tuottamista. Aliupseerien osaamisen 
kehittäminen perustuu henkilökohtaisiin 
suunnitelmiin ja koulutustarve arvioidaan 
vuosittain käytävissä kehityskeskusteluis
sa. Tavoitteena on, että osaamisen kehit
täminen tukee työtehtävien vaativuuden 
kehittymistä. 
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Aliupseeriston osaamisen kehittämi
seen kuuluu kolme opintokokonaisuutta. 
Ne sijoittuvat aliupseerin koko palvelus
uralle joukko-osastonsa ja aliupseerin it
sensä osaamisen kehittämisen tarpeiden 
mukaisesti. 

PÄÄTÄNTÄ 

Puolustusvoimien koulutusjärjestel-
män päätehtävä on tuottaa taistelukykyi
siä joukkoja, jotka kykenevät toimimaan 
poikkeusolojen ja sodan ajan vaativissa 
olosuhteissa. Kouluttamisen kaava, äksii
sikoulutuksen merkitys taistelukoulutuk
sessa, ase- ja ampumakoulutuksen korkea 
taso, koulutuksen yksilöllisyys ja taiste
lijan toimintakyvyn säilyttäminen ovat 
edelleen koulutuksen ydin. 

Huolimatta kustannuspaineista reservin 
koulutus on kyetty viime vuosina ylläpi
tämään riittävällä tasolla. Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus tukee osaltaan 
reservin osaamisen kehittämistä ja se on 
samalla merkittävä toimintamuoto maan
puolustustahdon ylläpitäjänä. 

Puolustusvoimissa arvioidaan jatkuvas
ti koulutuksen kehittämistarpeita. Rauhan 
aikana kehittäminen perustuu kansalliselle 
ja kansainväliselle tutkimustiedolle sekä 
omille käytännön kokemuksille , mutta 
pohjimmiltaan sodan ajan tarve määrittää 
myös rauhan ajan toiminnan luonteen ja 
volyymin. Se ohjaa myös käytännön tasol
la koulutuksen toteuttamisen järjestelyjä.D 
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Maavoiinien koulutus 

S 
odan kuva on viimeisten vuo
sikymmenien aikana kokenut 
melkoisen muutoksen. Nyky
aikaisessa kriisissä käytetään 
epäsymmetrisen sodankäyn

nin menetelmiä perinteisen symmetri
sen sodankäynnin lisäksi. Taistelukentän 
avainjärjestelmiä ovat tiedustelu- ja joh
tamisjärjestelmät sekä tehokkaat asejär
jestelmät, joiden välinen tiedonsiirto on 
nopeaa. Reaaliaikainen tilannekuva mah
dollistaa hyvän tuhovaikutuksen omaavi
en aseiden tarkan ja nopean käytön. Jou
kon taistelu perustuu ratkaisevilla alueilla 
muodostettuun joukkojen ja tulenkäytön 
tehokkaaseen yhteisvaikutukseen sekä vi
hollisen taistelujärjestyksen rikkomiseen 
ennen päätaistelujen aloittamista. 

Ylläkuvatun kaltainen taistelukenttä 
asettaa vaatimukset ei pelkästään käytet
täville järjestelmille vaan ennen kaikkea 
järjestelmien käyttäjille ja taistelijoiden 
koulutustasolle . Teknisen kehityksen ja 
sodankäynnin monipuolistumisen myö
tä taistelijat ovat yhä enemmän ja enem
män erityisosaajia omalla alallaan. Sodan 
kuvan ja toimintaympäristön analysointi 
sekä siitä tehtävät johtopäätökset tuotta
vat perusteita ja vaatimuksia maavoimien 
koulutusjärjestelmän ja henkilöstön kehit
tämiselle. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Jukka Orava 
palvelee maavoimien koulutuspäällikkönä 
Maavoimien Esikunnassa Mikkelissä. 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ HYÖDYNTÄÄ 
LAAJASTI KÄYTETIÄVISSÄ OLEVAA 
KEINOVALIKOIMAA 

Yleinen asevelvollisuus on suomalai
sen puolustusratkaisun perusta. Puolus
tusvoimien tavoitteena on kouluttaa koko 
palveluskelpoinen miespuolinen ikäluok
ka sekä kaikki naisten vapaaehtoiseen ase
palvelukseen halukkaat palveluskelpoiset 
naiset. Palveluskelpoisuudella tarkoitetaan 
sitä, että asevelvollinen suoriutuu asevel
vollisuuslaissa tarkoitetusta palveluksesta 
eikä vaaranna omaa tai muiden palvelus
turvallisuutta. Maavoimissa asevelvollis
ten koulutus tarkoittaa vuositasolla noin 
23 000 varusmiehen ja 25 000 reservin 
harjoituksiin käskettävän reserviläisen 
kouluttamista. 
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Maavoimien koulutuksen ja henkilös
törakenteen kehittäminen ovat kiinteä 
osa maapuolustuksen kehittämistä. Käy
tössä olevat ja hankittavat suorituskyvyt, 
materiaali ja joukkojen käyttöperiaatteet 
antavat perusteet koulutuksen sisällölle ja 
tavoitteille. Uusien tai kehitettävien suo
rituskykyjen ja järjestelmien käyttöönoton 
tärkeä osa on palkatun henkilöstön kou
luttaminen. Tämän vuoksi koulutusjärjes
telmän tulee ennakoida suorituskyvyissä 
tapahtuvat muutokset jo vuosia etukäteen. 
Kuluvan vuosikymmenen alkupuolella 
erityisenä haasteena on alueellisten jouk
kojen kehittämisohjelman toteuttaminen. 

Maavoimien koulutusjärjestelmä muo
dostuu asevelvollisten ja puolustusvoimi
en palkatun henkilökunnan koulutuksen 
kokonaisuudesta. Henkilöstön kehittämi
sen päämääränä on luoda määrällisesti 
ja laadullisesti riittävä henkilöstö soti
laallisen suorituskyvyn suunnitteluun, 
rakentamiseen ja käyttöön. Osaamisen 
kehittämiseen käytetään käytössä olevaa 
keinovalikoimaa kunkin tilanteen ja tar
peiden mukaisesti. Henkilöstön osaamis
ja pätevyysvaatimukset perustuvat joukon 
suorituskykyvaatimuksiin, joukon opera
tiivisessa suunnitelmassa määriteltyihin 
vaatimuksiin ja kunkin tehtävän tehtävä
kohtaisiin osaamisvaatimuksiin. Tavoit
teena on osaavan henkilöstön määrän ja 
laadun varmistaminen. 

Maavoimien henkilöstön osaamisen ke
hittämisen lähtökohtia ovat joukon osaa
misvaatimukset ja tarpeet sekä henkilön 
itsensä hankkima osaaminen. Puuttuvien 
tai puutteellisten osaamisten kehittämi
seen käytettäviä keinoja ovat esimerkiksi: 
henkilöstön perus-, jatko- ja täydennys
koulutus, perehtyminen, ohjattu työssä 
oppiminen ja itseopiskelu. Tutkintojen ja 
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täydennyskoulutuksen osalta maavoimat 
hyödyntää puolustusvoimien sekä siviili
oppilaitosten koulutustarjontaa. 

Varusmieskoulutuksen tavoitteena on 
tuottaa suorituskykyisiä ja yhteistoimin
takyvyltään kiinteitä sodanajan joukko
ja. Koulutuksessa korostuvat erityisesti 
johtajien kouluttaminen ja miehistön 
koulutushaarakohtaisten taitojen harjaan
nuttaminen. Koulutuksessa toteutetaan 
"koulu ta-harjoita-vaadi" -periaatetta. 
Joukko-osastojen tärkein tehtävä rauhan
aikana on asevelvollisten kouluttaminen. 
Palvelusolosuhteiden ja koulutuksen tar
koituksenmukaisilla järjestelyillä sekä 
niiden kehittämisellä luodaan perustaa 
asevelvollisten palvelusmotivaatiolle ja 
maanpuolustustahdolle. Koulutuksen laa
tua ja vaikuttavuutta arvioidaan saapumi
serittäin mm. varusmiesten koulutustason 
arvioinnilla sekä varusmiehille toteutetta
valla loppukyselyllä. 

Reservin osaamisen kehittäminen on 
sodan ajan joukon tai yksittäisen reservi
läisen kykyjen ja valmiuksien suunnitel
mallista tuottamista. Sodan ajan joukon 
ja sen henkilöstön kehittäminen tapahtuu 
osana joukkotuotantoa. Tämä tarjoaa yk
sittäiselle reserviläiselle mahdollisuuden 
omien valmiuksien kehittämiseen reservin 
koulutusjärjestelmässä. 

Reserviläisten osaamisen ylläpitämi
nen ja kehittäminen tapahtuu reservin 
koulutustapahtumissa. Reservin koulutus
tapahtumia ovat kertausharjoitukset, puo
lustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset, 
sodan ajan joukkojen vapaaehtoistoiminta 
sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä 
tilattu koulutus. Järjestelmän toteuttamis
periaatteeseen liittyy muualta hankitun 
soveltuvan osaamisen hyödyntäminen 
koulutuksen suunnittelun osana. Tällaista 
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osaamista voi olla esimerkiksi kansainvä
lisissä tehtävissä, vapaaehtoisessa maan
puolustuksessa, siviilikoulutuksessa ja 
harrastusten piirissä hankittu todennettu 
osaaminen. 

MAASOTAKOULU MAAVOIMIEN 
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN 
KULMAKIVENÄ 

Maasotakoulu on maavoimien puolus
tushaarakoulu, joka vastaa myös jalka
väen aselajikoulutuksesta. Maasotakoulu 
suunnittelee ja toteuttaa sotatieteiden kan
didaatin maavoimalinjan yhteisen ja jal
kaväkilinjan eriytyvän koulutuksen sekä 
sotatieteiden maisterin jalkaväkilinjan 
koulutuksen. 

Maasotakoululla on keskeinen rooli 
maavoimien henkilöstön täydennyskou
lutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Merkittävänä kokonaisuutena Maasota
koulu suunnittelee ja järjestää maavoimien 
ammattialiupseerien maavoimalinjan 
yhteisen koulutuksen ja jalkaväkilinjan 
koulutuksen. Järjestämänsä koulutuksen 
lisäksi Maasotakoulu ohjaa aselaji- ja toi
mialakouluissa annettavaa aliupseeriston 
maavoimakoulutusta. 

Maavoimien tavoitteena on kehittää 
aliupseeristosta vahvan ammatillisen 
osaamisen ja arvoperustan omaava hen
kilöstöryhmä normaali- ja poikkeusolojen 
joukkojen kouluttaja- sekä johtajateh
täviin. Yhtenäisen maavoimaosaamisen 
sekä perusammattitaidon kehittämisen 
vaikuttavana ja kustannustehokkaana me
netelmänä nähdään aliupseeriston keski
tetty koulutus sotilasammatillisilla opin
tojaksoilla. Joukko-osastoissa toteutettava 
ohjattu työssä oppiminen on toimiva me
netelmä tehtäväkohtaisten taitojen kehittä-
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' miseen ja harjaantumiseen. 
Maavoimien aliupseeriston on kyettävä 

itsenäiseen työhön, joka vaatii asiantunti
juutta, hyvää motivaatiota ja lujaa fyysistä 
kuntoa. Työn luonteessa korostuvat oman 
toimialan syvällinen tuntemus ja esimies-, 
sekä vuorovaikutustaidot. Maavoimien 
aliupseeriston osaamistarpeeseen perus
tuen maavoimien aliupseerien opinnoissa 
painottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät, 
johtaminen, palvelusturvallisuus ja vahva 
käytännön osaaminen. 

Aliupseeriston maavoimallisen ja ase
lajikohtaisten opintojaksojen tavoitteena 
on kasvattaa ja kouluttaa yhteinen teo
ria- ja arvoperusta sekä perusosaaminen, 
mikä antaa heille perusteet työskentelylle 
ammattialiupseerina omassa joukko-osas
tossa. 

Tärkeä osa aliupseeriston osaamisesta 
kehittyy työssä oppien omassa joukko
osastossa. Perehdytys ja ohjattu työssä 
oppiminen ovat keskeisiä välineitä aliup
seerin ammattitaidon ja arvojen kehitty
misessä. Kokeneiden kouluttajien rooli 
korostuu nimenomaan siinä hengessä, 
jonka tehtävässään aloittavat aliupseerit 
omaksuvat. Työssä oppimisen keinoilla 
aliupseerit syventävät oman ammattialan
sa erikoisosaamista. Työssä oppimisen, 
itseopiskelun ja eri opetustilaisuuksien 
tuottama osaaminen voidaan tunnistaa ja 
tehdä näkyväksi joukko-osastossa tehtävi
en näyttöjen kautta. Näytön dokumentointi 
mahdollistaa kyseisten osaamisten hyväk
si lukemisen esimerkiksi myönnettäessä 
ali upseerille erilaisia lupia ja oikeuksia. 
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KEHITTYVÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT 
JA SIMULAATTOREIDEN KOULUTUS
KÄYTTÖ 

Maavoimien ampuma- ja harjoitus
alueiden ylläpito ja kehittäminen on yksi 
edellytys joukkojen koulutuksen laaduk
kaalle ja turvalliselle toteuttamiselle. Har
joitusalueiden ylläpitoon käytetään 2010-
luvulla vuosittain noin 2 miljoonaa euroa. 
Tällä budjetilla pystytään turvaamaan 
alueiden suunnitelmallinen kehittäminen. 
Maavoimien ampumaradat ovat tällä het
kellä kohtuullisessa kunnossa. Alkavalla 
vuosikymmenellä haasteen ampumarato
jen käyttöön ja kehittämiseen tuovat ra
tojen ulkopuolelle kantautuva melu sekä 
ampumisesta aiheutuvat muut ympäristö
vaikutukset ja puolustusvoimilta vaaditta
vat toimenpiteet näiden asioiden paranta
miseksi. 

Koulutusalan tutkimus- ja kehittämis
tehtävät liittyvät kiinteästi maavoimien 
eri henkilöstöryhmien osaamisen kehit
tämiseen. Koulutukseen , oppimiseen ja 
oppimisympäristöihin kohdistuvilla tut
kimuksilla tuotetaan tietoa maavoimien 
koulutusjärjestelmän rakenteesta, laadusta 
ja vaikuttavuudesta. Tutkimustietoa hyö
dynnetään koulutuksellisen suorituskyvyn 
tuottamisessa ja maavoimien koulutus
järjestelmän kehittämisessä vastaamaan 
tulevien suorituskykyjen vaatimuksia. 
Maavoimien joukkojen koulutustason ar
viointia kehitetään osana kokonaissuori
tuskyvyn arviointia. Tutkimustoiminnan 
osana maavoimat hyödyntää ja osallistuu 
aktiivisena toimijana puolustusvoimien 
palautejärjestelmien kehittämiseen. 

Koulutusalan tutkimukset tuottavat tie
toa maavoimien oppimis- ja koulutusym
päristöistä. Tutkimuksella kerätään myös 
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tietoa tulevaisuuden vaatimuksista oppi
misen ja sen järjestelyjen kehittämiseksi. 
Meneillään olevilla tutkimuksilla tuote
taan tietoa mm. koulutuskäytössä olevien 
simulaattoreiden ja ammunnanharjoitte
lulaitteiden vaikuttavuudesta taistelijan 
koulutuksessa. Tutkimuksella selvitetään 
myös maavoimien kouluttajien valmiuk
sia ja osaamista simulaattoreiden hyödyn
tämisestä koulutuksen tukena. 

Oppimisympäristöt tulee nähdä laajana 
oppimiseen vaikuttavana kokonaisuutena. 
Maavoimissa tämä kokonaisuus muodos
tuu mm. luokkatiloissa järjestettävistä op
pitunneista, lähiharjoitusalueilla toteutet
tavista harjoituksista, joukon ampuma- ja 
taisteluharjoituksista, itseopiskelusta, op
pijoiden kesken käytävistä keskusteluista 
sekä tietoverkon kautta tapahtuvasta opis
kelusta ja vuorovaikutuksesta. Oppimis
ympäristöjen tarkastelu kokonaisuutena 
avaa näkemystä oppimisen avoimuudesta 
ja sitomattomuudesta tiettyyn aikaan tai 
paikkaan. 

Puolustusvoimat on ollut verkko-oppi
misen edelläkävijä Suomessa. Puolustus
voimien koulutusportaali on ensimmäisiä 
valtionhallinnossa käyttöönotettuja oppi
misalustoja. Maavoimat näkee verkkotue
tun oppimisen ja työnteon nykyaikaisena 
toimintatapana ja haluaa pysyä mukana 
näiden kehittämisessä. Verkko-oppiminen 
ei voi korvata kokonaan perinteistä kou
luttamista, asioiden harjoittelua ja opitun 
testaamista. Kehitettävistä toiminnalli
suuksista tuleekin valita eri tarkoituksiin 
soveltuvat menetelmät. 

Yksi osa maavoimien koulutusympäris
töjen kehittämistä on maavoimien simu
laattoritoiminnan tarkoituksenmukainen 
toteuttaminen. Maavoimissa on jo pitkään 
hankittu kaluston mukana niihin liittyvät 
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koulutusvälineet. Keskeisille järjestelmil
le on hankittu toimenpidesimulaattorit, 
joiden avulla koulutetaan järjestelmän 
operaattoreita käyttämään asejärjestelmää. 
Näillä simulaattoreilla voidaan vähentää 
koulutuksessa kalliiden välineiden käyt
töä ja käyttötunteja, esimerkkeinä panssa
rivaunut ja ohjukset. Monet näistä simu
laattorijärjestelmistä ovat vain yksinään 
toimivia, joten kaikkien järjestelmien yh
tenäiskäyttöä ei voida harjoitella samassa 
simulaatioympäristössä. 

Vaikuttamisen kokonaisuuden koulut
tamiseksi on rakennettava koulutusympä
ristö, jossa kaikki tärkeimmät elementit on 
mukana simuloinnissa. Parhaimmillaan 
tällainen ympäristö ylettyisi yksittäises
tä asejärjestelmäoperaattorista yhtymän 
johtoportaaseen saakka. Kaikki voisivat 
toimia samassa tilanteessa vaikka simu-
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lointi olisikin toteutettu eri tavoin. Osalla 
se olisi perinomaista virtuaaliympäristöä 
ja toisessa päässä matemaattiseen mallin
nukseen perustuvaa konstruktiivista simu
lointia. 

Paraskaan simulointijärjestelmä ei kor
vaa todellisuudessa tapahtuvaa harjoitte
lua, jossa tosin voidaan hyödyntää ulkona 
toimivia simulaattoreita. Näin saadaan 
luotua todenmukainen toimintaympäristö 
oikeanlaisin vaikutuksin. Simulaattorei
den myötä eri toimijoiden tekemisillä on 
oikeanlainen vaikutus tapahtumien kul
kuun, mikä lisää koulutettavien motivaa
tiota. 

Oikeiden ampumatarvikkeiden käyttöä 
ei voida koskaan täysin korvata millään 
simulaatiojärjestelmillä. Vain toimimalla 
oikeilla välineillä oikeassa ympäristössä 
voidaan vakuuttua koulutuksen tuloksista.D 
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J aika väen koulutus 

M aavoimien Esikunta ohjaa 
jalkaväen koulutusta koko 
valtakunnassa. Vuosittaisessa 
maavoimien toimintasuunni

telmassa määritetään resurssit alajohtopor
taille koulutuksen ja harjoitustoiminnan 
osalta, kuten määrärahat, ampumatarvik
keet ja päätetään eri harjoitusten kestot. 

Joukko-osastojen tarpeet ja eri har
joituksiin osallistuminen koordinoidaan 
Maavoimien Esikunnan järjestämässä 
aselajien koulutusalan suunnitteluse
minaareissa, joita pidetään kaksi kertaa 
vuodessa. Johtovastuuseen käsketyt jouk
ko-osastot suunnittelevat ja johtavat ase
lajiharjoitukset. Lisäksi jalkaväen osalta 
koulutuksen suunnittelua koordinoidaan 
koulutushaarojen suunnitteluseminaareis
sa jalkaväen tarkastajan johdolla. 

Jalkaväen koulutus suunnitellaan jouk
kotuotannon mukaisesti ja toisaalta jouk
kotuotanto tukee jalkaväen harjoitustoi
mintaa. Tällä tavoin harjoituksista saadaan 
toteuttamiskelpoisia ja kustannustehok
kaita. Esimerkiksi panssarintorjuntaoh
juskoulutuksessa painopiste on vuoden 
ensimmäisessä saapumiserässä maavoi
mien panssarintorjuntaharjoituksen takia. 
Kranaatinheitinkoulutuksessa tuotetaan 
vuosittain pitkäjänteisesti yksiköitä , jotta 
vuoden molempiin tykistön ampumahar
joituksiin saadaan tarpeeksi kranaatinhei
tinyksiköitä. 
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Kirjoittaja, eversti Viljo Hyvärinen palve
lee Maavoimien Esikunnassa Jalkaväen 
tarkastajana. 

JALKAVÄEN HARJOITUSTOIMINTA 

1. Yhtymä- ja alueelliset 
taisteluharjoitukset 

Yhtymäharjoituksia järjestetään paa
sääntöisesti kerran vuodessa. Harjoituk
seen sisältyy eri johtoportaiden yhteistoi
mintaa. Niissä huomioidaan esikuntien, 
joukkojen ja yhteisoperaatioiden sekä eri 
puolustushaarojen vaatimukset. 

Yhtymäharjoitusten päämääränä on 
aselajien ja puolustushaarojen välisen 
yhteistoiminnan, joukkojen taktisen ja 
taisteluteknisen käytön harjoittelu sekä 
operatiivisen johtamisen ja yhteistoi
minnan harjoittaminen. Painopiste on 
joukkojen yhteistoiminnan ja johtamisen 
harjoittelussa. Yhtymäharjoitus on taiste
luharjoitus, johon osallistuvien joukkojen 
kokoonpano rakentuu varusmiesjoukko
tuotannon perusteella ja jota täydennetään 
tarvittavilla reservin harjoituksilla. 

Harjoituksen perusteet suunnitellaan 
yhdessä Maavoimien Esikunnan ja har
joituksen johtavan sotilasläänin esikunnan 
kanssa. Suunnitteluun osallistuu Maa
voimien Materiaalilaitoksen Esikunta ja 
tarvittaessa myös Maanpuolustuskorkea
koulu. Harjoituksen johtaa sotilasläänin 
esikunta. Yhtymäharjoituksen huollon 
suunnittelee ja toteuttaa huoltorykmentti. 

X 
Yhtymäharjoitus muodostaa vuosittain 

Maavoimien Materiaalilaitoksen joukko
jen kertausharjoitustoiminnan painopis
teen. 

Harjoitukseen keskitetään tuki- ja muut 
toiminnot (tukilennot, simulaattorit, len
totiedustelu, ELSO yms.) sekä puolustus
haarojen tuki. 

Harjoituksiin varataan yleensä kuu
den - kahdeksan sotaharjoitusperusteisen 
maastovuorokauden resurssit. 

Alueelliset taisteluharjoitukset ovat 
ensisijaisesti joukko-osastojen yhteistoi
mintaharjoituksia, joiden päämääränä on 
koulutushaarojen ja aselajien välisen yh
teistoiminnan ja joukkojen taisteluteknisen 
käytön harjoittelu. Harjoituskokoonpano 
muodostuu varusmies joukkotuotannon 
joukoista, joita täydennetään tarvittaessa 
reservin harjoituksilla. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 
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Harjoituksiin ei sisällytetä yleensä laa-
joja esikunta- ja pelitoimintaosuuksia. 
Harjoituksen johtaa pääsääntöisesti jouk
ko-osasto . 

Alueellisen taisteluharjoituksen voi 
johtaa myös sotilasläänin esikunta, jos se 
on operatiivisen valmiuden ja osaamisen 
kehittymisen kannalta perusteltua. Suun
nitteluperusteet laaditaan yhteistyössä 
sotilasläänien kanssa kevään joukkotuo
tannon neuvottelupäivien yhteydessä yli
vuotiseen suunnitteluun liittyen, jolloin 
sotilaslääni antaa harjoitukseen tarkenta
via vaatimuksia tai tavoitteita . 

Alueellisen taisteluharjoituksen huolto 
toteutetaan pääsääntöisesti joukko-osas
ton joukkotuotantojoukoilla tukeutuen va
ruskuntien huoltolaitoksiin. 

Harjoituksen kesto on pääsääntöisesti 
viisi vuorokautta. 

HARJOITUSTOIMINTA 
SOTAHARJOITUSVUOROKAUDET 

P«ausl (8 vkoa) 

Joukko-osaston harjoitukset 
15-20 vrk 

E«ausl (9 vkoa) J-uusl (9 vkoa) 

j 
- Aselajl-lkoulutushaaraharjoltlllset 

Yhtymä- tai lueelllnen 
harjoitus 

- Tst-harjoltus 
- Ammun,at - Tst..unllUlnat 

Miehistö 30-40 SH VRK (Tavoite) 
AUK, RUK 25 SH VRK (Tavoite) 
Reserviläiset KH noin 17 000 RES/ MAAV 

Aselajlharjoltus 
4-5 vrk 

5-8 vrk 
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2. Aselajiharjoitukset 

Jalkaväen, pioneeri- ja suojelujoukko
jen, viestin sekä huollon harjoituksissa 
opetellaan ja harjoitellaan aselajien taiste
lutekniikkaa ja aselajien yhteistoiminnan 
perusteita. Harjoitukset palvelevat jouk
kokoulutuskauden koulutustavoitteita ja 
harjaannuttavat toimimaan joukkotuotan
non mukaisissa kokoonpanoissa. Harjoi
tukset eivät edellytä laajaa tilannepohjaa 
tai johtoesikuntia. 

Harjoitukset järjestetään joukkokoulu
tuskaudella kaksi kertaa vuodessa neljän 
- viiden vuorokauden pituisena sotilaalli
sena harjoituksena. 

Harjoituksiin osallistuvat joukot mää
räytyvät joukkotuotantotehtävien ja tar
koituksenmukaisten harjoituskokoonpa
nojen perusteella. 

3. Maavoimien panssarintorjunta
harjoitus 

Maavoimien panssarintorjuntaharjoitus 
toteutetaan pääsääntöisesti kerran vuodes
sa. Harjoituksen päämääränä on kehittää 
joukkotuotantojoukkojen ja henkilökun
nan osaamista panssarintorjuntajoukkojen 
taistelussa. Painopiste on panssarintorjun
taohjusjoukkojen taistelussa. 

Harjoituksen tavoitteena on, että jouk
kotuotettavat panssarintorjuntaohjus-, lä
hipanssaritorjuntaohjus- ja sinkojoukkueet 
osaavat toimia sodan ajan kokoonpanos
saan suorituskykyvaatimusten edellyttä
mällä tavalla. Edellisen lisäksi on myös 
tavoitteena, että henkilökunta hallitsee 
ammuntojen johto- ja toimihenkilöiden 
tehtävät sekä panssarintorjuntaohjus- ja 
sinkoammuntoihin liittyvät ampumatekni
set asiat. 
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Harjoitukset järjestetään joukkokoulu
tuskaudella viiden - kahdeksan vuorokau
den pituisena sotilaallisena harjoituksena 
touko-kesäkuun vaihteessa. 

4. Sotilaspoliisiharjoitukset 

Sotilaspoliisiharjoitus järjestetään eril
lisenä alueellisena harjoituksena 270 vuo
rokautta palvelevien palvelusajan lopussa 
maalis- ja syyskuussa. Harjoitus on taiste
lu- ja ampumaharjoitus. 

Harjoituksen päämääränä on kehittää 
joukkotuotantojoukkojen ja henkilökun
nan osaamista sotilaspoliisijoukkojen tais
telussa komppaniakokoonpanossa. 

Harjoitukset järjestetään joukkokoulu
tuskaudella kaksi kertaa vuodessa viiden 
- kahdeksan vuorokauden pituisena soti
laallisena harjoituksena. 

5. Mekanisoitujen joukkojen 
harjoitukset 

Mekanisoitujen joukkojen harjoitus 
toteutetaan yksi - kaksi kertaa vuodessa 
pääsääntöisesti Niinisalossa Pohjankan
kaan ampuma-alueella. Harjoitus on tais
telu- ja ampumaharjoitus. Harjoitukseen 
osallistuvat joukkotuotannossa olevat 
mekanisoidut joukot ja siihen voidaan liit
tää mekanisoitujen tai panssarijoukkojen 
kertausharjoituksia. Harjoituksen johtaa 
ja suunnittelee mekanisoitujen joukkojen 
päätuottaja, joko Panssariprikaati tai Kar
jalan Prikaati. Harjoitukseen voi osallistua 
joukkoja myös muista joukko-osastoista. 

Harjoituksen tavoitteena on, että meka
nisoidut joukot osaavat toimia sodan ajan 
kokoonpanossaan suorituskykyvaatimus
ten mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on, että 
henkilökunta hallitsee ammuntojen johto-

X 
ja toimihenkilöiden tehtävät sekä panssa
rivaunu- ja panssarijääkäriarnmuntoihin 
liittyvät ampumatekniset asiat. 

Harjoituksen teemana on mekanisoi
tujen joukkojen hyökkäystaistelu kohtaa
misolosuhteissa ja aselajien välinen yh
teistoiminta. 

Harjoitukset järjestetään joukkokoulu
tuskaudella viiden - kahdeksan vuorokau
den pituisena sotilaallisena harjoituksena. 

6. Erikoisjoukkojen harjoitukset 

Erikoisjoukkojen harjoitustoiminnan 
painopiste muodostuu seuraavista kolmes
ta erikoisjoukko- ja helikopteritoiminnan 
harjoituskokonaisuuksista: 

1. Helmi-maaliskuun talviharjoitus 
(WINTER CAMP). Harjoituksessa kehi
tetään erikoisjoukkojen operatiivista suo
rituskykyä joukkoyksiköittäin itsenäisesti 
ja yhteisoperaatioin. Talviharjoituskoko
naisuuteen voi liittyä Erikoisoperaatio
osaston (EOS) kansainvälinen harjoitus. 

2.Erikoisjoukkojen vuosittainen so
taharjoitus liitetään joko Puolustusvoi
mien sotaharjoitukseen tai yhtymähar
joitukseen. Harjoituksessa keskitytään 
erikoisjoukkojen harjoittamiseen yhteis
operaatioissa sekä tuettavien yksiköiden 
harjoittamiseen . Harjoituksissa Utin Jää
kärirykmentti johtaa puolustusvoimien 
erikoisjoukkotoimintaa sekä tarvittavia 
tukielementtejä. Helikopterikuljetuksissa 
keskitytään maavoimien operatiivisten 
joukkojen siirtoihin. 

3. Kansainvälisissä harjoituksissa har
joitutetaan erikoisoperaatio-osaston ja he
likoptereiden valmiutta vaativaan kansain
väliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. 
Harjoitusten tavoitteena on luoda kyky he-
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likoptereille operaatioideh toteuttamiseen 
eri olosuhteissa. Tällöin harjaannutaan 
toimimaan taktisena kokonaisuutena (joh
toporras - operaatiotukikohta - joukkueet 
ja ryhmät). Toiminnalla luodaan kyky 
myös virka-avun antoon sekä osallistumi
seen kansainväliseen sotilaalliseen kriisin
hallintaan. 

7. Joukko-osastojen harjoitukset 

Joukko-osastojen harjoituksilla tarkoi
tetaan maavoimien joukko-osastojen omaa 
harjoitustoimintaa, jonka suunnittelusta ja 
toteuttamisesta ne vastaavat itsenäisesti. 

Harjoitukset voivat olla yhteistoimin
taharjoituksia toisten joukko-osastojen 
kanssa. 

Harjoitusten tavoitteita ovat: 
- Sotilaan perustaitojen opettaminen ja 
harjoittelu, 
- aselaji- ja koulutushaarakohtaisten tai
tojen opettaminen komppanian tai vastaa
van kehyksessä, sekä 
- kouluttaa ja harjoituttaa joukkoja ja yk
sittäisiä sotilaita siten, että niillä on valmi
udet yhteistoimintaan aselaji- ja yhtymä
harjoituksissa. 

Harjoituksiin varataan 15 - 20 sota
harjoitusperusteisen maastovuorokauden 
resurssit ja ne ovat joukko-osaston itse
näisesti suunniteltavia. Harjoitukset ovat 
pääsääntöisesti valmistavia taistelu- ja 
ampumaharjoituksia. 

JOUKKOJEN KEHITTÄMINEN JA 
KOKEILUHARJOITUKSET 

Vuodesta 2011 alkaen jalkaväen har
joitustoimintaan sisällytetään tutkimus- ja 
kokeilutoimintaa taistelutapojen ja jouk-
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kojen kehittämiseksi nousujohteisesti. 
Tulevaisuudessa täytyy erityinen huomio 
koulutuksessa kiinnittää kaluston kehit
tymiseen ja uusien joukkokokoonpanojen 
testaamiseen. Tämä otetaan huomioon 
sekä upseerikoulutuksessa että aliupsee
reiden peruskoulutuksessa, kun maavoi
mien toimintasuunnitelmaa valmistellaan 
tuleville vuosille. Uuden kaluston osalta 
järjestetään jatkokoulutustilaisuuksia, 
joiden tärkein tarkoitus on saavuttaa tar
vittavat ammuttamis- ja käsittelyoikeudet 
henkilökunnalle. 

PÄÄTÄNTÄ 

Tulevaisuudessa jalkaväen koulutuksen 
haasteena on resurssien kuten määräraho
jen riittävyys. Koulutus on viimeinen asia, 
josta tingitään. On tärkeää, että jalkaväen 
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suorituskyky säilyy vähintään samalla hy
vällä tasolla kuin se on tänä päivänä. Jal
kaväen koulutusta ohjaavat normit antavat 
siihen perustan. Yksilön toimintakyky ja 
joukkojen suorituskyky on turvattava kai
kissa tilanteissa ja olosuhteissa. 

Tehokkaalla ja nousujohteisella kou
lutuksella saadaan suorituskykyisiä jouk
koja, jotka pystyvät suoriutumaan kii
tettävästi Puolustusvoimille käsketyistä 
kolmesta päätehtävästä: oman maan puo
lustaminen, tuki muille viranomaisille ja 
osallistuminen kansainväliseen sotilaalli
seen kriisinhallintaan.D 

• The Biofore Company UPM 

www.upm.com 
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Koulutuksella luodaan 
taisteluarvoa 

M aailma olisi kovin erilainen , 
jos sodat ratkaistaisiin vain 
materiaalisin keinoin. Toki 
niitäkään ei ole lupa aliarvioi

da. Jousi- ja keihäsmiesten mahdollisuudet 
olivat aikanaan vähäiset, kun vastapuoli 
käytti ruutiaseita, ja takaa ladattavilla ki
vääreillä varustetut joukot olivat tehok
kaampia kuin ne, jotka turvautuivat vielä 
vanhoihin suusta ladattaviin. Mutta jos 
kaikki voitaisiin selittää vain materialis
tisin perustein, olisi mahdotonta käsittää, 
miksi esimerkiksi Rooman valtakunta 
tuhoutui. Yhtä vähän ymmärrettävää on 
sekin, että Stalin ei pystynyt jyräämään 
Suomea talvella 1939-1940. 

NUMEROILLA EI SELITETÄ KAIKKEA 

Saksan armeija toisessa maailmansodas
sa on paraatiesimerkki siitä, että menes
tystä taistelukentällä ei voi selittää aino
astaan numeroihin tuijottaen. Sodan tosin 
loppujen lopuksi ratkaisi liittoutuneiden 
resurssien tavaton ylivoima, mutta tulok
seen päästiin hitaammin kuin pelkät luvut 
antaisivat oikeuden olettaa. Sodan alku
vuosina Saksan armeija oli häikäisevän 
menestyksellinen, vaikka se Puolan sota
retkeä lukuunottamatta oli hyökkäyksiään 
toteuttaessaan aina määrällisesti heikompi 
kuin puolustaja. Vanhan nyrkkisäännön 
mukaan hyökkääjällä pitäisi olla noin 

Kirjoittaja, eversti Sampo Ahto on toimi
nut mm. sotakoulujen sotahistorian opet
tajana. Hän on yksi tunnetuimmista sota
historioitsijoistamme. 

kolminkertainen ylivoima, jotta olisi toi
voa menestyksestä. Puolassa saksalaisten 
ylivoima oli puolitoistakertainen, mutta 
sielläkin käyty niin sanottu salamasota oli 
toteutettava joukoilla, joista noin 80 pro
senttia oli varustukseltaan edellisen maa
ilmansodan tasoa. 

Toisen maailmansodan jälkimmäisten 
vuosien itärintamalta on tehty laskelma, 
että saksalaiset kykenivät jokseenkin aina 
torjumaan hyökkäyksen, jos vihollisen 
ylivoima oli kolminkertainen, ja useim
miten, jos se oli viisinkertainen. Joskus 
torjuntavoitto saavutettiin seitsenkertais
takin ylivoimaa vastaan. Ajan mittaan oli 
tilanne saksalaisille kuitenkin mahdoton, 
sillä venäläisten ylivoima heidän hyökkä-
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Yksilöllisiä henkilöstöravintolapalveluja 
valtaku n nai I isesti 

www.antell.fi 
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yksissään vuosina 1943-1945 oli yleensä 
viisinkertaisesta viisitoistakertaiseen. 

Normandian taisteluista amerikkalaiset 
ovat nostaneet erityisen näkyville mai
hinnousunsa niin sanotulle Omaha-ran
nikolle. Kuitenkin saksalaisia puolustajia 
tuolla kuutisen kilometriä leveällä loh
kolla oli yläkanttiin arvioituna 350 mies
tä hyökkääjän ylivoiman ollessa ainakin 
satakertainen. Siitä huolimatta tilanne oli 
amerikkalaisille ajoittain niin kriittinen, 
että vakavasti harkittiin jo joukkojen ve
tämistä pois. 

Musertavasta ylivoimastaan huolimat
ta liittoutuneilta kesti kolmatta kuukautta, 
kunnes vääjäämätön toteutui ja saksalais
ten joukkojen rippeiden oli poistuttava 
Normandian alueelta. 

Saksalaisten kykyä sitkeään vastarintaan 
ei voi mitenkään selittää materiaalisilla te
kijöillä, vaikka heillä olikin - määrällises
ti tosin vähän - tukenaan eräitä silloisen 
sotatekniikan huipputuotteita. Tutkijoita 
asia on luonnollisesti kiinnostanut, vaikka 
populäärikirjallisuuteen ja suuriin katso
jamääriin vaikuttaviin elokuviin heidän 
näkemyksensä eivät olekaan vaikuttaneet 
juuri sitä tai tätä. Merkille pantavaa on 
ollut varsinkin Israelissa osoitettu yritys 
tehdä mahdollisimman objektiivisia joh
topäätöksiä entisen Wehrmachtin taistelu
kyvystä. Israel voi tosin toisin kuin Saksa 
turvautua teknisesti huipputasolla olevan 
kaluston suureen määrään, mutta rinnas
tuksia Saksan tilanteeseen nähdään siinä, 
että maa on väkiluvultaan vähäinen ver
rattuna ympäröiviin ja pohjimmiltaan vi
hamielisiin valtioihin. Uhkaavaksi koettu 
tilanne pakottaa myös sotahistoriallisten 
kokemusten perusteelliseen analysoin
tiin. Sen korkeaa tasoa osoittaa, että juuri 
Israelissa, missä ei todellakaan ole syy-
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tä tuntea sympatiaa Hitl~rin valtakuntaa 
kohtaan, on kirjoitettu eräitä asiallisimpia 
tutkimuksia Wehrmachtin taistelukyvyn 
syistä. Erityismaininnan ansaitsee Jeru
salemin yliopiston professori Martin van 
Creveld kirjallaan Fighting Power. 

Jostakin syystä kirja on käännetty sak
saksi nimellä Kampfkraft, vaikka vanha 
saksankielinen käsite oli Gefechtswert, eli 
taisteluarvo. Syy käännökseen saattaa olla 
siinä, että englanninkielessä ei ole tarkkaa 
terminologista vastinetta Gefechtswert 
-sanalle,joka piti sisällään ne tekijät,jotka 
vaikuttavat joukon mieskuntoon. Miesten 
motivaatio, henkinen kestävyys, fyysinen 
kunto, kou lutustaso ja muut sen tapaiset 
seikat olivat "Gefechtswertin" keskeistä 
sisältöä. 

Anglosaksit painottivat puolestaan sitä 
tehoa, joka lähti välineistä kuten tulivoi
ma. Tässä kirjoitelmassa paneudutaan 
taisteluarvoon pelkästään "Gefechtswer
tin" merkityksessä. Se olisi alue, jolle 
köyhän tulisi keskittyä. Miksi emme tekisi 
niin, kun kokemus osoittaa, mitä valtavaa 
voimaa joukon korkea taisteluarvo tuot
taa? Pahin esteemme on kai jonkinlainen 
teknohuuma, jonka vallassa tosin voidaan 
puhua kauniita fraaseja henkisistä arvois
ta pystymättä kuitenkaan todellisuudessa 
asettamaan niitä kaiken perustaksi. 

Pohja hyvän taisteluarvon saavuttami
selle meillä sinänsä pitäisi olla. Yli-ihmi
sideologiaa suomalaisesta miehestä ver
taansa vailla olevana soturina ei tarvita; 
riittää, että tiedetään mihin Suomessa on 
aikaisemmissa sodissa pystytty. 

Perinteiden ylläpitoa ei siis pidä kos
kaan lyödä laimin, sillä tietoisuus siitä, 
että meillä ei entisten saavutusten suhteen 
ole todellakaan syytä alemmuuden tuntee
seen, on tärkeä myöhempienkin sukupol-
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PRICEGEN™ 

Tarjoa päivän paras! 
PriceGen TM on uusi Web-käyttöinen ohjelmisto sähkön 
myynnin tarjouslaskentaan ja asiakaskohtaisen sähkö
salkun hallintaan. 

PriceGen TM helpottaa merkittävästi sähkömyyjän työtä 
suurasiakkaiden hoidossa: se vähentää rutiineja, 
nopeuttaa hinnoittelua sekä tuottaa automaattisesti 
reaaliaikaista tietoa vuorokauden ympäri. 

Ominaisuuksia 

• tarjous- ja sopimusprosessin tehostaminen 
• asiakkaan profiilin mallinnus ja sen vaikutus hintoihin 
• Nord Pool -hintojen haku automaattisesti 
• dynaamisten sähkösalkkujen optimointi 
• kattavat raportit myynnin ja suojausten kehityksestä 
• asiakkaalla pääsy omaan sähkösalkkuun reaaliaikaisesti 

Ota yhteys ja kysy lisää PriceGen ™-sovelluksen 
yrityksellesi tarjoamista mahdollisuuksista: 

Tietokoura Oy, email:myynti@tietokoura.com, 
puh. (05) 624 33 33. 

(f) tietokoura 
- luotettavuus on taitolaji 
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,en itsetunnolle. 

Perustaa taisteluarvolle luo myös se, 
miten sotaväkeen yleensä suhtaudutaan. 
Meillä Suomessa asenne on myönteinen, 
kuten tehtyjen kyselyjen tulokset osoitta
vut. Tätä leiviskää ei pidä hukata. Esimies, 
1oka lähettää kouluttamansa asevelvolliset 
armeijaan kielteisesti suhtautuvina sivii
liin, on syyllistynyt maanpuolustuksen
vustaiseen toimintaan. 

1.UONNE RATKAISEE 

Arvostus on ansaittava joka päivä uu
delleen eikä hellittämiseen ole varaa, sillä 
tässä liikutaan taisteluarvon peruslähteillä. 
Jaksaminen ja lämmin suhtautuminen alai
siin ovat ennen muuta luonnekysymyksiä. 
Van Crefeldin mukaan eräs näkyvä ero 
yhdysvaltalaisten ja saksalaisten menet
telyssä toisen maailmansodan aikana joh
tohenkilöitä valittaessa ja koulutettaessa 
oli suhtautuminen näiden luonteeseen. 
Yhdysvalloissa ensimmäisenä kriteerinä 
oli äly ja nimenomaan matemaattistekni
nen äly. Saksan armeijakaan ei etsinyt ty
peryksiä, mutta ratkaiseva valintaperuste 
oli luonne. Erityistä arvoa annettiin omi
naisuudelle , jota nimitettiin adjektiivilla 
"kri senfest" eli kriisejä kestävä. Yleisin 
peruste oppikurssien keskeyttämiselle oli 
sopimattomaksi katsottu luonne ja var
sinkin puutteellinen kriisinsietokyky. Esi
merkiksi yleisesikuntakursseilla ei ollut 
lainkaan numerollista arvostelua, ja silti 
karsinta oli armotonta,jos luonteen ei arvi
oitu riittävän. Van Creveldin näkemyksen 
mukaan johtajien valintaperusteet vaikut
tivat suuresti saksalaisen joukon korkeaan 
taisteluarvoon, kun ne Yhdysvalloissa pi
kemminkin laskivat sitä. 
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tuun kuvaan olisi uskom'inen, joukot pi
dettiin koossa simputusmaisen kurin ja 
esimiehiä kohtaan osoitetun pelon avulla. 
Totta on, että kuri oli tiukka; "Mannes
zucht" eli mieskuri oli saksalaisen käsi
tyksen mukaan joukon tärkeimpiä ominai
suuksia, jonka säilymisestä oli pidettävä 
huolta kuin kruununkalleudesta. 

Mutta - ja kertojana olkoon entinen 
oikeusministerimme ja SAK-johtaja Mik
ko Laaksonen, joka merkillisellä tavalla 
joutui sotamieheksi Saksan armeijaan -
"kohtelumme Wehrmachtissa on kovaa, 
asiallista, mutta ystävällistä. Me opimme. 
Asiat perustellaan. Meille selitetään , miksi 
pitää tehdä näin ... Wehrmachtin kaikessa 
koulutuksessa on joku motiivi, oppiminen , 
itsensä suojelu, käskyjen noudattaminen". 
Suomen armeijassa Laaksonen ikävä kyl
lä sanojensa mukaan kohtasi vuonna 1950 
"itsestäänselvyyksien jankkailua, keljui
lua ja simputusta" eikä oppinut edes hä
nelle tarkoitettuja tykin laskijan tehtäviä , 
vaikka hänet viisi vuotta aikaisemmin oli 
palkittu Wehrmachtin valiopataljoonan 
nopeimman ja tarkimman kranaatinheitin
ryhmän miehenä. Onneksi vuosi 1950 ja 
sotaa yleensäkin seurannut alakulon aika 
ovat kaukana takanapäin. 

Sotilaskomentaja ei saanut olla jouk
kojensa teurastaja, vaan hänen piti olla isä 
miehilleen. Näin sanoi Fredrik Suuri,joka 
tunnetusti ei kurinpidossa katsonut vähää
kään sormiensa läpi. Vaatimus kurista ei 
siis aiheutunut vain siitä, että joukko ei 
yleensäkään ole johdettavissa ilman järjes
tystä. Sotilaskuri oli isän huolenpitoa vas
tuulleen uskotuista. "Meitä väsytetään ja 
välillä suorastaan rääkätään", edellä mai
nittu Laaksonen muisteli koulutusta Wehr
machtissa. Mutta hän kesti sen, koska esi-

Jos mediassa Saksan armeijasta annet- miehet olivat saaneet hänet käsittämään, 
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että näin yritettiin saada hänet oppimaan 
hengissä pysymisen taito taistelukentäl
lä. Kun "rääkättävä" ymmärsi, että lepsu 
koulutus olisi ollut välinpitämättömyyttä 
hänen kohtalostaan taistelukentällä, hän 
Laaksosen tavoin olisi valmis hyväksy
mään kovalta tuntuneen kohtelunsa välttä
mättömyytenä. Joukon taisteluarvon kan
nalta tällainen oli aivan keskeistä. 

Luonteeltaan esimieheksi vähemmän 
sopivalta ankara meno hyväksyttiin huo
nosti jos ollenkaan. Tuskin se onnistuu 
edelleenkään, vaikka esimies osaisi ulkoa 
"syväjohtamisen" teoreettisen puolen. 
Meillä Suomessa muistelemisen arvoinen 
olisi edelleen asenne, joka oli omaksuttu 
suojeluskuntajärjestössä. Sillä asenteella 
johtaneesta upseerista kirjoitti suojelus
kuntamies Artturi Leinonen sodan jäl
keen: "Vain sellainen upseeri on todella 
tehtäväinsä tasalla, joka aina ja joka suh
teessa ymmärtää, että hänen käskyvaltan
sa alla oleva miehistö on eläviä ihmisiä. 
Että jokainen sotilas on pieni pala armei
jaa, mutta samalla myös kappale Suomen 
kansaa." 

Vuodelta 1936 peräisin olevan saksa
laisen ohjesäännön mukaan esimiehen 
ja miesten välillä tuli vallita hyvä tove
rihenki; miesten oli tunnettava esimies 
toverikseen siinä kuin joukon muutkin 
asekumppanit olivat tovereita. Vastaa
vassa amerikkalaisessa ohjesäännössä, 
joka suurelta osalta oli lähes sanatarkka 
saksalaisohjesäännön käännös, toveruutta 
koskeva kohta oli jätetty pois. Tuloksena 
saattoi olla pataljoonankomentaja, jonka 
eräs muistelija kirjoitti nähneensä koko 
sodan aikana vain kaksi kertaa, ensimmäi
sen kerran lähtötilaisuudessa kesäkuussa 
1944, ja toisen kerran voiton juhlassa so
dan päätyttyä. 
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Esimiehen osoittaman toveruuden ja 
veljeilyn raja oli helposti veteen vedetty 
viiva. Niinpä Wolfgang Halsti arvosteli 
kovin sanoin muistelmissaan suojelus
kuntaupseerimentaliteettia, joka hänen 
mielestään pahasti turmeli armeijan ku
ria. Toisaalta Halstin omakin tyyli taiste
luarvon pönkittäjänä on kyseenalaistettu. 
Pumaajaksi tosin tiedetyllä Mannerheim
ristin ritari Taavi Törmälehdolla ainakin 
nousi verenpaine vielä vuosikymmeniä 
myöhemmin hänen muistellessaan Halstin 
"suden ulvontaa ja saatanallista haukku
mista". 

Koska inhimilliset hyveet ja puutteet 
löytyvät kaikista ihmisyhteisöistä, ei yk
sikään armeija ole ollut suojattu yksitoti
selta ja omahyväiseltä pikkusielulta, joka 
Englannissa tunnettiin käsitteellä Colo
nel Blimp erään pilapiirroshahmon mu
kaan. Koska tällaisten upseerien merkitys 
taisteluvoiman heikentäjänä tunnettiin, 
Saksassa seulottiin heitä pois pataljoo
nankomentajan ja komppanianpäällikön 
tehtävistä ensimmäisen maailmansodan 
aikana vuonna 1914 kaksi kertaa, vuon
na 1915 kaksi kertaa, vuonna 1916 kolme 
kertaa, vuonna 1917 seitsemän kertaa ja 
vuonna 1918 kaksi kertaa. Vastustajiin 
verrattuna alivoimaisen Saksan armeijan 
taisteluarvo oli tuossakin sodassa häm
mästyttävä. 

"Suden ulvonta ja saatanallinen hauk
kuminen" eivät varmastikaan kirkasta 
kenenkään henkilökuvaa, mutta jopa ne
kin siedettiin, jos esimiehen ymmärret
tiin vilpittömästi kantavan huolta miehis
tään. Tunnettu esimerkki oli vuoden 1914 
vääpelistä vuoden 1945 sotamarsalkaksi 
edennyt Ferdinand Schömer,joka ehti vai
kuttaa meidänkin maamme kamaralla pari 
vuotta. Mies oli kuin tulivuori, jota pyrit-
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tiin kiertämään kaukaa, mutta kun hän sai 
si irron Suomesta Ukrainaan, suomalaiset 
totesivat ihmetyksekseen, että aseveljet 
kaipasivat häntä. Hänen komentajakau
tcnaan yksittäinen mieskin oli havainnut, 
että huolenpito joukosta ei ollut ollut sa
nanhelinää. 

Luonneominaisuudet, joille Wehrmach
tissa pantiin upseerivalinnoissa pääpai
no olivat: kunniallisuus, epäitsekkyys, 
vastuuntunto ja valmius oman panoksen 
antamiseen. Erittäin kielteiseksi ominai
suudeksi katsottiin pyrkyryys. Henkilöar
vosteluiden laatijoille tähdennettiin, että 
heitä itseään arvioitaisiin tekemiensä arvi
ointien tason perusteella. 

Olisi epärealistista olettaa, että puolus
tusvoimien upseeristoon voitaisiin valita 
vain luonteeltaan täydellisiä yli-ihmisiä. 
Asialla on kuitenkin niin perustavaa laa
tua oleva merkitys joukon taisteluarvolle, 
että siihen olisi kiinnitettävä vähintäinkin 
sama huomio kuin nykyään kiinnitetään 
fyysiseen kuntoon. 

KUNNIA NIILLE, JOILLE SE KUULUU 

Taisteluarvoon voidaan vaikuttaa myös 
oikeaan osuneena henkilöstöpolitiikal
la. Jäykkä pitäytyminen virkaikään ja si
joittumiseen sotakoulu jen arvosteluiden 
neljänneksiin on tuhoisaa yleiselle moti
vaatiolle. Yhdysvalloissa asia oli pitkälti 
siten. Sijoittuminen upseerikoulujen ar
vosteluissa ylimpään neljännekseen oli 
tärkeää, mistä tosin oli seurauksena, että 
tuo "neljännes" kasvoi suhteettoman suu
reksi. Ylennysodotukset esikunnissa ja 
selustassa palvelevilla olivat olennaisesti 
suuremmat kuin taistelujoukoissa palvele
villa ja vähäisimmät ne olivat jalka väessä. 
Eräänä syynä tähän oli se, että jalka väessä 
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tappioprosentti oli kaikk~in suurin, joten 
siellä harvemmin ennätettiin saavuttaa 
vaadittu virkaikä. Esimiestehtäviin mää
rättäessä ratkaisevaa oli asianomaisen 
sotilasarvo, jolloin esimerkiksi pataljoo
nankomentajaksi saattoi tulla kokematon 
majuri Atlantin takaa, vaikka jokainen 
komppanianpäällikkö pataljoonassa olisi 
ollut tehtävään pätevämpi. 

Saksassa toimittiin aivan päinvastaisel
la tavalla, mihin vaikutti sekin, että Hitler 
itse oli kotoisin pienistä oloista ja neljän 
sotavuoden rintamamies. Hänen toistuvi
en käskyjensä seurauksena ensimmäiseksi 
ylentämisperustaksi tulivat luonne ja rin
tamalla osoitettu kuntoisuus. Seurauksena 
oli, että noin 80 prosentilla upseeriylen
nyksillä ei ollut paljoa tekemistä virkaiän 
kanssa. Tyypillistä oli, että komppanian
päällikkönä menestynyt luutnantti oli kah
dessa kuukaudessa yliluutnantti ja puo
lessa vuodessa pataljoonankomentaja ja 
kapteeni. 78 aliupseeria kohosi kenraali
kuntaan saakka. Ylennyksissä ohitettujen 
mielialalle näin yksiviivainen henkilöstö
politiikka ei luonnollisestikaan ollut hy
väksi, mutta yleiselle taisteluarvolle kel
vokkaimpien esiinmarssi loi lujaa pohjaa. 

Samantapainen vaikutus oli palkit
semisilla, joiden näkyvin muoto olivat 
kunniamerkit. Tavalla on taustansa en
tisissä monarkkien hallitsemissa sääty
yhteiskunnissa, mikä edelleen nyt rauhan 
aikanakin selvästi näkyy kunniamerkkien 
myöntämisperusteissa. "Rahvaalle" anne
taan toisenlaiset ja luonnollisesti arvoltaan 
alemmat merkit kuin niille, joilla jo muu
tenkin on kaikkea. Vaikka tapaan oli totut
tu, demokraattisena ja oikeudenmukaisena 
sitä oli vaikea pitää eikä se siten nostanut 
taisteluarvoa siten kuin toisenlaisella me
nettelyllä olisi ollut mahdollista. Kielteistä 
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puolta voitiin tosin korjata sillä, että ansi
oitunutta palkittiin korkeammalla merkillä 
kuin mitä hänelle olisi "kuulunut". Meillä 
se tarkoitti esimerkiksi sitä, että aliupsee
rille myönnettiin vapaudenristi vapauden
mitalin asemesta tai että everstiluutnantti 
sai ensimmäisen luokan vapaudenristin. 

Erittäin suuri merkitys sitävastoin oli 
kunniamerkeillä, joiden saantiin vaikut
tivat yksinomaan teot sotilasarvosta ja 
virkavuosista riippumatta. Suomessa sel
lainen - ja ainoa - oli Mannerheim-risti, 
jonka saattoi saada niin sotamies kuin 
marsalkkakin. Ristin status on edelleen ja 
varmaan vastaisuudessakin korkea. Sen 
verran vanhakantainen merkin myöntä
jä Mannerheim silti oli, ettei hän voinut 
ajatellakaan nimeään kantavan merkin 
ensimmäisen luokan luovuttamista muuta 
kuin ylimmän päällystön edustajalle. 

Hitlerin kaikkea muuta kuin demo
kraattinen Kolmas valtakunta osasi sitä
vastoin ottaa irti hyödyn siitä, millä tavoin 
kunniamerkeillä palkitsemisella voitiin li
sätä tai ylläpitää taisteluarvoa. Kuuluisan 
rautaristin myöntämisperusteena olivat 
pelkästään sotilaalliset ansiot ja niin Man
nerheim-ristiämme vastannut rautaristin 
ritariristi saattoi olla minkä tahansa ar
voisen sotilaan kaulassa. Merkin korkein 
luokka myönnettiin vain kerran saajan 
ollessa 28-vuotias eversti eikä esimerkiksi 
kukaan sinänsä ansioituneista marsalkois
ta. 

Kunniamerkkiä osataan luonnollises
ti arvostaa eniten silloin, kun se saadaan 
mahdollisimman nopeasti siihen oikeutta
neen teon jälkeen. Saksassa enimmäisai
kaväli katsottiin neljäksi tai viideksi vii
koksi, mutta monesti myöntämiseen meni 
vain pari viikkoa tai vähemmänkin. Yh
dysvaltojen armeijan byrokratialta asian 
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selvittäminen otti viisi tai kuusi kuukautta, 
mikä luonnollisesti vei tapahtumalta par
haan terän. 

Sodan pitkittyessä oli vaara, että kun
niamerkit kokisivat inflaation, ja paljon 
niitä ajan mittaan jaettiinkin. Syynä ei 
kuitenkaan välttämättä ollut höllentynyt 
käytäntö vaan sodan venyminen ylipää
tään ja sen muuttuminen yhä intensiivi
semmäksi. Ainakin Saksassa pikemmin
kin tiukennettiin myöntämisperusteita, 
mikä näkyi esimerkiksi hävittäjälentäjiltä 
vaadittujen pudotuslukujen kasvarnisena. 
Ritariristejä, joita oli viittä eri luokkaa, 
jaettiin yhteensä 5740 kappaletta hieman 
yli 5000 miehelle. Yhdysvalloissa viit
tä korkeinta kunniamerkkiä myönnettiin 
100 086 kertaa, mikä korkea luku kertoi 
hölläkätisyydestä tunnustuksia jaettaessa. 
Niiden tavoitteleminen ei siten lisännyt 
taisteluarvoa samalla tavoin kuin oli laita 
Saksassa. Meillä Suomessa viisi korkeim
man luokan vapaudenristiä annettiin 269 
kertaa, mihin lukuun sisältyivät 197 eri 
asteista Mannerheim-ristiä. Muut 72 kor
keimpien luokkien vapaudenristiä olivat 
kenraaleiden merkkejä muutaman evers
tin muodostaessa poikkeuksen. Inflaatiota 
merkkien suhteen ei siis esiintynyt, mut
ta jakoperusteiden ollessa Mannerheim
ristiä lukuunottamatta erittäin hierarkisia 
merkeillä tuskin oli merkitystä joukon 
taisteluarvolle paitsi siinä mielessä, että 
korkeiden komentajien motivaatio toden
näköisesti kasvoi tai ainakin säilyi. 

Alempien kunniamerkkien kohdalla 
Suomessa kehitys oli inflatoorinen, mikä 
luonnollisesti laski merkkien arvostusta. 
4. luokan vapaudenristiä jaettiin 62 930 
kertaa eli sen sai käytännössä jokainen up
seeri, joka ei ollut syyllistynyt rötöksiin. 
Eri asteisia vapaudenmitaleita myönnet-
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tiin 482 829 kertaa, jolloin seurauksena 
oli, että niistä tuli eräänlaisia ja sinänsä 
arvostettavia sotiemme muistomitaleita. 
Niiden tuottama hyöty taisteluarvolle oli 
kuitenkin kyseenalainen. 

Saksassa rautaristin alin luokka oli 2. 
luokan rautaristi, jota toisen maailman
sodan aikana myönnettiin 2,3 miljoonaa 
kertaa. Luku on näennäisesti suuri, mutta 
todellisuudessa pieni, sillä Saksan armei
jassa tuli palvelleeksi 20 miljoonaa mies
tä. Lisäksi merkki ei ollut miehistön ja ali
upseereiden merkki kuten vapaudenmitali 
meillä, vaan marsalkoistakin käytännölli
sesti katsoen kaikki kantoivat sitä. Myös 
meillä Mannerheimilla oli monesti sen 
nauha asetakissaan. 

Rautaristejä jaettiin periatteessa vain 
kunnostautumisesta taistelukentällä. Kor
kea sotilasarvo ei myötävaikuttanut mer
kin myöntämiseen, vaan yllättävää kyllä 
ennemminkin vaikeutti sitä. Yhdysvallois
sa näin ei ollut, ja noin puolet korkeim
mista kunniamerkeistä meni muille kuin 
taistelukentällä ansioituneille. Tämä luon
nollisesti heijasti sitä, mille asevoimissa 
muutenkin pantiin painoa. 

Sama näkyi perusteluissa, jotka mai
nittiin kunniamerkkejä jaettaessa. Rau
tanstlen ritariristien saajien ansioksi 
mainittiin noin neljässäkymmenessä pro
sentissa itsenäinen tai oma-aloitteinen 
toiminta. Mannerheim-ristien myöntämis
perustelujen sana oma-aloitteisuus esiintyi 
23 ritarin kohdalla, mikä merkitsi runsasta 
kymmentä prosenttia. Useimpien taistelu
kentällä ristinsä ansainneiden ritarien teot 
kuvataan perusteluasiakirjoissa kuitenkin 
siten, että oma-aloitteisuuden on täytynyt 
olla mukana oleellisena tekijänä, vaikka 
sanaa ei mainitakaan erikseen. Sen sijaan 
Yhdysvalloissa ei van Greveldin mukaan 
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itsenäinen ja oma-aloitteinen toiminta ol
lut yhdenkään korkean sotilaskunniamer
kin myöntämisperuste. 

ITSENÄISYYS JA ALOITTEELLISUUS 

Kuitenkin joukon taisteluarvoon vaikut
taa aivan ratkaisevasti vastuussa olevien 
kyky ja halu toimia itsenäisesti ja oma
aloitteisesti ja vielä parempi, jos rivimie
hetkin tuntevat samoin. Ihannetulokseen 
on tosin mahdoton päästä, sillä suuri osa 
ihmisistä on muutenkin kaikkea muuta 
kuin aloitteellisia ja itsenäisesti ajatte
levia. Sen vuoksi olisi edelleen tärkeätä 
kiinnittää huomiota johtotehtävissä olevi
en luonteeseen, sillä se on kaiken perusta. 
Mutta koulutuksenkaan osuutta ei pidä vä
heksyä. 

Saksalaisia upseereita koulutettaessa 
tuotiin tavallisesti opetusesimerkkeinä 
esiin kaksi historiallista tapausta, jotka 
siten olivat yleisesti tunnettuja. Toinen 
tapaus koski Rossbachin taistelua vuonna 
1757. Preussilaisten puolella ylipäällikkö
nä ja tapansa mukaan myös komentajana 
toimi tiukan kurin mies Fredrik Suuri. 
Tuntematta paikallista tilannetta Fredrik 
oli tullut antaneeksi etäämpänä erästä tais
teluosastoa johtaneelle kenraali von Seyd
litzille käskyn, jonka epätarkoituksenmu
kaisuuden kenraali heti havaitsi. Koska 
mahdollisuutta mielipiteiden vaihtoon ei 
ollut, Seydlitz lähetti esimiehelleen vies
tin: "Teidän majesteettinne, sallikaa mi
nun käyttää päätäni taistelussa; taistelun 
jälkeen se on Teidän käytettävissänne." 
Vastoin kuninkaan käskyä Seydlitz toimi 
sitten päänsä mukaan ja tuloksena oli eräs 
Preussin armeijan suurista voitoista. Fred
rik osoitti kenraalilleen kiitollisuuttaan 
läpi koko elämänsä. 
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Toinen tapaus oli Napoleonin ajan so

dista. Eräs preussilainen majuri oli pe-
1 ustellut typerää menettelyään taistelussa 
sillä, että hän oli tehnyt juuri siten kuin 
häntä oli käsketty. Preussin prinssi Fried
rich Karlin vastaus oli: "Hyvä herra, ku
ningas on tehnyt teistä esikuntaupseerin, 
jotta ymmärtäisitte, koska teidän ei pidä 
totella." 

On selvää, että armeijan monirattainen 
koneisto voi säilyttää toimintakykynsä 
sodan kitkaisissa oloissa vain, jos annet
tuja käskyjä noudatetaan tinkimättömästi. 
Toisaalta on yhtä selvää, että niin sanotun 
talonpoikaisjärjen käyttöä ei pidä tukah
duttaa. Miten sovittaa nämä kaksi vastak
kaista näkökohtaa toisiinsa? Täydellisesti 
siinä ei varmaan kukaan ole onnistunut
kaan, mutta vuoden 1914 Tannenbergin 
taistelua tutkinut Aleksandr Soltsenitsyn 
oli sitä mieltä, että lähimmäksi ihannetta 
pääsivät saksalaiset. Jos alainen oli perillä 
siitä, mikä oli taistelun yleinen tarkoitus, 
hän pystyi toimimaan johdon hengessä, 
vaikka ei olisi kirjainta noudattanutkaan. 
Tähän tapaan saksalaiset ohjesäännöt joka 
tapauksessa järkeilivät. 

Oleellista oli, että missään johtopor
taassa ei saanut tyytyä rooliin, jossa rajoi
tuttaisiin vain iskujen vastaanottamiseen 
ja kestämiseen. "Truppenfiihrung" -ohje
säännön perusajatus iskostettiin kaikkeen 
koulutukseen: "Sodan ensimmäinen vaa
timus on päättäväinen toiminta. Jokaisen, 
niin korkeimman johtajan kuin nuorimman 
sotilaan, on aina tiedettävä, että tekemättä 
jättäminen ja laiminlyönnit ovat hänelle 
pahempi synti kuin erehtyminen keinojen 
valinnassa." Tietysti oli itsestäänselvää, 
mikä merkitys oli tiedustelutiedoilla. Mut
ta niiden saapumisen odottelu kriittisessä 
tilanteessa "ei useinkaan ollut merkki lu-
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jatahtoisesta johtamisesta vaan raskas vir
he." 

On helppo käsittää, että jos joukossa oli 
omaksuttu tällainen ajattelutapa, se jo yk
sin takasi joukolle korkean taisteluarvon. 
Ajatteluun kuului myös se, että ohjesään
nöissä ja opetuksessa ei edes yritetty antaa 
valmiita toimintamalleja ja kaavoja, mikä 
erikseen mainittiinkin "Truppenfiihrung" 
-ohjesäännössä. Maininta jatkui lauseella, 
että on toimittava "olosuhteiden mukaises
ti" sekä toteamuksella, että "johdonmukai
sesti läpiviety yksinkertainen toiminta vie 
varmimmin päämäärään." 

Saksalaisten usein mainittu niin sanot
tu tehtävätaktiikka oli looginen seuraus 
tämäntapaisesta periaatteesta. Alaiselle 
annetun tehtävän piti tosin yksiselitteisesti 
ilmentää johtajan tahtoa, mutta detaljeis
ta päättäminen oli parasta jättää alaisen 
omaan päätäntävaltaan. Oikeastaan vain 
sellaiset yksityiskohdat, jotka olivat tar
peen kokonaisuuden koordinoimiseksi, 
piti käskeä ylhäältäpäin. Tällaisia asioita 
olivat esimerkiksi yhteistoiminta naapu
reiden kanssa ja tietyt määräajat. Pelkis
tetysti sanottuna alaiselle käskettiin, mitä 
hänen on tehtävä, mutta hänen itsensä oli 
ratkaistava, miten hän tehtävänsä suorit
taisi. 

Yhdysvalloissa käskyttäminen perustui 
toisenlaiseen ajatteluun kuin Saksassa. 
Sellaisissa itsestäänselvyyksissäkuin päät
tämisen nopeuden ja horjumattomuuden 
vaatimuksissa amerikkalainen ohjesääntö 
luonnollisesti oli samoilla linjoilla kuin 
saksalainen. Näennäistä yhtäläisyyttä oli 
siinäkin, että Yhdysvalloissa korostettiin 
sitä, että ihmisyksilö oli sodankäynnin 
tärkein instrumentti. Mutta perustava ero 
saksalaiseen ajatteluun tuli kuitenkin esiin 
sanassa instrumentti. Yhdysvallat on "ma-

39 



40 

MAAILMANLUOKAN 
KOULUTUSTA 

SUOMELLA ON käytössään maailman nykyaikaisimpiin ja 

tehokkaimpiin kuuluva joukkojen koulutukseen ja harjoittamiseen 

tarkoitettu järjestelmä. KASI-simulaattori ("Kaksipuoleisen taistelun 

simulointi") on siirrettävä harjoituskeskus, jota voidaan käyttää missä 

tahansa Suomessa ja kuljettaa ulkomaille monikansallisiin harjoituksiin. 

Harjoitus voidaan siis suunnitella ja toimeenpanna eri ympäristöissä ja 

eri skenaarioin. KASI tarjoaa suomalaiselle sotilaalle maksimaalista 

realismia. Johtajalle ja kouluttajalle järjestelmä antaa vahvat työkalut 

harjoitusten analyysiin ja arviointiin, jotta he voivat antaa nopeaa ja 
tarkkaa palautetta sotilailleen ja koko joukolle. 

Suomella on käytössään maailmanluokkaa oleva koulutus. 

www.saabgroup.com • SAAB 

X 
nugementin" ja sellaisen tehtaita varten 
kehitetyn suoritusmentaliteetin synnyin
maa, missä jokaisen työläisen oli koneis
ton osasena oltava yhtä luotettava kuin 
koneiston mekaanistenkin osien. Tässä 
liukuhihna-ajattelussa ihminenkin oli siis 
vain instrumentti vaikkakin sen sanottiin 
olevan tärkein sellainen. 

Tuloksena oli, että käskyttäjä pyrki nä
kemään tilanteet etukäteen ja sen mukaan 
määrittämään tehtävän suorittamistavan 
yksityiskohtaisesti. Tämä vei alaiselta 
mahdollisuuden reagoida tilanteen muut
tumisiin ja yleensäkin rajoitti hänen toi
mintavapauttaan. Kenraali Pattonin mu
kaan amerikkalaisen oli ylipäätään vaikea 
ymmärtää sellaista näkemystä kuin tehtä
vätaktiikka edusti. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista esit
tää taisteluesimerkkien avulla seurauksia 
siitä, miten edellä esitetyt ajattelutavat 
törmäsivät toisiinsa käytännössä. Niitä 
korvaamaan lainattakoon brittimarsalkka 
Alexanderia, jonka joukkojen saavutukset 
Italiassa jäivät kovin vähäisiksi verrattuna 
siihen tavattomaan ylivoimaan ja täydelli
seen ilmanherruuteen, joka liittoutuneilla 
tuollakin sotanäyttämöllä oli käytettävis
sään: "Vihollinen on nopeampi kuin me, 
se on nopeampi ryhmittämään joukkojaan 
uudelleen, nopeampi heikentämään voi
miaan defensiivisillä lohkoilla siirtääk
seen voimia kriittisiin kohtiin , nopeampi 
panemaan toimeen avustusoperaatioita, 
nopeampi käynnistämään hyökkäyksiä ja 
vastahyökkäyksiä ja ennen muuta nope
ampi tekemään päätöksiä taistelukentällä . 
Niihin verrattuina meidän menetelmämme 
ovat usein sekä hitaita että yksityiskohtai
sia ja tämä koskee kaikkia joukkojamme, 
niin brittejä kuin amerikkalaisia." 

Suurta taisteluarvoa joukolle tavoitelta-
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essa ei voi olla epäselvää : kumpi malli on 
suositeltavampi , anglosaksinen vai saksa
lainen. Meidän Suomessa ei tarvitse edes 
syyllistyä kopiointiin, sillä tehtävätak
tiikkaperiaate on muutenkin nähty meillä 
ikään kuin luonnollisena asiana, vaikka 
käsitettä sinänsä ei ole suuremmin viljelty. 
Sotahistoriaamme tarkemmin perehdyt
täessä turhia puuttumisia alaisten toimiin 
toki löytyy, mutta niin löytyy saksalaisten
kin sodista. Ihmisen lapsi ei ole täydelli
nen. 

Anglosaksisella ajattelullakin oli oma 
logiikkansa, sillä sen taustalla oli omi
en joukkojen suuri määrällinen ja ennen 
muuta materiaalinen ylivoima. Mielen
kiinto keskittyi sen vuoksi logistiseen ja 
organisatooriseen puoleen operatiivisten 
ja psykologisten näkökohtien jäädessä 
toisarvoisemmiksi. Kun meillä nykyään 
puhutaan paljon sotaväkemme yhteenso
vittamisesta Naton toimintaperiaatteiden 
kanssa , kaikesta ei ole syytä ottaa oppia. 

Vähäiseltäkin vaikuttavilla seikoilla 
saattaa olla melkoinen merkitys joukon 
taisteluhengen muotoutumiseen. Kun ny
kyään on mahdollisuus tutustua eräisiin 
ranskalaisten Maginot -linjan museoitui
hin linnoituslaitteisiin, vierailija voi omin 
silmin tutustua siihen, miten muonitus 
linnakkeissa oli järjestetty. Päällystöä var
ten oli omat keittiöt , joissa valmistettiin 
monipuolisempaa ruokaa kuin miehistöl
le tarkoitetuissa karummissa keittiöissä. 
Italian armeijassa "luokkaraja" oli ehkä 
vieläkin selvempi eikä sitä oltu pyyhitty 
pois anglosaksienkaan sotavoimista. Ero 
saksalaiseen käytäntöön oli suuri, sillä 
Wehrmachtissa esimiehen kuului täyttää 
pakkinsa kenttäkeittiöstä vasta kun hänen 
alaisensa olivat saaneet osansa. 

Saksan armeijassa oli alaisten sinuttelu 
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palveluksessa kielletty, mutta palveluksen 
ulkopuolella sallittu ja ystävällisten suhtei
den luomiseen jopa kannustettiin. Niinpä 
komppanianpäälliköiden odotettiin onnit
televan miehiään näiden syntymäpäivän 
vuoksi . Yhdysvaltojen armeijassa "veljei
ly" upseerien, aliupseereiden ja miehistön 
välillä oli kielletty myös palveluksen ul
kopuolella. 

Tällaisista pienistä yksityiskohdista 
muodostui suuri kokonaisuus, joka ilman 
muuta vaikutti joukon taisteluarvoon. Yh
dysvaltojen armeijassa toistuvasti järjes
tetyissä mielipidemittauksissa osoittautui, 
että 70 - 80 prosenttia miehistä katsoi, että 
heidän upseerinsa ajattelivat vain omaa 
etuaan . Saksassa ei vastaavia kyselyjä 
järjestetty, mutta sellaisiin mieltyneet län
siliittoutuneet testasivat saamiaan sota
vankeja , jolloin syntyi jossain määrin ver
tailukelpoisia tuloksia. Laaditun raportin 
mukaan saksalaissoturit pitivät lähes kaik
kia tuntemiaan komppania- ja joukkueta
son aliupseereita ja upseereita rohkeina , 
pätevinä ja huomaavaisina. "Menschen
fiihrung" tuotti siis paremman mielialan 
kuin "human engineering". 

MOTIVOINTI 

Nykyäänkin käynnissä olevat sodat 
osoittavat, miten ratkaisevasti motivaatio 
vaikuttaa taisteluarvoon . Itsemurhapom
mimiehistä ja -naisista voidaan olla mitä 
mieltä tahansa, mutta motivaatio heillä 
oN huippuluokkaa. Meillä Suomessa tal
visotamme tapahtumien käsittäminen oli
si mahdotonta , jos ei tunnettaisi käsitettä 
"talvisodan henki". 

Amerikkalaiset tekivät tietenkin mieli
pidemittauksiaan tälläkin alalla, joten käy
tettävissä on hieman yllättävän tuntuinen 
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tieto, että vain noin viisi prosenttia mie
histä uskoi taistelevansa niin sanotuista 
idealistisistä syistä. Wehrmachtin vastaa
via tutkimuksia ei taaskaan ole olemassa, 
mutta jotain selviää amerikkalaisten teke
mistä sotavankikyselyistä. Niiden mukaan 
nelisenkymmentä prosenttia vangeista 
katsoi Saksan käyvän oikeutettua puolus
tussotaa ja 11 prosenttia vangeista oli "fa
naattisia natseja". 

Huonoa motivaatiota seuraa velvolli
suuksien väittely ja suoranainen karku
ruus, joiden vaikutus joukon taisteluar
voon on sanomattakin selvää. Suomessa 
tästä saatiin ikäviä kokemuksia alkukesäl
lä 1944. Osasyynä oli ylivoimaiselta tun
tunut tilanne, mutta kaikkea se ei selitä. 
Helppoa ei ole ymmärtää myöskään sitä, 
että sotaonnesta huolimatta Yhdysvaltojen 
armeijasta karkasi vuonna 1944 Euroopan 
rintamilla 4,3 prosenttia. Sodan viimei
senä puolivuotiskautena 1945 kerrassaan 
6,3 prosenttia amerikkalaissotureista lähti 
omille teilleen. Saksalaisten puolella kar
kureiden osuus kokonaisvahvuudesta oli 
0 ,8 prosenttia siitä huolimatta, että tilan
teet sodan loppupuolella kävivät sekä val
takunnan että yksittäisen miehen kannalta 
yhä epätoivoisemmiksi. 

Karkuruuden katsottiin kaikissa mais
sa laskevan taisteluarvoa joukoissa siinä 
määrin , että siitä oli yleensä säädetty kuo
lemanrangaistus. Tosiasia nimittäin on, 
että ihmismieleen ei vaikuteta ainoastaan 
myönteisin keinoin kuten palkitsemisin 
ja kunniamerkein vaan myös pelolla ja 
rangaistuksin. Kaukana ei ole ajatus, että 
karkureiden suureen lukumäärään Yh
dysvalloissa vaikutti se, että mies saattoi 
olla jokseenkin varma, että lain määrää
mää enimmäisrangaistusta ei sovellettu , 
jos hän joutui kiinni karkuruudesta. Koko 
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sodan aikana vain yksi mies teloitettiin 
ttimän vuoksi. Saksassa karkuri saattoi si
tilvastoin olla varma, että hän kiinni jou
tuessaan päätyi teloituskomennuskunnan 
eteen. Lokakuun alkuun 1944 mennessä 
Saksassa oli teloitettu 5302 karkuria. Myö
hemmältä ajalta ei ole säilynyt tilastoja. 

Jos joukossa ei ollut yhteenpuhaltami
sen henkeä, sen taisteluarvo ei voinut olla 
korkea. Suomessa omaksuttu perustamis
järjestelmä, jonka mukaan tietyillä alueilla 
muodostettiin tietyt joukot, oli hyvä pe
rusta tällaisen yhteishengen syntymiselle. 
Miehet tunsivat jollain tavalla tai hyvinkin 
toisensa ja ainakin yhteinen kotipaikka
kunta oli yhdistävänä tekijänä. Saman
tapaista menetelmää noudatettiin myös 
Saksassa. Divisioonat olivat maakuntien
sa nimikkodivisioonia, ja täydennys niihin 
tuli samalta alueelta, missä ne oli perus
tettu. Täydennysmiehistön koulutus ta
pahtui entisissä rauhan ajan varuskunnis
sa siten, että osa yhtymän päällystöstä ja 
alipäällystöstä oli vuorollaan kouluttajina 
kotirintamalla. Koulutusvaiheen päätyttyä 
täydennys siirrettiin rintamalle noin tuhan
nen miehen niin sanottuina marssipatal
joonina äskeisten kouluttajiensa johdolla 
divisioonansa yhteyteen, josta puolestaan 
lähtövuorossa ollut henkilöstö siirtyi koti
varuskuntiin kouluttamaan seuraavaa täy
dennyserää. Tuorein rintamakokemus oli 
tällä tavoin vahvasti mukana koulutukses
sa. Meillä Suomessa oli usein pahana ta
pana siirtää kouluttajiksi henkilöitä, joista 
ei ollut rintamalle. Kielteisten tulosten 
vuoksi tavasta yritettiin päästä eroon siinä 
kuitenkaan täysin onnistumatta. 

Amerikkalaisilla täydennyksen järjes
telyssä näkyi omaksuttu teknokraattinen 
ajattelutapa. Miehet koottiin ensin koti
maassa suuriin koulutuskeskuksiin (Rep-
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lacement Training Cente'r) , missä heidät 
otti vastaan yksinomaan koulutuksen 
kanssa tekemisissä ollut henkilöstö . Jako 
koulutushaaroihin perustui matemaattisiin 
malleihin, joissa jalkaväen osuus oli jat
kuvasti liian pieni. Tämän jälkeen tapah
tui siirto lähtösatamien kokoamispaikoille 
(Replacement Depots) ja sitten Atlantin 
ylityksen jälkeen Ranskan rannikolla ole
ville seuraaville kokoamispaikoille (Thea
ter Depots), mistä miehet kuljetettiin lä
hemmäksi rintamaa (Forward Depots). 
Tämä "ihmisvarasto" oli sitten se paikka, 
josta divisioonat noutivat oman täyden
nyksensä. 

Koko tapahtumasarja kesti vajaa puoli 
vuotta, usein huomattavasti enemmänkin. 
Sen aikana miehiä käsiteltiin kuin osasina 
suurta lammaslaumaa, kuten eräs tämän 
prosessin läpikäynyt kirjoitti. On helppo 
kuvitella, mitä järjestelmä merkitsi taiste
lumoraalille. Sillä ja yleensäkin sen edus
tamalla human engineering -ajattelulla oli 
varmastikin leijonan osuus siihen, että esi
merkiksi Normandian maihinnousun jäl
keisenä puolivuotiskautena amerikkalais
sotilaista joutui psykiatriseen hoitoon 26 
prosenttia, mikä oli kolme kertaa enem
män kuin kaatuneiden luku. Näin tapah
tui siitä huolimatta, että jo kotimaassa oli 
lähtijöistä karsittu psykiatrisista syistä 1,7 
miljoonaa miestä. Saksalaisten puolella, 
missä taistelut jouduttiin kokemaan paljon 
kovempina kuin liittoutuneiden puolella, 
psykiatrisia tapauksia oli noin kaksi pro
senttia. 
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KAIKKI HUIPENTUU 
KOULUTUKSESSA 

Yleinen ja enimmäkseen kai paikkansa 
pitävä käsitys on, että jos sotaa kokemat
toman joukon tulikasteeksi osuu joutu
minen suoraa päätä suurtaistelun poltto
pisteeseen, sen käy huonosti . Välttämättä 
tämä ennakkokäsitys ei kuitenkaan pidä 
paikkaansa. Siitä hyvänä esimerkkinä käy 
saksalaisten 12. SS-Panssaridivisioona 
"Hitler-Jugend" ,joka oli toisen maailman
sodan parhaita yhtymiä. Divisioona perus
tettiin syksyllä 1943. Koulutusta häiritsi 
kalustopula ja aluksi osa miehistä sai tyy
tyä siviilivaatteisiinsa. Toisaalta koulutta
jat olivat kokeneita rintamamiehiä, jotka 
saksalaiseen tapaan tulivat myöhemmin 
taisteluissa toimimaan koulutettaviensa 
komentajina ja päälliköinä. Vailla mitään 
rintamakokemusta divisioona heitettiin ai
kanaan Normandian rintaman pahimpaan 
paikkaan, missä se alusta alkaen ylti usko-

mattomiin suorituksiin. 
Eräs selitys divisioonan suurelle taiste

luarvolle oli luonnollisesti se, että nuoru
kaisten motivaatio "fanaattisina natseina", 
kuten liittoutuneet kirjoittivat, oli erittäin 
korkea. Mutta pääselitys oli sittenkin 
miesten saamassa koulutuksessa, sillä 
pelkkä motivaatio ei riitä muuhun kuin 
alttiin tykinruoan tuottamiseen. Koulutuk
sen laatua selittäköön lainaus divisioonan 
myöhemmän komentajan Kurt Meyerin 
muistelmista: "Divisioonassa ei vallinnut 
sellainen esimiessuhde, joka tuntee vain 
käskyjä ja ehdottoman kuuliaisuuden. 
Suhde upseereiden, a1iupseereidn ja mie
histön välillä oli suhde kokeneiden ja nuo
rempien tovereiden välillä. Upseereiden 
arvovalta muodostui siitä, että he olivat 
nuorempien sotilaiden esitaistelijoita ja 
luottohenkilöitä. Koteihin pyrittiin pitä
mään kiinteä yhteys, sikäli kuin se sodan 
oloissa oli mahdollista. Nuorukaiset kas
vatettiin vastuuntuntoon, yhteishenkeen, 

Suomen puolustusvoimilla on joukon taisteluarvon tärkein osatekijä hallussaan, meikä
läinen mies ja nykyään myös nainen. 
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uhrivalmiuteen, päättämiskykyyn, itsensä 
hallitsemiseen, toveruuteen ja yhteisölli-

cn ajatteluun tai näitä ominaisuuksia ke
hitettiin edelleen. Divisioonan johto oli sitä 
mieltä, että nuorukaiset saisivat enemmän 
1ikaan, jos he ymmärtäisivät kulloisenkin 
toimintansa tarkoituksen ja hyväksyisivät 

<!n. Siksi oli itsestäänselvää, että kaikki
•11 käskyjen perustaksi selitettiin tilanne, 
Joka ne aiheutti. Koulutuksessa tuomittiin 
kaikki kasarminpihakuri. Paraatimarssia ja 
vastaavia asioita ei harjoiteltu. Kaikki oli 
Uihdätty taistelukoulutukseen, joka vietiin 
läpi todellisuutta mahdollisimman hyvin 
vastanneissa oloissa. Fyysiseen kestävyy
teen pyrittiin urheilun avulla; marsseja täy
dessä pakkauksessa pidettiin tarpeettomi
na ja vahingollisina. Kenraali von Geyrin 
aloitteesta saatiin aikaan edistyksellinen 
ampumakou1utus. Se tapahtui yksinomaan 
maastossa. Tähtäysharjoittelusta kasarmin 
pihalla luovuttiin kokonaan." 

Pitkähkön lainauksen voisi typistää yh
teen lauseeseen: Koulutuksessa toteutet
tiin armoton keskittyminen siihen, mikä 
taistelukentällä on olennaisinta. 

Monien myönteisten tekijöiden sum
ma oli joukon korkea taisteluarvo. Tässä 
kirjoitelmassa osaan näistä tekijöistä ei 
ole mahdollista edes viitata, mutta oleel
lista on, että ne sijoittuivat ihmissielussa 
siihen sektoriin, joka muodostaa henkisen 
ja humaanisen puolemme. Matemaattis
mekaanise11a ajattelulla tuotettiin ehkä 
ensiluokkaisia koneiden käyttäjiä mutta ei 
ensiluokkaisia taistelijoita. 

Normandian taisteluihin muutaman 
kuukauden ajan upseerina osallistunut 
Winston Churchillin yksityissihteeri John 
Colville kirjoitti sodan jälkeen entisis
tä vastustajistaan: "Heidän voimansa oli 
korkeintaan seitsemäsosa siitä, mikä oli 
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liittoutunut heitä vastaan ja jolla oli käy
tettävissään Yhdysvaltojen ehtymättömät 
voimavarat. Ei ole brittiläisten, amerik
kalaisten eikä venäläisten joukkojen vä
heksymistä, jotka taistelivat toisessa kuten 
myös ensimmäisessä maailmansodassa, 
kun todetaan, että saksalaiset sotilaat oli
vat maailman parhaita." 

Suomalaisena upseerina tämän kirjoit
taja ei malta olla epäilemättä, että britti
läinen Colville tuskin oli erityisen hyvin 
perillä siitä, miten suomalainen sotilas 
menestyi kaukaisen pikkuvaltio Suomen 
rintamilla. Omien sotilaidemme laadusta 
lainattakoon preussilaisen vääpeli Höfel
meyerin sanoja vuodelta 1916. Vääpelin 
epätoivoisena tehtävänä oli saada eräät 
Jääkäripataljoona 27:n purnaavat jääkärit 
normaaliin ruotuun: "Tämä olisi maailman 
parasta sotaväkeä,jos heihin osaisi oikeal
la tavalla vaikuttaa; nykyinen menettely ei 
tehoa." 

Höfelmeyer oli oikeassa: " ... jos heihin 
osaisi oikealla tavalla vaikuttaa." Suomen 
puolustusvoimilla on joukon taisteluarvon 
tärkein osatekijä hallussaan, meikäläinen 
mies ja nykyään myös nainen. Mutta suo
malaiseen on osattava vaikuttaa, muuten ei 
taisteluarvoa synny. Meidät on puolustus
voimissa pantu tärkeimmän pääomamme 
vartijaksi, ja sitä pääomaa on hoidettava 
oikein. Höfelmeyerin tavoin on uskomi
nen, että silloin meillä on maailman paras 
sotaväki, vaikka maailman parhaat koneet 
puuttuvatkin. D 
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Varusmiesten koulutus jalkaväessä 

Maavoimien Esikunta ohjaa jalkaväkikoulutusta ja käskee joukko-osas
toille tuotettavat joukot. Näiden perusteella joukko-osastot laativat koulu
tustarvelaskelmat saapumiserittäin. 

Jalkaväki koulutetaan Maavoimien Esikunnan laatimien koulutusta oh
jaavien normien ja käskyjen mukaisesti. Koulutuksen oppisisältöjä tarken
netaan joukko-osaston komentajan vahvistamissa koulutussuunnitelmissa 
ja toimintakäskyssä. 

Jalkaväen tarkastajan linjauksenajal
kaväkikoulutuksessa on, että ensin 
koulutetaan perussuoritukset, jotta 
ne osataan osaamisvaatimusten ja 

tavoitteiden mukaisesti. Tehtävän nopeu
teen keskitytään osaamisen mukaisesti 
koulutuksen aikana. Tällä vältetään esi
merkiksi kaluston rikkoutuminen. 

Jalkaväen varusmiehet koulutetaan ja 
kasvatetaan maanpuolustustahtoisiksi, 
velvollisuudentuntoisiksi sekä tehtävien 
vaatimat fyysiset ja henkiset rasitukset 
kestäviksi sotilaiksi. 

Kirjoittaja, majuri Jarmo Korpela palve
lee Maavoimien Esikunnan Henkilöstö-

Varusmiesten palvelusaikajärjestelmän osaston Koulutussektorilla. 
muutos vuonna 1998 6/9/12 -järjestelmään 

aiheutti toimenpiteitä jalkaväen koulutuk- harjoituksista on saatava kaikki teho irti. 
seen. Koulutussuunnitelmia ja koulutuk-
sen tavoitteita muokattiin varsinkin mie- KOULUTUSKAUSIEN TAVOITTEET 
histön lyhentyneen palvelusajan osalta. 

YLEINEN PALVELUSAIKAJAKSOTTELU 

Erityisesti miehistön kuuden kuukau
den palvelusaika edellytti "räätälöintiä" 
harjoitusjärjestelmään. Ampuma- ja tais
teluharjoitukset ovat tänä päivänä lyhy
empiä kuin kymmenen vuotta sitten. Suo
rituskykyisten joukkojen tuottamiseksi 
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1. Miehistökoulutus 

Peruskoulutuskauden tavoitteena on, 
että varusmiehet osaavat sotilaan perus
taidot. Peruskoulutuskaudella arvioidaan 
varusmiehen soveltuvuus erikois- ja johta
jakoulutukseen sekä tehdään kuntotestit. 

Peruskoulutuskauden koulutuksen si
sältö ja toteutustapa on sama kaikissa puo-

X 
lustushaaroissa ja aselajeissa. Oppimisen 
taso arvioidaan sotilaan perustutkinnolla. 

Erikoiskoulutuskauden tavoitteena on, 
että varusmiehet osaavat aselajinsa ja 
koulutushaaransa mukaiset sotilaan tiedot 
ja taidot joukkotuotannon mukaisessa ko
koonpanossa. 

Koulutus antaa valmiuden toimia hy
vin koulutushaaran mukaisessa tehtävässä 
ryhmän ja joukkueen/ vast. osana. Koulu
tushaaratutkinnolla mitataan erikoiskoulu
tuskauden osaamisen tasoa asetettuihin ta
voitteisiin liittyen. Koulutushaaratutkinto 
sisältää kurssin tai kursseja ja osaaminen 
mitataan erikoiskoulutuskaudella pidettä
villä käytännön sekä teoriakokeilla. 

Joukkokoulutuskauden tavoitteena on, 
että koulutettavat hallitsevat sijoituksensa 
mukaiset tehtävät ja kykenevät täyttämään 
määritetyt osaamisvaatimukset. 

Joukkokoulutuskaudella varusmiehet 
koulutetaan toimimaan joukkotuotannon 
mukaisissa sodan ajan tehtävissä. Joukot 
koulutetaan sodan ajan kokoonpanossa. 

Joukkokoulutuskausi on koulutuksen 
toiminnallinen ja taidollinen huipentuma. 

Jalkaväen vuosikirja 2011 -2012 

Tärkeimmät taistelu- ja ampumaharjoituk
set järjestetään joukkokoulutuskaudella. 
Joukkokoulutuskaudella keskitytään ase
lajien ja koulutushaarojen yhteistoimintaa 
kehittäviin taistelu- ja ampumaharjoituk
siin. 

Joukkokoulutuskaudella joukon koulu
tuksellinen suorituskyky mitataan taistelu
ja ampumaharjoituksissa. 

2. Aliupseerikoulutus 

Aliupseerikoulutuksen tavoitteena on, 
että koulutettavat hallitsevat koulutushaa
ransa mukaisen ryhmän suuruisen osaston 
johtamisen taistelussa tai erikoistehtävän
sä sekä osaavat kouluttaa johtamaansa 
joukkoa. 

Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson 
tavoitteena on, että oppilaat tuntevat soti
lasjohtamisen ja kouluttamisen perusteet, 
osaavat yleiset ryhmänjohtajan perustie
dot ja taidot sekä osaavat käsitellä oman 
joukkonsa ryhmän kalustoa ja toimia ryh
män taistelijan tehtävissä. 

Aliupseerikurssin toisen jakson ta-

Jalkaväen yleinen palvelusaikajaksottelu 
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voitteena on, että koulutettavat osaavat 
koulutushaaransa mukaisen toiminnan 
tehtävässään, ryhmän suuruisen osaston 
johtamisen taistelussa tai erikoistehtäväs
sä sekä osaavat kouluttaa johtamaansa 
joukkoa. Harjaantuminen omaan tehtä
vään jatkuu kurssin jälkeen ali upseereiden 
johtajakaudella. 

Johtajakauden tavoitteena on, että va
rusmiesjohtajat hallitsevat sijoituksensa 
mukaiset tehtävät ja kykenevät täyttä
mään määritetyt osaamisvaatimukset sekä 
hallitsevat itsensä kehittämisen periaatteet 
syväjohtamisen mallin mukaisesti. Johta
jakaudella varusmiesjohtajat harjaantuvat 
tehtäväänsä joukkotuotannon mukaisissa 
johtaja- ja kouluttajatehtävissä. 

3. Upseerikoulutus 

Reserviupseerikoulutuksen tavoittee
na on, että koulutettavat osaavat johtaa 
ja kouluttaa koulutushaaransa mukaista 
joukkuetta. 

Reserviupseerikurssin tavoitteena on, 
että koulutettavat hallitsevat koulutus
haaransa mukaisen joukkueen johtamisen 
taistelussa tai erikoistehtävässä, osaavat 
kouluttaa johtamaansa joukkoa sekä tun
tevat reservinupseereilta vaadittavat ylei
set perustiedot. Harjaantuminen omaan 
tehtävään jatkuu reserviupseerikurssin jäl
keen. 

Johtajakauden tavoitteena on, että va
rusmiesjohtajat hallitsevat sijoituksensa 
mukaiset tehtävät ja kykenevät täyttämään 
määritetyt suorituskykyvaatimukset sekä 
hallitsevat itsensä kehittämisen periaatteet 
syväjohtamisen mallin mukaisesti. Johta
jakaudella varusmiesjohtajat harjaantuvat 
tehtäväänsä joukkotuotannon mukaisissa 
johtaja- ja kouluttajatehtävissä. 
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4. KOULUTUSHAARAT 

Jalkaväen koulutushaarat ovat: 

jääkärikoulutus, johon kuuluvat 
rynnäkkökivääri-, konekivääri-, ilma
torjuntakonekivääri-, kranaattikoneki
vääri-, taistelulähetti- ja tarkka-ampu 
jakoulutus 

sissi- ja tiedustelukoulutus, johon kuulu
vat sissi- ja tiedustelukoulutus 

erikoisjoukkokoulutus, johon kuuluvat 
laskuv arjojääkåri-, johtamis järjestel
mä- ja tukilinjat. Erikoisjoukkokoulu 
tusta ei anneta miehistölle. 

kranaatinheitinkoulutus, johon kuuluvat 
kranaatinheitin-, viesti- ja mittauskou
lutus 

sotilaspoliisikoulutus 
panssarintorjuntakoulutus, johon kuulu

vat sinko- ja ohjuskoulutus panssari-
koulutus, johon kuuluvat 

panssarivaunu-, rynnäkköpanssari
vaunu- ja kuljetuspanssarivaunukoulu
tus 

panssarijääkäri- ja panssaritiedustelu
koulutus 

KOULUTUKSEN SEURANTA 

Koulutuksen seuranta toteutetaan jär
jestämällä joukko-osastokohtaisesti tut
kinnot sekä koulutustarkastukset. Tulokset 
taltioidaan mieskohtaisesti. Joukkokohtai
sia taitoja arvioidaan joukkokoulutuskau
den harjoituksissa. Jokainen koulutettava 
saa tietää eri koulutuskausilla koulutustu
loksensa. Palaute annetaan henkilökohtai
sesti. 

Koulutustason mittaaminen on osa kou
lutus järjestelmää ja kehittää koulutusta. D 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Varusmiesjohtajana jalkaväessä 

E 
nnen palvelukseni alkua kiin
nostus varusmiesjohtamiseen oli 
jo syntynyt. Peruskoulutuskau
della kiinnostus lisääntyi omien 

ryhmänjohtajien toiminnan ansiosta. P~
ruskoulutuskauden päättyessä hakeudum 
aliupseerikurssin panssarijääkärilinjalle. 
Siellä meno ja meininki peruskoulutus
kauteen verrattuna oli aivan toisenlaista 
niin fyysisesti kuin henkisestikin. Niitä 
kuuluisia "mettäöitä" tuli reippaasti. Mel
kein joka viikko vietimme muutaman yön 
maastossa. Johtamissuorituksia tuli lyhy
essä ajassa todella runsaasti. Aliupseeri
kurssin ensimmäisellä viikolla pääsimme 
toimimaan jo ryhmänjohtajan tehtävässä. 
Johtamissuoritukset paranivat kerta ker
ralta. Samalla kun opettelimme johtamista, 
opettelimme myös taistelijan taitoja. Suo
ritukseni panssarijääkäreiden aliupseeri'
kurssilla onnistuivat sen verran hyvin, että 
tulin valituksi Panssarireserviupseerikurs
sille Parolan Panssariprikaatiin. 

Alku panssarireserviupseerikurssilla 
poikkesi paljon aliupseerikurssin aikai
sista metsäopinnoista. Ensimmäiset vii
kot istuimme oppitunneilla pänttäämässä 
kirjojen sisältöä. Oppituntien vastineeksi 
vietimme kuitenkin myös useita vuoro
kausia maastossa oppimassa käytännön 
johtamista. Kun aliupseerikurssilla ryh
män johtaminen oli tuntunut haastaval
ta reserviupseerikurssilla se alkoi sujua 
jo' huomaamattomasti. Nyt haasteena oli 
joukkueen johtaminen monine ulottu
vuuksineen. Kurssin lähestyessä loppu
aan kasvoi jännitys odotettavissa olevasta 
johtajakaudesta. Maaliskuun 2010 alussa 

Kirjoittaja, vänrikki res. Joonas Kukkonen 
palveli varusmiehenä Karjalan Prikaatiin 
kuuluvassa Kymen Jääkäripataljoonassa. 

pidettiin kauan odotettu kurssi juhla ja niin 
oli kuusi kuukautta kestänyt johtajakou
lutus ohi. Kurssijuhlan aikana mietimme, 
että muutaman päivän kuluttua olisimme 
omissa joukko-osastoissamme toimimas
sa niin kutsuttuina "valmiina" johtajina. 

Johtajakoulutuksen aikana sain paljon 
uusia kavereita ja kokemuksia. Yksi mie
leen jäävistä kokemuksista oli kun aliup
seerikurssin harjoituksessa kimppuumme 
hyökättiin kesken aamupalan. Leivät ja 
pakit lensivät kanervikkoon syöksyessäm
me asemiin. 

ENSIMMÄISET VUKOT 
ERIKOISKOULUTUSKAUDELLA 

Sunnuntaina 7.3.2010 nousin upseeri
kokelaana bussiin ja otin suunnan kohti 
Karjalan Prikaatia ja 2 .Panssarijääkä
rikomppaniaa. Matkan aikana jännitys 
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kasvoi, sillä näkisinhän vihdoinkin oman 
joukkueeni. Saapuessani yksikköön tutus
tuin joukkueeni aliupseereihin. Osa heistä 
oli tuttuja jo aliupseerikurssilta. Seuraavi
en päivien aikana tutustuin myös joukku
een kouluttajaan sekä koulutusjoukkuee
seen kuuluviin panssarijääkäreihin. 

Tulopuhutteluissa minulle kerrottiin , 
että 2. Panssarijääkärikomppanian kou
lutustehtävänä saapumiserästäni oli tuot
taa jalkavälcikomppania maavoimien re
serviin. Komppanian yhden joukkueen 
kalustona oli CV9030 -rynnäkköpans
sarivaunut. Kymen Jääkäripataljoonassa 
mekanisoitujen joukkojen osaamista yllä
pidetään kouluttamalla yksi joukkue ryn
näkköpanssarivaunukalustolla. 

Ensimmäisellä viikolla oli simulaat
toriharjoitus, jonka tarkoituksena oli tu
tustuttaa panssarijääkärit simulaattorijär
jestelmään. Samalla pääsin toimimaan 
ensimmäistä kertaa oman joukkueeni joh
tajana ja huomasin, että opittavaa oli pal
jon sekä panssarijääkäreillä että itselläni. 
Viikon loppupuolella vietimme pataljoo
nan perinnepäivää talvisodan päättymisen 

muistopäivän hengessä Miehikkälässä 
(12.3.2010). Toimin komppanian valvoja
na ja vastasin noin 180 miehestä. Tilanne 
jännitti vähemmän kuin muutama kuukau
si aikaisemmin toimiessani ensimmäistä 
kertaa AUK:ssa ryhmänjohtajana. Silloin 
sentään johdettavana oli seitsemän tuttua 
kurssitoveriani. 

Seuraavilla viikoilla harjoittelimme 
pääasiassa joukkueen sisäisiä toimintoja. 
Erikoiskoulutuskauden neljännellä vii
kolla raapaistiin jo komppanian taiste
lun pintaa. Uutena haasteena tuli muiden 
joukkueiden kanssa toteutettava yhteis
toiminta. Harjoituksissa perusperiaatteena 
yksi joukkue aina puolusti ja kaksi hyök
käsi. Viikon taistelut sujuivat osaltamme 
hyvin ja johtaminen kehittyi ja alkoi sujua. 
Sen jälkeen oli vuorossa E-kauden ampu
ma- ja taisteluharjoitus JA (ETAHlA) eli 
leiri kovin panoksin. Kovapanosammun
noissa joukkueenjohtajana toimiminen oli 
aika kaavamaista. Varomääräyksien takia 
ammunnat oli harjoiteltava etukäteen ja 
ne muistuttivat johtajille lähinnä laaditun 
käsikirjoituksen toteuttamista. 

Vahvennetun joukkueen (2 .PSJK/KYMJP) taisteluammunta käynnissä erikoiskoulutus
kauden ampumaleirillii Pahkajärvellä. 
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X 
YHTEISTOIMINTAHARJOITUS 1 JA 
ERIKOISKOULUTUSKAUDEN LOPPU 

Ensimmäisen ampumaleirin jälkeen oli 
vuorossa yhteistoimintaharjoitus 1 (YTH 
l), jossa taistelimme aselajijoukoilla vah
vennettuna komppaniana. Vahvennettu 
jalkaväkikomppaniamme hyökkäsi ali
upseerikoulun oppilaita vastaan. Komp
paniaamme oli vahvennettu tulenjohto
osilla ja taistelupanssarivaunujoukkueella 
(LE02A4). 

Ensimmäisenä päivänä harjoittelimme 
vielä joukkueen asioita. Itselläni ja joukku
een muilla jäsenillä oli innostunut tunnel
ma. Päästäisiinhän sitä taistelemaan kun
nolla. Mutta jo ensimmäisessä taistelussa 
koimme lähes täydellisen epäonnistumi
sen. Samantyyppiset ongelmat jatkuivat 
melkein koko harjoituksen ajan. Joukku
eemme hyökätessä kaksi joukkueemme 
ryhmistä katosi. Yhteistoiminta ryhmien
johtajien kanssa ei tuntunut toimivan mil
lään. Kouluttajarnme kehotti harjoituksen 
kolmantena päivänä hidastamaan vauhtia 
ja ottamaan asiat hiukan rauhallisemmin. 
Otin kouluttajan neuvosta vaarin ja hi
dastin tahtia. Sitten saimme muutamia 
Rainer Kuosmanen, ISSLE 

~ . 
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/ .. .. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

onnistumisen elämyksiä ja'yhteistoiminta 
ryhmänjohtajien kanssa kehittyi hyvään 
suuntaan. 

Yhteistoimintaharjoituksen jälkeen 
suurin osa harjoituksista käytiin komp
panian mittakaavassa. Toimintamme ke
hittyi isoin askelin koko joukkueen osalta. 
Yhteinen punainen lanka ryhmänjohtajien 
kanssa löytyi ja väärinkäsitysten määrä 
johtajien kesken väheni reippaasti. 

MEKANISOITUJEN JOUKKOJEN HAR
JOITUS 1 JAJOUKKOKOULUTUSKAUSI 

Joukkokoulutuskauden toisella viikolla 
oli mekanisoitujen joukkojen harjoitus L 
Niinisalon hiekkakentillä tapahtuva har
joitus olisi saapumiserämme ja joukko
tuotettavan jalkaväkikomppanian tärkein 
harjoitus. Siinä vahvennettu jalkaväki
komppaniamme taistelisi suurehkoa yli
voimaa vastaan. Komppaniaa oli vahven
nettu taistelupanssarivaunujoukkueella ja 
toimimme myös yhteistyössä kahden ras
kassinkojoukkueen kanssa. Tehtävämme 
olisi viivyttää vihollista ja saavuttaa aika
voitto. Ensimmäiset päivät harjoittelimme 
komppanian kesken eri taistelulajeja pai
nopisteenä viivytystaistelu. Varsinaisen 

Komentajat kyselevät kuulu
misiani Niinisalon harjoituk
sessa . 
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taisteluharjoitusvaiheen alussa tapahtui 
hämmästyttävä asia. Taistelu kulki niin 
kuin sen olin suunnitellutkin. Niinisalossa 
koin todellista onnistumisen tunnetta. On
nistuneen harjoituksen jälkeen oli mukava 
palata takaisin Vekaralle. 

MEKH 1 :n jälkeen harjoittelimme tais
telua rakennetulla alueella, mikä toi taas 
uuden osa-alueen johtamiseen. Joukon 
johtamiseen metsäolosuhteissa tottuneel
le taistelu rakennetulla alueella toi uusia 
elementtejä taistelun johtamiseen. Panssa
rijääkäreille tilanne oli ensimmäinen kos
ketus taisteluun rakennetulla alueella ja 
itselleni ensimmäinen johtamiskokemus 
urbaanissa ympäristössä. Asutuskeskus
viikon jälkeen palasimme taas perusasi
oiden pariin eli metsään harjoittelemaan 
komppanian taistelua. Itse käytin näiden 
muutamien viikkojen aikana ansaitsemia
ni lomia ja annoin joukkueen varajohtajan 
kantaa vastuuta johtamisesta. Oli mukavaa 
viettää muutama viikko hieman rauhal
lisemmalla tahdilla mielestäni ansaittuja 
lomia käyttäen. 

LOPPUSOTA JA SIIRTYMINEN 
RESERVIIN 

Muutaman lomailuviikon jälkeen oli 
edessä Itä-Suomen Sotilasläänin yhtymä
harjoitus ITÄ 10. "Loppusotaa" edeltä
vänä iltana pakatessani varusteita tuntui 
oudolta. Tullessani valituksi aliupseeri
kouluun noin yhdeksän kuukautta aikai
semmin en olisi uskonut, että tämä päivä 
tulisi koskaan. Kesäkuun puolessa välissä 
järjestetyn harjoituksen päänäyttämönä 
oli Pohjois-Karjala. Harjoituksessa jalka
väkikomppaniamme hyökkäsi aliupsee
rikoulun oppilaista ja naapurikomppani
an raskassinkojoukkueista muodostettua 
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keltaista vastaan. Joukkueemme pystyi 
täyttämään päällikön antamat käskyt kerta 
toisensa jälkeen. Yhteistyö ryhmänjohta
jien kanssa tässä vaiheessa oli vaaditulla 
tasolla. Antaessani käskyä ryhmänjohtajat 
osasivat jo ennalta arvata, mitä oli tulossa. 
Harjoituksen päätyttyä ei meinannut us
koa, että tässä tämä sitten oli. 

ITÄ 10 jälkeen oli kuitenkin vieläjääh
dyttelyksi taistelu rakennetulla alueella 
eli asutuskeskustaisteluharjoitus (AKE 1) 
Lappeenrannassa. Harjoituksessa oli ha
vaittavissa rento meininki niin varusmies
ten kun kouluttajienkin osalta. Lappeen
rannasta palattua olisivat vielä pakolliset 
testit ja palautukset jäljellä. 

Kotiutumispäivän aamuna herätessäni 
tiesin, että enää on yhdeksän tuntia jäljellä 
reserviin siirtymiseen. Olotila oli kaksi
jakoinen. Olisihan se ohi, mutta toisaalta 
oli haikea olo. Ennen inttiä tutut sanoivat, 
että intissä pojista tehdään miehiä. Sille 
jaksoin aina nauraa. Nyt mietin, että aliup
seerikurssin ensimmäisessä harjoituksessa 
jännitti johtaa seitsemän tutun kaverin ryh
mää. Johtajakaudella ei jännittänyt johtaa 
omaa joukkuetta tai jopa välillä kokonais
ta komppaniaa. 

Näin jälkikäteen olen erittäin tyytyväi
nen, että päätin "uhrata" puoli vuotta elä
mästä ja käydä varusmiesjohtajakoulutuk
sen. Näin kävin läpi johtajakoulutuksen, 
jossa 19-vuotias nuori päätyy johtamaan 
180 ihmisen toimia joukkona, vaikka sit
ten kyseessä olisikin vain joukon johtami
nen ruokailuun mennessä. Missä muualla 
se olisi mahdollista? 0 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Reservin koulutus jalkaväessä 

Pääesikunta johtaa sodan ajan 
joukkojen tuottamisen käskemällä 
operatiiviset perusteet ja niitä täy
dentävät ohjeet sekä määrittämällä 
joukkojen tuottamisen yleisen tärke
ysjärjestyksen. Pääesikunta hyväksyy 
sodan ajan joukkoluettelon, kokoon
panot sekä joukkojen henkilö- ja ma
teriaaliyksikkötyypit. Nämä muodos
tavat perusteet reservin koulutukselle 
puolustusvoimissa. 

M 
aavoimien Esikunta johtaa 
jalkaväen reservin koulutus
ta antamalla, Pääesikunnan 
käskemin perustein, reservin 

koulutuksen suunnittelutehtävän vuosit
tain sotilaslääneille ja Maavoimien Mate-

Kirjoittaja, majuri Mika Barck palvelee 
Maavoimien Esikunnan Henkilöstöosas
ton koulutussektorilla. 

riaalilaitoksen Esikunnalle. Jalkaväen re
servin koulutus suunnitellaan ylivuotisena 
prosessina. 

Reservin koulutuksen suunnittelu on 

MAAVOIMIEN HARJOITUSTOIMINNAN JA 
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MAAVOIMIEN RESERVIN KOULUTUS 

MAAVOIMIEN RESERVINKOULUTUKSEN 
SUUNNITELMA 

M 
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A 
T 

PAA TAA 
TOTEUTUS

AVAN 

VALVOO, OHJAA, 
TUKEE 

osa maavoimien toiminnan ja resurssien 
suunnittelua. Suunnittelun lopputuotteena 
on maavoimien vuosittainen reservin kou
lutuksen suunnitelma, joka sisältää annet
tavan kertausharjoituskoulutuksen, puo
lustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset 
sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä 
(MPK) tilattavan koulutuksen. 

Reservin koulutus tapahtumat sovitetaan 
osaksi maavoimien muuta harjoitustoi
mintaa. Näin harjoitustoimintaan saadaan 
luotua toimintaympäristö, jossa palkattu 
henkilöstö, varusmiehet ja reserviläiset 
harjoittelevat samassa tilannekehyksessä. 

RESERVIN OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN 

Reservin kouluttaminen toteutetaan 
osana joukkotuotantojärjestelmää. Reser
vin koulutuksen suunnittelussa otetaan 
huomioon reserviläisen muualta hankki-

56 

PUOLUSTUSVOIVIEN 
VAPAAEHTOISET 
HARJOITUKSET 

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
YHDISTYKSEL TÅ TILATTU 

SOTILAALLINEN KOULUTUS 

MAANPUOLUSTUSKOULUTUS
YHDISTYKSEN MUU 

SOTILAALLISTA VALMIUTTA 
PALVELEVA KOULUTUS 

ma soveltuva osaaminen. 
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Tällainen osaaminen voidaan hankkia 
esimerkiksi kansainvälisten tehtävien va
paaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen, 
siviilikoulutuksen tai harrastusten kautta. 
Reserviläisellä on myös mahdollisuus ke
hittää omia valmiuksia kouluttautumalla 
miehistöstä aliupseeriksi sekä aliupseeris
ta upseereiksi. 

RESERVIN KOULUTUSTAPAHTUMAT 

Reservin koulutustapahtumia ovat ker
tausharjoitukset, puolustusvoimien vapaa
ehtoiset harjoitukset, Maanpuolustuskou
lutusyhdistykseltä tilattu koulutus ja sodan 
ajan joukkojen vapaaehtoistoiminta. 

Reservin kertausharjoituksilla pidetään 
yllä sotilaallisia tietoja ja taitoja, koulute
taan vaativampiin tehtäviin, perehdytetään 
asevelvolliset sotilaallisessa maanpuolus
tuksessa tapahtuneen kehityksen muka-

-
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naan tuomiin muutoksiin sekä mahdol
listetaan sotilaallisen valmiuden joustava 
säätely. 

Joukkojen kertausharjoitukset ovat re
servin koulutusjärjestelmän tärkein kou
lutusmuoto. Niissä joukot pääsevät har
joittelemaan joukkoyksikkö (/vastaava) 
kokoonpanoissa. Joukkojen kertaushar
joitusten tavoitteena on kouluttaa joukot 
joukkotuotantosuunnitelman mukaisesti 
sodan ajan kokoonpanoissa siten, että ne 
kykenevät vastaamaan tehtävänsä mukai
siin suoritevaatimuksiin. 

Joukon rungon kertausharjoitukses
sa koulutetaan joukon avainhenkilöstöä 
sodan ajan kokoonpanossa. Suoritusvaa
timusten perusteella ylläpidetään sodan 
ajan valmiutta ja henkilöstön osaamista 
niin, että joukko kykenee toteuttamaan 
sille käsketyt tehtävät. 

Tehtäväkohtaisissa kertausharjoituk
sissa koulutetaan päällystöä, erikoishen
kilöstöä tai kehitetään muun henkilöstön 
osaamista. Reservin koulutusjärjestelmän 
kautta täydennetään reservin päällystön 
ja erikoishenkilöstön osaamistasoa sodan 
ajan eri tehtäviin. 

Puolustusvoimat voi lakiin vapaaehtoi
sesta maanpuolustuksesta perustuen antaa 
sotilaallista koulutusta vapaaehtoisille 
18 vuotta täyttäneille henkilöille järjes
tämällä puolustusvoimien vapaaehtoisia 
harjoituksia tai tilata joukoilleen tai sodan 
ajan sijoitetulle henkilöstölle koulutus
ta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. 
Koulutuksella parannetaan koulutettavan 
osaamista sodan ajan tehtävissä tai yleisen 
kriisiajan muissa tehtävissä. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä 
tilatussa koulutuksessa kouluttajina toimi-
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vat puolustusvoimien kouluttajiksi hyväk
symät reserviläiset. Puolustusvoimat osal
listuu Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
jalkaväkikouluttajien osaamisen kehittä
miseen ja varmentamiseen järjestämällä 
ammunnanjohtamis-, kouluttajakoulutus
sekä aselajikouluttajakursseja. Koulutta
jatehtäviin hyväksytään ainoastaan mai
nittujen kurssien käyneitä reserviläisiä. 

Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoi
tukset ja Maanpuolustuskoul utusyhdistyk
seltä tilattu koulutus tukevat joukkotuotan
toa ja niitä järjestetään suunnitelmallisesti 
täydentämään kertausharjoituksia. 

RESERVINKOULUTUKSEN 
TUNNUSLUKUJA 

Maa voimissa koulutettiin vuonna 2010 
noin 17 300 reserviläistä kertausharjoituk
sissa ja noin 4000 reserviläistä puolustus
voimien vapaaehtoisissa harjoituksissa. 
Näiden koulutustapahtumien lisäksi maa
voimat täydentää joukkotuotantovelvoit
teidensa mukaista reservinkoulutusta ti
laamalla noin 11 500 koulutusvuorokautta 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä. D 
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Jalkaväkijohtajana reservissä 
Taistelukentän muutos ja teknolo

gian kehitys luovat reservin johtajille 
uusia haasteita ja tilanteita, joihin ei 
varusmiesaikana vielä voitu antaa kou
lutusta. Varusmiesaikana saatu koulu
tus antaa hyvät lähtökohdat suoriutua 
käsketyistä tehtävistä, vaikkakin toi
mintaympäristö muuttuu kaiken aikaa. 
Asioiden sisäistäminen, oppiminen ja 
hallitseminen vaativat varusmiesajalta 
pitkäkestoisuutta, jotta toiminta saa
daan rutiininomaiseksi. On tärkeää toi
mia jo varusmiesaikana mahdollisim
man paljon sodan ajan joukon kesken, 
vaikkakin suomalaiset sotilaat pystyvät 
nopeasti mukautumaan uusiin tilantei-

S uomalaisia sotilaita johdetaan 
edestä. Niin on aina tehty. Kun 
tutkii viime sotien veteraanien 
kirjoituksia omista kokemuksis

taan taistelutilanteessa, nousee esille hei
dän suuri kunnioitus ja lojaalius johtaji
aan kohtaan. Kunnioitusta ja lojaaliutta 
ei kukaan voi käskeä, se syntyy johtajan 
oman toiminnan tuloksena. Johtajan tulee 
olla joukkonsa taistelutekniikan hallitseva 
taistelija, joka omalla esimerkillään ohjaa 
joukkoaan toimimaan asetetun päämää
rän saavuttamiseksi. Pelkästään tekninen 
osaaminen ei riitä. Tarvitaan myös hyvät 
johtamisominaisuudet, jotta erilaisten 
taistelijoiden parhaat ominaisuudet saa
daan maksimaalisesti joukon käyttöön. 
Näitä molempia ominaisuuksia täytyy 
harjoituttaa. 

Johtamistaitoja pystyy harjoittelemaan 
normaalin siviilielämän haasteissa, niin 
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siin. 
Suomalaisten sotilaiden luonne, mo

raali, lojaalius ja maanpuolustustahto 
luovat johtajille mahdollisuuden toteut
taa haastavimmatkin tehtävät. Ilman 
erinomaista ammattitaitoa ja kykyä 
johtaa joukkoaan erilaisissa ympäris
töissä ja muuttuvissa tilanteissa on me
nestyminen mahdotonta. 

Kerron tässä kirjoituksessa näke
myksiäni jalkaväkijohtajan roolista ja 
koulutuksesta komppania- ja joukkue
tasolla perustuen kokemuksiini Helsin
gin maakuotakomppaniassa ja aikai
semmissa sodan ajan tehtävissä. 

Kirjoittaja, yliluutnantti res. Janne Rei
mari toimii Helsingin Maakuntakomppa
niassa. 

kotona kuin työpaikoilla. Siviilielämässä 
johtaminen on usein haastavampaa kuin 
sodan ajan (SA) joukon johtaminen, kos
ka siviiliorganisaatiossa ei yleensä ole 
niin vahvaa esimiesasemaa kuin SA-orga
nisaatioissa. Tämä korostuu yhteisöissä, 
joissa on paljon armeijaa suorittamattomia 
henkilöitä. 

X 
Varusmiesaikana tulevat reservin johta

jat saavat hyvän koulutuksen mm. nopean 
päätöksenteon merkityksestä . On selvää, 
että joskus hyvätkin johtajat tekevät huo
noja päätöksiä, mutta suurempi synti on 
tehdä päätös liian hitaasti. Nopeat päätök
set antavat liikkumavaraa toiminnan suun
taamiseen taistelujen aikana. Puolustajan 
rooli on haastavampaa kuin hyökkääjän, 
joka toimii aina suunnitelman mukaises
ti. Puolustus joutuu soveltamaan toimin
taansa jatkuvasti hyökkääjän tekemien 
liikkeiden mukaan ja näin ollen vääriäkin 
päätöksiä syntyy. Useat reservin johtajat, 
joilla on pitkä aika edellisestä kertaushar
joituksesta, syyllistyvät hitaaseen päätök
sentekoon harjoituksien alkuvaiheessa. 
Siviilielämästä tutut toimintatavat eivät 
sotajoukkoa ohjatessa aina ole käyttökel
poisia. Keskustelutuokiot, "workshopit", 
jne. kuuluvat aivan muunlaiseen toimin
taympäristöön kuin taistelun aktiiviseen 
johtamiseen. 

Kaikessa SA -joukon johtamiseen liit-
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tyvässä toiminnassa kordstuu johtajan 
oma ammattitaito. Vain omalla osaamisel
la pystyy vakuuttamaan alaiset ja luomaan 
turvallisuuden tuntua joukoissaan. Valitet
tavasti osa johtajista ajattelee, että johta
misessa on kyse vain käskyttämisestä. Oi
keanlainen käskyttäminen on toki tärkeää, 
mutta ilman ammattitaitoa siihenkään ei 
saada sisältöä. Muodollinen asema ei rii
tä, vaan tarvitaan tietoa ja taitoa toteuttaa 
annetut tehtävät. Eräässä harjoituksessa 
sain esimieheltäni valmistautumiskäskyn 
kaikkien epäsuorantulenyksiköiden tar
kistusammuntoejn toteuttamisesta alueel
lamme. Käsky oli muutamilta osilta hie
man puutteellinen, joten hänet tavattuani 
pyysin siihen tarkennuksia. Keskustelun 
aikana selvisi, ettei esimiehelläni ollut tar
vittavaa osaamista tarkistusammuntojen 
suorittamisesta. Esimieheni tiesi, että tar
kistusammunnat tulee suorittaa, mutta hä
nellä ei ollut tietoa millaisia vaatimuksia 
kyseisten ammuntojen tulee täyttää. Aluk
si tilanne vaikutti lähinnä koomiselta ja 

Janne Reirnari 

Joissakin tehtävissä on tärkeää jäädä nähdyksi. Helsingin Maakuntakomppania (HEL
MAAKK) virka-aputehtävässä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 
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lopulta jopa pelottavalta. Pitäisikö minun 
olla tämän esimiehen alaisuudessa myös 
oikeassa taistelutilanteessa? Jotta kyseiset 
tilanteet voidaan ennaltaehkäistä, vaadi
taan jokaiselta johtajalta itsekriittisyyttä 
omia taitoja kohtaan. Esimiesasemassa 
toimiakseen tulee ensin HALLITA alais
tensa tehtävät. 

SYVÄJOHTAMINEN JA AKTIIVINEN 
OPPIMINEN 

Johtamiskoulutuksen muotitermiksi 
2000-luvulla on noussut Syväjohtaminen. 
On luontevaa, että syväjohtamista opete
taan varusmieskoulutuksen yhteydessä, 
joka vaatii pitkäkestoista harjoittelua ja 
yhdessä olemista johdettavan joukon kans
sa. Kertausharjoitusten lyhytkestoisuus ja 
pitkät välit harjoitusten välillä eivät mie
lestäni mahdollista kyseisen aihealueen 
aktiivista opettelua. Kertausharjoituksissa 
tulee keskittyä varsinaisten aselajitaitojen 
kehittämiseen ja kertaamiseen. Syväjoh
taminen tulee mukaan toimintaan ilman 
erillistä paneutumista aiheeseen. Ei vie
lä viikonlopun mittaisissa harjoituksissa 
mutta jo viikon kestävissä harjoituksissa 
tulee väistämättä tilanteita, joissa syvä
johtamisen teeseillä on käyttöä. Toisaalta 
syväjohtamisesta ei ole hyötyä ellei asela
jikohtaiset taidot ole riittävän hyvin opit
tu. Pelkällä johtamistekniikalla ei pystytä 
joukkoja hallitsemaan. 

Meille johtajille,jotka emme ole varus
mieskoulutuksen aikana saaneet koulutus
ta syväjohtamisesta ei tarvitse olla huolis
saan. Maalaisjärjellä ja kyvyllä kuunnella 
alaisiaan pääsee pitkälle. Hyvä johtaja pi
tää käskiessä suun auki ja muulloin korvat 
höröllään. 

Johtajilta odotetaan syväjohtamisen 
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kaltaisia toimintatapoja johtaessaan jouk
koaan. Mielestäni jokaisen taistelijan tulisi 
omassa toiminnassaan pyrkiä aktiiviseen 
oppimiseen. Aktiivisessa oppimisessa 
siirretään vastuuta oppimisesta myös alai
sille. Johtajan on toki edelleen puututava 
havaitsemiin epäkohtiin heti. Itseopiske
luun on nykyisin useita keinoja ja kanavia, 
kuten puolustusvoimien koulutusportaali 
Milnet ja Maanpuolustuskoulutusyhdis
tyksen kurssitarjonta. 

TAISTELUKENTÄN MUUTOKSET 

Nykyaikainen taistelukenttä korostaa 
yksittäisten sotilaiden ammattitaidon mer
kitystä. Samalla taitojen täytyy olla myös 
entistä laaja-alaisempia, joten pelkän 
oman aselajin hallitseminen ei välttämät
tä riitä . Viimeaikaiset taistelut maailmalla 
korostavat strategisten kohteiden suojaa
misen merkitystä. Tämä tarkoittaa uhkaa, 
jonka puolustamiseksi täytyy johtajien ot
taa kantaa toimiin maalta, ilmasta, mereltä 
ja maan alta lähestyviin vihollisiin. Oma 
toiminta tulee suunnitella siten, että kye
tään toimimaan mahdollisimman pitkään 
ilman tukea ja eristyksissä. Lisäksi tulee 
huomioida mahdollisesti suurenkin siviili
väestön läsnäolo ainakin kaupungeissa ja 
keinot joilla viholliset tunnistetaan sekä 
yhteistyö muiden viranomaisten kanssa. 

Yksittäisen taistelijan rooli on kasva
nut taistelussa merkittävästi. Rakennetul
la alueella ryhmät ja taistelijaparit voivat 
joutua taistelemaan saarrettuna pitkiäkin 
aikoja ilman ryhmän- tai joukkueenjoh
tajan apua. Tällöin korostuu sekä annetun 
tehtävän ja käskyn sisältö että taistelijan 
kyky toteuttaa tehtävä. Käskyjen täytyy 
olla samalla yksiselitteisiä annetun tehtä
vän suhteen sekä riittävän avoimia, jotta 
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yksittäiselle taistelijalle jää mahdollisuus 
toteuttaa tehtävä tilanteen mukaan. 

Nämä tekijät luovat haasteen myös 
koulutuksen toteuttamiselle. Ei riitä, että 
laitetaan taistelijapari ampumaan jante
reita viikonlopuksi AKE-simulaattoriin tai 
vyöryttämään rakennuksia. Täytyy pystyä 
luomaan harjoitustilanteita, joissa "jääkä
ri Monteenmäet" joutuvat ratkaisemaan 
tilanteita ilman esimiesten ohjausta. Toi
saalta koulutuksen on oltava nousujohteis
ta, soveltaviin harjoituksiin ei voida siirtyä 
ennen kuin perustaidot ovat hallinnassa. 
Sama asia koskee komppania-, joukkue-, 
ryhmä- ja taistelijakohtaisia harjoituksia -
perusteista on lähdettävä. 

KOULUTUS JA HARJOITUKSET 

Olen päässyt lyhyen reserviläisurani 
aikana osallistumaan sekä ns. perintei
sen viiden vuoden välein harjoittelevan 
komppanian että vähintään kaksi kertaa 
vuodessa harjoittelevan maakuntakomp
panian toimintaan ja koulutukseen. Näi
den komppanioiden erona on toki paljon 
muitakin tekijöitä kuin harjoitusten mää
rä, mutta molempien SA-tehtävät ovat sa
mantyyppisiä. 

Kun komppania viiden vuoden välein 
harjoittelee, on kyse perusteiden kertaa
misesta. Tärkeintä on muistuttaa mieleen 
perusasiat omista tehtävistä ja kalustosta 
sekä komppanian toiminnasta. On lähes 
mahdotonta tuoda mukaan harjoitteluun 

·uusia osa-alueita tai syventää osaamista -
eikä tähän ole varmastikaan tarvetta. 

Verratessa koulutuksen sisältöä ja har
joittelua maakuntakomppanian ja em. 
perinteisen komppanian välillä ollaan 
erilaisten lähtökohtien äärellä. Jo pelkäs
tään maakuntakomppanioiden harjoitus-
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ten minimimäärä, kaksi kertaa vuodessa, 
antaa mahdollisuuden syventää joukon 
toimintakykyä huomattavasti verrattuna 
perinteiseen komppaniaan. Valmius toi
mia nopeasti perusyksikkönä paranee en
tisestään, koska taistelijat tuntevat hyvin 
toisensa useiden harjoitusten myötä. Luot
tamus taistelijapareihin, ryhmänjohtajiin, 
joukkueenjohtajiin ja päälliköihin kehit
tyy, kun nähdään mitä kukin osaa. Har
joittelu voidaan toteuttaa nousujohteisesti 
harjoitusten välien ollessa riittävän lyhyi
tä. Suuri osa taistelijoista osallistuu lisäksi 
käskettyihin tai vapaaehtoisiin harjoituk
siin kehittääkseen tehtäväkohtaisia taito
jaan komppanian harjoitusten lisäksi,joka 
omalta osaltaan nostaa koko komppanian 
suorituskykyä. 

Yleisesti reservinjohtajien koulutuk
seen tulisi lisätä käskynantoharjoituksia. 
Käskemistekniikan harjoittelulla esimer
kiksi ennen pitkiä kertausharjoituksia 
saata1sun harjoituksista huomattavasti 
tehokkaampia yksiköiden perustamisesta 
lähtien ja näin ollen varmasti mielenkiin
toisempia niin "jääkäri Monteenmäelle" 
kuin johtajillekin. 

LOPUKSI 

Tunnen olevani etuoikeutettu, saades
sani toimia nykyisessä SA tehtävässäni 
osana Suomen puolustusta. Olen erittäin 
kiitollinen kaikille Teille Kaartin Jääkäri
rykmentin ja Reserviupseerikoulun kou
luttajille sekä ammattitaitoisille esimiehil
leni,joiden alaisuudessa olen saanut omaa 
osaamistani kehittää. Osaavien ja moti
voituneiden kouluttajien esimerkki näkyy 
tuloksissa samalla tavalla kuin hyvien joh
tajien ammattitaito. Jatketaan harjoituksia.D 
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Ammattialiu pseeri
koulutus jalkaväessä 

Maasotakoul~n sotil~sammatilliset opinnot antavat ammattialiupseereille pe
rusko_ulutuksen Ja valmmkset kouluttajan tehtäviin. Tässä kirjoituksessa kerro
taan Jalkaväen ammattialiupseereille annettavasta koulutuksesta Maasotakou
lussa - jalkaväen aselajikoulussa. 

J 
alkaväen ammattialiupseerin kou
lutus k_oostuu kolmesta erillisestä 
kokonaisuudesta: Jalkaväen sotilas
ammatillinen opintojakso 1, jalka

väen sotilasammatillinen opintojakso 2 ja 
jalkaväen sotilasammatilliset mestariopin
not. Kaikki jalkaväen ammattialiupseerien 
opintojaksot toteutetaan Maasotakoulussa 
Lappeenrannassa. Opintosuunnat joilla 
jalkaväen ammattialiupseerit opiskelevat 
ovat jääkäri-, kranaatinheitin-, panssa
rintorjunta- ja tiedusteluopintosuunnilla. 
Opintojen sisällöstä ja toteutuksesta vas
taa Maasotakoulu. 

JÄÄKÄRIOPlNTOSUUNTA 

Opintojakso 1 :n jääkäriopintosuunnal
la antavat valmiuksia toimia nuorempana 
kouluttajana jalkaväen perus yksikössä. Li
säksi aliupseerit saavat perusteet tulenjoh
dosta, linnoittamisesta sekä erikoiskoulu
tuskauden miehistökurssien suunnittelusta 
ja toteuttamisesta. Jääkäriopintosuunnan 
ammattialiupseerit hankkivat pätevyyden 
johtaa raskaskertasinkopartion taistelu
ammuntoja ja ryhmän taisteluammuntoja. 
Opintojakso 1 :n koulutus antaa perusteet 
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Kirjoittaja, kapteeni Paul Javanainen pal
velee Maasotakoulun koulutuskeskuksen 
täydennyskoulutusosastolla jalkaväkisek
torin johtajana . 

sodan ajan ryhmä- ja joukkuetehtäviin. 
Opinto jakso 2 syventää osaamista jouk

kueen taistelusta komppanian osana. Näin 
ali upseerit saavat valmiuksia toimia jalka
väen perusyksikön vanhemman koulutta
jan tehtävissä. Hankittavista pätevyyksis
tä keskeisin on oikeus johtaa joukkueen 
taisteluammuntoja. Opintojakso 2 antaa 
perusteet joukkue- ja komppaniatason teh
täviin, kuten joukkueenjohtaja, jalkaväen 
komppanian vääpeli . 

KRANAATINHEITIN
OPINTOSUUNTA 
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Kranaatinheitinopintosuunnan opinnot 
Jalkaväen sotilasammatillinen opintojakso 
1 :llä antavat valmiuksia toimia nuorempa
na tulenjohto- tai tuliasemakouluttajana 
kranaatinheitin- tai jääkäriperusyksikössä. 
Kranaatinheitinopintosuunnan ammattia
liupseerit hankkivat oikeuden toimia tu
lijoukkueen valvojana. Lisäksi he saavat 
valmiuksia kouluttaa kevyttä ja raskasta 
heitinryhmää, tulenjohtoryhmää tai -par
tiota sekä tulijoukkuetta. Opintojakso 1 
antaa perusteet sodan ajan kranaatinheitti
mistön ryhmä- ja joukkue tason tehtäviin. 

Opintojakso 2 on kranaatinheitinkomp
panian taisteluun ja sen kouluttamiseen 
valmistava opintojakso. Saavutettavista 
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pätevyyksistä keskeisimmät' ovat tuliase
ma- ja tulenjohtoerotuomarin oikeudet. 
Opintojakso 2 antaa perusteet sodan ajan 
tulen johtopäällikön ja kranaatinheitinyk
sikön vääpelin tehtäviin. 

PANSSARINTORJUNTA
OPlNTOSUUNTA 

Panssarintorjuntaopintosuunnan opinnot 
Jalkaväen sotilasammatillinen opinto
jakso 1:llä antavat valmiuksia johtaa ja 
kouluttaa raskaskertasinko-, raskassinko-, 
pst-ohjusryhmien ja -joukkueiden kes
keisimpiä toimintoja ja tehtäviä. Edellä 
mainitun lisäksi aliupseerit saavat perus
teet tulenjohdosta, linnoittamisesta sekä 
panssarintorjuntakoulutushaaran erikois
koulutuskauden kurssien toteuttamisesta. 
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Opintosuunnan ammattialiupseerit saavat 
oikeuden johtaa jalka väki-, raskaskertasin
ko- ja raskassinkoryhmän taisteluammun
toja sekä oikeuden toimia tulitoiminnan 
valvojana 102 raskaslähipanssarintorjun
taohjus (NLAW) ja panssarintorjuntaoh
jus -2000M -ammunnoissa. Opintojakso 
1 antaa perusteet sodan ajan panssarintor
juntajoukkojen ryhmä- ja joukkuetason 
tehtäviin. 

Opintojakso 2 on panssarintorjunta
opintosuunnalla opiskeleville ammattia-
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liupseereille panssarintorjunta- ja pans
sarintorjuntaohjuskomppanian taisteluun 
ja sen kouluttamiseen valmistava opinto
jakso. Saavutettavista pätevyyksistä kes
keisimmät ovat oikeus johtaa raskaslähi
panssarintorjuntaohjus (NLAW)partion-, 
panssarintorjuntaohjus-2000 ryhmän- ja 
raskassinkojoukkueen taisteluammuntoja. 
Opintojakso 2 antaa perusteet sodan ajan 
panssarintorjuntajoukkojen joukkue- ja 
komppaniatason tehtäviin, kuten joukku
eenjohtaja ja komppanian vääpeli. 

X 
TIEDUSTELUOPINTOSUUNTA 

Opintojakso 1 antaa valmiuksia jalka
väen perusyksikön nuoremman koulutta
jan tehtäviin. Opintojaksolla opiskelijat 
perehtyvät jalkaväen tiedustelun perus
toimintoihin ja syventyvät pataljoonan 
tiedustelu joukkueen käyttöperiaatteisiin. 
Opintosuunnan ammattialiupseerit saa
vat pätevyyden johtaa ryhmän taistelu
ammuntoja. Lisäksi he saavat valmiuksia 
toimia kouluttajana tiedustelukoulutusta 
antavassa perusyksikössä. Opintojakso 1 
antaa perusteet sodan ajan tiedusteluryh
mänjohtajan tehtävään. 

Opintojakso 2 syventää tiedustelun 
päätoimintoihin tiedustelujoukkue - tie
dustelukomppania -tasolla. Aliupseerit 
saavat valmiuksia jalkaväen perusyksikön 
vanhemman kouluttajan tehtäviin. Saavu-
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tettavista pätevyyksistä keskeisin on oike
us johtaa joukkueen taisteluammuntoja. 
Opintojakso 2 antaa perusteet tiedustelu
joukkue- ja -komppaniatason tehtäviin. 

JALKAVÄEN SOTILASAMMATILLISET 
MESTARIOPINNOT 

Jalkaväen sotilasammatillisissa mesta
riopinnoissa on tarkoituksena varmistua 
siitä, että aliupseereilla on riittävä osaa
minen jalkaväen vaativimpiin aliupseerin 
rauhan ja sodan ajan tehtäviin. 

Opintojaksolla perehdytään mm. vaa
tivan projektin suunnitteluun ja johtami
seen jalkaväessä. Tällainen projekti voi 
olla esimerkiksi kaluston tai menetelmien 
kouluttamiseen liittyvän opetustilaisuuden 
suunnittelu ja johtaminen joukko-osaston 
palkatulle henkilöstölle. 

TULEVAISUUS 

Ammattialiupseerien koulutus Maaso
takoulussa elää vahvasti kehityksen etu
rintamassa. Koulutuksen kehittämiseen 
liittyen Maasotakoululla seurataan tiiviisti 
mihin rauhan ja sodan ajan tehtäviin jalka
väen aliupseeristoa tullaan tulevaisuudes

sa sijoittamaan. 
Saadun palautteen perusteella Maaso

takoulun jalkaväen aliupseeriston koulu
tustulokset ovat olleet hyvät. Laadullisesti 
ja määrällisesti riittävillä kouluttajaresurs
seilla, tehokkailla koulutusmenetelmillä, 
ajanmukaisella koulutuskalustolla ja hy
vällä opetusilmapiirillä on tarkoitus jat
kossakin kouluttaa hyvillä perusvalmiuk
silla olevia jalkaväen ali upseereita. D 
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Aliupseerina jalkaväen 
perusyksikössä 

A loitin sotilasurani puolustusvoi
missa tammikuussa 2006 so
pimussotilaana, vain 2 päivää 
varusmiespalvelukseni päätty

misen jälkeen. Astuessani sisään 1. Jää
kärikomppaniaan jännitin ehkä enemmän 
kuin koskaan aiemmin kulkiessani noista 
ovista. Kasarmi ja komppanian henkilö
kunta olivat toki tuttuja jo entuudestaan, 
olinhan viettänyt siellä suuren osan varus
miespal veluksestani. Ensimmäiset aamut 
alokkaana, sotilasvalan jälkeen jääkäri
nä ja Reserviupseerikoulusta palattuani 
upseerikokelaana. Vain muutamaa päi
vää aiemmin kävelin noista ovista ulos 
vänrikkinä ja nyt sisään ylikersanttina ja 
kouluttajana. Toisaalta paluu oli helppo, 
toisaalta taas tuntui kummalliselta istua 
kouluttajien huoneessa ja henkilökunnan 
kahvihuoneessa, olla vertainen ja työka
veri noille ihmisille, joilla tähän saakka 
oli ollut vain sukunimi, sotilasarvoja esi
miesasema. Jännitys katosi aika nopeasti 
ja huomasin, ettei se varusmiehelle niin 
pelottava kouluttaja tai päällikkö normaa
lia ihmistä kummempi olekaan. 

Sopimussotilaana palvelin muutamaa 
päivää vaille vuoden ja jo tuona aikana 
sain rutkasti vastuuta ja vaativia tehtäviä. 
Ensimmäisen puolen vuoden aikana mi
nulla oli onni olla muutaman vanhemman 
kouluttajan opissa. Mutta jo syksyn koit
taessa olin yksin vastuussa jääkärikomp-
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Kirjoittaja, ylikersantti Toni Ylianttila 
palvelee lääkäriprikaatiin kuuluvan La
pin fääkäripataljoonan Tukikomppanias
sa viestijoukkueen kouluttajana. 

panian tulenjohtokoulutuksesta. Vaativas
sa ja haastavassa tehtävässä onnistuminen 
ja tavoitteiden saavuttaminen oli hienoa, 
mutta teki varmasti reserviin siirtymiseni 
vailla tulevaisuuden suunnitelmia toisaal
ta vaikeammaksi ja haikeammaksi. Enpä 
tiennyt vielä silloin, että vain muutamaa 
kuukautta myöhemmin palaisin taas ker
ran uusi sotilasarvo kauluksissa Jääkäri
prikaatiin. 

KOLMAS KERTA TODEN SANOI 

Vuoden 2007 alussa, kun uusi aliup
seeristo perustettiin ja ensimmäiset ope
tusaliupseerin paikat tulivat hakuun, olin 
ensimmäisten hakijoiden joukossa. Ja ke
vään vaihtuessa kesäksi olin myös ensim-

X 
mäinen uuteen virkaan nimitetty, tuolloin 
määrä-aikaisena aliupseerina viiden vuo
den sopimuksella. Jo kolmannen kerran 
kuljin pääportista sisälle siviilivaatteet 
päällä kohti uusia seikkailuja. Paluu Jää
käriprikaatiin oli mieluisa ja työnsarkaan 
tarttuminen helppoa, vaikka kukaan ei 
tuolloin vielä tiennyt oikeastaan mitään 
uudesta aliupseeristosta tai sen tulevasta 
koulutuksesta. Vaativa tehtävä sopimusso
tilaana sai jatkoa, kun ensimmäinen saapu
miserä kersanttina toi minulle joukkueen
johtajan tehtävän 2. Jääkärikomppaniassa. 
Tulenjohtue oli minulle uusi organisaatio 
ja erillisen johtueen kouluttaminen yksin 
toi läjäpäin haasteita. Haasteina oli kou
lutussuunnitelmien, läpivientien, viikko
ohjelmien ja työaikojen laadinta. Onneksi 
aselaji oli kuitenkin tuttu niin varusmies
palveluksen kuin sopimussotilaan ajalta. 

MAASOTAKOULU KUTSUU 

Palveltuani vain seitsemän kuukautta 
uudessa virassa minut ja joukko kollegoi
tani komennettiin Lappeenrantaan. Maa
voimien Sotilasammatillinen opintojakso 
1 oli alkamassa ja heti sen perään kuulin 
jalkaväkilinjan ja kranaatinheitinopinto
suunnan kutsun. Kahdeksan kuukautta 
Maasotakoulun opissa palautti varmasti 
paljon mieleen jo aiemmin opittua, mut
ta ennen kaikkea toi mukanaan valtavas
ti uutta: tietoa, kokemusta, oikeuksia ja 
velvollisuuksia. Maavoimaopinnot toivat 
mukanaan paljon oikeuksia, mutta varsin 
vähän harjaantumista tehtäviin. Asela
jiopinnoissa sen sijaan perehdyttiin varsin 
perusteellisesti niin taistelutekniikkaan 
ja taktiikkaan kuin oikeuksiin johtavaan 
koulutukseenkin. Aliupseerien koulutuk
sesta on varmasti vaikeaa ellei mahdoton-
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ta räätälöidä sellaista, jolra palvelisi juuri 
jokaisen opiskelijan tarpeita. Tehtävien 
kirjo on laaja ja työkokemuksen määrä 
vaihtelee muutamista kuukausista kym
meniin vuosiin. 

Jos joskus tuntui vaikealta sopeutua 
opiskelevan virkamiehen elämään Maa
sotakoululla , vaati paluu perusyksikön 
arkeen ja kouluttajan rooliin myös oman 
aikansa. Aivan uuden ulottuvuuden työ
hön toivat pitkät päivät ampumaradalla, 
ja lukemattomat sotaharjoitusvuorokau
det taisteluampumaharjoituksissa. Toimin 
ammunnan johtajana, tulitoiminnan val
vojana, aseen valvojana, maaliupseerina 
tai tulenkuvaajana. Pian joukko-osastoon 
palattuani minut nimitettiin aliupseerin 
virkaan. Virkaan nimitys ei sinällään tie
tenkään muuta arkipäiväisessä elämässä 
mitään, mutta se tuo kuitenkin jatkuvuutta, 
pysyvyyttä ja mahdollisuuden suunnitella 
omaa elämää pitemmällä tähtäimellä. 

ERIKOISOSAAJA VAI MONIOSAAJA 

Monta kertaa olen puolustusvoimi
en julkaisuista lukenut ja juhlapuheissa 
kuullut, kuinka aliupseeri on oman alan
sa erikoisosaaja kouluttamassaan asela
jissa, asejärjestelmässä tai toimialallaan. 
Erikoisosaajia varmasti aliupseeristosta 
löytyykin. Itseäni en kuitenkaan uskalla 
erikoisosaajaksi luokitella. Omassa pe
rusyksikössäni suuri osa kouluttaja-ali
upseereista on pikemminkin moniosaajia, 
ammattilaisia jotka vuoroin kouluttavat 
panssarintorjunta-, ohjus-, kranaatinhei
tin-, viesti-, tulenjohto- tai huoltojoukkoja. 
Perusyksikössä sopeutuminen jatkuvaan 
muutokseen leimaa työtä ehkä enemmän 
kuin perehtyminen yhden aselajin tai 
asejärjestelmän saloihin. On haastavaa 
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siirtyä sujuvasti raskaan heittimen takaa 
valvomaan raskassinkoammuntoja ja saa
pumiserän vaihtuessa siirtyä panssarintor
juntakomppaniasta esikuntakomppanian 
erillisjoukkueisiin. Omassa perusyksikös
säni tämä on kuitenkin arkipäivää. Moni 
meistä loikkaa aselajista toiseen ja takai
sin aina saapumiserän vaihtuessa. Vaihtu
vuudessakin on puolensa. Useampi vuosi 
samassa tehtävässä ja samalla joukkueella 
voi alkaa maistua puulta. Vaihtelu vir
kistää ja voi parhaimmillaan tuoda jotain 
uutta aselajiin kuin aselajiin ja sen koulu
tukseen. 

UUSIA HAASTEITA, VAIHTUVIA 
TEHTÄVIÄ 

Lyhyen, vajaan viiden vuoden pituisen 
sotilasurani aikana olen ehtinyt työsken
nellä kolmessa perusyksikössä. 1. Jääkä
rikomppaniassa, missä nimensä mukai
sesti koulutetaan jääkärikomppaniaa. 2. 
Jääkärikomppaniassa, joka vuoroin kou
lutti jääkärikomppaniaa ja esikuntakomp
panian osia. Ja viimeisimpänä tukikomp
paniassa, jossa tuotetaan kranaatinheitin-, 
panssarintorjunta- ja esikuntakomppaniat. 
Olen toiminut joukkueenjohtajana, vara
johtajana ja kouluttajana. 

Ensimmäiset työvuoteni keskityin tu
lenjohtokoulutukseen monessa eri yksikös
sä. Maasotakoululta pääsin kouluttamaan 
tulijoukkuetta kranaatinheitinkomppani
assa. Lyhyen täydennyskoulutuksen ja 
oikeuksien auskultoinnin jälkeen koulutin 
puoli vuotta raskassinkojoukkuetta ja tä
män jälkeen siirryin sujuvasti pataljoonan 
komentopaikalle keskussanomalaitteen 
ääreen viestijoukkueen kouluttajaksi. Uu
sia tehtäviä on taas vuoden vaihtuessa lu
vassa. Seuraavaksi valloitan kranaatinhei-
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tinkomppanian komentopaikan. 
Oman mausteensa arkiseen puurtami

seen ovat tuoneet monet mielenkiintoiset 
kertausharjoitukset, joissa olen saanut 
toimia kouluttajana. Parasta antia ovat 
olleet ne harjoitukset, joissa olen päässyt 
työskentelemään jo varusmiesajalta tuttu
jen reserviläisten kanssa. On palkitsevaa 
nähdä, että oppi on jäänyt mieleen ja on 
muistissa vielä muutaman reservivuoden 
jälkeen. 

Kuten jo aiemmin totesin, tehtävien 
vaihtuvuudessa on puolensa. Aina ei ole 
helppoa astua koulutettavan joukon eteen, 
esiintyä itsevarmana ammattilaisena, jos 
koulutushaara on itsellekin uusi tai koulu
tusaihe vieras. 

Kouluttajana olen kuitenkin aina pyr
kinyt avoimin mielin ottamaan vastaan 
kaiken sen tiedon ja taidon mitä muilta 
kouluttajilta, varusmiesjohtajilta tai kou
lutustilanteesta voin oppia. Ihminen, so
tilas tai kouluttaja, ei varmasti koskaan 
ole täysin valmis jatkuvasti muuttuvassa 
ja kehittyvässä ympäristössä. Ehkä kui
tenkin tulee vielä päivä, jolloin uskallan 
kutsua itseäni rautaiseksi ammattilaisek
si juuri siinä tehtävässä, mihin minut on 
määrätty.D 
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U pseerikoulutlls 
jalka väessä 

Kaksiportaisen tutkintorakenteen 
mukainen upseerikoulutus käynnistyi 
syksyllä 2006, kun 93. kadettikurssi ja 
76. merikadettikurssi aloittivat opinnot 
Kadettikoulussa. Tämä ensimmäinen 
uusimuotoisen upseerikoulutus järjes
telmän mukainen kurssi valmistui so
tatieteiden kandidaateiksi elokuussa 
2009. 

Tähän päivään mennessä viisi sota
tieteiden kandidaattikurssia on aloit-

S 
otatieteiden kandidaatin tutki~non 
laajuus on vähintään 180 opmto
pistettä. Opintojen ensimmäisenä 
vuonna kadetit opiskelevat Maan

puolustuskorkeakoulussa tutkintoon joh
tavia perusopintoja maaliskuun loppuun 
saakka. Tämän jälkeen he siirtyvät puo
lustushaarakouluihin opiskelemaan puo
lustushaaransa mukaiset perusopinnot, 
jonka jälkeen he palaavat takaisin Santa
haminaan. 

Toisen vuosikurssin alussa kadetit va
litsevat itselleen aselajin sekä opintojen 
pää- ja sivuaineen. Valittujen aineopinto
jen suorittaminen sekä kandidaatin tutki
mustyön laatiminen ovat toisen vuoden 
opintojen keskeiset teemat. Aselajivalin
tojen mukainen aselajijakso käynnistää 
kolmannen vuosikurssin ase- ja toimiala
kouluissa. Jääkäri-, tiedustelu- ja kranaa
tinheitinopintosuunnat toimeenpannaan 

tanut opinnot ja kaksi niistä on jo 
valmistunut. Tämän lisäksi edellisen 
upseerikoulutusjärjestelmän kandi
daatit ovat aloittaneet maisteriopinnot 
vuonna 2009. He valmistuvat suunni
telman mukaisesti syksyn 2011 kulu
essa. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan 
Maasotakoulussa annettavaa jalkavä
en upseerikoulutusta. 

' . . 
• • • • 

Kirjoittaja, kapteeni Tommi liskonmäki 
palvelee Maasotakoulun koulutuskeskuk
sen korkeakouluosaston apulaisosasto
päällikkönä. 

Maasotakoulussa ja panssariopintosuunta 
kadetit Panssarikoulussa. 

Sotatieteiden maisterin tutkinnon laa
juus on vähintään 120 opintopistettä. 
Opintojen ensimmäisenä vuonna opiskel-
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- ._ _ 

Jaan Maanpuolustuskorkeakoulussa paa
sääntöisesti pää- ja sivuaineopintoja sekä 
laaditaan Pro Gradu-tutkimustyötä. Toisen 
ja samalla viimeisen vuosikurssin syksyl
lä maisteriopiskelijat siirtyvät oman asela
jinsa mukaisiin aselaji- ja toimialakoului
hin. Tämä aselajijakso kestää noin kolme 
kuukautta. Jalkaväen koulutushaarajako ja 
koulutuspaikat noudattavat samaa kaavaa 
kuin sotatieteiden kandidaattiopinnoissa. 

SOTATIETEIDEN KANDIDAATTI
OPINNOT JALKAV ÄESSÄ 

Sotatieteiden kandidaatin tutkintojak
son tavoitteena on antaa kadeteille val
miudet toimia sodan ajan perusyksikön 
päällikön tehtävissä, rauhanajan perusyk
sikön kouluttajan tehtävissä sekä taiste
luammuntojen johto-, varo- ja toimihen-

kilötehtävissä. Lisäksi opintojen aikana 
kehitetään opiskelijoiden johtamiskäyttäy
tymistä ja ylläpidetään jalkaväkihenkeä. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jal
kaväkikadetit opiskelevat sekä tutkintoon 
johtavia opintopisteitä että opintoviikkoja 
kerryttäviä sotilasammatillisia opintoja 
koko kolmannen vuosikurssin . Viimeiseen 
opiskeluvuoteen sisältyy myös kuukauden 
kesäloma ja kahden viikon yhteiskoulutus
jakso Maanpuolustuskorkeakoulussa juuri 
ennen valmistumista. Tutkintoon johtavat 
opintojaksot ja sotilasammatilliset opin
not ovat sijoitettu läpivientisuunnitelmaan 
nousujohteiseksi kokonaisuudeksi , jossa 
molemmat tukevat toisiaan edellä mainit
tujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tiedustelujoukkueen taistelutekninen harjoitus . 
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TUTKINTOON JOHTAVAT OPINNOT 
JALKAVÄESSÄ- SOTATAITO 

Kaikki Maasotakoulussa olevat jalka
väkikadetit opiskelevat valitusta koulutus
haarastaja pää- ja sivuaineesta riippumatta 
sotataidon opintoihin kuuluvan Taktiikan 
soveltaminen - opintojakson . Tässä opin
tojaksossa kadetit soveltavat komppanian 
taktiikan perusteita kaikissa taistelula
jeissa koulutushaaransa mukaisesta näkö
kulmasta. Tavoitteena on oppia jalkaväen 
taktiset käyttöperiaatteet ja niiden sovel
taminen erilaisissa tilanteissa ja olosuh
teissa. Käytännön kautta harjaantuminen , 
tilanteenarvio- ja päätöksentekoprosessi 
sisältäen päätöksen toimeenpanon tapah
tuu maastoharjoituksissa, joissa kadetit 
toimivat kukin vuorollaan komppanian 
päällikön, varapäällikön ja tulenjohtopääl
likön tehtävissä. 

Syksyllä alkava opintojakso on ra
kennettu komppanian tulenjohtotoimin
nasta edeten komppanian puolustuksen 
ja linnoittamisen kautta komppanian 
hyökkäykseen . Tämän jälkeen siirrytään 
koulutushaarakohtaiseen osuuteen, jos
sa opiskellaan taistelutekniset perusteet 
joukkuetasolla, jonka jälkeen siirrytään 
komppaniatason taktiikkaan. Jääkärika
detit opiskelevat pataljoonan panssarin
torjuntajoukkojen, kranaatinheitinkadetit 
pataljoonan kranaatinheitinjoukkojen ja 
tiedustelukadetit pataljoonan ja yhtymän 
tiedustelujoukkojen taistelutekniikkaa ja 
taktiikkaa. 

Kevätlukukauden alussa testataan ka
dettien laatimia komppanian taistelusuun
nitelmia puolustuksessa KESI -simulaat
toriharjoituksessa. Seuraavana vuorossa 
on joukkueen taistelutekniikkaharjoitus 
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rakennetulla alueella jatlcuen komppanian 
taktiikan harjoituksena taajamassa. Vii
meiset komppaniatason harjoitukset ovat 
viivytys ja taistelu erityistilanteissa. Vii
vytyksessä harjaannutaan myös yhteistoi
mintaan paikallisjoukkojen kanssa ja tais
telussa erityistilanteessa keskitytään muun 
muassa SIETO -vaiheen toimintaan sekä 
viranomaisyhteistyöhön poikkeusoloissa. 

Taktiikan soveltaminen huipentuu 
joukkoyksikön taisteluun, jossa opiskel
laan pataljoonan tiedustelun ja taistelun 
perusteet tiedustelu-upseerin näkökulmas
ta. Kaikki opintojaksolla käsiteltävät asiat 
antavat käytännön perusteita työelämään 
liittyviin koulutustehtäviin sekä sodan 
ajan tehtävän suunnitteluun. Opintojak
son suorittaminen antaa harjaantumisen 
jälkeen edellytykset sodan ajan perusyksi
kön päällikön tehtäviin. 

MUUT TUTKINTOON JOHTAVAT 
OPINNOT 

Kaikille yhteisenä opintojaksona on 
johtamisen opintoihin kuuluva Johtajuu
den kehittämisen perusteet -opintojakso. 
Se sisältää johtajuuden kehittämisen jat
kuvan näytön niin kasarmi- kuin maasto
olosuhteissa. Johtajuuden kehittämisen 
työkaluina käytetään johtamissuoritusten 
arviointia, vertaispalautteita, johtamispro
fiileja ja itsearviointeja. 

Muut tutkintoon johtavat opinnot 
määräytyvät valitun pää- ja sivuaineen 
mukaisesti. Näitä opintoja suoritetaan 
Maanpuolustuskorkeakoululta annettujen 
perusteiden mukaisesti pääsääntöisesti 
etätehtävinä niille erikseen varattuina ai
neopintopäivinä. Toisen vuosikurssin ai
kana aloitettu kandidaatin tutkimustyön 
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laatiminen jatkuu Maasotakoulussa palau
tuspäivään eli kolmannen vuoden kevää
seen saakka. 

SOTILASAMMATILLISET OPINNOT 
JALKAVÄESSÄ 

Tutkintoon johtavien opintojen rinnal
la opiskellaan opintoviikkoja kerryttäviä 
sotilasarnrnatillisia opintoja, niiden hy
väksytysti suorittaminen on edellytys up
seerin virkaan nimittämiselle. Sotilasam
matillisissa opinnoissa opetetaan perusteet 
perusyksikön koulutuksen suunnittelusta 
ja toteuttamisesta varusmieskoulutuksen 
eri.kois- ja joukkokoulutuskausilla. Lisäksi 
yhteiset opinnot sisältävät tulen kokonais
tehokkuuteen liittyvän todennäköisyyslas
kennan ja puolustusvoimien C-ajoneuvon 
kuljettajakoulutuksen.Koulutushaaroittain 
eriytyvissä sotilasammatillisissa opinnois
sa jääkäri.kadetit kertaavat jalkaväkijouk-

kueen keskeisimmän kaluston pitämällä 
toisilleen aiheeseen liittyviä kadettiharjoi
tuksia. Heille koulutetaan myös panssa
rintorjuntaohjusjärjestelmät pstohj-2000 
ja NLAW ennen taktiikan soveltamiseen 
kuuluvaa pataljoonan panssarintorjunta
joukkojen taistel utekniikkaharjoi tusta. 

Kalustokurssien jälkeen koulutetaan 
joukkueen taisteluammuntojen suunnit
telun ja johtamisen perusteet. Joukkueen 
taisteluarnrnunnan johtamiskurssi sisältää 
lisäksi pstohj-2000 ja NLAW:n tulitoi
minnan valvojan ja partio-ryhmätason 
taisteluammuntojen johtamiskoulutuksen. 
Joukkueen taisteluammunnan johtamis
kurssi huipentuu joukko-osastojen jouk
kokoulutuskauden jalkaväkijoukkojen 
ampumaharjoituksiin tukeutuen ja jouk
kueen taisteluammunnan ml. pstohj-2000 
ja NLAW johtamisen näyttökokeisiin. 
Näyttökokeessa kadettien tulee osoittaa 
osaarnistasonsa käytännössä. Varomäärä-

Vahvennetun joukkueen taisteluammuntojen johtamiskurssi Sotinpurossa. 
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ysosaamista mitataan teoriakokeella en
nen kuin ammunnan johtarnisoikeuksia 
voidaan esittää myönnettäväksi. 

Kranaatinheitinopintosuunnan kadet
tien sotilasarnrnatilliset opinnot alkavat 
kevyen ja raskaan kranaatinheittimen ka
lustokursseilla. Kalustokurssien jälkeen 
toteutetaan opettajajohtoiset perusarn
munnat. Tulijoukkueen valvojan tehtävien 
koulutuksen kautta edetään tulenjohtoero
tuomarin ja kranaatinheitinammuntojen 
johtajan koulutukseen. Oikeuksiin liittyvät 
käytännön näytöt annetaan samoissa am
munnoissa jääkäri- ja tiedustelukadettien 
kanssa, jossa jääkäri- ja tiedustelukadetit 
toimivat kokonaisammunnan johtajina ja 
kranaatinheitinkadetit tulenjohtoerotuo
mareina ja ammuntaa tukevan tulijouk
kueen valvojina sekä kranaatinheitinjouk
kueen ammunnan johtajina. Osaaminen 
tulee osoittaa varomääräyskuulusteluissa 
ja käytännön johtamissuorituksilla. 

Tiedusteluopintosuunnan kadettien 
sotilasammatilliset opinnot alkavat tie
dustelumiehen perustoiminnoista edeten 
ryhmän taistelutekniikasta joukkuetasolla 
oman kaluston tuntemusta ja vastustajan 
kaluston tunnistamista unohtamatta. Tais
teluammuntojen johtamisoikeuksien osal
ta tiedusteluopintosuunnan kadetit auskul
toivat samat joukkueen taisteluammunnan 
johtarnisoikeudet kuin jääkärit, mutta 
harjaantuvat myös koulutushaaransa mu
kaisissa taisteluammunnoissa. Edellä 
mainittujen oikeuksien lisäksi kaikki kou
lutushaarat saavat myös koulutuksen ilma
torjuntakonekiväärille ja antavat johtamis
oikeuksiin liittyvät näytöt kuten muissakin 
oikeuksissa. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

SOTATIETEIDEN MAISTERIKURSSIN 
JALKAVÄKIOPINNOT 

Jalkaväen sotatieteiden kandidaattitut
kinnon suorittaneiden luutnanttien jalka
väkilin jan keskeisin tutkintoon johtava, ja 
sotataitoon kuuluva, kuuden opintopisteen 
laajuinen opintojakso on Nykyaikaisen 
taistelun erityispiirteet. Tämän jakson ta
voitteena on antaa pataljoonan taktiikan 
perusopetus puolustuksessa ja hyökkäyk
sessä näkökulmana sodan ajan pataljoonan 
komentajuus. Opintojakso sisältää myös 
maavoimien yhteistoimintaharjoituksen, 
johon kaikki (pl. helikopteriohjaajaopin
tosuunta) maasotalinjan sotatieteiden 
maisteriopiskelijat osallistuvat. 

Opintojakson suorittaminen antaa edel
lytykset harjaantumisen jälkeen sodan 
ajan joukkoyksikön pataljoonaupseerin 
ja komentajan tehtäviin. Maisterikurssin 
sotilasammatilliset opinnot toteutetaan 
kolmen opintoviikon laajuisina koulutus
haaroittain. Jääkäriluutnanttien sotilasam
matilliset opinnot tähtäävät rauhan ajan 
perusyksikön pääkouluttajan valmiuk
siin. Kranaatinheitin- ja tiedusteluopin
tosuuntien luutnantit syventävät taktista 
osaamistaan ja johtarnisvalmiuksiaan 
kranaatinheitin- ja tiedustelukomppanian 
päällikön näkökulmasta koulutushaaransa 
mukaisesti.D 
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Upseerina jalkaväen 
perusyksikössä 

Kadettikurssin 94 luutnanttien val
mistuttua 26.8.2010 nuoremman up
seerin virkoihin, sai puolustusvoimat 
yhteensä 30 uutta jalkaväkiupseeria 
riveihinsä. Näistä 15 valmistui jääkäri-, 
11 kranaatinheitin- ja neljä panssari
opintosuunnalta. Kolme vuotta kestä
nyt sotatieteiden kandidaatin tutkinto 
huipentui viimeisen vuoderi aselajiope
tukseen, jonka aikana opiskelijat kou-

N uorten upseereiden perehdyttä
misen toteutti Kainuun Prikaatin 
Esikunta. Jokainen esikunnan 
osasto esitteli toimintaansa yh

teensä viikon kestäneessä tapahtumassa. 
Mitään "avaimia onneen" ei tapahtumassa 
jaettu. Kyseessä oli enemmänkin lämmin
henkinen muistutus siitä, että perusyksikkö 
ja sen kouluttaja eivät ole yksin, vaan apu 
on yhtä lähellä kuin lähin puhelin. 

Varsinainen leipätyö, varusmiesten kou
luttaminen, alkoi perehdyttämisviikon jäl
keen. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että 
sotatieteiden kandidaatit valmistuvat juuri 
erikoiskoulutuskauden alussa. Erikoiskoulu
tuskaudella lukuisat kurssit, kuten jääkäri-, 
sinkomies- ja konekiväärikurssi työllistävät 
yksikön jokaista työntekijää, jolloin myös 
uusi tulokas saa koulutustapahtumia suun
niteltavakseen. Koulutustapahtumat eivät 
ole kuitenkaan ylitsepääsemättömän vaikei
ta tuoreenkaan työntekijän suunnitella, sil
lä koulutusryhmien koot ovat enimmilJään 
joukkueen vahvuisia. Koulutustapahtumat, 
kuten ryhmän puolustukseen ryhmittymi-
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lutettiin ensimmäistä työtehtäväänsä, 
varusmieskouluttajan tehtävää, varten. 

Tässä artikkelissa kerrotaan nuo
ren jalkaväkiupseerin arjesta joukku
een kouluttajana Kainuun Prikaatissa. 
Lisäksi artikkelissa vertaillaan Maa
sotakoululta saatujen oikeuksien, pä
tevyyksien ja muiden valmiuksien yh
teensopivuutta jalkaväen perusyksikön 
asettamiin vaatimuksiin. 

Kirjoittaja, luutnantti Tuomo Sutinen pal
velee Kainuun Prikaatiin kuuluvan Kai
nuun Jaäkäripataljoonan toisessa fääkä
rikomppaniassa. 

nen tai polttotaisteluharjoitus, ovat nuorelle 
kouluttajalle oivallisia tilaisuuksia kokeil
la siipiään ennen joukkokoulutuskautta ja 
edelleen haastavampia harjoituksia. 

Omat kouluttajatehtäväni ovat tähän 
mennessä olleet niin monipuolisia kuin ne 
nyt voivat olla. Yhtenä päivänä johdan am
muntoja ampumaradalla ja toisena päivänä 
taisteluammuntaa erikoiskoulutuskauden 
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umpumaharjoituksessa. Kolmantena päivä
nä koulutan asutuskeskustaistelua ja neljän
tenä päivänä käsittelen loma-anomuksia ja 
kirjaan varusmiesten suorituksia tietojärjes
telmään. On ollut etuoikeus päästä töihin 
yksikköön, johon tuntee olevansa tervetul
lut . Tervetullut olo tulee ensisijaisesti siitä, 
että kun uusi työntekijä tulee töihin, hänelle 
annetaan heti töitä. Töiden antaminen on 
osoitus luottamuksesta ja siitä, että uuden 
työntekijän osaamista arvostetaan. 

ARVIOINTIA JA VERTAILUA 

Miten Maasotakoulun opetus on tuke
nut ensimmäisen työtehtäväni asettamia 
vaatimuksia? Ensimmäiseksi on todettava, 
että vuoden aselajiopetusjakso ei luonnol
lisestikaan ole tarpeeksi pitkä antaakseen 
opiskelijoille täysiä valmiuksia kouluttajan 
uraa varten. Mielestäni tämä tosiasia on 
huomioitu Maasotakoululla hyvin. Opetus
suunnitelmaan ei ole yritetty mahduttaa kai
kenkattavaa koulutusta vaan koulutukselle 
on luotu selkeä painopiste. Painotus asela
jiopetuksessa on selkeästi sodan ajan tehtä
vän harjoittamisessa sekä eri oikeuksien ja 
pätevyyksien hankkimisessa. Oikeuksien 
ja pätevyyksien kirjo on todella laaja. Am
munnan johtamisoikeudet hankitaan jouk
kuetasolle asti ja lisäksi johtamisoikeudet 
ohjus-, panssarintorjunta- sekä ilmatorjun
takonekivääriammuntoihin. Nämä oikeudet 
mahdollistavat nuoren kouluttajan käytön 
minkä tahansa koulutuskauden harjoituk
sessa, siis ainakin oikeuksien puolesta. So
dan ajan tehtävän harjoittaminen puolestaan 
tukee varusmiesten kouluttamista koulutta
jan oman näkemyksen laajentumisen kautta. 
Tämä korostuu varsinkin kun koulutukses
sa siirrytään perusharjoituksista joukkue
komppania tason harjoituksiin. 

Jalkaväkilinjan viimeisinä päivinä har
mittelin sitä, miten olisimme voineet olla 

Jalkaväen vuosikirja 2011 -2012 

enemmän varusmiesten kånssa tekemisissä 
viimeisen kouluvuoden aikana, jotta jokai
nen olisi saanut pientä rutiinia johtamiseen
sa. Johtamaan kun ei opi kuin johtamalla 
ja kadeteista muodostettu työryhmä ei ole 
sama asia kuin varusmiesjoukkue. Jälkikä
teen ajateltuna meille kuitenkin annettiin 
mahdollisuus työskennellä varusmiesten 
kanssa juuri niissä tilanteissa, missä eniten 
harjaantumista kaivattiin: taisteluammun
noissa ja kaksipuolisissa simulaattorihar
joituksissa. Näissä tilanteissa kouluttaja 
joutuu valmistelemaan, kouluttamaan, val
vomaan ja antamaan palautetta. Kaava on 
täysin sama kuin missä tahansa muussakin 
koulutustapahtumassa. Erona on ainoastaan 
haasteen määrä, jota kovat ampumatarvik
keet ja simulaattoriharjoituksessa olleet 
rynnäkkövaunut kasvattavat. Näin ollen 
voisikin todeta, että jalkaväkilinjan opetus 
piti sisällään johtaja- ja kouluttajakoulutusta 
haastavimmassa muodossa luoden näin ko
kemuspohjan nuorille luutnanteille käytössä 
olevan ajan puitteessa. Olen huomannut, 
että koulutusrutiini tulee ajan kanssa ja se 
pieni jännitys lakkaa olemasta muutaman 
koulutussuorituksen jälkeen. 

Jalkaväkilinjan opinnot pitivät sisällään 
nuoren kouluttajan kannalta tärkeimmät ko
konaisuudet. Vaikka aselajivuosi ei teekään 
nuoresta luutnantista valmista kouluttajaa, 
antaa se hänelle vankat perusteet koulutta
misesta sekä työvälineet itsensä jatkuvaan 
kehittämiseen. Uuden koulutusjärjestelmän 
myötä sotatieteiden kandidaateilla on etuoi
keus käydä töissä ennen maisteriopintojaan. 
Tämä työjakso on mielestäni äärettömän 
tärkeä nimenomaan itsensä kehittämisen ja 
uuden oppimisen kannalta. Vaikka työteh
tävät maisteriopintojen jälkeen ovat vielä 
tuntemattomat, on mahdollista että tuore 
maisteri ei pääse enää kouluttamaan. Tämän 
vuoksi neljän vuoden työharjoittelusta on 
otettava kaikki irti, iloineen ja suruineen.D 
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Upseerien johtajakoulutuksen 
kehittämistarpeet 2010-luvulla 

Upseerikoulutuksen tehtävänä on tuottaa Puolustusvoimien ja Rajavar
tiolaitoksen sodan ja rauhan ajan tehtävissä tarvittava osaava ja motivoi
tunut upseeristo. Upseerin tehtävien hoitaminen edellyttää monipuolista 
osaamista, joka sisältää monia osaamisalueita. Maanpuolustuskorkeakou
lun strategian tarkistustyön yhteydessä esille nousi peruskysymys upsee
rin tärkeimmästä osaamisalueesta, valmiudesta johtaa ja toimia johtajana. 
Vuonna 2010 julkaistussa strategiassa ydintehtävä määritettiin uudella ta
valla. Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu johtajia asiantuntijaval
miuksin. Johtaminen, johtamisen opetus ja johtajakoulutus nostettiin toi
minnan keskiöön. Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen ja koulutuksen 
tulee siis ensisijaisesti luoda johtajille osaamista ja valmiuksia. 

J 
ohtajakoulutus on ollut aina keskei
nen osa upseerikoulutusta. Haastee
na on ollut erottaa käytännössä, mikä 
on puhtaasti varsinaista johtamiseen 

kuuluvaa asiaa ja mikä jotakin muuta, 
taktiikkaa, tekniikkaa vai koulutustaitoa. 
Käytännön työssä niiden erottaminen toi
sistaan ei olekaan tarpeen. Opetuksessa 
tilanne on haasteellinen erityisesti sisältöä 
ja opetus vastuuta määritettäessä. Mitä joh
tamiseen kuuluvia asioita pitäisi opettaa ja 
kenelle niiden opettaminen kuuluu? Toi
nen haasteellinen kysymys on ollut teori
an ja käytännön välinen suhde. Maanpuo
lustuskorkeakoulun perustamisen jälkeen 
korostunut akateeminen suunta on tullut 
askeleen taaksepäin ja tällä hetkellä ope
tuksessa ja tutkimuksessa haetaan tasapai
noa teoriaopetuksen ja käytännön harjoit
telun välillä . Teorian tuoma ymmärrys ja 
käytännön harjoittelun tuoma osaaminen 
ovat molemmat yhtä tärkeitä valmiuksien 
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Kirjoittaja, eversti Max Sjöblom palvelee 
Maanpuolustuskorkeakoululla Johtami
sen ja sotilaspedagogiikan laitoksen joh
tajana. 

saavuttamiseksi . Teoriaopetuksen ja käy
tännön harjoittelun välistä kuilua on ka
vennettu ja sitä pitää aktiivisesti kaventaa 
kaikilla opetuksen tasoilla 

Johtamisen nostaminen upseerin osaa
misen ja opetuksen keskiöön on kuitenkin 
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merkittävämpi asia kuin pikaisen tarkas
telun pohjalta saattaa tuntua. Muutos vai
kuttaa Maanpuolustuskorkeakoulun aine
laitosten lisäksi kaikkien puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialakoulujen opetukseen. 
Kaikkien sotatieteellisten oppiaineiden ja 
sotilasammatillisten opintojen tulee tuot
taa johtamiseen liittyviä valmiuksia ja 
osaamista. Opetusta tulee tarkastella aikai
sempaa selkeämmin ja johdonmukaisem
min johtamisen näkökulmasta ja tarpeista. 
Johtamisesta tulee tietyllä tavalla kaiken 
opetuksen kattokäsite ja johtolanka. 

Johtamisen kokonaisvaltainen hahmot
taminen ja sen tärkeyden korostaminen 
synnyttävät merkittäviä kehittämis- ja 
tarkistamistarpeita kaikkeen upseerien 
opetukseen ja koulutukseen. Käytännössä 
se tarkoittaa opetuksen sisältöjen ja to
teutuksen sekä opetuksen rajapintojen ja 
opetusvastuun uudelleenarviointia , mää
' ittämistä ja muuttamista. Muutos koskee 
Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitok
sia, joiden tulee kehittää opetustaan niin, 
että omien erityisalojensa valmiuksien 
lisäksi ne tuovat oman osansa upseerien 
johtamisvalmiuksien kehittymiseen . Myös 
puolustushaara- , aselaji- ja toimialakoulu
jen on tarkistettava opetustaan johtamis
valmiuksien luomisen näkökulmasta . 

.IOHTAJAKOULUTUS ON MONEN 
l'OIMUAN VASTUULLA OLEVA 
\ HTEINEN KOKONAISUUS 

Sotakouluissa kyetään antamaan perus
teet johtamisesta ja siihen liittyvistä asiois
ta. Osaamisen syventäminen tapahtuu ja 
johtajaksi harjaannutaan käytännön töissä 
joukko-osastoissa ja esikunnissa. Niiden 
merkitys upseerien johtajana kehittymi
sessä on keskeinen. Joukko-osastojen ja 
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esikuntien tulee tiedosta.{ oma vastuunsa 
ja ylläpitää selkeä järjestelmä, jolla jokai
sen upseerin johtamisvalmiuksia ja osaa
mista kehitetään suunnitelmallisesti , ko
konaisvaltaisesti ja monipuolisesti työssä 
oppimisen sekä täydennyskoulutuksen 
avulla. 

Jotta joukko-osastot ja esikunnat kyke
nevät hoitamaan oman osuutensa, niillä 
on oltava riittävän hyvä kuva sotakouluis
sa annettavasta johtamiskoulutuksesta ja 
-opetuksesta sekä niiden yhteydessä saa
vutettavasta osaamisesta. Vaikuttaa kui
tenkin siltä, että kaikissa joukko-osastoissa 
ja esikunnissa ei ole tällä hetkellä selkeää 
kuvaa nykyisestä koulutusjärjestelmästä 
ja siitä, mitä pääaineisiin perustuva tutkin
to tarkoittaa saavutettavan osaamisen nä
kökulmasta. Esimerkiksi johtamista pää
aineena opiskelee vain noin 20 prosenttia 
perustutkinnon opiskelijoista. 

Upseeri on itse vastuussa omien johta
javalmiuksiensa kehittämisestä. Jokaisella 
upseerilla on oltava halu ja valmius kehit
tyä johtajana. Halu kehittyä monipuolises
ti on kaiken lähtökohta. Upseerin on aktii
visesti haettava mahdollisuuksia kehittää 
omia johtamisvalmiuksiaan. Virkauran 
aikana tähän tarjoutuu monia tilaisuuksia, 
esimerkiksi virkakurssit, tehtäväkierto, 
erilaiset harjoitukset ja kriisinhallintateh
tävät . 

JOHTAMISEN OPETUKSEEN LIITTYY 
PALJON HAASTEITA 

Johtamiseen kuuluu monia osakoko
naisuuksia. Johtamiseen vaikuttaa myös 
monia tekijöitä , kuten toimintaympäristö, 
johtamisympäristö , johtamisen osa-alueet, 
johtajan asema, organisaatio, organisaatio
kulttuuri, eri johtamistasot ja erilaiset joh-
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Opetus perustuu tutkimuk
seen ja alan parhaisiin 
käytäntöihin. 

dettavat. Pelkästään käsitteenä 
johtaminen on monitahoinen ja 
se on vaikeasti määritettävissä 
yksiselitteisesti. Johtamiseen 
liittyy myös paljon erilaisia 
teorioita, johtamisoppeja ja 
johtamista tukevia järjestelmiä. 
Puolustusvoimienkin käytössä 
on useita erilaisia johtamis
malleja ja -oppeja. 

Johtamisen monitahoisuus 
on opetuksen näkökulmasta 
melkoinen haaste. Kaikkea 
ei voida eikä ehditä opettaa. 
Peruskysymyksiä ovat, mihin 
asioihin sotilasopetuslaitoksis
sa annettavassa johtamiskou
lutuksessa ja opetuksessa tulee keskittyä 
upseerikoulutuksen eri tutkintotasoilla 
ja mikä on pakko jättää muualla opetet
tavaksi ja opittavaksi. Tasapainoisen ko
konaisuuden muodostamista vaikeuttaa 
myös se, että opetuksesta ja opetuksen 
sisällöistä on hyvin erilaisia ja ristiriitaisia 
näkemyksiä upseerikunnan keskuudessa. 
Osa upseereista on sitä mieltä, että ope
tuksessa tulee keskittyä sodan ajan johta
misvalmiuksien luomiseen. Osan mielestä 
sotakouluissa tulee painottaa rauhan ajan 
tehtävissä tarvittavien valmiuksien luomi
seen. 

Johtamisen opetus on perinteisesti pe
rustunut tehtävätaktiikkaa korostavaan nä
kemykseen siitä, että saman johtajan tulee 
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osata suunnitella ja toimeenpanna, luoda 
välineensä, kouluttaa joukkonsa ja johtaa 
sitä henkilökohtaisesti taistelussa. Nykyi
nen toimintaympäristö, johtamisjärjestel
mät, organisaatiot ja niiden toimintatavat 
eivät enää täysin sovi perinteiseen malliin. 
Erityisesti monikansalliset esikunnat ja 
hajautettu johtaminen vaativat jaettua joh
tajuutta, koordinaatiokokouksia vuorovai
kutustaitoineen ja vahvaa asiantuntemus
ta. Muutos on osattava ottaa huomioon 
johtamisen opetuksessa unohtamatta kui
tenkaan suomalaisen upseerin perinteisiä 
vahvuuksia. 

Puolustusvoimille on laissa annettu 
kolme päätehtävää. Tehtävien perusteella 
upseeri joutuu valmistautumaan siihen, 
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että hän toimii johtajana erilaisissa toimin
taympäristöissä. Toimintaympäristöt poik
keavat toisistaan melkoisesti ja aiheuttavat 
haasteita johtamiselle ja sen opettamiselle. 
Rauhan ajan toimintaympäristössä edelly
tetään erilaista johtamisen osaamista ja 
johtajana käyttäytymistä kuin sodan ajan 
toimintaympäristössä. Kriisinhallintateh
täviin liittyvä kansainvälinen toimintaym
päristö tuo lisäksi omat vaatimuksensa 
johtamiseen ja toimintaan. 

Johtajakoulutuksessa tulisi antaa riittä
vät perusteet kaikkia edellä mainittuja toi
mintaympäristöjä varten. Haasteellisuutta 
lisää se, että kussakin toimintaympäris
tössä esimerkiksi tehtävät, käytössä olevat 
johtamisjärjestelmät, johtamisen työkalut, 
prosessit, toimintakulttuuri ja johdettavat 
poikkeavat toisistaan. Yhtenäistä, kaiken 
kattavaa perustaa ei ole olemassa. Esi
merkiksi johtamisen kannalta on eri asia 
johtaa rauhan aikana esikunnassa työsken
televiä asiantuntijoita tai siviilejä kuin so
dassa äärimmäisen kriittisissä olosuhteissa 
toimivia sotilaita. Miten ja missä määrin 
toisistaan poikkeavat toimintaympäristöt 
tulee ottaa huomioon opetuksessa? 

Jo rauhan aikana upseerin tehtävät 
vaihtuvat virkavuosien aikana monta ker
taa. Tehtävien vaihtumiseen liittyy usein 
muutos virka-asemassa, roolissa, tehtävien 
luonteessa, toimintakulttuurissa, alaisten 
määrässä ja johtajaan kohdistuvissa odo
tuksissa. Päällikkö- ja komentajatehtävissä 
toimivalta upseerilta edellytetään erilaista 
osaamista ja johtamiskäyttäytymistä kuin 
toimistoupseerin tai asiantuntijan tehtä
vissä toimivalta upseerilta. Virkauran ke
hittymisen myötä myös johtamisen taso ja 
siihen liittyvät osaamisvaateet muuttuvat. 
Upseeri kohtaa uransa aikana useita eri
laisia johtamisympäristöjä. Tietyssä teh-
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tävässä ja ympäristössä johtajan odotetaan 
olevan suuntaa näyttävä, visioiva ihmisten 
johtaja. Tietyssä tehtävässä ja ympäristös
sä taas johtajan tärkein tehtävä on asioiden 
järjestely ja johtaminen. 

Toimintaympäristö on myös jatkuvas
sa muutoksessa. Elämme tällä hetkellä 
kompleksisessa johtamisen maailmassa, 
jonka tunnuspiirteitä ovat useat erilaiset 
totuuskäsitykset, erilaiset johdettavat mo
nimuotoisine maailmankatsomuksineen 
ja arvoineen, yhteiskunnan ja johtamisen 
teknistyminen, tiedon lisääntyminen ja 
median vaikutuksen kasvaminen ja niin 
edelleen. Seuraava jo nähtävissä oleva vai
he on postmodemin johtamisen maailma, 
jossa tulevat korostumaan innovatiivisuus, 
visioiden luontikyky ja niiden sitominen 
toimintaan. Ihmisten johtamisen merkitys 
kasvaa. Olemassa olevan toimintaympä
ristön ja tulevan muutoksen havainnoin
nin, ymmärtämisen sekä niistä johtuvien 
muutostarpeiden on oltava osa upseerien 
johtajakoulutusta. Miten jatkuva muutos 
ja muutoksen toimeenpanokyky tulee ot
taa huomioon opetuksessa ja millä tavalla 
ne on tarkoituksenmukaista opettaa? 

UPSEERILTA VAADITAAN SEKÄ 
KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ ETTÄ 
TEOREETTISUUTTA 

Johtaminen ja sen ymmärtäminen 
edellyttävät johtamisen kokonaisuuden 
ja siihen liittyvien osakokonaisuuksien 
ja tekijöiden hahmottamista. Erilaiset 
toimintaympäristöt, upseerin tehtävät ja 
virkaura edellyttävät sekä käytännölli
syyttä että teoreettisuutta. Teoreettisuus 
ja käytännöllisyys eivät ole toisiaan pois
sulkevia, vaan kiinteästi tosiinsa liittyviä 
osakokonaisuuksia. Johtajakoulutuksessa 
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tulee kumpaakin viedä eteenpäin kiinteä
nä kokonaisuutena. 

Johtamisen opintojen kokonaistavoit
teet voidaan kiteyttää neljään tavoittei
seen: Olla johtaja, osata johtaa, ymmärtää 
johtamista ja tutkia johtamista. Haasteel
lista on se, että jokaisen upseerin tulisi ke
hittyä kaikkien neljän tavoitteen osalta. 

Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa joh
tamisen perusteiden opettamisesta ja riittä
vien teoreettisten valmiuksien luomisesta. 
Päävastuu siitä on Johtamisen ja sotilaspe
dagogiikan laitoksella. Muut ainelaitokset 
ja sotilasopetuslaitokset osallistuvat omal
ta osaltaan johtamisen opetukseen. Myös 
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Upseerilta vaaditaan käytännöllisyyttä ja 
teoreettisuutta . 

osa käytännön johtamisvalmiuksista luo
daan opintojen aikana. 

Pääosa johtajana kehittymisestä ja har
jaantumisesta tapahtuu joukko-osastoissa 
ja esikunnissa toimimalla upseerin moni
puolisissa tehtävissä. Kokonaisvaltainen 
kehittyminen edellyttää suunnitelmallista 
tehtäväkiertoa ja jatkuvaa nousujohteista 
opiskelua virkaura- ja muilla kursseilla. 
Päävastuu johtajana kehittymisestä ja val
miuksien hankkimisesta on kuitenkin viime 
kädessä jokaisella upseerilla itsellään. D 
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SA-joukkoyksikön tiedustelujoukkueen 
ja -ryhmän johtajalle 

asetettavat koulutusvaatimukset 

SA-joukkoyksikön komentaja 
tarvitsee päätöksentekonsa tuek
si ennen kaikkea tietoa. Suunnit
teluvaiheessa tiedon määrällä ja 
laadulla on iso merkitys siihen, 
kuinka hyvin komentaja onnistuu 
päätöksenteossaan. Tässä vaiheessa 
komentaja pystyy tekemään alusta
van päätöksensä jo olemassa olevi
en faktojen perusteella; tieto omien 
joukkojen suorituskyvystä, tausta
tietoja toimintaympäristöstä ja -olo
suhteista, tieto operaatioon käytet
tävissä olevista omista tai ylemmän 

K 
un SA-joukkoyksikkö peruste
taan, sen tiedustelujoukkueen 
kouluttamisesta vastaa hyvin 
pitkälle joukkueen oma johtaja. 

Tiedustelujoukkueen johtajan ja ryhmän
johtajien pitää pystyä lyhyessä ajassa kou
luttamaan ja kertaamaan joukkueen jäse
nille tarvittavat tiedot ja taidot ennen kuin 
varsinaiseen tehtävään lähdetään. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että johtajat osaavat 
hyvän koulutustapahtuman suunnittelun 
ja johtamisen periaatteet. Koulutustaidon 
perusteet annetaan reserviupseerikurssin 
aikana, jolloin upseerioppilaille opetetaan 
koulutustapahtumien suunnittelu ja johta
minen sekä harjoitellaan koulutustapahtu
mien pitämistä. Perusteiden opettamisen 
jälkeen on erittäin tärkeää, että johtajat 

johtoportaan resursseista. Pystyäk
seen tekemään lopullisen päätöksen, 
tarvitsee komentaja mahdollisim
man tarkat tiedot vastustajan toi
minnasta; missä vastustaja toimii, 
mikä on sen määrä ja kalusto, mihin 
se suuntautuu ja mitä vastustajan 
joukkoja suuntautuu operaatioalu
eelle lähitulevaisuudessa. 
Näihin kysymyksiin komentaja saa 
vastauksia tiedustelujärjestelmästä, 
jonka tärkein osa on joukkoyksikön 
oma tiedustelujoukkue. 

Kirjoittaja, majuri Marko Pykälämäki 
palvelee Reserviupseerikoulussa Sissi
komppanian päällikkönä. 

pääsevät harjoittelemaan erilaisten kou
lutustapahtumien pitämistä ammattisoti
laiden valvomana myös johtajakaudella. 
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Näistä koulutussuorituksista on ammatti
sotilaiden kyettävä antamaan rakentavaa 
palautetta, jotta kehittymistä kouluttajan 
roolissa tapahtuisi koko varusmiespalve
luksen ajan. Näin luodaan joukkueen- ja 
ryhmän johtajille varmuutta kouluttamis
taidossa, mikä palvelee suoraan SA-tehtä
vän suorittamista. 

PERUSTAIDOT 

Selviytyäkseen mahdollisesti vastusta
jan hallussa olevalla alueella, on tiedus
telujohtajien osattava itse toimia karuissa 
olosuhteissa. Tiedustelijan tuki ja turva 
kulkee hyvin pitkälti itse kannettuna rin
kan kätköissä. Tämän vuoksi luonnon 
tuntemus ja vanhat erämiestaidot tulee 
olla mukana johtajien koulutuksessa. Van
hemmille sukupolville itsestään selvät tai
dot kuten tulen tekeminen märistä puista, 
juomaveden hankinta ja puhdistus luon
nosta, sekä kulkeminen tuntemattomassa 
maastossa eivät välttämättä ole enää kai-

kille nykypäivän nuorille tuttuja taitoja. 
Erätaitojen opettamisella tulee tähdätä sii
hen, että maastossa selviydytään muutama 
vuorokausi omin voimin. 

Suunnistustaito on tiedustelijoiden kou
lutuksessa ensiarvoisen tärkeää. Korosta
malla tätä taitoa johtajien koulutuksessa 
saadaan johtajille ymmärrys siitä, miten 
heidän tulee kouluttaa ja vaatia tätä taitoa 
myös alaisiltaan. Jokaisen tiedustelijan tu
lee olla hyvä suunnistaja,jotta tehtävä pys
tytään täyttämään. Suunnistusharjoittelua 
pitää olla kattavasti koko koulutusajan . 
Suunnistustaitoa pystytään varusmiehille 
helposti kehittämään kaikissa sotaharjoi
tuksissa, kunhan huolehditaan ettei "hyvät 
suunnistajat" ole aina suunnistajina vaan 
tehtäviä kierrätetään kaikille. 

Toimintakyvyn ylläpitäminen vaikeissa 
olosuhteissa asettaa tiedustelutoiminnassa 
isot haasteet. Aina ei ole kuiva ja lämmin 
tukikohta odottamassa määränpäässä. 
vaan tiedustelijoiden tulee pystyä huo
lehtimaan itsestään kaikissa tilanteissa. 

Tiedustelija tarvitsee maastossa liikkuessaan hyviä suunnistus- ja erämiestaitoja. 
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Itsestään ja alaisista huolehtiminen koros
tuu . Tiedustelujohtajan on ymmärrettävä 
nesteen ja ravinnon, tarkoituksen mukai
sien ja kuivien varusteiden, fyysisten ja 
henkisten voimavarojen riittävyyden sekä 
levon merkitys . Huoltamiseen ja toiminta
kyvyn palauttamiseen tehtävän aikana ei 
välttämättä ole aina mahdollisuuksia. Sen 
vuoksi juuri näitä kouluttamalla luodaan 
edellytykset tiedusteluryhmän hengissä 
säilymiseen. Harjoittelemalla esimerkik
si tukikohdan pystyttämistä siten, että se 
saadaan valmiiksi 15 minuutissa, saadaan 
ryhmä lepäämään lämpimään telttaan ja 
levon laatu on hyvä. Toisena vaihtoehto
na on, että ryhmä ei viitsi pystyttää telttaa 
koska siihen menee niin paljon aikaa, ja 
ryhmä makailee kylmissään kuusen alla 
huonosti leväten koko taukoon käytössä 
olevan ajan. 

l<'YYSINEN KOULUTUS 

Vanha sanonta, "hiki säästää verta" , pi
tää tiedustelukoulutuksessa paikkansa. Pel-
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kästään se, että tiedustelijat joutuvat kan
tamaan rinkassa tai repussa tarvitsemansa 
välineistön koko tehtävän ajan asettaa 
tiedustelukoulutettaville keskimääräistä 
tiukemmat fyysiset vaatimukset. Koulu
tettavien on ymmärrettävä pitkäkestoisen 
rasituksen tiedustelijan toimintakyvylle 
asettamat vaatimukset. Siirtymiset jalan 
tai suksilla, sekä marssikoulutus ja niihin 
liittyvä toimintakyvyn palauttaminen to
tuttavat johtajat oikeisiin toimintatapoi
hin ja antavat kokemuspohjaisen tiedon 
fyysisen toimintakyvyn tarpeellisuudesta 
tiedustelijalle. 

Rinkan tai repun kantamisen kannalta 
on myös erittäin tärkeää, että koulutukses
sa otetaan huomioon lihaskuntoharjoittelu. 
Erilaiset kuntopiirit ja tiedustelijan jumpat 
lisättynä puhtaaseen kuntosaliharjoitte
luun edesauttavat jaksamista tehtävässä. 
Fyysisessä koulutuksessa tiedustelujohta
jien tulee pelkkien fyysisten suoritteiden 
lisäksi oppia palautumisen ja lihashuollon 
tärkeys. Johtajille tulee kouluttaa ja opet
taa oikeanlaisia venyttelytekniikoita ja 

Tähystäjä työssään. 
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totuttaa heidät käyttämään näitä luonnol
lisena osana koulutusta ja toimintaa. Joh
tajien tulee ymmärtää, että lihashuollolla 
saavutetaan parempia tuloksia ja vähenne
tään muuten rankan koulutuksen helposti 
tuomia fyysisiä vammoja. 

TUNNISTUSKOULUTUS 

Erittäin tärkeänä osana tiedustelujoh
tajien koulutusta on tunnistuskoulutus. 
Jotta joukkueenjohtaja pystyy antamaan 
vaatimuksia alaisilleen tiedusteltavista 
kohteista, tulee hänellä olla käsitys mil
laista kalustoa vastustajalla on käytössä. 
Tunnistuskoulutuksessa tulee yleistunnis
tuksen kautta edetä vastustajan tärkeim
män kaluston tyyppitunnistamiseen. Mitä 
tarkempia ja oikeampia havaintoja tie
dusteluryhmä pystyy vastustajasta kerto
maan, sitä paremmin komentaja pystyy 
arvioimaan vastassa olevaa vihollista ja 
näin suuntaamaan omia päätöksiään sen 
mukaan. Mahdollisimman tarkat havain
not vihollisesta palvelevat myös ylem
män johtoportaan arviota vastustajasta 
sekä tilannekuvan muodostamista. Täten 
voikin sanoa, että jokaisen tiedusteluryh
män havaitsemat kohteet 
palvelevat suoraan oman 
komentajan lisäksi koko 
tiedustelujärjestelmää. 

Tunni stuskoul utuk
sen järjestäminen ei saa 

Viestitystaidot on hallitta
va kaikissa olosuhteissa . 
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rajoittua pelkästään oppituntimaisiin 
luokassa tapahtuviin koulutuksiin, vaan 
sitä on pitää syventää erilaisissa harjoi
tuksissa. Esimerkiksi tiedusteluryhmän 
mukana olevalla tunnistussimulaattorilla 
voidaan sotaharjoitusten aikana elävöittää 
tähystyspaikan toimintaa huomattavasti. 
Tunnistussimulaattorin avulla saadaan 
huomattavasti enemmän erilaista kalus
toa "kulkemaan" tähystyspaikan ohitse, 
verrattuna siihen että harjoituksen aikana 
saataisiin muutaman kerran kuorma-auto
kolonna ajamaan tähystäjien ohitse. 

Tunnistuskoulutuksen tulisi olla niin 
syvällistä ja koko varusmiespalveluksen 
ajan jatkuvaa, että tiedustelu johtajille saa
taisiin n. 50 tärkeimmän kaluston tyyppi
tunnistaminen hallitsemistasolle. 

VIESTIKOULUTUS 

Tiedustelujohtajien viestikoulutuksen 
merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Voisi 
sanoa, että tiedusteluryhmän hankkimalla 
tiedolla ei ole mitään merkitystä tai tieto 
on vanhentunutta, jos sitä ei pystytä ajois
sa lähettämään eteenpäin. 

Jokaisen tiedustelujohtajan tulee hallita 

X 
ll tivälineiden käsittely hyvin . Viestika

luston käsittelytaito antaa onnistumisen 
dcllytykset koko tiedustelun onnistumi
•lle. Hallitsemalla viestivälineiden käsit

telyn ryhmän johtaja pystyy ratkaisemaan 
1 ulustollisia ongelmia itsenäisesti tiedus-
11•lutehtävän aikana. 

Samoin tiedustelujohtajien tulee osa
lu viestijärjestelmän rakenne ja toiminta, 
,ckä pystyä liittymään viestijärjestelmään 
•rilaisin keinoin. Tähän liittyy myös 
•lektronisen vaikuttamisen ja -tiedustelun 
vllistämisen tunteminen sekä elektronisen 
suojautumisen eri keinojen tunteminen 
esimerkiksi valittaessa oman radioaseman 
paikkaa. 

Tiedustelu joukkueen johtajan ammatti
taito viestillisissä asioissa tulee olla kor
kealla tasolla, jotta hän pystyy jo tehtävän 
suunnitteluvaiheessa huomioimaan mah
dolliset eteen tulevat ongelmatilanteet ja 
käskyttämään tehtävään lähtevällä ryh
mälle toiminta ongelmatilanteissa. 

TULENJOHTOKOULUTUS 

Tiedusteluryhmän mukana ei aina ole 
varsinaisia tulenjohtajia , vaan tarvittaessa 
tiedusteluryhmän johtajan on pystyttävä 
johtamaan itsenäisesti epäsuoraa tulta. 
Pystyäkseen tähän, on tiedustelujohtajien 
koulutuksessa annettava perusteet tulen
johtamiseen. Yksinkertainen tulikomen
non rakenne, korjaustulikomento sekä 
varsinainen vaikutukseen tähtäävä tuliko
mento on osattava lähettää tuliyksikölle. 

Tiedustelujohtajien on tunnettava myös 
epäsuoran tulen järjestelmän rakenne, 
erilaisten tuliyksiköiden ominaisuudet ja 
mahdollisuudet niiden käyttämiseen eri
laisia maaleja vastaan. Pystyäkseen vai
kuttamaan epäsuoralla tulella tehokkaasti , 
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on tiedustelujohtajille kol.Jlutettava myös 
maalittamisen perusteet. Jos tiedustelu
ryhmälle annetaan vaikuttamistehtävä, on 
tiedusteluryhmän johtajan ymmärrettävä, 
mitä maaleja hänen kannattaa pyrkiä tuho
amaan epäsuoralla tulella. 

Tiedustelujohtajien tulee osata myös 
yhteistoiminta varsinaisten tulenjohtaji
en kanssa. Pystyäkseen suunnittelemaan 
tulenjohtopartion käytön, on tiedustelu
joukkueen johtajan ymmärrettävä mihin 
tulenjohtopartio kykenee ja mihin sitä kan
nattaa käyttää. Tiedusteluryhmän johtajan 
on taas pystyttävä saumattomaan yhteis
toimintaan tulenjohtajien kanssa pystyäk
seen suunnittelemaan ryhmänsä käytön ja 
suuntaamisen vastustajan alueella. 

LOPUKSI 

Tiedustelujohtajien koulutus muodos
tuu monista erillisistä osa-alueista , jotka 
johtajien tulee hallita ja osata. Aikaisem
min mainittujen osa-alueiden lisäksi on 
tärkeää, että tiedustelujoukkueen johtaja 
ymmärtää johtamansa joukkueen suori
tuskyvyn, mihin tiedustelujoukkue kyke
nee. Tärkeää on, että joukkueen johtajalla 
on ymmärrys joukkoyksikön taistelujen 
rakenteesta pystyäkseen suunnittelemaan 
ryhmien suuntaamisen, huoltamisen, yh
teistoiminnan muiden joukkojen kanssa 
sekä viestilliset mahdollisuudet. 

Tiedustelujoukkueen johtajien tulee 
hallita hyvin tiedusteluryhmän toiminta ja 
suorituskyky. Tällöin tehtävän suunnitte
lussa ja toteutuksessa ei jää huomioimatta 
yksityiskohtia , jotka saattavat vaikeuttaa 
tehtävän toteutusta. 

Tiedustelujohtajien koulutuksessa pä
tee tiedustelijoiden vanha sanonta: AINA 
ASKELEEN EDELLÄ! D 
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Kranaatinheitinkoulutus 
Kainuun Prikaatissa 

Kainuun Prikaati kouluttaa kranaatinheitinjoukkoja 120 milli
metrin kranaatinheitintelakuorma-autokalustolle ja 81 millimetrin 
kevyelle kranaatinheitinkalustolle. Joukkoja koulutetaan Kainuun 
Tykistörykmentissä ja Kainuun Jääkäripataljoonassa. Rykmentti 
kouluttaa jääkäripataljoonien kranaatinheitintelakuorma-autokom
ppaniat ja sissikomppanioiden kevyet kranaatinheitinjoukkueet. 
Jääkäripataljoona kouluttaa jääkärikomppanioiden tulitukiryhmät. 

K ranaatinheitintelakuorma-au
tokomppania soveltuu erittäin 
hyvin jääkäripataljoonan tuke
miseen. Kranaatinheitinkomp

panian varmuusetäisyydet jäävät suh
teellisen lyhyiksi ja komppania kykenee 
nopeisiin asemanvaihtoihin maastoliikku
vuutensa johdosta. Telakuonna-autojou
kon ehdoton vahvuus on sen taktinen liik
kuvvus. Kesällä telakuonna-autojoukko 
kykenee ampumaan jopa soiselta alustal
ta, joka perinteisellä heitinkalustolla va
rustetulle joukolle olisi ainoastaan haitta. 
Talvella pohjoisen paksu lumipeitekään ei 
ole este ampumiselle . Tulijoukkueet eivät 
tarvitse aurauksia tulitoimintaan lumipeit
teen tasatessa hyvin maaperän epätasai
suuksia. Komppanian huollolle on varat
tava ryhmitysalue aurauksineen. 

PERUSKOULUTUS JA ENSIMMÄISET 
AMMUNNAT 

Erikoiskoulutuskausi alkaa kolmen vii
kon mittaisella heitinmiehen peruskurssi!-
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Kirjoittaja, kapteeni Tomi Juopperi pal
velee Kainuun Prikaatin Kranaatinheitin
komppanian päällikkönä. 

la. Kurssin aikana koulutettaville annetaan 
perusteet tuliasematoiminnasta, viestitoi
minnasta sekä mittaustoiminnasta. Koulu
tus keskittyy perustietojen ja taitojen muo
dolliseen opetukseen. Koulutuskalustona 
käytetään TEKA-heitintä, perinteistä 120 
millimetrin raskasta kranaatinheitintä sekä 
kevyttä kranaatinheitintä. Perinteinen kra
naatinheitin on haluttu pitää mukana kou-

X 
lutuksessa joukon jatkosijoitusta silmällä 
pililen. 

E 4 ja E 5 viikoilla koulutus etenee la
luusharjoitusarnmusten ammunnan kautta 
nsimmaisun kovapanosammuntoihin. 

Vuruskunnan kupeessa olevalla Kassun-
1 urun ampuma-alueella ammutaan kevy-

llä heittimellä suora-ammunta. Suora
nrnmunnan yhteydessä ammutaan ryhmän 
puolustusammunta, sekä opetataan varo
määräystoiminta heittimellä ja luodaan 
pohja ensimmäisille koordinaattimenetel
mäammunnoille. 

Heitinmiehen peruskurssin ja ammun
tojen oppia päästään soveltamaan E-kau
den viikolla 6 Kainuun Tykistörykmentin 
laisteluharjoituksessa, jonka aikana tykis
töjärjestelmä muodostetaan ensimmäistä 
kertaa patteristosta ja pataljoonan kra
naatinheitinkomppaniasta. Harjoituksen 
aikana hiotaan taistelukoulutuksen ja ase
lajikoulutuksen oppeja kranaatinheitin
komppanian kokonaisuudessa. Koulutus 
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on vielä pitkälti joukkueiden omaa koulu
tusta komppaniaorganisaation ollessa har
joittelun kehyksenä. 

Taisteluharjoitus luo pohjan siirtyä 
taisteluosasto-organisaation mukaiseen 
ampumaharjoitukseen Vuosangan ampu
ma-alueelle. Siellä ammutaan ensimmäi
set koordinaattiammunnat. Ammuntojen 
suunnittelussa otetaan huomioon TEKA
komppanian taktiset käyttöperiaatteet si
ten, että komppania pääsee harjoittelemaan 
tulitoimintaa laajalta tuliasema-alueelta 
ja käyttämään hyväkseen telakuorma
autojen tarjoaman taktisen liikkuvuuden 
sekä valmistelujen vaatiman vähäisen 
ajan. Komppania ampuu ensimmäisistä 
ammunnoista alkaen kahdesta - kolmesta 
tuliasemasta päivittäin. Koulutus on vaa
tivaa ja tiukasti kelloon sidottua; siirto 
- ampumavalmius - välitön tulenavaus -
jatkotulenkäyttö - väistyminen uusiin tu
liasemiin ja sama uudelleen. Harjoituksen 
aikana päästään ampumaan neljän päivän 

TomiJuo eri 
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aikana noin kahdeksasta tuliasemasta.Am
munnat kouluttavat joukosta kurinalaisesti 
toimivan, varomääräyksiä tinkimättömästi 
noudattavan joukon, joka tiedostaa oman 
merkityksensä pataljoonan tärkeimpänä 
epäsuoran tulen joukkona. 

Ampumaharjoituksen jälkeisellä vii
kolla koulutusta jatketaan ammuntojen ja 
koulutuksen analysoinnin pohjalta nou
sujohteisesti. Ammunnat jatkuvat Tykis
törykmentin ampumaharjoitus 2:lla sekä 
tykistön ampumaharjoituksella (TAH) 
Rovajärvellä. 

TYKISTÖN AMPUMAHARJOITUS JA 
TAISTELUHARJOITUKSET 

Ampumaharjoitus 2:n sekä tykistön 
ampumaharjoituksen on luotava sellainen 
ammattitaito ja rutiini tulitoimintaan, joka 
mahdollistaa sodan ajan KRH-komppani
an tulenkäytön joukon pikakoulutuksen 
ja perustamisen jälkeisten ammuntojen 

jälkeen. Näissä harjoituksissa komppania 
pääsee harjoittelemaan pataljoonan tuke
mista, toisten pataljoonien tulen vahventa
mista, tulen keskittämistä, yhtymän vies
tijärjestelmän käyttöä sekä taisteluteknistä 
toimintaa todenmukaisissa olosuhteissa. 
Harjoituksissa heitinmiehistöille, komen
non ja huollon henkilöstölle tulevat vii
meistään tutuiksi käsitteet; junakuljetus, 
"vaikka", perusasemat, väistöasemat, 
pika-asemat, "hotel-hetki", "nyrkki" sekä 
monta muuta. 

Ikäluokan osalta kranaatinheitinkomp
panian kovapanosammunnat päätyvät 
TAH:n loppuammuntaan. Tästä alkaa uusi 
harjoitusjakso, joka keskittyy yhteistoi
mintaan tuettavan joukon - jääkäripatal
joonan - kanssa. 

Kainuun Prikaatin taisteluharjoitukses
sa jalkaväki ja sitä tukevat aselajijoukot 
harjoittelevat yhteistoimintaa ensimmäi
sen kerran. Harjoituksessa kranaatinhei
tinkomppanian päällikkö saa käskynsä 

Kranaatinheitintelakuorma-auto 
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11111 aan pataljoonan komentajalla sekä tu

i, 111ohtokomentajalta. Hänen on otettava 
huomioon suunnitelmissaan lähes täydet 
1 Unljoonan jalkaväki- sekä huoltojoukot. 
1 ,I uportaan liikkeet sekä vihollisen toi
minta vaikuttavat todellisesti komppanian 
111liasematoimintaan eikä ampumaharjoi-
111sten tulitoimintataulukko ole toimintaa 
ohjaava tekijä. Tilanteiden vaihtelut ja 
omien sekä vihollisten liikkeet pakottavat 
1 omppanian jokaisen miehen käyttämään 
ucmmin opittuja tietoja ja taitoja hyväk
,l ~n. Varusmies johtajien johtamistoimin-

111 sekä tilannetietoisuuden ylläpitäminen 
Joukossa korostuvat toiminnassa. Tehtä-
iln täyttämisen tulee pysyä ajatuksissa 

~oko ajan. Pitämällä "rauta säästää verta" 
fraasi mielessä heitinkomppania täyttää 

lchtävänsä. Ajoittain myös peruskoulutus
kaudella opituille taidoille on käyttöä, kun 
Joukko joutuu taistelemaan muun jalkavä
en tapaan. 

Ennen yhtymäharjoitusta, tuttavalli
semmin loppusotaa, KRHK ampuu jouk
kueen puolustusammunnan. Siinä missä 
KRH-ammuntojen palaute osumista on 
ollut tulenjohtajan ilmoitusten varassa 
heitinmies saa nyt suoran palautteen osu
mistaan maalilaitteen kaatuessa. Taistelu
harjoitusten välissä toteutettavat taistelu-

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

ammunnat nostavat yksihäisen jääkärin 
motivaatiota. 

Yhtymäharjoituksessa testataan koko 
yhtymän epäsuoran tulenjärjestelmää. 
Sirotemiinat, kiertotiet , pika-asemat ja 
vihollisen kohtaaminen yllättävästi myös 
ilmasta tuovat runsaasti pikatilanteita niin 
johtajille kuin miehistöllekin. Kaikkiin ti
lanteisiin tulisi olla esimerkin mukainen 
ratkaisumalli aiemman koulutuksen pe
rusteella. 

Tulitukiryhmät sekä kevyet kranaatin
heitinjoukkueet saavat samansisältöisen 
koulutuksen Kainuun Jääkäripataljoonan 
harjoituksissa. Harjoitukset ovat perusra
kenteeltaan samantyyppisiä valmistavia 
harjoituksia kuin kranaatinheitinkomppa
niallakin. Kokonaisuus hiotaan yhteen ja 
todennetaan yhtymäharjoituksessa. 

Viikon taistelun jälkeen on aika koo
ta yhteen koulutuksen saldo ja todetaan 
joukon koulutuksellinen suorituskyky. 
Tässä vaiheessa todetaan Kainuun Prikaa
tin kranaatinheitintelakuorma-autokom
ppanian koulutuksen lopputulos. Uskon, 
että koulutusjärjestelmämme yhdessä 
ammattitaitoisen henkilökunnan sekä hy
vien varusmiesjohtajien myötä on hionut 
joukkotuotantojoukostamme sotavalmiin 
joukon.0 

RAKENTAVASTI ERILAINEN 
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Mekanisoitu jalkaväkijoukko 
hyökkäyksessä 

Aselajien välisen yhteistoiminnan koulutus 

S 
otahistoriaa tarkasteltaessa jouk
kojen kehitys on syklistä. Sota
päälliköt ja anneijat ovat hakeneet 
niskalenkkiä vastustajastaan mil

loin raskaan aseistuksen, nopean liikkeen 
tai teknisten ratkaisuiden kautta. Kehityk
sestä on havaittu, ettei pelkästään yhdellä 
joukkotyypillä saavuteta iskukykyiseltä 
anneijalta vaadittavia ominaisuuksia. 
Tämä on käytännössä luonut tarpeen ase
lajijoukoille. Ajan kuluessa jalkaväen ja 
muiden aselajijoukkojen määrien suhteet 
ovat vaihdelleet eri anneijoissa. Yhteinen 
nimittäjä löytyy kaikista voitokkaista ar
meijoista - jalkaväki on anneijan runko. 

Mekanisoidun jalkaväen tärkeys on ko
rostunut koneiden ja suuren tulinopeuden 
omaavien aseiden syrjäyttäessä hevosen 
anneijoiden kokoonpanoista. Sodankäyn
nin liikenopeuden kasvaessa liikkuvaa 
jalkaväkeä tukeneet aselajijoukot ovat 
joutuneet kehittämään omaa liike- ja suo
ritusnopeuttaan. Liikenopeuden kasvami
nen on muuttanut perinteisten sotajoukko
jen kokoonpanoja. Raskaista divisioonista 
on luovuttu ja pienemmät ja tehokkaam
mat vahvasti mekanisoidut prikaatit val
taavat taistelukentät. Liike, tulivoima ja 
suoja ovat edelleen kasvussa. 

Mekanisoidut jalkaväkiyhtymät ovat 
kehittyneet usean aselajin muodostamaksi 
joukoksi, jotka soveltuvat hyvin erilaisiin 
taistelutehtäviin. Vaikka aselajijoukkojen 
määrä näissä yhtymissä on kasvanut, niin 
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Kirjoittaja, kapteeni Tuomas ]alkanen 
palvelee Kymen Jääkäripataljoonan esi
kunnassa koulutusupseerina. 

jalkaväki muodostaa edelleen prikaatin 
kiinteän rungon ja taisteluissa vaikuttavan 
iskuportaan - iskuportaan aselajien tuella. 

KARJALAN PRIKAATIN KOULUTUS
TAVOITE - MEKANISOITU PRIKAATI 
ASELAJEINEEN TOIMINNASSA 

Mekanisoitu prikaati kykenee hyvin 
kaikkiin taistelulajeihin. Muihin jalkavä
kijoukkoihin verrattuna sillä on kalustonsa 
ansiosta hyvä suoja vihollisen tulivaiku
tukselta. Mekanisoitu joukko soveltuukin 
hyvin hyökkäykseen ja vastahyökkäyk
seen. Nopeilla hyökkäysliikkeillä se suun
nataan keskitetysti hyökkäyskohteeksi 
valitulle alueelle. Näin saavutetaan paikal
linen ylivoima tehtävän toteuttamiseksi. 

Hyökkäystä tuetaan aselajien toimesta. 

X 
l'uistelupioneerit edistävät liikettä, suojaa
vut sivustoja suluttamalla sekä toteuttavat 
~ llsketyt taistelu tehtävät. Tykistö tukee 
iskuportaan hyökkäystä ja toteuttaa ope
mtiivisen tulenkäytön. Ilmatorjunta suojaa 
iskuportaan ja tukevat joukot sekä huollon 
~ uljetukset. Viestijoukot rakentavat hyök
~ llyksessä tarvittavan johtamisjärjestel
män, jolla mahdollistetaan joukkojen joh
tuminen ja toimivat tulenkäytön yhteydet. 
1 luoltojoukot tukevat joukkojen taistelu
kelpoisuuden ja toimintakyvyn luomista, 
ylläpitämistä ja palauttamista. 

Kaikki aselajit ovat edustettuina Kar
jalan Prikaatissa, mikä mahdollistaa nii
den välisen yhteistoiminnan harjoittelun 
prikaatin omissa harjoituksissa. Aselajien 
yhteistoimintaa harjoitellaan ja toiminta
tapamalleja kehitetään jatkuvasti joukon 
suorituskyvyn kehittämiseksi. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

EDELLYTYKSET TEHdKKAALLE 
KOULUTUKSELLE 

Karjalan Jääkäriprikaati vaatii toimiak
seen oikeita asioita tekevät aselajijoukot 
sekä näiden toimintojen yhteensovittami
sen. Helpoin osuus on tuottaa joukot. Seu
raavaksi helpointa on opettaa aselajeille 
tehtävät ja suoritustavat eli oikeat paikat. 
Vaikeinta kokonaisuuden kannalta on 
opettaa "synkronointi" eli yhteensovitta
minen. Yhteensovittamista on pystyttävä 
harjoittelemaan myös käytännössä. 

Mekanisoidun joukon koulutus vaatii 
tilaa, aikaa ja työvoimaa. Ensimmäinen 
ja hyvin tärkeä edellytys on tila. Tila on 
alue, jossa mekanisoitu joukko voi har
joitella. Alueen on oltava käytössä ilman 
erityistoimenpiteitä, joita on esimerkiksi 
erillisten lupien anominen jokaista harjoi-

CV9030FIN - Panssarijääkäripataljoonan päävaunukalusto edustaa nykyaikaista 
mekanisoidun jalkaväen liikettä, tulivoimaa ja suojaa. 
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Leopard taistelupanssarivaunu etenee kaakkoissuomalaisessa maalaismaisemassa 
Panssariprikaatinja Karjalan Prikaatin yhteisessä harjoituksessa. 

tuskertaa varten. Alueen on oltava myös 
riittävän laaja, jotta mekanisoitu joukko 
voi harjoitella liikettään ja erityyppisiä 
taistelujärjestyksiä . Erilaiset tyyppimaas
tot taistelutilanteisiin ovat alueen perus
vaatimuksia. Ympäristöstä on löydyttävä 
muun muassa jalkaväki- ja panssaritais
telumaastoa, tuliasema-alueita epäsuoran
tulen yksiköille sekä alue mekanisoidun 
joukon pioneeritoiminnan harjoitteluun. 
Vaatimukset kovapanosammuntojen suo
rituspaikoille on kokonaan oma lukunsa. 
Karjalan Prikaatissa lähiharjoitusalue ja 
Pahkajärven ampuma-alue tarjoavat hy
vän mahdollisuuden mekanisoidun jou
kon koulutukselle kaakkoissuomalaisessa 
tyyppimaastossa. Tervetullutta vaihtelua 
taistelumaastoon tuo mukanaan maavoi
mien mekanisoidun harjoituksen maas
totyyppi Niinisalon Pohjankankaalla. 
Harjoitus yhdessä Panssariprikaatin jouk
kojen kanssa on koettu motivoivaksi ta
vaksi opetella yhteistoiminnan perusteita. 
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Harjoituksessa toteutettavasta eri aselajien 
yhteistoiminnasta voidaan vielä löytää ke
hitettäviä asioita. 

Aselajien yhteistoimintaa on opetet
tava joukoille nousu johteisesti. Sotilaan 
perustaidot opetetaan peruskoulutuskau
della ja joukkotyypille ominaiset asela
jitaidot erikois- ja joukkokoulutuskau
della. Joukkokoulutuskaudella toimitaan 
yksikkökokonaisuutena osana Karjalan 
Jääkäriprikaatia. Tällä hetkellä viimeinen 
ja tärkein koulutusvaihe jää lyhyeksi tai se 
joudutaan toteuttamaan tuotantotehtävistä 
johtuen vajailla joukoilla. Kokonaiskuva 
joukon suorituskyvystä jää osin vajaaksi. 
Harjoituksista puuttuvat usein myös oi
kean tyyppiset harjoitusvastustajat. 

Kolmantena eikä vähäisimpänä harjoi
tusedellytyksenä on työvoima. Työvoi
malla tarkoitetaan määrällisesti riittävää 
ja opetettavan asian hallitsevaa koulut
tajahenkilöstöä. Mekanisoidussa joukon 
kouluttajan on ymmärrettävä "kokonai-

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Palautteen antaminen on tärkeä osa joukon koulutusta ja kouluttajan onkin kiinnitettä
vei huomiota palautteen sisältöön. 

suus". Ainoastaan oman joukkotyypin ja 
aselajin hallinta ei enää riitä. Muiden ase
lajien toimintaperiaatteet on tunnettava ja 
osin myös hallittava. Tähän ei pätevöidytä 
asejärjestelmä- tai virkaurakursseilla vaan 
se vaatii jokaiselta tietojen laajentamis
ta oman "reviirinsä" ulkopuolelle. Ase
lajien yhteistoiminnan perusteita ei voi 
kouluttaa, jos ei ymmärretä tuettavan ja 
tukevan joukon toimintoja. Mekanisoidun 
joukon kouluttajan on ylläpidettävä omaa 
osaamistaan teknistyvien laitteiden osal
ta. Lyhyeltäkin tuntuvassa ajassa saattaa 
unohtaa teknisiä yksityiskohtia asejärjes
telmistä, jos niiden kanssa ei toimi päivit
täin. Henkilökunnan täydennyskoulutuk
seen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Onnistunut suunnittelu on olennainen 
osa koulutuksen toteutusta ja mekanisoi
dun joukon koulutuksen lopputulosta. 
Koulutussuunnittelu tulee tukea nousu
johteisuutta rakentamalla koulutuskaudet 
oikean mittaisiksi ja sijoittamalla yksik
kö- ja yhteistoimintaharjoitukset oikein. 
Pienipiirteisemmässä suunnittelussa on 

otettava huomioon osakokonaisuudet yk
sittäisen taistelijan koulutuksesta harjoi
tusten opetustarkoituksiin ja joukkojen 
kokoonpanoihin asti. Suunnittelun pää
määränä tulee olla aselajien saumaton yh
teistoiminta taistelukentällä. 

Karjalan Prikaatissa koulutussuun
nittelua johtaa prikaatin esikunta. Sen 
vastuulla on resurssien kohdennuksien 
painopisteiden määrittäminen, vaativim
pien harjoitusten suunnittelu ja käynnissä 
olevan joukkotuotannon ohjaus. Prikaatin 
esikunnan työtä täydentävät joukkoyksi
köiden esikunnat,joissa suunnittelu vastaa 
jokapäiväisiin haasteisiin. Joukkoyksiköi
den esikunta tukee koulutussuunnittelul
la koulutustyötä tekeviä perusyksiköitä. 
Yhteistoiminnan käytännön suunnittelu 
näkyy vahvimmin juuri joukkoyksikkö
ja perusyksikkö tasolla. Maavoimien ja 
prikaatin oman harjoitusjärjestelmän yh
teensovittaminen on eri tason esikuntien 
tärkeimpiä töitä. Karjalan Prikaatissa laa
dittu koulutusjärjestelmän kuvaus antaa 
mahdollisuuden aselajien yhteistoiminnan 
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harjoittelemiseen. Aselajien yhteistoimin
taa harjoitellaan kuitenkin edelleen liian 
vähän Karjalan Jääkäriprikaatin kehykses
sä. Monissa pienissä asioissa on edelleen 
hiomista. 

Osaavat varusmiesjohtajat ovat rat
kaiseva tekijä lopputuloksen kannalta. 
KARJPR:n aliupseeriston kurssit jär
jestetään Karjalan Prikaatissa. Pääosa 
Karjalan Jääkäriprikaatiin sijoitettavista 
panssaroidun jalkaväen reservin upsee
reista koulutetaan Panssariprikaatissa re
serviupseerikurssilla. Kurssin pieni koko 
antaa mahdollisuuden lukuisiin johtamis
suorituksiin. Lisäksi harjoitusympäristö 
mahdollistaa aselajien yhteistoiminnan 
harjoittelun mekanisoidussa joukossa. 
Kurssi ei ehkä mahdollista yhtä moni
puolista yhteistoiminnan harjoittelua kuin 

kuin Haminan reserviupseerikurssi, mutta 
Karjalan Prikaati on ollut erittäin tyytyväi
nen johtajistonsa osaamistasoon. Reservin 
johtajien tiedot ja taidot aselajien yhteis
toiminnan osalta täydentyvät erikois- ja 
joukkokoulutuskauden harjoituksissa. 

HAVAINTOJA 

Aselajien yhteistoiminnan periaat
teet hallitsevien joukkojen tuottaminen 
on haastavaa. Koulutus vaatii runsaasti 
osaamista ja resursseja, jotta asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen on mahdollis
ta. Koulutusrytmi on kiivas, josta syystä 
komppaniatason harjoituksiin pyritään 
nopeutetusti. 

Karjalan Prikaati tuottaa joukkoja Kar
jalan Jääkäriprikaatiin sekä sen lisäksi 

Maastovuorokausien vähentäminen vaikuttaa pahimmillaan joukon koulutustasoon. 

96 

X 
11pcratiivisia ja alueellisia joukkoja maa-

oimille. Joukkotuotannossa on pyritty 
lllytämään prikaatin joukkoyksiköille yh
tl'tnen punainen lanka, että valmiusprikaa
t 111 joukkoja tuotettaisiiin samanaikaisesti 
1 uikissa joukkoyksiköissä. Näin aselajien 

hteisten harjoitusten järjestäminen olisi 
tehokasta. Tähän on pääosin päästykin, 
mutta saapumiseräkohtaisia eroja toki 
ll~ytyy. Tuotettujen joukkojen "välitilin
pUlitöksiä" eli mekanisoidun yhtymän tai 
,en osien kertausharjoituksia tarvittaisiin 
myös vuosittain yhteistoiminnan harjoit
teluun. 

Joukkotuotannossa noudatetaan tiu
kasti vuonna 2008 voimaan astunutta 
suunnitelmaa, jonka mukaisesti Karjalan 
Prikaati tuottaa myös alueellisia jouk
koja. Kymen Jääkäripataljoonan osalta 
jalkaväki- ja panssarintorjuntayksiköi
den tuottaminen on kestänyt noin vuoden 
ajan. On välitilinpäätöksen aika. Vuoden 
aikana on sotilasalueen johdossa taistele
vaan taisteluosastoon tuotettu erinomaisen 
taistelukyvyn omaavia komppanioita. Sa
malla mekanisoidun joukon kouluttajien 
ammattitaito on pyritty ylläpitämään to
teuttamalla panssarivaunujoukkueen ker
tausharjoituksia sekä kouluttamalla yhtä 
panssarijääkärijoukkuetta kustakin saapu
miserästä . Samalla on pystytty paremmin 
harjoittelemaan myös tuotannossa olevien 
aselajijoukkojen kanssa. Tuotannon pai
nottuessa alueellisiin joukkoihin myös 
yhtymäharjoitusten teemat ovat alueelli
seen puolustukseen painottuvia. Harjoit
telumäärät mekanisoituna yhtymänä ovat 
pudonneet vuosien 2008 - 2009 tasosta. 

Viime vuosina supistuneet resurssit 
ovat vähentäneet saapumiseräkohtaisen 
maastovuorokausimäärän noin 30:een. 
Maavoimien harjoitusjärjestelmän vaati-

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

musten mukaan eri aselajit harjoittelevat 
omissa harjoituksissaan suuren osan tuos
ta maastovuorokausimäärästä. Aselajit 
pystytään nykyisellään kokoamaan yhteen 
ainoastaan saapumiserän päättävään yhty
mäharjoitukseen. Kuitenkin osa Karjalan 
Jääkäriprikaatiin tuotettavista aselajijou
koista pystyy harjoittelemaan yhdessä yh
teistoiminta- ja johtamisjärjestelmäharjoi
tuksissa. 

Kymen Jääkäripataljoonan näkökul
masta aselajien yhteistoimintaa pysty
tään harjoittelemaan yhteistoimintahar
joituksessa (4 vrk), aselajiharjoituksessa 
(5 vrk) ja yhtymäharjoituksessa (6 vrk). 
Säästövelvoitteiden ja valtakunnallisten 
harjoitusten vaatimusten takia yhteistoi
mintaharjoituksessa ei ole muita aselaje
ja mukana ja aselajiharjoitus toteutetaan 
pelkästään KYMJP:n ja KAARTJR:n 
yhteisenä jalkaväkitaisteluharjoituksena. 
Yhteistoiminta aselajien välillä toteutuu 
vasta joulukuun yhtymäharjoituksessa. 

Haasteista huolimatta valmiusprikaatin 
voima on aselajien tuloksellisessa yhteis
vaikutuksessa - KAARTI PÄÄLLE! D 
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Maavoimien uusiutuvan 
panssarintorjunnan koulutus 

Porin Prikaatissa 
Porin Prikaatissa panssarintorjunnan koulutus on jaettu yksiköiden vastuulle 

siten, että varsinaisten puhtaasti panssarintorjuntaan tarkoitettujen joukkueiden 
ja yksiköiden koulutus on prikaatiin kuuluvan Satakunnan Pioneeripataljoonan 
Panssarintorjuntakomppanian vastuulla. Muut prikaatin yksiköt kouluttavat 
omiin joukkoihinsa sijoitettavat panssarintorjuntamiehensä itse, esimerkiksi 
jääkärikomppanian panssarintorjuntaryhmän sotilaat. 

P anssaritorjuntakomppania tuottaa 
sodan ajan joukkoja pääsään
töisesti Porin Jääkärinprikaatin 
tarpeisiin. Tuotannossa on yleensä 

ohjusjoukkue kalustonaan panssarintor
juntaohjus -2000M sekä panssaritorjun
taohjusjoukkue kalustonaan 102 raskas 
lähipanssarintorjuntaohjus NLAW. Alu
eellisten joukkojen tarpeisiin tuotetaan 
lähinnä raskassinkojoukkueita. 

Panssarintorjuntakomppania kouluttaa 
itse tarvitsemansa aliupseerit. Aliupsee
rikurssit toteutetaan prikaatin johtamina, 
mutta yksikön suunnitteluvastuulla. Yk
siköissä aliupseerikursseja on järjestetty 
vuoden 2007 alusta lähtien. Yksikössä to
teutettavilla kursseilla saadaan kohdennet
tuakouluttajavoimaakoulutettavanjoukon 
vaatimusten mukaan. Aliupseerikurssien 
osallistuminen joukkotuotantojoukkojen 
harjoituksiin on antanut äärimmäisen po
sitiivisia kokemuksia. Joukkojen koulu
tusvaiheet on saatu räätälöityä harjoitusten 
viikko-ohjelmiin siten, ettei kummankaan 
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Kirjoittaja, kapteeni Mikko Lehto palve
lee Porin Prikaatissa Panssarintorjunta
komppanian päällikkönä. 

joukon koulutus kärsi eri koulutuskausilla 
olevien joukkojen osallistumisesta. 

Vuoden 2010 alusta Panssarintorjun
takomppania on kouluttanut myös käske
tyt panssaritiedustelun joukot. Joukkojen 
koulutuksella samassa yksikössä on haettu 
tehostettua yhteistoimintaa myös sodan
ajan joukoissa. Ensimmäiset kokemukset 

X 
11 hostetusta yhteistoiminnasta ovat posi-
111 isia. Yhteistoiminnan kehittäminen on 

lclleen käynnissä ja toimintaa jatketaan 
mtujen kokemuksien pohjalta. 

ilMULAATTORIJÄRJESTELMÄT 
lllKANA KOULUTUKSESSA 

Koulutukseen käytössä oleva kalus
to edustaa valtakunnan parasta kalustoa. 
l 'unssarintorjuntakomppanian käyttöön 
1111 varattu erikseen simulaattoriluokka, 
111ssa kaikkien käytössä olevien panssarin
hirjuntaohjusten sisäsimulaattorikoulutus 
onnistuu joukkotuotannossa oleville jou-
1 oille sekä aliupseerikursseille. 

Porin Prikaatiin sijoitettu KASI -simu
luattorijärjestelmä antaa myös mahdolli
;uuden hyödyntää simulaattorijärjestel
miä koulutuksessa. Järjestelmän sijoitus 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

prikaaiin tarjoaa myös reaåliaikaisen tuen 
ja huollon simulaattorijärjestelmiin liitty
en. Ulkosimulaattorijärjestelmien ainoana 
suurena heikkoutena voidaan pitää raskaan 
lähipanssarintorjuntaohjusjärjestelmän ul
kosimulaattorin kuulumattomuus KASI 
-sopimuksen piiriin, jolloin päivittäinen 
ylläpito jää yksikön ja varastojen hoidet
tavaksi. KASI -järjestelmän sijaitseminen 
omassa varuskunnassa mahdollistaa myös 
yksikön aktiivisen osallistumisen järjes
telmän kehittämiseen. 

Panssaritorjunta-aseilla suoritettavien 
ammuntojen odotetaan helpottuvan alueel
le rakennettavan tausta vallin myötä. Vallin 
myötäkään Säkylän taisteluampuma-alu
eella ei voida ampua panssarintorjunta
ohjus -2000M tai panssarintorjuntaohjus 
83M -järjestelmillä. Raskaan lähipanssa
rintorjuntaohjuksen ammuntoihin löytyy 

PSTOHJ2000M etsii tuhottavaa Säkylän harjulla pidetyssä harjoituksessa. 
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alueelta vain muutama tuliasema. Tuliase
mat mahdollistavat vain ampumatekniset 
ammunnat. Sinkoaseiden ammunnat voi
daan toteuttaa prikaatin ampuma-alueella 
ilman rajoituksia. Ohjusammunnat toteu
tetaan Rovajärven tai Niinisalon ampuma
alueilla. 

KOULUTUSRYTMIÄ TULLAAN 
MUUTTAMAAN 

Panssarintorjuntakomppania on tois
taiseksi kouluttanut vuoden molemmista 
saapumiseristä erikseen määritellyt jouk
kueet. Tulevaisuudessa tullaan siirtymään 
järjestelmään, jossa joukkotuotannossa 
olevat joukkueet koulutetaan kevään saa
pumiserästä. Syksyllä järjestetään aliup
seerikurssit sekä tarvittavat vaunukurssit. 
Uudella rytmityksellä saadaan keskitettyä 
osaavat henkilöstöresurssit kuhunkin kou-

Jutuksen vaiheeseen ja henkilöstö pystyy 
keskittymään koulutuksen läpivientiin 
täysipainoisesti . 

Koulutusrytmin muuttaminen mah
dollistaa yksikön osallistumisen täydellä 
resursseiJla valtakunnalliseen panssa
rintorjuntaohjusharjoitukseen keväisin. 
Aliupseerikoulutuksesta vapautuneet 
henkilöstöresurssit käytetään joukkotuo
tantojoukkojen ja henkilökunnan koulu
tukseen. Henkilökunnan koulutuksella on 
suuri rooli Panssarintorjuntakomppanian 
normaaleissa toiminnoissa. Henkilökun
taa koulutetaan kaikissa mahdollisissa 
tilaisuuksissa, jotta työssä tarvittavat am
muttamis- ja ajo-oikeuslisenssit saadaan 
koulutettua uudelle henkilöstölle. Yksikön 
henkilöstörakenne mahdollistaa kokenei
den opistoupseerien käyttämisen uusien 
upseerien ja aliupseerien koulutukseen. 

Koulutusrytmin uudelleenmuotoilun 

-
PSTOHJ2000M:n laukaisu Rovajärvellä talvella 2009. 
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X 
111 mahdollistanut alueellisille joukoille 

tuotettavien joukkueiden kouluttaminen 
~ ertausharjoittamalla ja uudelleensijoit
tumalla Porin Jääkäriprikaatin ohjusjouk-
1 oja esimerkiksi raskassinkojoukkueiksi 
Julkaväki joukkoyksiköihin ja yhtymiin. 
l J udelleensijoittamisen on mahdollista
nut ohjusjoukkueille palveluksen loppu
vaiheessa annettu seuraavan suunnitellun 
sijoituksen mukaisen joukon kalustokou
lutus. Tulevaisuudessa on suunniteltu ly
hyitä kertausharjoituksia, joissa uudelleen 
sijoitettavalla joukolle annetaan täyden
tävä kalustokoulutus sekä taistelutekniik
kakoulutusta. Jatkosijoittamista puoltaa 
joukkojen kohtalaisen nopea tuotantoryt
mi. Ohjusjoukkojen koulutus on oivalli
nen pohja alueellisiin joukkoihin sijoitta
mista varten. 

Jalka väen vuosikirja 2011-2012 

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei 
panssarintorjuntaperusyksikössä enaa 
kouluteta varusmiehiä panssaritorjunta
miehiksi, vaan koulutetaan panssarintor
juntaa palvelevaa kokonaisjärjestelmää 
palvelemaan suurempia joukkokokonai
suuksia. Kokonaisjärjestelmässä koulute
taan henkilökuntaa, panssarintorjuntaan 
liittyviä muita joukkoja sekä varsinaisia 
panssarintorjuntajoukkoja. Järjestelmän 
käytössä on kohtalaisen riittävä koulutus
välinevalikoima kaikkiin koulutusvaihei
sin. Kuitenkaan kaikkea ei voida toteuttaa 
omassa joukossa omin resurssein , joten 
valtakunnalliset panssarintorjunnan har
joitukset ovat äärimmäisen tärkeä osako
konaisuus koulutuksessa.D 

102 raskaslähipanssarintorjuntaohjus NLAW tuhoaa maalin Rovajärvellä 2009. 
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J alkaväkisotilaan koulutukselle 
asetettavat fyysiset vaatimukset 

Esimerkillinen jalkaväkijohtaja, hyvä valmentaja 

P uolustusvoimien liikunta-alan 
päämääränä on turvata fyysisesti 
toimintakykyinen, aktiivisesti lii
kuntaa harrastava ja tehtäviinsä 

motivoitunut henkilöstö sodan-, kriisi- ja 
rauhanajan tarpeisiin. "Fyysisellä koulu
tuksella tuotetaan toimintakykyisiä krii
si- ja sodanajan joukkoja. Joukkojen on 
kyettävä säilyttämään toimintakykynsä 
vähintään kahden viikon mittaisen jat
kuvan taistelukosketuksen ajan sekä sen 
lisäksi taistelijoiden on pystyttävä vielä 
keskittämään kaikki voimavaransa 3-4 
vuorokauden ratkaisutaisteluihin." 

Jalkaväkisotilaan fyysisen suoritusky
vyn vaatimukset liikkuvassa taistelussa 
on maksimaalisen hapenottokyvyn osal
ta vähintään 50 ml/kg/min. Käytännössä 
tämä tarkoittaa 12 minuutin juoksu testissä 
vähintään 2800 metrin tulosta. Tutkimuk
sen mukaan kaikkien puolustushaarojen ja 
aselajien V02max minimisuoritusvaati
mus on 42 ml/kg/min eli lähes 2600 metriä 
12 minuutin juoksutestissä. Lihaskunnon 
osalta taistelijoiden on kyettävä toimimaan 
toimintakykynsä säilyttäen vähintään 25 
kg:n lisäkuonnan kanssa. Hetkittäin kan
nettavan kuonnan määrä voi olla jopa 55-
65 kiloa. Lisäksi sotilaan perustaitoihin 
kuuluu maastossa ja asutuskeskuksissa 
liikkumisen taidot, jotka vaativat myös 
riittäviä nopeus- ja voimaominaisuuksia, 
ketteryyttä ja lihashallintaa sekä anaero
bista suorituskykyä. Vaatimukset ovat ko-
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Kirjoittaja, kapteeni, KM ja liikunnanoh
jaaja Olli Hyyppä palvelee Hämeen Ryk
mentin Urheilukoulussa Kurssi- ja tutki
musosaston johtajana. 

via, kun otetaan huomioon varusmiesten, 
henkilökunnan ja reserviläisten fyysisen 
kunnon kehityssuunta. Huoli ei ole pel
kästään sotilaiden fyysisestä kunnosta, 
vaan koko kansan liikkumisesta tai liik
kumattomuudesta. Kansalaisten heiken
tyneen fyysisen kunnon takia suomalaiset 
on leimattu lihavaksi kansaksi. Huoli on 
todellakin aiheellinen. 

Liikuntatottumukset opitaan jo nuorena 
ja erityisesti lapsiin tulisi panostaa. On
gelma on ennen kaikkea yhteiskunnalli
nen. Vanhemmilla on selkeä vastuu ohjata 
lapsiaan liikunnan pariin, mutta nuorison 
liikunnallisuuden parantamiseksi myös 
koululiikuntaa ja urheiluseuratoimintaa 
tulee tarkastella kriittisesti. Yksinkertais
ta ja pysyvää ratkaisua ei löydy helpolla. 

X 
Puolustusvoimien liikuntakoulutuksen 
,hjcistus on hyvällä mallilla. Tässä tarvi

lnnn kuitenkin perusyksiköissä toimivien 
1oukkueen johtajien ja yksiköiden päälli-
11\iden sitoutumista annettujen ohjeistus
h n käytäntöön saattamiseen. Ohjeistuksen 
1ulkauttaminen on ratkaisevaa asevelvol
listen kunnon kohentamiseksi. 

Varusmiespalveluksen fyysisen koulu
luksen tavoitteena on koulutuskelpoisuu
Jen varmistaminen, kenttäkelpoisen ja 
maanpuolustustahtoisen reservin turvaa
minen sekä kansanterveyden edistäminen. 
Viimeaikaisten tutkimusten ja kuntotilas
lojen perusteella neljännekselle palveluk
seen astuvista varusmiespalvelus saattaa 
olla liian vaativaa. Ennen varusmiespal
velusta vähän tai ei ollenkaan liikuntaa 
harrastaneet sekä ylipainoiset varusmiehet 
vaativat erityishuomiota. Liikuntakipi
nän sytyttäminen toiseen edellyttää omaa 
l!simerkkiä sekä positiivista asennoitu
mista liikuntaa ja aktiivista elämäntapaa 
kohtaan. Hyvä fyysinen toimintakyky on 
kivijalkana myös muiden toimintakyvyn 
osa-alueiden kehittämisessä. 

JALKAVÄEN KEN'IT ÄKELPOISUUS 

JA FYYSINEN KUNTO 

Puolustusvoimien palkatun henkilös
tön ja asevelvollisten fyysisen kunnon 
seuranta on järjestelmänä ollut käytössä 
pitkään ja tilastollista tutkimusaineistoa 
on kertynyt jo vuosikymmenten ajalta. 12 
minuutin juoksutestin tulosten mukaan 
palkatun henkilökunnan keskiarvo on lä
hes 2600 metriä. Huolestuttavaa kuitenkin 
on, että esimerkiksi maavoimissa noin 
40 prosenttia ammattisotilaista ei saavuta 
hyvää tulosta. Varusmiesten 12 minuutin 
juoksutestin tulosten lasku on pysähtynyt 

Jalkaväen vuosikirja 2011 -2012 

2000-Iuvulla, keskiarvon 'vuonna 2009 ol
lessa 2449 metriä. Vuoden 2008 reservi
läistutkirnuksen mukaan kestävyyskunto 
oli hyvä tai erinomainen 15 %:lla reser
viläisistä. Johtopäätöksenä todettiin, että 
noin puolet reserviläisistä on hapenotto
kyvyltään sijoituskelpoisia nykyisiin so
dan ajan tehtäviinsä. Huolestuttavinta on 
hyvä- ja huonokuntoisten välisen kuilun 
syventyminen. Jalkaväkitaistelijan fyysi
sen kunnon tavoitteisiin pääsemiseksi ei 
riitä terveysliikunnan suositusten noudat
taminen, vaan vaaditaan säännöllistä ja 
jatkuvaa harjoittelua. 

Jalkaväkitaistelijan tulee harjoittaa 
kaikkia fyysisen kunnon osatekijöitä. 
Kestävyys, voima, nopeus, liikehallinta 
ja liikkuvuus ovat niitä osatekijöitä, joi
ta taistelija tarvitsee jalkaväkitaistelussa. 
Fyysisen harjoittelun tulee olla nousujoh
teista, jolloin on otettava huomioon myös 
yksilön ikä ja aikaisempi harjoittelu. Fyy
sisen kunnon kehitys on nopeinta harjoitte
lun alussa, jolloin kehittyminen on tulosta 
tottumisen, oppimisen ja harjoitusvaiku
tuksen yhdistelmästä. Yleensä voimakasta 
kehitysvaihetta seuraa tasaantuminen ja 
suorituskyvyn vakiintuminen. Harjoitte
lua muuttamalla ja tehostamalla voidaan 
saavuttaa uutta kehitystä. Kehityksen ai
kaansaaminen tulee sitä vaikeammaksi, 
mitä korkeammasta suorituskyvystä on 
kysymys. 

LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENTAMI
SEEN 

Esimerkillinen jalkaväkijohtaja yleensä 
osaa toimia kuten hyvä valmentaja, joka 
ymmärtää fyysisen toimintakyvyn kehit
tämisen perusteet, kuonnittamisen ja siitä 
palautumisen. Minkälainen on sitten hyvä 
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valmentaja? Hyvä valmentaja etenee pie
nin askelin pitkäjänteisesti ottaen alaisten 
ihmisenä kasvun huomioon. Valmentajan 
tulee ottaa huomioon valmennettavien 
lahjakkuus ja fyysinen kunto fyysisessä 
toiminnassa. Tämä on meidän varusmies
koulutuksessa huomioitu tasoryhmätoi
minnalla. 

Valmennuksessa on oltava monipuoli
sesti erilaisia ärsykkeistä ja aisteja käytös
sä. Tähän meillä on hyvät oppaat ja ohjeis
tukset, joista löytyy erilaisten harjoituksen 
malleja sekä mukavia kisailu ja ja virkistä
viä sovellettuja liikuntamuotoja käytettä
väksi vaikka taistelukoulutuksen lomassa. 
Urheilussa on myös tiedossa, että perus
itseluottamus ratkaisee henkisen valmiu
den . Fyysisen toimintakyvyn kehittämisen 
kannalta laatu on toiminnan pyörittämistä 
tärkeämpää. 

Valmennus edellyttää analyyttistä lä
hestymistapaa vaikka maalaisjärjen käy
töllä selviää pitkälle. Kestävää kehitystä 

Suorituskyky 

saadaan aikaiseksi kaksisuuntaisella vuo
rovaikutuksella . Valmennettavien kehit
tymisen kannalta fysiologian ja biomeka
niikan perusteet on kuitenkin hallittava. 
Niin kuin joukkueurheilussa, niin myös 
jalkaväkikoulutuksessa on muistettava, 
että valmentaja on valmentaja ja pelaaja 
on pelaaja. Kokeneita pelaajia tarvitaan 
kuitenkin mentoreiksi kokemattomille pe
laajille. Mentorissa tulee olla hieman nuo
riso-ohjaajaa, valmentajaa, isää, isoveljeä 
ja esikuvaa. Mentorilla on taito kuunnella, 
havaita ongelmia ja saada vertainen tart
tumaan toimeen nopeasti ja tehokkaasti. 
Valmentaja on kuitenkin se henkilö , joka 
vastaa toiminnan laadusta ja kokonaisrasi
tuksen säätelystä. 

Hyvälle valmentajalle ja urheilijalle 
voisi asettaa kokonaisvaltaisen valmen
nuksen osalta seuraavia vaatimuksia: 
- päämäärätietoisuus, urheilija on oman 

kehittymisensä moottori 
- tehokas valmennus edellyttää vuorovai-

Harjoitusärsykkeet optimaalisesti 

+ 

Aika 
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~ utustaitoja 
osallisilla on oltava motivaatiota ja tah
toa 
ilmapiiri ja tunteet ratkaisevat 
olemme sosiaalisia myös silloin kun 
kuuntelemme 
valmentajan rooli on erilainen urheilu
uran eri vaiheissa. 

Edellä kirjoitettu tekstin sisältö löytyy 
•simerkiksi Kouluttajan oppaan sivuilta, 
Puolustusvoimien osaamisen kehittämisen 
·rilaisista lähteistä tai vaikkapa ohjaami
esta kirjoitetuista siviililähteistä. "Urhei-

lun tehtävä on kasvattaa" (Tahko 1945) 

KUORMITUS JA PALAUTUMINEN· 
M >KONAISKUORMITUKSEN SÄÄTELY 

Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen 
vaatii oikeanlaisia ärsykkeitä haluttuun 
päämäärään pääsemiseksi. Harjoittelun 
spesifi syyden periaatteena on, että juuri 

·,uorituskyky 

Lähtötaso 
+ 

J 

Heikkeneminen 

se ominaisuus kehittyy, mitä harjoitetaan. 
Urheiluvalmennuksessa puhutaankin su
perkompensaatiosta. Jos harjoitusärsyk
keet ovat liian tiheästi eli palautuminen 
ei ole vielä tapahtunut, niin suorituskyvyn 
kehityssuunta menee alaspäin. Toisaalta, 
jos harjoitusärsykkeet ovat liian harvoin 
eli huomattavasti superkompensaation 
jälkeen, niin suorituskyvyn kehitystä ei 
tapahdu . 

Aliupseereiden ja upseereiden koulu
tusohjelmissa kaikille yhteisen fyysisen 
kasvatuksen määrä on hyvin vähäistä ot
taen huomioon sotilaskouluttajan vaativa 
valmennustehtävä. Esimerkiksi tiukka 
sotilaallisten maastoharjoitusten rytmi voi 
olla fyysisesti hyvinkin kuluttavaa, jos 
sotilaallisen harjoituksen levon ja rasituk
sen suhdetta ei ole mietitty valmennuksen 
näkökulmasta. Tämä vaatii edelleen ke
hittämistä ja uusia rytmittämisen malleja. 
Tavoitteenamme on ollut, että jokainen 
sotilas on myös liikuntakouluttaja. 

Superkompensaatio 

J 

Paraneminen 
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Puolustusvoimien Urheilukoulu on uu
distanut oman täydennyskoulutuksensa 
palkatulle henkilökunnalle ja koulutuksia 
pilotoidaan vuosien 2010-2012 aikana. 
Kokonaisuudessaan täydennyskoulutus
ta on tarjolla yhteensä 30 opintoviikon 
verran. Lisäksi liikuntaan suuntautuville 
aliupseereille alkaa syksyllä 2011 sotilas
ammatilliseen opintokokonaisuus kahteen 
liittyvä Liikuntalinja. Täydennyskoulutuk
sen opetussuunnitelmat on laadittu käy
tännönläheisiksi ja niihin sisältyy myös 
omassa joukossa tehtävää työssä oppimis
ta. 

Koulutustarjonnassa on otettu huomi
oon erityisesti sotilaan fyysisten ominai
suuksien erityispiirteet. Koulutustarjon
taan kuuluu 
- fyysisen suorituskyvyn kehittäminen ja 

kokonaiskuormituksen seuranta, 5 ov 
- sotilaan lihaskuntoharjoittelu (lihaskun

to, lihashuolto, kamppailu ja esterata), 
3 ov 

- sotilaan liikunnan perustaitojen hallinta 
(hiihto, marssi ja suunnistus), 4 ov 

- motoristen taitojen hallinta (ketteryys, 
taito, koordinaatio ja palloilu), 3 ov 

- vesiliikuntataitojen perusteet (uinti ja 
hengenpelastus), 2 ov 

- fyysisen toimintakyvyn testaus ja fyy
sinen työkyky, 3 ov 

- joukko-osaston liikunnan järjestäminen 
ja hallinnointi, 10 ov. 

POHDINTA 

Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen 
on helppoa - vai onko? Jalkaväkijoukossa 
palvelevan varusmiehen alokasajan huo
noja kuntotestituloksia saadaan jo kuuden 
kuukauden aikana nostettua huomattavas
ti. Haastavampi tehtävä onkin saada aikai-
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seksi pysyvä liikuntaharrastus reserviin 
etenkin jos ennen varusmiespalvelus 
liikunnan harrastaminen on ollut vähäis 
tä. Pysyvien liikuntatottumusten saarni 
seksi johtajien toiminta on merkittävää. 
Koulutusohjelmat määrittelevät fyysisen 
koulutuksen ja liikuntakoulutuksen mää· 
rän. Perusyksiköiden päälliköt vaikuttavat 
viikko-ohjelmien ja koulutuskausisuun
nitelmien toteutukseen, jolloin vaikute
taan kokonaiskuormitukseen. Palkattuun 
henkilökuntaan kuuluva kouluttaja vastaa 
sitten joukon liikuntakoulutuksen toteu
tuksesta ja muun sotilaskoulutuksen kuor
mituksen säätelystä. Jokaisessa perusyksi
köissä tulisikin olla liikunnan kärkiosaaja, 
joka vastaa erityisesti liikuntakoulutuksen 
toteutuksesta. Monessa perusyksikös
sä tilanne on valitettavasti sellainen, että 
varusmiesjohtajat vetävät liikuntakou
lutuksen joskus jopa ilman liikunnan 
osaajan antamaa ohjeistusta ja tukea. Lii
kuntakoulutuksen toteutuksen taso on to
dennäköisesti hyvin vaihtelevaa. Tämän 
johtopäätöksen teen varusmiesten loppu
palautteiden perusteella, joissa liikunta
koulutuksen kohdalla käyrä menee muita 
loppupalautteen summamuuttujia selvästi 
alemmalle tasolle. Varusmiesjohtajien 
koulutusohjelmassa on kyllä otettu huo
mioon myös liikuntakoulutuksen suunnit
telu ja johtaminen, mutta vaihtelevuutta 
käytännön toteutuksessa on liian paljon. 
Liikuntakoulutuksen käytännön toteutus 
ratkaisee. Siihen meidän kaikkien on pa
nostettava antamalla tukea, ohjaamalla, 
motivoimalla ja kannustamalla. "Liikun
taan liittyy hauskuuden velvoite" (Tahko 
1916) D 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

. . ' Taistelu arkt1s1ssa 
olosuhteissa 

Jalkaväkisotilaan koulutukselle asetettavat erityisvaatimukset 

1 uolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto Jääkäriprikaati sijaitsee noin 100 km 
,papiirin pohjoispuolella. Sijaintinsa vuoksi Jääkäriprikaatissa on huomioitava 
ohjoisen olosuhteet kaikessa toiminnassa. Siksi on luonnollista, että Jääkäripri-
1uti on keskittynyt kehittämään itsestään arktisen koulutuksen keskusta. Olosuh-

~·t tähän toimintaan ovat otolliset. 

A
rktisella koulutuksella ymmär
retään ympärivuotista koulu
tusta arktisessa ympäristössä. 
Talvikoulutuksella tarkoitetaan 

nimensä mukaisesti talvella kylmät ja lu
miset olosuhteet huomioivaa koulutustoi
mintaa. Talvikoulutus on siis osa arktista 
koulutusta ja samalla merkittävin osa sitä. 

Meillä suomalaisilla tuntuu olevan pe-
1 usolettamus, että hallitsemme luonnos
taan talviset olosuhteet. Talvikoulutusta 
pidetään kaikkien osaamana itsestäänsel
vyytenä. Näin ei kuitenkaan ole. Joka
vuotiset uutiset siitä kuinka "talvi yllätti 
autoilijat" kertovat oivallisesti sen, että 
talvi taidot katoavat, jos niitä ei ylläpidetä. 
Asiaan panostetaan myös muualla. Ruot
sissa ja Norjassa talvikoulutusta varten on 
omat yksikkönsä ja koulunsa. Kanadassa 
äärimmäisissä arktisissa oloissa käytetään 
inuiitteja apuna sotilaiden talvikoulutuk
sessa. Espanjalaisia joukkoja harjoittelee 
Grönlannissa . Brittien merijalkaväki har
joittelee säännöllisesti Pohjois-Norjassa. 
Meilläkään ei pidä luottaa siihen, että tal
viosaaminen tulisi äidin maidosta, vaan 
talvikoulutukseen on syytä keskittyä to
sissaan. 

Kirjoittaja , kapteeni Timo Huhta palvelee 
Jääkäriprikaatissa osastoupseerina kou
lutus- ja kehittämisalan tehtävissä 

TALVIKOULUTUS - MITÄ SE ON? 

Talvikoulutus ei ole pelkkää hiihtämis
tä ja ahkion hinaamista, vaikkakin ne ovat 
hyvin tärkeitä talvitaitoja. Talvikoulutus 
koostuu lukuisista pienistä yksityiskoh
dista, joita opitaan vain talviolosuhteissa 
toimimalla ja kädestä pitäen opastamalla. 
Talvitaitojen opettelu alkaa olosuhteiden 
ja ihmiskehon tuntemuksesta. On tiedet
tävä, miten keho käyttäytyy kylmässä ja 
reagoi eri lämpötiloihin. Tähän kylmäfy-

107 



siologiaan liittyi myös "Sotilas kylmässä 
-projekti", joka saatiin kolmisen vuotta 
sitten päätökseen. Projektissa tutkimus
työn teki Oulun työterveyslaitos, joka on 
erikoistunut kylmätutkimukseen. Tutkit
tavana joukkona olivat Jääkäriprikaatin 
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Talvikoulutus et lzrkoita teltoi'sta luopu-'2 
mistq,, se olisi suoraa suoritus~v,Yn hei
kentämistä. 

varusmiehet. Yhteistyö Oulun työterve
yslaitoksen kanssa luo Jääkäriprikaatin ja 
koko puolustusvoimien talviosaamiselle 
tieteellisen perustan. Toimintakyvyn yllä
pito kylmässä ei siis perustu vain kansan
perinteeseen vaan tieteellisesti todistet-

X 
luihin faktoihin. Tämä on osa-alue, jossa 
uomalainen talvikoulutus erottuu eduk
cn esimerkiksi muiden pohjoismaiden 

i oulutuksesta. Yhteistyö Oulun työterve-
, laitoksen kanssa jatkuu edelleen ja hei

<llln asiantuntemustaan käytetään Jääkäri
pr ikaatissa henkilökunnan koulutuksessa. 
< >n tärkeää, että kouluttaja tuntee perus-
11:et toimiessaan joukkonsa kanssa pitkiä 
aikoja kylmissä olosuhteissa. Keskeisiä 
1sioita ovat riittävä nesteytys, lepo, ener-
ran saanti ja paleltumien ehkäisy. Fysio

loginen tosiasia on, että suorituskyky las
i ce kylmässä. Talvikoulutuksessa on kyse 
;ritä, kuinka tätä ilmiötä voidaan hidastaa 
111 torjua. 

Nestettä kuluu kylmässä kuten läm
pimissäkin olosuhteissa, joten riittävä 
nesteen saanti on fyysisen suorituskyvyn 
perusedellytys. Riittävän nestehuollon 
turvaaminen jalkaväkisotilaalle on aina 
haastavaa kaikissa oloissa, mutta kylmäs
sä nesteen jäätyminen tekee siitä vielä 
monin kerroin vaikeampaa. Tarvitaan lisä
varusteita kuten tennospulloja ja keittimiä 
sekä aikaa käyttää niitä. Vettä on talvella 
toki tarjolla joka puolella, tosin eri olo
muodossa. Myös nesteen lämpötilalla on 
merkitystä siihen, miten keho kykenee 
nesteen hyödyntämään. 

Levon tarve lisääntyy kylmässä. Ikui
nen ongelma puolestaan on se, miten 
järjestää taistelukentällä riittävästi lepoa. 
Suorituskyky laskee luonnollisesti ihmi
sen väsyessä, mutta kylmissä olosuhteissa 
väsyminen alentaa kehon kylmänsietoky
kyä ja samalla paleltumisriski kasvaa. Vä
symys on talviolosuhteissa myös palve
lusturvallisuusriski, joka tulee tiedostaa. 

Kylmissä oloissa keho tekee töitä koko 
ajan taistellessaan kylmää vastaan. Sa
malla energian kulutus voi lämpötilasta 
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riippuen kasvaa yli kolminkertaiseksi. On 
selvää, että huolto on mukautettava tähän 
muutokseen, jos toimintakyky halutaan 
säilyttää. Usein valitettavasti li sääntynyt 
huollon tarve jää huomioimatta eikä sen 
merkitystä ymmärretä. 

Kun kylmyys alkaa saada yliotteen tais
telijoista, näkyvät tappiot yleensä palel
tumina kehon ääriosissa kuten sormissa, 
varpaissa, korvissa ja nenänpäässä. Toki 
kyseisten osien suojaaminen auttaa mut
ta on tunnettava myös ihon paleltumille 
altistavia tekijöitä, kuten polttonesteet, 
kylmä metalli, ihon rasvatasapaino sekä 
yleisesti kehon lämpötasapaino. Jokaisen 
sotilaan tulee tietää ensiaputoimenpiteet, 
mikäli kylmyys pääsee yllättämään. 

Talviolosuhteissa selvitäkseen on tun
nettava myös varusteensa ja osattava hyö
dyntää niiden ominaisuuksia. Sanotaan, 
että toimintakyvyn säilyttäminen on 20 % 
varusteiden ominaisuuksien ansioita ja 80 
% taitoa käyttää varusteitaan oikein. Vaik
ka selviytymisessä korostuu varusteiden 
käyttötaito, tulee niiden olla huippulaatua. 
Nykyiset M05-varusteet makuupussei
neen täyttävät talviolosuhteiden asettamat 
vaatimukset. Vaatteiden lämpöominaisuu
det perustuvat siihen, kuinka hyvin koste
us saadaan poistumaan. Talvikoulutukses
sa periaatteen tulisi olla olla, että sotilas 
kykenee säilyttämään toimintakykynsä ja 
täyttämään tehtävänsä myös ilman lämrni
tettyä telttaa. Tämä edellyttää todella hy
vää kehon tuntemusta ja varusteiden käyt
tötaitoa, kun varusteita kuivatetaan kehon 
lämpöä hyödyntäen. On hyvä muistaa, että 
esimerkiksi naparetkeilijät eivät kuljeta 
sissitelttaa ja kamiinaa mukanaan, vaikka 
viettävät pitkiä aikoja erittäin kylmissä 
oloissa. Paras keino kuivattaa varusteet on 
luonnollisesti tehdä se lämpimässä teltas-
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sa, johon me suomalaiset sotilaat luotam
me, ehkä jopa liikaakin. Vaikka taistelijan 
tulisi selviytyä maastossa ilman lämmi
tettävää majoitusta, jalkaväkimiehen tai 
jääkärin on vaikea järjestellä toimintaan
sa niin, että hän voisi huoltaa ja kuivattaa 
varusteita tarpeensa mukaan. Siksi teltan 
ja kamiinan oikea ja tehokas käyttö va
rushuollossa ovat erittäin tärkeitä, jotta 
varsinainen taistelutehtävä kyetään täyt
tämään. Talvikoulutus ei siis tarkoita va
rustuksessa teltoista luopumista, se olisi 
suoraa suorituskyvyn heikentämistä. Kun 
sotilas valmistavassa koulutuksessa oppii 
selviämään myös ilman telttaa, hänen on 
toimintakyvyn ylläpitotaitonsa täysin eri
tasolla. 

Talvitaistelijalla tulee olla kyky liik
kua lumessa ja käyttää lumen suojaomi
naisuuksia hyödykseen. Vaikka lumi on 
kylmää, sillä on erittäin hyvä eristearvo. 
Verratessa vaikkapa 20 cm lunta samaan 
vahvuuteen vuorivillaa, ei eristyksessä 
ole suurtakaan eroa. Ongelma vain on sii
nä, että lumi sulaa, jos sitä lämmittää yli 
nollan asteen. Lumen suoja-arvo rynnäk-
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kökiväärin luodilta (1,5 metriä tiivistettyä 
lunta) ei ole kovinkaan hyvä, mutta lun
ta on kuitenkin huomattavasti helpompi 
muokata ja käsitellä kuin jäistä maata. 

Liikkuvuudelle lumi on enimmäkseen 
haitta. Varsinkin lähitaistelussa ja hyö
kätessä lumi voi hidastaa liikettä kohta
lokkaasti. Jalkaväkisotilaan liikkuminen 
polvisyvyisessä lumessa voi olla lähes 
ylivoimaista, kun taas panssarivaunun 
liikettä se jopa parantaa pehmittämällä 
maaston epätasaisuuksia. Asetelmaa voi 
yrittää muuttaa suksin tai lumikengillä, 
mutta jalkaväkisotilas on auttamatta hei
kommassa asemassa. Tämä on tiedostet
tava, kun suunnitellaan toimintaa ja tulen 
käyttöä. Toisaalta lumi mahdollistaa sen, 
ettäjalkaväkimies voi sukeltaa lumen pin
nan alle suojaan lämpötähystykseltä, mikä 
on entistä keskeisempi tiedustelumuoto. 

Lumi muuttuu taistelijalle edulliseksi 
elementiksi, kun sitä on riittävän paljon. 
Tosin tämä edellyttää hyvää hiihtotaitoa 
tai lumikenkien käyttöä. Samoin runsas 
lumimäärä antaa lähes rajattomat mahdol
lisuudet liikkumiseen lumiajoneuvoilla. 

X 
IHlkiä toki syntyy mutta niitä voi käyttää 
myös hyödyksi harhauttamisessa. 

Lumi antaa haasteista huolimatta talvi
luistelijalle selviytymismahdollisuuksia. 
l'ulviolosuhteet hallitseva taistelija suh
luutuu lumeen positiivisesti. 

Aseiden ja taisteluvälineiden toiminta
~ unnon säilyttäminen talviolosuhteissa on 
1 utkaisevaa tehtävän täyttämisen ja selviy
lymisenkin kannalta. Vaikka joukolla olisi 
1 unsaasti ajoneuvoja, se ei tarkoita liikku-

uutta, jos ajoneuvot eivät kylmyydestä 
1ohtuen käynnisty. Samoin johtamiskykyä 
heikkenee, mikäli viesti välineet ovat jääs-

1 Nykykehitys vie taistelukenttää entistä 
digitaalisemmaksi, mikä tarkoittaa virta
lähteiden määrän lisääntymistä. Akkujen 
JU virtalähteiden toimintakyvyn ylläpitä
minen kylmässä on jokaisen jalka väki soti
laan perusrutiineja, mikä edellyttää myös 
lekniikan perusteiden tuntemista. Aseiden 
loimintakunto on taistelijan henkivakuu
tus . Sodissamme on ollut lukuisia tilantei
ta, joista hengissä on selvinnyt se partio, 
jonka aseet eivät ole olleet jäässä. 

TALVIKOULUTUS OSANA 
PERUSKOULUTUSTA 

Mistä sitten tunnistaa talvitaistelijan ja 
"kesätaistelijan"? Mielestäni siitä, että jäl
kimmäinen pitää edellä mainittuja asioita 
enemmän itsestäänselvyytenä. Silti joka 
syksy "talvi yllättää autoilijat". Tässä 
lauseessa kiteytyy myös talvikoulutuksen 
ongelma eli oikea suhtautuminen näi
hin yksityiskohtiin ja itsestään selvyyk
siin. Kun tunnistetaan talvikoulutuksen 
ydinongelma, ymmärretään johtajien ja 
erityisesti ryhmän johtajien rooli näiden 
yksityiskohtien valvojina. Hyvin harva 
kykenee täysin yksin ja järjestelmällisesti 
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toimimaan säilyttääkseen' toimintakykyn
sä. 

Talvikoulutus edellyttää jatkuvaa tal
visten olosuhteiden parissa toimimista. 
Jääkäriprikaatissa talvikoulutus sovitetaan 
luontevasti perustaitojen koulutukseen. 
Tämä on helppoa tammikuun peruskou
lutuskaudella mutta kesän saapumiseräl
lä talvikoulutus on haastavampaa, koska 
talviolosuhteisiin päästään vasta kesken 
kiivaan joukkokoulutuskauden. Haastetta 
lisää myös se, että varusmiesten lähtötaso 
talvitaidoissa os heikko. Jääkäriprikaatis
sa tuleekin voida soveltaa enemmän Maa
voimien harjoitusjärjestelmää, jotta myös 
kesän saapumiserälle saataisiin varmistet
tua edes talvikoulutuksen perusteet. On 
erittäin vaivalloista opetella komppanian 
hyökkäystä, jos samalla opetellaan hiihtä
mään. 

Jääkäriprikaatissa uudet kouluttajat 
käyvät talvikoulutuskurssin ennen kuin 
he voivat itsenäisesti kouluttaa joukkoaan 
talviolosuhteissa. Prikaati tarjoaa talvi
koulutusosaamistaan myös muille joukoil
le, suomalaisilta kun odotetaan pohjoisen 
asukkaina talviolosuhteiden hallintaa. D 
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Kaupunkitaistelun asettamat 
vaatimukset yksittäisen 
taistelijan koulutukselle 

Aseen käyttö eri tilanteissa 

Nykyaikaisissa sodissa taisteluita käydään usein rakennetuilla alueilla. Ra
kennetun alueen taistelun tyyppitilanteena voi pitää äkillistä kohtaamistilannet
ta , jossa havaittu maali on epäselvä. Toiminnan vaikutukset voivat olla kau
askantoiset mutta toimimattomuus puolestaan saattaa johtaa omaan tai toverin 
menehtymiseen. Tämä asettaa aseenkäytön koulutukselle korkeat vaatimukset. 

Keskeisin keino tähän haasteeseen vastaamiseksi on järjestelmällinen ja hy
vin organisoitu aseenkäytön koulutus , joka liitetään kaikkeen taistelukoulutuk
seen. 

K aikessa aseisiin liittyv.ässä toi
minnassa ohjenuoraksi on otet
tu turvallinen aseenkäsittely. 
Aseenkäsittelyn sääntöjen tu

lee olla lyhyet , ytimekkäät ja toimia joka 
tilanteessa. Yleisin ja käyttökelpoisin 
"säännöstö" on edesmenneen everstiluut
nantti (USMC) Jeff Cooperin tunnetuksi 
tekemä neljän säännön lista: 
- Jokainen ase on ladattu , kunnes toisin 

todistetaan. 
- Laser-sääntö (älä osoita aseella mitään 

mitä et ole valmis tuhoamaan). 
- Sormi pois liipaisimelta ennen ampu

mapäätöstä. 
- Tunnista maali, varmista tausta . 

Säännöstön tinkimätön noudattaminen 
ehkäisee huolimattomuudesta johtuvat on
nettomuudet. Kun toimii näiden sääntöjen 
rajoissa , jokainen laukaus on harkittu ja 
oikeassa paikassa. 
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Kirjoittaja, luutnantti Juhopekka Koivu
silta palvelee Kaartin Jääkii.rirykmentin 
Esikunnassa Koulutusosaston Tutkimus
ja Kehittämissektorilla osastoupseerina. 

Säännöt tulee kerrata aina ennen kuin 
aseenkäyttöä harjoitellaan. Valvonta ja 
vaatiminen luovat pohjan kaikelle muul
le toiminnalle ja harjoittelulle, erityisesti 

X 
, 1l 1•nnetun alueen ympäristössä. Esimerk
l 111a laser-sääntö.jonka on oltava jokaisen 

1t llaan selkärangassa esimerkiksi ennen 
1 ,illlnmenoharjoittelun aloittamista. Sään

t(1 ei erityisesti kiellä osoittamasta aseella 
Ihmistä. Päätös aseella osoittamisesta tu
h I yhdistää valmiuteen käyttää sitä. On 

Uilränlaista kulttuuria vaatia yhtä ampu
muradalla ja toista esim. voimankäyttö-
1 oulutuksessa. Erityinen huomio kiinni
tetään myös mekaaniseen turvallisuuteen. 
l'Urkein elementti turvallisuudessa on kui
tenkin oikean asenteen ja rutiinien koulut
taminen automaatiotasolle. 

'AHVA PERUSTA 

Aseenkäyttötaito nostetaan vertailuissa 
JU koulutussuunnittelussa aina tärkeim
mäksi taistelijan taidoista . Kaikki varmas
ti tavoittelevat tuotettavien joukkojen am
pumataidossa erinomaista suorituskykyä. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

On kuitenkin tärkeää, että perusta, jolta 
ponnistetaan on luja ja kestävä, eikä kou
lutuksessa lähdetä ajamaan takaa muoti
virtauksia tai pelkkiä mielikuvia. 

Lähitaisteluopas vuodelta 1957 toteaa 
aiheesta seuraavaa: 
"liihitaisteluampumakoulutuksen paa
määränä on opettaa taistelija ampumaan 
salamannopeasti lähietäisyyksiltä laa
jassa sektorissa yllättävästi esiintyviin, 
paikalla ja liikkeessä oleviin maaleihin. 
Tämä edellyttää taistelija/ta valppautta 
havaintojen teossa, nopeutta liikkeissä, 
vaistonomaista aseenkäsittelytaitoa ja it
seluottamusta." 

Kouluttajan opas vuodelta 1972, si-
vull6, kohta 237 painottaa: 
"On muistettava, ettei asekii.sittely ole yk
sinomaan aseiden purkamista ja kokoa
mista. Harjoittelun painopisteen on oltava 
niissä toiminnoissa, jotka liittyvät aseen 
käsittelyyn ja käyttöön taistelukentällä. " 

Ase ja ampuja muodostavat koulutuksen kautta järjestelmän, jolla vaikutus saatetaan 

maaliin ja taistelu ratkaistaan. 
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Nämä otteet luovat hyvän mielikuvan 
siitä miten aseenkäytön kouluttaminen 
vaikkapa rakennetun alueen äkillisiä koh
taamistilanteita varten on vuosien saatossa 
mielletty. 

Jo aiemmin mainittu Cooper loi aikoi
naan koulutusta jäsentämään myös mallin 
aseenkäytön kolmikannasta. Malli on on
nistunutja vuosien saatossa koeteltu. Siinä 
yhtä suuressa asemassa ovat ampumataito 
(marksmanship) aseenkäsittely (manipu
lation) ja asenne (mindset). Ampumataito 
sinällään on tärkeä ja keskeinen mutta aut
tamatta mekaaninen ja optismanuaalinen 
taito,joka ei vielä anna takeita onnistumi
sesta stressitilanteessa. Aseenkäsittelyllä 
käsitetään tässä kaikki toimenpiteet joilla 
ase kulkee mukana tai jolla se saatetaan 
ampuma-asentoon tai ylläpidetään tulen 
jatkuvuutta. Aseen huoltopurkaminen on 
toki osa tätä ajattelua mutta ei keskeisin 
harjoitussisältö. Cooperin ajatuksen mu
kaan ampumataito ei pelasta, jos esimer
kiksi aseen saaminen epäkäytännöllisestä 
kantotavasta maasto-olosuhteissa tulival
miiksi vie kauemmin kuin vastustajan tu
lenavaus. Se miten ase on taistelijalla kä
sillä luo siis perustan laukaukselle ja on 
siis ensimmäinen osa taistelusta. 

Asenne on kolmikantamallissa usein 
alimpana perustan luovana osana. Sen 
merkitystä voisi mallintaa kotimaisessa 
valmennustoiminnassa laajasti viljellyllä 
"tahtotila" -termillä. Oikean taistelutilan
teeseen valmistautumisen edellytyksenä 
on tahtotila siitä, että voittaa jokaisen vas
taan tulevan uhan nopeasti ja päättäväises
ti. Taistelijan tulee havaita tai ennakoida 
uhka valppautensa vuoksi eikä hän saa nu
jertua vastoinkäymisistä. Jos tahtotila on 
jokin muu, alkaa henkinen kompromissien 
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teko joka johtaa luonnollisesti myös las 
keneeseen valmiuteen ja toimintakyky 
Kyky aloittaa häikäilemätön voimankäyt 
tö hyökkäyksen torjumiseksi tai vihollisen 
tuhoamiseksi on siis tavoiteltava asenne 
tässä mallissa. 

JÄRJESTELMÄAJATIELU 

Taisteluvarustuksen eri komponenttien 
vaikutus ampumasuoritukseen on otettava 
huomioon ja siihen on alettava totuttau
tua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
koulutusta. Perusteet tulee opettaa vai
heittain, mutta ei välttämättä niin, että 
helpoimmat suoritteet opetetaan ensin. 
Esimerkiksi aseen vetopituuden tuntuma 
ja perän asema olka-hartialinjassa ovat 
dynaamisia muuttujia, jotka pitää omak
sua hyvissä ajoin, jotta kehitys tapahtuu 
oikeansuuntaisesti. Varsinkin lyhyiden 
koulutusaikojen puitteissa oikea lähtökoh
ta perusampumakoulutuksen jälkeen on 
tutustua varustekokonaisuuteen ja lähteä 
tavoittelemaan auttavaa perustaitoa pa
rempaa suoritusta heti kokonaisena ase
järjestelmänä, jossa ampuja on osa suoja-, 
taistelu- ja johtamisvälineitään. 

Koska rakennetulla alueella toimitta
essa valaistusolosuhteet ja maalitilanteet 
vaihtelevat suuresti myös päiväsaikaan, 
osana aseenkäytön harjoittelua on ope
teltava käyttämään myös asejärjestelmän 
eli esimerkiksi rynnäkkökiväärin mukana 
käytettäviä lisälaitteita. Taktinen valo on 
olennainen väline maalin havainnoimisek
si ja ampumapäätöksen tekemiseksi. Sen 
käyttö osana asevaikutuksen kohdistamis
ta tulee opettaa jo varhaisessa vaiheessa. 
Valon erilaiset käyttötavat kuten jatkuva 
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110 tui hetkittäinen valaisu ja siihen liitty
i! haasteet, kuten oman toiminnan taha-

1 111 paljastaminen tai vaikeuttaminen, hah-
11u11tuu vain harjoittelun kautta. Joustava 
1 1 ttö mahdollistaa aloitteen ylläpidon 
p1mcätaistelussa sisätiloissa, kun valoa 
1 1ytetään esim. valvontaan, sokaisuun, 
hllm!iämiseen ja yleisvalon antamiseen 
11juvasti käyttötavasta ja menetelmästä 

tmseen siirryttäessä. 
Punapistetähtäin ja kiväärikaukoput-

l I antavat tähtäiminä etua rakennetussa 
mpäristössä nimenomaan siirryttäessä 
11 valaisuolosuhteista toiseen, koska täh

tllinkuva pysyy samana. Tulen siirtäminen 
maalista toiseen helpottuu myös hieman. 
Punapistetähtäin on koulutettavien nä
kökulmasta varsin helposti omaksuttava 
lisälaite. Kiväärikaukoputki vaatii käyt
tiljältään hieman enemmän paneutumista, 
mutta mahdollistaa maalien havainnoin
nin, tunnistamisen ja valinnan nelinker
taisella suurennoksella näkökentässä ja 
toiminnan etäisyyksiltä, jotka eivät pal
jaalla silmällä ole realistisia. Lähietäisyy
deltä väline toimii punapisteen kaltaisesti, 
kunhan ampuja totuttautuu tähtäämään 
laitteen kehittäjän Lynn Bindonin alku
peräisen ajatuksen mukaisesti "kollimaat
toriperiaatteella". Tulenkäytön tehokkuu
den kannalta lisälaitteet ovat olennainen 
parannus rakennetulla alueella toimittaes
sa, mutta vaativat paneutumista koulutus
suunnittelussa, jotta laitteiden tuomat edut 
tulitoiminnassa saadaan hyödynnettyä. 

Olennaista ampumatapahtumassa ovat 
siis oikea tähtäinkuva, oikea liipaisu ja 
aseen pito. Se miten ja millaisessa aika
ikkunassa nämä komponentit kulloinkin 
toteutuvat on olennainen osa "aseen taka
na" tapahtuvaa oppimista. 
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"SHOOT - MOVE - coMMUNICATE" 

Turvallisuuden, tahtotilan, varusteiden 
hallinnan ja tulenkäytön lisäksi rakenne
tulla alueella operoiva sotilas tarvitsee 
tehokkaasti toimiakseen myös tiedot ja 
taidot suojankäytöstä, liikkeestä ja kom
munikoinnista. Kyky erottaa näkösuo
ja sekä tulisuoja ja tehdä nopea valinta 
näiden välillä tai niistä luopumisesta on 
opittava esim. ampumaradalla tehoesitte
lyn muodossa. Kyky käyttää tulta suojan 
takaa ja siirtyminen suojien välillä tulee 
kouluttaa ampujille heti alusta alkaen, esi
merkiksi nopeasti siirreltävien elementti
en käytöllä. Esimerkiksi mihin tahansa lä
hiammuntaan saa taktisia sävyjä lisää, jos 
ampuja aina aloittaa toimintansa suojasta 
ja päättää sen suojaan. Tällaiset muistijäl
jet voivat olla se ratkaiseva ärsyke käyttää 
suojaa, kun sitä oikeasti tarvitaan. Myös 
liikettä tulee harjoitella tarkoituksenmu
kaisesti . Kommunikointi eli erilaiset mer
kit, toiminnot ilmoitukset ja komennot, 
joilla oman partion tai ryhmän tilannekuva 
paranee tai toiminta rytmittyy oikein, tu
lee aloittaa ensimmäisissä harjoituksissa. 
Näin niistä tulee luonteva osa toimintaa ja 
aseen käyttäjät haastetaan ajattelemaan. 
Sujuvan yhteistoiminnan oppiminen ei 
onnistu hetkessä vaan vaatii kuukausien 
harjoittelua. 

SYVEMMÄLLESOKKELOON 

Aseenkäyttöä rakennetun alueen tyyp
pitilanteissa on tällä vuosikymmenellä tut
kittu laajalti. 

Erilaiset oppimiskäsitykset kilpailevat 
huomiostamme päivittäin. Oppimisen te
hokkuuden kannalta tulee etsiä kussakin 
tilanteessa sopivinta mallia, eikä vain 
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pitäytyä vanhassa tai lähteä kyseenalais
tamatta seuraamaan uusia trendejä. Aika 
ajoin on tarpeen miettiä saadaanko käy
tössä olevasta koulutusajasta paras hyöty 
irti. 

Ampumaharjoittelussa tulee luoda 
luonteva yhteys muuhun koulutukseen 
ja ennakoitavissa olevaan toimintaympä
ristöön. Kehittävässä mielessä haastavaa 
henkistä ja fyysistä kuormittavuutta ei tule 
eristää ampumaharjoittelun ulkopuolelle. 

Erityispiirteitä, joille koulutettavat tuli
si mahdollisimman tehokkaan oppimisen 
aikaansaamiseksi jo aikaisessa vaiheessa 
altistaa, ovat muun muassa aikapaineet, 
häiriötekijät näkökentässä ja ympäristössä, 
ampumasuorituksen yhdistäminen muihin 
harjoitteisiin ja päätöksentekoon, mahdol-

lisimman todenmukaiset maalit sekä eri
laisten maalialueitten ja tulimuotojen mer
kitys tulen vaikutuksen kannalta. Maalien 
valinta visuaalisen ja realistisen ärsykkeen 
pohjalta (konkreettisesti aseistautunut tai 
aseeton maali) ja maalin realistisen käyt
täytymisen mallintaminen (maali kaatuu 
tai putoaa maahan kun vaikutus saavute
taan) ovat olennaisia päätöksenteollisen 
valmistautumisen kannalta. Konkreettinen 
esimerkki kentältä on vanhojen maasto
pukujen ja vaneristen rynnäkkökiväärien 
käyttö JASTER -maalilaitteiden kanssa. 

Hyvä esimerkki realistisesta aikamää
reestä on kyky ampua komennosta pari
laukaus maalin keskivartaloon ja kolmas 
laukaus toissijaiselle, mutta pienemmälle 
maalialueelle. Koulutuksella saavutettava 

Nopeat kohtaamistilanteet ovat tyypillisiä rakennetun alueen taistelussa. Koulutuksella 
luodaan edellytykset suoriutua päätöksenteosta, aseella vaikuttamisesta ja sen jälkiti-
lanteista . . 
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X 
1 vliksyttävä suoritus on viidestä metris-
11 1 ~ s. Yksittäisen ampujan suorituksia 

111 seurata esim. varusteissa selkäpuolella 
rnikkuvasta tuloskortista. Kun ampuja saa 
huustavan tavoitteen ja kehittymistä seu-
1 utaan, alkaa hän oppia uudella intensitee-
11llä. Kun hänelle kerrotaan, ettei pimeään 
huoneeseen savuavasta murtoaukosta tun
l 1·uduttaessa ole havaitun vihollisen tuho
amiseen välttämättä enempää aikaa, alkaa 
1 uikki konkretisoitua, ja parempien suori
tusten tavoittelu saa uutta merkitystä. 

Kyky tehdä kuorrnittuneenakin oikeita 
päätöksiä, toimia viipymättä ja elää pää
tösten seurausten kanssa ilman kriisiyty
mistä on olennainen tekijä niin sodanajan 
joukon kuin myös kriisinhallintajoukon 
toimintakyvyssä. Tämä on otettava huo
mioon kokonaisvaltaista harjoittelua 
suunniteltaessa. Se, että aktivoimme kou
lutettavat ajattelemaan ja sitoutumaan 
koulutukseen myös tunnetasolla, johtaa 
modernin ihmiskuvan pohjalta parempaan 
lopputulokseen. Tällainen "totuttaminen 
taisteluun" on esillä myös monessa van
hassa ohjesäännössä, joiden aikaan asia 
varmaankin tunnettiin kokemuspohjalta 
vanhojen veteraaniupseerien ja aliupseeri
en hiljaisena tietona. 

JATKUVA KEHITTYMINEN 

KAARTJR:ssä annettavaan koulu
tukseen ovat vaikuttaneet merkittävästi 
kiinteä yhteistyö muiden viranomaisten 
kanssa, muiden maiden sotilasorganisaati
oiden kanssa ja osallistuminen yksityisten 
palveluntarjoajien kursseille kotimaassa 
ja ulkomailla. Tällaisia yrityspuolen kurs
sintarjoajia ovat 1990-luvulta asti olleet 
mm. Thunder Ranch lnc, Heckler & Koch 
International Training Division ja Inter-
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national Mobile Training team eli IMTI. 
Henkilökunnan laaja ampuma- ja metsäs
tysharrastus on myös selkeä etu koulutuk
sen laatua ja kehittämistä ajatellen. 

Ampumaurheilu on siis todennetusti 
olennainen elementti aseenkäytön koulu
tusmenetelmien kehittämisen ja ylläpitä
misen ketjussa. On tärkeää, että ketju ei 
pääse katkeamaan. Maissa joissa ammun
nan harrastaminen ja metsästys on tehty 
mahdottomaksi, on syntynyt valitettavia 
heijastusvaikutuksia sotilashenkilöstönkin 
asenteisiin ja taitotasoon, eikä merkittä
viä kehittäjiä tai asiaa syvemmin tunte
vaa osaajapohjaa enää synny. Jos viihde 
ja mielikuvat ovat ainoa saatavilla oleva 
syventävä oppimäärä näihin sotilaan pe
rustaitoihin, ei seurauskaan voi olla järjes
telmän kannalta paras mahdollinen. 

Reserviin tuotettujen pääkaupunkiseu
dun joukkojen perustamisenaikaisessa har
joittamisessa ne reservin ryhmänjohtajat 
ja kärkitaistelijat, jotka ovat ylläpitäneet 
osaamistaan harrastustoiminnan kautta, 
antavat oleellisen panoksen aseenkäytön 
ja -käsittelyn kertaamisessa. Ammunnan 
opettaminen vaimentavalla ja kehitysha
kuisella otteella vaatii pitkän harjaantumi
sen antamaa hyvää virhesilmää, hahmo!
tamiskykyä ja elämänkokemusta, jonka 
kautta voi eläytyä koulutettavan ongelmiin 
siten, että tie eteenpäin löydetään pulmati
lanteissakin. D 
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Mekanisoitujen joukkojen 
johtajakoulutus 

t Jpseerien ja opistoupseerien koulutusjärjestelmä on ollut suurten muutosten 
1111 ja rinnalle on perustettu aliupseerien henkilöstöryhmä koulutusjärjestel-

111111cen. Tässä artikkelissa käsitellään näitä muutoksia panssarikoulutushaaran 
1lmneiden kurssilaisten koulutuksen näkökulmasta sekä varusmiesjohtajien 
1ulutusjärjestelmän eroavaisuuksia jalkaväen muihin koulutushaaroihin ver-

1 11tuna. Artikkelissa käsitellään vain Panssariprikaatissa annettavaa johtajakou
lutusta. 

U udessa upseerikoulutusjärjestel
mässä ei kouluteta enää määrä
aikaisia reserviupseereja vuo
den kestävässä koulutuksessa. 

Näiden perusopintojen kautta aikanaan 
osa jatkoi sotatieteiden kandidaatin ja 
osa niistä edelleen sotatieteiden maisterin 
opintoihin. Upseeri valmistui edellisessä 
järjestelmässä ammattiinsa siis joko vuo
den, kolmen tai neljän vuoden jälkeen 
riippuen opintojensa laajuudesta. 

Uudessa järjestelmässä kaikki kadetti
kouluun päässeet upseerit opiskelevat en
sin kolmivuotiset sotatieteen kandidaatin 
opinnot ja valmistuvat luutnanttina määrä
aikaiseen upseerin virkaan. Neljän vuoden 
työjakson jälkeen lähtökohtaisesti kaikki 
upseerit suorittavat kaksi vuotta kestävät 
sotatieteen maisterin opinnot ja saavat 
tämän jälkeen vakituisen viran Puolustus
voimiin. 

Verrattuna panssariopintosuunnan van
haan kolmivaiheiseen opiskeluun Panssa
rikoulussa (PSK) (1/2 v perusopintoja + 
1/2 v kandidaattiopintoja + 2 kk maiste
riopintoja) ei uudessa kaksivaiheisessa (1 

Kirjoittaja majuri Jari Harata oli Pans
sariprikaatin Panssarikoululla korkea
kouluosaston johtaja 1.9.2010 asti ja sen 
jälkeen osastoesiupseeri Pääesikunnan 
suunnitteluosastolla. 

v kandidaattiopintoja + 2 kk maisteriopin
toja) järjestelmässä ole ratkaisevaa eroa 
opintojen määrässä ja sisällössä. 

SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN 
OPINNOT 

Kolmivuotisen sotatieteiden kandidaat
tivaiheen aikana panssariopintosuunnan 
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kadetit opiskelevat viimeisen vuotensa 
PSK:lla syyskuusta seuraavan vuoden 
elokuun puoliväliin. Kolmannen vuoden 
alkaessa kadetit tekevät joukko-osastova
lintansa. Panssarilinjan vahvuus on neljäs
tä kuuteen kadettia. 

Ensimmäistä syksyä hallitsee ryn
näkköpanssarivaunun ajajan ja johtajan 
erityislupien suorittaminen sekä panssa
rivaunuryhmän ja -joukkueen koulu- ja 
taisteluammunnat Hätilässä heti kalus
tokurssin jälkeen. Myös panssarijääkä
rit tulevat ammuntoihin mukaan. Ennen 
vuoden vaihdetta kadetit paneutuvat pans
sarijääkärijoukkueen taktiikkaan kartta
harjoituksissa. Koulutuskalustona ovat 
vuorovuosin BMP 2 ja CV 9030 rynnäk
köpanssarivaunut. Syksyn opinnot suorite-

taan paljolti yhdessä sotilasammatillisellu 
opintojakso 1 :llä (SAMOJ 1) opiskelevl 11 

ali upseerien kanssa ja kalustokursseilla 1 ,n 
myös 5 - 10 muuta täydennyskoulutettn 
vaa eri henkilöstöryhmistä. 

Kevätkautta hallitsee ensin autokoulu 
jossa kadetit suorittavat Puolustusvoimf 
en BC -ajokortin ja sen jälkeen Leopat4 
2A4 taistelupanssarivaunun ajajan ja joh 
tajan erityislupiin tähtäävä kalustokurssin 
Kalustokurssin jälkeen psv -ryhmän ja 
joukkueen kouluammunnat suoritettuaan 
täyskaliiberiammunnat ovat Niinisalossa 
Panssariprikaatin ampumaleirin yhteydes• 
sä. Kesän opintojen aiheena ovat mekani
soidun yksikön taktiikka sekä ammuntojen 
ja koulutuksen suunnittelu ja johtaminen. 

Vuoden opintojen jälkeen panssari-

Kadetit ja SAMOJ 1 kurssilla opiskelevat aliupseerit ampuvat yhdessä panssarivaunu
ryhmän ja -joukkueen ammunnat. 
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X 
1 1111o~uunnan kadetteihin on iskostettu 

11111 panssarikalustori turvalliseen kä-
1 yn ja rohkeaan taktiikkaan johta-
1 jnttelu. He ovat opiskelleet itselleen 
ll'll kaluston erityisluvat ja panssari-

1111111jen koulu- ja taisteluammuntojen 
11lt111misoikeudet sekä tutustuneet meka

>idun yksikön koulutuksen suunnitte-
1111111 ja toteuttamiseen. Muut uran alku-

1lhccssa tarvittavat upseerin pätevyydet 
•1 ;keilaan Maanpuolustuskorkeakoulul

l 1 ( MPKK) ja Maasotakoululla (MAASK) 
' 1ltden ensimmäisen opintovuoden aika-
111 

Panssariopintosuunnalta pääosa opis
~ hjoista on mennyt valmistuttuaan töihin 
l'unssariprikaatiin ja Karjalan Prikaatiin, 
lt~llksi myös Porin Prikaatiin, Kainuun 
1 1 ikaatin, Reserviupseerikouluun ja Kaar-
1111 Jääkärirykmenttiin. 

,< >TATIETEIDEN MAISTERIEN 
OPINNOT 

Opetusta panssariopintosuunnalla hal
litsevat taktiikka ja sotilasammatilliset 
uineet. Panssarivaunujen kanssa tällä noin 
kolmen kuukauden opintojaksolla ei olla 
tekemisissä muutoin kuin johdettavissa 
ammunnoissa. Maisteriopiskelijat ovat 
Panssarikoululla kahden vuoden opinnois
taan toisen vuoden syksyn. 

Taktiikassa maisteriopiskelijoille ope
tetaan mekanisoidun taisteluosaston tak
tiikkaa marssilla, viivytyksessä ja hyök
käyksessä sekä taisteluosaston esikunnan 
työskentely mukaan lukien yhteistoiminta 
muiden viranomaisten kanssa. Sotilasam
matillisissa aineissa paneudutaan mekani
soidun yksikön vaativien kaksipuolisten 
simulaattoriavusteisten harjoitusten suun
nitteluun ja johtamiseen sekä vahvenne-
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tun panssarivaunujoukkue~n ammuntojen 
suunnitteluun ja johtamiseen. 

Sotatieteen maisterin opinnot tulevat 
jatkossa korvaamaan sodan ajan pataljoo
nan komentajakurssin, joten sitä ei tultane 
enää vuoden 2012 jälkeen järjestämään 
PSK:lla. Sodan ajan pataljoonan komen
tajakurssin tavoitteet ovat taktiikan osalta 
yhtenevät maisterikurssin kanssa. 

Sodan ajan mekanisoidun yksikön pääl
likön kahden viikon mittaisia opetustilai
suuksia tultaneen järjestämään jatkossakin 
PSK:lla muutaman vuoden työelämässä 
olleille upseereille juuri ennen maisteri
opintoja. 

HENKILÖKUNNAN ALIUPSEERI
KOULUTUS PANSSARIKOULULLA 

Panssariopintosuunnan valinneet aliup
seerit tulevat MAASK:n yhteisten opinto
jen ja BC-ajokortin ajamisen jälkeen syys
kuussa viisi kuukautta (20 opintoviikkoa) 
kestävälle SAMOJ 1 -kurssille PSK:lle. 
Kurssilla opiskelee 5 - 10 oppilasta pal
velusarvoiltaan kersantista ylikersant
tiin. Virkaikää on nykyisillä kurssilaisilla 
parista vuodesta useisiin vuosiin, mutta 
jatkossa SAMOJ 1 :lle tulee "peruskou
lutukseensa" koulutusjärjestelmän suun
nittelijoiden mukaan vuodesta kolmeen 
vuotta työelämässä ollut aliupseeri. 

Syksyn opinnot sujuvat samaan tapaan 
kuin kadeteilla rynnäkkövaunun kalusto
kurssin parissa ampumaleireineen. Näiden 
jälkeen vuoden vaihteen kahden puolen 
opiskelijat paneutuvat panssarivaunu- ja 
panssarijääkärijoukkueen taktiikkaan yk
sikön osana sekä panssarivaunukoulutta
jan ammattitaidon oppimiseen. Oppilaat 
saavuttavat kurssilla tulitoiminnan valvo
jan oikeudet. 
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Sotilasammatillisella opintojakso 2 
(SAMOJ 2) panssariopintosuunnalle opis
kelijat tulevat viiden - kahdeksan vuoden 
työelämäjakson jälkeen. Kurssi alkaa 
MAASK:lla ja jatkuu keväisin neljän 
kuukauden (17 OV) mittaisena PSK:lla. 
Kursseja järjestetään tämän hetken tiedon 
mukaan joka toinen vuosi. Kurssilla aliup
seeri opiskelee edellisen kurssinsa tapaan 
johtamista ja sotilaspedagogiikkaa. Kou
lutus alkaa painottua kouluttamisen lisäk
si myös kaluston kunnossapitoon. Uutena 
pätevyytenä saavutetaan ammuttamisoi
keudet panssarivaunujen kouluammuntoi
hin. 

Sotilasammatillisiin mestariopintoihin 
aliupseeri tulee 11 - 15 työvuoden jäl
keen. Kursseja järjestettäneen noin joka 

viides vuosi. Kurssi alkaa yhteisjaksolln 
MAASK:lla ja opinnot PSK:lla kestävät 
10 kk maaliskuusta joulukuuhun. Opetus 
suunnitelmien laatiminen on vielä kesken 
ja opetusta tullaan suuntaamaan henkilö 
kohtaisten opintosuunnitelmien ja osaami 
sen mukaan tarvittaessa esimerkiksi huol 
lon tai kouluttamisen suuntaan. Uutena 
muodollisena pätevyytenä aliupseeri saa 
kurssilta oikeuden johtaa panssarivaunu• 
joukkueen taisteluammuntoja. 

MUITA HENKILÖKUNNAN KURSSEJA 
PANSSARIKOULULLA 

Edellä mainittujen kurssien lisäksi 
PSK:lla järjestetään mekanisoidun tais
teluosaston huoltopäälliköiden (3 vkoa) 

Pataljoonan komentajakursseilla ja maisteriopinnoissa harjoitellaan yhteistoimintaa 
poliisin ja pelastusviranomaisen kanssa hyökättäessä rakennetulle alueelle jossa on 
vielä siviiliväestöä. 
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X 
t I ksiköiden vääpelien (1 vko) opetusti
l 111uudet. Kahden viimeksi mainitun tar-
1 llisuus tullee pohdittavaksi aliupseerin 
1 ,ulutusjärjestelmän ollessa aikanaan ko-

maan käynnissä. 
Vuosittain tammi-helmikuussa PSK 

1111cstää panssarivaunuopettajan opetus-
11luisuuden, jossa suoritetaan väliaikainen 
1il cus toimia tela-alustaisten panssari
qoneuvojen ajo-opettajana. Lähijakson 
uoritettuaan oppilaat auskultoivat erilli-

11 ohjelman mukaan valvotusti panssa-
11vaunukurssien eri kouluttajatehtävissä 
1oukko-osastoissaan. Hyväksytyn auskul
loinnin jälkeen oppilas voi osallistua lop
pututkintoon ja saada panssarivaunuopet
lnjaoikeuden. 

ARUSMIESALIUPSEERIEN JA 
U l<'.SERVIUPSEERIEN KOULUTUS 

Oppilasvalinnat tela-alustaisia vaunuja 
käyttäville aliupseerikursseille tehdään p
kauden jälkeen alkavilta kalustokursseil
ta. Oppilaat suorittavat koulutushaaransa 
mukaisen vaunun johtajan erityisluvan. 
Tämän ohessa ja jälkeen suoritetaan ali
upseerikurssiin liittyvät opinnot, jotka 
kestävät 16 viikkoa. Panssariprikaatissa 
aliupseerikoulutus järjestetään pääosin 
''rivi-auk:na". 

Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson 
lopussa valitaan oppilaat reserviupseeri
kurssille PSK:lle. RU-kurssi kestää yhtä 
pitkään kuin esimerkiksi Haminassa, mut
ta kokelaat valmistuvat noin kuukautta 
myöhemmin AUK:ta siirtävän kalusto
kurssin vuoksi. PSK:lla järjestetään ope
tusta PSPR:n, KARPR:n ja PORPR:n up
seerioppilaille panssari-, panssarijääkäri-, 
tulenjohto-, viesti- ja pioneerilinjoilla sekä 
joukkotuotantotehtävren mukaan panssa-
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ritiedustelu- tai panssarint6rjuntaohjuslin
joilla. Kurssin oppilasvahvuus on noin 50 
- 60 oppilasta. Kurssin aikana järjestetään 
yhteistoimintaharjoituksia, jossa oppilaat 
johtavat koulutushaaransa mukaisia jouk
koja Parolannummen ja Ilveskallion har
joitusalueilla. 

LOPUKSI 

Korkeakouluosaston kurssien johtajat 
ovat tehneet kovan työn viime vuosina 
kaikkien kurssien opetussuunnitelmien uu
distamiseksi ja työ jatkuu vielä MPKK:n 
ja MAASK:n ohjauksessa. 

Uusien tuulien ja "ismien" välissä on 
kuitenkin todettava, että sama ammatil
lisesti pätevöittävä opetus panssarikou
lutushaaraan valmistuvan henkilökunnan 
kouluttamiseksi tehdään uusien opetus
suunnitelmien kanssa kuin ennenkin. Toi
mialakoulujen osuuteen uudistukset eivät 
upseerikoulutuksessa ole ratkaisevasti 
vaikuttaneet. Opistoupseerikoulutuksen 
muuttuminen aliupseerikoulutukseksi on 
toki iso asia, mutta jos mennään opetus
tavoitteisiin sisälle, niin muutos ei välttä
mättä olekaan niin suuri. Samoja koulutta
jiahan tarvitaan edelleen samoihin töihin.D 
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Alueellisten joukkojen taistelu 
laajalla vastuualueella 

Vaatimuksia koulutukselle ja koulutusolosuhteille 

Tämä artikkeli kuvaa Pohjois-Karjalan Prikaatissa tapahtuvaa alueel
listen joukkojen koulutusta, jonka taustalla on laaja Pohjois-Karjalan vas
tuualue. Tavoitteena on kuvata erityisesti niitä olosuhde- ja muita tekijöitä, 
jotka mahdollistavat joukkotuotannon onnistumisen niin varusmies- kuin 
reserviläiskoulutuksessa. Lopputuotteena syntyy laajalla vastuualueella 
toimimaan kykenevät suorituskykyiset sodan ajan joukot. Aiheen tarkaste
lu on tehty sotilasalueen komentajan, operatiivisen käyttäjän näkökulmas
ta. 

p ohjois-Karjalan Prikaati on Itä
Suomen jalkaväkikeskus, jossa 
koulutetaan vuosittain 1460 va
rusmiestä (tavoitevahvuus) ja 

noin 1000 - 1500 reserviläistä kertaushar
joituksissa ja puolustusvoimien vapaaeh
toisissa harjoituksissa. Sen lisäksi MPK:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiiri kou
luttaa tuellamme, pääosin tiloissamme ja 
harjoitusalueillamme noin 1200 - 1300 
henkilöä. Varuskunta antaakin MPK:n toi
minnalle erinomaiset puitteet. 

Pohjois-Karjalan sotilasalueen vastuu
alue on laaja, yhteensä 21 585 neliöki
lometriä, josta vesistöä 3 803 neliökilo
metriä. Taistelu laajalla vastuualueella ja 
niihin tarkoitettujen joukkojen koulutus 
ei sinällään eroa muiden joukkojen kou
lutuksesta. Kuitenkin aika-, resurssi- ja 
olosuhdetekijät sekä yhteistoiminta-asiat 
korostuvat muita enemmän ja siksi ne on 
kaikki koulutuksessa otettava huomioon. 
Ennakointi ja etukäteisvalmistelut koros
tuvat erityisesti johtamisessa, pioneeritoi-
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Kirjoittaja, everstiluutnantti Jouni Mat
tila, toimii Pohjois-Karjalan Prikaatin 
Esikunnan operatiivisen osaston sekä 
Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällik
könä. Hän on palvellut prikaatissa myös 
esikuntapäällikkönä ja Karjalan lääkäri
pataljoonan komentajana. 

minnassa ja huollossa. Oman toiminnan 
salaamista ja vastustajan harhauttamista ei 
pidä unohtaa. Vastustajan toiminta ja sen 
suorituskyvyn arviointi Pohjois-Karjalan 
olosuhteissa on keskeinen osa johtajakou-

X 
lutustamme. 

Laajan vastuualueen haasteet on otet-
111va huomioon kaikessa varusmies- ja 
n•scrviläiskoulutuksessa liittyivätpä ne 
111 1ivoimaan, liikkeeseen tai suojaan. Pe-
1 usasioihin kuuluu myös, että kaikessa 
toiminnassa osataan hyödyntää meille 
dullinen maasto, tiestö ja vuodenajat. 

Vastuualueen laajuus vaikuttaa lähes kaik-
1 cen sotilasalueen toimintaan, suunnitte
lusta taistelujen johtamiseen ja taistelu-
1 yvyn palauttamiseen. Erityisesti alueen 
laajuus on otettava huomioon joukkojen 
käytössä, liikkumisessa, oman liikkeen 
edistämisessä, vastustajan liikkeen rajoit
tamisessa, tulen käytössä, johtamisessa ja 
uikatekijöissä. 

Laajalla alueella taisteltaessa korostu
vat kaikki huollon, mutta erityisesti lää
kintähuollon järjestelyt, osaavien lääkin
tämiesten ja -joukkojen taidot. Huolto- ja 
evakuointietäisyydet voivat muodostua 
todella pitkiksi. Laajalla vastuualueella 
toimittaessa on hallittava yhteistoiminta 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

alueella t01m1v1en siviilibrganisaatioiden 
kanssa ja osattava hyödyntää myös niiden 
(esim. terveysasemat, seurakunnat jne.) 
osaamista ja resursseja. Niitä voidaan 
tarvita esimerkiksi joukon taistelukyvyn 
palauttamisessa, lääkintä- ja kaatuneiden 
huollossa. Pohjois-Karjalaa puolustavan, 
nykyajan korpisoturin taitojen tulee olla 
erittäin monipuoliset. Hänen on hallittava 
kaikki taistelulajit puolustuksesta hyökkä
ykseen niin maastossa kuin asutuskeskuk
sessa. 

MAASTO- JA OLOSUHDETEKUÄT 

Pohjois-Karjalan Prikaatin koulutusolo
suhteet ovat erinomaiset. Ampumaradat ja 
lähiharjoitusalue ovat kävelymatkan etäi
syydellä. J aamankankaan harjoitusalueella 
kyetään kouluttamaan alueelliseen taiste
luun tarvittavat jalkaväkitaistelijan perus
teet sekä harjoittelemaan eri taistelulajeja 
kaksipuolisina harjoituksina komppania
ja pataljoonatasolla. Lähiharjoitusalueem-

Pohjois-Karjalan olosuhteet vaativat sotilaalta monia erityistaitoja. 
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me on osin suhteellisen helppoa maastoa 
ja siksi se mahdollistaa myös tehokkaan 
perus- ja erikoiskoulutuskauden koulu
tuksen. Lähiharjoitusalueen ulkopuolella 
harjoittelemme hyvässä yhteishengessä 
alueen maanomistajien kanssa. Esimer
kiksi sissikoulutuksen vaativien aiheiden 
koulutus kyetään toteuttamaan vakiintu
neilla alueilla vain muutamien kilometrien 
päässä varuskunnasta. Kaikki jalkaväen 
taisteluammunnat kyetään toteuttamaan 
noin tunnin ajomatkan päässä Sotinpuron 
tai Hiienvaaran ampuma-alueilla. 

Joukkojen suorituskyvyn kannalta on 
äärimmäisen tärkeää, että niitä kyetään 
kouluttamaan vaativissa olosuhteissa niin 
talvella kuin kesälläkin. Pohjois-Karjalan 
olosuhteet ovat tältä osin erinomaiset, kos
ka meillä kaikki vuodenajat eroavat selke
ästi toisistaan. Esimerkiksi taistelijan tar
vitsemaa hiihtotaitoa kyetään opettamaan 
ja harjoittelemaan kaikilla saapumiserillä. 
Tämä ja muut talviset taidot korostuvat 
kaikkien jalkaväkitaistelijoiden koulutuk
sessa, mutta erityisen tärkeitä ne ovat sis
seille ja tiedustelijoille. 

Osa erikoiskoulutuskauden ja pääosa 
joukkokoulutuskauden harjoituksista on 
vuosien ajan voitu järjestää erittäin vaa
tivissa maasto-olosuhteissa eri puolilla 
Pohjois-Karjalaa,joko yksityisten, Metsä
hallituksen tai eri metsäyhtiöiden mailla, 
joista viimeksi mainittuja maakunnassa on 
todella paljon . Niissä kykenemme testaa
maan erityisesti johtamista, johtamisjär
jestelmiä, joukkojen maastoliikkuvuutta, 
liikkeen edistämistä ja tulenkäyttöä vä
häisellä tiestöllä ja peitteisessä maastos
sa sekä huollon eri järjestelyjä pitkillä 
huoltoetäisyyksillä. Kaikessa alueellisten 
joukkojen koulutuksessa on tärkeää, että 
niitä kyetään kouluttamaan joukkokoulu-
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tuskaudella mahdollisimman todenmukai
sissa maastoissa, joissa niitä valmistaudu
taan poikkeusoloissa käyttämään. 

VARUSMIES- JA 
RESERVILÄISKOULUTUS 

Karjalan Jääkäripataljoonan ammatti
taitoinen ja alueellisen taistelun sekä vas
tuualueen asettamat vaatimukset tunteva 
kouluttajahenkilöstö vastaa laadukkaasta 
varusmieskoulutuksestamme. Aliupseeri
koulun antama johtajakoulutus antaa pe
rustan sille, miten RUK:ssa koulutettavat 
joukkueenjohtajamme ja komppanioihin 
sijoitetut ryhmänjohtajamme osaavat ot
taa johtamisessaan huomioon olosuhde
tekijät ja hallitsevat yhteistoiminnan mui
den toimijoiden kanssa. Komppanioissa 
on asiansa tunteva kouluttajahenkilöstö, 
kärkiosaajat, jotka lopullisesti kouluttavat 
johtajista ja miehistöstä kaikki tehtävän 
täyttämiseen vaikuttavat tekijät huomioi
via taistelijoita. 

Reserviläiskoulutuksesta prikaatissa 
vastaa aluetoimiston päällikkö. Kertaus
harjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset 
toteutetaan pääosin esikunnan henkilöstöl
lä. Perusyksiköt ja aliupseerikoulu tukevat 
merkittävästi tuota koulutusta. Palkattu 
henkilöstö osallistuu kukin vuorollaan so
dan ajan joukkonsa mukana toteutettavaan 
koulutukseen. Koulutuksellisesti on hyvä, 
että osa Pohjois-Karjalan rajavartioston 
varusmiesten ja reserviläisten harjoituksia 
kyetään toteuttamaan yhteistoiminnassa 
prikaatin joukkojen kanssa. Rajajoukot 
ovat keskeisiä yhteistoimintakumppanei
tamme poikkeusoloissa. Siksi yhteinen 
harjoitustoiminta normaalioloissa on ensi
arvoisen tärkeää. 

Olemme jo vuosien ajan hakeneet alu-

X 
ccllisten joukkojen koulutukseen parhaita 
11.okemuksia Kainuun Prikaatista ja Jääkä-
1 iprikaatista. Olemme järjestäneet heidän 
kanssaan useita benchmarking -tilaisuuk
sia, joissa olemme tutustuneet toistemme 
vahvuuksiin. Niistä olemme saaneet it
sellemme kehittämisajatuksia esimerkiksi 
talvikoulutukseen ja telakuorma-autojen 
taktiseen käyttöön. 

MAAVOIMIEN 
IIARJOITUSJÄRJESTELMÄ 

Nykyinen maavoimien harjoitus-
järjestelmä ja siihen liittyvä joukkojen 
suorituskyvyn mittausjärjestelmä ovat 
jalkaväkijoukkoja tuottavan joukko
osaston näkökulmasta erinomaisia. Har
joitusjärjestelmä mahdollistaa erikois- ja 
joukkokoulutuskaudella joukkojemme 
yhteistoiminnan harjoittelun yhdessä naa
puri joukko-osastojemme eri asela jijoukko
jen kanssa sekä suorituskyvyn testaamisen 
sellaisissa tilanteissa, joissa joukkojamme 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

yleensä poikkeusoloissa kAytettäisiin. 
Erittäin hyvää on se, että Pohjois-Kar

jalassa järjestetään vuosittain Itä-Suomen 
Sotilasläänin aselajiharjoituksia tai alu
eellisia taisteluharjoituksia, joissa yhteis
toimintaa voidaan harjoitella niin tykistö-, 
pioneeri-, viesti- kuin huollon eri joukko
jen kanssa. Näistä harjoituksista saadut 
kokemukset ja joukkojen suorituskyvyn 
arvioinnin tulokset hyödynnetään poikke
usolojen suunnittelussa, mutta ennen kaik
kea varusmies- ja reserviläiskoulutusta ke
hitettäessä. Näihin harjoituksiin sisälletyt 
kokeiluharjoitukset ja erilaiset pilotoinnit, 
joissa muun muassa testataan joukkojen 
uusia sotavarusteita tai vaikkapa erilaisia 
johtamisjärjestelmäosia, luovat koulutet
taville johtajille johtamisympäristön, jos
sa he myös tulevaisuudessa joukkojaan 
johtavat. Edellä mainituista pilotoinneista 
saadut hyödyt ovat olleet meillä erittäin 
merkittäviä - kotiutuvien varusmiesten ja 
reserviläisten sekä palkatun henkilöstön 
valmiudet ovat monessa suhteessa kor-

Puolustusvoimain komentaja tarkastaa panssarintorjunnan suorituskykyä. 
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keammat kuin ilman kyseistä toimintaa. 
Siksi olemme halunneet ja haluamme jat
kossakin olla mukana erilaisessa kokeilu
toiminnassa ja pilotoinneissa. 

YHTEISTOIMINNAN HARJOITTELU 
SIVIILIORGANISAATIOIDEN KANSSA 

Olemme tehostaneet viimeisten vuosi
en aikana yhteistoiminnan harjoittelua eri 
siviiliorganisaatioiden kanssa. Esikuntien 
ja reserviläisten kertausharjoituksia on 
yhdistetty siviilihallinnon maakunnallisiin 
valmiusharjoituksiin. Niissä olemme kou
luttaneet erityisesti alueellisten joukkojen 
johtajia yhteistoimintaan aluehallintovi
ranomaisten ja kuntasektorin kanssa sekä 
muun yhteiskunnan toiminnan tukemi
seen, kuten virka-avun antamiseen varus
miesosastoilla tai maakuntajoukoilla niin 
normaali- kuin poikkeusoloissa. Vuosit
tain, jokaisen syksyn aselajiharjoituksen 
aikana, harjoittelemme yhteistoimintaa 
jonkun esikuntamme, aluehallintoviraston 
ja pelastuslaitoksen johtokeskusten sekä 
erikseen valittujen kuntien ja seurakuntien 
poikkeusolojen johtoryhmien kanssa. Ko
kemukset edellä mainituista harjoituksista 
ovat olleet molemmin puolin erittäin hy
viä. 

POHDINTAA 

Jokaisen varusmiesikäluokan ja reser
viläisjoukon kotiuduttua tarkastelemme 
näiden joukkojen suorituskykyä ja arvi
oimme samalla koulutuksemme ja harjoi
tustemme tehokkuutta. Onko aika riittänyt 
kaikkeen sodan ajan ensimmäisen tehtävän 
edellyttämän suorituskyvyn kouluttami
seen. Ensimmäinen taistelu on voitettava 
- mielellään seuraavatkin. Olemmeko saa-
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neet riittävästi toistoja harjoitella tulta ja 
liikettä, testata kykyämme suojautua tais
telukentällä sekä kykyämme yhteistoimin
taan eri joukkojen ja siviilitahojen kanssa? 
Mitä jäi koulutettavaksi ensimmäisessä tai 
seuraavassa kertausharjoituksessa, kun 
sellainen on ajankohtaista? Ehdimmekö 
vielä kenties kouluttaa joukkojamme val
miutta kohotettaessa, ja jos ehditään, niin 
mihin asioihin silloin tulisi erityisesti pa
neutua? Varusmieskoulutus antaa joukoil
le hyvän suorituskyvyn, mutta sitä tulee 
kyetä täydentämään mahdollisimman pian 
(3-5 vuotta) kotiutumisen jälkeen tulevas
sa ensimmäisessä kertausharjoituksessa. 
Näin myös tällä hetkellä tapahtuu. Nor
maaliolojen koulutusjärjestelmämme on 
siis kaikilta osin erittäin toimiva ja teho
kas. 

Kaikki koulutuksen onnistumisen edel
lytykset ovat myös meillä prikaatissa hy
vät, ammattitaitoinen kouluttajahenkilöstö 
ja koulutuksen haasteellisuuden näkökul
masta ajateltuna hyvät olosuhdetekijät. 
Koulutusolosuhteemme ja osaamisemme 
soveltuu erinomaisesti alueellisten jouk
kojen koulutukseen, ja vastuutamme sii
nä tehtävässä voitaisiin tarvittaessa lisä
tä. Onhan meillä paljon valtakunnallista 
erikoisosaamista, jota syntyy erityisesti 
johtamis- ja huoltojärjestelmän ja maas
toliikkuvuuden kokeilutoiminnan kautta 
sekä maasto-olosuhteiden vaatimuksista. 
Operatiivisen käyttäjän näkökulmasta pri
kaatin antama koulutus on tehokasta ja se 
tuottaa poikkeusolojen tarpeisiin erittäin 
suorituskykyisiä joukkoja, jotka osaavat 
taistelun laajalla vastuualueella sekä hal
litsevat siihen liittyvän laajan yhteistoi
minnan.O 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Fyysisesti ja psyykkisesti kestävien 
erikoisjoukkosotilaiden koulutus 

Erikoisjoukkosotilaita koulutetaan vaativiin tiedustelutehtäviin ja iskuosasto
loimintaan. Erikoisjoukkosotilaat ovat fyysisesti ja henkisesti kestäviä sotilaita, 
Jotka kykenevät pitkäaikaiseen toimintaan pienryhmissä kaikissa olosuhteissa. 
Koulutuksen erityispiirteitä ovat laskuvarjohyppykoulutus, yhteistoiminta he
likoptereiden kanssa sekä monipuolinen ase- , ampuma- ja taistelukoulutus. 

E 
rikoisjoukkojen koulutus pe
rustuu koulutukseen valittavien 
osalta vapaaehtoisuuteen ja kou
lutettavien valintaan. Henkilöt on 

valittava vapaaehtoisista, ja valinnat on 
suoritettava psykofysiologisessa kokeessa. 
Koulutustarve määrittelee koulutukseen 
valittavien määrän ja tason on pysyttävä 
korkeana. Laadun on oltava valinnoissa 
määräävä kriteeri. 

Erikoisjoukkosotilaan koulutuksessa 
perustekijöitä ovat fyysinen ja psyykkinen 
suorituskyky sekä ase- ja ampumataidot. 
Tärkeimpänä ominaisuutena on psyykki
nen paineensietokyky. Muita vaadittavia 
ominaisuuksia ovat riittävät kyvyt tehtä
vän täyttämiseen sekä kokonaisuuksien 
hahmottamiskyky toimittaessa haastavas
sa ympäristössä. Lisäksi tarvitaan kärsi
vällisyyttä pitkiä tehtäviä varten, nopeaa 
tilanteen hallintaa ja hyvää motivaatiota. 
Hyvä fyysinen kunto ja terveys takaavat 
kestävyyden vaativassa koulutuksessa ja 
suorituskyvyn tehtävissä. Näitä vaatimuk
sia ei täytä lyhytjänteinen henkilö, vaan 
psyykkisesti tasapainoinen ja fyysisesti 
hyväkuntoinen, haasteita pelkäämätön 
henkilö. 

Sotilaan toimintakykyä voidaan kutsua 
kokonaisuudeksi, jossa kaikki toiminnan 

Kirjoittaja, kadetti Mika Suokas on pal
vellut Utin Jääkärirykmentissä ja opiske
lee tällä hetkellä Maasotakoululla. 

osa-alueet ovat vaikutuksissa toistensa 
kanssa. Sotilaan toimintakyvyn osa-aluei
ta ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, 
ja eettinen osa-alue. Yksittäisen sotilaan 
suorituskyky rakentuu näiden neljän osa
alueiden kokonaisuudesta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että sotilas ja oma 
joukko kykenevät suoriutumaan tehtävis
tään. Sotilas kykenee toimimaan tilanteen
mukaisesti ja määrätietoisesti sekä osaa 
pitää itsensä kunnossa fyysisesti ja psyyk
kisesti sekä kykenee toimimaan osana 
joukkoa. Joukon suorituskyky taas raken
tuu käytettävän materiaalin, henkilöstön 
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ammattitaidon sekä joukon koulutus- sekä 
käyttöperiaatteiden integroimisella. Suori
tuskykyyn vaikuttavana tekijänä on myös 
maanpuolustustahto. Nämä osa-alueet 
kulminoituvat taas joukon koulutukselli
sena suorituskykynä eli käytännössä siinä 
minkälaisiin tehtäviin joukko kriisitilan
teissa kykenee. 

Erikoisjoukkosotilaalla riittävän fyy
sisen toimintakyvyn koulutuksen al
kuvaiheessa takaavat vaativat fyysiset 
pääsykokeet. Myös psykologisia testejä 
käyttämällä on tarkoitus valikoida ha
kijoista soveltuvin aines koulutukseen. 
Hyvä fyysinen kunto on myös psyykkisen 
toimintakyvyn perusedellytys. Vapaaeh
toisilla hakijoilla on myös riittävästi mo
tivaatiota koulutukseen, joka lisää yritystä 
ja vie suorituksissa eteenpäin. 

Erikoisjoukkosotilaalla kestävyyssuo
rituskyvyn vaatimuksena pidetään 55- 60 
ml/kg/min hapenottokykyä. Fyysisesti kes
täviä erikoisjoukkosotilaita on koulutetta
va siten, että kestävyys , voima, nopeus, 
liikkuvuus ja lihashallinta saadaan pitkien 
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tehtävien edellyttämälle tasolle. Ominais 
ta erikoisjoukkokoulutuksessa ovat pitkä 
kestoiset tehtävät kaikissa olosuhteissa 
jotka asettavat haasteen fyysisen kunnon 
kehittämiselle. Erikoisjoukkosotilaan on 
fyysisesti kyettävä siirtymään pitkiä etäi 
syyksiä ja joukkojen on tultava toimeen 
omavaraisesti. Tämä tarkoittaa varustei 
den painon lisääntymistä, joten tehtävät 
vaativat myös lihaskuntoa sekä voimaa. 

Tärkeänä kokonaisuutena erikoisjouk, 
kosotilaiden koulutuksessa on taistelija)l 
taidot. Tämä tarkoittaa yksittäisen sotilaan 
perustaitoja (ammu - liiku - kommunikoi 
- lääkitse),jotka on koulutettava erinomai
selle tasolle. Näiden päälle taas rakenne
taan erikoisjoukkojen tehtävissä vaadit• 
tavat erityistaidot ja kyvyt, jotka yhdessä 
luovat erikoisjoukkosotilaan fyysisen suo
rituskyvyn. 

Fyysisen koulutuksen on oltava vaati· 
vaa, mutta kuitenkin nousujohteista ur
heiluvalmennuksen tavoin. Kovalla kou
lutuksella kehitetään ja testataan myös 
psyykkisesti koulutuksessa olevia sotilai-

X 
I 1 

Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa so-
11l11un kykyä toimia tehokkaasti tehtäväs

llln. Psyykkistä toimintakykyä kuvaavat 
1imerkiksi psyykkinen hyvinvointi, elä-

1111111 hallinnan kokeminen, optimismi ja 
ll ~cluottamus. Tärkeimpänä ominaisuute
llll psyykkinen toimintakyky esiintyy pää
ti\ksenteossa, stressin- sekä paineensieto
i vyssä eli pitää ymmärtää mikä tehtävän 
,uorittamisen kannalta on tärkeää ja mikä 
1 Erikoisjoukkosotilaalta vaaditaan vai-

i utuskeskeistä ajattelua ja poikkeukselli
n itsenäistä toimintaa. 
Erikoisjoukkosotilaan psyykkinen kou

lutus, kuten henkinen koulutus yleensä on 
•Haista, jota koulutuksessa ei erikseen 

i orosteta. Psyykkisellä koulutuksella 
oidaan ennemminkin tarkoittaa sellaista 

i oulutuksen osaa,joka koettelee koulutet
tuvan fyysisiä rajoja ja saa samalla sotilaan 

Jalka väen vuosikirja 2011-2012 

pohtimaan omaa henkistä kestävyyttään. 
Vaativissa olosuhteissa pitkäkestoinen 
tehtävä vaatii peräänantamattomuutta 
sekä sitkeyttä. Koulutuksen päämääränä 
on oltava henkisesti kestävä sotilas, jolle 
luovuttaminen ei ole vaihtoehto. Henki
nen kestävyys on se tekijä, minkä avulla 
fyysisesti väsynyt sotilas jatkaa tehtävään
sä. 

Pienryhmätaktiikan kannalta on tärke
ää, että jokainen ryhmän jäsen pystyy suo
riutumaan fyysisesti ja henkisesti tehtä
västään. Henkiseen kehittymiseen, kuten 
fyysiseenkin koulutukseen voidaan vai
kuttaa nousujohteisesti. Paineensietoky
kyä ja taitoa vaativien tehtävien on oltava 
joukon koulutustasoon nähden vastaavia. 
Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky 
ovat ne tekijät, mihin tehokas inhimillinen 
toiminta taistelukentällä perustuu. D 

Rrikoisjoukkojen toiminnan perustana on henkisesti ja fyysisesti kestävä sotilas, jolla on 
hyvä jalkaväkikoulutus erikoistaitojen pohjana . 
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Rannikolla taistelevalle sotilaalle 
asetettavat koulutusvaatimukset 

U udenmaan Prikaatissa on vuo
desta 1990 koulutettu rannik
kojoukkoja liikkuviin sotatoi
miin saaristossa ja rantamaalla. 

Alkuvuosina koulutus keskittyi rannik
kojääkärikomppanioihin, mutta vuosien 
saatossa tuotantopaletti on laajentunut 
käsittämään myös rannikkojääkäripatal
joonia, rannikkopioneerikomppanioita, 
rannikkokranaatinheitinkomppanioita, 
rannikko-ohjuskomppanioita ja rannik
kohuoltokomppanian. Tuotettavia rannik
kojoukkoja ovat myös jääkäripataljoona, 
pioneeripataljoona, vartiokomppaniat, 
viestikomppania ja merivalvontakomp
panian osat sekä kansainvälinen rannik
kojääkäriyksikkö joka tunnetaan myös 
nimellä Amphibious Task Unit (ATU). 
Vaikka näiden joukkojen nimestä ei löy
dy etuliitettä rannikko, niin yhtälailla ne 
koulutetaan rannikon olosuhteisiin ja ovat 
Merivoimien rannikkojoukkoja. 

Rannikkojoukkojen koulutusvaatimuk
set eivät niinkään ole riippuvaisia ran
nikon olosuhteista vaan niistä tehtävistä 
joita rannikkojoukot suorittavat. Jos ran
nikkojoukkoihin kuuluvien yksiköiden 
koulutusvaatimuksia verrataan vastaaviin 
maavoimien yksiköiden vaatimuksiin, niin 
voidaan lyhyesti todeta, että olennaisia 
eroja ei ole. Jalkaväen vuosikirjassa 09-10 
näistä koulutuksellisista eroista ja yhtä
läisyyksistä on mainintoja sivuilla 227 ja 
228. Olennaisia eroja ei siis ole, mutta toki 
rannikon olosuhteet jossain määrin vai
kuttavat koulutusvaatimuksiin myös yk-
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senius on Vaasan Rannikkojääkäripatal• 
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sittäisen taistelijan tasolla. Mikäli joukko 
tehtäviään suorittaessaan liikkuu vesitse, 
niin tämä vaikuttaa koulutusvaatimuksiin. 
Aluksessa toimiminen, toiminta veden 
varaan jouduttaessa, avannosta pelastau
tuminen ja uimataito ovat esimerkkejä 
vesielementin tuomista vaatimuksista, jot
ka on huomioitava koulutuksessa. Vielä 
90-luvulla vesielementtiin liittyviä koulu
tusvaatimuksia oli enemmän; "donitsit", 
"Iivarin pikasilta" ja muut tilapäisvälineet 
kuuluivat luontevasti viikko-ohjelmaan 
kuten myös eloonjäämiskoulutus. Kuuden 
kuukauden koulutusaika on kuitenkin pa
kottanut vähentämään ydintaitoihin kuu
lumatonta koulutusta. 

Tehtävien suorittaminen saaristossa 
tuo haasteita taistelutaktiikkaan ja -tek
niikkaan lähinnä joukkue-, komppania
ja pataljoonatasolla. Vesitse siirtyminen 

X 
on vaikeaa salata ja mitä suojaisempia 
reittejä käytetään, sitä hitaampaa on ete
neminen. Hyökkäävän joukon on kyettä
vä jakautumaan kahdelle tai useammalle 
saarelle ja usein hyökkäävästä joukosta 
muodostetaan tehtävän mukainen isku
osasto. Taistelua tukeva kranaatinheitin
joukkue on usein eri saarella kuin tuettava 
joukko. Rannikkojääkäripataljoonan hei
tinkomppanian ja huoltokomppanian on 
mantereelta kyettävä ulottamaan tukensa 
saaristossa taisteleville joukoille. Me
rellinen toimintaympäristö luo haasteita 
myös yhteydenpidolle. Viestiyhteyksiä ei 
voi varmentaa parikaapelilla eikä lähetin 
käyttö ole yhtä luontevaa, kun välissä on 
vesistöä. Mikäli radioyhteys lakkaa toimi
masta niin on selvittävä ennalta sovittujen 
valo-, savu- ja muiden merkkien varassa. 
Kun on toinen jalka meressä ja toinen 
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jalka kuivalla maalla niln yhteistoimin
tatahojen määrä lisääntyy. Viestikaluston 
pitää olla yhteensopiva niin että pystyy 
kommunikoimaan sekä Merivoimien että 
Maavoimien naapuriyksiköiden kanssa. 
Rannikkojoukon liikkuessa mantereen 
tiestöllä se astuu aina maavoimien soti
lasalueen vastuualueelle. Tästä johtuva 
yhteistoimintatarve ei ole ongelmallinen 
silloin kun rannikkojoukko on orgaanises
ti Rannikkoalueen alainen, koska tällöin 
Rannikko- ja sotilasalueet pystyvät jo rau
han aikana sopimaan useimmista yhteis
toiminta-asioista. Yhteistoiminta muuttuu 
haasteelliseksi kun rannikkojoukko siirtyy 
vastuualueelta toiselle ja ehkä kolmannel
le (operatiiviset rannikkojoukot). Rannik
kojääkäripataljoonan siirtyessä se liikkuu 
sekä merellä että maalla ja reitin varrella 
on monta niin merellistä kuin maallistakin 
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yhteistoimintaosapuolta. 
Kesäkuussa 2010 harjoiteltiin MERI/ 

ETELÄ/RANTA 10-harjoituksessa rannik
kojääkäripataljoonan tehtävällä alistamis
ta meripuolustusalueelta sotilasläänille ja 
edelleen sotilasalueelle. Harjoitusaihe oli 
hyvä, koska tilanne oli varsin todenmu
kainen, eikä sitä tässä laajuudessa ole ai
kaisemmin harjoiteltu. Tilanteen vaatima 
yhteistoiminta ja käskytys ei ollut yhdel
läkään osapuolella selkäytimessä, mutta 
muutaman "ylimääräisen" tapaamisen jäl
keen toiminta saatiin halutunlaiseksi. Täs
säkin tilanteessa joukkotuotannossa olleet 
heitinkomppania ja rannikkojääkärikomp
pania toimivat "normaalisti" eli taistelun 
vaatima toiminta komppaniatasolla ei 
muuttunut johtoportaan vaihdon myötä. 
Harjoitus kuitenkin osoitti miten paljon 
resursseja yhteistoimintaan pitää valmis
tautua varaamaan jopa pataljoonatasolla. 

Lähivuosina puolustusuudistus tuo 
muutoksia myös rannikkojoukkoihin. 
Vaikka rannikolla taistelevia joukkoja ei 

tällä hetkellä tunnu olevan yhtään liikaa 
niin niiden määrä tullee jatkossa vähene 
mään. Määrää voidaan korvata liikkuvuu 
della ja tulivoiman kasvattamisella, mutta 
mihin suuntaan taktiikkaa pitää kehittää? 
Rannikkomme uhkakuvat ja niistä johde 
tut tehtävät ovat melko ainutlaatuisia ja 
joudummekin kehittämään rannikkojouk 
kojamme vilkuilematta liikoja naapuri 
maittemme suuntaan. Pientä ajatteluapua 
voimme kuitenkin saada pysymällä sel· 
villä miten muut maat kehittävät merel• 
lisiä jalkaväkijoukkojaan . Uudenmaan 
Prikaatin pitkäaikainen yhteistoiminta 
osapuoli Ruotsin Amfibieregementet on 
muuttamassa organisaatiotaan. Ammat
tiarmeijaan siirtymisen myötä Ruotsin 
valtionjohdon päätökset edellyttävät amfi
biojoukolta mm. (ammattijoukkomaisesti 
korkeaa valmiutta, kykyä vaikuttaa lähi
alueilla Ruotsin intressejä puolustaen sekä 
kykyä toimia ulkomaisten joukkojen kans
sa niin lähialueella kuin kauempanakin . 
Amfibiopataljoona on samojen päätösten 

Kelirikko lähestyy. 
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mukaan uudelleenorganisoitava taistelu
!' 1taljoonaksi ("manöverbataljon"), jolla 
1111 amfibiokyky ja kehittää pataljoonaa 

hdenmukaisesti maavoimien taistelupa-
111ljoonien kanssa. 

Vuoden 2013 loppuun mennessä kehi-
11 tävälle Amfibiopataljoonalle luodaan 
~ ykyä toimia myös muiden valtioiden me-
11jalkaväkijoukkojen kanssa sekä rotaa
ltokykyä kriisinhallintaoperaatioissa. Pe-
1 usideana kehittämistyössä on kuitenkin 
olemassa olevien joukkojen uudelleenor-
1tanisointi ilman suurempia uushankinto-
111, suojan parantaminen ja kokonaisuuden 
hdenmukaistaminen maavoimien vastaa

van yksikön kanssa. 
Myös Suomen rannikkojoukkojen 

~chittämisessä otetaan huomioon kan
~ainvälinen yhteistoiminta ja yhteenso
pivuus, mutta lähtökohta on selkeämmin 
~ansallinen puolustuskyky. Tavoitteena 
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on kansallista puolustusta varten koulu
tettu ja varustettu joukko, joka kykenee 
myös kansainväliseen yhteistoimintaan. 
Kehitystyö konkretisoituu uudelleenorga
nisoimisen lisäksi materiaalihankintoina. 
MERA-hankkeen (Merivoimien Rannik
kojoukot) myötä tullaan vuosina 2012-19 
suoritettavilla hankinnoilla parantamaan 
rannikkojoukkojen tulivoimaa, liikku
vuutta ja johtamiskykyä. Hankinnoilla 
ja mahdollisilla organisaatiomuutoksilla 
varmistetaan, että meillä on jatkossakin 
suorituskykyiset rannikkojoukot, sillä ran
nikon merkitys Suomelle ei tule muuttu
maan . Pääkaupunki on rannikolla , suuret 
satamat ovat rannikolla, saariston väylät 
ovat ulkomaankaupan perusedellytyksiä 
eivätkä uhkakuvatkaan ole oleellisesti 
muuttuneet. Ja onhan meidän jatkossakin 
kyettävä vastaamaan sen suuren demilita
risoidun saaren puolustamisesta. D 

Rantautuminen pimeällä. 
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Erikoisrajajääkäreiden koulutus 
Erikoisrajajääkärikomppania sijaitsee Imatran Immolassa, sotahis• 

toriallisesti maineikkaan lentokentän ympäristössä. Samalla alueella 
toimivat myös Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta sekä Raja- ja 
merivartiokoulun Imatran koulutuskeskus. 

Rajavartiolaitos on toiminut Immolan alueella vuodesta 1940 alkaen. 
Varusmiesyksiköt nykyisessä Erikoisrajajääkärikomppanian kasarmis• 
sa ovat aikaisemmin toimineet nimillä Sissikomppania ja Rajajääkäri• 
komppania. Erikoisrajajääkäreitä Immolassa on koulutettu vuodesta 
2007 alkaen. Varusmiespalvelustaan suorittaa nyt neljäs erikoisrajajää• 
kärikurssi. 

E rikoisrajajääkäriksi halukkaat va
litaan vuosittain järjestettävillä 
pääsykokeilla. Hakijoiden määrät 
ovat vaihdelleet vuosittain 200:n 

molemmin puolin. Pääsykokeet kestä
vät kunkin valintakokelaan osalta kaksi 
päivää, jotka pitävät sisällään fyysisiä ja 
psyykkisiä testejä. Fyysisyyttä testataan 
lihas- ja koordinaatiotestillä, uinti- ja hiih
totestillä sekä yhteensä viiden kilomet
rin reppujuoksulla. Tuolloin koko matka 
juostaan kymmenen kilon paino selässä, 
siten että viimeiseltä kolmelta kilometril
tä otetaan aika. Fyysisten testien hyväk
sytty läpäisy oikeuttaa valintakokelaan 
seuraavaan testivaiheeseen, psyykkisiin 
testeihin. Psyykettä testataan ja punnitaan 
erinäisillä kirjallisilla kokeilla. Lisäksi 
valintakokelaat osallistuvat ryhmäkeskus
teluun sekä haastatteluun. Kaikella tällä 
testaamisella on tarkoitus saada koulutuk
seen motivoituneita, fyysisesti ja henki
sesti tasapainoisia ja kestäviä henkilöitä. 
Näin mahdollistetaan vuoden kestävän 
vaativan ja monipuolisen koulutuksen lä-
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Kirjoittaja, luutnantti Tero Lehtinen on 
vuonna 2006 valmistunut sotatieteiden 
kandidaatti. Hän on palvellut erikoisra
jajääkärikomppaniassa vuodesta 2007, 
komppanian perustamisesta lähtien. 

pivieminen. Valintakokeiden perusteella 
erikoisra ja jääkärikomppaniaan valitaan 
vuosittain 70-80 alokasta. 

Erikoisra ja jääkärikomppanian alokkaat 
astuvat palvelukseen kesän saapumiseräs
sä ja kaikki koulutuksen loppuun asti kes-
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tllvät palvelevat 12 kuukautta. Jokainen 
111a vähintään aliupseeritasoisen johtaja-
1 oulutuksen ja noin viidennes koulutetaan 
rcservinupseereiksi. Erikoisrajajääkärin 
1 oulutus sisältää muun muassa erikois-
1oukkotehtävien taktiikkaa, ase- ja am
pumakoulutusta, siirtymämenetelmäkou
lutusta, rajavartiointikoulutusta, pitkälle 
vietyä erätaito- ja selviytymiskoulutusta 
Nekä lähitaistelukoulutusta. Lisäksi kou
lutus jakautuu neljään aselajilinjaan, jotka 
ovat tukiase-, pioneeri-, lääkintä- ja vies-
111inja. Linjojen oppilaat valitaan haluk
ku uksien sekä soveltuvuuksien mukaan. 
Kyseiset linjat antavat varusmiehelle riit
Ulvät valmiudet toimia ja harjaantua omas
sa sodanajan tehtävässään. 

Yksikön koulutus on jaettu peruskoulu
tuskauteen, aliupseerikurssiin, erikoiskou-
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lutuskauteen sekä joukkokoulutuskauteen 
kuten muissakin varusmiesyksiköissä. 
Koska palvelusaika on kaikilla 12 kuu
kautta, Erikoisrajajääkärikomppaniassa ei 
ole palvelukseen alkaessa vanhempaa saa
pumiserää. Tämä tuo arkeen omat haas
teensa. Varusmiesjohtajien puuttuminen 
pakottaa alokkaat johtamaan vertaisiaan 
jo alkuviikkojen aikana,jolloin oppilasesi
miesjärjestelmä otetaan käyttöön. Muualla 
vastaava järjestelmä alkaa vasta aliupsee
rikurssilla. Oppilasesimiesjärjestelmässä 
valitaan oppilaspäällikkö, oppilasjohtajat 
sekä oppilasvääpeli. Oppilasjohtajat toi
mivat tehtävässään vuoroluettelon mukai
sesti viikon kerrallaan. Oppilasesimiehet 
vastaavat siitä, että joukko on oikeassa 
paikassa, oikeassa varustuksessa ja oike
aan aikaan. Koska vanhemman saapumi-

Taistelua rakennetulla alueella. 
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Köysilaskeutumiskoulutusta . 
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~erän johtajat puuttuvat, kaiken koulutuk
,cn antaa henkilökunta. Tämä vie paljon 
työaikaa, mutta vastaavasti voidaan olla 
varmempia koulutuksen tasosta ja loppu
tuloksesta. 

Erikoisrajajääkärikomppania tuottaa 
1oukkoja vaativimpiin sodanajan tieduste
lu- ja taistelutehtäviin. Komppanian suo-
1 itusvaatimukset ovat kovat, joten koulu
tuksenkin tulee olla kovaa. Koulutusta ja 
crikoisrajajääkäreiden edistymistä seura
taan erinäisillä testeillä koko palveluksen 
ujan. Testit ovat nousujohteisia ja niillä 
testataan taistelijan motivaatiota ja tahtoa, 
kenttäkelpoisuutta, taistelukestävyyttä 
sekä oman aselajinsa osaamista. Ensim
mäinen tärkeimmistä testeistä on erikois-
1 aja jääkärin testi. Testin hyväksytysti 
läpäissyt taistelijat saavat palkinnoksi eri
koisrajajääkärin näkyvimmät tunnukset, 
ruskean baretin sekä erikoiskoulutusmer
kin. Ruskea baretti sekä erikoiskoulutus
merkki jaetaan vain Erikoisrajajääkäri
komppaniassa. Aselajikoulutus huipentuu 
uselajitestiin, jossa mitataan tukiase- , 
pioneeri- , lääkintä- ja viestilinjan antama 
yksilöllinen koulutus . Viimeinen testeistä 
on palveluksen loppuvaiheessa oleva ope
raattorin testi, jossa mitataan kaikki lähes 
vuoden aikana saatu koulutus . Testi on 
vaativa niin henkisesti kuin fyysisestikin. 
Testin läpäisemiseen päästään vain ko
valla, määrätietoisella ja nousujohteisella 
koulutuksella. Testi pitää sisällään pitkiä 
siirtymisiä erilaisin siirtymämenetelmin 
vaativissa olosuhteissa. Siirtymisten välil
lä erikoisrajajääkärit suorittavat moninai
sia tehtävärasteja, jotka pitävät sisällään 
koko vuoden koulutuksen kirjon. Kaikissa 
testeissä on kaksi yrityskertaa, joiden jäl
keen testiä läpäisemätön ohjataan muualle 
palvelukseen. Koulutuksen keskeyttämis-
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perusteet löytyvät erikoisrajajääkäreiden 
koulutuss u unni telmasta. 

Komppanian henkilökunnalta vaadi
taan myös hyvää kuntoa ja erikoisjouk
kotaitoja. Jokainen kouluttaja osallistuu 
palveluksensa alkuvaiheessa erikoisraja
jääkärikomppanian henkilökuntakurssil
le. Kurssi antaa hyvät valmiudet koulut
taa erikoisrajajääkäreitä ja testaa samalla 
myös kouluttajan henkisiä ja fyysisiä rajo
ja. Henkilökuntakurssin läpäisy antaa oi
keiden kantaa erikoisrajajääkärin erikois
koulutusmerkkiä sekä ruskeaa barettia. 

lmmolan koulutusympäristöä kehite
tään parhaillaan voimakkaasti . Komppani
an kasarmin peruskorjaus on meneillään 
ja se saadaan päätökseen keväällä 2011. 
lmmolan alueelta löytyvät tällä hetkellä 
muun muassa ampumaradat, kuntotalo, 
esterata sekä uusi köysilaskeutumistomi. 
Lähivuosien suunnitelmissa on raken
taa alueelle muun muassa ns. kulissitalo 
sekä ampumatalo. Kasarmin edustalle on 
valmistunut kesän aikana hiekkatekonur
mikenttä, jota ympäröi mondopintainen 
400 metrin juoksurata. Nykyiset ja tulevat 
koulutusrakenteet antavat entistä parem
mat mahdollisuudet kouluttaa sodanajan 
reserviin motivoituneita ja osaavia eri
koisjoukkosotilaita. D 
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Kriisinhallinnasta saatavien 
kokemusten hyödyntäminen 
kansallisessa puolustuksessa 

Puolustusvoimien Kansainvälinen Kes~us (PVKVK; Finq.ish Defence 
Forces In~ernational Centre, FINCENTj on Pääesikunnan ;alainen soti
laslaitos, jonka ydintehtävänä on kriisinhallintatehtäviin lähtevien yk
sittäisten henkilöiden kouluttaminen koti- tai ulkomaisilla kursseilla. 

Tässä artikkelissa esittelen käynnissä olevan projektin, jossa 
PVKVK:lla on merkittävä rooli, tulevaisuuden Puolustusvoimien ja 
myös jalkaväen suorituskykyjen rakentajana. 

P VKVK:n organisaatioon kuuluu 
keskuksen johto, kanslia ja kurs
siosasto. Kurssiosastoon kuuluu 
yhtenä osana tutkimus- ja kehittä

missektori, jonka vastuulla on merkittävä 
osa PVKVK:lle käsketyistä projekteista. 
Merkittävä osa PVKVK:lle käsketyistä 
projekteista on suoraan yhteydessä hen
kilöiden tai joukkojen suorituskykyjen 
kehittämiseen. 

SUORITUSKYKYÄ TUOTTAVAA 
TOIMINTAA 

Lessons Leamed (LL) on työkalu, toi
mintatapa ja ajatusmalli, jota hyödyntä
mällä kansainvälisestä toiminnasta ja krii
sinhallintaoperaatioihin osallistumisella 
saadaan kehitettyä kansallista suoritusky
kyä. 

Erilaisten kokemusten, parhaiden käy
täntöjenja "läheltä piti" -tilanteiden keruu
ta on tehty Puolustusvoimissa jo vuosia. 
LL-toiminta kriisinhallintaympäristössä 
on aloitettu vuonna 2006. Toiminta ei kui-
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Kirjoittaja, kapteeni Pasi Autio palvelee 
PVKVK:n tutkimus- ja kehittämissektorin 
johtajana . 

tenkaan ottanut tuulta purjeisiinsa siten, 
että siitä olisi ollut laajamittaista hyötyä 
uusien suorituskykyjen luonnissa. Vuonna 
2009 Pääesikunta päätti käynnistää KRI
HA LL-projektin. Pääesikunnan suunnit
teluosasto omistaa projektin ja käytännön 
toteuttajaksi käskettiin PVKVK. 

X 
l<U MINNAN TAVOITTEET 

1 • LL-toiminnan tarkoituksena on mah
dollistaa järjestelmällinen toiminnan ke
hittäminen saatujen kokemusten ja ha-
1 uittujen ongelma-alueiden tai hyväksi 
todettujen käytäntöjen kautta. 

' Järjestelmällisellä ja kattavalla koke
musten keräys- ja tallennusjärjestelmällä 
mahdollistetaan se, että organisaatio ei 
toista virheitä, vaan ottaa opiksi saadusta 
1 okemuksesta ja tapahtumasta. 

3. LL-toiminnalle on erityisen suuri tarve 
KRIHA -operaatioissa. Tämä johtuu hen
~1löstön korkeasta vaihtuvuudesta, mutta 
myös organisaation jatkuvasta muuttumi
Nesta operaatioiden aikana. 

4. Tavoitetilassa LL -toimintaa toteute
tuan järjestelmällisesti ja hallitusti osana 
puolustusvoimien toimintaa kaikilla ta
soilla. LL -järjestelmä säästää resursseja 
JII lisää toiminnan turvallisuutta sekä te
hokkuutta. 

LL -perusprosessi 

Analysointivaihe 

H.lvalntojen 
tako ja 
tiedon kerly1 
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5. KRIHA -toiminnasta' saatuja koke
muksia hyödynnetään tehokkaasti krii
sinhallinnan ja kansallisen puolustuksen 
suorituskykyjen kehittämisessä. 

6. Puolustusvoimat kerää kokemuksia 
operaatioiden valmisteluista, keskittämi
sestä, toiminnasta kriisinhallintaoperaati
ossa ja operaation päättämisestä. 

7. LL -toiminnan perusta on operaatio
kohtaisesti sen eri vaiheisiin suunniteltu 
raportointi. Kokemuksia kerätään ensi
sijaisesti kriisinhallintaorganisaation toi
mesta taisteluteknisellä ja taktisella tasol
la. 

Puolustushaarat ja erilliset laitokset vas
taavat operatiivisten kokemusten keräämi
sestä omalta osaltaan. Pääesikunta vastaa 
strategisten kokemusten hyödyntämises
tä. 

LL -toiminta on yksinkertaistaen viral
linen väylä sille toiminnalle, jota on jo 
pitkään tehty kentällä erilaisissa epäviral
lisissa yhteyksissä. 

Korjausvaihe 

Tapahtuman tie kehittyneeksi suorituskyvyksi. (Kuvalähde: LL-projektisuunnitelma.) 
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LL-JÄRJESTELMÄN SUORITUSKYKY
VAATIMUKSIA 

LL-järjestelmä on ymmärrettävä käyt
täjien ja käytettävän tietojärjestelmän 
muodostamaksi kokonaisuudeksi. Tälle 
kokonaisuudelle on asetettu muun muassa 
seuraavat vaatimukset: 
- On kyettävä järjestelmälliseen analy
soitujen kokemusten hyödyntämiseen. 
- On kyettävä lisäämään toiminnan te
hokkuutta. 
- On kyettävä resurssien säästöihin. 
- On kyettävä lisäämään operaatio- ja 
henkilöturvallisuutta. 
- On oltava kansallinen järjestelmä, joka 
on kansainvälisesti yhteensopiva. 

Mikäli LL-järjestelmä vastaa ylläole
viin vaatimuksiin , ovat kriisinhallintaope
raatioista saatavat kokemukset hyödynnet
tävissä tehokkaasti ja nopeasti joukkojen 
suorituskykyjen kehittämiseen myös kan
sallisessa puolustuksessa. 

AIKATAULU 

KRIHA LL-toiminnan kehittäminen ja
kaantuu kolmeen vaiheeseen: 
1. Suunnittelu ja valmisteluvaihe, joka oli 
marraskuusta 2009 kesäkuuhun 2010. 
2. Rakentamisvaihe on parhaillaan käyn
nissä, jatkuen vuoden 2011 loppuun. Ra
kentamisvaiheen aikana koulutetaan hen
kilöstöä, laaditaan tarvittava ohjeistus ja 
testataan järjestelmän toimivuus. 
3. Järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa 
kriisinhallintaoperaatioissa 2012. 

Suunnitelmien mukaan KRIHA LL laa
jenee kansalliseksi LL-toiminnaksi 2013 
alkaen, jonka jälkeen LL-toiminnalla on 
suora yhteys tulevaisuuden suorituskyky
jen rakentamiseen ja jokainen puolustus-
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voimissa työskentelevä henkilö voi tuot 
taa tietoa järjestelmään tai hyötyä, muiden 
tuottamasta tiedosta. 

LOPUKSI 

Vaikka PVKVK on Suomen pienin 
joukko-osasto ja se keskittyy lähes pel 
kästään yhteen Puolustusvoimien laki 
sääteiseen tehtävään, sotilaalliseen krii 
sinhallintaan, on sillä oma roolinsa myös 
kansallisen puolustuskyvyn rakentamises 
sa nyt ja tulevaisuudessa. 

Kansallisen puolustuskyvyn yhtenä tu
kijalkana ovat erilaiset jalkaväkikoulutuk 
sen saaneet joukot. Tällä hetkellä Suomen 
suurin kriisinhallintaoperaatio on ISAF
operaatio Afganistanissa. ISAF-operaati 
ossa merkittävää osaa, myös Suomalaisten 
toiminnassa edustaa jalkaväki. Kriisinhal
lintaoperaatioista saatavia kokemusia on 
kyettävä hyödyntämään entistä paremmi 
kansallisen puolustuskyvyn kehittämi
seen. D 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Tervetuloa vakuuttamisen 
erikoisliikkeeseen! 

Fenniasta saat hyvät vakuutusratkaisut 
kodille, perheelle ja yritykselle. 
Tarjoamme sinulle helpon tavan varmistaa, 
että vakuutuksesi ovat kunnossa. 

Tule nyt maksuttomaan vakuutus
turvan tarkistukseen Fenniaan . 

Keskustelemalla asiantuntijamme 
kanssa tunnistat vakuuttamistarpeesi. 
Sen jälkeen päätät mitä vakuutat ja 
mitä jätät omalle vastuullesi. 

Ota yhteyttä lähimpään liikkeeseemme, 
soita puhelin palveluumme 010 503 8808 
tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa fennia.fi. 
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Vakuuta remonttiapu lainen jopa 
alle 5 m inuutissa. 
www.vakuutakeikkatyo.fi ~ Eläke-Fennia 

Vakuuttamisen erikoisliike 



Jalkaväen Säätiö 

V uonna 1957 perustetun Jalka
väen Säätiön ta~koituksena o_n 
pääaselajimme, Jalkaväen kehi
tyksen edistäminen ja sen histo

riallisten perinteiden säilyttäminen. Tar
koituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa 
palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, ansi
oituneille ja eteenpäin pyrkiville jalkavä
keen kuuluville henkilöille sekä tukee ja 
edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opin
to-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimin
taa sekä jalkaväen perinteiden ja historian 
kokoamista, tallentamista ja vaalimista. 

Jalkaväen Säätiön toiminta on kulu
neena jaksona 2009-2010 ollut perinteistä. 
Säätiön toimintaa ohjaava valtuuskunta 
on kokoontunut vuosikokouksiin vuonna 
2009 Suomenlinnassa sekä vuonna 2010 
Tuusulassa, Maanpuolustuskorkeakoulun 
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Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuk
sessa eli entisen Taistelukoulun tiloissa. 
Vuoden 2009 syyskokous pidettiin Porin 
Prikaatin isännöimänä Säkylässä, missä 
tutustuttiin Puolustusvoimien kansainvä
liseen toimintaan. Syksyllä 2010 oli syys
kokouksen pitopaikkana ja tutustumiskoh
teena Maasotakoulu Lappeenrannassa. 

Valtuuskunnan kokoonpanossa on ta
pahtunut eräitä muutoksia. Kaksi erovuo
rossa ollutta jäsentä on jättäytynyt pois 
työskentelystä. Uusia jäseniä valtuus
kuntaan on kutsuttu kuluneella kaudella 
kaikkiaan kolme. Heidän joukossaan on 
keväällä 2010 Jalkaväen tarkastajaksi ni
mitetty eversti Viljo Hyvärinen. Hänet 
valittiin myös valtuuskunnan uudeksi va
rapuheenjohtajaksi. 

Myös hallituksen kokoonpanossa on 

X 
tapahtunut varapuheenjohtajan vaihdos 
everstiluutnantti Asko Muhosen luovu
tettua tehtävänsä everstiluutnantti Kaarle 
Törröselle. Hallitus on kokoontunut kum
panakin kuluneena toimintavuotena kym
menen kertaa. 

Säätiön naistoimikunta on luopunut 
nimetyistä vastuuhenkilöistä ja siirtynyt 
kollegiaaliseen toimintamalliin. Toimi
kunta on jatkanut ansiokasta toimintaansa 
järjestämällä jo perinteeksi muodostuneet 
kahvikonsertit Santahaminassa Maanpuo
lustuskorkeakoulun juhlasalissa mittavine 
arpajaisineen. Onnistuneet lämminhenki
set konsertit kokosivat kumpanakin vuon
na salintäyteisen tyytyväisen yleisön. 

Säätiö on tukenut stipendein ja apura
hoin ansioitunutta henkilöstöä sekä yllä-.. 

Jalka väen vuosikirja 2011-2012 

pitänyt Jalkaväkimuse6ta. Stipendeistä 
valtaosa on kohdistettu Maanpuolustus
korkeakoulun, Maasotakoulun sekä Pans
sarikoulun järjestämillä eri kursseilla ansi
oituneelle jalkaväen henkilöstölle. Jonkin 
verran apurahoja on suunnattu myös vete
raanien perinteitä jälkipolville siirtävien 
tallenteiden ja historiikki en tuottamiseen. 

Vuonna 2009 tehtiin myös päätös aloil
taan jalkaväen kehittäjinä ansioituneiden 
henkilöiden palkitseminen siten, että vuo
rovuosina perinteisten Vuoden koulut
taja -stipendien kanssa jaetaan Vuoden 
kehittäjä -stipendit. Ensimmäisinä Jalka
väen kehittäjinä palkittiin vuoden 2010 
syyskokouksessa Jalkaväen tarkastajan 
esityksestä kapteeni Antti Uljas Karjalan 
Prikaatista, yliluutnantti Toni Sulasalmi 

Jääkäriprikaatista ja kersantti 
Dennis Blomqvist Uudenmaan 
Prikaatista. Säätiö otti kuluneel
la toimintakaudella vastuulleen 
RUK:n Sissikomppanian prii
muksen palkitsemisen. Samassa 
yhteydessä siirryttiin käytäntöön 
palkita koko reserviupseerikurs
sin priimukseksi yltävä jalkavä
keä edustava henkilö Jalkaväen 
ansioristillä. 

Maasotakoulussa pidetyn syys
kokouksen yhteydessä tutus
tuttiin mm. 95. kadettikurssin 
jalkaväkilinjan tiedusteluopin
tosuunnan kadettien viestikoulu
tukseen. Kuva: Ansa Räätäri 
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Säätiön taloudellinen tilanne on pysynyt 
vakaana ja se on mahdollistanut suunni
telman mukaisen toiminnan. Varoja on 
siirretty ja osakesalkkua täydennetty kul
loiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltu
valla tavalla talousvaliokunnan ohjeista
mana. Lisäksi säätiö on saanut eri tahoilta 
avustuksia toimintansa·tukemiseen. Jalka
väkimuseon toiminnan turvaamisessa kes
keisimmät tukijat ovat olleet Puolustusmi-

nisteriö , Opetusministeriö sekä Mikkelin 
kaupunki. 

Jalkaväen Säätiö katsoo luottavaisena 
tulevaisuuteen. Alkavan kaksivuotiskau 
den keskeisimmät haasteet kohdistuvat 
Jalkaväkimuseon kehittämiseen ja sen 
toiminnan turvaamiseen keskeisenä osana 
merkittävien muutosten edessä olevaa so
tahistoriallisten museoiden kenttää. 

J aika väen ansioristi 

148 

Everstiluutnantti Juhani Ruudun 
suunnittelema Jalkaväen ansioris
ti hyväksyttiin otettavaksi käyttöön 
1.2.2001. Risti on kuluneen kymme
nen vuoden aikana vakiinnuttanut 
paikkansa arvostettuna palkitsemisesi
neenä ja se on myönnetty kaikkiaan 
1420 henkilölle. Kuluneena kahden 
vuoden toimintajaksona ansioristejä 
jaettiin yhteensä 229 kappaletta. 

Ansioristit myöntää Jalkaväen tar
kastaja säätiön hallituksen jäsenis
tä koostuvan ansioristitoimikunnan 
~sityksestä. Toimikunnalla on oma 
sihteeri, jonka toimipaikka on Maa
voimien esikunnassa Mikkelissä. Ny
kyinen sihteeri majuri Olavi Oksanen 
otti tehtävän vastaan syksyllä 2010 
majuri Timo Heijarilta. 
(Kuvassa ansioristi on luonnollisessa 
koossa.) 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

J aika väen Säätiön 
valtuuskunta ja hallitus 

.JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
VALTUUSKUNTA 

Puheenjohtaja 
Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 

Varapuheenjohtaja 
Eversti Viljo Hyvärinen 

Jäsenet 
Toimitusjohtaja Harri Broman 
Varatuomari Harri Christensen 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kauppaneuvos Ilmari Hokkanen 
Teollisuusneuvos Erkko Kajander 
Rakennusneuvos Eero Kaitainen 
Kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen 
Filosofian maisteri Risto Kausto 
Oikeustieteen kandidaatti Henri Kuitunen 
Kauppaneuvos Ilkka Lantto 
Ekonomi Ingmar Lindberg 
Professori Ohto Manninen 
Vuorineuvos Esko Muhonen 
Kenraalimajuri Jaakko Oksanen 
Valtiotieteen maisteri Markku Palokangas 
Kenraalimajuri Mika Peltonen 
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula 
Eversti Ilkka Pitkänen 
Kenraali Ari Puheloinen 
Kauppaneuvos Pekka Räihä 
Valtiosihteeri Pertti Torstila 
Kauppaneuvos Jouko Tuunainen 
Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahl
mos 

TalousvaliokuntJ 
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula 
Varatuomari Magnus Savander 
Kauppaneuvos Jouko Tuunainen 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Puheenjohtaja 
Eversti Kari Kokkonen 

Varapuheenjohtaja 
Everstiluutnantti Kaarle Törrönen 

Jäsenet 
Eversti Juhani Heinonen 
Professori Kari Heiskanen 
Eversti Timo Lehtonen 
Eversti Risto Muurman 

TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri 
Eversti Markku Manninen 
Jalkaväkimuseon johtaja 
Filosofian maisteri Janne Pajunen 
Jalkaväkimuseon apulaisjohtaja 
Majuri Pekka Vauhkonen 
Rahastonhoitaja 
Sihteeri Tarja Takala 
Ansioristitoimikunnan sihteeri 
Majuri Olavi Oksanen 
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Jalkaväen Säätiö palkitsee 
jalkaväkikouluttajia 

Jalkaväen Säätiö on palkinnut vuodesta 
1989 lähtienjoka toinen vuosi-Jalkaväen 
vuosikirjan ilmestymisvuosina - joukko
osastojen esitysten perusteella kouluttaja
tai opetustehtävissä erityistä ammattitaitoa 
sekä kyvykkyyttä osoittaneen upseerin ja 

opistoupseerin vuoden jalkaväkikoulu 
jaksi. 

Palkittavilta edellytetään edellä esitet 
tyjen vaatimusten lisäksi moitteettornill 
ja esimerkillisiä henkilökohtaisia ominai 
suuksia sekä palveluksessa että vapaa-ai 
kana. 

Vuonna 2011 palkitut jalkaväkikouluttajat 

Yliluutnantti Tapio Kiiskinen, 51, on toiminut pitkäaikaisesti ja 
ansiokkaasti opetusupseerina, koulutusupseerina ja saapumiserän 
johtajana Pohjois-Karjalan rajavartioston (P-KR) Sissikomppanias
sa ja Rajajääkärikomppaniassa. 

Yliluutnantti Kiiskinen huolehtii pyyteettömästi alaisistaan sekä 
varusmiehistä oman hyvinvointinsa kustannuksella. Varusmiesten 
antama palaute Kiiskisestä on erinomaista ja hän on pitkäaikaisella 
kouluttajakokemuksellaan perehdyttänyt useita uusia virkamiehiä 
kouluttajan tehtäviin. Kiiskinen on toiminut menestyksellisesti am- Yliluutnantti 
puma- ja hiihtovalmennukseen valittujen varusmiesten ohjaajana. Tapio Kiiskinen 
Lisäksi hän toimii erittäin aktiivisesti nuorten seuratoiminnassa eri-
tyisesti hiihtourheilussa. 

Koulutus: 
- rajavartijan peruskurssi 1980 
- toimiupseerin alempi virkatutkinto, 

jalkaväkilinja 1983 
- toimiupseerin ylempi virkatutkinto , 

rajavartiolinja 1987 
- luutnanttikurssi, rajavartiolinja 1992 

Palvelusura P-KR:ssa 
- Tohmajärven rajakomppania 

- vartio- ja partiomies 1980-1981 
- Sissikomppania 

- opetusupseeri 1981-1986 

1 'iO 

- Lieksan rajakomppania 
- vartioupseeri 1986-1990 
- vartioaseman päällikkö 1990-1991 

- Tohmajrven rajakomppaniaja rajavar-
tioalue 
- vartioaseman päällikkö 1991-1996 

- Esikunta 
- toimistoupseeri 1996-2001 

- Rajajääkärikomppania 
- koulutusupseeri 2002-2005 
- saapumiserän johtaja 2005-
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Luutnantti Arno Huhtilainen, 27, on Kaartin Jääkärirykmentis
sä palveleva esimerkillinen ja persoonallinen jalkaväkikouluttaja 
ja -taistelija . 
Huhtilainen on toiminnallaan saavuttanut joukko-osastossaan ase
man, jossa on positiivisesti profiloitunut jalkaväkitaistelijan esi
merkiksi. 

Huhtilainen saavuttaa poikkeuksetta kiitettäviä koulutustuloksia 
ja kouluttaa persoonallisella tyylillään hyvähenkisiä ja pystyviä 

/,uutnantti taistelijoita. 
~rno Huhtilainen Kaikissa arvioinneissa (joukon suorituskyvyn arviointi, varus-

miesten loppukysely) ovat Huhtilaisen kouluttamat joukkueet 
eronneet selkeästi positiivisesti muista vertailuryhmistä. 

Hän laittaa itsensä likoon kaikissa tilanteissa - erityisesti toimiessaan toimivana 
komppanian päällikkönä. Hän herättää luottamusta niin esimiehissä, vertaisissa kuin 
ulaisissakin. Hän on kannustava esimerkki muille kouluttajille ja nauttii tunnustusta ja 
urvostusta myös oman perusyksikkönsä ja joukkoyksikkönsä ulkopuolella. 

Amo Huhtilainen on saanut kiitettävät arvioinnit Kaartin Jääkärirykmentin henkilö
kunnan kursseilla oppilaana ja kouluttajana. Kursseille on osallistunut ammattisotilaita 
kaikista pv:n joukko-osastoista sekä Ruotsista ja Virosta sekä muiden viranomaisten 
i:rikoisy ksiköistä. 

Hän on aina hakeutunut vapaaehtoisesti henkilökunnan jatkokoulutustehtäviin, jois
sa on innostanut koko rykmentin henkilökuntaa ylläpitämään jalkaväkitaistelijan taitoja. 
1 Iän on henkilökunnan kurssien ja varusmieskoulutuksen lisäksi osallistunut merkit
tävällä panoksella rakennetun alueen taistelutekniikoiden ja komppaniatason taktiikan 
kehittämiseen. Tähän liittyen hän on myös kehittänyt henkilökunnan ja varusmiesten 
lähitaistelu- ja kamppailukoulutusta. 

Huhtilainen on kunnostautunut samalla liikuntakoulutuksen kärkiosaajana sekä va-
1 uskuntapainotteisen koulutuksen kehittämisessä joukko-osastossa. 

Luutnantti Amo Huhtilainen on erinomainen esimerkki muille ammattisotilaille 
ollen kouluttajana komentajan luottomies. 

Koulutus: 
Kadettikurssi 9 l , jääkäriopintosuunta 
(2004 - 2007), sotatieteiden kandidaatti 
henkilökunnan rakennetun alueen 
taistelutekninen kurssi 
rynnäkkömurtokouluttajakurssi 
sotilaspoliisikouluttajakurssi . 

Palvelusura KAARTJR:ssä 
Kaartin Jääkärirykmenttiin kuulu
van Uudenmaan Jääkäripataljoonan 
l.Jääkärikomppania 2007-
- joukkueen johtaja (kaupunkijääkäri-, 

torjunta- ja komentojoukkue) 
- saapumiserän johtaja 
Siirtyy keväällä 2011 aliupseerikoulun 
kouluttajaksi. 
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www.lappeenrannanupseerikerho.fi 
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Jalkaväkimuseo 
Jalkaväen säätiön ylläpitämä Jalkaväkimuseo lähestyy 30 
vuoden ikää. Museo avattiin yleisölle vuonna 1982, mutta 
itse museohanke käynnistyi jo kymmenisen vuotta aiem
min. Tavoitteena oli tuolloin saada pääaselajille, jalkavä
elle museo, joka esittelee jalkaväen historiaa, perinteitä ja 
kehitystä. Haave toteutui ja vuosien saatossa museolla on 
esitelty kymmeniä jalkaväkeen liittyviä näyttelyitä. Run
kona on ja pysyy edelleen vahva näyttelytoiminta, mutta 
uudistuksia ja monipuolistumista on luvassa tulevaisuu
dessa. 

J alkaväkimuseo sijaitsee Mikkelin 
vanhalla kasarmialueella puukasar
meissa, joiden historia juontaa aina 
1880-luvulle saakka. Vuodesta 1881 

aina vuoteen 1965 saakka puukasarmit 
olivat sotilaskäytössä; 6. tarkka-ampuja
pataljoona, Polkupyöräpataljoona 3, Jää
käripataljoona 3, Jalkaväkirykmentti 7, 6. 
Prikaati ja lopulta Savon Prikaati toimivat 
tänä ajanjaksona Vanhalla Kasarmialueel
la. 

TULEVAISUUDEN HAASTEET 

Vuodesta 1982 lähtien Jalkaväkimuseo 
on edustanut paitsi jalkaväen historiaa, 
perinteitä ja kehitystä myös toiminut his
torian jatkumona. Vanha kasarmialue on 
ja pysyy sotahistoriallisesti yhtenä merkit
tävimmistä kokonaisuuksista Suomessa. 
Vuosi vuodelta tärkeämmäksi museo on 
muodostunut Vanhalla kasarmialueella 
aikanaan varusmiespalvelusta suoritta
neiden miesten kiinnostuksen kohteeksi. 
Jalkaväkijoukko-osastot tunnetusti vuo-

Kirjoittaja,filosofian maisteri Janne Paju
nen toimii Jalkaväkimuseon johtajana. 

sikymmenistä toiseen kouluttavat suuren 
joukon varusmiesikäluokista. Samalla 
tuotetaan jalkaväen historiaa (muistoja ja 
esineitä) ja edistetään maanpuolustushen 
keä. 

Yleisesti museokävijöitä kiinnostavat 
eniten sodat. Museo on omalta osaltaan 
ottanut huomioon myös sodan jälkeisen 
ajan. Suomen suurin sotien jälkeisen ajan 
sotahistoriallinen näyttely on vieläkin 
nähtävillä Jalkaväkimuseossa. 

Toisin on tulevaisuudessa. Puolustus
voimien säästötoimissa Jalkaväkimuseo 
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Jalkaväkimuson päärakennus. 

kantaa osaltaan kortensa kekoon supista
malla toimintansa vuodesta 2013 lähtien 
kahteen rakennukseen nykyisen kolmen 
sijasta. Tämä toimenpide supistaa hieman 
museon näyttelytiloja, mutta museo aikoo 
jatkossakin esitellä jalkaväen historiaa 
aina 1700-luvulta näihin päiviin saakka. 

Aselajimuseoiden tulevaisuus on muu
tenkin haastava. Vuoteen 2013 saakka on 
voimassa siirtymäaika, jonka jälkeen mu
seoiden tulee täyttää Pääesikunnan asetta
mat kriteerit. Jalkaväkimuseo on valmis 
haasteeseen. 

Perinteisen museokäynnin lisäksi Jal
kaväkimuseossa voi tulevaisuudessa 
vierailla virtuaalisesti. Tämä toteutetaan 
yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun 
informaatio- ja mediatekniikan laitoksen 
kanssa. Museon tietopalvelua kehitetään 
entisestään. Pääpaino tällä hetkellä on 
sotapolkututkimuksessa. Museo avustaa 
selvitystöissä, antaa ohjeita kantakortin 

tilaamisessa ja sen tulkitsemisessa. Tarvit
taessa museon henkilökunta laatii sodissa 
taistelleen sotilaan sotapolun. 

KOKOELMISTAAN MUSEOT 
TUNNETAAN 

Jalkaväkimuseon kokoelmat ovat mo
nipuoliset, mutta museo ottaa mielellään 
vastaan jatkossakin esinelahjoituksia. 
Museon kokoelmat on saatettu kuntoon 
ja ajan tasalle. Vuonna 2011 museo siir
tyy Memoron- käyttöjärjestelmään, mikä 
parantaa entisestään museon kokoelmien 
hallintaa ja mahdollistaa entistä tiiviim
män yhteistyön muiden aselajimuseoiden 
kanssa. 

JULKAISUTOIMINTA JA NÄYTTELYT 
TULEVAISUUDESSA 

Museot ovat tutkimusta tekeviä laitok
sia. Tutkimustulokset voidaan esittää mo-
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nella tapaa: näyttelyt, julkaisut, sähköinen 
muoto. Jalkaväkimuseo laajentaa tutki
mus- ja julkaisutoimintaa. Vuodesta 2011 
lähtien museo käynnistää julkaisusarjan, 
jossa neljän vuoden ajan tutkitaan jatko
sodan eri vaiheita. Ensimmäisenä on vuo
rossa jatkosodan hyökkäysvaihe, jonka 
johdosta museo julkaisee kirjan Karjalan 
Armeijasta. 

Jatkosodan syttymisestä tulee kulu
neeksi 70 vuotta kesällä 2011. Hyökkä
ys vaiheen sotatoimiyhtymä Karjalan Ar
meija aloitti hyökkäysvaiheen 10.7.1941 
Laatokan pohjoispuolella päättäen hyök
käyksen joulukuussa 1941 Poventsaan. 
Karjalan Armeijaan kuului 100 000 mies
tä, joukossa Jalkaväkirykmentti 8 eli ns. 
Tuntemattoman sotilaan rykmentti. 

Samasta aiheesta museolla on nähtävis
sä erikoisnäyttely kesäkuusta 2011 lähti
en. Näyttelyssä tuodaan esille Karjalan 
Armeijan sotatoimet. Lisäksi erikoisuute-
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na tulee olemaan Tuntemattoman sotilaan 
rykmentin vaiheet sekä Aunuksen radio. 
Näyttelyä pohjustetaan jatkosotaa edeltä
västä ajasta kertovalla johdantonäyttelylUl 
jossa käydään läpi Suomen lisäksi Saksan 
ja Neuvostoliiton toimet ennen jatkosotaa. 
Lisäksi museo rakentaa perusnäyttelyyn 
osion Viipurin takaamisvaltausoperaatios .. 
ta. Henkilönäyttelynä on jal.kaväenkenraaq 
Kustaa Tapola, joka ansioitui jatkosodas
sa Karjalan Armeijan esikuntapäällikkönä 
ja 5.Divisioonan komentajana. 

Samalla periaatteella museo toimii 
seuraavatkin vuodet: näyttely ja julkaisu 
samasta aiheesta samaan aikaan. Vuonna 
2012 alustavana teema on kaukopartio
miehet asemasodassa. 

Tiedon saavutettavuudessa museo siir
tää tietoa ja tutkimustuloksia intemet- si
vustoilleen . Samoin museon saavutetta
vuutta parannetaan lisäämällä museon 

aukioloaikoja. Museo on auki kesäkaudel
la (2.5.-15.9.) joka päivä klo 10-18. 
Muulloin keskiviikosta sunnuntaihin klo 
11-16. Muina aikoina museo on auki so
vitusti. Opastettuja kierroksia järjestetään 
kävijöiden toiveiden mukaisesti päivästä 
tai kellonajasta riippumatta. 

MUSEOKIERROS JA MUU TOIMINTA 
JALKAVÄKIMUSEOSSA 

Museo on oppimisympäristö kaikille 
ikäluokille. Jalkaväkimuseon museopeda
gogiikan ydin on opastettu museokierros. 
Museolla on räätälöityjä vaihtoehtoja mu
seokierrokselle. Tavoitteena on tuoda esil
le veteraanien perintöä eri näkökulmasta 
eri ikäluokille. Museokierrokseen voi 
myös liittää toiminnallisuutta. Koululais
ryhmille on tarjolla erityinen tehtäväkent-

. k 1 tä, JO a sopii myös varttuneimmillekin 
ryhmille . Yleisesti kannattaa varata aikaa 
kierrokselle, sillä museolla on tällä hetkel
lä näyttelytilaa noin 2000 neliötä. 

Sotahistoriaa voidaan tuoda esille mo
nella tapaa. Kuitenkaan museota parem
paa paikkaa ei ole olemassakaan, joka 
esittelisi näin näkyvästi ja monipuolisesti 
sotiemme historiaa ja ylläpitäisi veteraa
nien perintöä. Lisäksi museo integroi eri 
sukupolvet ymmärtämään suomalaista 
maanpuolustusperinnettä. 

Perinteisen museotoiminnan lisäksi mu
seolla on monipuolisia tapahtumia. Vuon
na 2011 museolla esitetään sotahistoriaan 
liittyviä näytelmiä. Samoin reserviläisjär
jestöt esittelevät toimintaansa. Luentoja ja 
ennen kaikkea keskustelutilaisuuksia jär
jestetään säännöllisin väliajoin. 

Museolla on vuodesta 2009 lähtien 
järjestetty kutsunnat ja niin järjestetään 
jatkossakin. Viikon ajan mikkeliläiset kut
suntaikäiset pääsevät kutsuntojen ohessa 
tutustumaan Suomen sotahistoriaan ja 
maanpuolustusperinteeseen. Voisiko pa
rempaa miljöötä kutsunnoille kuvitella. 

Tämänkertaisen vuosikirjan teemana 
on koulutus. Jalkaväkimuseo on myös 
kouluttaja, Museokäynti on sotahistorian 
oppitunti, joka sopii peruskoulutuksena 
ensikertalaiselle ja erikoiskoulutuksena ai
heeseen perehtyneille Näidenkin käyntien 
jälkeen kannattaa tasaisin väliajoin käydä 
kertaamassa tietonsa museolla. Koskaan 
ei tiedä liikaa. 

Museo on auki talvikaudella ke-su 
klo 11-16. 
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Maanpuolustuskorkeakoulu 
Sotatieteellistä koulutusta kadetista kenraaliksi 

M 
aanpuolustuskorkeakoulu 
(MPKK) on puolustushal
linnon alainen yliopisto. Sen 
päätehtävä on järjestää ope

tus, joka johtaa upseerin virkoihin vaadit
taviin tutkintoihin. Lisäksi MPKK:n teh
täviin kuuluu sotatieteellinen tutkimus ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

MPKK:sta valmistuu johtajia ja asian
tuntijoita maa-, meri-,ja ilmavoimien sekä 
Rajavartiolaitoksen tehtäviin. Tutkinnot 
ovat sotatieteiden kandidaatti, maisteri ja 
tohtori sekä tieteelliseen jatkotutkintoon 
rinnastettava yleisesikuntaupseerin tutkin

to. 
Opetuksen antavat ainelaitokset ja Kie-

likeskus. Ainelaitoksia ovat Taktiikan, 
Strategian, Sotatekniikan, Johtamisen 
ja sotilaspedagogiikan, Sotahistorian ja 
Käyttäytymistieteiden laitokset. Ne vas
taavat myös alansa tutkimuksesta ja tut
kijakoulutuksesta. Ainelaitosten tarjoama 
teoriaopetus yhdistyy käytäntöön puolus
tushaara- , aselaji- ja toimialakouluissa, 
joita on ympäri Suomea. 

PERUSTUTKINNOT 

Maanpuolustuskorkeakoulun opiske
lijat hyväksytään suorittamaan sotatietei
den maisterin tutkintoa. Tutkinto suori
tetaan kahdessa vaiheessa, joiden välissä 
on noin neljän vuoden työelämävaihe. En
simmäisessä vaiheessa opiskelija suorittaa 
sotatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 
opintopistettä, kolme vuotta) ja toisessa 
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vaiheessa sotatieteiden maisterin tutkin
non (120 opintopistettä, kaksi vuotta). 

SOTATIETEIDEN TOHTORIN 
TUTKINTO 

Maanpuolustuskorkeakoulu on vuodesta 
1998 lähtien kouluttanut tutkijoita sekä 
omaan että muun yhteiskunnan tarpeeseen 
sotatieteiden tohtoriohjelmassa. Tällä het
kellä MPKK:ssa sotatieteiden tohtorintut
kintoon liittyviä opintoja suorittaa noin 50 
opiskelijaa. Sotatieteiden tohtorin tutkin
toa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, 
joka on suorittanut ylemmän korkeakou-
1 utu tkinnon. 

TÄYDENNYSKOULUTUS- JA 
KEHITTÄMISKESKUS 

Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluva 
Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus 
(TKKK) antaa puolustushallinnon ja ra
javartiolaitoksen eri henkilöstöryhmille 
henkilöstöalan toimiala- ja tehtäväkoh
taista täydennyskoulutusta sekä tieto
järjestelmien käyttäjäkoulutusta. TKKK 
myös kehittää toimintatapoja ja -malleja 
koko Puolustusvoimille. 

- & - X 
TIETO NURKKA 

Päätehtävät ovat tutkimus, opetus ja 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Muita 
tehtäviä ovat täydennyskoulutus, kieli
palvelut, puolustusvoimien perinteiden 
ja muistiorganisaatioiden ylläpito ja so
dan ajan tehtävät. 

Tutkinnot: sotatieteiden kandidaatti ja 
maisteri, yleisesikuntaupseerin tutkinto 
sekä sotatieteiden tohtori 

Kuuden ainelaitosten ja kahden 

Jalkaväen vuosikirja 2011 -201 2 

tutkinto-osaston lisäksi organisaatioon 
kuuluvat Maanpuolustuskurssit, Täy
dennyskoulutus- ja kehittämiskeskus, 
Kielikeskus, Kirjasto ja Sotamuseo 

Tunnuslukuja 
Opiskelijoita n. 2 500 vuodessa 
Palkattu henkilöstö 340 (sotilaita 160, 
siviilejä 180) 
Budjetti 32 M€,josta toimintamenot 
10M€ 

Hannu Aaltonen 

Sotatieteiden kandidaattien valmistujaistilaisuus Kansallisteatterissa elokuussa 2010. 
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Maasotakoulu 
Maavoimien puolustushaarakoulu ja jalkaväen aselajikoulu 

M aasotakoulu on maavoimien 
puolustushaarakoulu ja jalka
väen aselajikoulu, joka toimii 
suoraan maavoimien komen

tajan alaisuudessa. Se perustettiin vuonna 
2001. Maasotakoulun tehtävänä on tuottaa 
suorituskykyä puolustusvoimille ja erityi
sesti maavoimille. Maasotakoulun pääteh
tävät ovat koulutus, tutkimus ja valmius. 
Päätehtävien tukiprosesseja ovat huolto, 
toiminnan ja resurssien seuranta ja viestin
tä. Palkattua henkilöstöä Maasotakoulussa 
on noin 200. 

KOULUTUS 

Maasotakoulu järjestää maavo1m1en 
perus- ja täydennyskoulutusta puolustus
voimien henkilöstölle, niin kantahenkilö
kunnalle kuin siviileillekin. Maavoimien 
kadetit suorittavat osan sotatieteiden kan-

didaatin ja maisterin tutkinnon opinnois
taan Maasotakoululla. Koulutustarjontaan 
kuuluvat myös opistoupseerien jatkokurs
sit, joita järjestetään vuoteen 2012 saakka 
sekä aliupseeriston sotilasammatilliset 
opinnot. Lisäksi Maasotakoulu järjestää 
useita jalkaväen täydennyskoulutustapah
tumia. 

Maasotakoulu kouluttaa varusmiehiä 
Rakuunaeskadroonassa. Vahvuus on saa
pumiserittäin 100-120 varusmiestä. Vuo
desta 2008 alkaen Etelä-Karjalan alue
toimisto on toiminut Maasotakoulussa. 
Sen tehtävänä on asevelvollisuusasioiden 
hoitaminen maakunnan alueella. Maasota-

Peruskoulutus - kadetit 
3 vuotta 4 vuotta 2 vuotta 
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X 
koululla on tärkeä rooli myös kertaushar
joitusten järjestämisessä. 

TUTKIMUS 

Maasotakoulu toteuttaa maavoimien 
komentajan käskemät tutkimus- ja kehit
tämistehtävät. Niistä vastaa yleensä Maa
sotakoulun tutkimus- ja kehittämisosasto. 
Vuonna 2009 Maasotakoulun yhteyteen 
perustettiin maataistelukeskus. Se on tut
kimusryhmä, joka toimii Maavoimien 
Esikunnan ohjauksessa. Maataistelukes
kuksen tehtävänä on maavoimien ope
ratiivis-taktisen tutkimuksen tekeminen 
maavoimien kehittämiseksi. 

VALMIUS 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Täydennyskoulutus 
- aliupseeristo 

A OPINNOT MAASOTAKOULUSSA 
mestaritason 

tehtåvät 

mlehistOtehtåv.Jt 

Itä-Suomen sotilasläänin komentaja 
käskee Maasotakoululle tehtävät. 

asevelvollisuusasioiden hoidosta, valmiu
den suunnittelusta ja ylläpidosta Etelä

Maasotakoulu vastaa sille käsketyistä Karjalassa. 

TIETO NURKKA 

MAASOTAKOULUN 
PALKATTU HENKILÖSTÖ 
HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN 2010 

Yhteensä 
- Upseerit 
- Erikoisupseerit 

Opisto upseerit 
- Aliupseerit 
- Siviilit 

197 
55 
4 

47 
34 
55 

- Sopimussotilaat 2 
MAASOTAKOULUN MÄÄRÄRAHAT 
V. 2010 
Yhteensä 17 ,7 milj euroa 
- Henkilöstön palkat 51 % 
- Kiinteistömenot 20 % 
- Muut toimintamenot 29 % 

Opiskelijoita v.2010 
- SM 1 JVL 14 
- 94KADKJVL 26 
- 95 KADKJVL 28 
- 96KADKMSL 78 

MAAVSAMOJ 1 180 
MAAVSAMOJ2 67 
MAAVSAMMO 9 
JV SAMOJ 1 32 
OUJK 9Y 119 
OUJK9JVL 12 

Lisäksi useita täydennyskoulutuskurs
seja ja opetustilaisuuksia kantahenkilö
kunnalle ja siviileille. 
Saapumiserän vahvuus noin 100 varus
miestä. 
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Reserviupseerikoulu 

Suomen suurin johtajakoulu 

R 
eserviupseerikoulu on Itä-Suo
men sotilasläänin komentajan 
alainen joukko-osasto, joka on 
vuodesta 1920 alkaen koulutta

nut yhteensä yli 168 000 reserviupseeria 
Puolustusvoimien reserviin. Reserviup
seerikoulu sijaitsee keskellä Haminan kau
punkia ja on osa Haminan Varuskuntaa. 

Reserviupseerikoulun päätehtävä on re
serviupseerin tutkintoon johtavan koulu
tuksenjärjestäminen. Tehtävä on valtakun
nallinen. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa, 
missä umpiperiä pyritään välttämään, voi 
reserviupseeriksi opiskella usealla tavalla. 
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Perinteisen reserviupseerikurssin lisäksi 
tutkinnon voi suorittaa aliupseerista up
seeriksi reservissä -kurssilla, joukkueen
johtajakurssilla tai sotilasjohtamisen kurs
silla. 

Reserviupseerikouluun astuu palveluk
seen kaksi kertaa vuodessa noin 200 aio
kasta per saapumiserä. Heitä koulutetaan 
miehistön erityistehtäviin kuten kuljetta-

X 
jiksi, keittäjiksi ja sotilaspoliiseiksi. Re
serviupseerikoulussa toimeenpantavalla 
aliupseerikurssilla annetaan koulutus soti
laspoliisi- ja moottorialiupseereille. 

Haminan Varuskunnassa toimiva Ky
menlaakson aluetoimisto vastaa alueem
me kutsunnoista ja kertausharjoituksista 
sekä operatiivisesta suunnittelusta ja val
miuden ylläpidosta. 

Maamme itsenäistyttyä ensimmäinen 
reserviupseerikurssi alkoi Suomen Ka
dettikoulun entisissä tiloissa huhtikuun 
alussa 1920. Reserviupseerikoulun vuo
sipäiväksi onkin vahvistettu huhtikuun 1. 
päivä. Ennen talvisotaa toimeenpantiin 
42 reserviupseerikurssia, joilta valmistui 
yhteensä 14 500 reserviupseeria. Talvi- ja 
jatkosodan ajaksi koulu siirrettiin kurssin 
43 aikana joulukuussa 1939 Niinisaloon, 
jossa toiminta jatkui vuoteen 1945. Sil
loin liittoutuneiden valvontakomission 
vaatimuksesta reserviupseerikoulutus 
keskeytettiin kurssin 61 ollessa käynnis
sä. Ensimmäinen sotien jälkeinen kurssi 
- numeroltaan 62 - voitiin aloittaa jälleen 
Haminassa keväällä 1948. 

Reserviupseerikurssin kesto on 14 viik
koa eli 98 vuorokautta. Lomapäiviä kurs
sin aikana on keskimäärin 22 ja varsi
naisia koulutusvuorokausia 76. Kursseja 
järjestetään vuosittain kaksi ja vahvuus 
on noin 700 - 750 upseerioppilasta. En
nen reserviupseerikurssille komenta
mista upseerioppilaat ovat suorittaneet 
aliupseerikurssin ensimmaisen jakson 
joukko-osastoissa. Reserviupseerikurssin 
opetussuunnitelman keskeisin tavoite on 
antaa reserviupseeriksi koulutettavalle 
henkilölle sellaiset perustiedot, -taidot ja 
asenteelliset valmiudet, että hän kykenee 
johtajakaudellaan oppimaan lisää ja ak
tiivisesti harjaantumaan oman sodan ajan 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

joukkonsa johtajana ja kouluttajana. 
Reserviupseerikurssin koulutus on nou

sujohteista. Kurssin alussa luodaan teo
riakoulutuksella perusta myöhemmin 
koulutettaville asioille. Hyvin nopeasti 
koulutus siirtyy kasarmilta maastoon, 
missä osaamista syvennetään käytännön 
harjoitteilla yksiköittäin järjestettävissä 
perusharjoituksissa. Aselajien välistä yh
teistoimintaa upseerioppilaat harjoittele
vat kahdessa yhteistoimintaharjoituksessa 
sekä ampuma- ja johtamisharjoituksissa. 
Kaikessa koulutuksessa asioita lähesty
tään johtamisen kautta korostaen aselajien 
välistä yhteistoimintaa. 

RUK KOULUTTAA -
RUK KASVATTAA. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö: 
- Upseerit 71 
- Erikoisupseerit 3 
- Opistoupseerit 64 
- Aliupseerit 34 
- Siviilit 64 
- Sopimussotilaat 4 
YHTEENSÄ 240 

Varusmiessaapumiserän vahvuus: 
200 alokasta, 700 - 750 upseerioppi
lasta 

Toimintamenokehys:24,8 M€ 
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Kainuun Prikaati 
Pohjoisen valmiusyhtymä 

K ainuun Prikaati on yksi maavoi
mien valrniusyhtymistä ja ase
velvollisten koulutusyksikkönä 
maavoimien suurimpia joukko

osastoja. Kainuun Prikaatin ydintehtävä 
on asevelvollisten koulutus ja maanpuo
lustustahdon vaaliminen. 

Kainuun Prikaati kouluttaa vuosittain 
noin 3 700 varusmiestä ja enimmillään yli 
2 500 reserviläistä. Asevelvolliset harjoi
tetaan Pohjois-Suomen erityisolot hallit
seviksi ja laajoilla metsäalueilla toimin
taan kykeneviksi joukoiksi. 

Kainuun Prikaatia johdetaan vuoro
vaikutteisesti prosessiohjauksella linja
esikuntaorganisaatiossa. Prikaatissa kou-
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lutetaan jääkäreitä, sissejä, tykkimiehiä, 
pioneereja, viestirniehiä, ajoneuvon kul
jettajia ja huoltorniehiä viidessä joukko
yksikössä, jotka ovat 

- Kainuun Jääkäripataljoona 
- Kuopion Pataljoona 
- Kainuun Tykistörykmentti 
- Pohjan Pioneeripataljoona 
- Pohjois-Suomen Viestipataljoona. 
Prikaatin erinomainen koulutusym

päristö rakentuu ajanmukaisista 2000-

.. X 
luvulla rakennetuista tai peruskorjatuista 
kasarrnirakennuksista, koulutus- ja urhei
luhalleista. Varuskuntaan kuuluu kiinteästi 
lähiharjoitusalue, jossa on harjoitusmaas
ton ja erillisten koulutuspaikkojen lisäksi 
Hoikanportin kouluampumaradat, ryhmän 
ja sitä tukevien aseiden sekä kranaatin
heittimistön ammunnat mahdollistava 
Kassunkurun taisteluampuma-alue. Jouk
kojen harjoittaminen toteutetaan ammun
tojen ja joukkoyksiköiden harjoitusten 
osalta pitkälti Vuosangan ampuma- ja har
joitusalueella, joka on vain 70 kilometrin 
päässä varuskunnasta. 

Kainuun Prikaatiin kuuluva Kainuun 

J aika väen vuosikirja 2011-2012 

Aluetoimisto toimii 
hallintoviranomaisena 

K'ainuun alueen 
asevelvollisuus-

asioissa ja vastaa alueensa sotilaallisen 
maanpuolustuksen suorituskyvyn rakenta
misesta ja ylläpidosta. 

Prikaati on lähes 500 palkattuun hen
kilökuntaan kuuluvan myötä Kajaanin 
kolmanneksi suurin työnantaja ja siten 
yksi Kainuun merkittävistä toimijoista. 
Kainuun Prikaatin sijainti Kajaanissa, 
kaupungin keskustasta kolme kilometriä 
kaakkoon Sotkamon tien (VT 6) varrella, 
mahdollistaa ja tukee henkilöstön kiinnit
tymistä Kajaaniin ja Kainuun maakun
taan. 

Esikunta K•inuun 
Aluetoimisto 

TIETO NURKKAUS 

Varusmiessaapurniserän tavoitevahvuus 1850 alokasta kahdesti vuodessa 
Reserviläisiä koulutetaan yli 2500/vuosi, 14 000 kertausharjoitusvuorokautta/vuosi 
- Puolustusvoimat työllistää Kainuussa 565 henkilöä: 
Kainuun Prikaati, Kajaanin Muonituskeskus, Kajaanin Varuskunnan Terveys
asema ja Pohjois-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskus 
- Kainuun Prikaati työllistää 490 henkilöä, joista siviilejä 125 
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Karjalan Prikaati 
Kymen Jääkäripataljoona 

K ymen Jääkäripataljoonan perin
nejoukko-osasto on Joensuussa 
vuonna 1920 perustettu Polku
pyöräpataljoona 3 (PPP 3), joka 

siirrettiin Mikkeliin vuonna 1921. Vuon
na 1931 Polkupyöräpataljoonat nimettiin 
Jääkäripataljooniksi ja PPP3:sta tuli Jää
käripataljoona 3 (JP 3). 

Talvisodassa JP 3 taisteli Karjalan kan
naksella, osallistuen muun muassa suoja
joukkojen viivytystaisteluihin, sekä puo
lustustaisteluihin muun jalkaväen tapaan. 

Jatkosodassa JP 3 osallistui hyökkä
ystaisteluihin Itä-Karjalassa, jossa se 
hyökkäsi osana eversti Ruben Laguk
selle joukkoja Korpiselästä Tuulosjoen 
läpimurtohyökkäyksen kautta Syvärille. 
Pataljoona osallistui myös Äänislinnan, 
Karhumäen ja Poventsan valtauksiin. Neu
vostoliiton aloittaessa suurhyökkäyksen 
kesällä 1944, JP 3 osallistui torjuntatais
teluihin suorittamalla vastahyökkäyksiä 
osana kenraalimajuri Laguksen Panssari
divisioonaa. Jääkäripataljoona osallistui 
myös Lapin sotaan. 

Lapin taistelujen päätyttyä pataljoonan 
kevät ja kesä 1945 kului mm. romun kerä
yksessä Rovaniemellä, josta se siirrettiin 
Lahteen 7. marraskuuta. 

Puolustusvoimien uudelleenjärjeste-
lyissä JP 3 lakkautettiin toukokuun 24. 
päivänä 1952 ja se luovutti nimensä,jouk
ko-osastolippunsa, kunniamarssinsa ja 
perinteensä Haminassa ja osin Virolahden 
Ravijoella sijainneelle J alkaväkirykmentti 
9:n Jääkäripataljoonalle (JP/JR 9). Vuo-
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den 1957 alussaJP 3 sai nimekseen Kymen 
Jääkäripataljoona (KYMJP). KYMJP:n 
toiminta itsenäisenä joukko-osastona lak
kautettiin Haminassa vuoden 1989 lopulla 
ja sen nimi, joukko-osastolippu, kunni
marssi ja perinteet annettiin Karjalan Pri
kaatin Jääkäripataljoonalle. Vuoden 1990 
alusta pataljoona liitettiin Karjalan Prikaa
tiin joukkoyksikkönä. 

Pataljoonan perinnepäivä on 12.3. ja 
perinnemarssina on Jääkärimarssi. 

KOULUTUSORGANISAATIO 

Kymen Jääkäripataljoona muodostuu 
esikunnasta ja kolmesta perusyksiköstä: 
- l .Panssarijääkärikomppania antaa alo
kaskoulutusta peruskoulutuskaudella, 
mutta sen tärkeimpänä tehtävänä on antaa 
johtajakoulutusta pataljoonan aliupsee
rioppilaille sekä kouluttaa panssarivaunu
miehistöt joukkotuotettaville joukoille. 
- 2.Panssarijääkärikomppania kouluttaa 
joukkotuotettavat panssari jääkärikomppa
niat ja jalkaväkikomppaniat. 
- 3.Panssarijääkärikomppania kouluttaa 
Karjalan Jääkäriprikaatin ja panssarijää
käripataljoonien panssaritiedustelu- ja 
panssarintorjuntaohjusjoukkueet sekä 
taisteluosastojen sinko- ja tiedustelujouk
kueet. 

MEKANISOIDUN JALKAVÄEN 
KALUSTO JA VARUSTUS 

X 

Kymen Jääkäripataljoonan käytössä on 
maavoimien uusinta kalustoa. Vaunuka
lustona on ruotsalaisvalmisteiset CV9030 
FIN -rynnäkkö vaunut ja suomalaisvalmis
teiset XA-180/185 -kuljetuspanssariajo
neuvot. Rynnäkköpanssarivaunujen pime
ätoimintakyky ja pääaseen osumatarkkuus 
on maailman kärkiluokkaa. 

Vaunuista jalkautuvat panssarijääkärit 
on aseistettu RK95TP-rynnäkkökivääreil
lä, PKM -konekivääreillä sekä kevyillä ja 
raskailla kertasingoilla. Ohjusjoukkuei
den pääkalustona on PST-ohjus 2000 sekä 
PST-ohjus 83. Kaikki vaunuissa liikkuvat 
ryhmät on varustettu lähiradioilla johta
misen ja tulenkäytön nopeuttamiseksi. 
Panssarijääkärijoukoilla on hyvä pimeä
toimintakyky valonvahvistimien ja läm
pökameroiden ansiosta. 

Jalkaväen vuosikirja 2011 -2012 

MEKANISOIDUN JALKA'v ÄEN 
KOULUTUS 

Kymen Jääkäripataljoonan koulutusjär
jestelmä on rakennettu nousu johteiseksi ja 
haastavaksi kokonaisuudeksi,jonka tavoit
teena on perustaistelumenetelmiin pohjau
tuva nopeatempoinen taistelutekniikka ja 
-taktiikka. Koulutuksen painopisteenä ja 
päätaistelulajina on kohtaamishyökkäys, 
jossa taistelun molemmat osapuolet ovat 
liikkeellä. 

Yhtenäisen peruskoulutuskauden jäl
keen harjoittelu toteutetaan erikoiskou
lutuskauden alusta lähtien joukkotuotan
tokokoonpanossa. Koulutuksen alusta 
alkaen taistelijoiden koulutuksessa pai
notetaan henkilökohtaisen aseen ja ase
järjestelmän tehokasta käyttöä. Aseen tai 
asejärjestelmän käytön hallitseminen luo 
vankan pohjan joukon jatkokoulutukselle 
ja tulivoiman käytölle. 

Raskas sinkojoukkue viivyttää menestyksekkäästi Maavoimien mekanisoidussa harjoi
tuksessa panssarivaunujoukkueen suojatessa irtautumista. 
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Joonas Kukkonen 

Karjalan Prikaatin harjoitusjoukot seuraamassa HEKO DEMOa maavoimien Mekani
soidussa harjoituksessa . 

Harjoitusjärjestelmä muodostuu päivä
harjoituksista ja niitä tukevista sotahar
joituksista. Yhteistoimintaharjoituksessa 
koulutetaan perusteet yhteistoiminnasta 
taistelupanssarivaunujen, tulenjohto-osi
en ja pioneerien kanssa aina yksittäisestä 
taistelijasta komppaniakokonaisuuteen 
asti. Aselajiharjoitus/Mekanisoitu harjoi
tus ja sitä edeltävät harjoitukset luovat 
pohjan komppanian ja erillisjoukkueiden 
toimintaan osana panssarijääkäri- tai jal
kaväkipataljoonaa eri aselajien tukemana. 
Saapumiserän päättävä alueellinen taiste
Juharjoitus eli Yhtymäharjoitus on varus
miesten viimeinen harjoitus, jossa joukko 
toimii omassa tehtävässään prikaatin tai 
taisteluosaston osana. Joukkokoulutus
kauden päätteeksi taistelijoille koulutetaan 
perusteet taistelusta asutuskeskuksessa. 

168 

Harjoituksissa opitut oikeat suoritukset 
todennetaan taisteluharjoitusten välillä 
kahdessa taisteluampumaharjoituksessa. 
Taisteluampumaharjoitukset sisältävät 
useita ammuntoja taistelijan asekäsittely
ammunnoista aina vahvennetun joukku
een ammuntoihin. 

TIETONURKKAUS/K.ARPR 

Palkattu henkilöstö yhteensä 427 
- Upseerit 175 
- Erikoisupseerit 21 
- Opistoupseerit 155 
- Ali upseerit 10 l 
- Siviilityöntekijät 139 
- Sopimussotilaat 6 
Kumppanien työntekijöitä noin 150 
Saapumiserän tavoitevahvuus 1850 
Määrärahat 57 ,2 miljoonaa euroa 

Porin Prikaati' 
Kansainvälisten kriisinhallintajoukkojen koulutus

ja perustamiskeskus 

P orin Prikaati on maavoimien val
miusyhtymä, kansainvälisten krii
sinhallintajoukkojen koulutus- ja 
perustamiskeskus sekä maavoi

mien sotilaallisten kriisinhallintaoperaa
tioiden kansallinen johtoporras. Prikaatin 
yhteydessä toimiva Satakunnan aluetoi
misto vastaa puolestaan maakunnan ase
velvollisuusasioiden hoidosta. Prikaati on 
Satakunnan suurimpia työnantajia, jonka 
palkkalistoilla on tällä hetkellä runsaat 
460 Säkylän Huovinrinteellä työskentele
vää henkilöä ja lähes 250 maailmalla pal
velevaa rauhanturvaajaa. 

Porin Prikaati on yksi niistä harvoista 
joukko-osastoista, joka toteuttaa Puolus
tusvoimien kaikkia kolmea päätehtävää. 
Huomionarvoista on myös muistaa, että sil
lä on johdossaan operatiivisissa tehtävissä 
palvelevia joukkoja. Prikaatin ykköstehtä
vä on kotimaan puolustamiseen tarkoitet
tujen joukkojen kouluttaminen. Vuosittain 
koulutetaan noin 2 400 varusmiestä ja 

runsaat l 000 re
serviläistä. Tällä 
hetkellä valtaosa 
varusmiestä tulee 
Varsinais-Suomes
ta. Huovinrinteen 
mäntykankailla 

Porin Prikaatin 
ykköstehtävänä on 
kotimaan puolus
tamiseen tarvit
tavien joukkojen 
kouluttaminen . 
Vuosittain koulu
tetaan noin 2 400 
varusmiestä ja 
runsaat 1000 re
serviläistä. ( Kuva 
Samuli Vahteris
to .) 
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heidät koulutetaan jalkaväen sekä pioneeri
ja viestiaselajien eri tehtäviin. Heinäkuun 
saapumiserässä palveluksensa aloittaa 200 
- 300 vapaaehtoista, pääsykokeiden kautta 
Suomen Kansainvälisiin Valmiusjoukkoi
hin hakeutunutta asevelvollista. 

Porin Prikaatin kaikissa kolmessa va
rusmieskoulutusta antavassa joukkoyksi
kössä koulutetaan jalkaväen taistelijoita. 
Näistä Satakunnan Jääkäripataljoona on 
keskittynyt jalkaväen taistelijoiden ja Suo
men Kansainvälisiin Valmiusjoukkoihin 
sijoitettavien varusmiesten koulutukseen 
sekä kranaatinheitinkoulutukseen. Länsi
Suomen Viestipataljoona keskittyy viesti-, 
huolto- ja esikuntayksiköiden koulutuk
seen. Satakunnan Pioneeripataljoonassa 
koulutetaan panssarin torju jia, tiedusteli
joita sekä pioneereja. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö yhteensä 1llii 
- upseerit 128 
- opistoupseerit 113 
- erikoisupseerit 15 
- aliupseerit 74 
- siviilit 108 
- sopimussotilaat 18 
- kriisinhallintaoperaatioissa 
palvelevat (tammikuu 2011) 250 

Varusmiessaapumiserien 
keskimääräiset vahvuudet 2010: 

- tammikuu 1050 
- heinäkuu 1300 

Vuoden 2010 kotimaan toimintamenot 
16.2M€ 

Porin Prikaatilla on johdossaan operatiivisissa tehtävissä palvelevia joukkoja. Vuoden 
2011 alussa maavoimien sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa palveli noin 250 
suomalaista rauhanturvaajaa. 
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Panssari prikaati 
Mekanisoitujen taisteluosastojen koulutuskeskus 

P anssariprikaati on maavoimien 
mekanisoitujen taisteluosastojen 
ja ilmatorjunnan koulutuskeskus. 
Panssariprikaatissa annetaan kou

lutusta kaikissa maavoimien aselajeissa ja 
lähes kaikissa koulutushaaroissa. 

Varusmiesten määrä suurimmillaan on 
noin 2000. Reserviläisiä prikaatissa koulu
tetaan vuosittain noin 1000. Palvelukseen 
tulevat varusmiehet ovat pääosin kotoisin 
Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hä
meen sekä Uudenmaan alueilta. 

Panssariprikaatin tärkeintä koulutuska
lustoa ovat taistelupanssarivaunut, ryn
näkköpanssarivaunut, ilmatorjuntaohjuk
set, ilmatorjuntapanssarivaunut sekä muut 
ilmatorjuntajärjestelmät, panssarihaupit
sit, tulenjohtopanssarivaunut sekä viesti
järjestelmät. Pääosaa kalustosta ei koulu
teta missään muualla puolustusvoimissa. 
Prikaatin koulutuksen vahvuus ja menes
tystekijä on aselajien yhteistoiminnan har-

joittelu ja korkeatasoinen osaaminen. 

PANSSARIKOULU - JOHTAJIEN 
KOULUTTAJA 

Panssarikoulu kouluttaa mekanisoidun 
taisteluosaston johtohenkilöstöä aina 
joukkueen varajohtajasta taisteluosaston 
komentajaan. Lisäksi Panssarikoulu to
teuttaa mekanisoidun taisteluosaston sota
varustuksen tutkimus- ja kehittämistehtä
vät. 
Panssarireserviupseerikursseilla koulute

taan mekanisoidun taisteluosaston ja mui
den mekanisoitujen joukkojen joukkueen 
johtajat ja vara johtajat sekä panssaritiedus
teluryhmien johtajat. Upseerioppilaille an
netaan yleisen reserviupseerikoulutuksen 

ORGANISAATIO 1.1.2011 

• Pannarijilll(jtf. • Panssarlv...t~ 
icoftWonia 
• Panharivaunu.. 

koffljlpanit 

komppania •Panuarlhluplll~ 
• Panssartplontert- potterl 
komppenia - Kranaallnheltin· 
• SOtilnpoiii.;. komppania 
komppania 

;~ t!& -~"' ~ 
~ 

·Ptn ... rl-ilmo-
totjunfaf>atttri 
-2.0hjusll.,.. 
Totjuntapatle~ 
• 3. Ohjusllma-
IOrjuntapalblri 

• Aliuplllrikoulu 
• Johtokaslwapotterl 

KANTA·HÅMEEN 
ALUETOIMISTO 

·-~ • HuoltokomPJH1nl1 oeuto 
• Aulokomppania • Rosorvlupoeeri• 
• Paroltn Kofjaamo oneto 
- Kelkusvaralto • Tutldmu1-J1 
• Kuljetu1kllkul ke!1ltt.lml-o 

• lll: 

PANSSARI-
somoKUNTA 
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lisäksi koulutushaarakoulutusta panssari
jääkäri-, panssarivaunu-, panssaritieduste
lu-, panssaritulenjohto-, panssariviesti- ja 
panssaripioneerilin joilla. 

Palkatun henkilökunnan peruskoulutus 
toteutetaan Korkeakouluosaston kadetti
kursseilla ja aliupseerikursseilla. Palkatun 
henkilökunnan peruskoulutuksen lisäksi 
Panssarikoulu vastaa mekanisoidun tais
teluosaston johto- ja esikuntahenkilöstön 
täydennyskouluttamisesta. Panssarikoulu 
toimeenpanee mm. sodan ajan pataljoo
nan komentajakurssin mekanisoidun lin
jan opetuksen. 

HÄMEEN PANSSARIPATALJOONA 
MEKANISOIDUN TAISTELUOSASTON 
ISKUPORTAAN KOULUTTAJA 

Hämeen Panssaripataljoona on eri
koistunut sodan ajan panssarijoukkoihin 
kouluttamalla asevelvollisia maavoimien 
iskukykyisimpiin joukkoihin. Tärkeä 
rauhanajan koulutuksen avaintekijä on 
mahdollisuus yhteistoimintaharjoituksiin, 

joissa taistelupanssarivaunumiehistöt 
panssarijääkärit ja taistelupioneerit har
joittelevat yhteistoimintaa Panssariprikaa
tin muiden joukkoyksiköiden kanssa. 

Myös yhteiset harjoitukset Karjalan Pri
kaatin ja Porin Prikaatin joukkojen kanssa 
ovat osoittautuneet opettavaisiksi ja hyö
dyllisiksi. Koulutuksellisena haasteena on 
nykypäivän kiivasrytmisen panssaritais
telun hallitseminen. Moninaisen teknisen 
kaluston koulutus ja kunnossapito vaatii 
ammattitaitoa, määrätietoisuutta sekä vas
tuuntuntoa - vuosikymmenten kokemuk
sesta syntynyttä panssariosaamisen kult
tuuria. 

Hämeen Panssaripataljoonaan kuuluu 
1.1.2011 alkaen neljä perusyksikköä: 
- Panssari jääkärikomppania 
- Panssarivaunukomppania 
- Panssaripioneerikomppania 
- Sotilaspoliisikomppania 

Leopard 2A4-taistelupanssarivaunu - Leo ampuu. 
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JÄÄKÄRITYKISTÖRYKMENTTI 

Tulivoimaa, tekniikkaa ja tietotaitoa 

Jääkäritykistörykmentti vastaa meka
nisoitujen taisteluosastojen tulenkäyttö
ja johtamisjärjestelmän kouluttamisesta. 
Rykmentin koulutuskalusto on kokonai
suudessaan teloilla liikkuvaa. 

Koulutuksessa hyödynnetään simu
laattoreita sekä sisätiloissa että maasto
harjoituksissa. Pääkoulutuskalustoa ovat 
panssarihaupitsit, komentopaikkapans
sarivaunut, tulenjohtopanssarivaunut, 
raskaat ja kevyet kranaatinheittimet, mie
histönkuljetusvaunut sekä nykyaikaiset 
viestijärjestelmät viestiasemavaunuineen. 

Jääkäritykistörykmentin koulutus to
teutetaan kolmessa perusyksikössä: 
- Panssarihaupitsipatterissa 
- Panssariviestikomppaniassa 
- Kranaatinheitinkomppaniassa. 

PAROLAN PATALJOONA -
HUOLTOPATALJOONA 

Mekanisoidun taisteluosaston huolto
joukot koulutetaan Parolan Pataljoonassa. 
Pataljoona kouluttaa myös muita huollon 
joukko sekä kaikki Panssariprikaatin kul
jettajat. 

Panssariprikaatiin perustettiin 1.1.2011 
huoltopataljoona, joka muodostettiin Kul
jetuskeskuksesta, Keskusvarastosta ja 
Parolan Korjaamosta. Tämän jälkeen Pa
rolan Pataljoona tuottaa Panssariprikaatin 
tarvitsemat huoltopalvelut, jotka ennen 
tuotettiin huoltopäällikön alaisissa huol
tolaitoksissa. Prikaatin Esikunnassa säilyy 
edelleen henkilövahvuudeltaan pienen
tynyt Huolto-osasto, joka vastaa huollon 
suunnittelusta. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Huoltolaitosten lisäks1 Parolan Patal
joonaan kuuluvat: 
- Autokomppania ja 
- Huoltokomppania. 

HELSINGIN 
ILMATORJUNTARYKMENTTI 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti on il
matorjuntakoulutusta antava joukkoyksik
kö. Sen päävastuulla on pääkaupunkiseu
dun ilmatorjuntajoukkojen kouluttaminen. 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin tehtävä
nä on sodan ajan ilmatorjuntajoukkojen 
tuottaminen myös muiden puolustushaa
rojen ja liikkuvien joukkojen tarpeisiin. 

Rykmentin pääkalustoa ovat ilma
torjuntakanuunat, maalinosoitustutkat 
johtamisjärjestelmineen sekä ilmatorjun
taohjukset. Rykmentti ottaa lähivuosina 
käyttöön uuden keskipitkän kantaman il
matorjuntaohjusjärjestelmän. 
Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin kuulu
vat: 
- Aliupseerikoulu, 
- Johtokeskuspatteri, 
- Panssari-ilmatorjuntapatteri, 
- 2. Ohjusilmatorjuntapatteri ja 
- 3. Ohjusilmatorjuntapatteri. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattua henkilöstöä on noin 600 (soti
laita 450, siviilityöntekijöitä 150). 
Varusmiessaapumiserän vahvuus on 
1225. 
Budjetti vuonna 2010 yli 50 M€. 
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Jääkäri prikaati 
Koulutusta arktisissa olosuhteissa 

J ääkäriprikaati on puolustusvoimien 
pohjoisin joukko-osasto. Siksi Jää
käriprikaatin erikoisosaamista on 
taistelu arktisissa olosuhteissa. Jää

käriprikaati kouluttaa sodan ajan joukkoja, 
jotka hallitsevat hyvin myös talviolosuh
teet. Prikaatilla on oma roolinsa arktisen 
osaamisen kehittäjänä ja talvitaitojen kou
luttajana myös muiden joukko-osastojen 
henkilöstölle. 

Jääkäriprikaatin saapuiniserän tavoite
vahvuus on noin 730. Palvelukseen astu
vista alokkaista koulutetaan henkilöstöä 
Prikaati 2005 -organisaation mukaisiin 
kokoonpanoihin . Koulutettavia yksiköitä 
ovat jääkäri pataljoonien jääkärikomppani
at, esikunta- ja kranaatinheitinkomppaniat 
sekä huoltokomppaniat. Lisäksi koulute-
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taan sissejä ja sotilaspoliiseja alueellisiin 
joukkoihin. Jääkäriprikaatin aselajijoukot 
koulutetaan pääosin muissa Pohjois-Suo
men sotilasläänin joukko-osastoissa eli 
Kainuun Prikaatissa Kajaanissa ja Lapin 
Ilmatorjuntarykmentissä Rovaniemellä. 
Jääkäriprikaatin joukoille on tyypillistä 
hyvä maastoliikkuvuus. Ajoneuvokalusto
na taistelevilla joukoilla ovat telakuorma
autot ja moottorikelkat sekä kesällä moot
toripyörät. 

Vuoden 2009 alusta Jääkäriprikaatin 
organisaatiota muokattiin vastaamaan 

paremmin joukkotuotantoa. Lapin Jääkä
ripataljoonaan keskitettiin operatiivisten 
joukkojen koulutus ja Pohjan Jääkäripa
taljoonaan puolestaan alueellisten joukko
jen kouluttaminen. 

Prikaatin jalkaväkijoukkojen koulutus 
toteutetaan Maavoimien harjoitus järjestel
män mukaisesti. Järjestelmä on nousujoh
teinen ja raskaimmat maastoharjoitukset 
ja kovapanosammunnat painottuvat kuu
den kuukauden palvelusjakson loppuun. 
Oman erityispiirteensä prikaatin koulu
tukseen tuo talvikoulutuksen sovittaminen 
muuhun jalkaväen koulutukseen. 

Jääkäriprikaati kouluttaa jalkaväkijouk
koja ensisijaisesti Pohjois-Suomen puo
lustukseen. Näillä joukoilla on merkittävä 
rooli alueellisen puolustuksen kannalta. 
On tärkeää, että pohjoisessa käytettäväksi 
tarkoitetut joukot myös koulutetaan poh
joisen vaativissa olosuhteissa. Muun yh
teiskunnan kannalta prikaati on näkyvä ja 
merkittävä toimija Lapin harvaanasutulla 
alueella. 

Prikaati kehittää aktiivisesti toimintaan
sa yhä vahvemmaksi talvikoulutuksen ja 
arktisen koulutuksen osaajaksi sekä tarjo
aa osaamistaan ja harjoitusedellytyksiään 
myös muille joukoille. Toiminnan kehit
tämiseen kuuluu myös pohjoismaiseen 
yhteistyöhön osallistuminen. Jääkäripri
kaatin rauhan ja sodan ajan tehtävien täyt
täminen vaativissa olosuhteissa edellyttää 
vahvaa erityisosaamista yksilötasolta al
kaen sekä asianmukaista varustusta. 

Jääkäriprikaatin roolia kuvastaa puolus
tusministeri Jyri Häkämiehen toteamus: 
"Jääkäriprikaati on yleisen asevelvollisuu
den ja alueellisen puolustuksen symboli". 
Koko valtakunnan uskottavan puolustuk
sen kannalta prikaatilla on siis merkittävä 
asema. 

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

Euroopan suurimman y~tenäisen ampu
maharjoitusalueen Rovajärven hoitami
nen on kuulunut Jääkäriprikaatin vastuulle 
vuoden 2008 alusta alkaen. Alueen turval
lisuudesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä 
kehittämistyön toimeenpanosta vastaa 
Jääkäriprikaatin huolto-osaston ampuma
aluetoimisto. Rovajärven kehittämisen 
vastuu kuuluu Pohjois-Suomen Sotilas
läänin Esikunnalle. 

Puolustusvoimien pohjoisin aluetoimis
to sijaitsee Jääkäriprikaatin yhteydessä ja 
vastaa mm. kutsunnoista aivan pohjoisim
massa Suomessa. Ylä-Lapin Aluetoimis
ton vastuualue on pinta-alaltaan suurin ja 
valvottavien määrältään pienin. Virallis
ten kotimaisten kielten lisäksi Ylä-Lapin 
Aluetoimisto palvelee myös pohjoissaa
men, inarinsaamen ja kolttasaamen kielil
lä. 

TIETONURKKAUS 

Henkilöstö 31.12.2010 2fil. 
- upseerit (ups, SM, SK) 58 
- erikoisupseerit 6 
- opistoupseerit 59 
- aliupseerit 63 
- siviilit 71 
- sopimussotilaat 
- työllistetyt ja muut määräaikaiset -

Saapumiserien tavoitevahvuus 730 

Toimintamenot 24,4M€ 
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Pohjois-Karjalan Prikaati 
Kollaa kesti, emme anna tulen sammua! 

p rikaatimme tehtävä on kouluttaa 
varusmiehistä ja reserviläisistä 
hyvähenkisiä, hyväkuntoisia ja 
osaavia sodan ajan jalkaväki

joukkoja itäsuomalaisiin olosuhteisiin. 
Prikaatin varusmieskoulutuksesta vas

taavat Karjalan Jääkäripataljoona sekä 
aliupseerikoulu. Karjalan Jääkäripataljoo
nassa koulutetaan sissi-, tiedustelu, jalka
väki-, kranaatinheitin-, panssarintorjunta-, 
kuljettaja-, viesti-, sotilaspoliisi- sekä 
erilaisia huollon joukkoja operatiivisten 
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joukkojen ja alueellisen puolustuksen 
tarpeisiin. Johtajakoulutusta annetaan ali
upseerikoulussa. Suorituskykyisten varus
miesesimiesten kouluttaminen joukkojen 
johtoon onkin yksi selkeistä painopisteis
tämme. Sotilaspoliisikoulutuksemme on 
korkeatasoista, jonka osoittaa sotilaspolii-

X 
sien taitokilpailujen moninkertaiset perät
täiset voitot. 

Ajankohtaisina asioina varusmieskou
lutuksessamme ovat uuden NLAW-pans
sarintorjuntaohjusjärjestelmän koulutuk
sen alkaminen vuoden 2011 ensimmäisestä 
saapumiserästä lähtien sekä jo ominais
piirteeksemme muodostuneiden telakuor
ma-autojen korvaaminen maastokuorma
autoilla. Varusmieskoulutuksessa teemme 
erittäin kiinteää yhteistyötä Pohjois-Kar
jalan rajavartioston kanssa. Koulutamme 
osan rajajääkärikomppanian joukkotuo
tantovelvoitteiden mukaisista joukoista, 
vastaavasti heidän varusmiesjoukkonsa 
osallistuu harjoituksiimme. 

Varuskunnassamme toimii prikaatin 
kiinteinä yhteistyökumppaneina osia Puo
lustusvoimien Ruokahuollon Palvelukes
kuksesta, Sotilaslääketieteen Keskuksesta, 
Puolustushallinnon Rakennuslaitoksesta, 
Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmä
keskuksesta, Maanpuolustuskoulutusyh
distyksestä sekä Kontiolahden Sotilasko
tiyhdistyksestä. 

Joukkomme rekrytointialue kattaa Poh
jois-Karjalan lisäksi myös Etelä- ja Poh-

Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

jois-Savon. Palvelukseen 'astuvista varus
miehistä puolet tulee Pohjois-Karjalasta ja 
toinen puoli Etelä- ja Pohjois-Savosta. 

Alueellista näkyvyyttä lisää osaltaan 
prikaatiimme kuuluvan Karjalan Sotilas
soittokunnan monisisältöiset esiintymiset. 

Koulutusolosuhteemme ovat tehtäväm
me huomioiden hyvät. Yhteistyö kotikun
tamme Kontiolahden kanssa on aktiivista. 
Myös prikaatillemme tuleva tuki muulta 
lähialueen yhteiskunnalta on merkittävää. 
Jaamankankaan lähiharjoitusalue antaa 
komppania- ja pataljoonatason taistelu
harjoituksille erittäin hyvät puitteet. 

Hallinnoimamme ampumaradat ja naa
purissa oleva ampumahiihtostadion antaa 
meille puitteet laadukkaan peruskoulu
tuksen antamiseen varusmiehille. Rau
tavaaran ja Nurmeksen välisellä alueella 
sijaitseva Sotinpuron ampumakenttäalue 
mahdollistaa kaikkien prikaatin joukko
tuotantovastuulla olevien aselajien tais
teluammuntojen toteutuksen. Sotinpuron 
alueen käyttöpäiviä on noin 220. Alueen 
käyttäjiä on prikaatin lisäksi esim. Karja
lan Lennosto ja Maavoimien Materiaali
laitos. Kehitämme aluetta jatkuvasti, jotta 

Prikaatin sissit ja tiedustelijat saavat koulutuksen myös vesistöjen oikeaoppiseen yli
tykseen. 
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X 
se soveltuisi tulevaisuudessakin erityisesti 
jalkaväen aseiden ammuntojen harjoitus
alueeksi . Esimerkkinä tästä mainittakoon 
NLAW-panssarintorjuntaohjuksen kova
panosarnmuntojen mahdollistaminen. 

Vuoden 2008 alusta prikaatin yhteyteen 
liitetty Pohjois-Karjalan Aluetoimisto vas
taa maakunnan reserviläisten koulutukses
ta ja käytöstä sodan ajan joukoissa sekä 
toimii tiiviinä linkkinä alueensa reserviläi
siin. Aluetoimiston vuosittain järjestämät 
kutsunnat Pohjois-Karjalassa tavoittaa 
reilut tuhat asevelvollista. Myös maa
kuntakomppanian koulutus osana Maan
puolustuskoulutusyhdistyksen tmmmtaa 
vahvistaa entisestään joukko-osastomme 
roolia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Prikaatimme toiminta ja kehittäminen 
nojaa vahvasti perinteisiimme ja arvoi
himme. Vaalimme Kollaan taistelijoiden 
ja Jalkaväkirykmentti 9:n perinteitä. Perin
nehuoneestamme löytyy harvinaisuuksia , 
mm. legendaarisen tarkk'ampujan Simo 
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Häyhän asepuku kunriiamerkkeineen 
ja kivääreineen, Jalkaväkirykmentti 9:n 
komppanianpäällikön Ahti Vuorensolan 
säilytettäväksi luovutettu Mannerheim
risti sekä toisen Mannerheim-ristin ritari 
Onni Määttäsen muotokuva. Arvomme 
ovat kunnioitus, vastuuntunto ja yhteistyö, 
joita noudattaen jatkamme toimintaamme 
osana maamme kunniakkaita jalkaväki
joukkoja. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattua henkilöstöä 2.ill 
- Upseereita (SM ja SK) 45 
- Opistoupseereita 58 
- Erikoisupseereita 4 
- Aliupseereita 53 
- Määräaikaisia reservinupseereita 1 
- Siviileitä 49 

Saapumiserän vahvuus 
Toimintakehys v. 2011 

730 
20M€ 

NLA W-panssarintorjuntaohjuksen kouluttaminen varusmiehille alkaa prikaatis
sa vuoden 2011 alusta alkaen. 
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Uudenmaan Prikaati 
Rannikolla taistelevat sotilaat 

P rikaati tuottaamerivoimienrannik
kojoukkoja liikkuviin sotatoimiin 
saaristossa ja rantamaalla. Ran
nikkojoukkojen lisäksi tuotetaan 

vähäisempi määrä joukkoja Maavoimien 
ja Rajavartiolaitoksen käyttöön. Uuden
maan Prikaati muodostaa sen sodan ajan 
johtoportaan, jonka johtoon valtaosa pri
kaatissa koulutettavista rannikkojoukoista 
tulee ja näin koulutuksen laadunvarmistus 
on automaattinen. Rannikkojoukkojen 
koulutuksesta on artikkeli tässä vuosikir
jassa. 

Vuosina 2010-11 koulutuksellisen ja 
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huollollisen lisähaasteen antoi uuden 
erillisyksikön lisääminen Uudenmaan 
Prikaatin kokoonpanoon. Pohjoismaisen 
taisteluosaston suomalaisen osan (NBG 
FINCOY) perustaminen, majoittami
nen, kouluttaminen ja hallinnointi ovat 
vaatineet voimaponnistuksia prikaatin 
jokaisella tasolla, eikä vähiten materiaa
lihallinnon osalta. Kansainvälisen rannik-

X 
kojääkäriyksikön (Amphibious Task Unit, 
ATU) tuotantoprosessi keskeytettiin NBG 
FINCOY:n koulutus- ja valmiusvaiheen 
ajaksi. Näin vapautettiin henkilöresurs
seja ja varmistettiin, että koulutusmate
riaalia oli tarpeeksi käyttävissä. Järjeste
lyistä huolimatta Uudenmaan Prikaatin 
varusmiehiä kouluttavat joukkoyksiköt, 
eli Vaasan Rannikkojääkäripataljoona ja 
Tammisaaren Rannikkopataljoona joutui
vat tinkimään henkilöstöresursseistaan. 
Jonkin verran tilannetta helpotti se, että 
aliupseerien ja sopimussotilaiden luku
määrä saatiin määräaikaisesti nostettua. 
Muut Merivoimien joukko-osastot ovat 
tukeneet Uudenmaan Prikaatia kohdenta
malla käyttöön henkilöstöresursseja paik
kaamaan hetkellisiä vajeita. Tämän tuen 
avulla on kyetty toteuttamaan esim. am
pumaleirit ilman tavoite- tai tuloslaskua. 
Myös Maavoimien joukko-osastot ovat 
henkilöstötuellaan arvokkaalla tavalla 
edesauttaneet niin FINCOY:n muodosta
mista ja koulutusta kuin joukkotuotannon
kin onnistumista. 

Vielä alkukesästä 2010 ennen NBG 
FINCOY:n paaosan palvelukseenastu
mista ja koulutuksen aloittamista oli ais
tittavissa pientä sisäistä epävarmuutta 
siitä, miten Uudenmaan Prikaati selviää 
kaikista velvoitteistaan kunnialla. Liiko
ja etukäteen murehtimatta ja kohtaamalla 
ongelmat sitä mukaan kun niitä eteen tuli 
onnistuttiin hyvin -tuloksin saavuttamaan 
koulutustavoitteet sekä joukkotuotannon 
että NBG FINCOY:n osalta. 

NBG FINCOY:n 200 ammattisotilaan 
koulutus on pääosin jalkaväkikoulutusta 
kansainväliseen toimintaympäristöön. J ou
kon valmiusaika on vuoden 2011 ensim
mäinen puolisko. Mikäli Suomen osastoa 
ei valmiusaikana lähetetä tehtävään, niin 
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joukko saa kevään ja kesän aikana lisä
koulutusta, niin että sen osaamisalue sekä 
syvenee että levenee. Koulutusohjelmaan 
kuuluu mm. toimiminen rannikkojääkäri
komppaniana. Parhaimmassa tapauksessa 
NBG FINCOY osallistuu harjoituksiin 
yhdessä joukkotuotantoyksiköiden kans
sa mahdollistaen monipuolisemmat ja 
haasteellisemmat harjoituskuviot. Saatuja 
kokemuksia on mahdollisuus hyödyntää 
kun varusmieskoulutus kesällä taas jatkuu 
normaalein resurssein. 

TIETO NURKKAUS 

UUDPR NBG 

Palkatut yhteensä 182 1.22 
- Upseerit 41 25 
- Erikoisupseerit 3 22 
- Opistoupseerit 43 13 
- Aliupseerit 41 139 
- Sopimussotilaat 15 
- Siviilit 39 

Saapumiserän tavoitevahvuus 
2x 750 

Toimintamenokehys UUDPR 18,5 M€ 
" NBG 11,0 M€ 
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Hämeen Rykmentti 
Laaja-alaista erityisosaamista 

L ahdessa toimiva Hämeen Ryk
mentti vaalii Hennalassa 1919-
1939 toimineen Tampereen 
Rykmentin perinteitä, jotka ulot

tuvat 1600 -luvulle saakka. Ensimmäisen 
Hämeen eli Hämeen linnan Rykmentin 
perusti kunigas Kustaa II Adolf vuonna 
1626. Ruotsin vallan aikana rykmentti 
osallistui kaikkiin Ruotsi-Suomen käy
miin sotiin. Venäjän vallan aikana jouk
ko toimi Hämeenlinnan pataljoonan tai 
tarkk'ampujapataljoonan nimisenä aina 
vuoteen 1902 suomalaisen sotaväen lak
kauttamiseen saakka. Tampereen Ryk
mentti muodostettin vuonna 1919 osallis
tuttuaan sitä ennen eri nimillä vapaussodan 
taisteluihin. Rykmentin toiminta lakkasi 
1939 talvisotaan lähtöön. 

Hämeen Rykmentti aloitti toimintansa 
1.1.1986, jolloin yhdistettiin siihen saakka 
Hennalassa itsenäisinä toimineet joukot ja 
laitokset yhteisen johdon alaisiksi. Ryk
mentin lippu on vanha Tampereen Ryk
mentin punavalkoinen lippu. Myös kun
niamarssi, Parolan marssi on Tampereen 
Rykmentin perintöä. Vuosipäivä, 3.10. 
määräytyi sen päivän mukaisesti, jolloin 
Puolustusministeriö vuonna 1985 teki 
päätöksen Hämeen Rykmentin perustami
sesta. 

Nykypäivän Hämeen Rykmentin pää
tehtävänä on kouluttaa puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa sekä 
asevelvollisia huolto-, logistiikka- , tie
dustelu-, liikunta-, sotilasmusiikki- sekä 
sotilaspoliisialan rauhan ja sodan ajan 
tehtäviin. Hämeen Rykmentin komentaja 
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johtaa kouluttavia joukkoyksiköitä, joi
ta ovat Hämeen Ratsujääkäripataljoona, 
Huoltokoulu, Urheilukoulu ja Sotilasmu
siikkikoulu. Toimintaa tukee esikunta ja 
Huoltokeskus. Päijät-Hämeen aluetoimis
to on osa rykmentin esikunnan operatiivis
ta osastoa. 

Kutsuntojen sekä Urheilukouluun ja 
Sotilasmusiikkikouluun järjestettävien 
erikoishakujen kautta rykmentissä pal
velee vuosittain noin 700 varusmiestä. 
Henkilökunnan kursseja ja muita opetus
tilaisuuksia toimeenpannaan noin 50 kpl, 
joissa oppilaita on yhteensä noin 1200. 
Varusmiesten erikoiskursseja järjestetään 
vuosittain noin 30 kpl, joissa koulutetaan 
noin 800 varusmiestä. Kertausharjoituk
sissa koulutetaan vuosittain 400-700 re
serviläistä. Palkattua henkilökuntaa ryk
mentissä on noin 20. 

Hämeen Ratsujääkäripataljoonan Esi
kuntaeskadroonassa koulutetaan varus
miehiä huollon eri tehtäviin muun muassa 
muonitus-, ase- ja ampumatarvike-, asei
den kunnossapito- sekä eri materiaalien 
käsittely- ja varastointialoille. Esikuntaes
kadroona kouluttaa myös sotilaspoliiseja. 
Kuljetuseskadroona vastaa varusmiesten 
kuljetusalan koulutuksesta. Hämeen Rat
sujääkäripataljoonan Aliupseerikoulussa 
annetaan valtakunnallista aliupseerikoulu-

tusta huoltopalvelu-, moottori-, aseseppä-, 
täydennys- ja hygienia-aliupseerikursseil
la. Koulussa koulutetaan myös upseeriko
kelaita kuljetus-, täydennys- ja huoltopal
velualoilla. 

Urheilukouluun hyväksytään vuosit
tain kahteen saapumiserään noin 150 ur
heilijaa (2 x 75 varusmiestä). Kesälajien 
edustajat astuvat palvelukseen lokakuussa 
ja talvilajien edustajat kesäkuussa. Tiedus
telukomppanioihin palvelukseen tulevien 
varumiesten palvelus mahdollistaa urhei
luvalmennuksen ja kilpailutoiminnan va
rusmiesaikana. Urheilukoulun kurssi- ja 
tutkimusosasto kouluttaa henkilökuntaa 
tiedustelu- ja liikunta-alan tehtäviin. Osas
toon kuuluvalla testiasemalla tehdään fyy
sisen suorituskyvyn mittauksia sekä suori
tuskyvyn seurantaa. 

Huoltokoulu on puolustusvoimien 
logistiikka-alan toimialakoulu ja maavoi
mien huollon aselajikoulu. Koulu tuottaa 
puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän 
edellyttämän kaikille puolustushaaroille 
yhteisen huollon osaamisen sekä järjes-

telmien kehittämisessä tarvittavan tutki
mustiedon. Huoltokoulun päätuotteena on 
puolustusvoimien palkatun henkilökunnan 
täydennyskoulutus logistiikka-alan johto
tehtäviin sekä täydennys-, kunnossapito-, 
kuljetus- ja huoltopalvelut-toimialojen 
eri tasoisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin 
sekä ammattiosaajatason tehtäviin. Palka
tun henkilökunnan peruskoulutukseen liit
tyen Huoltokoulussa koulutetaan kadette
ja. 

Sotilasmusiikkikoulun Varusmiessoit
tokuntaan hyväksytään vuosittain noin 80 
soittajaa. Tammikuussa palvelukseen as
tuva erä palvelee 270 vuorokautta, aliup
seerikurssin suorittavat 362 vuorokautta. 
Varusmiessoittokunta on erikoistunut ku
viomarssin ja konserttimusiikin esittämi
seen. Soittokunnasta muodostetaan lisäksi 
erilaisia kamarimusiikki- ja viihdekokoon
panoja. Sotilasmusiikkikoulun kurssiosas
to toimeenpanee sotilassoittokunnissa 
palvelevan henkilöstön koulutuksen. Mu
siikkiaineiden opetus toteutetaan yhteis
työssä eri musiikkioppilaitosten kanssa. 

TIETONURKKAUS 

Palkattu henkilöstö 282 
- upseerit 64 
- erikoisupseerit 15 
- opistoupseerit 87 
- aliupseerit 44 
- siviilit 72 

- henkilökunnan kursseja ja opetustilai
suuksia vuonna 2010 yhteensä 53 kpl, 
joissa oppilaita yhteensä noin 1200. 
- valtakunnallisia ja alueellisia varus
mieskursseja vuonna 2010 yhteensä 30 
kpl joissa oppilaita yhteensä noin 800. 

- varusmiessaapumiserien tavoitevah
vuudet 

- tammikuu 380 (sis. Urheilukoulun 
kesäkuun saapumiserän) 

- heinäkuu 350 (sis. Urheilukoulun 
lokakuun saapumiserän) 
- vuonna 2010 kertaus- ja vapaaehtoi
sissa harjoituksissa koulutettu yhteensä 
noin 700 reserviläistä (yht. 3000 vrk) 
- vuoden 20 l O toimintamääräraha 
(budjetti) yhteensä 23 M€ 
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Kaartin Jääkärirykmentti 
Pääkaupunkiseudun puolustaja 

K aartin Jääkärirykmentti tuottaa 
joukkoja, jotka ovat erikoistu
neet pääkat1punkiseudun puolus
tamiseen. Taistelu rakennetulla 

alueella on vahvasti esillä joukkojen teh
tävissä. 

Vuonna 2011 15-vuotista taivaltaan 
joukko-osastona juhJiva Kaartin Jääkä
rirykmentti vaalii joukkoyksiköidensä 
Kaartin Pataljoonan ja Uudenmaan Jää
käripataljoonan sekä niiden edeltäjien 
perinteitä. Näiden kahden pataljoonan li
säksi rykmentin organisaatioon kuuluvat 
Aliupseerikoulu, Kaartin soittokunta ja 

184 

Rykmentin esikunta. Rykmentti kouluttaa 
pääkaupunkiseudun jääkäri- ja jalkaväki
joukot sekä kuljettajat ja sotilaspoliisit, 
Kaikessa koulutuksessa painotetaan tais
telua rakennetulla alueella. 

TARKENNUKSIA ORGANISAATIOON 

Jotta joukko-osasto pystyisi paremmin 

X 
hoitamaan sille annettuja tehtäviä, on 
sen esikunnan organisaatiota tarkennettu. 
Muun muassa koulutusosaston sisäistä 
rakennetta on muutettu vastaamaan pa
remmin eri henkilöstöryhmien ja vastuu
alueiden kouluttamisen ja kehittämisen 
haasteisiin. 

Vuoden 2008 alussa rykmentin Huol
tokeskus siirtyi Etelä-Suomen Huoltoryk
mentin alaisuuteen, jonka jälkeen Kaartin 
Jääkärirykmentti ei ole enää tuottanut 
huollon palveluita. Tämän muutoksen jäl
keen Kaartin Jääkärirykmentin esikuntaan 
on vuoden 2010 alusta perustettu huolto
osasto, jonka tehtävänä on huolehtia, että 
kahden Santahaminan saarella toimivan 
joukko-osaston yhteistoiminta sujuu ja 
koulutettavat joukot saavat tarvitsemansa 
tukipalvelut. Tämän vuoksi on ensisijai
sen tärkeää, että vuosittain ja koulutus
kausittain laadittavat yhteistyösopimukset 

Rykmennn 
komentaja 
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ja tukipyynnöt ovat tarkkaan valmisteltuja 
ja toteutus suunniteltua. 

Huoltokeskuksen siirron kanssa saman
aikaisesti perustetut 3. Jääkärikomppania 
ja pääkaupunkiseudun asevelvollisuus
asioita hoitava Helsingin Aluetoimisto 
ovat olleet täystyöllistettyjä heti perusta
misestaan lähtien. Samaa voidaan sanoa 
myös Panssarintorjunta- ja Kranaatinhei
tinkomppanioiden yhdistämisen tuloksena 
muodostetusta Tukikomppaniasta. 

KOULUTUSTA J A TOIMINTAA 
ERI KOHDERYHMIEN KANSSA 

Monen muun joukko-osaston tavoin 
Kaartin Jääkärirykmentti järjestää täyden
nyskoulutusta Puolustusvoimien palka
tulle henkilökunnalle. Esimerkkeinä tästä 
ovat taistelu rakennetulla alueella perus- ja 
kertauskurssit sekä taisteluensiapukurssi. 

2. Jääkärikomppania 1. Jääkärikomppania 

Sotilaspoliisikomppania 3. Jääkärikomppania 

Kuljetuskomppania Tukikomppania 
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Puolustusvoimien henkilökunnan ja ulko
maalaisten oppilaiden lisäksi kursseilla on 
nähty myös oppilaita muiden viranomais
ten joukosta. 

Viranomaisyhteistyö on Kaartin Jääkä
rirykmentin toiminta-alueella yhä enem
män huomiota saava toiminnan osa-alue. 
Toiminta eri viranomaisten kanssa kuuluu 
koulutukseen ja sitä harjoitellaan käytän
nössä. Saapumiserittäin toteutettava ryk
mentin taisteluharjoitus pääkaupunkiseu
dun alueella on ollut hyvä mahdollisuus 
harjoitella yhteistoimintaa esimerkiksi 
alueella toimivan poliisin sekä lento
kenttäviranomaisten kanssa. Kaikki tämä 
tukee rykmentin joukkojen valmistautu
mista tehokkaaseen toimintaan kaikissa 
valmiustiloissa. 

Kaartin Jääkärirykmentti, Soittokunta 
mukaan lukien, näkyy säännöllisesti har-

joituksissaan ja muussa t01mmnassaan 
pääkaupunkiseudulla. Tämä on täysin 
luonnollista, ovathan lähes kaikki ryk 
mentissä palvelevat varusmiehetkin kotoi 
sin tältä alueelta. Ympäröivän yhteiskun 
nan kasvu varuskunnan läheisyydessä tuo 
omat haasteensa päivittäiseen harjoitustoi 
mintaan . Santahaminassa on eletty näiden 
haasteiden kanssa yhtäjaksoisesti jo yli 
200 -vuotta jatkuneen sotilastoiminnan 
ajan, eikä ole mitään syytä miksi niistä ei 
selvittäisi jatkossakin. 

KÄRKIOSAAJA ALUEELLAAN 

Kaartin Jääkärirykmentin visio on olla 
kansainvälisesti tunnustettu rakenne
tun alueen taistelun kärkiosaaja . Tähän 
päästään takaamalla niin varusmiehille, 

Pääkaupunkiseudun joukot ovat väestön turvana kriisin eri vaiheissa . 
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Kaartin Jääkärirykmentti on näkyvä ja arvostettu toimija pääkaupunkiseudulla. 

reserviläisille kuin palkatulle henkilökun
nallekin laadukas koulutus sekä varustus. 
Lisäksi on jatkettava hyvin toimivaa vi
ranomaisyhteistyötä, tutkimus- ja kehi
tystoimintaa sekä osallistumista kansain
väliseen toimintaan. Tämän vision kautta 
Kaartin Jääkärirykmentti voi edelleen 
toteuttaa onnistuneesti päätehtäväänsä, 
pääkaupunkiseudun puolustajien koulut
tamista. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilökunta (2010) yhteensä 281 
- Upseerit (SM, SK) 80 
- Opistoupseerit 64 
- Erikoisupseerit 3 
- Aliupseerit 84 
- Siviilit 38 
- Määräaikaiset reservinupseerit 12 
- Sopimussotilaat (palvelleet 

1 kk-8 kk) 44 

Saapumiserän vahvuus on noin 1000 

Toimintamenokehys (2010) 21.7 M€ 
- varsinaiset palkat 10,8 M€ 
- kiinteistömenot 3,12 M€ 
- muut toimintamenot 7,766 M€ 
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Utin Jääkärirykntentti 
Maavoimien erikoisjoukkojen osaamiskeskus 

Utin Jääkärirykmentti on maavoimien komentajan alainen erikoisjouk• 
ko, joka kykenee vastaamaan kansallisen puolustuksen, yhteiskunnan tu
kemisen ja kansainvälisen kriisinhallinnan jatkuvasti kasvaviin haasteisiin, 
Utin Jääkärirykmentti on kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuinen 
joukko, jossa maa- ja ilmakomponentit ovat samassa joukko-osastossa. 

U tin Jääkärirykrnentin kokoon
panoon kuuluvat esikunnan li
säksi Erikoisjääkäripataljoona, 
Helikopteri pataljoona, Tuki

komppania ja Huoltokeskus. Rykmentin 
menestyksen takeina ovat motivoitunut 
henkilökunta, nykyaikainen sotavarustus 
ja laadukas varusmiesaines. 

Joukko-osaston henkilöstövahvuus on 
550 jakautuen siten, että palkattua henki
löstöä rykmentissä on noin 350 ja varus
miehiä 200. 
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ERIKOISJOUKKOSOTILAAN 
PERUSKOULUTUS 

Vuonna 2011 tulee kuluneeksi 50 vuot
ta siitä, kun varusmiesten laskuvarjojää· 
kärikoulutus Suomen puolustusvoimiss 
aloitettiin. Erikois jääkäripatal joonas 
annettava koulutus on edelleen suosittu 

X 
vaihtoehto niiden nuorten keskuudessa, 
jotka ovat motivoituneita hakeutumaan 
henkisesti ja fyysisesti vaativaan varus
mieskoulutukseen. 

Fyysisen kunnon lisäksi myös hyvä ter
veys sekä henkinen paineensietokyky ja 
tasapaino ovat ratkaisevassa asemassa va
lintoja tehtäessä. Kaksipäiväisen valinta
kokeen perusteella koulutukseen valitaan 
vuosittain 50 - 80 henkilöä. 

Vuoden varusmieskoulutuksen jälkeen 
laskuvarjojääkäreistä muotoutuu omassa 
selustassa ja vihollisen syvyydessä tiedus
telu- ja taistelutehtäviin kykeneviä reser
viläisiä, jotka sijoitetaan rykmentin sodan 
ajan joukkoihin. 

J ATKOKOULUTUSTA VAATIVIMPIIN 
ERIKOISJOUKKOTEHT ÄVIIN 

Asevelvollisten koulutus on suomalai
sen puolustusjärjestelmän kulmakivi. Ky
seessä on yksilön ja joukon perustaitoihin 
tähtäävä koulutus, jonka aikana ei kuiten
kaan kyetä luomaan kaikkiin tehtäviin riit
tävän suorituskykyistä joukkoa. 
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, 
Puolustusvoimille on syntynyt tarve 

tuottaa myös pidemmälle koulutettuja 
erikoisjoukkoja. Maavoimissa näitä jouk
koja edustavat Erikoisjääkäripataljoonas
sa koulutettavat palkattuun henkilöstöön 
kuuluvat erikoisjääkärit määräaikaisissa 
sopimussotilaan tai aliupseerin tehtävissä. 

Sopimussotilaiden koulutusjakso on 
12 - 14 kuukauden mittainen, joka on 
jatkokoulutusta varusmiespalvelukselle. 
Monipuolinen ja haastava koulutus pai
nottuu pienryhmätoimintaan, jossa joukon 
tai ryhmän etu tulee asettaa yksilön edun 
edelle. 

Vaativimpiin erikoisjoukkotehtäviin 
koulutetaan määräaikaisia aliupseereita, 
joiden viiden vuoden sopimus voidaan 
uusia kaksi kertaa. Tällöin koulutusaikaa 
on käytössä varusmiespalvelusajan ja so
pimussotilasjakson lisäksi jopa 15 vuotta. 

ERIKOISOPERAATIO-OSASTO 
TARJOAA NOPEAA SUORITUSKYKYÄ 

Utin Jääkärirykmentillä on valmius 
käyttää palkatusta henkilökunnasta muo-
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dostettua Erikoisoperaatio-osastoa (EOS) 
sen rauhan ajan kokoonpanossa jo ennen 
sodan ajan joukkojen perustamista. Osas
toon on mahdollista koota kunkin tilan
teen ja tehtävän vaatimaa osaamista, josta 
muodostetaan räätälöity, erikoisjoukko
operaatioon kykenevä osasto. 

Erikoisoperaatio-osasto osallistui vuo
sina 2010 - 2011 Alankomaiden johta
maan EU:n monikansalliseen taisteluosas
toon Netherlands Battle Group (NLBG 11). 
Erikoisoperaatio-osaston vahvuus taiste
luosastossa oli 110 sotilasta, joista pääosa 
oli Utin Jääkärirykmentin palkattua henki
löstä. Loput osaston henkilöstöstä rekry
toitiin reservistä ja muista puolustusvoi
mien yksiköistä. Taisteluosasto asetettiin 
viiden vuorokauden päivystysvalmiuteen 
kuudeksi kuukaudeksi 1.1.2011 alkaen. 
Taisteluosaston kehyksessä Erikoisope
raatio-osaston tehtäviä ovat muun muassa 
tiedustelu- ja valvontatehtävät, yhteysup
seeritehtävät sekä valmistautuminen voi
mankäyttöön joukon tai kolmannen osa
puolen suojaamiseksi. 

Tarvittavaa suorituskykyä lisäävää 
operatiivista kokemusta saadaan käytän
nössä kriisinhallintaoperaatioista ja virka
aputehtävistä. Omakohtaisten kokemusten 
lisäksi toimiva kansallinen ja kansainväli
nen yhteistyö mahdollistaa kokemuspoh
jan laajentamisen. 

MAAVOIMIEN ILMAILU UUDELLE 
AIKAKAUDELLE 

Puolustusvoimille hankittu helikopte
rijärjestelmä sisältää kahdenkymmenen 
NH90-kuljetushelikopterin lisäksi tu
keutumis- ja johtamisjärjestelmän sekä 
ohjaajien ja lentoteknisen henkilöstön 
koulutusjärjestelmän. NH90-helikopteri 

190 

on moderni ja suorituskykyinen kuljetul 
helikopteri, joka on siirtänyt maavoimic-11 
ilmailun täysin uudelle aikakaudelle. 

Utin Jääkärirykmentti aloitti vuonnu 
2010 ympärivuorokautisen helikopterip 
vystyksen NH90-kalustolla. Helikopterct 
ta käytetään pyydettäessä tukemaan muit11 
viranomaisia pelastus- ja virka-aputel1 
tävissä silloin kun niiden oma kalusto l'I 

riitä. Päivystyshelikopterin tehtäviä ovut 
esimerkiksi etsintätehtävät maalla ja me 
rellä, meripelastus, palonsammutus sekö 
kuljetus- ja evakuointitehtävät. 

Utin Jääkärirykmentti kulkee puolus 
tusvoimien kehityksen keihäänkärkenä 
tähtäin voimakkaasti tulevaisuudess 
Rykmentin menestyksen avaimena on 
toimiminen samassa kokoonpanossa sekä 
rauhan että sodan aikana. Amrnattitaitol 
sen henkilöstön lisäksi moderni sotavarus 
tus takaa rykmentille hyvän operatiiviser 
valmiuden tästä hetkestä eteenpäin. 
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Rajavartiolaitos 
Varusmieskoulutus rajavartiolaitoksessa 

R ajavartiolaitos on nykyaikainen, 
ammattitaitoinen ja arvostettu 
valtakunnan sisäisen turvallisuu
den toimija. Rajavartiolaitoksen 

päätehtävät ovat rajavalvonta maarajoilla 
ja merialueella, henkilöliikenteen rajatar
kastukset maarajan rajanylityspaikoilla ja 
lentoasemilla, pelastustoiminta erityisesti 
merialueella sekä osallistuminen sotilaal
liseen maanpuolustukseen. Rajavartiolai
tos on tärkeä osa puolustusjärjesstelmää. 

Rajavartiolaitoksen joukkoja voidaan 
liittää puolustusvoimiin valmiutta koho
tettaessa. Sotilaallisen voimankäytön en
naltaehkäisyssä ja torjunnassa korostuvat 
tilannekuvan ylläpito, tarkastukset, alueel
lisen koskemattomuuden valvonta ja vas
taerikoisjoukkotoiminta, 

Päivittäinen rajavalvonta on samalla 
alueellisen koskemattomuuden valvontaa. 
Sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävään 
sisältyvät myös puolustusvalmiuden yllä-
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pito ja kehittäminen. Näkyvin osa maan
puolustustehtävää on Rajavartiolaitoksen 
palvelukseen määrätyille varusmiehille 
ja reserviläisille annettava sotilaskoulu
tus. Rajavartiolaitoksessa annetaan varus
mieskoulutusta kolmella paikkakunnalla: 
Imatralla erikoisrajajääkärikoulutusta sekä 
Onttolassa ja Ivalossa sissi- ja tiedustelu
koulutusta. 

Pohjois-Karjalan ja Lapin rajavartiostot 
kouluttavat varusmiehiä poikkeusolojen ja 
sodan ajan tehtäviin Rajajääkärikomppani
oissaan Onttolassa ja Ivalossa. Varusmie
het koulutetaan saapumiserästä riippuen 
sissi- tai tiedustelupainotteisesti . Vapaa
ehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien 
naisten kouluttaminen on Rajavartiolaitok
sessa keskitetty Pohjois
Karjalan rajavartioston 
Rajajääkärikomppani
aan. Varusmiespalve
luksen järjestelyt ja 
jaksottelu ovat Rajavar
tiolaitoksen varusmies
yksiköissä samanlaiset 
kuin Puolustusvoimis
sa. Koulutuksen sisäl
tö vastaa rajajoukoille 
suunniteltuja kriisiajan 
tehtäviä ja suoritusky
kyvaatimuksia. Varus
miespal vei uksen jälkeen 
asevelvolliset sijoite
taan pääsääntöisesti ra
javartiostojen kriisiajan 
reserviin. 

Kaikille varusmie
hille koulutettavia asi
oita ovat muun muassa 
ase- ja ampuma-, sis
si-, tiedustelu- ja pio
neerikoulutus. Lisäksi 
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kaikki saavat rajanvartiointikoulutuksen, 
mikä mahdollistaa toiminnan Rajavar· 
tiolaitoksen päätehtävissä kriisiaikana tai 
tarvittaessa jo rauhan aikana. Koulutus on 
haastavaa varsinkin fyysisesti , joten pal
velukseen hakeutuvilta vaaditaan hyvää 
peruskuntoa jo palvelukseen tultaessa. 

Rajavartiolaitoksen erikoisjoukkoja on 
vuodesta 2007 alkaen koulutettu Imatral
la Raja- ja merivartiokouluun kuuluvassa 
Erikoisrajajääkärikomppaniassa. Erikois
rajajääkärit koulutetaan vaativimpiin krii
siajan rajanvartiointi- , tiedustelu- ja isku
osastotehtäviin. 
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VARUSMIESKOULUTUS 

Lapin rajavartioston Rajajääkäri
komppania, Ivalo 
- kaksi saapumiserää/vuosi 
- saapumiserän vahvuus 100 miestä 
- tiedustelu- ja rajajääkärikoulutusta 
- palvelusaika 6/12 kuukautta 

Pohjois-Karjalan rajavartioston Raja
jääkärikomppania, Onttola 

- kaksi saapumiserää/vuosi 
- saapumiserän vahvuus 130 miestä + 

naisia max 10/saapumiserä 
- tiedustelu- ja rajajääkärikoulutusta 
- palvelusaika 6/12 kuukautta 

Raja- ja merivartiokoulun Erikoisraja
jääkärikomppania, Imatra 

-yksi saapumiserä/vuosi (heinäkuu) 
- saapumiserän vahvuus 70 
- palvelukseen valitaan hakupapereiden 

ja valintakokeen perusteella 
- erikoisrajajääkärikoulutusta vaativim

piin kriisiajan rajanvartiointi-, tiedus
telu- ja iskuosastotehtäviin 

- kaikille vähintään aliupseerikoulutus 
- palvelusaika kaikilla 12 kuukautta 

www.raja.fi 
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Puolustusvoiinien 
Kansainvälinen Keskus 
Sotilaallisen kriisinhallintakoulutuksen osaamiskeskus 

P uolustusvoimien Kansainvälinen 
Keskus (PVKVK) eli Finnish 
Defence Forces International 
Centre (FINCENT) on kansain

välisesti tunnettu ja arvostettu sotilaalli
sen kriisinhallinnan koulutuskeskus. 

Vuonna 1969 Niinisaloon perustetun 
YK-Koulutuskeskuksen, myöhemmin 
Puolustusvoimien Kansainvälisen Kes
kuksen, toiminta on jatkunut keskeytyk
settä yli neljäkymmentä vuotta ollen näin 
maailman vanhin rauhanturvaamiskoulu
tukseen keskittyvä joukko-osasto. 

PVKVK on Pääesikunnan suunnittelu
osaston (J5) ohjauksessa oleva joukko-
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osasto. Keskuksen päätehtävä on järjes 
tää Suomen vastuulla olevat johtajille ja 
asiantuntijoille tarkoitetut sotilaallisen 
kriisinhallinnan kurssit. Niiden ohella 
keskus järjestää kansallisia ja kansain väli· 
siä seminaareja. Kriisinhallintatoimintaan 
liittyvä tutkimus- ja kehittämistyö kuuluu 
olennaisena osana PVKVK:n tehtäviin. 
Vuosittain keskus lähettää ulkomailla jär· 
jestettäville kriisinhallintakursseille noin 
200 henkeä. 

Toimittuaan perustamisensa jälkeen 
Niinisalossa, Puolustusvoimien Kansain· 
välinen Keskus siirtyi kesällä 2008 nykyi
siin tiloihinsa pääkaupunkiseudulle Hyry· 

X 
lään, vuonna 2006 lakkautetun Helsingin 
Ilmatorjuntarykmentin tiloihin. Keskuk
sella on käytössään päärakennus, oppi
lashotelli ja opettajien asuntola. Kolme 
kertaa vuodessa järjestettävien YK:n so
tilastarkkailijakurssien maastoharjoitus
vaiheet toteutetaan edelleen Niinisalossa, 
muilta osin koulutus tapahtuu nykyisellä 
sijantipaikkakunnalla. 

PVKVK toimii Yhdistyneiden kansa
kuntien (YK), Pohjoismaisen yhteistyön 
(NORDEFCO, ent. NORDCAPS), Eu
roopan unionin (EU) ja NATO:n rauhan
kumppanuusohjelman mukaisten kurssi
en ja koulutustapahtumien järjestäjänä ja 
toteuttajana. 

Pohjoismainen sotilaallinen kriisinhal
lintakoulutusyhteistyö on aina ollut ja on 
edelleenkin kansainvälisesti PVKVK:lle 
keskeisintä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
Pohjoismaiden välillä yli neljäkymmentä 
vuotta kestänyttä yhteistyötä, jossa kurs
sitoiminnassa on sovittu maiden kesken 
selkeät vastuunjaot kurssien toteuttami
sen suhteen sekä opettajatuet ja oppi
laskiintiöt. Myös NATO:n kriisinhallinta
koulutusyhteistyö on tiivistä samoin kuin 
muiden kansainvälisten järjestöjen sekä 
yksittäisten koulutuskeskusten kanssa 
tehtävä yhteistyö. 

Vuonna 2010 keskus järjesti yli 20 
kurssia sekä useita seminaareja. Vuosit
tain keskuksen järjestämiin koulutustilai
suuksiin osallistuu noin 600-900 henkeä, 
joista noin puolet on suomalaisia muiden 
ollessa pääsosin muista Pohjoismaista. Tä
hän mennessä tilaisuuksiin on osallistunut 
henkilöstöä yli 70 maasta. Keskuksessa 
koulutetaan muun muassa sotilastarkkai
lijoita, yhteysupseereita ja viestiupseerei
ta sekä annetaan kriisinhallintaan liittyvää 
kielikoulutusta. Näiden kurssien lisäk-
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si PVKVK isännöi seminaareja, kuten 
NATO ja YK -orientaatioseminaarit sekä 
Cultural Awareness Afganistan ja Cultu
ral Awareness Africa -seminaarit. 

Suomessa järjestettävien kurssien li
säksi PVKVK lähettää ns. liikkuvia kou
lutusryhmiä (FINMETT, Finnish Mobile 
Education and Training Teams) tarvitta
essa tukemaan muita kansainvälisiä kou
lutuskeskuksia, yksittäisiä maita ja maa
ryhmiä. PVKVK on vuosien 2006-2009 
aikana järjestänyt viidessä Länsi-Bal
kanin maassa sotilastarkkailijakursseja 
osana pohjoismaista yhteistyötä, jonka 
puitteissa yhteensä noin 20 kurssilla on 
koulutettu yli 600 kohdealueen sotilasta. 
Nykyään PVKVK yhdessä muiden poh
joismaisten keskusten kanssa kohdentaa 
tämänkaltaista kurssitukea itäisen Afrikan 
alueelle Pohjoismaiden puolustusministe
rien vuonna 2008 tekemän päätöksen pe
rusteella. 

PVKVK ja Kuopiossa sijaitseva sivii
likriisinhallinnan operatiivisista tehtävis
tä vastaava Kriisinhallintakeskus (Crisis 
Management Centre Finland, CMC Fin
land) perustivat vuonna 2008 ns. Koko
naisvaltaisen Kriisinhallinnan Osaamis
keskuksen, jonka puitteissa järjestetään 
vuosittain sotilas- ja siviilikriisinhallin
tahenkilöstön yhteisiä kursseja ja muuta 
koulutukseen liittyvää yhteistyötä. 

PVKVK:lle on tärkeää tarjota korkea
tasoisia kursseja sekä koti- että ulkomais
ten opiskelijoiden tarpeisiin. Tavoitteena 
on antaa opiskelijoille parhaat mahdolli
set valmiudet aloittaa työskentelynsä krii
sinhallinnan haasteellisissa tehtävissä eri 
puolilla maailmaa. 

Lisätietoa PVKVK:n toiminnasta on 
osoitteessa www.fincent .fi 

195 



196 

X Jalkaväen vuosikirja 2011-2012 

X X 
Ilmoittajat 

Tämän kirjan ilmestymiseen ovat myötävaikuttaneet 
seuraavat Jalkaväen tukijat ja ystävät. 

UPM Kymmene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 28 
Antell Catering Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Tieto Koura Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 
Nammo Lapua Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Saab International Finland Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Broman Group Oy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Ravintolalaiva Prinsessa Armada . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Mikkelin kaupunki .................................. 76 
SRVOy ................................................. 91 
YIT Rakennus Oy .................................... 118 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ............. 143 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ..... 144 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto ............ 152 
Lappeenrannan kaupunki .......................... 153 
Lappeenrannan upseerikerho ..................... 153 
Auto Suni Oy .......................................... 178 
Wild Sport Oy ......................................... 178 

MicocerOy 



X Jalkaväen vuosikirja 2011 -2012 

198 




