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Kiitos! 

Vuosi 2008 oli Puolustusvoimien 
juhlavuosi. Itsenäisen Suomen puolus
tusvoimat on ollut valtion johdon vank
kumaton tuki ja turva jo 90 vuotta niin 
rauhan kuin sotien vuosina. Jalkaväki 
Puolustusvoimien suurimpana aselajina 
on kantanut raskaimman vastuun maam
me puolustamisesta. 

Jalkaväen Säätiö on kyennyt jo pit
kään tukemaan jalkaväen koulutusta ja 
kehitystä palkitsemalla eteenpäin pyrki
viä, lahjakkaita jalkaväen upseereita ja 
opistoupseereita erilaisilla stipendeillä 
ja apurahoilla. Säätiö on palkinnut myös 
jalkaväkeä kouluttavien joukko-osas
tojen parhaat varusmiehet jokaisesta 
saapumiserästä Jalkaväen mitalilla ja 

Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Kenraaliluutnantti 

Hallituksen puheenjohtaja 
Eversti 

Reserviupseerikoulun jalkaväkilinjan 
parhaan oppilaan säätiön plaketilla. Sää
tiö on tarjonnut myös erinomaisen foo
rumin jalkaväen kehittäjille tuoda esille 
omia kirjoituksiaan 2 - 3 vuoden välein 
julkaisemassaan Jalkaväen vuosikirjas
sa. Tänä vuonna kirja tarjoaa erityisesti 
tilaa jalkaväen kansainvälistä toimintaa 
käsitteleville kirjoituksille . 

Säätiön puolesta haluamme kiittää 
jälleen kerran kaikkia sitä tukeneita yri
tyksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä 
erinomaisesta ja arvokkaasta tuesta. Tu
kenne on luottamuksen osoitus suoma
laiselle jalkaväelle ja sen kehittämiselle 
haastaviin tehtäviin niin kotimaassa kuin 
kansainvälisissä tehtävissä ulkomailla
kin. 

Vesa Kämäri 

Kari Kokkonen 
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MAAVOIMIEN KOMENTAJAN 
TERVEHDYS 

V 
uoden 2004 turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisessa selonte
ossa asetettiin tavoite: Maavoi
mien organisointi omaksi puo

lustushaaraksi ja sille esikunta vastaamaan 
kokonaisvaltaisesti puolustushaaran suori
tuskyvyn suunnittelusta, rakentamisesta ja 
käytöstä. 

Puolustusvoimain komentajan alaisena 
Maavoimien komentaja vastaa maavoi
mien kokonaistoiminnasta ja kehittämises
tä. Johtoesikunta, Maavoimien Esikunta, 
työskentelee Mikkelin Karkialammella. 
Esikunnan vahvuus on tällä hetkellä lähes 
250 henkeä. 

Maavoimien päätehtävät ovat vastuu 
valtakunnan maa-alueen puolustamisesta, 
muiden viranomaisten tukeminen yhteis
kunnan elintärkeiden toimintojen turvaa
misessa sekä vastuu maavoimien kriisin
hallintaoperaatioiden toteuttamisesta. 
Asevelvollisuusasiat, muun muassa kut
suntojen toteuttaminen, on myös määrätty 
maavoimien tehtäväksi. Maavoimat vastaa 
myös alueellisesta huoltojärjestelmästä, 
johon kaikki puolustusvoimien joukot ja 
laitokset tukeutuvat. 

Maavoimien rauhan ajan tehtävistä nä
kyvin on asevelvollisten koulutus. Vuonna 
2008 maavoimissa koulutettiin noin 23 
000 varusmiestä ja yli 17 000 reserviläistä. 
Tämä on noin 3/4 koko puolustusvoimissa 

JO 

Maavoimien komentaja, 
kenraaliluutnantti Ilkka Aspara 

annettavasta koulutuksesta. Maavoimissa 
palvelee noin 8 000 palkattua henkilöä. 
Suuren kokonsa vuoksi maavoimat on 
merkittävä resurssien käyttäjä . Maavoi
mat käyttää noin puolet puolustusvoimille 
osoitetusta rahoituksesta. 

Maavoimien komentajan alaisena on 
neljä operatiivista sotilaslääniä, Etelä
Suomen, Länsi-Suomen , Itä-Suomen ja 
Pohjois-Suomen sotilasläänit, sekä Utin 
Jääkärirykmentti, Maasotakoulu ja Maa
voimien Materiaalilaitos . Operatiivisten 
sotilasläänien alaisuudessa on 3 alueellis
ta sotilaslääniä ja 19 aluetoimistoa, joiden 
kautta turvataan puolustusvoimien palve-
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lujen saatavuus ja yhteydenpito reserviin. 
Koulutusjärjestelmämme ytimenä ovat 15 
maavoimien joukko-osastoa. Maavoimien 
Materiaalilaitoksen alaiset neljä huolto
rykmenttiä ovat alueellisen huollon ja ma
teriaalitoimintojen toteuttajia. 

Sotilaallisen kriisinhallinnan johtosuh
teet muuttuivat uudessa johtamis- ja hal
lintojärjestelmässä. Aiemmin kriisinhallin
taorganisaation kansallisena johtoportaana 
toimi Puolustusvoimien Kansainvälinen 
Keskus Pääesikunnan suunnitteluosaston 
alaisuudessa. Nyt Maavoimien komentaja 
vastaa maavoimien kansainvälisestä toi
minnasta ja kriisinhallintaoperaatioista. 

Maavoimien Esikunnassa kansainväli
sestä toiminnasta ja sen kehittämisestä vas
taa maavoimien operaatiopäällikkö apu
naan suunnitteluosaston kansainvälinen 
sektori, jota johtaa maavoimien kansain
välisten asioiden päällikkö. Maavoimien 
kriisinhallintaorganisaation kansallisena 
johtoportaana toimii Porin Prikaati. Se 
vastaa operaatioihin lähetettävien joukko
jen kokonaisuudesta perustamise~ta p~r
kamiseen sekä kriisinhallintaorgan1saation 
kansallisen tuen järjestelyistä. Porin Pri
kaatin komentaja on sotilaalliseen krii
sinhallintaan liittyvissä asioissa suoraan 
maavoimien komentajan alainen. Porin 
Prikaatin operaatiokeskus ylläpitää soti
laallisen kriisinhallinnan tilannekuvaa ja 
välittää sen maavoimien operaatiokeskuk

selle. 
Pääesikunnan alainen Puolustusvoimien 

Kansainvälinen Keskus siirtyi Niinisalosta 
Hyrylään, missä se jatkaa toimintaans.a 
puolustusvoimien kansainvälisenä kurss1-

keskuksena. 
Puolustusvoimien kansainvälistä toi-

mintaa, joka on tämän J,alkaväen vuosi
kirjan pääteema, johtaa puolustusvoimi~n 
operaatiopäällikkö. Pääesikunnan suunmt
teluosasto ohjaa ja koordinoi kansainvälis
tä toimintaa puolustushaaroissa. 

Puolustusvoimien organisaatiomuutok
sen myötä maavoimat on saanut selke
än johtamisrakenteen, joka vastaa hyvin 
rauhan ja sodan ajan tarpeita. Uudistus 
selkeyttää ja vahvistaa maavoimien ko
konaissuunnittelua ja johtamista sekä 
jäntevöittää kehittämistä. Tehty päätös, 
muodostaa maavoimat omaksi puolustus
haarakseen, oli oikea! 

Tervehdin Jalkaväen Säätiötä, kaikkia 
Jalkaväen vuosikirjan lukijoita sekä pää
aselajimme Jalkaväen sotilaita niin koti
maassa kuin ulkomailla. Toivotan menes
tystä kehittyvälle Jalkaväelle. 
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JALKAV ÄELLE PERINNEPÄIVÄ? 

JALKAVÄEN TARKASTAJAN TERVEHDYS 

J 
alkaväki, pääaselajimme, muodos
taa maavoimien rungon. Taistelussa 
sen tehtävänä on yhteistoiminnassa 
muiden aselajien kanssa tuottaa vi

holliselle niin suuret tappiot, ettei se saavu
ta tavoitteitaan ja päämääriään. Jalkaväen 
joukkojen ja niiden johtajien kyky panna 
nopeasti toimeksi on menestyksen saavut
tamisen edellytys. Yksinkertaiset ratkaisut 
ja toimenpiteet ovat ainoa keino nopeasti 
muuttuvissa olosuhteissa taistelukentällä. 

Taistelutehtävien suorittaminen vaatii 
taistelijoilta hyvää kykyä liikkua ja tais
tella erilaisissa maastoissa ja olosuhteis
sa. Jalkaväkitaistelijoilta vaaditaan hyvää 
taistelutaitoa ja fyysistä kuntoa, sekä hen
kistä kestävyyttä ja oma-aloitteisuutta teh
tävien täyttämisessä. Rohkeus on ominai
suus, jota kaikilta sotilailta edellytetään. 
Jalkaväkisotilailta vaadittu rohkeus on 
kuitenkin aina ollut jotakin aivan erityistä. 
Se on ollut rohkeutta käydä taisteluun kun 
jalkaväkitaistelija näkee vihollisen silmäs
tä silmään. Useimmissa muissa aselajeissa 
tällainen tilanne on poikkeustapaus. 

Tulevaisuuden taistelukentän asettamat 
vaatimukset ja niitä vastaamaan kehitettä
vät ratkaisut muuttavat jalkaväen tulevai
suutta. Tiedustelun ja valvonnan tietojär
jestelmien tuottamalla tiedolla parannetaan 
taistelijoiden tilannetietoisuutta. Johtamis
järjestelmien kehittämiselle nopeutetaan 

Jalkaväen tarkastaja, eversti 
Ilkka Pitkänen 

muun muassa tulenantokykyä. Asejärjes
telmillä ja suojavarusteilla lisätään tais
telijan tappioiden tuottamiskykyä sekä 
selviytymiskykyä. Meidän on otettava irti 
nykyisistä ja hankittavista järjestelmistä 
kaikki teho, vihollista paremman suhteelli
sen suorituskyvyn aikaansaamiseksi. Tosi
asia on kuitenkin se, että jalkaväkitaisteli
jaa ei voi korvata millään välineellä. Hyvä 
koulutus, taistelutahto, varustus ja muiden 
aselajien tuki varmistavat iskevän osan 
suorituskyvyn nyt ja tulevaisuudessa. 

Kädessänne on Jalkaväen vuosikirja 
2009 - 2010, jonka teemana on kansain
välinen toiminta jalkaväen näkökulmasta. 
Kiitän kaikkia kirjoittajia erittäin mielen-
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ki intoisista näkökulmista puolustusvoimi
c:n kansainväliseen toimintaan. 

Perinteiden tunteminen ja niiden vaa
liminen ovat tärkeä tekijä kaikelle mitä 
olemme ja minkälaiseksi tulemme. Tul
lessani Jalkaväen tarkastajan tehtävään 

1yhdyin selvittämään Jalkaväen "synt~-
mäpäivän" ajankohtaa tai muuta hetkea, 
mitä vietetään Jalkaväen kunniaksi. Olem
me Jalkaväen Säätiön johdon kanssa yhtä 
mieltä siitä, että tällainen päivä Jalkaväellä 
tulisi olla. Uskon, että Jalkaväelle kunnia
kas päivä, esimerkiksi viime sotien ajalta 
löydetään ja se virallistetaan Jalkaväen pe-

rinnepäiväksi. , ... 
Kiitän Jalkaväen Säätiötä työstä m1ta se 

tekee Jalkaväen historian säilyttämiseksi 
ja tunnetuksi tekemiseksi sekä siitä m_er_~ 
kittävästä taloudellisesta panoksesta, m1ka 
mahdollistaa tunnustuksen ansainneiden 
palkitsemisen. Toivotan kaikille Jalkaväen 
miehille ja naisille menestystä. 
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KOHTAUSPAIKKA 

MIKKELI 
50 000 asukasta • 20 000 työpaikkaa 

2 500 yritystä • 6 000 opiskelijaa 
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PUOLUSTUSVOIMIEN 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

NYT JA TULEVAISUUDESSA 
Kansainvälisen toiminnan eri muodot 

P u~lu~tusvoimien kansainvälisen 
t01mmnan volyymi on kasvanut 
Euroopan Unioniin liittymisen 
myötä moninkertaiseksi verrattu

na sitä edeltävään aikaan. Näkyvin muoto 
on edelleen sotilaallinen kriisinhallinta. 
Kriisinhallinnan lisäksi suomalaisia so
tilaita palvelee eri tehtävissä Euroopan 
Unionissa, Naton komentorakenteessa rau
hankumppanuusohjelman puitteissa, YK:n 
ja ETYJ:n tehtävissä. Kaupalliset suhteet 
ja muu päivittäinen kanssakäyminen ovat 
lisääntyneet globalisaation ja yhteistyön 
myötä kattamaan koko puolustushallin
non . 

Suomelle tärkein viiteryhmä on luon
nollisesti Euroopan Unioni, jonka laajen
tuvaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa 
Suomi tukee ja on ollut tukemassa. Euroo
pan Unionissa tehtävää yhteistyötä täyden
~ää perinteinen pohjoismainen yhteistyö, 
Joka on Norja-Ruotsi-Suomi yhteistyön 
kautta lähtemässä entistä laajemmin liik
keelle . Pohjoismainen yhteistyö on tarkoi
tus viedä konkreettiselle tasolle kattamaan 
puolustusmateriaaliyhteistyön lisäksi kou
lutus, kriisinhallinta ja myös operatiivinen 
yhteistyö. Kaikkiaan on tunnistettu toista 
sataa yhteistyöaluetta, joista vuoden 2009 
aikana voidaan käynnistää 40. Operatiivi
sesta yhteistyöstä esimerkkeinä voidaan 
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Puolustusministeri Jyri Häkämies 

mainita yhteinen ilma- ja meritilannekuva 
jotka mahdollistavat paremman ennakoin~ 
ninja lisäävät ilmailun ja merenkulun tur
vallisuutta. Tanska ja Islanti ovat liittyneet 
kolmen muun pohjoismaan aloittamaan 
yhteistyöhön syksyllä 2008. 

Sotilaallisen kriisinhallinnan kehitys 
näyttää johtavan entistä haastavampiin 
operaatioihin. YK:n rinnalle operaatioiden 
toteuttajaksi on noussut Nato ja Euroopan 
Unioni sekä Afrikan mantereella myös Af
rikan Unioni. Suomi osallistuu aktiivisesti 
kriisinhaHintatehtäviin kaikkien toimijoi-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

d 111 johdossa. Tällä hetkellä painopiste on 
1 lkcästi Nato-johtoisissa operaatioissa, 

multa pidemmällä aikavälillä syntyy tasa-
11111110, joka vastaa Suomen toimintalinjaa. 

Suomen puolustusvoimien kansainvä
lisen toimintakentän eri osa-alueet täy
d1•ntävät toisiaan ja tukevat kansallista 
puolustusta. Kuvassa 1 on esitetty Suomen 
l unsainvälisen toiminnan riippuvuussuh-
11 l!t ja toimintakenttä. 

1 <>LME TEHTÄVÄÄ,SAMAJOUKKO 

Uusittu laki puolustusvoimista astui 
voimaan 2008 alussa. Laissa yksinker
taistettiin puolustusvoimien tehtäviä. Tär-
1 cysjärjestyksessä tehtävät ovat kotimaan 
puolustus, tuki muille viranomaisille ja 
sotilaallinen kriisinhallinta. Tehtävät ovat 
niitä, joita puolustusvoimat ovat tehneet 
111 tekevät päivittäin. Tärkeää on huomata, 
että kaikki tehtävät tukevat toinen toisiaan 
1a samalla kotimaassa koulutetulla joukol
la on kyettävä suoriutumaan kaikista edellä 
mainituista tehtävistä. Tämän kustannuste
hokkaampaa järjestelmää on vaikea kuvi
tella. Kokonaisjärjestelmän toimivuutta 
tukee yleinen asevelvollisuus, jota kautta 

korkea yleissivistys ja atpmattiosaaminen 
voidaan kanavoida kriisinhallintatehtäviin. 
Tästä Suomi on saanut tunnustusta koko 
52-vuotisen rauhanturvahistorian ajan. 

Kansainvälinen toiminta näkyy medi
assa huomattavasti kotimaan toimintoja 
enemmän. Ulkopuolinen saattaa saada 
virheellisen kuvan toiminnan volyymista. 
Kotimaan puolustus on päätehtävä, johon 
kohdistuu noin 98 % rahoituksesta. Kan
sainvälisen kriisinhallinnan rahoitus edus
taa vain 2 % puolustusvoimien kokonais
rahoituksesta. Suomi käyttää vuositasolla 
noin 120 M€ sotilaalliseen kriisinhallin
taan. Rahoitusosuus on jaettu puoleksi 
puolustushallinnon ja ulkoasiainhallinnon 
kesken, josta siis noin 60 M€ on puolus
tushallinnon rahoitusosuutta. 

Virheellinen käsitys kansallisen puo
lustuksen ja sotilaallisen kriisinhallinnan 
kilpailuasetelmasta elää edelleen. Kriisin
hallintatehtävät tukevat kotimaan puolus
tusta. Nykyisissä operaatioissa olosuhteet 
vastaavat kriisiolosuhteita, eikä vastaavia 
"koulutusolosuhteita" ole mahdollista 
saavuttaa kotimaassa. Vuosittain yli tuhat 
rauhanturvaajaa osallistuu kriisinhallinta
tehtäviin ja saa sitä kautta koulutuspake-

Kuva 1. 
Suomen kansainvä
lisen toiminnan riip
puvuussuhteet ja toi
mintakenttä. 
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tin, jota ei ole mahdollista saavuttaa nor
maalin kotimaan koulutuksen kautta. On 
perusteltua todeta, että kriisinhallintaan 
osallistuvat joukkomme ovat pisimmälle 
koulutettuja joukkojamme, joiden osaami
nen hyödynnetään tarvittaessa kotimaan 
puolustuksessa. 

JALKAVÄEN ROOLI SOTILAALLI
SESSA KRIISINHALLINNASSA 

Rauhanturvaoperaatioissa käyttämäm
me joukot ovat perinteisesti olleet jalka
väkipainotteisia. 2000-luvulle asti rauhan
turvaamisen perusmalli on sisältänyt lähes 
yksinomaan perinteisiä jalkaväkiyksiköi
tä, jotka ovat valvoneet rauhaa kahden 
osapuolen välissä. Malli on ollut sopiva 
yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvassa 
järjestelmässä, jossa koko reserviä voi
daan hyödyntää täysimääräisesti. Reser
vistämme löytyy ne ammattiosaajat, joita 
tarvitaan erityisesti joukon tukitehtäviin, 
oli sitten kysymyksessä sairaanhoitaja, 
Jcirvesmies, kokki tai autonasentaja. 

2000-luvun uudet haastavat operaatiot 
vaativat joukoiltamme entistä enemmän. 
Vaikka normaali varusmiespalvelus an
taa hyvät valmiudet perustehtävien hoita
miseen, olemme joutuneet panostamaan 
joukkojemme osaamisen kehittämiseen. 
Euroopan Unionin taisteluosastokonsepti 
on tukenut tätä tavoitetta. Taisteluosas
tokonseptin myötä on koulutus kyetty 
suunnittelemaan vaativien kriisinhallin
tatehtävien mukaiseksi . Vuoden koulutus 
ja valmiusjakson aikana ovat taisteluosas
toihin nimetyt joukkomme käyneet läpi 
J11ittavan koulutusrupeaman. Koulutuksen 
jälkeen ovat valmiudet vaativiin kriisin
hallintatehtäviin huomattavasti aikaisem
paa paremmat. Ongelmaksi on lähinnä 
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muodostunut taisteluosastojen käyttämät
tömyys, joka on johtunut Euroopan Uni
onin jäsenmaiden erilaisista poliittisista 
tavoitteista. Edellisestä huolimatta on tais
teluosastoihin osallistuneita joukkojamme 
voitu käyttää valmiusvuoron jälkeen vaa
tivimmissa kriisinhallintatehtävissä Afga
nistanissa ja Tshadissa. 

EUROOPAN UNIONI, NATO JA 
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 

Suomi tukee Euroopan Unionin tur
vallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitty
mistä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. 
Sopimus mahdollistaa nopeamman ete
nemisen suorituskykyjen kehittämisessä 
niille maille,jotka sitä haluavat. Euroopan 
Unionin tavoite on entistä itsenäisempi 
kyky kriisinhallintaoperaatioihin ja niiden 
johtamiseen. Vielä tällä hetkellä johtamis
kyky perustuu jäsenmaiden kansallisiin 
voimavaroihin ja joukot ovat pääosin kak
sois- tai kolmoishatutettuja kansalliseen 
puolustukseen, Naton ja EU:n käyttöön, 
nimenomaan tässä järjestyksessä. 

Brysselissä on Suomella ollut Euroopan 
Unionin ja Naton sotilasedustusto suurlä
hettiläiden apuna. Kansallinen edustusto 
on antanut mielenkiintoisia tehtäviä up
seereille ja näköalapaikan kansainväliseen 
toimintaan poliittisella ja strategisella ta
solla. Kenraali Hägglundin tullessa vali
tuksi Euroopan Unionin sotilaskomitean 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi , sai Suo
mi näkyvyyttä Unionin sisällä. Unionin 
sotilasesikunnan (EUMS) perustaminen ja 
vähittäinen laajentaminen on mahdollista
nut kansainvälisen kokemuksen hankkimi
sen operatiivisen tason tehtävissä. Suomi 
on onnistunut saamaan myös osastopääl
likkö tason tehtäviä esikunnan komentora-
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111, t ' (,1. 

Nnton rauhankumppanuus avasi en
lmmtliset esikuntatehtävät kumppaneille 
1111nna 1998. Suomalaisia on palvellut 

111111 komentorakenteessa Naton pääma-
11 111 sekä eri strategisen ja operatiivisen 
1 ,,n esikunnissa. sekä Euroopassa että 

hdysvalloissa. Nato -tehtävät liittyvät 
, uhankumppanuusohjelmaan sekä Nato-
1ohtoisiin kriisinhallintatehtäviin, joihin 
°'uomi on osallistunut alusta alkaen Koso-
ossa ja Afganistanissa. 

Pohjoismainen yhteistyö on perintei
sti ollut meille luonteva lähestymistapa 

l ansainväliseen yhteistoimintaan. Nyt yh
teistoiminta on saamassa yhä konkreet
tisemmat ja laajenevat muodot. Pohjois
maisella yhteistyöllä on laaja kansallinen 
l nnnatus ja se on samalla esimerkki muille 
Euroopan maille yhteistyön toiminnalli
-.uudesta. Tavoitteet ovat kaksisuuntaisia. 
Ensinnäkin pyritään tehostamaan kunkin 
maan operatiivista suorituskykyä esimer-
1 iksi yhteisellä meri- ja ilmatilannekuval
la 

Toiseksi pyritään saavuttamaan säästö
ill keskittämällä tiettyjä toimintoja yhteen 
maahan ja yhdistämällä hankkeita. Perin
teinen itsekkyys ei tuo säästöjä. Kunkin 
maan on voitava luopua myös jostain itse
näisestä kyvystä, jonka toinen maa hoitaa. 
Keskinäisriippuvuudessa on tietenkin saa
vutettava tasapaino, jotta se toimii. 

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN 
HAASTEET JA TULEVAISUUS 

Suomen on oltava uskottava kansainvä
lisessä yhteistoiminnassa. Olemme sitoutu
neet osallistumaan yhteisvastuun kantoon 
kansainvälisissä kriiseissä. Kansainväliset 
tehtävät on ymmärrettävä kotimaan puo-

lustuksen tukena, jossa t9isaalta pyritään 
ratkaisemaan kriisit siellä missä ne synty
vät ja toisaalta hankitaan kokemusta jou
koillemme myös kotimaan puolustukseen 
liittyen. Molemmat tavoitteet tukevat Suo
men kansainvälistä uskottavuutta. 

Tästä lähtökohdasta tulisi ymmärtää 
kansainvälisten tehtävien olevan osa pal
katun sotilashenkilökunnan palvelusuraa. 
Vaikka tehtävät perustuvat vapaaehtoisuu
teen, olisi ne nähtävä omaa ammattitaitoa 
kehittävinä ja uralla etenemistä edistävi
nä jaksoina omana palvelusaikana. Tätä 
kirjoitettaessa on akuutiksi haasteeksi 
muodostunut henkilöstön hakeutuminen 
kansainvälisiin tehtäviin niin palkatun 
henkilöstön kuin reserviläisten osalta. 
Syyt hakeutumisen vähenemiseen ovat 
varmasti moninaiset . Kyse ei ainoastaan 
ole rahallisesta korvauksesta , vaan siihen 
liittyy perheasiat, palvelusvapaat ja olo
suhteet erityisesti kriisinhallintatehtävis
sä. Kaikkiin näihin pyritään vaikuttamaan 
yhteistyössä eri ammattijärjestöjen kanssa, 
mutta merkittävin muutos täytyy syntyä 
ymmärryksessä kansainvälisten tehtävien 
merkityksestä. Siihen pystyvät vaikutta
maan vain palvelustoverit, esimiehet ja 
koulutusta antavat sotilasopetuslaitokset. 
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus
tuspoliittisessa selonteossa 2008 tullaan 
linjaamaan myös kansainvälisen toimin
nan perusteet jatkovuosille. Linjaukset 
koskevat rahoitusta ja osallistumisvolyy
miä. Suomella ei ole aikomusta merkit
tävästi nostaa osallistumisen tasoa, mutta 
tavoitteena on keskittää osallistuminen 
muutamaan meille tärkeään operaatioon. 
Lyhyellä aikavälillä näitä operaatioita 
ovat Kosovo, Afganistan ja Tshad. Tsha
din EUFOR!fshad/KAT operaatio päättyy 
15.3.2009. YK on valmistelemassa jatko-
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>pcraatiota, johon Suomi on ilmoittanut 
1 linnostuksensa. Seuraavien muutaman 

uoden aikana osallistumme painopistei
.:sti Nato- ja YK-johtoisiin operaatioihin. 

Euroopan Unionin puitteissa Suomi 
11.:skittyy vuonna 2011 valmiudessa ole-

11n taisteluosastoihin. Vuonna 2011 on 
, ulmiusvuorossa sekä Pohjoismainen 
luisteluosasto että Alankomaiden johtama 
tuisteluosasto, joihin molempiin Suomi 
on ilmoittanut kiinnostuksensa osallistua. 
l'oistaiseksi taisteluosastoja ei ole käy
t, lty. Käyttämättömyyden tilan edelleen 
jutkuessa, se asettaa koko konseptin ky-
.:enalaiseksi. Suomen tavoitteena on ajaa 

taisteluosastojen käyttöperiaatteita jous
tuvammiksi. Taisteluosastoja voitaisiin 
käyttää käynnissä olevien operaatioiden 
reservinä ja myös niiden osia pitäisi voida 
käyttää operaatioissa täydentämään puut
tuvia suorituskykyjä. 

Vuonna 2008 käytimme sotilaalliseen 
kriisinhallintaan noin 115 miljoonaa eu
roa. Tästä summasta siis puolet maksoi 
ulkoasiainhallinto. Tavoitteena on nostaa 
käytössä oleva rahoitus vähitellen noin 150 
miljoonaan euroon. Suhteellisesti rahoi
lusosuus puolustusbudjetista pysyy suurin 
piirtein ennallaan. Rahoitustason noston 
takana ovat kallistuneet operaatiot. Jotta 
Suomen määrällinen osallistumistaso voi
daan pitää ennallaan, operaatioiden ylläpi
to vaatii lisää rahaa . Määrällisesti olemme 
viime vuosina liikkuneet keskimäärin 800 
sotilaan tasolla. Mitään oleellista mää
rällistä kasvua kokonaismäärään ei ole 
odotettavissa, mutta nopeasti muuttuvat 
tilanteet voivat tuoda mukanaan tilanteen, 
jossa joudumme lyhytaikaisesti nostamaan 
osallistumisen tasoa . Keskimäärin tulem
me pysymään nykyisellä tasolla. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
I 

MAAILMAN MUUTOKSESSA 

Vuoden 2008 toisen puoliskon tapah
tumat Georgioineen ja rahoituskriiseineen 
syntyivät nopeasti, vaikka viitteitä molem
mista olikin olemassa. Vaikka välittömät 
vaikutukset Suomeen jäävät mahdollisesti 
vähäisiksi, ei heijastusvaikutuksilta voida 
välttyä. Maailman ja tilanteiden muutok
sen nopeus pakottaa meidät arvioimaan 
omaa asemaamme turvallisuusympäristös
sämme nykyistä nopeammassa tahdissa. 
Meillä on oltava kyky ainakin nopeaan 
reagointiin, jos ennakointi todetaan vai
keaksi. 

Muutoksilla on aina vaikutus myös 
Suomeen ja sitä kautta puolustusvoimiin 
ja sen kansainväliseen toimintaan. Pyrim
me pitkäjänteiseen kehittämiseen, mutta 
myös nopeisiin suunnanmuutoksiin on ol
tava valmius. Erityisesti se koskee kriisin
hallinnan kenttää. Maailman kriiseille ei 
näy loppua ja siinä kentässä Suomi kantaa 
oman kortensa yhteiseen kekoon turvalli
suuden edistämiseksi . Puolustusvoimat ja 
puolustushallinto osallistuvat täysimääräi
sesti myös yhden laissa määrätyn tehtävän 
toteuttamiseen. Uskon, että palkattu henki
löstö ja reservi yhä laajemmin ymmärtävät 
myös kansainvälisen toiminnan merkityk
sen osana yhteisvastuuta ja kotimaan puo
lustuksen tukena.o 

l~ tkl __ 
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KOKEMUKSET MAAVOIMIEN 
KÄYNNISTÄMISESTÄ 

Otsikko viittaa viimeiseen ra
kennemuutokseen, jonka tuloksena 
2008 maavoimien hallintorakenteita 
muokattiin hoikentamalla aluehal
lintotasoa ja perustamalla maavoi
mille Mikkeliin oma Maavoimien 
Esikunta. Myös toimintakulttuu
rissa tapahtui keskeinen muutos. 
Maavoimien uusi toimintatapamal
li perustuu huomattavasti aiempaa 
keskitetympään johtamis- ja toi
mintakulttuuriin. Allekirjoittanut 
lienee jäävi arvioimaan muutoksen 
onnistumista, mutta pystyy Maavoi
mien Esikunnan rungon päällikön 
ja Maavoimien Esikunnan esikunta-

E nnakko-odotukset olivat melko 
vahvat sen suhteen, että Maavoi
mien Esikunnan perustaminen 
Mikkeliin olisi vaikeaa. Esiintyi 

epäilyjä siitä, että Pääesikunnan olisi vai
kea luopua siitä vallasta ja resurssista,joka 
kuuluisi uudelle Maavoimien Esikunnalle. 
Myös osaavan ja riittävän henkilöstön saa
misesta Mikkeliin esitettiin duubioita. To
teutuivatko epäilyt? Vastaus on yksiselit
teinen - ei. Maavoimien Esikunta toimii ja 
pystyy vastaamaan kaikista tehtävistään. 

Ehkä hieman yllättäen, ja oman vuo
den 2007 transformaationsa tuloksena, 
Pääesikunta on luopunut siitä vallasta ja 
resurssista, joilla maavoimia aiemmin oh-

'2 

päällikön kokemuksella kertomaan 
asiasta joitain. 

Seuraavassa tarkastellaan asiaa 
puhtaasti saatujen kokemusten ja 
palautteen valossa niin, että maavoi
mien uutta asemaa peilataan lähin
nä Maavoimien Esikunnan näkökul
masta ylempään johtoportaaseen, 
naapuripuolustushaaroihin ja yh
teistyökumppaneihin sekä maavoi
mien omiin alajohtoportaisiin. Tätä 
kirjoitettaessa kokemuksia on ker
tynyt vasta kuuden kuukauden ajal
ta. Johtopäätösten tekemisessä tulee 
olla malttia. 

--~ 
--%- 1 

Kirjoittaja, kenraalimajuri Mika Peltonen 
toimi Maavoimien Esikunnan rungon pääl
likkönä ja Maavoimien Esikunnan esikun
tapäällikkönä 2006-2008. Hän palvelee 
Pääesikunnassa suunnittelupäällikkönä. 
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11111111. Selkeimmin vastuuta maavoimille 
111 unncttu operatiivisen alan toimialalla. 

1 maavoimat vastaa puhtaasti omasta 
1p1 1 utiivisesta suunnittelustaan. Henki

i1011lalla on vielä vanhoja käytäntöjä, 
111uh:n mukaan Pääesikunta, ei siis maa-
11imien komentaja, vastaa edelleen varsin 
1imukkaasti upseerien urasuunnittelusta 

11 lchtäväänmääräyskäytännöistä. Sen si-
1 111 kaikki asevelvollisuusasiat on annettu 
muuvoimien vastuulle, ja ne tuntuvat hoi-
111v11n tähän astisen kokemuksen valossa 
h vin. Huoltoalalla asiat hakevat vielä 
1111ikkaansa. Uuden pääesikuntajohtoisen 
h, •istiikka-alan ja maavoimien huollon 
1111 jestelyt ovat vielä osin päällekkäistä toi
mintaa. Rajapintoja haetaan ja luodaan. 

c >KEMUKSET YHTEISTOIMINNASTA 

Yhteistoiminta meri- ja ilmavoimien 
! unssa on lähtenyt kitkattomasti käyn-
11111. Maavoimien uusi esikunta on käynyt 

htcistoimintaneuvottelut kummankin 
puolustushaaran kanssa ja yhteistoiminta
muistiot on laadittu. Maavoimien uudel
lt·cnorganisointi selkeytti yhteistoiminnan 
perusteita, koska nyt samantasoisia asioita 

,vitellaan yhteen samantasoisissa esikun
mssa - Pääesikunnan ohjauksella. Samalla 
myös maavoimien kansainvälisen yhteis
toiminnan perusteet selkiytyivät, koska 
, ustinparit täälläkin suunnalla ovat nyt 
-!lkeät. Maavoimat neuvottelee maavoi

mallisista asioista muiden maiden maavoi
mien kanssa. 

Yhteistoiminta maavoimien ja siviilivi
mnomaisten sekä ympäröivän yhteiskun
nan kanssa kangertaa vielä tätä kirjoitet
taessa. Maavoimien sisäinen muutos on 
vasta aukeamassa maavoimien ihmisille 
itselleen. Ulkopuolisille rakennemuutos on 

edelleen melko jäsentymätön,jopa paikoin 
hämmentävä. Operatiivisten Sotilaslääni
en Esikuntien, Alueellisten Sotilasläänien 
Esikuntien ja Aluetoimistojen roolit ovat 
siviiliviranomaisille ja suurelle yleisölle 
vielä tuntemattomat. Samaa voi sanoa uu
sien Huoltorykmenttien Esikuntien palve
lumalliin perustuvasta roolista. 

Viranomaisyhteistyötä käynnistellään 
kaikilla maavoimien tasoilla, aina joukko
osastosta Maavoimien Esikuntaan. Kuluva 
vuosi tuonee helpotusta tilanteeseen, mutta 
olisi väärin väittää tilannetta hyväksi. Tä
män asian selkiytyminen ja vakiintuminen 
vienee jonkun vuoden. 

ALAJOHTOPORTAAT 

Maavoimien koko henkilöstö sai vuon
na 2006 mahdollisuuden hakeutua kaik
kiin maavoimien uusiin esikuntiin,joita on 
viittä uutta tyyppiä, ja yhteensä 29 esikun
taa. Poikkeuksellinen, käskytyspolitiikasta 
poikennut ratkaisu onnistui. Maavoimien 
kaikki uudet esikunnat täyttyivät heti ja 
sijoitusprosentti oli n. 90. Esikunnat saivat 
voittopuolisesti motivoituneita työntekijöi
tä, jotka olivat itse kyenneet vaikuttamaan 
omaan uraansa ja sijoittumiseensa. Yllättä
en myös Mikkefön perustettu Maavoimien 
Esikunta täyttyi ilman isompia ongelmia. 

Lähes kaikilla maavoimien komenta
jan seitsemällä alajohtoportaalla on täysin 
uusi rooli. Vain Utin Jääkärirykmentti ja 
Maasotakoulu jatkavat "vanhaan malliin". 
Neljän Operatiivisen Sotilasläänin rooli 
ja funktio on uusi. Ne eivät ole entisten ja 
hyvinkin itsenäisten maanpuolustusaluei
den jäänteitä. Maavoimien Esikunta ohjaa 
varsin keskitetysti kaikkia Operatiivisia 
Sotilasläänejä, jotka keskittyvät kahteen 
ydinasiaan. Ensimmäinen on sodan ajan 
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toimintojen-suunnittelu ja.valmistelu ja toi
nen on joukkotuot~ to, Näillä osa-alueilla 
Operati_ivisten Sotilasläänien rooii on vah
va. Muiden toimintojen, kuten esimerkiksi 
henkilöstöhallinnon ja resurssoinnin osalta 
rooli on lähinnä osallistuva Maavoimissa 
Esikunnan oJJessa tosiasiallinen toimija. 
Tämä säästää aikaa, vaivaa ja rahaa, joka 
on jo käytännössä todistettu. Operatiivisen 
Sotilasläänin rooli on siis muotoutumas
sa. Vielä tällä hetkeJlä vaikuttaa siltä, että 
meillä on toimintatavaltaan neljä erilaista 
lääniä. Mutta ne kaikki pystyvät varmuu
deJla tehtäviinsä, sekin on jo nähty. 

Alueelliset Sotilasläänit ja Aluetoimis
tot vastaavat samoista tehtävistä. Niissä 
painottuu asevelvollisuusasioiden hoito ja 
valmiuden ylläpito. Kaikki Aluetoimistot 
on organisoitu samaan tapaan varsin ohuik
si. Tehtäviä hoidetaan 11 hengen kokoon
panolla, mikä on paikoin osoittautumassa 
liian pieneksi, ja vain jossain riittäväksi. 
Joukko-osaston tai laitoksen yhteydes-

sä toimivat Aluetoimistot ovat parhaassa 
asemassa. Aluetoimistojen kokoonpanoja 
onkin pakko tarkistaa vuonna 2009 sää
tötoimien tullessa ajankohtaiseksi. Vasta 
syksyn 2008 kutsuntojen onnistuminen 
antaa riittävät perusteet tarkemmalle ar
vioJJe toimistojen kyvystä ja tarvittavista 
korjausliikkeistä. 

Kolmen Alueellisen Sotilasläänin suh
teen maavoimien kentäJlä vallitsee ehkä 
suurin hämmennys. "Vanhan Läänin" 
roolista on ollut vaikea sopeutua uuteen, 
aiempaa "hoikempaan" rooliin, joka on 
käytännössä sama kuin Aluetoimiston 
rooli. Alueellisen Sotilasläänin Esikunnan 
koko noudattaa edeJleen vanhaa perua, 
oJlen noin kaksinkertainen Aluetoimiston 
kokoon nähden . Vielä toistaiseksi näyttäisi 
siltä, että kaikki Alueelliset Sotilasläänit 
toimivat samaan tapaan kuin ennen raken
~ tnuutosta. Tehtäviä ei ole lähdetty karsi-

maan, vaikka siihen on ollut mahdollisuus. 
Sopeutuminen uuteen rooliin vie aikansa. 

Yh teiskuvassa Maavoimien Esikunnan runko vuoden 2007 lopun vahvuudessa esikunnan 
rakenteilla olevan luolan suuaukolla. 
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lucellisten Sotilasläänien ja Aluetoimis
tojen rooli on erittäin merkitykseJlinen 
muanpuolustustahdon ylläpidon suhteen, 
111 se edeJleen tiedostetaan. 

Maavoimien Materiaalilaitoksen osalta 
muutos on vielä kesken. Laitos sai vanhan 
molinsa rinnalle uuden haasteen vuonna 
!008, kun sille sälytettiin vastuu maavoi
mien joukkojen huollosta. Käytännön toi
mijoiksi perustettujen Huoltorykmenttien 
synnyttäminen tuntuisi onnistuvan. Maa
voimien Materiaalilaitoksen Esikunnan 
sisäinen uudeJleenorganisointi on käyn
nissä. Tätä kirjoitettaessa on mahdoton sa
noa mitään varmaa lopputuloksesta, mutta 
tilanne näyttää hyvältä. Isoin kysymys
merkki tällä saraJJa tulee olemaan maavoi
mien materiaalin kunnossapidosta tehty 
periaateratkaisu, jossa vastuu on annettu 
strategiselle kumppanille , Millog Oy:lle. 
Vasta lähivuodet antavat riittävän perus
teen arvioida tehtyä strategista ratkaisua. 

Muutokset maavoimien joukko-osas
toissa ovat jääneet pieniksi. Ne jatkavat 
entisin tehtävin ja tavoittein. Uutta on lä
hinnä kumppanuuteen, ulkoistamiseen ja 
palvelumalliin nojaava toimintatapamalli 
tukitoimien suhteen. Se antanee sotilas
henkilöstölle aiempaa paremman mahdol
lisuuden keskittyä sotilaalliseen toimin
taan kentällä . Toistaiseksi ei ole pitävää 
näyttöä tehtyjen ratkaisujen toimivuudesta 
tai säästöjen syntymisestä. Menossa on 
vasta sisäänajovaihe. 

YHTEENVETOA 

Maavoimien synty on otettu vastaan po
sitiivisesti. Vaikuttaa siltä, että Pääesikunta 
on tyytyväinen tehtyyn ratkaisuun, ja että 
eri yhteistoimintaosapuolet sen hyväksy
vät. Maavoimia johdetaan nyt selkeästi 

yhdellä äänellä, Maavoimien komentajan 
äänellä Mikkelistä. Myös muutoksen koh
teena ollut maavoimien kenttä on sopeu
tumassa uuteen asentoonsa. Kenttä ym
märtää muutoksen tavoitteet ja sitä kautta 
tavoiteltavat hyödyt. Kritiikiltä ei tieten
kään ole säästytty. Muutos synnyttää aina 
luontaisesti vastustusta. Kritiikin kärki on 
kohdistunut lähinnä jatkuvaan muutoksen 
kohteena olemiseen ja säästämiseen. Osa 
haluaa pitää vanhasta kiinni. Aina ei ym
märretä, että resurssit ovat oikeasti rajalli
set ja toimintaa on sopeutettava aina vain 
niukkenevaan kehykseen. 

Voidaan perustellusti todeta, että maa
voimat on asemoitunut uudella tavalla 
sotilaallisen maanpuolustuksen kenttään. 
Maavoimien uuden roolin luominen ja 
sen otto vuoden 2008 alkupuoliskolla on 
sujunut mallikkaasti - ainakin odotettua 
sujuvammin. Maavoimien painoarvo on 
kasvanut , koska maavoimien viesti kuuluu 
aiempaa selkeämpänä ja yksituumaisem
pana. Käynnistykseen liittyy aina kitkaa, 
mikä ajan oloon helpottaa - niin tässäkin 
asiassa. Kertyneiden kokemusten arvioin
tiin kannattaa ottaa aikalisä. Tämän Jal
kaväen Vuosikirjan julkaisuajankohta ei 
vielä riitä. D 
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JALKAVÄEN UUSIA 
SUORITUSKYKYJÄ 

J aika väki on ottanut palveluskäyt
töön XA 360 kuljetuspanssariajo
neuvon ja parhaillaan on käynnissä 
Iähipanssarintorjuntajärjestelmän 
NLAW käyttöönotto. 

XA 360 on Suomessa vuodesta 
1983 lähtien valmistetun PASI -sar
jan neljäs tyyppisukupolvi. Ajoneu
vo on kehittynyt versio edellisistä XA 
-sarjan ajoneuvoista. Suorituskykyi
set ajoneuvot lisäävät merkittävästi 
jalkaväen suojaa ja liikkuvuutta. 

XA 360 - SUOJAA JA LIIKKUVUUTTA 

XA 360 (Patria AMV, Annoured Modular 
Vehicle; panssaroitu modulaarinen ajoneu
vo) on Suomessa vuodesta 1983 lähtien 
valmistetun PASI-sarjan neljäs tyyppisu
kupolvi (XA-180, XA-185, XA-203 ja 
XA-360). Ajoneuvo on kehittynyt versio 
edellisistä XA-sarjan ajoneuvoista. Siinä 
on aikaisempia parempi miinasuoja ja liik
kuvuus. 

XA 360:n ulkonäkö poikkeaa myös 
selvästi edellisistä sukupolvista ja se muo
dostuu panssariajoneuvosta sekä sen osa
järjestelmistä seuraavasti: 
- kuljetuspanssariajoneuvo Patria XA-

360 / XA-360 Kl, 
- asejärjestelmä Kongsberg Protector 

RWS FIN suojasavuheittimineen, 
- 12,7 raskas konekivääri (12.7 RSKK 
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Ajoneuvo on palveluskäytössä Porin 
Prikaatissa ja se soveltuu myös käy
tettäväksi kansainvälisissä tehtävis
sä. 

NLAW -lähipanssarintorjuntaoh
jusjärjestelmä tuo jalkaväelle tehok
kuutta ja tulivoimaa taistelupanssa
rivaunujen tuhoamiseen. Hankkeen 
käyttöönottovaihe etenee vauhdik
kaasti, sillä ensimmäistä varusmies
joukkuetta koulutetaan Kainuun 
Prikaatissa jo vuoden 2009 alussa. 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Asko Muho
nen on Jalkaväen kehittämisestä vastaava 
osastoesiupseeri Maavoimien Esikunnan 
suunnitteluosastolla. 

2005) tai 40 mm kranaattikonekivääri 
2005, 
suojasavunheittimet, ja 

- ampumatarvikkeet edellisiin ja maas
touttamisjärjestelmä XA-360 . 

X Jalka~ n vuosikirja 2009-2010 

XA 360:n ominaisuudet 

- pituus 8,24 m, 
- leveys 2,9 m (ilman varustelaatikoita), 

max 3,2 m, 
- korkeus 3 ,4 m riippuen torniin kiinnite-

tystä aseesta, 
- maavara on säädettävissä välille 340 -

560mm, 
- rengaspaineet ovat säädettävissä, 
- taistelupaino max 27 t, 
- moottori Scania Dl 12,360 Kw, 
- suurin tienopeus 100 km/h, 
- toimintasäde 800 km, kahlaussyvyys 

1,5 mja esteen ylitys 0,7 m, 
- asejärjestelmä: pääase 12,7 raskas ko

nekivääri tai 40 mm kranaattikoneki

vääri, 
- muu varustus 

laseretäisyysmittari, lämpötähtäin, päi
väkamera, savunheittimet 8 kpl, 

- suojelu- ja palontorjuntajärjestelmä, ja 
- miehistö: 3 Uohtaja, ajaja, ampuja) 

sekä 10 taistelijaa varusteineen. 
XA 360:n kauko-ohjattuun asejärjes

telmään RWS (Remote Weapon Station) 
kuuluu varsinainen asejärjestelmän lisäksi 
ammunnanhallinnan keskusyksikkö FCU 

XA, 360 -kuljetus
panssariajoneuvo 
on Suomessa vuo
desta 1983 lähtien 
valmistetun PASI 
-sarjan neljäs tyyp
pisukupolvi. 

(Fire Control Unit) sisältäen ampujan näy
tön, käyttöpaneelin ja tietokoneen. Ampu
ja ohjaa järjestelmää suuntauslaitteella CG 
(Control Grip), jossa käyttökytkimet lau
kaisun lisäksi kameroille ja laserille. 

Asejärjestelmä on vakautettu ja yhdessä 
laskimen kanssa. Tämä mahdollistaa liik
keestä ampumisen liikkuvaan maaliin aina 
1850 m:iin (rskk) tai 1500 m:iin (krkk) 
asti. Aseilla voidaan vaikuttaa kevyes
ti panssaroituihin ja panssaroimattomiin 
maaleihin sekä ilmamaaleihin jonka aseen 
+60 - -20:n asteen korotuskulmat mahdol
listavat. Aseiden tulinopeudet ovat 450 -
550 ls / min (rskk) tai vastaavasti ja 330 ls 

/ min (krkk). 
Valoisalla sekä pimeällä toimittaessa 

lämpökamera mahdollistaa maalin havait
semisen noin 10 km:iin saakka ja tunnis
tamisen yli 3 km:stä asti. Laseretäisyys
mittarilla voidaan mitata kohteen etäisyys 
tarkasti aina 6000 m:iin asti. Asejärjestel
män lämpö- ja päiväkameraa sekä laser
etäisyysmittaria voidaan käyttää apuna 
tähystyksessä ja tiedustelussa. Suojasa
vunheittimillä voidaan ampua myös vihol
liseen vaikuttavia erikoisheitteitä lähietäi

syydelle. 
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Vaunun suojausta on kehitetty aikai
semmista sukupolvista siten, että se kes
tää 12,7 mm:n patruunan osuman, 10 m:n 
päässä räjähtävän 155 mm:n kranaatin sir
paleen ja alla räjähtävän 8 kg:n panoksen. 
Panssaroinnin sisäpuolelle on lisätty levy, 
joka sitoo mahdollisessa osumassa synty
viä sirpaleita. 

XA 360 on liikkuvuudeltaan ja kanta
vuudeltaan parempi, tulivoimaisempi ja 
paremmin suojaa antava kuin muut käy
tössämme olevat panssaroidut miehistön
kuljetusajoneuvot. Parempi liikkuvuus 
perustuu 150 kilowattia tehokkaampaan 
moottoriin, erillisjousitettuun alustaan ja 
neljään pyöräpariin, joiden paineensaa
telymahdollisuus parantaa liikkuvuutta 

pehmeässä maastossa. XA 360:n moottori 
tuottaa tehoa 360 kilowattia (n. 500 hv). 

XA 360 on uuden jousituksen ansiosta 
kolmisenkymmentä senttimetriä Pasia ma
talampi. Siinä voidaan käyttää raskaampaa 
pääasetta ja panssarointia. Ajoneuvossa ei 
ole ikkunoita ja tähystys tapahtuu peris
koopeista. Moduulirakenteen ansiosta se 
on helposti muunneltavissa eri käyttötar
koituksiin. 

Hankinnan tausta 

Puolustusvoimien hankintapäätös on 
jatkoa vuonna 2001 tilatuille kahdelle pro
totyyppiajoneuvolle, joiden kenttäkokeet 
toteutettiin vuosina 2003-2004. Ajoneu-

XA 360:n miehistötilat. 
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von käyttäjän vaatimusten toteutuminen 
on vahvistettu kenttäkokeissa ja niiden 
perusteella päädyttiin sarja-ajoneuvojen 

tilaukseen. 
Kuljetuspanssariajoneuvojen lisäksi 

hankinta sisältää henkilöstön koulutuk
sen, koulutus- ja huoltovälineet, varaosia, 
sekä dokumentaation. Ajoneuvon käyt
töönotto tapahtui vuonna 2008 ja vaunu 
on jo Porin Prikaatissa koulutuskäytöss_ä 
varusmieskoulutuksessa. XA 360 on ensi
sijaisesti tarkoitettu Porin Jääk~ip~kaatin 
(PORJPR) jääkäripataljoonan Ja ueduste
lukomppanian kul jetuspanssariajoneuvok ~ 
si. Ajoneuvo soveltuu myös käyte~täväks1 
kansainvälisissä tehtävissä. SaatuJen ko
kemusten perusteella selvää on, että nämä 

suorituskykyiset ajoneuv9t lisäävät mer
kittävästi jalkaväen suojaa ja liikkuvuutta. 

LÄHIPANSSARINTORJUNTAOHJUS
JÄRJESTELMÄ NLAW -TULIVOIMAA 

NLAW on kevyt olalta ammuttava oh
jusjärjestelmä. Ampumakunnossa ase p~
naa 12,5 kg ja sillä on pituutta 1,02 metna. 
Vaikutusosana on yksi alaspäin suunnattu 

ontelopanos. 
Ampuja vo( valita joko korkean <?ver 

fly Top Attack; OTA) tai matalan (D1rect 
Attack; DA) lentoradan. Korkeaa lentora
taa käytetään taistelupanssarivaunumaale
ja vastan. Siinä ohjus lentää noin metrin 
tähtäyslinjan yläpuolella ja ontelopanos 

XA 360:n ampujan tila. 
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iskee vaunun kattorakenteisiin ohjuksen 
ylittäessä vaunun. OTA-lentorataa käytet
täessä on opto-magneettinen herätesytytin 
toiminnassa. 

Pehmeitä maaleja - kuten kuorma-auto
ja tai helikoptereita - ammottaessa käyte
tään suoraa lentorataa. Siinä herätesytytin 
on kytkettynä pois päältä ja sytytysketju 
käynnistyy iskusytyttimen herätteestä. 

Ohjautusjärjestelmänä on niin sanottu 
PLOS (Predicted Line Of Sight), eli en
nustettu lentorataohjaus. Ohjus on täysin 
passiivinen . Ampujan tehtävänä on ak
tivoida ohjuksen ohjauselektroniikka ja 
seurata maalia 3-6 sekuntia. Tuona aikana 
ohjus rekisteröi ampujan seurannan perus
tella maalin kulmanopeustiedon. Etäisyys
tietoa ei tarvita sillä ohjus lentää suoraa 

lentorataa joko metrin tähtäyslinjan ylä
puolella tai tähtäyslinjalla. Lähtömoottori 
"heittää" ohjuksen ulos laukaisuputkesta 
ja lentomoottori kiihdyttää ohjuksen 275 
m/s lentonopeuteen. Rekisteröidyn kulma
nopeustiedon perusteella ohjus lentää au
tomaattisesti maalin liiketilan mukaiseen 
ennak.kopisteeseen. 

Ohjus on mahdollista ampua myös 
täysin suoraa eteenpäin. Tästä ampuma
menetelmästä käytetään nimitystä "quick 
firing" , eli nopea ampumamenetelmä. No
peaa ampumamenetelmää käytettäessä am
pujan tulee laukaista ohjus alle sekunnissa 
aktivoinnista. Nopeaa ampumamenetel
mää voidaan käyttää rakennetulla alueella 
tai metsämaastossa kapeisiin sektoreihin 
ammottaessa. 

NLAW -ryhmät koulutuksessa. 
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Kotimaisuutta 

Hanke sisältää myös kotimaisia kom
ponentteja. NLAW:n pimeätähtäimeksi 
on hankittu Patrian valmistama VV3X 
valonvahvistintähtäin. VV3X asennetaan 

erilliseen tähtäinjalkaan. Jokaisessa oh
juslaukauksessa on mukana (upotettuna 
putken etuosan iskusuojaan) oma tähtäin
jalkansa. Jalat ovat tehdaskohdistettuja, 
joten erillistä pimeätähtäimen kohdistusta 
ei tarvita . 

Järjestelmään kuuluva sisäsimulaat
tori on taas puolestaan lnsta Defencen 
valmistama. Sisäsimulaattori on tietoko
nepohjainen ammunnanharjoittelulaite, 
johon kouluttaja voi ohjelmoida erilaisia 
ampumatilanteita harjoittelun pohjaksi. 
Simulaattorilla voidaan analysoida ampu
jan seurannan vakautta ja virittämisen sekä 
laukaisun oikeellisuutta. 

NLAW -ampujan ampuma-asento. 

Käyttöönotto jo käynnissä 

NLAW -ohjusjärjestelmän hankinnan 
myötä jalkaväelle on saatu aimo annos 
tulivoimaa. NLAW mahdollistaa nykyistä 
tehokkaampien taisteluteknisten käyttöpe
riaatteiden soveltamisen panssarintorjun
nassa. 

NLAW -ohjusjärjestelmän jalkauttami
nen käyttöön on tapahtunut vauhdikkaas
ti. Jo alle vuodessa hankintasopimuksen 
allekirjoittamisesta valmistaja on pitänyt 
ensimmäiset kouluttajakurssinsa suoma
laisille panssarintorjuntakouluttajille. Sa
moin ensimmäiset koulutusmateriaalitoi
mitukset on vastaanotettu. Keväällä 2009 
tulemme näkemään ensimmäiset varus
miesten ampumat NLAW -ohjukset. 

Lähipanssarintorjuntaohjushankkeessa 
on ollut valintavaiheessa mukana hyviä 
panssarintorjunta-asy:järjestelmiä. Vertai
lun ja lopputulosten perusteina on satoja 
tunteja erilaisia testisuorituksia . Valin
taa tehdessä on ammuttu yli kymmenen 
tuhatta simulaattorilaukausta hyvinkin 
vaativissa taktisissa tilanteissa, rasitettu 
järjestelmiä äärimmilleen, jotta niiden rik
koutumisherkkyys saadaan selvitettyä ja 
ammuttu kovia laukauksia niin koe- kuin 
kenttäkoejärjestelyin . 

Lopputuloksena voidaan todeta että 
meillä on ollut etuoikeutena valita järjes
telmistä paras.o 
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MAASOTAKOULU ...! 
•• 

JALKAV AEN ASELAJIKOULU 
MAASOTAKOULULLA ON MONIPUOLISET TEHTÄVÄT 

Maavoimien rooli itsenäisenä puolustushaarana vahvistaa ja selkeyttää 
myös Maasotakoulun roolia maavoimien ja erityisesti jalkaväen osaamis
keskuksena. Maasotakoulun tehtävissä korostuu jalkaväen tulevaisuuden 
~uor ituskyvyn kehittäminen ja tuottaminen. Upseerien ja aliupseerien jal
kaväen sodan ajan perusyksikkö päällystön valmiuksien luomisessa Maaso
h1koululla on keskeinen tehtävä. 

aasotakoulu perustettiin 
vuonna 2001, joten se on 
sotaväen joukkona nuo
ri. Perinteet juontavat aina 

Vöyrin Sotakouluun asti. Lappeenrannas
sa on ollut sotilasopetuslaitos vuodesta 
1945 alkaen, joten myös Lappeenrannan 
vaiheikkaisiin sotilasperinteisiin kuuluu 
"sotakoulu". Maasotakoulu vaalii myös 
rakuunoiden perinteitä, jotka juontavat 
aina 1600-luvulle asti. 

Maasotakoulu on puolustushaarakoulu
na suoraan maavoimien komentajan alai
nen joukko. Maasotakoulun päätehtävät 
ovat maavoimakoulutus, maavoimien tut
kimus ja valmiustehtävät. Maasotakoulu 
tuottaa päätehtäviensä myötä suoritusky
kyä puolustusvoimille ja erityisesti maa
voimille. Vuoden 2008 alusta alkaen Maa
sotakoulun tehtäviin on kuulunut myös 
asevelvollisuusasioiden hoitaminen Etelä
Karjalan alueella. 

Maasotakoulu järjestää perus- ja täyden
nyskoulutusta. Maasotakoulussa opiskelee 
puolustusvoimien palkattua henkilöstöä, 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Petteri Rokka 
on Maasotakoulun apulaisjohtaja. 

niin sotilaita kuin siviilejä. Maasotakoulu 
järjestää maavoimien kadeteille sotatie
teiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon 
johtavia opintoja. Maasotakoulun opinto
tarjontaan kuuluvat myös opistoupseerien 
jatkokurssit ja aliupseeriston sotilasam
matilliset opinnot sekä useat jalkaväen 
täydennyskoulutustapahtumat. Voidaankin 
todeta, että nykyään kaikki maavoimien 
upseerit ja aliupseerit opiskelevat uransa 
aikana Maasotakoulussa. Maasotakoulu 
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kouluttaa myös varusmiehiä Rakuunaes
kadroonassa ja reserviläisiä kertausharjoi
tuksissa. 

Maasotakoulu toteuttaa maavoimien 
komentaja käskemät tutkimus- ja kehit
tämistehtävät. Maasotakoululle käsketyt 
tehtävät toteuttaa pääsääntöisesti Maasota
koulun tutkimus- ja kehittämisosasto. 

Vuoden 2009 alusta Maasotakoulun 
yhteyteen perustettiin Maataistelukeskus. 
Se on Maasotakoulun johtajan alainen 
tutkimusryhmä, joka toimii Maavoimien 
Esikunnan ohjauksessa. Sen tehtävänä on 
maavoimien operatiivis-taktisen tutkimuk
sen tekeminen maavoimien kehittämisek
si. Tavoitetilassa Maataistelukeskuksessa 
työskentelee kahdeksan eri ase- tai toimi
alojen asiantuntijaa. 

Valmiuden osalta Maasotakoulu vas
taa sille annetuista suunnittelu- ja ylläpi
totehtävistä. Maasotakoulun valmiuteen 
liittyvät asiakokonaisuudet suunnitellaan 
Itä-Suomen sotilasläänin komentajan vaa
timusten mukaisesti. 

Päätehtävät; koulutus, tutkimus ja val
mius, muodostavat myös Maasotakoulun 
ydinprosessit. Näitä tukevat tukiprosessit; 
huolto, viestintä sekä toiminnan ja resurs
sien suunnittelu ja seuranta. Maasotakou
lun toimintamäärärahat olivat vuonna 
2008 noin 16,7 miljoonaa euroa, henki
löstökokoonpanon tavoitevahvuus oli 206 
henkeä (rivivahvuus noin 185 henkeä). 
Maasotakoulun tehtävät ja resurssit ovat 
toistaiseksi olleet tasapainossa. 

MAAVOIMIEN JA JALKAVÄEN 
KADETTIEN OPINNOT 

Muutokset upseerikoulutuksessa lisä
sivät kadettien opintoja Maasotakoulussa. 
Kadetteja opiskelee Maasotakoulussa ym-
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päri vuoden. Ensimmäisen vuosikurssin 
aikana kaikki maavoimien kadetit opis
kelevat noin viisi kuukautta Maasotakou
lussa. Opintojakson sisältyy muun muassa 
sotataitoa, sotilaspedagogiikkaa ja sotatek
niikkaa. Opinnot painottuvat maavoimien 
upseerin valmiuksiin toimia rauhanajan 
perusyksikön kouluttajan tehtävässä. Ta
voitteina opintojaksolla ovat edellytykset 
soveltaa hankittua tietoa työelämässä sekä 
valmiudet oman johtamiskäyttäytymisen 
kehittämiseen. 

Opintojen viitekehyksenä on joukkueen 
taistelu komppanian osana. Sodan ajan 
osaamisen tavoitteena on, että upseerilla 
on hyvät taidot joukkueen taistelunjohta
miseen komppanian osana niin puolustuk
sessa kuin hyökkäyksessä. Maasotalinjan 
opinnoissa kadetit opiskelevat myös oi
keudet ja pätevyydet toimia partion ja tais
telijaparin taisteluammuntojen johtajana 
kiväärikaliiperisilla aseilla sekä kertasin
goilla. Kaiken kaikkiaan opinnot Maaso
takoululla ovat 25 opintopisteen laajuiset. 
Voisi todeta, että maasotalinjan opinnoissa 
kaikki maavoimien upseerit oppivat jalka
väen taistelun perusteet. 

Kolmannen vuoden kadettien jalka
väkilinjan opinnot Maasotakoululla ovat 
jalkaväkitaitojen käytännön opiskelua kra
naatinheitin-, panssarintorjunta-, ja jääkä
riopintosuunnilla sekä vuodesta 2010 alka
en myös tiedusteluopintosuunnalla. 

Jalkaväkilinjan opintojen tavoitteena on 
antaa valmiudet toimia sodan ajan perus
yksikön päällikön tehtävissä, rauhan ajan 
perusyksikön kouluttajan tehtävissä sekä 
jalkaväki ammuntojen johto-, varo- ja toi
mihenkilötehtävissä. Lisäksi opintojen ai
kana kehitetään johtamiskäyttäytymistä ja 
jalkaväkihenkeä. 

Painopiste jalkaväkilinjalla on sotatai-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

don, sotilaspedagogiikan ja johtamisen 
uineopinnoissa. Sotataitoon kuuluvien tak
tiikan opintojen tavoitteena on perehtyä 
taktiikan soveltamiseen jalkaväessä. Oppi
misen ydinaineksen muodostaa jalkaväen 
taistelun ja toiminnan perusteet komppa
niatasolla pataljoonan viitekehyksessä. 
Opinnot käsittävät 16 opintopisteen opin
tojakson taktiikan soveltamisesta muun 
muassa puolustuksessa, hyökkäyksessä, 
tiedustelussa ja pataljoonan taistelussa. 

Sotilaspedagogiikassa keskitytään kou
lutustaitoon ammatillisena osaamisena. 
Opinnot ovat 11 opintopisteen laajuiset. 
Opintojaksot ovat kouluttajuus ja koulut
tajana kehittyminen Maavoimissa, jalka
väen koulutuksen suunnittelu, toteutus ja 
kehittäminen sekä sotilaan toiminta- ja 
suorituskyky jalkaväen tehtävissä. 

Jalkaväkilinjan aikana suoritetaan kuu
den opintopisteen laajuisen johtamisen ke-

hittämisen jatkokurssi. Ku;ssin painopiste 
on käytännön johtamissuorituksissa so
dan- ja rauhan ajan johtamisympäristössä. 

Sotatieteiden maisterin tutkintoon joh
tavan opetuksen suunnittelu on käynnissä. 
Suunnitelman mukaan jalkaväkilinja opin
not kestävät Maasotakoululla noin kolme 
kuukautta. Opintojen tavoitteena on antaa 
jalkaväkiupseerille valmiudet sodan ajan 
pataljoonan komentajan tehtävään. 

Lisäksi opiskelijoiden ammatillista 
osaamista syvennetään ja laajennetaan 
kranaatinheitin-, panssarintorjunta- ja tie
dustelualan järjestelmäkursseilla. 

SOTILASAMMATILLISET 
ALIUPSEERISTOLLE 

OPINNOT 

Aliupseeriston perustamisen myö
tä Maasotakoulun opintotarjonta kasvoi 
merkittävästi. Aliupseeriston osaamisen 

Kadetit KAS! -harjoituksessa. 
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kehittäminen perustuu joukko-osastojen 
turpeeseen ja sen perustan luo tehtävän 
hoitamiseen liittyvä työssä oppiminen. 
Maasotakoulun järjestämien sotilasamma
ti llisten opintojen myötä aliupseeristolle 
saadaan yhtenevä arvo- ja toimintaperusta. 
Aliupseeriston sotilasammatillisten opin
tojen tavoitteena on antaa valmiuksia aina 
perustason tehtävistä mestaritason tehtä
viin . Maasotakoulu järjestää ja ohjaa opin
toja. Maasotakoulu järjestää maavoimien 
ja jalkaväen sotilasammatilliset opinnot. 
Maasotakoululla on myös tehtävänä ohjata 
sotilasammatillisten opintojen suunnitte
lua ja toteuttamista muissa aselaji- ja toi
mialakouluissa. 

Jalkaväkiopintoja annetaan kaikilla 
tasoilla. Sotilasammatillisten opintojen 

ensimmäisessä vaiheessa jääkäri-, kranaa
tinheitin- , panssarintorjunta- ja tieduste
luopinnoissa keskitytään perusvalmiuksiin, 
ammuttamisoikeuksiin ja kouluttajataitoi
hin. Sotilasammatillisella opintojaksolla 
2 syvennetään jalkaväkiosaamista, tavoit
teena vanhemman kouluttajan valmiudet. 
Jalkaväen mestariopinnoissa opiskelevat 
kokeneet osaajat henkilökohtaisen opin
tosuunnitelman mukaisesti. Mestariopin
noista valmistuu jalkaväkeen huippuam
mattilaisia - jalkaväkimestareita. 

Sotilasammatillisten opintojen pääosa 
on lähiopintoja. Niissä hyödynnetään jal
kaväen normaalia toimintaympäristöä. 
Lähtökohtana ovat olemassa olevat käytän
nöt muun muassa ammunnan johtamisessa 
ja johtamissuorituksissa. Koulutus on siis 

Sotilasammatillisen opintokokonaisuuden muodostuminen 
Esimerkkinä Maavoimien sotilasammatillinen opintojakso 1 
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Maavoimaopintojen perusteet 
- kaikille maavoimien aliupseereille 

Maavoimien kouluttajakoulutuksen perusteet 
- kaikille maavoimien aliupseereille 

5 OV 

5 ov 

Ammunnan johtaja/valvojakoulutus 
- oikeuksia tarvitseville kouluttajille 

2-7 OV 

Aselajin/toimialan koulutus 
aselaiikoulussa, esim. Jalkaväki MAASK 

Aselajin/toimialan kalustokoulutus/ 
harjaantuminen ym. joukko-osastossa 

11-25 ov 

Maavoimien 
sotilasammatillisen 
opintojakson 1 

Hyväksytty 
suorittaminen 

Maavoimien 
sotilasammatillisen 
opintokokonaisuuden 1 

Hyväksytty 
suorittaminen 
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1 tllnnönläheistä ja se johtaa tarvittaviin 
,:uksiin ja pätevyyksiin. Esimerki~si 

n 111voimien sotilasammatillisella opm
,juksolla l (MAAV SA~OJ .. 1) oppil~at 
mvat seuraavat oikeudet Ja patevyydet. 

Kouluammunnan johtaminen 
K äsikranaatinheittoharjoituksen johta-

111mcn 
ful itoiminnan valvoja taisteluammun-

1101ssa . 
rulitoiminnan valvoja kevyt kertasm-

1 m1mmunnoissa 
faisteluammunnan johtaja (kvksko) 

tllistelijaparin ammunta . 
faistelijaparin ja -partion taisteluam-

munnan johtaminen . . 
Sytytysvälineiden käsittelyharJ01tuksen 

111 tulenkuvauksen johtaminen . 
Laser-etäisyysmittarin käyttö01keus . 
Oikeus käyttää janter- ja jaster-maah-

laitteita 
Sotilasammatillisten opintojen 1 jalka-

väkilinjan jääkäriopintosuun~alla s_aadaan 

1. äksi tulitoiminnan valvojan oikeudet 
u h -

raskaskertasinkoammunnoissa ja ry man 
taisteluammunnan johtamisoikeus. 

Sotilasammatillisissa opinnoissa osaa
minen todennetaan näytöin. Eli oppilaat 
antavat näytön siitä, että osaa~at esi~~r
kiksi kouluammunnan johtamisen. K_ay
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaaditun 
osaamisen voi hankkia eri tavoin. Oik~u
teen tai pätevyyteen johtavaa osaami~ta 
ei välttämättä tarvitse siis opiskella opin
noissa, vaan sen voi hankkia vaikka työs~ä 
joukko-osastossa. Maasot~o~lussa onkm 
. är. estetty työpaikkaohJaaJakoulutust~, 
J J k·· ·· mmm jotta joukko-osastoissa yetaan pare . 
hallinnoimaan aliupseeriston osaamisen 

kehittämistä. 

- . 
Aliupseeriston sotilasammatillisissa 
mestariopinnoissa opiskelevat maa
voimien kärkiosaajat. 
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MUUT JALKAVÄKIOPINNOT 
MAASOTAKOULUSSA 

Opistoupseerien jatkokursseja järjeste
tään vuoteen 2012 asti. Opistoupseerien 
jatkokurssin yhteiskoulutusjaksolla Maa
sotakoululla opiskelevat kaikkien puolus
tushaarojen opiskelijat. 

Maasotakoulu järjestää opistoupseerien 
_jatkokurssin erikoiskoulutusvaiheen jal
kaväkiopinnot. Opistoupseerien erikois
koulutusjakson jalkaväkilinjalla opintojen 
punaisena lankana toimivat taktiikan har
joitukset. Tavoitteena on jalkaväen yleis
ten taktisten periaatteiden tunteminen. 
Opinnot toteutetaan alueellisen taistelun 
viitekehyksessä, jossa tarkastellaan soti
lasalueen taistelun eri toimintoja. Näitä 
ovat muun muassa perustamiskeskuksen 
toiminta, asutuskeskustaistelu, SIETO
vaiheen (Strategisen iskun ennealtaeh
käisy ja torjunta) toiminnat, pataljoonan 
puolustus ja hyökkäys sekä prikaatin esi
kunnan toiminta. Taktiikan opinnoilla luo
daan vankka pohja sodan ajan tehtävässä 
toimimiseen. 

Muita jalkaväen täydennyskoulutus tilai
suuksia ovat vuosittain toteutettavat pans
sarintorjunta- ja kranaatinheitinopinnot. 
Panssarintorjuntakoulutta jien opetus tilai
suuden teema vaihtelee vuosittain. Vuonna 
2008 teemana oli panssarintorjuntakomp
panian taktiikka ja vuonna 2009 aloitettiin 
NLAW-kurssit. Tarvittaessa järjestetään 
myös panssarintorjuntaupseerikurssi. 

Kranaatinheitinupseerikurssilla opis
kellaan kranaatinheitinkomppanian tu
liasemaerotuomari- ja pääkouluttaja
valmiudet. Kranaatinheitinkouluttajien 
opetustilaisuuksissa opiskellaan muun 
muassa heittimen valvojan tehtäviä ja yh
tenäistetään kranaatinheitinosaajien am-

38 

mattitaitoa. Maasotakoulu järjestää myös 
tiedustelukoulutusta. Tiedustelukouluttaji
en opetustilaisuus, tiedustelukomppanian 
päällikkökurssi sekä tietojen käsittely ja 
analysoinnin opetustilaisuus ovat uusia 
Maasotakoulun opintotarjonnassa. Vuon
na 2009 järjestetään myös jalkaväen simu
laattorikouluttajien opetustilaisuus paik
kaamaan siihen liittyvää osaamisvajetta. 

JALKAVÄEN TUTKIMUKSET 
MAASOTAKOULUSSA 

Maasotakoulun tutkimustehtävät on 
kirjattu haasteellisesti; Maasotakoulu tut
kii ja kehittää maasodan taistelun kuvaa, 
organisaatioita, taktiikkaa, taistelutekniik
kaa, johtamista, kouluttamista ja sotava
rustusta. Maasotakoulu vastaa jalkaväen 
perus- ja joukkoyksikkötason tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta. Todellisuudessa 
Maasotakoulu toteuttaa maavoimien ko
mentaja käskemät tutkimus- ja kehittämis
tehtävät. Niiden toteuttaminen on usein 
käytännönläheistä kehittämis- ja kokeilu
toimintaa. 

Valtakunnallisesti merkittävistä ke
hittämistehtävistä Maasotakoululla on 
vastuu AMOS-FIN kranaatinheitinpans
sariajoneuvon kenttäkokeista sekä maa
voimien tietojärjestelmän ensimmäisen 
vaiheen (MATI 1) ylläpidosta ja toisen 
vaiheen (MATI 2) käyttöönottoprojek
tista. Jalkaväen osalta Maasotakoulu on 
merkittävässä roolissa kranaatinheittimis
tön palvelusturvallisuuden kehittämiseen 
tähtäävässä työssä niin koulutuksen kuin 
varustuksen kehittämisen suhteen. Näiden 
lisäksi Maasotakoululla on työn alla usei
ta tutkimus-, kehittämis- ja testaustehtäviä 
liittyen tulevaisuuden taistelijan varustuk
seen, simulaattoreihin, toimintatapoihin ja 
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taktiikkaan. Maasotakoulu osallistuu myös 
useiden maavoimien ohjesääntöjen ja op
paiden tuottamiseen. 

MAASOTAKOULUN TULEVAISUUDEN 

NÄKYMIÄ 

Maasotakoulun tehtävänä on tuottaa 
suorituskykyä maavoimille. Kaikki Maa
sotakoulun tehtävien kautta tuotettu suo
rituskyky tähtää tulevaisuuteen. Jotta is
kukykyiset maavoimat, jalkaväki niiden 
pääaselajina, voidaan kehittää tulevaisuu
den vaatimuksiin, on Maasotakoululla teh
tävä työtä niin koulutuksen kuin tutkimuk

sen eteen. 
Maasotakoulun maavoimille tuottamat 

perustella. Maasotakoulun, rooliin kuuluu 
myös jalkauttaa uusin tieto ja ajanmukai
simmat toimintatavat opiskelijoiden kautta 
koko valtakuntaan. 

Maasotakoulun koulutus- ja tutkimus-

suorituskyvyt, yksinkertaisesti kuvattu
na, ovat osaamista, tietoa ja valmiutta. 
Osaamista tuotetaan maavoimien koulu
tuskeskuksessa. Opinnoissa maavoimien, 
erityisesti jalkaväen, perusyksiöiden pääl
liköiden sekä johtajien tavoitteena ovat 
sodan aikana tarvittavat valmiudet. Jalka
väkitaktiikan ja -taistelun opettaminen on 
haastava tehtävä, johon vaaditaan parhaat 
osaajat. Maasotakoulu onkin varmistetta
va palveluspaikaksi, jossa jalkaväen koke
neimmat sotilaat toimivat opettajina tule
ville johtajille. 

tehtävien perusteella kyetään kehittämään 
Maasotakoulun perustamien joukkojen 
suorituskykyä. Maasotakoululla on ainut
laatuinen mahdollisuus oman valmiudel
lisen suorituskyvyn tuottamiseen . Suun
nitelmiin ja toimintaan saadaan käyttöön 
uusimmat käytännöt ja niitä voidaan tar
vittaessa testata ennakkoluulottomien op
pilaiden harjoituksissa. Opintoihin liittyen 
voidaan myös järjestää esimerkiksi tut
kimus- ja kokeiluharjoituksia, joihin voi 
osallistua eri opinnoissa olevia oppilaita 
oppimistavoitteidensa mukaisesti. 

Maasotakoulun roolin vahvistaminen 
puolustushaarakouluna kehittää myös jal
kaväkeä. Verkostoituminen muiden ase
lajien ja toimialojen osaamiskeskuksien 
kanssa luo mahdollisuudet kehittää maa
voimien kokonaissuorituskykyä kaikki 
osatekijät huomioiden. Panostukset tule
vaisuuteen kannattaa aina.D 

Jalkaväen kehittämisen ja koulutuksen 
perusteet luodaan tutkimuksella. Jalka
väen tutkimusta on tehtävä niin taktiikan, 
taistelutekniikan kuin -välineiden osalta. 
Maasotakoululle perustetun maavoimien 
Maataistelukeskuksen ja Maasotakoulun 
muun tutkimus- ja kehittämistyön sekä 
niihin liittyvän tutkijaverkoston avulla 
tuotetaan tietoa myös jalkaväen kehittä
miseksi. Kehittämis- ja kokeilutoimintaan 
on osallistuttava kaikkien jalkaväen jouk
ko-osastojen omien erityisosaamisiensa 
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ONNI MÄÄTTÄNEN - VANHIN 
MARSKIN RITARI ON SISSI 

"Ylipäällikkö on pvm:llä 1.8.43 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan 
Mannerheim-ristin ritariksi vääpeli Onni Henrik Määttäsen, joka on hä
nelle uskotuissa tärkeissä erikoistehtävissä, joiden laatua ja tuloksia sodan 
vielä jatkuessa ei ole syytä yksityiskohtaisemmin selvittää, osoittanut ai
nutlaatuista johtaja- ja aloitekykyä, erinomaista mieskohtaista rohkeutta, 
sisukkuutta ja neuvokkuutta mitä vaikeimmissa olosuhteissa. Hänen suo
rituksensa ja saavutuksensa on luettava suomalaisen sotilaan uljaimpien ja 
kunniakkaimpien tekojen joukkoon." 

Teksti: Kari Norkola 

E 
nnen kuin voi ymmärtää ilo
mantsilaisen Mannerheim-ristin 
ritari Onni Määttäsen 100 vuot
ta vanhaa olemusta, on kerratta

va suomalaisen sissin ominaispiirteet. 
Sissi on suomalaisen jalkaväkisotilaan 

perusmalli. Laajojen asuinseutujemme 
puolustaminen on vaatinut asujiltaan eri
tyiseen itsenäisyyteen ja vahvuuteen pe
rustuvia taitoja. Suomalainen mies on vuo
sisatojen aikana oppinut tekemään työnsä 
pelloilla ja metsissä yksin tai lähimmän 
perheyhteisönsä kanssa. 

Sissille ominaista on liikkumisalueensa 
perinpohjainen tuntemus niin, että met
sälähteen tavatessaan hän pystyy veden 
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Vääpeli Onni Määttänen 

virtaussuunnasta näkemään sisäisillä sil
millään, minkälainen maasto on edessä, 
vaikkei hän siellä juuri olisikaan käynyt. 
Metsästysretkillään sissi pystyy heti erot
tamaan erämaan äänistä saaliinsa aiheut
taman. Hirven koparan rasahdus on selkeä 
merkki, minne se on matkalla ja mitä kaut
ta. Rastaslauman lentoonlähtöhumahdus 
merkitsee hänelle vieraan liikkuvan alu
eella, vaikkei siitä olisi muuta havaintoa. 

Kaukopartiojohtaja on sissi, jonka omi
naisuuksiin kuuluu erätaitojen lisäksi taito 
tuntea mukanaan liikkuvien sissien kyvyt 
ja luonteenpiirteet. Hän on kiinnostunut 
miehistään samoin kuin ympäristöstään 
yleensä. Lyhytkin liikkuminen partiossa 
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paljastaa hänelle kunkin havaitsemiskyvyt 
ja toimintatavat kosketuksessa. . . 

Vanhin Mannerheim-ristin ntan nr~ 

119, ylivääpeli ja talousneuv~s O~m 
Määttänen omaa kaikki suomalaiselle s1s
sille ja kaukopartionjohtajalle kuulu:,at 
ominaispiirteet. Tämän ovat tuoneet esille 
hänen sodanaikaiset esimiehensä kuv~te~
saan ritariksi nimitysesityksessään hanta: 
"Erinomaisen kestävyytensä, rohkeutens.a 
ja monipuolisuutensa ansio~t~ .. ?n hän kai
killa matkoillaan esimerklllaan k~nus
tanut toisia niin hyvin matkan ras1t~s~en 
voittamisessa kuin myös partiotehtav1~n 
muissa täyttämisissä. Vaatim~tto':'.~~~ Ja 
rehtinä esimiehenä on vääpeh Maa!tanen 
kasvattanut nuorempia oikeaan p~1ohe~
keen myös partiomatkojen vä~ia1kana, J~ 
on suureksi osaksi hänen ansiotaan, ~tta 
nuoremmat ovat oppineet partiomat.kmll.a 
välttämättömän suunnistus- ja eräm1estai-

don." 

"Kohta lähdetään 
partioretkelle lin
jojen taakse!" Va
semmalta partio
miehet Määttänen 
ja Saukkonen sekä 
lentäjä Monttinen. 

VANHEMPI KUIN SUOMfN 
ITSENÄISYYS 

Onni Määttänen on nähnyt kotiseutun
sa ja isänmaansa vaiheet itsenäis~.yden 
alusta alkaen. Rajaseudun lapsena han on 
oppinut, että ihmisen on ollut osattava 
elää omavaraisena ja saatava elantonsa 
ympäristöstään. Luonto ja eläimet omaa~ 
vat tunnetut tapansa ja niiden kanssa tuh 

toimeen. 
Ikävimmät yllätykset tulivat vain k~u-~ 

kaa tulleiden ihmisten muodoss~, s1l·l·a 
itsenäisyyden alkuaika toi uud~nl.a1sta 111-
kennettä raja-alueille, mikä e1 ama ~llu~ 
hyväksi kylille. Määttäse~ tuntiessa ka1kk1 
alueen asukkaat maan nedu~telusta vas
taavat elimet saivat hänen taitonsa maan
puolustuksen käyttöön jo ennen ~odan 
alkamista. Hän pystyi erottamaan vieraat 
kulkijat rajaseudulla helposti. . 

0 1. Määttänen suoritti asevelvolhsuu-nn . 
tensa tykkimiehenä ja korpraalina vuosma 
1928 -30. Näin hän vahvisti asemansa Ilo-
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mantsin suojeluskunnassa, mihin hän oli 
liittynyt jo 1927. 

Ennen sotia Onni Määttänen oli kerän
nyt sotilastietoutta kahdenkymmenen ker
tausharjoitusvuorokauden verran. 

PARTIONJOHTAJAKSI OSKUUN 

Rohkeana ja taitavana maastontuntija
na hän osallistui talvisotaan ErP 11 :ssa ja 
haavoittui ensi kerran rintaan ja käteen jo 
marraskuun 17. päivänä 1939 Oinaansal
mella. 

Jatkosota alkoi Määttäsen kohdalla 
komppanian vääpelinä JR 9:ssä, mut
ta pian kuuluisan Oskun päällikkö Into 
Kuismanen kaivoi hänet esiin kaukopar
tion johtajaksi. Myöhemmin Onni Määttä
nen on todennut eri yhteyksissä, että eniten 
hän tunsi itsensä orvoksi rintamalinjassa. 
Hänelle metsä ja vapaus liikkua toivat var
muuden, millä hän johti kymmenien kau
koretkien miehensä tehokkaisiin tieduste
lu- ja tuhoamistehtäviin. 

Oskussa ja ErP 4:ssä vääpeliksi ylennyt 
Onni Määttänen näki vihollisen ryhmi
tykset niin Aunuksen kannaksella, Vienan 
Karjalassa, Itä-Karjalassa kuin Lapis-

p 

sakin. Hyrsylässä hän haavoittui toisen 
kerran 19.7.1941, mutta kotiutettiin vasta 
17.11.1944. 

Vääpeli Onni Määttänen kuului niihin 
partiomiehiin, joista ritariksi nimitysesi
tyksen teki Päämajan tiedusteluosasto. Sen 
sanamuoto kuului: "Kevättalvella 1942 
osallistui vääpeli Määttänen Petrovskij 
Jamissa vihollisen suuren huoltokeskuk
sen tuhoamiseen joukkueen varajohtajana 
osoittaen henkilökohtaista, esimerkillistä 
rohkeutta ja neuvokkuutta hyökäten en
simmäisenä tuhottavanaan olevaan vihol
lisen vahvasti miehittämään taloryhmään 
polttaen sen varastoineen kokonaisuudes
saan, tuhoten, omia tappioita kärsimättä 
taloryhmän vihollismiehistön, joista suu
rimman osan, noin 50 miestä, jäälle näi
den taloista paetessa. Vääpeli Määttäsen 
monipuolisuutta osoittaa, että hän lähes 
kuukauden kestäneellä partiomatkalla 
syksyllä 1942 toimi radiosähköttäjän vaa
tivassa tehtävässä hoitaen erinomaisesti 
yhteydet." 

Varsinainen nimitysteksti (edellisel
lä aukeamalla) oli huomattavasti pidätty
vämpi sodan ollessa vielä käynnissä. 

Lepohetki yhdellä 
monista partiomat
koista. Onni Määtä
nen (vas .) pohtii teh
tävän suorittamisen 
vaihtoehto ja. 

100· VUOTISPÄIVIST Ä 
11 ISTORIALLINEN JUHLAHETKI 
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osaa juhlallisuuksiin. Jätkäp kynttil~t syty
tettiin patsaan neljälle nurkalle. Ahups~e
rikoulu saapui ryhdikkäänä maastopuvms
saan. Pohjois-Karjalan sotilassoittokunta 
ryhmittyi katokseensa patsaan taak_se vas~ 
tapäätä autoa, missä päivänsa~an, ~nm 
Henrik Määttänen istui veteraanikavennsa 

Pohjois-Karjalan Prikaati Kontiolahdel
lu siirtyi maakunnan ja koko valtakunnan
! m median valokeilaan, kun sen alueella 
vietettiin historiallista maanpuolustu.sju~
lua helmikuun 10. päivänä 2008. S11lom 
sotilaat ja heidän mukanaan pohjois~ar~ 
julaiset juhlivat Mannerheim-ristin nt~ 
n:o l19:n, maanviljelijä, talousneuv_os .? 
ylivääpeli Onni Määttäsen satavu?t1s~a1~ 
vliä. Oli ainutlaatuista, että Marskm ntari 
saavutti 100 vuoden iän. 
. Tilaisuus alkoi heti kasarmivartion jäl
keen Kollaan Vasaman juurella. Plusastei
seen nollakeliin oli helppo jäädä ottamaan 

kanssa. 
Mannerheim-ristin ritarien säätiön val-

tuuskunnan puheenjohtaja Pentti . Iis~~o 
liittyi prikaatin komentajan, eversti VilJ~ 
Hyvärisen ja ilomantsilaisen alikersanttl 
Tomi Turpeisen seuraan laskeakseen sep-
peleen sotiemme muistomer~.'.lle. . 

Lyhyen kenttähaitauden Jalkeen J~hl~
kansa siirtyi ruokalaan odottamaan ntan
aan. Kaikkien asetuttua paikoilleen päi- . 

vänsankari saapui Jääkärimarssin soi
dessa poikansa Pertin työntämänä 
pyörätuolissaan juhlapöytään sala-
mavalojen häikäisemänä. . 

Onni Määttänen istui laajan JUh
lapöydän kunniapaikalla vie~ellä~n 
isäntä, Pohjois-Karjalan Pnkaatm 
komentaja, eversti Viljo Hyvärinen 
ja Itä-Suomen sotilasläänin komen
taja, kenraalimajuri Jukka Penna
nen. Lapset ja lapsenlapset sekä 
maakunnan, Ilomantsin ja Joensuun 
edustaja sopivat pöytään. Loput 
noin neljästäsadasta juhlavieraasta 
ympäröivät päivänsankaria kymme
nissä pöydissä. 

Prikaatin komentajan toivotettua 
ritarin ja vieraat tervetulleiksi upe~t 
marssit kajahtelivat Karjalan Sotl
lassoittokunnan soittimista ottaen 
vuoronsa ritaria tervehtivien puhei-

den välillä. 

Pentti Iisalo (vas.) ja Tuomas Gerdt onnittelivat 

vanhempaa ritariveljeään. 
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YLI 60 VUOTTA 
ISÄNMAAN ASIALLA 

Pe-ntti Vainikka 

Kymenlaakson Terveyden Turva ry. 
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l'l lOLUSTUSVOIMIEN TERVEHDYS 
lista syntymäpäivää, terv~yttä ja kaikkea 

hyvää. " 

Itä-Suomen sotilasläänin komentaja, 
1 cnraalimajuri Jukka Pennanen lausui pu
l11•cssaan päivänsankarille. 
'Valmistautuessani tähän syntymäpäi-
1cnne juhlapuheeseen tutustuin erilaiseen 

11neistoon, jota monien lähteiden lisäksi 
myös ystävälliset paikalliset ihmiset an
toivat käyttööni. Monesta kohdasta nousi 
, sille muutama menestystänne ja samalla 
, unnasti pitkää ikäännekin selittävä luon
teen ominaisuus; huumori, mielenmaltti, 
vastuuntunto ja sisukkuus. Kun ajattelee 
nllitä ominaisuuksianne ja yhdistää ne 
hyvään fyysiseen kuntoonne, ymmärtää 
miksi Te olitte niin hyvä kaukopartiomies. 
Niissä ankarissa olosuhteissa ei taatusti 
huumorintajuton, huonokuntoinen hätäili-

Mannerheim-ristin ritarien ja ritarisää
tiön tervehdyksen toi säätiön valtuuskun
nan puheenjohtaja, ritari Pentti Iisalo. Hän 
kertoi myös kuulleensa, että paikalla on 
Onnin aikoinaan tapaama hartolalainen 
emäntä, jolle päivänsankari oli luvannut 
harkita "morsiimen" paikkaa 100-vuotis
päivillään, jos tämä vielä eläisi. Niinpä 
sitten rouva Seija Karhinen nousi ylös ja 
kävi iloisesti tervehtimässä päivänsankaria 
raikuvien suosionosoitusten kaikuessa. 

Ritarimarssin jälkeen Ilomantsin kun
nan tervehdyksen toi kansanedustaja Han
nu Hoskonen ja Pohjois-Karjalan Rajavar
tioston puolesta tervehti sen komentaja, 
eversti Tero Kaakinen. Vanhin Onnin po
jista, Pertti, tervehti isäänsä suvun puoles-

jil olisi voinut menestyä. Te olette tekojen
ne kautta antaneet samalla miehen mallin 
meille nuoremmille, teidän sanomaanne 
lainatakseni: "Mies pitää huolen siitä, 
mikä hänelle on annettu vastattavaksi". Jä
mäkkyytenne tulee tuntuvasti esille my·ös 
miehekkäässä kädenpuristuksessanne. 

Puolustusvoimat kiittää Teitä, Man
nerheim-ristin ritari Onni Määttänen, 
esimerkillisestä ja mittavasta työstänne 
yhteiskunnan ja maanpuolustuksen eteen. 
Pienenä osoituksena arvostuksestamme 
Teitä kohtaan olen nimennyt , reilun vii
kon päästä pidettävän, tämän vuotuisen 
Oltermanni-hiihdon "Onni Määttäsen 
juhlaviestiksi". Oltermanni-hiihto on puo
lustusvoimien pitkäikäisin viestihiihtokil
pailu. Perinteinen Itä-Suomen joukkojen 
ja reserviläisten kilpailu järjestetään tänä 

vuonna 63. kerran. 
Me kiitämme Teitä antamastanne esimer-

kistä meille nuoremmille ja toivotamme 
Teille, arvoisa 100-vuotias Ritari, onnel-

ta. 
Muhkea karjalainen pitopöytä odotti 

pian vieraita ja viehättävät Ilomantsilaiset 
neitoset viihdyttivät ateriaa kauniilla kan
teleen soitolla. He olivat saapuneet juhliin 
saatuaan vuosien varrella soittaa Onni 
Määttäselle monissa kotiseutujuhlissa. 

Isänmaataan pitemmän elämänsä aika
na Onni Määttänen on antanut monipuoli
set tietonsa ja taitonsa kotialueensa Mauk
kulan, kotikuntansa Ilomantsin ja koko 
Pohjois-Karjalan käyttöön monissa luot-
tamustehtävissä. Valtakunnallisesti hän on 
myös tullut valituksi Maataloustuottajain 
Keskusliiton johtokuntaan, Laskuvarjojää
kärikiltaan ja Mannerheim-ristin ritarien 
säätiön valtuuskuntaan.D 

Kirjoittaja on majuri, joka hoiti Manner
heim-ristin ritarien säätiön sihteerin teh
täviä vuosina 1995-2006. Nykyisin hän on 
ritarisäätiön hallituksen jäsen. 
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•• 
KANSAINV ALINEN 

KRIISINHALLINTA JA 
•• 

JALKAVAKI 

P 
erinteisesti kriisejä on hallittu 
kukistamalla niskoittelijat ja ka
pinoitsijat. Näin luotiin ja ylläpi
dettiin imperiumit kautta aikojen. 

Täten menetteli niin Rooman imperiumi 
kuin sitä seurannut islamin voittokulku, 
aasialaisten valloittajien valtakunnat, ot
tomaanien imperiumi ja siirtomaavallat. 
Vielä kylmän sodan aikana johtavat su
pervallat pitivät järjestystä yllä omissa 
valtapiireissään perinteisin tavoin: Neu
vostoliitto satelliiteissaan ja Yhdysvallat 
läntisellä pallonpuoliskolla . Kylmän sodan 
jälkeen kansallinen kriisinhallinta asevoi
min jatkuu pääasiassa kehittymättömissä 
maissa kun taas ns. sivistysmaissa on yhä 
enemmän siirrytty monikansalliseen tai 
kansainväliseen kriisinhallintaan. 

Sen juuret ovat sodissa tai oikeammin 
pyrkimyksessä sotien jälkeen välttää uu
sintoja. Ensimmäinen yritys oli Napoleonin 
sotien jälkeinen Wienin kongressi vuonna 
1815, jossa silloiset suurvallat sitoutuivat 
yksissä tuumin tukahduttamaan rauhaa uh
kaavat selkkaukset. Näin meneteltiin , mm. 
Euroopan hulluna vuonna 1848, ja rauha 
säilyi maanosassamme puoli vuosisataa 
aina 1860-luvulle asti, jolloin Saksa yh
distyi ja ryhtyi raivaamaan itselleen sijaa 
suurvaltojen joukkoon. 

I maailmansodan jälkeen luotiin taas 
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Kirjoittaja, kenraali Gustav Hägglund 
palveli puolustusvoimain komentajana 
vuosina 1994-2001. Sen jälkeen hän toimi 
vielä Euroopan unionin sotilaskomitean 
puheenjohtajana vuosina 2001-2004. 

Hägglund on palvellut suomalaisen rau
hanturvajoukon komentajana UNEF /l:ssa 
Siinailla 1978-79, YK:n rauhanturvaope
raatio UNDOF:in komentajana Golanilla 
1985-86 ja UNIFIL:in komentajana Liba
nonissa 1986-88. 

Kansainliitto estämään kansojen yhteis
toiminnalla selkkausten laajeneminen 
sodaksi. Se jäi kuitenkin heikoksi usei
den avainvaltioiden jäädessä järjestön 
ulkopuolelle . II maailmansodan jälkeen 
samassa tarkoituksessa perustettuihin Yh
distyneisiin Kansakuntiin sen sijaan liit
tyivät ajan myötä lähes kaikki maailman 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

menestyivät lähinnä valt\oid~~ välisten 
selkkausten kaitsemisessa, senJalkeen ~un 
konfliktin osapuolet olivat ko. operaation 

,111111 Suurvaltojen ristiriitojen saatossa 
, K.lle kuitenkaan koskaan pe~stett~ 

k. ·an määrittelemiä omia sotilaalh-
1 us 1rJ .. . 
, orgaaneja kriisien hallintaan. -~se_i-

111 1ouduttiin vastaamaan ~mp_roviso1dum 
1 hoe -toimin. Näistä kehittyi YK:n _ra_u-

. · · d s maimta 1111urvaaminen, termljota ei e e 

1 1 uskirjassa. 
Kylmän sodan aikan~ YK:~ rauhantur-

itoimilla oli sijaa vain Johtavien s~u~~
' ,wn liittokuntien ulkopuolell~ja sie~läkin 
1 t'hinnä alueilla, jossa näiden mtress1t sa~-
11 ut tällaisten käynnistämisen .. Turvalh-
uusneuvoston pysyvienjäsen~a1den v~to-
1H cus esti yleensä niiden etuJen vastaise.~ 
toimet, joskin yleiskokoukse~. p~~töksella 
oitiin lievähkö vastustus era1ssa tapa~k-

k. rt"a" YK·n rauhanturvaoperaatiot 11ssa ie a . · 

hyväksyneet. .. . 
K lmän sodan jälkeen alennettun nmaa. 

YK iiihti torvet soiden ratkomaan voimalla 
sisällissotia. Kaksi 1990-luvun alkup~ol~n 
suurta operaatiota, Bosnia-H~rtseg~v'.naJa 
Somalia, päätyi fiaskoon. Voimaa ei ~-u~an 
paikan tullen voitukaa~.k~yttää.' TämaJo_h_~ 
ti uudentyyppiseen kri1smhalhnta~. S1~a 

· · .. kutsua 11· ittokunta -operaat1oks1. v01taisnn 
Tällainen operaatio eroaa YK:n rauha~-

turvaoperaatioista siinä, että sen t~k01-
tuksena on pakottaa kriisin osapuol~ ra~
haan, että asevoimaa käytetään ~sto1tta _Ja 
että operaatio palvelee johtovaltion etuJa: 
Niinpä Yhdysvallat liittolaisineen puuttui 

Artikkelin kuvat: l..isj(111tajan ~ h i l) i,~.,l..~dmIM, 

. .. . . .. . "t.. Kirjoittaja Siinailla vuonna 1986. 
Ilman helikoptereita ei krusmhallmnassa parJa a. 
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vuonna 1995 voimalla Bosnia-Hertsego
vinan sisällissotaan, jonka suitseminen oli 
sen intresseissä, mutta antoi somalialaisten 
ja ruandalaisten samanaikaisesti rauhassa 
sotia keskenään, koska heillä ei siellä ol
lut intressejä valvottavanaan. Nato pakotti 
vuonna 1999 voimatoimin Serbian vetäy
tymään Kosovosta, olihan se Euroopassa. 
Liittokunta-konseptia laajennettiin vuonna 
2003 edelleen kun Nato otti komentoonsa 
ISAF operaation Afganistanissa, perintei
sen toimialueensa ulkopuolella. 

Sen jälkeen kun serbit oli pommituksin 
pakotettu vetäytymään ja neuvottelupöy
tään, pantiin sekä Bosniassa että Kosovos
sa pystyyn liittokuntajohtoinen rauhantur
vaoperaatio. Molempien vahvuus oli noin 
60 000 miestä. Tämä oli mallina EU:lle 
kun se ryhtyi rakentamaan itselleen krii-

sinhallintakykyä. Tavoitteeksi asetettiin 
vuonna 2000 kyky perustaa 60 päivässä 
60 000 miehen kriisinhallintajoukko. Kun 
tämä kyky saavutettiin, ryhdyttiin kokoa
maan noin puolentoista tuhannen miehen 
valmiusjoukkoa, joka kykenisi kahdessa 
viikossa ryhmittymään kriisialueelle. Val
miusjoukkoa ei ole käytetty, mutta EU on 
muuten jo toimeenpannut parikymmentä 
kriisinhallintatointa, joista pääosa siviili
kriisinhallinnan piirissä. 

Liittokuntajohtoisen kriisinhallinnan 
kasvannaisina voidaan pitää vuonna 2001 
aloitettua operaatiota Afganistanissa ja 
vuonna 2003 aloitettua operaatiota Ira
kissa. Ne ovat kuitenkin enemmän sukua 
perinteiselle kansalliselle voimapolitiikal
le kuin kansainväliselle kriisinhallinnalle. 
Molemmissa on kyllä hieman samantapai-

Rauhanturvaajiakin vastaan hyökätään. Rikki ammuttu majoitusparakki 
Libanonissa 1986. 
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111 11 Yhdysvaltain johtama liittokunta kuin 
111 Bosniassa ja Kosovossa, mutta niissä ei 
11< kyse kriisin osapuolen rauhaan pakot-
111nisesta vaan hyökkäyksestä epämiellyt-
1 1, tili valtiota vastaan. 

Monikansallinen kriisinhallinta voidaan 
1 lllll haavaa jakaa kolmeen kategoriaan: 
1 YK:n rauhanturvatoimet 

YK:n toimeksi antamat operaatiot ja 
Liittokuntakohtaiset operaatiot ilman 
YK:n valtuutusta. 

YK:n toimet kansainvälisen rauhan yl
lllpitämiseksi ja palauttamiset käsittävät 
1>aljon muutakin kuin rauhanturvaoperaa-
11oita. Ensi sijassa selkkaukset pyritään 
,1•lvittämään neuvottelemalla ennen kuin 
ne puhkeavat aseellisiksi yhteenotoiksi. 

Jos näin kuitenkin käy, on YK:lla käytet-
' tävissään erilaisia pakotteita kuten liiken-

neyhteyksien katkaisu , saarto ja talous
sekä diplomaattisuhteiden purku. Ennen 
rauhanturvaoperaation käynnistämistä py
ritään neuvotteluteitse saamaan aikaan tu
litauko ja hankkimaan osapuolten suostu
mus YK -joukon väliintuloon. Menetelmä 
toimii parhaiten valtioiden välisissä selk
kauksissa, jotka ensi sijassa ovatkin olleet 
mielessä peruskirjaa laadittaessa. Valtion 
sisäisiin selkkauksiin puuttumisen perus
kirja sallii vain selkkauksen uhatessa kan
sainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Siksi 
tällaiset operaatiot yleensä käynnistetään 
peruskirjan VII luvun pohjalta. Sisällis
sodissa ei aina saada kaikkien osapuolten 
suostumusta, jolloin VII luvun mahdollis-

Henkinen huolto on tärkeä kenttäoloissa. Kirjoittajan vanhimmat lapset Sami ja Marian

ne pääsivät ripille erämaakirkossa Siinailla. 
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tamat voimankäyttövaltuudet poikkiteloin 
asett~v.~a osapuolta vastaan ovat tarpeen. 

T~~la haavaa on käynnissä parikym
me~ta YK:n rauhanturvaoperaatiota, jois
ta lähes puolet Afrikassa. Yhteensä näissä 
?Pe~aatioissa työskentelee noin lOO 000 
th~1stä .. ~uurin osa näistä tulee kehitys
maista, Jotlle osallistuminen on taloudelli
sesti.kannattavaa. Kun maan palkkataso on 
alh~men, ylittää YK:n korvaus rauhantur
vaaJal!e maksettavan palkan ja lähettävä 
maa .tienaa erotuksen. Kääntöpuolena on 
se s~ikka, että rauhanturvaajat ovat melko 
va~tlmattomasti varustettuja ja rauhantur
V~J?U~~!ta puuttuu teknisesti kehittyneitä 
:al!~ett.a kuten helikoptereita, lennokkeja 
Ja v1est1kalustoa. 

~K soveltuu parhaiten matalan intensi
teetin tehtäviin , joissa ei ylen määrin tar
vita sotilaallista voimaa. Ideaalitapaukses
sa selvitään pelkin tarkkailijoin. Hieman 
va~~i.vi.mmissa olosuhteissa voidaan tark
kaih~m~en suojaksi panna kevyesti aseis
tettuJa Joukkoja. Varsinaiset YK -joukot 
soveltuvat parhaiten aselevon valvontaan. 

Nepalilaisten 
kiitos menee 
jo vähiin ylä
kanttiin . 
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Rauhaan pakottamiseen niillä ei yleensä 
ole edellytyksiä, vaikka miten toimittaisiin 
VII luvun valtuuksin. Tavaksi onkin tullut 
että niskuroijat panee kuriin maa tai liitto~ 
kunta, joka siihen kykenee, minkä jälkeen 
se luovuttaa rauhan ylläpidon YK:lle. 

. Rauhoittaminen tapahtuu usein YK:n 
tmmeksiannolla tai valtuutuksella. Pe-
1:1.skirjaa laadittaessa mielessä olivat ensi 
SJJassa alueelliset järjestöt. Tällaisia toi
mijoita on nykyisin esimerkiksi Nato 
Euroopan Unio~, Afrikan Unioni ja Ety/ 
V~!.~u~.tus on kmtenkin välistä kovin epä
maaramen: YK kehottaa "jäsenvaltioita 
ryhtymään tarpeellisiin toimiin sen tai tä
~ä.n rauhaa uhkaavan maan saattamiseksi 
JarJes.~y~se~n" · Em. järjestöistä Etyj sovel
tuu lahmna tarkkailuun, Afrikan Unioni 
helpohkoihin rauhanturvatehtäviin mustas
sa Afrikassa, EU tehtäviin, joissa tarvitaan 
sekä sotilas- että siviilikriisinhallintaa ja 
Nato tehtäviin.joissa USA:n sotavoim; on 
tarpeen. 

Vaikka YK:n valtuutusta pidetään suo
tavana, eivät liittokunnat katso sen olevan 
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llltUmätön edellytys toimiin ryhtymisel-
sa operaatioissa muuta kuin yhteys- ja kul-

' jetustehtäviin, merivoimat ovat mukana 
1 Niiden mielestä tuvallisuusneuvoston 

h1lcn pysyvän jäsenen veto ei saa hal-
1 mnuttaa niiden toimintamahdollisuuk-

11 niille tärkeässä asiassa. 
Erlls piirre on omiaan sotkemaan asetel-

111111 ja käsitteitä. Amerikkalaiset kuvaavat 
11 1 sanoin "mission creep" eli tehtävän 
uvihkainen laajennus. Hyvä esimerkki 

1 . ;tll on ISAF Afganistanissa. Se alkoi va-
1 wn 10 000 miehen rauhanturvaoperaatio-

, jonka tehtävänä oli lähinnä pääkaupun-
1 , Kabulin ja sinne sijoittuvan hallituksen 
uojaaminen monenkirjavilta asemiesjou-

saarrossa, mutteivät harvoja poikkeuksia 
lukuun ottamatta varsinaisissa rauhantur
vatehtävissä. Eräs tällainen poikkeus on 
UNIFIL, johon sisältyy laivasto-osasto 
tehtävänään estää aseiden tuonti Etelä
Libanoniin. Jalkaväen ohella ei YK:n rau
hanturvajoukkoihin juurikaan sisällytetä 
muita aselajeja, viestimiehiä ja pioneereja 
lukuun ottamatta. Menestymisen mahdol
lisuudet parannevat merkittävästi, jos jal
kaväellä on käytössään helikoptereita ja 
panssaroituja kuljetusvälineitä. 

Liittokuntien kriisinhallintaoperaatiois
sa on raskailla aseilla paljon suurempi roo
li, varsinkin rettelöitsijän taivuttamisessa 
rauhan tielle. Duhet ennusti jo vuonna 
1922, että tulevaisuuden sodat ratkaistaan 
ilmavoimilla. Hän sai odottaa aina 1990-
luvulle ennen kuin ennustukselle löytyi 
katetta. Tuolloin näet ensi kertaa ilmavoi
mat saivat vastustajan polvilleen, Bosni
an serbit vuonna 1995 yhdessä tykistön 
kanssa ja Serbian vuonna 1999 ihan omin 

1 rnlta. Ajan myötä aluetta laajennettiin ja 
, hdyttiin avustamaan jälleenrakennuk
,:ssa, poliisin ja asevoimien koulutukses-
,n humanitäärisissä toimissa ym. Tämä 
1 uikki vielä sopi rauhanturvaoperaation 
luonteeseen . Mutta sitten ISAF siirrettiin 
Naton johtoon. Vaivihkaa ryhdyttiin yh
Jistämään ISAFiin amerikkalaisjohtoista 
Enduring Freedom -operaatiota, joka jah
tusi talebaneja maan rauhattomissa kaak
koisosissa. ISAFin johtoon on tätä kirjoi
tettaessa hivutettu noin 40 000 näitä sotaa 
käyviä joukkoja. Lisää on tulossa. ISAFia 
johtaa amerikkalainen neljän tähden ken
raali, jolla myös on alaisenaan kymmeni
sentuhatta yhdysvaltalaista sotilasta ISA
Fin kontrollin ulkopuolella . Mielestäni 
talebaneja pitääkin jahdata, mutta onko 
lSAF tähän oikea elin? On vaikea yhdis
tää saman lipun alle niitä, jotka ampuvat ja 
niitä, jotka jakavat leipää. 

JALKAVÄEN ROOLI KOVIN 
ERILAISISSA KRIISINHALLINTA-

OPERAATIOISSA? 

YK-operaatioissa se on aivan keskeinen. 
Ilmavoimia ei juuri käytetä YK -johtoisis-

voimin. Mutta alueen haltuunottoon ja pa
sifiointiin tarvittiinkin sitten jo jalkaväkeä. 
Tätä tehtävää ei mikään muu aselaji pysty 

hoitamaan. 
Ilmavoimilla on liittokuntien kriisin-

hallintaoperaatioissa muitakin tärkeitä 
tehtäviä kuin pommittaminen tai sillä uh
kaaminen . Näitä ovat ilmatilan valvonta, 
lentokiellon ylläpito ja tiedustelu , toimia 
jotka merkittävästi edistävät jalkaväen toi
mintaedellytyksiä kriisialueilla. Mittakaa-
van havainnollistamiseksi mainittakoon, 
että amerikkalaiset käyttivät tiedusteluun 
Bosniassa, ml. muukin kuin lentotieduste-
lu, miljardi dollaria vuodessa , millä sum
malla olisi jo pyörittänyt paria keskisuurta 

YK -operaatiota. 
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Merivoimat ovat välttämättömiä saar
ron ylläpitämisessä. Välimerellä on vuo
sikausia toiminut Naton laivasto-osasto, 
jonka tehtäviä on mm. terroristien etsimi
nen. Tykkivenediplomatiaan turvaudutaan 
nykyisinkin, mutta useimmiten vain voi
man näyttönä. Sen sijaan merivoimat ovat 
aivan viime vuosinakin olleet tärkeässä 
asemassa kun jalkaväkeä on kuljetettu 
kriisialueelle tai jouduttu evakuoimaan tai 
pelastamaan sieltä. 

Jalkaväki on kriisinhallinnan selkäran
ka. Tykistöllä, ohjuksilla, merivoimilla ja 
ilmavoimilla voidaan kyllä maa eristää 
ja ehkäpä panna polvilleen, mutta hallita 
sitä ei voi muuta kuin itse maahan sijoi
tetuin joukoin. Näiden ytimenä on aina 
jalkaväki. Mitä paremmin se on varustettu 
sitä paremmat edellytykset sillä on selvitä 
tehtävistään . Tarvitaan suojavarustusta, pi-

meänäkölaitteita, yhteysvälineitä, miinan 
ja tienvarsipommin kestäviä ajoneuvoja, 
helikoptereita ja reaaliaikaista tiedustelu
tietoa. Mutta tärkeä on myös asenne: on 
voitava mennä kansan keskuuteen, ei saa 
ylvästellä eikä pienestä kiihtyä, on näytet
tävä, että ollaan asukkaita auttamassa eikä 
maata miehittämässä. Tähän suomalainen 
soveltuu paremmin kuin useimmat muut 
kansallisuudet. 

Pitkäaikaisena YK -miehenä katselen 
hieman haikaillen tämän päivän tilastoja. 
Suomella oli parhaimmillaan lähes 2000 
miestä YK:n rauhanturvatehtävissä. Nyt 
on entisellä rauhanturvan suurvallalla 21 
henkilöä näissä tehtävissä ja 658 muissa, 
sinänsä ihan tarpeellisissa kriisinhallinta
toimissa. Eikö YK -tehtävissä enää tarvita 
hyviä miehiä ja naisia? O 

Vakuuta p ihatyöapula ine n jopa alle 5 minuut issa. 
www.vakuutakeikkatyo.fi ~ Eläke-Fennia 

Vakuuttamisen erikoisliike 
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MAAVOIMIEN SOTILAALLINEN 
KRIISINHALLINTA 

"Peacekeeping is not a job för soldiers, but they are the only ones 
who can do it." Dag Hammarsköld 

~uolustusvoimien tehtävänä on: 3) osallistuminen kansainväliseen 
sotilaalliseen kriisinhallintaan. Laki puolustusvoimista 11.5.2007/551 

M aavoimat otti vastuun 
maavoimien sotilaallisista 
kriisinhallintaoperaatioista 
uudessa johtamis- ja hal

lintojärjestelmässä vuoden 2008 alusta 
lukien. Pääesikunnan kansainvälisen osas
ton ja Puolustusvoimien Kansainvälisen 
Keskuksen sotilaallista kriisinhallintaa 
koskevat tehtävät jaettiin Maavoimien Esi
kunnalle ja Porin Prikaatille. Maavoimien 
komentaja apunaan Maavoimien Esikunta 
johtaa maavoimien kriisinhallintaorgani
saatiota, jonka kansallisena johtoportaana 
toimii Porin Prikaati. Kriisinhallintaorga
nisaatiolla tarkoitetaan sotilaallisissa krii
sinhallintaoperaatioissa olevia suomalaisia 
kriisinhallintajoukkoja, sotilastarkkailijoi
ta ja yksittäisiä esikuntaupseereita. 

Porin Prikaati kouluttaa ja ylläpitää 
maavoimien kriisinhallintaorganisaati
on Maavoimien Esikunnan alaisuudessa. 
Käytännössä tämä työ on hyvin merkittävä 
ja näkyvä osa kriisinhallinnan toimeen
panosta. Porin Prikaati on kansallisen 
puolustuksen tehtäviensä lisäksi pystynyt 
kehittämään kriisinhallintaorganisaation 
kansallista johtamista erityisesti koulu
tuksen sekä toiminnan ja resurssien suun
nittelun osalta. Merkittävänä toimijana 
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Kirjoittaja, everstiluutnantti Reima Helmi
nen palvelee Karjalan Prikaatin Esikun
nan esikuntapäällikkönä. 

0 ~ -~ • •• . ·~ 
1 

Kirjoittaja, majuri Hannu Teittinen pal
velee kansainvälisissä tehtävissä Maavoi
mien Esikunnassa Mikkelissä. 
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1 1uhunturvaajien koulutuksessa on Porin 
1 1 ikuutiin perustettu Kriisinhallintakes
w 

11 LAALLISEN KRIISINHALLINNAN 
,\STEITA 

Kriisinhallintaoperaatioissa on yhä 
111•mmän siirrytty perinteisestä Yhdisty

m 11.len Kansakuntien johtamasta rauhan-
1111 vaamisesta uudentyyppisiin kriisinhal
lintaoperaatioihin. Nykyisin lähes kaikki 
maailman konfliktit ovat valtioiden sisäi-
1111. Yli 90 % konfliktien uhreista on sivii
li jä. 1990-luvun alusta lähtien sisällisso
dissa on kuollut yli 3,5 miljoonaa ihmistä, 
niiden seurauksena 24 miljoonaa ihmistä 
011 joutunut jättämään kotinsa ja 18 miljoo
naa ihmistä on joutunut ulkomaille pako
laiseksi. Silmiinpistävää on, että valtaosa 
maailman konflikteista puhkeaa köyhissä 
maissa, erityisesti Afrikassa. Noin 80 % 
maailman 20 köyhimmästä maasta on jou
tunut sisällissodan runtelemaksi viimeisen 
15 vuoden aikana. 

Tulevaisuuden sotilaalliset konfliktit 
ovat pääosin alueellisesti rajoittuneita tai 
valtioiden sisäisiä. Lisäksi perinteisen so
dankäynnin sijaan yleistyvät epäsymmet
riset keinot. Pohjois-Afrikasta Lähi-idän 
ja Keski-Aasian kautta Kaakkois-Aasiaan 
ulottuva alue muodostaa laajan epävakau
den vyöhykkeen, jossa konfliktien synty
minen on todennäköisintä. Valtaosa län
simaihin heijastuvista turvallisuusuhkista 
syntyy tällä alueella. Konfliktien taustalla 
ovat usein historialliset syyt; kiistat ener
gianlähteiden, luonnonvarojen ja juoma
veden hallinnasta; etniset ja uskonnolliset 
jännitteet; yhteiskunnallinen ja taloudelli
nen epätasa-arvo sekä ihmisoikeuksien ja 
demokratian puutteeseen liittyvät tekijät. 

2010-luvun kansainvälisessä toimin
taympäristössä on varauduttava siihen, 
että entistä monimuotoisemmalle ja vaa
tivammalle kriisinhallintatoiminnalle on 
tarvetta. Kriisinhallinta edellyttää operaa
tioon osallistuvilta joukoilta entistä suu
rempaa joustavuutta, reagointinopeutta ja 
jatkuvaa sopeutumista muuttuvaan turval
lisuustilanteeseen. Haasteena ovat nopeaa 
liikkeellelähtöä edellyttävät, sotilaallisesti 
vaativat ja kaukana Euroopasta toteutetta
vat operaatiot. Muiden muassa joukkojen 
nopea toimintavalmius ja varautuminen 
strategiseen kuljetuskykyyn pitkillä etäi
syyksillä lisäävät kriisinhallinnan kustan
nuksia. 

Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhal
linta on puolustusvoimille luonteva tapa 
osallistua laaja alaisten turvallisuusuhki
en torjumiseen ennakolta sekä maamme 
turvallisuuden, talouden ja yhteiskunnan 
toimintaedellytysten turvaamiseen. Osal
listuminen kansainväliseen kriisinhallin
taan tukee samalla yhteistoimintakyvyn 
kehittämistä ja kansallisen puolustuksen 
uskottavuutta. Kansainvälisessä kriisin
hallinnassa käytetään pääosin samoja 
voimavaroja, joita on varattu kansalliseen 
puolustukseen. 

Kriisinhallinta on yhdistelmä eri siviili
ja sotilaskomponenttien toimia ja toimijoi
ta. Siviilikriisinhallinnan toimijat pyrkivät 
yhteiskunnan toimintaedellytysten pa
lauttamiseen neuvomalla ja kouluttamalla 
paikallisväestöä infrastruktuurin rakenta
misessa sekä pelastustoimen, hallinnon ja 
perusturvan luomisessa. Sotilasoperaation 
tehtävänä on tuottaa turvallinen toimin
taympäristö alueen siviiliväestölle ja sivii
likriisinhallinnan toimijoille. 
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MAAVOIMIEN OSALLISTUMINEN SOTI
LAALLISEEN KRIISINHALLINTAAN 

Marraskuussa 2008 Suomi osallistui 
yhdeksään kriisinhallintaoperaatioon noin 
700 . rauhanturvaajalla. Painopiste soti
laallisen kriisinhallinnan operaatioissa oli 
Länsi-Balkanilla, jossa Suomi osallistuu 
~osovossa natojohtoiseen KFOR-operaa
t1oon 460:lla ja Euroopan unionin johta
maan EUFOR Althea-operaatioon Bosnia
Hertse~ovinassa 50 rauhanturvaajalla. 
A..fgamstani ssa Suomella on ISAF-operaa
ttossa 110 sekä Tiadissa EUFOR Tchad/ 
R~'..'" .-operaatiossa 60 rauhanturvaajaa. 
L1säks1 osallistutaan neljään YK-johtoi-

se~n operaatioon sotilastarkkailijoilla ja 
esik~ntaupseereilla Liberiassa, Sudanissa 
Läh1-Id~ssä ja Kasmirissa. Georgian ETYj 
-operaatiossa maavoimilla on kaksi soti
lastarkkailijaa. 

Syksyllä ~00~ tehtyjen poliittisen linja
usten mukaisesti Suomi jatkaa kokonais
valtaisen panoksen antamista sotilaalli
seen kriisinhallintaan . Painopistealueina 
ovat. Länsi-Balkan ja Afganistan . Samalla 
t~tk1ta~n mahdollisuuksia vahvistaa osal
hstum1sta sotilaalliseen kriisinhallintaan 
Afrikan mantereella. 

Maavoimien kriisinhallintavalmiuksi
en kehittämisessä varaudutaan siihen että 
Suomi voi rahoituskehyksen mahdoliista-

Operaation edetessä siviili- ja s t ·z u · k . . . tiokäskyt (OPORD) .h . o l aa is~n rusmhallinnan painotus muuttuu. Operaa-
vm e1stavat operaatiota. 
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, umanaikaisesti: 
1\listua yhteen operaatioon merkittä-

11 \..ontribuutiolla sekä kahteen operaa-
111 pienemmällä kontribuutiolla 
llllpitää nopean toiminnan joukkoja 

,hniusvaatimusten mukaisessa lähtöval-
111111dcssa kuuden kuukauden ajan ja tarvit

rn lyhytkestoisessa operaatiossa ilman 

1ihloa sekä 
osallistua nopean toiminnan joukkojen 

1 m ciseen Follow-on-Force -tyyppiseen 

1p1 raatioon. 

Suomi on ollut tiiviisti mukana Euroo
,n unionin taisteluosastojen kehittämi
iSä. Joukkoja on asetettu korkeaan lähtö-

teistyössä, erityisesti Eurqopan unionin 
jäsenmaiden suunnitteluprosessin ja Na
ton kumppanuusjärjestelyjen tarjoamissa 
puitteissa. Kehitettävät suorituskyvyt eivät 
pääsääntöisesti saa olla irrallisia, pelkäs
tään kriisinhallintatehtäviin tarkoitettuja, 
vaan kansallisiin suorituskykytavoitteisiin 
pohjautuvia ja niitä tukevia. Merkittävässä 
roolissa on myös materiaalisen suoritusky-

vyn kehittäminen. 
Maavoimien osallistumista sotilaal-

ulmiuteen jo kaksi kertaa - vuonna 2007 
'luksan johtamaan ja vuonna 2008 Ruotsin 
1ohtamaan taisteluosastoon. Hyvistä val
misteluista huolimatta joukkoja ei lähetetty 
operaatioihin. Seuraavan kerran maavoi
mien joukot ovat mukana eurooppalai-
•!Ssa taisteluosastoyhteistyössä vuonna 

2011, jolloin maavoimat asettaa noin 100 
miehen vahvuisen osaston Hollannin joh
tamaan taisteluosastoon. Samanaikaisesti 
merivoimat perustaa rannikkojääkäriyksi
kön Ruotsin johtamaan taisteluosastoon. 

listen kriisinhallintasuorituskykyjen ke
hittämistyöhön johtaa Pääesikunta, joka 
jakaa työhön liittyvät joukkotuotantoteh
tävät maavoimille. Osallistuminen Na
ton rauhankumppanuuden suunnittelu- ja 
seurantaprosessiin (Planning and Review 
Process, PARP) ja operatiiviseen voima
varakonseptiin (Operational Capabili
ties Concept, OCC) edistää maavoimien 
kriisinhallintavalmiuksien kehittämistä. 
Euroopan unionin sotilaallisten suoritus
kykyjen kehittämisessä käytetään Naton 
standardeja ja Euroopan unionin joukko-
jen suorituskykyvaatimuksia, jotka ovat 
pitkälti yhdenmukaisia Naton vastaavien 
vaatimusten kanssa. Jatkossa suoritusky
kyjen kehittäminen koskee kaikkia puo
lustushaaroja yhteisen Goint) nopean toi-

KRIISINHALLINNAN SUORITUS
KYKYJEN KEHITTÄMINEN JA 

TUOTTAMINEN 

Kehitettävien sotilaallisen kriisinhallin
nan suorituskykyjen osalta lähtökohtana 
on, että maavoimat kehittää kansainväli
sesti yhteensopivia, monipuolisia ja laadul
liset kriteerit täyttäviä suorituskykyjä sekä 
osallistuu aktiivisesti monikansalliseen 
harjoitustoimintaan. Kehittämisen pai
nopiste on suorituskykyjen laadullisessa 
kehittämisessä ja monikansallisessa yh-

minnan kyvyn kehittämiseksi. 
Euroopan puolustusviraston EDA:n jo-

dolla laadittu pitkän aikavälin visio kuvaa 
mahdollista tulevaisuuden toimintaympä
ristöä ja tarvittavia sotilaallisia suoritus
kykyjä vuonna 2025. Visiossa painotetaan 
sitä, että tulevaisuudessa on varaudutta
va monikansallisiin ja useita keinovali
koimia yhdistäviin operaatioihin ympäri 
maailmaa. Haasteena on kyetä nopeaan 
toimintaan sekä varautua pitkäkestoisiin 
kriisinhallintasitoumuksiin. Materiaalivoi
mavarojen lisäksi tulevaisuuden haasteena 
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myos saada tarpeeksi pätevää, monia-
1 , osaamista edustavaa henkilöstöä 
, mtioihin. 
vtuuvoimien kansainvälisiin tehtäviin 

11 l oitettujen joukkojen ja kykyjen ke-
1 1 lminen perustuu kansalliseen joukko-
' ,tuntoon. Kehittämisprosessi perustuu 

11 ategisessa suunnitteluprosessissa mää
, lh llyyn puolustusjärjestelmän tavoite
ll 11111 sekä puolustusvoimien ja maavoi-
1 , n kehittämisohjelmiin. Kehittämisen 

l lhll\kohtana pidetään Euroopan unionin 
111 laallisessa voimavaratyössä kehitet-

1 111 referenssiyksiköiden suorituskyky-
111timuksia ja Naton joukkostandardeja. 

1 hteistoimintakykyyn liittyviä toimintoja 
1 hitetään Naton suunnittelu- ja seuranta
pmsessin kumppanuustavoitteiden avulla. 

Osallistumisen kansainvälisiin harjoi
tuksiin tukee ja kehittää maavoimien kykyä 
1 mllistua monikansallisiin sotilaallisiin 
l I lisinhallintaoperaatioihin. Harjoituk
ussa sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin 
tarkoitettuja joukkoja voidaan vertailla ja 

11 vioida yhteismitallisesti muiden maiden 
Joukkojen kanssa. Joukkojen arviointiin 
~tiytetään Naton operatiivisen voimava
rakonseptin arviointi- ja palautejärjestel
mää (Operational Capabilities Concept 
Evaluation & Feedback, OCC E&F) . Har
joituksiin ja arvioitaviksi lähetetään vain 
joukkoja, jotka kuuluvat maavoimien kan
sainväliseen joukkorekisteriin. 

Kansainvälisiin tehtäviin tarkoitettujen 
joukkojen valmiutta säädellään kansallisen 
suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon 
joukkojen valmiutta koskevat ilmoitukset 
ja sitoumukset sekä mahdolliset kansainvä
listen organisaatioiden tarpeet. Valmiuden 
säätely tapahtuu esimerkiksi henkilöstön 
sijoitusten tarkistamisen, toimintavalmius-

sitoumusten uudistamisen ja/tai materiaa
lin kohdentamisen keinoin. Joukko tai sen 
osa voidaan aktivoida kutsumalla siihen 
sitoutunut henkilöstö koulutukseen ja/tai 
palvelukseen joko valmiusosaston asetta
miseksi korkeaan valmiuteen (esim. EU:n 
nopean toiminnan joukko) tai joukon lä
hettämiseksi operaatioon. 

Operaation tai korkeaan lähtövalmiu
teen liittyneen valmiusajan jälkeen joukko 
pääsääntöisesti siirretään alempaan val
miuteen (21-60 vrk). Tämän aikana joukon 
kokoonpano, kalusto ja käyttöperiaatteet 
tarkastetaan saatujen kokemusten perus
teella sekä päätetään mal1dollisista muu
toksista ja joukon jatkokäytöstä. 

SUORITUSKYVYT KÄYTTÖÖN 

Uuteen operaatioon osallistuminen on 
ennen kaikkea poliittinen päätös. Suomen 
saatua tiedon uuden operaation suunnitte
lusta ja mahdollisesta perustamisesta Pää
esikunta osallistuu sotilaspoliittisiin neu
votteluihin.joissa tehdään selvitys Suomen 
osallistumismadollisuuksista. Tässä alus
tavassa valmistelussa käsitellään ainakin 
seuraavia asiakokonaisuuksia: 
- operaation yleistilanne 

alustavat osallistumismahdollisuudet 
(joukkorekisteri huomioiden) 
henkilöstön rekrytoinnin valmistelu 
vaatimukset joukkojen keskittämiselle 
ja huollon järjestelyille 
uhka-arvio vaihtoehtoineen 

- voimankäyttösäännöt 
- esitys käynnistettävistä toimenpiteistä 

Kriisinhallintaoperaatioon osallistumis
päätöksen jälkeen maavoimat osallistuu 
kriisinhallintaorganisaation tai kehysval-
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Nlssan 
BMW 
Vllldcaastl vaihtuva valhtoautovarasto 

Nissan, Saab, BMW, Chrysler, Jeep varaosat ja tarvikkeet 
UslvanlSleet 
Rengaspalvelut 

Noidan matkapuhelimet Ja lisävarusteet 
Operaattoripalvelut 
VHF-puheljmet ja lisävarusteet 
Navigointi ja GPS-paikannus 
Koiratuttcat 

Tervetuloa! 

Karikon Autotalo Oy 
Karikontie 
50600 MIKKELI 

Automyynti 
(015) 354 4230 
ma-pe 8.00-17.00 
la 10.00-14.00 

Huoltopalvelut 
Kori korjaamo 
Maalaamo 
(015) 354 4220 
ma-pe 7.30-16.00 
la suljettu 

Varaosapalvelut 
(015) 354 4240 
ma-pe 8.00-17.00 
la suljettu 

Matkapuhelinmyynti 
(015) 354 4248 
(015) 354 4241 
ma-pe 8.00-17.00 
la suljettu 

Hinauspalvelut 24h 
0500 153 050 

Vaihde 
(015) 35 441 

KARJKONJU/10TM# 
www.karikonautotalo.fi 
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11011 johtamaan joukkojen muodostamis-
1 okoukseen, jossa ilmoitetaan kansallinen 

mii istuminen ja siihen mahdollisesti liit
i vilt rajoitteet. Tavoitteena on, että maa
oimat lähettää operaatioihin vain kansain
nlisiin joukkorekistereihin ilmoitettuja 

1oukkoja. 
Aloitettaessa uutta operaatiota Puolus

tusvoimain komentaja luovuttaa suoma
luisen kriisinhallintajoukon johtovastuun 

lcensä operaation komentajalle. Tämä 
luovuttaa johtosuhteen edelleen operaa
lmalueelle sijoittuvalle joukkojen komen
lnjalle. Yleensä suomalainen joukko luo-
utetaan ns. "operatiiviseen kontrolliin" 

(Operational Control, OPCON) tehtävällä 
ulistettu) toimintavaltuuden luovutusasia-
1 irjalla (Transfer of Authority, ToA). ToA
usiakirjassa esitetään: joukon nimi, koko, 
Ulrkein aseistus ja ajoneuvot, johtosuhde 
suomalaiseen joukkoon sekä mahdolliset 
rajoitukset joukon käytössä. 

ToA -asiakirjan antamisen jälkeen on 
1,..ansallinen johtosuhde operaatiossa ole
vaan joukkoon ainoastaan hallinnollinen 
ja logistinen. Maavoimat vastaa huollon 
ja henkilöstötäydennysten toimittamisesta 
operaatioalueelle. Kriisinhallintaorgani
saation henkilöstöä vaihdetaan pääsääntöi
sesti kahdesti vuodessa. Maavoimien Esi
kunta vastaa puolustusvoimien palkatun 
henkilökunnan rekrytoinnista operaatioi
hin, reserviläisten ja evp-henkilöstön osalta 
vastuu rekrytoinnista on Porin Prikaatilla. 
Maavoimat seuraa tilannetta operaatioissa 
osana maavoimien tilannekuvaa. Kriisin
hallintaorganisaatio raportoi tilanteestaan 
Porin Prikaatiin viikoittain tai tilanteen 
mukaan useamminkin. Operaatioon osal
listuvat maat sopivat monikansalliselle 
kriisinhallintajoukolle annettavasta kan
sallisesta tuesta monikansallisessa koor-

dinaatioryhmässä (Multin~tional Coordi
nation Group, MCG). 

Sotilaallisen kriisinhallinnan toiminnan 
ja resurssien suunnittelu on ·osa maavoi
mien sminnittelukokonaisuutta. Kriisin
hallintarahoituksen käytännön suunnittelu 
tapahtuu Porin Prikaatissa osana prikaa
tin toiminnan ja resurssien suunnittelua. 
Joukkoihin tehtävillä tarkastusmatkoilla 
ohjeistetaan kriisinhallintajoukkojen toi
minnan ja resurssien käytön suuntalinjat. 
Joukkojen kansalliset tehtävät ja niihin 
käytettävät resurssit käsketään vuosittain 
kriisinhallintajoukkojen komentajien neu
vottelupäivillä. 

Kriisinhallintaorganisaatio tilaa tarvit
semansa huollon Porin Prikaatista. Porin 
Prikaatin Esikunta suunnittelee ja käskee 
huollon toteutuksen ja tilaa huollon pal
velut Länsi-Suomen Huoltorykmentiltä. 
Vuoden 2009 alussa Maavoimien Mate
riaalilaitoksen Esikunnan kokoonpanoon 
perustettu strategisten kuljetusten suun
nittelu- ja johtoelin FINMCC (Finnish 
Movement Coordination Centre) vastaa 
kriisinhallintajoukkojen tarvitsemista kul
jetuksista operaatioalueen ja Suomen vä
lillä. Strategista lentokuljetuskapasiteettia 
Suomi on hankkinut natoyhteistyön puit
teissajo muutaman vuoden ajan käynnissä 
olleen SALIS-järjestelyn (Strategic Airlift 
Interim Solution) sekä tulevaisuudessa uu
den kuljetusjärjestelyn, SAC:n (Strategic 
Airlift Capability) kautta. 

Kriisinhallintaoperaation päättyessä tai 
Suomen vetäytyessä operaatiosta Pääesi
kunta esittelee kriisinhallintaorganisaati
on muutoksen poliittiselle johdolle sekä 
ilmoittaa asiasta operaation strategiselle 
ja operatiiviselle johdolle. Maavoimien 
Esikunta ilmoittaa asiasta monikansallisen 
joukon muille osallistujavaltioille koor-
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dinaatioryhmässä tai muuhun toimintaan 
liittyen. Operaation päättäminen suunnitel
laan ja jo~de~aa~ linjaorganisaatiossa, jota 
tuetaan en toimialojen asiantuntijoilla. 

KOHTIPUOLUSTUSHAAROJEN 
YHTEISTOIMINTAA 

Suomen nykyinen, noin 700 rauhan
turvaajan kriisinhallintaorganisaatio on 
vähemmän kuin puolet verrattuna vuosiin 
jolloin osallistuimme YK:n johtamiin ope~ 
ra~tioihin jopa kolmella rauhanturvapa
talJoonalla samanaikaisesti. Väkilukuun 
suhteutettuna Suomi luovuttaa kuitenkin 
e~elle~~ merkittävästi sotilaita eri orga
msaat101den johtamiin kriisinhallinta
operaatioihin. Lukumääräisesti suurten 
jo~~ojen sijaan keskitymme nyt nopean 
tmmmnan joukkoihin, erityisosaamiseen 
ja korkean teknologian käyttöön. Sotilaal
linen kriisinhallinta kytketään myös entis
tä kiinteämmäksi osaksi puolustusvoimien 
muuta toimintaa. 
. Huolimatta nykyisestä kehityksestä, 
Jossa korostuu erityisosaaminen ja korkea 
teknologia, maavoimien näkökulmasta on 
edelleen tarve osallistua jalkaväkijouk
kona "perusoperaatioihin". Operaatiossa 
oleva pataljoona on erinomainen koulu
tusympäristö Porin Prikaatin kouluttamil
le valmiusjoukkosotilaille koulutettaessa 
he_i_st_ä rau~anturvaajia entistä vaativampiin 
kri1smhallmtaoperaatioihin. 

Kansainvälisen yhteisön epäonnistuneet 
rauhanturvaoperaatiot Balkanilla ja Afri
kassa osoittivat , että kriisinhallinta joukolla 
pitää olla selkeä tehtävä ja oikein mitoite
tut toimivaltuudet. Voimankäytön sääntö
jen ja voimankäyttövälineiden on vastatta
va operaatioalueella vallitsevaan uhkaan. 
Valtuuksia ja keinoja on valmistauduttava 
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ja tarvittaessa pystyttävä käyttämään koko 
laajuudessaan. Ellei sotilasjoukolla ole 
osapuolten tiedostamaa toimintakykyä ja 
uskottavuutta, tehtävän suorittaminen vaa
rantuu. 

Maavoimien näkökulmasta kriisinhal
lintavastuun ja sitä myötä vuosikymmen
ten traditioiden siirtäminen maavoimille 
on monista epäilyksistä huolimatta on
nistunut hyvin . Pelättyä kansallisen tuen 
tason notkahdusta operaatioiden suuntaan 
ei tapahtunut. Yhteistoiminta puolustus" 
voimissa eri osapuolten välillä on toiminut 
erinomaisesti - kehitettävää toki on vielä 
monella toiminnan osa-alueella. 

Uutena haasteena tulevaisuudessa on 
P~~lustusha~ojen ja viranomaistahojen 
vah~e_n yhteistoiminta kriisinhallintaope
raat101ssa. Operaatiot ovat jatkossa entistä 
korostuneemmin puol ustushaarojen yhteis
operaatioita, joihin siviilikriisinhallinnan 
toimijat tuovat oman erikoisosaamisensa. 
Puolustusvoimien ja siviiliviranomaisten 
yht~istoiminnalla on Suomessa jo pitkät 
pennteet. Tämä konsepti ja osaaminen 
pitää entistä korostuneemmin viedä myös 
Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaan 
kriisien hallintaan. o 
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RIISINHALLINTAJOUKKOJEN 
MATERIAALISEN SUORITUS

KYVYN KEHITTÄMINEN 

riisinhallintajoukkojen materi
aalisen suorituskyvyn kehittä
misen kannalta uudet nopeasti 
toimeenpantavat operaatiot 

11t korostaneet lisääntynyttä suojan tar-
1ta, materiaalin soveltuvuutta kuumiin 

1losuhteisiin sekä joukon nopean toimeen
p11non vaatimusta. Joukon nopea toimeen
p11no puolestaan edellyttää, että pääosa 
1oukon kalustosta on ilmakuljetuskelpoista 
111 ennen kaikkea sitä, että joukon kalusto 
on joko perustajan hallussa tai korvamer-
1 ittynä nopeasti kohdennettavissa ilman 
111kaa vievää materiaalin etsintää. 

moJAN PARANTAMINEN 

Suojan suoja koostuu henkilökohtai
sesta suojavarustuksesta sekä tehtävän 
edellyttämistä suojatuista ajoneuvoista. 
Joukoille kohdennetaan tai hankitaan erik
seen kansainvälisen vertailun hyvin kestä
vät henkilökohtaiset suojavälineet. Joukot 
varustetaan parhailla sotavarusteeksi hy
väksytyillä henkilökohtaisilla suojavarus
teilla (suojaliiveillä, kypärällä, suojeluva
rustuksella). Joissain tapauksissa suojaa 
parannetaan hankkimalla uusia suojaväli
neitä ensisijaisesti kriisinhallintajoukkojen 
käyttöön. 

Joukkojen suojaa parannetaan hankki
malla suojattuja (panssaroituja) maasto
henkilöautoja ja suojattuja raskaita maas
tokuorma-autoja. Suojattujen ajoneuvojen 

Kirjoittaja , everstiluutnantti Risto Rau
vanto palvelee Maavoimien Esikunnassa 
( 1.4. lukien Maavoimien Materiaalilaitok
sen Esikunnassa). 

tarjoama suoja kestää kiväärikaliiberiset 
osumat ja antaa suojaa sirpaleilta. Osa 
hankittavista panssaroiduista maastohen
kilöautoista hankitaan nykyisin käytössä 
olevaa vahvemmalla suojalla. Lisäksi tut
kitaan eri mahdollisuuksia parantaa ole
massa olevien panssaroitujen ajoneuvojen 
suojaa erilaisilla lisäsuoja -ratkaisuilla 
(komposiitti , lisäpanssarointi). 

Pioneeriyksiköille on hankittu jo aiem
min panssaroituja työkoneita , joita on vii
meksi käytetty Libanonissa. 

Perusratkaisu tulevissa operaatioissa 
onkäyttää miehistön kuljetukseen ensisi
jaisesti kotimaisia kuljetuspanssarivaunuja 
(SISU XA-185, XA-203 ja tulevaisuudes
sa ehkä myös XA-360) ja panssaroitu
ja maastohenkilöautoja. Osa suojatuista 
maastohenkilöautoista varustetaan ny-
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kyistä paremmalla suojalla. Myös kulje
tuspanssarivaunujen tarjoamaa suojaa py
ritään parantamaan . Panssaroituja raskaita 
maastokuorma-autoja käytetään keskitys
ja huoltokuljetuksiin, ja näiden osalta tyy
dytään panssaroimaan ajoneuvon ohjaamo 
vastaamaan kuljetuspanssarivaunun anta
maa suojaa. 

OLOSUHDE- JA ILMASTOTEKUÄT 

Mahdollisten operaatioalueiden sijainti 
kuumissa ja mahdollisesti kosteilla alu
eilla on tuonut mukanaan uuden haasteen . 
Suomalainen puolustusmateriaali ja sota
varusteet on suunniteltu ja tehty kotimaan 
ilmasto- ja olosuhdevaatimuksiin. Niitä ei 
ole lähtökohtaisesti suunniteltu kestämään 
esimerkiksi keskisessä Afrikassa vallitse
via lämpötilaolosuhteita. 

Euroopan Unionin taisteluosastoihin 
osallistumisen myötä olemme kuitenkin 
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Miehemme Säkylässä. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

lloutuneet päivystysvuorossa lähtemään 
11111utamassa vuorokaudessa 6000 km:n 

11~ l!llä Brysselistä toimeenpantavaan 
11wraatioon, mikä operaatioalueena kattaa 

1 tllnnössä kaikki ilmastovyöhykkeet. 
Suomalaisen sotavarustuksen kylmän
lltävyys ei ole meille ongelma, mutta 

ilosuhteet kuumimmissa ilmasto-olosuh
tc 1ssa ovat meille haaste. Kuumat ilmasto
ilosuhteet asettavat vaatimuksia niin vaa
li tukselle, majoituskalustolle , ajoneuvoille 
1 utn räjähtävälle materiaalille . 
< >lcmme kehittäneet käyttäen suomalaisten 
1 okemuksia Eritrean UNMEE-operaatios-

.1 hyväksi kuumiin olosuhteisiin sopivan 
l otimaisen keveän maastoasujärjestelmän, 
1ota valmistetaan sekä aavikko- että vii
lnkkokuvioisena. Majoitus on ratkaistu 
1 chittämällä nopean toiminnan joukoille 
l..otimainen ilmastoitu ja hyönteis- ja ma
ti:lijasuojattu majoitusteltta. 

Olemme kehittäneet kuumiin olosuh
ti:isiin lähetettäville ajoneuvoille tropika
lisointisarjat, joilla nostetaan ajoneuvojen 

käyttölämpötila-aluetta. IGiytännön haas
teina ovat olleet hiekkasuodatus, jäähdytys 
ja ilmastointi. Osaan ajoneuvoista vaih
detaan myös suuremmat polttoainetankit 
toimintamatkan pidentämiseksi. Uusien 
ajoneuvojen osalta jo ajoneuvon vaati
muksissa otetaan huomioon mahdollinen 
käyttö kuumissa olosuhteissa. 

Suurin ja vaikein haaste kuumista olo
suhteista kohdistuu ampumatarvikkeisiin 
ja muuhun räjähtävään materiaaliin. Näi
hin kohdistuu kolme merkittävää haastet

ta: 
- ne on voitava kuljettaa turvallisesti toi-

mialueelle, 
- niiden on kestettävä varastointia kuu
missa ja mahdollisesti kosteissakin olo

suhteissa, ja 
- niiden on tästä huolimatta oltava käyt-

töturvallisia. 
Tämän ratkaisemiseksi käynnistettiin 

2005 testausohjelma, jonka tarkoitukse
na oli selvittää, voidaanko testattavaksi 
valittujen ampumatarvikkeiden ja muun 

Sadekaudella 
maasto on pet

tävää. Tsha
din Abeche 
28.12.2008. 
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Only Up-to-the-minute lnformation 

Permits Targeted Action. 

Military decisions are based 
on hard facts. The required in
formation must be gathered dur
ing the day, at night and often 
at great distances. Clear vision 
is a must. ldeally, this means 
the ability to aisa determine the 
target coord inates using the 
observat ion instrument and 
transfer this information to the 

command center. This data is 

obtained by means af an 
integrated laser rangefinder, a 
compass and GPS. 

-. ·. -)' -,. : ~,,. ,·-
l, . 

. . /.:····--·-.,,,i..-· .. 
Nestor is currently the 
only compact obsnvation 
instrument that, in addition 
to its function as binoculars. 

. ( . ,- - l~/ . ,. 
also permits the superimpqsition of daylight 
and thermal images in order to determine 
and transmit positiona! data. 

Porrassalmenkatu 13 A 2 
50100 Mikkeli 

We make it vis ible. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1 1jUhtävän materiaalin käyttö- ja varas
lointilämpötiloja nostaa ja onko kyseinen 
materiaali kuljetettavissa turvallisesti toi
mialueelle. Testauksen tuloksena meillä 

111 pääosa kriisihallintajoukkojemme käyt
lmästä räjähtävästä materiaalista testattu 

111 testattujen nimikkeiden osalta käyttö- ja 
arastointilämpötiloja on voitu nostaa. 

Testausta jatketaan uusien nimikkeiden 
lisäämiseksi ja jo testattujen osalta niiden 
mahdollisen varastointiajan pidentämisek
u ja nykyisten käyttörajoitusten poistami
,:ksi. Kyseessä on pitkä prosessi, koska 
hden nimikkeen testaus saattaa kestää 1 
1 1/2 vuotta ja testi saattaa myös osoit-

t1ta, ettei kyseinen tarvike sovellu kuumiin 
olosuhteisiin. Uusia ampumatarvikkeita 
hankittaessa pyritään samalla selvittämään 
~uoraan valmistajalta materiaalin sopivuus 
kuumiin olosuhteisiin. 

ILMA-JA 
MERIKULJETUSKELPOISUUS 

Nopean toiminnan joukot vaativat jou
kon materiaalilta, että sen oltava kuljetet
tavissa operaatioalueelle kaikilla mahdol
lisilla kuljetusmuodoilla (maa-, rautatie- , 
ilma- ja merikuljetus). Erityisen haastavaa 
on ilmakuljetuskykyinen materiaali . 

Materiaalin tai sotavarusteen (ajoneu
von) ilmakuljetuskelpoisuus merkitsee 
paljon muutakin kuin valmistajan anta
maa ympäripyöreää mainosluonteista il
moitusta materiaalin sopimisesta C-130:n 
rahtitilaan. Tämän perusasian lisäksi on 
huomioitava, mahtuuko kyseinen väline 
antenneineen, varustelaatikoineen ja ase
lavetteineen todella kyseisen kuljetusko
neen sisälle ja pystytäänkö se lastaamaan 
koneeseen ilman että lastausrampin suurin 
sallittu paino ylittyy ja antennit eivät kolhi 

lastattaessa koneen kattoa, Vaikka materi
aali vielä sopiikin koneeseen, on vielä las
kettava, millaisella kuormalla kuljetuskone 
pystyy operoimaan ja onko kokonaislasti
tilan ja -painon käyttö järkevää. 

Koska Suomella ei ole omaa kykyä 
strategisiin ilmakuljetuksiin, joudumme 
käyttämään siviilirekisterissä olevia rahti
koneita. Tästä taas seuraa, että joudumme 
luokittelemaan materiaalimme sellaiseksi, 
että se on kuljetettavissa kansainvälisten 
ilmakuljetusmääräysten mukaan. Tämä on 
hyvä asia materiaalin käyttö- ja varastoin
titurvallisuuden kannalta, mutta ymmärret
tävästi tämä haittaa ja hidastaa erityisesti 
räjähtävän materiaalin kuljetusluokitusten 
saamista. 

YHTEENVETO 

Sitoutumisemme Euroopan Unionin 
taisteluosastojen kaltaisiin nopean toimin
nan joukkoihin on asettanut mittavia haas
teita sotamateriaalimme kehittämiselle ja 
olemassa olevan kaluston modifioimiselle. 
Samalla osallistumisemme on toiminut 
myös katalysaattorina nopeuttaen kehi
tystyötä , johon olisimme joka tapaukses
sa joutuneet. Materiaalisen suorituskyvyn 
kehittäminen on kuitenkin jatkuvaa pitkä
jännitteistä työtä , jotta kykenemme vas
taamaan myös tulevaisuuden haasteisiin . 
Meidän on kyettävä osaltamme turvaa
maan joukkojemme palvelusturvallisuus , 
ja varustamaan valtiojohtomme päättämiin 
vaativiinkin kriisinhallintatehtäviin lähte
vät joukkomme määrällisesti riittävällä ja 
laadullisesti ensiluokkaisella materiaalilla, 
joka on myös kuljetettavissa operaatioalu
eelle. D 

67 



EUROOPAN UNIONIN 
POHJOISMAINEN TAISTELU

OSASTO 
SUOMALAISOSIEN KOULUTUSJÄRJESTELYT 

Suomi on osallistunut Euroopan 
Unionin nopean toiminnan jouk
kojen valmiusvuoroon kahdesti. 
Ensimmäisen kuuden kuukauden 
vuoron hoiti Saksa - Hollanti _ Suo
mi -taisteluosastoon kuulunut osasto 
vuoden 2007 alussa. Toinen vuoro 
tuli Pohjoismaisen taisteluosaston 
suomalaisosien vastuulle alkuvuo
desta 2008. 

E 
uroopan Unionin kehittäessä 
omaa kriisinhallintakykyään 
se määritti nopean toiminnan 
joukkojen osalta mm. seuraa

via_ vaat!muksia: toiminnan pitää perustua 
sotilaallisesti omavaraisiin taisteluosas
toihin, joiden henkilöstövahvuus on noin 
15?0 :. 2000 henkilöä. Joukon on kyettävä 
kaikknn EU:n kriisinhallintatehtäviin (ns. 
Petersberg + -tehtävät) humanitaarisista 
ja. pelas~ustehtävistä aina rauhanpalautta
miseen Ja konfliktin jälkeiseen vakautta
miseen. Toiminta on kyettävä aloittamaan 
operaatioalueella 10 vuorokaudessa EU:n 
päätöksestä. Joukon toimintasäde on 6000 
km Brysselistä ja toiminta-aika 30 _ 120 
vrk. Taisteluosastoa ei rotatoida operaati
on aikana. 
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Molempien osastojen valmius
aikaa edelsi 6 - 8 kuukauden kou
lutusjakso. Tässä kirjoituksessa 
tarkastellaan Pohjoismaisen taiste
luosaston suomalaisosien vuosina 
2007 ja 2008 toteutettuja koulutus
järjestelyjä painopisteen ollessa kra
naatinheitinosaston koulutuksessa. 

Kirjoi~taja, _everstiluutnantti Rolf Kullberg 
palveli Porin Prikaatin Kriisinhallintakes
kuksen ensimmäisenä johtajana J .1.2007 
- 3] .12 .2008. Hän siirtyi reserviin vuoden 
2009 alussa. 

On huomattava, että EU:n taisteluosas
tokonsepti ei asettanut kriisinhallinta-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

111lle uusia tehtäviä, vaan konseptilla 
1 lllllln nopeampaan reagointiin sekä pa-
11puun suorituskykyyn. 
1 ihjoismaista taisteluosastoa edeltä-

11 Saksa - Hollanti - Suomi -taistelu-
1~ton (DBG) kokonaisvahvuus oli noin 

000 sotilasta, joista suomalaisten osuus 
111 161. Suomen osaston runkona oli 117 
1l1luan muodostama suojauskomppania. 

1 hustoon kuuluivat lisäksi esikuntaosat 8, 
111 laspoliisiosasto 3 sekä tiedusteluosat 

edeltää yhteinen koulutu~- ja valmiste
lujakso. Tämän jakson aikana joukkue -
komppaniatasoinen koulutus toteutetaan 
kansallisesti ja toiminta taisteluosastona 
harjoitellaan monikansallisesti. Valmius
aikana joukot olisivat valmiudessa koti
maassaan. Joukon tarvitsemaa materiaalia 
voitaisiin tarvittaessa varastoida ennak

koon ulkomailla. 

TOIMINNAN VALMISTELUT JA 

HENKILÖSTÖVALINNAT 

Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron ja Ir-
1 innin muodostaman Pohjoismaisen tais-

luosaston (NBG) kokonaisvahvuus nousi 
lllhes 3000 sotilaaseen.joista suomalaisten 
11.uus oli 221. Suomen osaston rungon 
muodosti 85-henkinen kranaatinheitin
osasto. NBG:n suomalaiset osat kuuluivat 
hullinnollisesti Porin Prikaatin Kriisinhal
lintakeskuksen alaisuuteen. 

1 <\IST ELUOSASTOJEN 
1<:HI'IT ÄMINEN SUOMESSA 

Nopean toiminnan joukkojen suunnitte
luvaiheessa Suomessa päätettiin, että tais
teluosastojen henkilöstö koostuu palkatus
ta sotilashenkilöstöstä ja sopimussotilaista 
( valmi ussotilaista) . Tavoitteena oli saada 
palkatun henkilöstön osuus 40 %:iin ko
konaisvahvuudesta. Näin ollen reservistä 
rekrytoidun henkilöstön osuudeksi jäisi 60 
% vahvuudesta. 

Valmiussotilaat rekrytoitiin rauhantur-
vareservistä ja valmiusjoukkokoulutuksen 
saaneista reserviläisistä. Taisteluosaston 
henkilöstö allekirjoitti palvelussitoumuk
sen, jossa se sitoutui valmiusajan vaati
maan viiden vuorokauden lähtövalmiu-

teen. 
Lisäksi päätettiin, että valmiusaikaa 

Taisteluosaston henkilöstön valintape
rusteiksi määritettiin mm: 
- Suomen kansalaisuus 
- ikä hakiessa 18 - 45 vuotta 
- hyvä terveys (palveluskelpoisuusluok-

ka A) 
- hyvä fyysinen kunto (Cooper vähintään 

2 400 m, HKI 4,0) 
- hyvin suoritettu varusmiespalvelus 
- soveltuvuus yhteistoimintaan vaikeis-

sakin olosuhteissa (soveltuvuustesti) 
- moitteettomat elämäntavat, ei rangaistu 
- ajokortti (BC luettiin eduksi) 
- upseereilla ja sotilaspoliisitehtäviin 

hakeutuvilla hyvä englannin kielen tai
to (YKI, keskitaso) 

Hakemuksia Pohjoismaiseen taistelu
osastoon (NBG) tuli yhteensä 450. Ha
kijoista 350 kutsuttiin valintatilaisuuteen 
Porin Prikaatiin helmikuussa 2007. En
simmäisen valintatilaisuuden perusteella 
joukkoa ei saatu kaikkien tehtävien osalta 
täyteen, vaan jouduttiin järjestämään uusi 
hakukierros sekä ns. henkilökohtaisia täs
mähakuja lähinnä tiettyä erityisosaamista 
vaativien tehtävien osalta. 
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Valintatilaisuuden yhteydessä järjestet
tiin: 
- lääkärin ja hammaslääkärin tarkastuk-

set 
- 12 minjuoksutesti (Cooper) 
- lihaskuntotesti 
- uintitesti (200 m) 
- haastattelut 
- psykologiset testit sekä 
- englannin kielen testi. 

Porin Prikaati lähetti valituille kirjal
lisen ilmoituksen valinnasta. Hakijan tuli 
ilmoittaa tarjotun tehtävän vastaanottami
sesta 13.4.2007 mennessä. 

Osastoon valitusta henkilöstöstä aikai
sempaa kriisinhallintak.okemusta oli noin 
yhdellä kolmasosalla. Naisia joukossa oli 
14 (6,3 %). Puolustusvoimien palkattua 
henkilöstöä oli 31 % joukon vahvuudesta 
26:sta eri joukko-osastosta tai laitoksesta. 
Reservin suuri osuus (69 %) johtui osaston 
lukuisista erityisalojen sivii!ikoulutusta 
vaativista tehtävistä. Osaston keski-ikä oli 
28 vuotta. 
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POHJOISMAISEN TAISTELUOSASTON 
KOKOONPANO 

NBG:n suomalaisosien kokonaisvah
vuus oli siis 221 sotilasta. Osasto jakautui 
kahdeksaan kokonaisuuteen: esikuntaosas
tot (OHQ ja FHQ) 16, kranaatinheitinosas
to 85, suojeluosasto 31, tiedusteluosat 33, 
paikkatietoryhmä 6, sotilaspoliisiosasto 
10, sensorijaos 24 ja kansallinen tukielin 
(NSE) 16. 

Osastojen suuresta lukumäärästä ja 
niiden erilaisuudesta johtuen tuottamis
ja koulutusvastuuta oli jaettava useam
man joukko-osaston ja laitoksen välillä. 
Tuottajajoukk:o-osastoina toimivat Porin 
Prikaatin lisäksi Pioneerirykmentti, Viesti
koelaitos sekä Puolustusvoimien Tieduste
lukeskus. 

Koko osastolle yhteisesti annettavas
ta koulutuksesta vastasi Porin Prikaati. 
Osastokohtaisesta tuottamisesta vastasivat 
edellä mainitut joukko-osastot. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

Kranaatinheitinosasto/41.,RRBINBG ryh

mäkuvassa. 

( >ULUTUKSEN PERUSTEET 

Koulutuksen tulisi aina perustua jou
~olle määritettyihin suorituskykyvaati
muksiin. Kehysvaltiona toiminut Ruotsi ei 
tarkkoja vaatimuksia kyennyt esittämään, 
1oten suomalaiset osastot joutuivat määrit
tämään omat suorituskykyvaatimuksensa. 

Esimerkiksi kranaatinheitinosastolle 
määritettiin seuraavat vaatimukset: 

tukee taisteluosastoa epäsuoralla tulel
la operatiivisten vaatimusten mukaises
ti käsketyiltä tuliasema-alueilta, tuli
asemat on kyettävä suojaamaan tulitoi
minnan aikana 
kykenee käyttämään sirpale-, valo- ja 
savulaukauksia 
toteuttaa operaatiojohdon edellyttämät 
tulen johto- ja valvontatehtävät pl. il
masta maahan tulituki (CAS) 

- ylläpitää ja jakaa tilannekuvaa 
- tukee joukkoja alistamalla tulenjohto-

ryhmiä 
toimii Nato-tulikomentojen perusteella 
ja Nato-koordinaatistossa 

- siirtyy 300 km vuorokaudessa ilman 
polttoainetäydennystä ja 
kuljettaa mukanaan omat ampumatar
vikkeet (4 x JV + 1 x KRH DOS). 

Muille osastoille laadittiin vastaavan
laiset vaatimukset, jotka toimivat koulu
tuksen suunnittelun perustana. Kuuden 
kuukauden koulutusaika päätettiin jakaa 
kolmeen vaiheeseen: 
1. Kansallinen koulutusvaihe, 
2. Kansainvälinen erikoiskoulutusvaihe ja 
3. Kansainvälinen yhteiskoulutusvaihe. 
Ajankäytön perusteet saatiin kehysvaltiol-

ta. 

KOULUTUKSEN JÄRJESTELYT 

Kansallinen koulutusvaihe 

Joukolle jaettu henkilö- ja joukkokoh
tainen varustus oli monipuolista ja osiltaan 
niin uutta, että aikaisempaa käyttökoke
musta ei ollut edes aikaisemman EU -jou
kon osalta. Tämä yhdistettynä käyttöön 
saatuun ajoneuvo- ja työkonekalustoon 
aiheutti sen, että kansallinen koulutusvai
he päätettiin jakaa ajoneuvokoulutukseen, 
yhteisharjoitusjaksoihin sekä osastokoh
taisiin koululutusjaksoihin. 

Ajoneuvokoulutus toteutettiin vuoden 
2007 touko- ja kesäkuussa kahdeksan vii
kon pituisen kurssin aikana. Kurssin ta-
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voitteena oli kouluttaa osallistuneille joko 
puolustusvoimien BECE- tai BC-luokan 
ajokortti tai XA-203/XA-185 panssari
ajoneuvoluokan aja ja-/ johta jaoikeudet. 
Kurssi sisälsi teoria-, ajoharjoittelu- ja ajo
kokemusvaiheet päättyen kuljettajatutkin
toihin. 

Pääjoukko astui palvelukseen Porin 
Prikaatiin heinäkuun alussa. Tällöin alkoi 
kahden viikon mittainen yhteisharjoitus
jakso 1 (YHJ 1). Tähän koulutustilaisuu
teen osallistuivat kaikki taisteluosastoon 
valitut. Koulutuksen järjestelyistä vastasi 
Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskus. Jak
son tavoitteena oli, että koulutettavat: 
- varustetaan henkilökohtaisella varus

tuksella 
- osastot varustetaan niille kuuluvalla 

joukkokohtaisella materiaalilla ja ajo
neuvoilla 

- tuntevat kansainvälisen toiminnan pe
rusteet 

- tietävät ja hallitsevat kriisinhallintateh
tävässä toimivan sotilaan perustiedot ja 
-taidot 

- sisäistävät ja hallitsevat sotilaan käyt-

täytymisen kriisinhallintatehtävässä 
- tuntevat ja sisäistävät voiman käytön 

periaatteet sekä hallitsevat aseen käy
tön erityispiirteet kriisinhallintatehtä
vässä 

- sisäistävät sodan oikeussäännöt 
- tuntevat kriisinhallintaoperaatioihin 

vaikuttavat kansainväliset ja kansalliset 
määräykset 

- hallitsevat kansallisen viestikaluston ja 
- osaavat englanninkielisen viestiliiken-

teen perusteet. 

YHJ l:n jälkeen osastot siirtyivät eri 
tuottajajoukko-osastoihin neljän viikon 
ajaksi. Porin Prikaatiin jäivät kranaatinhei
tinosasto, sensorijaos , sotilaspoliisiosasto 
jaNSE. 

YHJ 2 järjestettiin Porin Prikaatissa 
13.- 21.8.2007. Kaikki osastot saapuivat 
jälleen yhteiseen koulutustapahtumaan, 
jonka tilannepohjana oli kriisinhallintateh
tävään käsketyn joukon operaation aloit
taminen mukaan lukien kriisinhallintateh
tävään liittyvien perustietojen ja -taitojen 
opettaminen ja niihin harjaantuminen. Ta-

NBG: n kranaatinheitinosaston joukkojenhallintaharjoitus Säkylässä valmius jaksolla . 
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11ittcena oli, että koulutettava: 
hallitsee henkilökohtaisten aseiden ja 
tuisteluvälineiden käytön, 
ymmärtää voimankäytön oikeutuksen 
cri tilanteissa ja osaa soveltaa voiman 
käytön porrastusta käytännön voima
käyttötilanteissa, 
tuntee tukikohdan puolustusjärjestelyt 
1a osaa tukikohdan puolustustaistelun 
yhteistoiminnassa muun tukikohdassa 
olevan joukon kanssa, ja 
tietää tilannejohtajan tehtävät. 

YHJ 2 oli sovellettu harjoitus jakso, jos
,11 joukko majoittui maastossa tukikohta
olosuhteissa. Jakso sisälsi lukuisia sovel-
1~ Ituja ammuntoja sekä taisteluammuntoja. 
"t' HJ 2:n jälkeen kansallinen koulutus vaihe 
päättyi ja osastot siirtyivät takaisin tuotta-
1ujoukko-osastoihinsa. 

Kansainvälinen erikoiskou}utusvaihe 

Kansainvälinen erikoiskoulutusvaihe 
alkoi elokuun lopussa ja kesti lokakuun 
loppuun. Tämän vaiheen painopiste oli 
joukkokohtaisessa erikoiskoulutuksessa 
yhdessä muiden taisteluosaston osallistu
javaltioiden kanssa. Harjoitukset pidettiin 
pääosin Ruotsissa. Koulutusvaiheen aika
na toteutettiin myös yksikkökohtainen ar
viointi (self evaluation level 1). 

Vaiheeseen sisältyi esikuntaharjoituk
sia, taisteluharjoituksia sekä ammuntoja 
monikansallisessa kokoonpanossa osas
toittain vaihteleva määrä. 

Kansainvälinen yhteiskoulutusvaihe 

Kansainvälinen yhteiskoulutusvaihe 
käsitti vuoden kaksi viimeistä kuukaut
ta. Jakson tärkein harjoitus oli Pohjois-

Pohjois-Ruotsissa Badenissa toteutettiin marraskuussa 2007 NGB:n pääsotaharjoitus . 
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Ruotsissa marraskuussa toteutettu koko 
Pohjoismaisen taisteluosaston yhteinen 
Nordic Resolution -harjoitus. Harjoituksen 
ensimmäisenä tavoitteena oli joukkojen 
keskittäminen ja toisena tavoitteena ope
raation käynnistämisen harjoittelu. Ennen 
varsinaista harjoitusta suomalaisosat olivat 
olleet useita viikkoja yhteisharjoituksissa 
oman "isäntäyksikkönsä" kanssa. 

Nordic Resolutionin aikana toteutettiin 
myös Pohjoismaisen taisteluosaston koko
naisarviointi. 

Koulutusvaiheen loppuun mennessä 
taisteluosaston suomalaisosat saavuttivat 
sellaisen koulutuksellisen ja materiaalisen 
valmiuden, että operaatioon lähtö olisi ol
lut mahdollista heti valmiusajan alusta al
kaen. 

VALMIUSAIKA 

Tasavallan presidentti asetti kriisinhal
lintalain mukaisesti Pohjoismaisen taiste
luosaston suomalaisosat korkeaan valmiu
teen 1.1.2008 alkaen. "Koulutus takana. 
Valmius edessä. Operaatiota odotellessa" . 
Nämä ajatukset olivat varmasti päällim
mäisenä pääosalla taisteluosaston sotilais
ta. 

Valmiusaika ei kuitenkaan ollut operaa
tion odottelua, vaan toinen tiivis koulutus
jakso. Koulutussuunnitelmien mukaiset 
harjoitukset ja ammunnat jatkuivat osas
toittain aina kesäkuulle 2008 asti. Osastot 
jatkoivat siitä, mihin koulutusjakson lo
pussa oli jääty. Harjoitus seurasi toista, ja 
jo opittuja taitoja kerrattiin ja kehitettiin . 
Sotilaallisia harjoituksia pidettiin kerran 
kuukaudessa. Niin sanottuun kakkosteh
tävään liittyviin toimintoihin keskityttiin 
entistä enemmän. 

Yhteistoiminta kehysvaltion kanssa 
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jatkui, vaikka kevätkaudella ei järjestetty 
taisteluosaston yhteisiä harjoituksia. Tie
don vaihto, osallistuminen suunnitteluun, 
kokouksiin ja muihin tapahtumiin kuului 
kuitenkin jokaisen osaston ohjelmaan ke
vätkauden aikana. 

MITÄ JÄI KÄTEEN 

Operaatiota ei valmiusaikana tullut. 
Henkilöstön mieliala pysyi kuitenkin kor
kealla läpi kevään ja henkilöstölle annet
tiin mahdollisuus päästä käynnissä oleviin 
operaatioihin valmiusajan jälkeen. Lisäksi 
kevään aikana järjestetty täydentävä, tule
via tehtäviä tukeva koulutus piti motivaa
tion korkealla ja joukon hengen hyvänä. 

Menikö kaikki hukkaan? Ei mennyt! 
Suomessa on nyt kaksi hyvin koulutet
tua ja varustettua joukkoa käytettäväksi 
kriisinhallintatehtäviin ja kotimaan puo
lustukseen. Taisteluosaston henkilöstön 
jatkokäytöstä on hyvänä esimerkkinä Eu
roopan Unionin operaatio Tshadissa ja 
Keski-Afrikan Tasavallassa. Tässä operaa
tiossa ensimmäisen suomalaisosaston pää
osa koostui Saksan johtaman taisteluosas
ton henkilöstöstä. 

Saadun palautteen perusteella Pohjois
maisen taisteluosaston sotilaat olivat tyy
tyväisiä saamansa koulutukseen. Joukko 
saavutti korkean sotilaallisen ammattitai
don, jota tuki korkea ja monipuolinen si
viiliammattitaito. Lopputuloksena oli erit
täin laadukas ja motivoitunut joukko. D 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

KOMENTAJANA ' 
MONIKANSALLISESSA 
TAISTELU OSASTOSSA 

Pääosa koulutuksestamme tähtää 
otimaan komentajatehtäviin tai vä

hintään suomalaisen joukon komenta-
iiseen kansainvälisessä operaatiossa, 

mutta monikansallisen joukon komen-
1 lljana toimiminen ei pohjim~il!-3an 
pilljoa poikkea niistä johtam1sta1~on 
opeista, mitä suomalaisille upseereille 
normaalistikin koulutetaan. 

Operaation luonne vaikuttaa komen
t 11jan rooliin melkoisesti. Sotilaalliset 
k;iisinhallintaoperaatiot voivat olla 
luonteeltaan melkein mitä tahansa täy
den taistelutoiminnan ja perinteisen 

1 auhanturvaamisen väliltä. Ja sen lisäk
si tulee vielä suuri joukko erilaisia sivii-

0 
miin havaintoihini ja täällä 
käymiini keskusteluihin pe
rustuen pyrin kuvaamaan mo
nikansallisessa toimintaympä

ristössä eteen tulevia tilanteita ja niiden 
mahdollisesti synnyttämiä haasteita, joilla 
voi olla vaikutuksensa komentajan toimin
taan. Kirjoitukseni tarkoituksena ei kui
tenkaan ole esittää monikansallisen jou
kon komentajalle asetettavia osaamis- tai 
toimintakykyvaatimuksia eikä myöskään 
ratkaisumalleja, joilla edes todennäköi
simmistä ongelmista selvitään. 

likriisinhallinnan tukemiseen löttyviä 
operaatioita. Tässä artikkelissa tark~
telen asiaa Naton Kosovon operaation 
kannalta. Osin siksi että se on ainoa,jos
ta minulla on kokemuksia ja toisaalta 
siksi, että se kattaa sotilaallisen kriisin
hallintaoperaation erilaiset vaiheet mu
kaanlukien muiden kansainvälisten toi
mijoiden toiminnan ja tuen paikallisen 
yhteiskunnan turvall~~u~r~kent.eiden 
pystytykselle aivan vnme1sta vaihetta 
lukuunottamatta. Viimeisestä vaiheesta 
puolestaan saa hyvän esimerkin päätös
vaiheessa olevasta EU:n Althea-operaa
tiosta Bosniasta. 

Kirjoittaja, prikaatikenraali Kyösti "f!a
lonen palvelee monikansallisen keskisen 
taisteluosaston komentajana Kosovossa. 
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OPERAATION VAIHE MÄÄRITTÄÄ 
JOUKKOTARPEEN 

Kun _kansainvälinen yhteisö päättää 
puuttua JO käynnissä olevaan aseelliseen 
kriisiin, kyseeseen tuleva operaatio on 
luonteeltaan perinteinen sotatoimi - alu
een valtaaminen ja tilanteen vakauttami
nen. Operaatio voi olla sotilasliiton tai 
~~sittäisen suurvallan ympärille kootun 
1~.1-~touman toimeenpanema ja sille pyri
taan samaan vähintään YK:n hyväksyntä. 
En ha!ua tässä kohden puuttua operaation 
suunmttelun, valmistelun ja toteuttamisen 
poliittisiin tai strategisiin yksityiskohtiin, 
koska ne ovat joka tapauksessa operaati
osta vastaavan johtoesikunnan vastuulla. 

Taisteluyksiköt ovat vähintään prikaatin 
suuruisia ja pääsääntöisesti yhtä kansalli
suutta. 

Varsinaisesta taistelutoiminnasta pu
huttaessa monikansallisuutta ei juurikaan 
uloteta prikaatitason alapuolelle. Prikaa
tin esikunta on yleensä yhden johto- tai 
k~hysvaltion muodostama, jolloin johta
Illisprosessit noudattelevat johtovaltion 
kansallisia prosesseja. Prikaatilla voi täl
laisessa tilanteessa olla alistuksena muiden 
kansallisuuksien joukkoja, mutta joukko
kokonaisuuksina. Toiminta operaation täs
sä vaiheessa on hyvin tilanteen mukaista 
ja taistelun omaista . Suomalaisten osallis
tuminen operaation tässä vaiheessa lienee 
todennäköisintä jossakin tukemistehtäväs-

::ni~~nsal~:s~s~a opera.~t'.ossa ~aa hyvän läpileikkauksen eri kansallisuuksien sotilas
. n01s ~ en mszssa tehtavzen vaihdoissa, mitaliparaateissa ja vuosi äivinä Kuva 

kzsen _Taisteluosaston komentajan tehtävien vaihdosta . KFORin kome~taja k. l"~es
nanttz de Marnhac luovuttaa Nato-lipun uudelle komentajalle. ' enraa z uut-
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, mmärrettävistä syistä suomalaisille ei 
111111kuan tarjoudu mahdollisuutta komen-

1 1 lh!htäviin operaation ensimmäisessä 
llhl ,!ssa. 
< )peraation seuraavassa vaiheessa teh
lnli on turvallisen elinympäristön ja 

1111 ~ umisvapauden takaaminen. Tämän 
1 11 I oituksena on antaa kansainvälisille 
111unisaatioille ja paikallisille toimijoille · 

111 1hdollisuus yhteiskunnan omien turval-
l I uusrakenteiden luomiseen. Sotilaallises
ti tarkasteltuna tilanne on todennäköisesti 

1uhoittunut niin paljon, että monikansal-
11 ,uus voidaan ulottaa prikaatia alemmalle 
11 ,olle. Esikunta- ja tukiyksikköjä lukuun-
11tamatta yksiköt ovat pääsääntöisesti kan-

11 lisia. 
Aidosti monikansallisessa prikaatissa 

111 taisteluosastossa noudatetaan Naton 
Johtamisprosesseja edellistä vaihetta tar-
11.:mmin. Toiminnan luonteeseen voi kuu
luu partiointia, tähystystä, ajoneuvojen 
turkastuspisteitä ja joukonhallintaa. Tässä 
aiheessa korostuvat myös yhteydenpito-

1u tarkkailutehtävät (Kosovossa LMT = 
liaison monitoring team, Bosniassa LOT 

liaison observing team, Afganistanissa 
MOT = monitoring observing team) sa
moin kuin sotilaiden ja paikallisten sivii
lien suhteita parantamaan tarkoitetut hank
keet (CIMIC) . Operaation tässä vaiheessa 
suomalaisille voi tarjoutua komentajateh
tävä monikansallisessa prikaatissa, taiste
luosastossa tai pataljoonassa. Yleensä ko
mentajatehtäviä tarjotaan osallistujamaille 
suunnilleen siinä suhteessa kuin heillä on 
joukkoja operaatiossa. 

Operaation viimeisessä vaiheessa vas
tuu yleisestä turvallisuudesta ja järjestyk
sestä pyritään siirtämään kansainväliselle 
yhteisölle ja paikallisille toimijoille. Toi
minnan luonteeseen kuuluvat edelleen 

erilaiset tarkailu-, valvontp-, koulutus- ja 
avustustehtävät. Operatiivisten ja taktis
ten yksiköiden näkyvyyttä on vähennetty 
ja reserveinä olevilla yksiköillä pyritään 
enää varmistamaan, ettei tilanne pääse 
riistäytymään käsistä. Yleensä sotilaiden 
pitäisi operaation tässä vaiheessa pyrkiä 
jättäytymään taustalle ja pyrkiä luomaan 
muille toimijoille mahdollisimmat hyvät 
toimintamahdollisuudet. Yhteydenpito ja 
tilanteen seuranta on edelleenkin koroste
tun tärkeässä asemassa (LMT/LOT/MOT). 
Suomalaisten osaaminen rauhanturvaami
sessa ja viranomaisyhteistyössä antaa erit
täin hyvät mahdollisuudet osallistumiseen 
tämän vaiheen toimintaan komentajatehtä
vät mukaan lukien. 

EI OLE YHTÄ STANDARDIA 

Monikansallisissa operaatioissa jouk
kojen käyttökelpoisuutta ja suorituskykyä 
arvoidaan usein erilaisten kriteerien pe
rusteella kuin puhtaasti kansallisessa toi
minnassa. Tärkein on toki operatiivinen 
käytettävyys - joukon koulutustaso ja so
veltuvuus suunniteltuihin tehtäviin. Suun
nittelu- ja johtamisprosessit samoin kuin 
operatiiviset toimintaperiaatteet saattavat 
olla kansallisesti hyvin erilaisia, joten on 
täysin eri asia olla osana jonkun suurem
man valtion joukkoa kuin aidosti monikan
sallista esikuntaa tai joukkoa. Edellisessä 
tilanteessa joudutaan todennäköisesti so
peutumaan ainakin osin suuremman joh
tovaltion kansallisiin erityispiirteisiin, kun 
taas jälkimmäisessä noudatetaan tarkem
min hyväksyttyjä Naton käytäntöjä. 

Monikansallisen joukon komentaja on 
usein vain operatiivisessa johtosuhteessa 
käytössään oleviin joukkoihin. Tietyllä 
tavalla on helpotus, kun ei tarvitse miettiä 
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kaikkia huoltoon tai kurinpitoon liittyviä 
yksityiskohtia, mutta toisaalta kokonais
valtaisen päätösvallan ja vastuun puuttu
minen tarkoittaa samalla sitä, että komen
tajana ei aina voi edes olla perillä kaikista 
joukon käyttöön liittyvistä rajoituksista 
puhumattakaan , että voisi niihin vaikuttaa. 

Kansalliset rajoitukset asettavat mo
nella tavalla haasteita. Monietnisessä 
toimintaympäristössä voi olla alueita ja 
monikansallisessa joukossa kumppaneita, 
joiden kanssa kaikilla ei ole esimerkiksi 
poliittisista syistä mahdollisuuksia toimia. 
Voimankäyttöön liittyvissä kysymyksissä 
voi olla kansallisia rajoitteita, joihin ope
ratiivisessa vastuussa oleva komentaja ei 
voi vaikuttaa. Varsinkin joukonhallintaan 
liittyvät voimakeinot kuten vesitylcit, ku-

miluodit tai jopa koirien käyttö voivat olla 
vaikeita kysymyksiä. 

Materiaaliin ja henkilöstöasioihin liit
tyvät kysymykset ovat usein kansallisia. 
Niin ikään kurinpidolliset kysymykset 
ovat pääsääntöisesti kansallisen päätös
vallan alla. Toki operatiivinen komentaja 
voi määrittää mikä on sallittua ja mikä on 
kiellettyä, mutta pääsääntöisesti tutkinta ja 
seuraamukset ovat kansallisia. Kansallis
ten tukielementtien ja kontingenttien osuus 
on siten käytännön elämässä merkittävä. 

KANSALLISET EROT KOROSTUVAT 

Useammasta kansallisuudesta koostu
vassa joukossa tai esikunnassa korostuvat 
kansallisuuksien erot toimintatavoissa, 

Yhteydenpito siviiliyhteiskuntaan ovat oleellinen osa kriisinhallintaoperaatiota . Kuvas
sa avajaisjuhla suomalaisten CIMJC-projektina kunnostamalta Krajkovan koululta. 
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1 u lttuurissa ja suhtautumisessa esimiehiin. 
Kansalliset johtamiskulttuurit voivat olla 
hyvinlcin erilaisia. Ei edes Naton johta
miskäytäntö sinänsä ole tae johdonmukai
suudesta, sillä niitä tulkitaan ja käytetään 
hyvinkin eri tavoin. Komentajan ja esi
kuntapäällikön roolit suhteessa esikunnan 
prosesseihin voivat olla hyvinkin erilaisia. 
Ihan oma lukunsa on apulaiskomentaja, 
jolle meikäläisessä johtamisprosessissa voi 
olla vaikea löytää 'oikeata tekemistä' . Ihan 
yhtä vaikeaa se on Nato-operaatiossakin . 

Kansalliset erot joukkojen muodosta
misessa ja rotaatioissa voivat olla hyvinkin 
erilaisia. Pääosa kansallisuuksista kierrät
tää joukot joukkokokonaisuuksina. Varsin
kin ammattiarmeijoissa tämä on käytännön 
sanelema ratkaisu , koska joukko on usein 
palvellut samassa kokoonpanossa niin ko
timaassaan kuin aikaisemmissa kansainvä
lisissä tehtävissä. Joukon yhtenäisyyteen 
tällä on huomattava merkitys varsinkin 
operaation alkuvaiheen taistelutilanteissa. 
Suomalaisten tapa muodostaa joukko ope
raatiokohtaisesti ja rotatoida vaiheittain 
sopii paremmin operaation myöhäisem
piin vaiheisiin, jolloin tilanne on jo pää
osin rauhoittunut ja vakiintunut. 

Monikansallisuuteen saattaa liittyä 
myös rinnakkaisia piilokomentorakentei
ta. Tyypillisimmässä tilanteessa alainen, 
saatuaan esimieheltään tehtävän, käy 'hy
väksyttämässä' tuotoksen vanhemmalla 
kansallisella upseerilla, joka ei välttämät
tä ole edes saman esimiehen alainen. Eri 
kansallisuuksilla saattaa olla myös kan
salliseen turvallisuuteen liittyviä tehtäviä 
ja tavoitteita, jotka eivät välttämättä tue 
itse operaatiota. Molemmat edellämainitut 
telcijät saattavat pahimmillaan hidastaa ja 
vaikeuttaa esikunnan työskentelyä. Edel
lämainittujen piirteiden tunnistaminen ja 

tunteminen saattaa joskus, helpottaa mah
dollisen muutosvastarinnan voittamista. 

Myös erilaisten perinteiden merkitys 
monikansallisessa toiminnassa saattaa ko
rostua. Komentajalla odotetaan ja toivo
taan osallistumista joukkojen päivittäiseen 
toimintaan. Alkaen tehtävien vaihdoista , 
erilaisista vuosi-, juhla- ja perinnepäivistä 
odotukset komentajan osallistumiselle ja 
roolille voivat olla hyvinkin erilaisia. Näy
tökset ja muu sen luontoinen ylimääräinen 
toiminta ei välttämättä korvaa näkyvyyttä 
kentällä ja osallistumista esimerkiksi par
tiointiin yhdessä yksiköiden kanssa. Aivan 
samalla tavalla esikunta odottaa komenta
jalta osallistumista työskentelyyn. Kaikes
sa tominnassa kannattaa kuitenkin antaa 
toimivien johtajien kantaa oma vastuunsa 
ja pyrkiä kaikin keinoin heidän roolinsa 
korostamiseen. 

OMIA EI SAA SUOSIA 

Komentajalta odotetaan myös tasa
puolista suhtautumista alaisiinsa ja jouk
koihinsa, kansallisuudesta riippumatta. 
Jos komentajalle on operatiivisten joh
tosuhteiden lisäksi annettu kansallisia 
kurinpitoesimiehen velvoitteita, voi olla 
vaikeaa suhtautua tasapuolisesti kaiklciin 
kansallisuuksiin. Samoin jos monikansal
lisen joukon komentaja on samalla kan
sallisen kontingentin komentaja tai kan
sallinen vanhin, voi asema tasapuolisena 
esimiehenä vaarantua. 

Hyvä käytännön kielitaito on ehdoton 
edellytys monikansallisen joukon komen
tajalle samoin kuin esikunnan eri tehtävis
sä toimimiseen. Tehtävää ei yhtään helpota 
runsas toisiaan muistuttavien lyhenteiden 
käyttö ja terminologia, jonka tulkinta ei 
aina ole ihan yksikäsitteistä. 
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Kotimaassa komentaja joutuu tekemään 
päätöksensä melko yksin tai korkein
taan saa apua ylemmältä esikunnalta vai
keampiin poliittisiin, lainopillisiin, vies
tinnällisiin tai lääkinnällisiin ongelmiin. 
Suomessa on totuttu varsin niukkoihin 
henkilöstöresursseihin, joten monikansal
lisessa ympäristössä komentajaan liitty
vien henkilökohtaisten avustajien määrä 
voi tulla hieman yllätyksenä. Monikan
sallisessa joukossa komentajaJla on tuke
naan kansainvälisten tapojen mukaisesti 
ammattitaitoiset asiantuntijat. Adjutantin 
lisäksi voi olla sotilasvustaja, poliittinen 
avustaja, lainopillinen avustaja, suojue ja 
jopa lääkinnällinen avustaja ja suhdetoi
minta-avustaja. 

HYVÄT IHMISUHTEET RATKAISEVAN 
TÄRKEITÄ 

Hyvät avustajat mahdollistavat tehok
kaan verkottumisen ja myös pääsyn sellai
seen tietoon, joka ei kovin helposti muu
ten tulisi komentajan korviin. Toisaalta 
avustajien tehokas käyttö on itsenäiseen 
toimintaan tottuneelle oma haasteensa. 
Aikaisempi kansainvälinen ja kriisinhal
lintakokemus on luonnollisesti lähes kor
vaamaton etu, mutta oikein valitut avus
tajat kykenevät luotsaamaan komentajan 
pahimpien karikoiden ohitse. 

Operaation alkuvaiheessa yhteydet kan
sainvälisiin ja paikallisiin toimijoihin on 
yleensä rajattu minimiin ja operaation ko-

Monikansallisessa operaatiossa pääsee seuraamaan läheltä ja käytännössä muiden kan
sallisuuksien toimintatapoja. Kuvissa partiointia sekä tsekkien ... 
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mentajan ja hänen esikuntansa tehtäviksi. 
Näin saadaan alaiset komentajat vapautet
tua keskittymään sotilasoperaation johta
miseen. Tilanteen helpottuessa ja siirryttä
essä operaation myöhäisempiin vaiheisiin 
viranomaisyhteistyön merkitys korostuu. 
Suhteet siviiliyhteisöön ja kansainvälisiin 
toimijoihin saavat korostuneemman mer
kityksen samoin kuin paikallisten olosuh
teiden ja ympäristön tuntemus. 

Suomalaisten osallistuminen kansain
väliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on 
poliittisesti vahva signaali ja tuki Suomen 
ulkopolitiikalle. Osallistuminen ei kuiten
kaan saa olla pelkkä itsetarkoitus. Operaa
tioiden ja tehtävien valinnalla on merkitys
tä suomalaisesta osaamisesta annettavaan 
mielikuvaan. Monikansallinen operaatio 

tarjoaa mahdollisuuden mpiden operaation 
osallistuvien kansallisuuksien parhaiden 
käytäntöjen seuraamiseen ja omien toi
mintamenetelmien kehittämiseen. 

Operaatioista voidaan hankkia koke
musta, mutta sinne ei pitäisi lähteä opet
telemaan. Eikä sinne voi lähettää ketään 
pelkästään täyttämään tyhjänä olevaa 
paikkaa. Osaamattomuus on huomatta
vasti helpompaa piilottaa kotimaassa kuin 
kansainvälisessä operaatiossa. D 

... että suomalaisten kanssa Kosovonja Serbian välisellä hallinnollisella rajalla. 
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OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ 
NATON KFOR -OPERAATIOSSA 

Palvelu monikansallisessa ympäristössä antaa mahdollisuuden kehittää 
omaa ammattitaitoa erilaisessa ympäristössä kuin kotimaassa. Samalla 
tarjoutuu mahdollisuus tarkastella kotimaan puolustuksen vahvuuksia ja 
kehittämismahdollisuuksia saatujen kokemusten valossa. Eversti Jukka 
Valkeajärvi kertoo seuraavassa artikkelissa omia kokemuksia NATO:n 
yleisesikunnasta Kosovossa, jossa hän palveli osastopäällikkönä vuonna 
2008. 

P alvelin puoli vuotta Naton yleis
esikunnassa Kosovossa. Teh
tävä, Kosovo Force (KFOR) 
HQ Chief Joint Implementation 

Commission, oli osastopäällikön tehtä
vä. Esikunnassa pidettiin avaintehtäviin 
tuleville upseereille kahdeksan päivän 
valmennusjakso noin kuukausi ennen 
tehtävän vastaanottamista. Valmennusjak
son johti amerikkalainen yleisesikunnan 
päällikkö prikaatikenraali Wolf. Jakson 
aikana tutustuttiin aluevastuussa olevien 
taisteluosastojen tilanteeseen sekä kuul
tiin valmistellut esitykset kunkin osaston 
ja toimialan tehtävistä sekä tilanteesta. Jo 
valmennusjaksolla sai kuvan, että työaika 
on 24/7. 

Kokonaisuutena valmennusjakso an
toi hyvät perusteet tehtävää varten. Sama 
koulutus pidettiin kaksi-kolme kertaa vuo
dessa uusille tulokkaille. Valmennusjak
son paras anti oli tutustuminen kurssilla 
oleviin tuleviin palvelustovereihin, joiden 
henkilökohtainen tunteminen osoittautui 
jatkossa erittäin tärkeäksi. 
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Kirjoittaja, eversti Jukka Valkeajärvi on 
Kaartin Jääkärirykmentin komentaja (ku
vassa everstiluutnanttina) . 

KFOR:N ESIKUNNAN 
ORGANISAATIO 

KFOR:n esikunnassa oli kolme alaesi
kuntaa: operatiivinen esikunta, huolto- ja 
henkilöstöesikunta sekä sotilas- ja siviili
asioiden esikunta. Alaesikuntien päälliköt, 
esikunnan kanslia sekä Joint lmplementa
tion Commission (JIC) olivat yleisesikun
nan päällikön (Chief of Staff) johdossa. 
Komentajan (COMKFOR) suorassa joh-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

lossa olivat esikuntapäällikkö, poliittinen 
avustaja ja tiedotuspäällikkö. 

Suomalainen sotilaskoulutus antoi hy-
Ut perusteet työskennellä esikunnassa. 

Myös aikaisempi kokemus pääesikunnasta 
helpotti tehtävän vastaanottamista. Alaesi-
1 untien ja osastojen välinen yhteistoiminta 
oli lähellä suomalaista toimintatapaa.joten 
mikään kulttuurishokki työskentelyn aloit
taminen monikansallisessa NATO -esikun
nassa ei ollut. 

l'OIMINTAYMPÄRISTÖ JA 
l'YÖSKENTELYMENETELMÄT 

JIC vastasi Kosovon raja-asioista ja 
KFOR:n yhteistoiminnasta naapurimaiden 
kanssa. Alusta alkaen oli tärkeätä oppia 

1 * DCOS MCA 1. \.. * DCOS OPS 

tuntemaan Balkanin maiden historia ja 
' kulttuuri. Kyseinen taustatieto oli tarpelli-

nen etenkin neuvottelujen valmisteluissa, 
jotta pystyi ottamaan huomioon kansalli
suuksien erilaiset arvot. Itse huomasin no
peasti, että eri osapuolien henkilökohtainen 
tapaaminen ja luottamuksen saavuttaminen 
oli lähes ainoa mahdollisuus selvitä tehtä
vistä kunnialla. Osapuolien kohtaaminen 
ja heidän erilaisuuden kunnioittaminen 
olivat avain pitkäjänteiselle yhteistyölle. 
Kun rajasopimuksen valmistelu ei edennyt 
Montenegron kanssa, tuli selvittää kuka 
oli asian valmistelusta vastaava päällikkö. 
Seuraavaksi tuli yrittää sopia kahdenkeski
nen tapaaminen vastapuolelle turvallisessa 
neuvottelupaikassa eli yleensä hänen ko
timaassaan. Jos ensimmäinen tapaaminen 

* DCOS SPT -r-.___ __ __, ........_ 

KFOR:n esikunnassa oli kolme alaesikuntaa ja muutama erillinen osasto, jotkai olivat 
esikuntapäällikön johdossa. Esikuntapäällikkö ja alaesikuntien päälliköt olivat prikaa
tikenraaleja, apulaiskomentaja kenraalimajuri ja komentaja kenraaliluutnantti. Jokai
sella alaesikunnan päälliköllä oli alaisenaan kahdeksan osastoa,joiden päälliköt olivat 
everstejä. 

83 



onnistui oli asioiden hoitaminen jatkossa 
myös puhelimitse mahdollista. 

Toiminta KFOR:n esikunnassa oli haas
teellisempaa kuin yhteistoiminta naapuri
maiden kanssa. KFOR:n esikunta oli kak
si kertaa pääesikunnan kokoinen ja siellä 
palveli 33 kansallisuutta, joista NATO:on 
kuulumattomia maita oli kahdeksan. Sa
maan aikaan kanssani esikunnassa palveli 
neljä suomalaista upseeria. Kaikkia esi
kunnan upseereita koulutettiin erilaisissa 
esikuntaharjoituksissa NATO-normien 
mukaisesti. 

NATO:n operatiivinen tilanteenarvi
ointi- ja suunnitteluprosessi oli pitempi 
ja raskaampi kuin Suomessa. Tämä johtui 
osittain siitä, että pääosalta esikunnan up
seereista puuttui yleisesikuntaupseerikou
lutus. Osa esikuntaupseereista oli reservi
läisiä tai evp-upseereista. Määritelmät ja 
prosessit opetettiin työn ohessa vaiheit
tain "pitkän kaavan mukaan". Vastaavaa 

JIC:n päällikön teh
täviin kuului yhteis
toiminta NATO:n ja 
muiden kansainvä
listen organisaati
oiden välillä raja
aszmssa. Kuvassa 
kirjoittaja keskellä 
YK:n ja EU:n raja
viranomaisten kans
sa Kosovo Poljessa. 
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mallia testataan tällä hetkellä Suomessa 
FINGOP:n nimellä. 

KFOR:ssa oli omana aikanani kaksi ko
mentajaa, ranskalainen kenraaliluutnantti 
Xavier de Mamhac ja italialainen kenraa
liluutnantti Giuseppe E. Gay. Molemmat 
siirtyivät tositilanteissa komentajakeskei
seen johtamiseen, joka noudatteli Suomen 
yleisesikuntaupseerikoulutuksessa opittua 
lyhyttä kaavaa: omat joukot ja niiden tilan
ne, vihollinen ja arvio tilanteen keittymi
sestä sekä esitys jatkotoimenpiteistä sekä 
komentajan päätettävistä asioista. Komen
tajat halusivat nähdä edellä mainitut asiat 
kaikki karttapohjalla ja kolmena neljänä 
kuvana. 

JOHTAMINEN JA YHTEISTOIMINTA 

KFOR:n esikunnan kaikki asiat kulki
vat esikuntapäällikön kautta. Komentaja 
teki tärkeimmät päätökset esikuntapääl-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

likön esittelystä, jossa oli lisäksi paikalla 
valmisteleva osastopäällikkö. Asiat käsi
teltiin sitä ennen komentajan johtoryhmäs
sll.,jossa olivat mukana myös alaesikuntien 
päälliköt. 

Itselläni oli JIC:n päällikkönä joka tiis
tai tunti aikaa keskustella esikuntapäälli
kön kanssa ajankohtaisista asioista kahden 
kesken. Kerran kuukaudessa oli esikunta
päällikölle henkilökohtainen kuukausiesit
tely. Kuukausiesittelyssä esittelin men
neen kuukauden tulokset ja tulevan kuu
kauden tehtävät. Samassa yhteydessä sain 
linjaukset tulevaa toimintaani varten. Yh
teistyö toimi hyvin ja asiat menivät eteen
päin ilma suurempaa kitkaa. Työskente
lytapa ei eronnut mielestäni toiminnasta 
pääesikunnassa. 

Yksi keskeisimpiä asioita oli oppia 

tuntemaan yhteistyökumppanit henkilö
kohtaisesti. Osastopäällikkönä oli tärkeä
tä kuunnella alaisia ja antaa heille alussa 
aikaa tutustua esimieheensä. Kun alaiset 
huomasivat, että olit kiinnostunut heidän 
asioistaan, he tekivät kaikkensa päällik
könsä eteen. Palvelusmoraali ja sitoutu
minen työhön olivat samalla tasolla kuin 
Suomessa. Tehtävät hoidettiin määräai
kaan mennessä vaikka päivät pitenivät. 

Muiden osastopäälliköiden kanssa oli 
samat yhteistoiminnan perussäännöt kuin 
alaisten kanssa. Ilman henkilökohtaista 
tuntemusta ja luottamusta, joka perustui 
ammattitaidon lisäksi henkilökemiaan, oli 
vaikea saada asioita eteenpäin. Tai asioiden 
hoitaminen vaati paljon lisätyötä ja aikaa. 
Todellisen luottamuksen rakentaminen 
kollegoihin edellytti myös osallistumista 

EULEX:n siviilikriisinhallinnan johto Kosovossa osallistui JIC:n kokouksiin virallisesti 
ensimmäistä kertaa II .I 2 .08. Kuvassa Serbian puolustus- ja sisäministeriön, UNMIK:n , 
EULEX:n sekä KFOR:n neuvottelijoita Serbiassa. 
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ODI 
lrnprouing Business Processu 

Tuottavuutta taantumaan 
i!5llmg 

• Asiakaspalvelu 
Talousohjaus • 

Markkinoiden tehokkain lääke 
heikentyneisiin kannattavuuslukuihin 

Älä usko pahanilmanlintuja, huonojen aikojen ja 
huonon kannattavuuden välillä ei ole suoraa kytkentää. 
Ulkoistamalla liiketoimintaprosessit, jotka eivät kuulu 
ydinliiketoimintaasi - eli siihen, josta yrityksesi 
todellisuudessa saa tuottonsa - alenna! kustannuksia ja 
vmt vapauttaa resursseja vahvistamaan kilpailukykyäsi. 

www.aditro.com 

Muuttamalla kiinteät kustannukset liikkuviksi 
resursseiksi voit vähentää organisaatiosi haavoittuvuutta 
ja terävöittää yrityksesi toimintaedellytyksiä. Silloinkin, 
kun taantuma kolkuttaa ovelle. 

Anna Aditron näyttää, miten se tehdään. 
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hteisiin vanhemmille upseereille järjes
t, tyihin tilaisuuksiin, jotka olivat päivän 
plUitteeksi. Oli tärkeätä, että esikunnan 

1 i kansallisuudet osallistuivat yhteisiin 
tilaisuuksiin, jotka tukivat esikunnan me
hcnkeä. Oltiinhan palveluksessa kellon 

mpäri seitsemän päivää viikossa. 
Omat esimieheni, esikuntapäällikkö 

Ja komentaja, suhtautuivat kaikkiin suo
malaisiin asiallisesti. Koska osastoni oli 
~uoraan esikuntapäällikön johdossa, oli 
tehtävien hoitaminen sekä komentajan että 
esikuntapäällikön kanssa mutkatonta ja 
helppoa. 

Esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Da
vid Berger oli vaativa ja hyvä esimies ,joka 
hankki alaisille tarvittavat lisäresurssit ja 
kannusti meitä tavoitteiden saavuttamises
sa. 

YHTEENVETO 

Aikaisempi kokemus eritas01s1sta ko
timaan tehtävistä antoi minulle hyvän 
pohjan monikansallisen esikunnan osas
topäällikön tehtäviin. Palveluskokemus 
pääesikunnasta helpotti tehtävien aloit
tamista , koska organisaatio ja toiminta
tapamallit olivat lähes samat. Suomen 
yleisesikuntaupseerikoulutuksesta saatu 
kokonaisnäkemys sotatoimien suunnitte
lusta ja johtamisesta kesti vertailun myös 
monikansallisessa yleisesikunnassa. Tästä 
johtuen pystyin keskittymään uusien tehtä
vien hoitamiseen, jonka kautta kokemusta 
karttui nopeasti lisää. 

Palvelu KFOR:n esikunnassa opetti 
ymmärtämään NATO:n johtorakenteita ja 
sotilaspoliittista päätöksentekoa. NATO:n 
eri tason päätöksenteossa monet asiat 
liittyivät maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan 
enemmän kuin Suomessa. Komentajata-

son päätöksiin haettiin ;Jina hyväksyntä 
johtoesikunnista, jotka olivat Napolissa 
ja Brysselissä. Pienillä NATO -mailla oli 
tähän päätöksentekoon vähän vaikutusval
taa. 

Itselleni palvelus KFOR:n esikunnas
sa oli opettava kokemus. Palvelus lisäsi 
aikaisempaa uskoa suomalaiseen sotilas
koulutukseen, joka on uskottava ja kus
tannustehokas. Kehitettäessä suomalaista 
sotilaskoulutusta on hyvä hakea vertailu
kohtia sekä kokemuksia eri organisaati
oista ja näin kehittää omaa ammattitaitoa. 
Ennen kansainvälisten oppien käyttöönot
toa on kuitenkin mietittävä tarkasti, mitä 
asioita kannattaa muuttaa ja lisääkö muu
tos omaa sotilaallista suorituskykyä, sillä 
muutos saattaa johtaa myös päinvastaiseen 
lopputulokseen. 

Maavoimien uskottavuus ja koko maan 
puolustus edellyttävät hyvän tilannekuvan 
lisäksi jatkossakin suorituskykyisiä jouk
koja ja yhtymiä, jotka ovat sitoutuneita 
täyttämään tehtävänsä vaikka tilanne olisi 
epäselvä. Maavoimissa riittävää ja oikea
aikaista suorituskykyä on vaikea saavuttaa 
pelkästään ulkoa tuoduilla joukoilla, joita 
edes NATO:lla ei ole riittävästi. Tästä joh
tuen tulee Suomen säilyttää oma uskottava 
puolustus kaikissa tulevaisuuden puolus
tusjärjestelmäskenaarioissa. Suomalainen 
yleissivistys ja kansakuntaa lujittava ase
velvollisuusjärjestelmä antavat tähän hy
vät perusteet. O 
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AFGANISTAN JA ISAF 
Suomalaiset jalkaväkimiehet on koulutettu toimimaan sekä karuissa että 

vaihtelevissa sää- ja maasto-olosuhteissa. Jalkaväkijoukkojen materiaali
nenkin valmius on parantunut vuosien saatossa. Pärjääkö tällä koulutuk
sella ja materiaalilla myös kriisinhallintatehtävissä? 

Afganistanin haastavissa olosuhteissa tulee testattua perusteellisesti niin 
taistelijoiden osaaminen kuin materiaalinkin toimivuus. Taistelijalta vaadi
taan riittävän osaamisen lisäksi kovaa henkistä ja fyysistä suorituskykyä. 
Kirjoittajalla, perusjalkaväkimies itsekin, oli mahdollisuus seurata suoma
laisten toimintaa Afganistanissa puolen vuoden ajan. 

A 
fganistanin poliittinen tilanne 
muuttui dramaattisesti vuonna 
2001, jolloin Taliban-liikkeen 
suojeluksessa toimiva al-Qai

da teki terrori-iskut Yhdysvalloissa World 
Trade Centeriin ja Pentagoniin. Yhdysval
lat käynnisti terrorisminvastaisen sotansa 
syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen ja sen 
johtama koalitio hyökkäsi Afganistaniin 
lokakuussa 2001 ja auttoi Afganistanissa 
Pohjoisen liittoa kukistamaan Taliban
hallinnon. 

Kansain väliset kriisinhallinta joukot 
(ISAF, International Security Assistan
ce Force) saapuivat maahan joulukuussa 
2001 YK:n turvallisuusneuvoston valtuut
tamana. Operaatio siirtyi NATOn johtoon 
elokuussa 2003. Vuoden 2006 aikana 
ISAF-operaatio laajentui koko Afganis
tanin alueelle. Yhdysvaltojen Operation 
Enduring Freedom (OEF) jatkaa kuitenkin 
edelleen taistelutehtävien suorittamista 
erillään ISAF:sta. Yhdysvaltojen joukkoja 
palvelee sekä ISAF:ssä että OEF:ssä. 

Tavoitteena on, että afgaaniviranomaiset 
kantaisivat päävastuun maan turvallisuu-
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Kirjoittaja, everstiluutnantti Petri Mattila 
palvelee Maavoimien Esikunnassa Mik
kelissä suunnitteluosaston apulaisosasto
päällikkönä. 

desta. ISAF:n tehtävä on tukea Afganis
tanin hallitusta saavuttamaan ja ylläpitä
mään turvallinen toimintaympäristö maan 
jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten 
rakenteiden vahvistamiseksi, sekä avustaa 
keskushallinnon vaikutusvallan laajenta
misessa koko maahan. 
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ISAF:n operatiivisina tehtävinä Afga
nistanissa ovat muun muassa: 

Turvallisuus- ja vakauttamisoperaatioi
den toteuttaminen 

Afganistanin armeijan (ANA) tukemi
nen 

Afganistanin hallituksen tukeminen 
laittomien aseistautuneiden ryhmien aseis
tariisunnassa 

Afganistanin poliisin (ANP) tukemi
nen 

Jälleenrakennustarpeiden tunnistami-
nen ja kartoittaminen 

Provincial Reconstruction Team (PRT) 
-toiminta 
Humanitaaristen avustusoperaatioiden 

tukeminen 
Afganistanin hallituksen huumeiden

vastaisen työn valvominen 
Informaatio-operaatioiden toteuttami

nen ISAF:n tehtävien tukena. 

SUOMI AFGANISTANISSA - KAIKKI 
PERUSTUU JALKAVÄKEEN 

Suomi osallistuu tällä hetkellä ISAF
operaatioon reilun 100 sotilaan vahvuisel
la osastolla (Suomalainen Kriisinhallinta
joukko Afganistanissa, SKJA). Painopiste 
Suomen osallistumisessa on ISAF:n PRT 
-toiminnassa. Suomalaiset rauhanturvaajat 
palvelevat pääasiassa Pohjois-Afganis
tanissa Ruotsin johtaman PRT Mazar- e
Sharifin alaisuudessa, jossa mukana on 
myös siviilikriisinhallinnan erityisasian
tuntijoita. Lisäksi suomalaisia rauhantur
vaajia työskentelee esikuntaupseereina 
sekä OMTL (Operational Mentoring and 
Liaison Team) -henkilöstönä, jotka tuke
vat ja opastavat Afganistanin armeijas
sa palvelevia upseereja heidän työssään. 
Suomalaiset liittyivät OMLT -toimintaan 

vuonna 2008. Nyt SuomeUa on neljä men
toroivaa OMLT -upseeria Afganistanissa 

PRT:n operatiivisen toiminnan kulma
kivinä toimivat suomalaiset ja ruotsalaiset 
sotilastarkkailijaryhmät (MOT:t), joita on 
yhteensä 13. Tarkastelen tässä kirjoituk
sessa hyvin pitkälle näitä seitsemää suo
malaista sotilastarkkailijaryhmää (MOT), 
joita voi pitää hyvin koulutettuina jalka
väkiryhminä. Jokaiseen ryhmään kuuluu 
johtaja, varajohtaja ja neljä taistelijaa. 
Koulutusvaatimusten puolesta ryhmä ero
aa jonkin verran normaalista jalkaväki
ryhmästä, koska johtaja on palveluksessa 
oleva upseeri, varajohtaja opistoupseeri 
ja neljä ryhmän taistelijaa joko reservin 
upseereita tai aliupseereita. Rehellisyy
den nimissä on myös todettava, että aivan 
kaikki eivät ole puhtaita jalkaväkimiehiä, 
vaan osa henkilöstöstä on saanut koulu
tuksen muissa aselajeissa ja osa jopa eri 
puolustushaaroissakin. Mutta kaikki ovat 
kyenneet omaksumaan nopeasti jalkaväki
taistelijoiden perusopit. 

Olosuhteet asettavat omat vaatimuksen
sa taistelijoille ja käytössä olevalle materi
aalille 

Afganistan on vuoristoista aluetta. Lä
hes 50 prosenttia maan pinta-alasta on 
vähintään kahden kilometrin korkeudessa. 
Toimiminen pitkään korkealla vaatii tais
telijoilta hyvää fyysistä suorituskykyä. 

Tiestön kunto on monissa paikoin vält
tävä eivätkä sortumatkaan ole harvinaisia. 
Matkanteko vaatii aina huolellista keskit
tymistä, niin kuljettajan kuin muidenkin 
jäsenten tahoilta. Kehätiellä voi ajella 
80 kilometrin tuntivauhtia, mutta muual
la maassa ei raskaasta kaasujalasta huo
limatta pääse kovinkaan vauhdikkaasti 
etenemään. Kivet, kuopat ja pöly pitävät 
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ajonopeuden alhaisella tasolla lähes tiellä 
kuin tiellä. Talven tullessa alkavat teiden 
pehmeys ja lumi estää pääsyä vaikeakul
kuisimmille alueille. 

Liikkumisolosuhteita vaikeuttaa teiden 
lisäksi maan heikko turvallisuustilanne, 
jonka vuoksi ympäristöä on tarkkailtava 
jatkuvasti. Myöskin paikallinen liikenne
kulttuuri ja ajoneuvojen kunto poikkeavat 
jonkin verran siitä, mihin olemme tottu
neet Suomessa. MOT-ryhmien kuljettajille 
on nostettava hattua, sillä heidän tehtävän
sä tämän operaation aikana ovat vaativia. 
Ajoneuvot vaativat jonkinlaista huoltoa 
lähes jokaisen tehdyn partion jälkeen. Ne
kin hoidetaan usein koko MOT-ryhmän 
toimesta. 

Afganistanissa vallitsevaa ilmastoa 
voidaan kuvata sanonnalla "kuumat kesät 
ja kylmät talvet". Kesällä päivälämpö on 
usein yli +40 °C ja talvella yölämpö voi 
laskea alle -15 °C. Sateet maassa ovat ly
hytaikaisia, mutta rankkoja. Ilmasto mah
dollistaakin meille sopivan testi ympäristön 
kokeilla sotavarusteita 24/7 sekä kesä- että 
talviolosuhteissa. 

Materiaalista huolehtiminen, sisältäen 
käytön jälkeisen 
huollon, tarkoituk
senmukaisen säily
tyksen ja järkevän 
käytön, on yksi 
operatiivisen suori
tuskyvyn kulmaki
vistä. 

Maan pääelin
keino on maatalous. 
Noin 12 prosenttia 
maasta on viljely
kelpoista. Metsää 

tia. Maassa tuotetaan muun muassa veh
nää, puuvillaa, riisiä, maissia sekä hedel
miä. Afganistan on yksi maailman suurim
mista huumeiden tuottajista. Suurin osa 
Eurooppaan menevästä raakaoopiumista 
tuotetaan Afganistanissa. Tämä aiheuttaa 
omat haasteensa Afganistanissa toimiville 
rauhanturvaajille. 

Lankapuhelinverkko on raJmttunut, 
mutta suurimmissa kaupungeissa käyte
tään lisääntyvässä määrin matkapuhelin
verkkoja. Suurin osa Afganistanista on 
edelleen matkapuhelimien kuuluvuusalu
eiden ulkopuolella. Johtamisyhteyksien 
jatkuva ylläpitäminen asettaakin kovat 
vaatimukset järjestelmille. Käytössä on
kin useita erilaisia välineitä, joilla pyritään 
varmistamaan, että mistä tahansa alueelta 
saadaan yhteys tarvittaessa. Jalkaväki
miehen on siis hallittava kännykän lisäksi 
muun muassa satelliittipuhelin, ruotsalai
nen "sanomalaite" -järjestelmä, VHF- ja 
HF -radiot, ajoneuvojen paikantamisjär
jestelmien käyttö jne. 

Afganistanissa ei ole koskaan ollut vah
vaa keskushallintoa. Hallinnollisesti maa 
on jaettu 34 maakuntaan,joitajohtavat pre-

tai tiheikköä on Afganistanin talvi muistuttaa ajoittain olosuhteiltaan Suomea -
noin kolme prosent- etenkin vuoristoalueilla. 
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mlcntin nimittämät kuvernöörit. Maakun-
11111 on jaettu piirikuntiin. Keskushallinto 
1n kuvernöörit eivät aina nauti paikallisten 
mahtihenkilöiden ja heitä tukevien kan
mlaisten luottamusta. Ristiriidat ja kiistat 
ovat yleisiä aiheuttaen levottomuuksia ja 
vllk ivaltaisuuksia vaikeuttaen maan olojen 
, nuhoittumista ja kehittämistä. Jalkaväki
miehen on oltava siis taitava neuvottelija 
1n ymmärrettävä niin viralliset valtaver-
1 ostot kuin epävirallisetkin, jotka usein 
pitävät kiinni vallan todellisesta kahvasta. 

IALKAVÄKIRYHMIEN (MOT:T) 
n >I MINTA AFGANISTANISSA 

Sotilastarkkailuryhmien (MOT) toimin
ta on olennaisin osa suomalaisjoukkojen 
operatiivista toimintaa Afganistanissa. 
MOT:t toimivat PRT:n johdon silminä ja 
korvina operaatioalueella. Ne toimivat 
myös johdon yhteydenpitovälineinä pai
kallisväestöön. Ryhmän työn ede11ytys on 

paikallisväestön hyväksynnän saavuttami
nen omalla vastuualueellaan. On ensiar
voisen tärkeää, että ryhmän työ nähdään 
paikallisväestön silmissä puolueettomana 
ja oikeudenmukaisena kaikkien eri ryhmi
en keskuudessa. Kutakin on kuunneltava ja 
kohdeltava samalla arvokkuudeUa, olipa 
kyseessä kuvernööri tai paikallinen 
maatyöläinen. Toiminta on mahdollis
ta ainoastaan luomalla henkilökohtaiset 
yhteistyösuhteet paikallisiin hallintoviran
omaisiin ja paikalliseen väestöön. Tämän 
saavuttaakseen ryhmän on luotava heihin 
läheinen ja luotettava suhde, jolloin tie
donkeruu ja -vaihto on ylipäätään mahdol
lista. 

MOT:t eivät toimi ainoastaan tiedon 
kerääjänä, vaan myös tiedon välittäjänä 
kansainväliseltä yhteisöltä paikallisel
le väestölle. Tiedon sisältö voi olla koko 
maata koskevia hallinnon uudistuksia tai 
avustusjärjestöjen suunnitelmia kyseisen 
alueen osalta. Ryhmän keräämää tietoa 

Tieverkosto on pääosin hyvin heikko - kalusto joutuu kovalle koetukselle. 
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voidaan käyttää myös kansainvälisten 
avustusjärjestöjen toiminnan helpottami
seksi tuomalla heidän tietoonsa alueiden 
erityisongelmia ja -tarpeita. 

Ryhmän erityistehtäviä ovat muun mu
assa seuraavat: 
- Partioida vastuualueella ja suorittaa ko
mentajan käskemät erityistehtävät 
- Tukea paikallisten poliisiviranomaisten 
toimintaa 
- Tarkkailla paikallisten sotilasjoukkojen 
toimintaa ja käskettäessä toimia neuvotte
lu- ja välitystehtävässä 
- Tukea paikallisten hallintoviranomais
ten toimintaa 
- Paikallisten erityisongelmien ja -tarpei
den kartoitus, ja niihin liittyvien projek
tiehdotusten saattaminen komentajan sekä 
PRT:n siviilielementin tietoon 
- Paikallistaa ja raportoida EOD:n tarpeet 
vastuualueella 
- Rohkaista väestöä lähestymään paikal-

lisviranomaisia ja opastaa heitä käyttä
mään oikeaa virkatietä ongelmien ratkai
sussa 
- Jakaa tietoa paikallisesta hallintojärjes
telmästä, sen kehityksestä ja sen laajentu
misesta 
- Valmistautua tukemaan aseistariisunta
ja raskaiden aseiden luovutusprosessia 
- Valmistautua tukemaan paikallisviran
omaisia turvallisuusjärjestelyissä 

Ryhmän suorituskykyvaatimuksia ovat 
muun muassa seuraavat: 
1. Kyky partioida yhtäjaksoisesti 7 vuoro
kautta 
2. Jatkuva päätöksentekokyky 
3. Kyky jatkuvan viestiyhteyden ylläpitä
miseen 
4. Kyky omaan lääkintähuoltoon 
5. Kyky huoltaa ajoneuvonsa 
6. Kyky tulla toimeen paikallisten kanssa 

MOT-ryhmä partiomatkalla. 
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IKAT ON TIEDOSTETTAVA KOKO 
1 N - RISKIEN OTTAMINEN ON 
1 IMOITAVA 

foimintaan kaikissa kriisinhallinta
operaatiossa sisältyy aina uhkia, jotka on 
huomioitava jokapäiväisessä toiminnassa. 

fganistanissa suomalaisista erityisesti 
jutkuvasti liikkeellä olevat MOT-ryhmät 
1ltistuvat päivittäin erilaisille uhk.ille. Af
gunistanhan on esimerkiksi yksi maailman 
nuinoitetuimpia maita. 

fganistanissa rauhanturvaajiin kohdistuu 
muun muassa seuraavia uhkia: 

Räjähtämättömät miinat 
Improvisoidut tien varsi pommit (kranaa-

lil, käsikranaatit ja omatekoiset räjähteet) 
Raketti-iskut 
Autopommi-iskut 
Itsemurhaiskut 
Väijytykset partioita ja ajoneuvoja koh

taan 

- Kidnappaukset 
- Avainhenkilöstön murhat 
- Rikollinen toiminta 
- Myrkylliset käärmeet, skorpionit, hä-
mähäkit ja ampiaiset 
- Liikenneonnettomuudet 
- Erilaiset taudit 

Kyky toimia turvallisesti vaatii jatkuvaa 
koulutusta ja kunnossa olevaa materiaalia 
MOT-ryhmillä on koulutusta keskimäärin 
päivä viikossa. Koulutuksen suunnittelu ja 
sen toteuttaminen on ryhmänjohtajan vas
tuulla. Koulutuksen voidaan katsoa jakau
tuvan kolmeen osaan: 
- ase- ja ampumakoulutus 
- taistelukoulutus ja 
- lääkintäkoulutus 

Asekäsittelyä voidaan harjoitella tu
kikohdissakin, mutta ampumakoulutus 
järjestetään pääosin paikallisen armeijan 
(ANA) ampumaradoilla. Jokaisella taiste
lijalla on aseina rynnäkkökivääri ja pistoo-

Jatkuva koulutus on tärkeää - harjoittelu ylläkön kohteeksi joutuneena. 
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Ii. Lisäksi ryhmältä löytyy tarkkuuskivääri, 
kranaattikivääri, käsikranaatteja, erilaisia 
valo-, ääni- ja savuheitteitä, kaasusumut
teita, pamppu ja jne. Ammunnat ovat hyvin 
usein tilanteenmukaisia, joissa joudutaan 
esimerkiksi yllättäen tulituksen kohteeksi. 

Taistelukoulutuksessa painopisteenä 
ovat toiminta jouduttaessa ylläkön koh
teeksi ja toiminta !ED-iskussa. Kotimai
sesta koulutuksesta poikkeaa jonkin ver
ran myös se, että jokaiselle MOT-ryhmälle 
koulutetaan, kuinka hätätapauksessa il
matulituki saadaan hälytettyä paikalle ja 
kuinka sen toimintaa johdetaan. Tätä har
joiteltiin myös käytännössä. 

Lääkintäkoulutuksen painopisteenä on 
henkeä pelastava ensiapu ja potilaan eva
kuointi. Koska etäisyydet erityisesti ajassa 
mitattuna ovat Afganistanissa pitkät, on 
onnettomuuden sattuessa tärkein evaku
ointiväline helikopteri. Jokaisen taistelijan 
on osattava oikeat toimintatavat, kuinka 
saksalainen tai norjalainen helikopterieva
kuointi tilataan ja kuinka helikopteri joh
detaan oikeaan paikkaan. Tähän liittyen 
järjestettiin lavastettuja onnettomuushar
joituksia ja käytännössä harjoiteltiin koko 
prosessi. Valitettavasti tätä jouduttiin käyt
tämään myös todellisuudessa suomalaisen 
MOT-ryhmän toisen auton jouduttua va
kavaan liikenneonnettomuuteen. Ryhmän 
lääkintämiehen ammattitaitoisella henkeä
pelastavalla toiminnalla ja helikopterei
den käyttämisellä kyettiin minimoimaan 
onnettomuuden vaikutukset suomalaisiin 
taistelijoihin. 

Kunnossa oleva materiaali on yksi ope
ratiivisen suorituskyvyn avaintekijöitä. 
Niinpä perjantai usein on se päivä viikossa 
jolloin järjestetään koulutusta (pl ammun
nat) ja huolletaan materiaalia. Tämä johtuu 
siitä, että perjantai on afgaanien pyhäpäi-
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vä. Tällöin ei voida järjestää tapaamisia tai 
neuvotteluita paikallisten kanssa. 

VAATIVAT TEHTÄVÄT JA 
OLOSUHTEET VAATIVAT 
MAHDOLLISUUDEN PALAUTUA 

Tukikohtien ulkopuolella liikkuminen 
on mahdollista vain palvelustehtävissä 
Afganistanin turvallisuustilanteen takia. 
Näin ollen mahdollinen vapaa-aika täytyy 
viettää tukikohdissa. Tukikohtien liikunta
mahdollisuudet ja tilat vaihtelevat, mutta 
jokaisesta löytyy kuntosalilaitteita, kun
topyöriä ja juoksumattoja. Harrastaminen 
on kiinni omasta innosta, vaikka yhteisiä 
liikuntatempauksia järjestetään mahdol
lisuuksien mukaan. Hyvä fyysinen kunto 
on itsestään selvyys jalkaväkitaistelijalle. 
Se on myös takeena sille, että myös riit
tävä henkinen vireystila säilyy vaativissa 
palveluolosuhteissa . Suomalainen joukko 
Afganistanissa on hyvässä fyysisessä ja 
psyykkisessä kunnossa. 

Sauna on erittäin arvostetussa asemassa 
suomalaisten keskuudessa Afganistanissa. 
Se tarjoaa perinteiset mahdollisuudet ren
toutua ja purkaa samalla mahdollisia hen
kisiä paineita. MOT-ryhmien partiomatkat 
kestävät tunneista aina useisiin vuorokau
siin, joten tarve on kova sekä fyysiselle 
että henkiselle puhdistautumiselle. 

Jokaisesta tukikohdasta löytyy pieni
muotoinen kirja- ja DVD-kirjasto. Tele
visioita, videoita ja DVD-soittimia on ai
nakin messeissä. Kaikissa tukikohdissa on 
tarjolla maksuttomia internet- ja puhelin
yhteyksiä, jotka mahdollistavat yhteyden
pidon kotiin. 

Afganistanissa on voimassa lähes kai
killa kansallisuuksilla voimassa "kahden 
kannun" -sääntö. Eli maksimissaan kak-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1 olutta tai kaksi lasia viiniä illassa. Al
oholin käyttö ei olekaan muodostanut 

minkäänlaisia lieveilmiöitä, joihin törmää 
1olssain operaatioissa. 

11 KEA ASENNE ON TÄRKEÄ 

Operaatiossa onnistuminen edellyttää 
oikeaa asennetta. Jokaisen on ymmärret
lllvä, että kriisinhallintajoukko on alueella 
11lapäisesti paikallisten ihmisten vieraana 
mttamassa heitä jälleenrakentamaan yh
teiskuntaansa. 

Paikallisia ihmisiä tapoineen ja heidän 
~ ulttuuriaan on kunnioitettava. Tämä edel
lyttää paikallisten tapojen ja kulttuurin 
l!kä erityispiirteiden ja tarpeiden tunte

mista. Paikalliseen väestöön suhtaudutaan 
tasapuolisesti ja puolueettomasti. Afga
nistanissa erityinen huomio on kiinnitetty 
naisten ja lasten asemaan sekä näihin liit-
1yen ihmisoikeuksien toteutumiseen. 

Vie aikaa oppia tämän maan tapoja. 
Asioista täällä puhutaan usein laveasti ja 
varsinaista asiaa saatetaan kiertää ja kaar-

taa. Kun kylänvanhin sanoo jonkin tapah
tuneen aivan vasta, tapahtuneesta voi olla 
hyvinkin puoli vuotta. 

LOPUKSI 

Jalkaväkimies taistelijasta everstiluutnant
tiin pärjää hyvin saamallaan koulutuksel
la vaativissakin olosuhteissa. Vertailussa 
muiden maiden jalkaväkimiehiin ei ole 
hävettävää. Suomalaiset ovat ammattilai
sia niin osaamisen, asenteen kuin käytössä 
olevan materiaalinkin suhteen. 

Eniten sieltä jokainen oppii ja kehittyy 
varmaankin yksilönä. Afganistanista ko
tiutuva suomalainen jalkaväki on täynnä 
hyvin koulutettuja yksilöitä sijoitettavaksi 
vaativimpiin sodan ajan tehtäviin. 

Kuten joku joskus totesi, että "jokaisen 
suomalaisen, joka valittaa sittenkin pienis
tä asioista, olisi hyvä olla muutama kuu
kausi Afganistanissa." Asiat hyvin harvoin 
menevät juuri, kuten ne on suunniteltu, 
mutta asioilla kuitenkin tapana on järjes
tyä - tavalla tai toisella. D 

Neuvottelu pai
kallisten kanssa: 
"Tuon vuoren oike
alta puolelta ... " 
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EUFOR TSHAD/RCA 

SUOMALAISET AFRIKAN MUSTASSA SYDÄMESSÄ 

Sain lokakuun lopussa 2007 mielenkiintoisen puhelinsoiton Porin Pri
kaatista. Suomi oli päättänyt osallistua uuteen EU-operaatioon Tshadissa ja 
Keski-Afrikan tasavallassa noin 60 henkilön suojausosastolla. Allekirjoit
taneelta kysyttiin halukkuutta lähteä operaatioon suomalaisosaston van
himmaksi ja samalla operaatioalueella sijaitsevaan kriisinhallintajoukon 
esikuntaan (Force Headquarters, FHQ) esikuntaupseeriksi. 

Aikaa pohtimiseen ja vastauksen ilmoittamiseen oli tyypilliset pari päi
vää. Päätin läheisteni tuella, että kokemus lähteä uuteen operaatioon kauas 
Afrikkaan olisi erittäin houkutteleva ja nilnpä vastasin tarjoukseen myön
tävästi. 

0 peraatiota koskeva YK:n tur
vallisuusneuvoston päätöslau
selma saatiin aikaan syyskuun 
lopussa 2007 ja lokakuun 

alkupuolella Suomen puolustusministeri 
hyväksyi operaation vaatimien valmistelu
jen ja hankintojen aloittamisen. Eduskunta 
hyväksyi suomalaisjoukon lähettämisen 
12. joulukuuta. 

Uuden kriisinhallintalain mahdollista
mana Porin Prikaatiin koottiin joulukuun 
alussa 12 upseerista ja aliupseerista koos
tuva valmistelu- ja varautumishenkilöstö, 
jonka tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa 
operaatioon lähtevien koulutus- , materiaa
li- ja asiakirjavalmisteluja Porin Prikaatin 
kriisinhallintakeskuksen ja muun henki
löstön tukena sekä kerätä taustamateriaalia 
operaatioalueesta. Varautumishenkilöstön 
aloittaessa puhuttiin liikkeelle lähdöstä 
jopa Joulun aikoihin . Operaation käynnis
täminen oli kuitenkin varsinaista ylä- ja 
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Kirjoittaja, komentajakapteeni Timo Kir
vesoja palvelee Merivoimien Esikunnassa 
osastoesiupseerina . 

alamäkeä aikataulun muutoksineen ja ta
kaiskuineen. EU ei nimittäin saanut tar
vittavia joukkoelementtejä kokoon, ennen 
kuin Ranska ilmoitti osoittavansa operaa
tion käyttöön tarvittavan kuljetuskapasi
teetin ja Italia leikkauskykyisen, ns. Role 
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tason kenttäsairaalan. 
Suomalainen, reserviläisten käyttöön 

1 1ustuva, kriisinhallintajärjestelmä pe-
111',tuu siihen, että keskittämisajankohta 
1p1:raatioon on tiedossa. Nyt reserviläiset 

11111 kotiuttaa ns. rotaatiokoulutuksesta il
mun tarkkaa tietoa keskittämisen aikatau
h I Tällöin monet rauhanturvaajat olivat 
111 aloittaneet esimerkiksi virkavapaansa 
1 ,~paikoilta . Lopulta 24. helmikuuta noin 
puolet pääjoukosta lastautui ilmavoimien 
1 okker -kuljetuskoneeseen ja pääsimme 
liikkeelle - tosin Ruotsin Enköpingissä to-
1, utetun viimeistelyvaiheen jälkeen - kohti 

frikkaa. 

l 'iH AD JA KESKI-AFRIKAN 

<\SAVALTA 

Tshad on sisämaavaltio keskisessä Af
, ikassa ja pinta-alaltaan noin neljä kertaa 
Suomen kokoinen. 

Tshadin rajanaapureita ovat lännessä 
Nigeria ja Niger, pohjoisessa Libya, idässä 
Sudan ja etelässä Keski-Afrikan tasavalta 
t!kä Kamerun. Maan nimi juontaa juu-

rensa Tshad-järvestä, joka,aikanaan vielä 
1960 -luvulla oli Afrikan toiseksi suurin 
järvi, mutta on nykyään alle kymmenes
osan aiemmasta pinta-alastaan. 

Valtio jakaantuu neljään ilmastovyö
hykkeeseen. Maan pohjoisosa kuuluu 
Saharaan, jossa sataa vuosittain noin 200 
mm. Keskisellä alueella vaikuttaa Sahelin 
savanni vyöhyke, jossa kasvillisuus vaihte
lee savannista pensaikkoon. Etelämmäksi 
mentäessä savanni muuttuu metsäisem
mäksi. Siellä sademäärä on vuosittain jopa 
1000 mm ja aivan maan lounaiskulmassa 
on jo trooppinen vyöhyke. Maa on melko 
harvaan asuttu väestötiheyden ollessa vain 
7 asukasta neliökilometriä kohden, kun se 
esimerkiksi niin ikään harvaan asutussa 
Suomessa on 17,4. Keski-Afrikan tasaval
ta on pinta-alaltaan noin puolet Tshadista. 

EUFOR -joukot toimivat pohjoisen aa
vikon ja keskisen alueen savannimaastojen 
liittymäkohdassa. Alueelliset erot esimer
kiksi sadekauden vaikutuksissa olivat suu
ret. 

Molemmat maat itsenäistyivät Ranskan 
siirtomaaherruudesta vuonna 1960. Rans-

Keskisen Afrikan tiestöä. 
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kan vaikutus maissa on edelleen kohtalai
nen ja virallisena kielenä on Ranska. Tosin 
väestö ei yleisesti pidä ranskalaisista. 

TILANNE TSHADISSA 
HELMI-MAALISKUUSSA 2008 

EUFOR TCHAD/RCA -operaation suo
malaisen kriisinhallintajoukon toiminnan 
alkaessa maaliskuun alussa 2008 Tshadin 
tilanne oli juuri rauhoittumassa kuukaut
ta aiemmin pääkaupunki N'Djamenaan 
suuntautuneen kapinallishyökkäyksen jäl
keen. Kyseisen hyökkäyksen seurauksena 
maahan oli julistettu kansallinen hätätila 
sekä yleinen ulkonaliikkumiskielto, joka 
tosin ei koskenut tehtävissä olevia EUFOR 
-sotilaita. Kapinallishyökkäyksen aikana 
pääkaupunki N'Djamenasta katosi useita 
Tshadin poliittisen opposition edustajia, 
eikä kaikkien kadonneiden kohtalosta ole 
vieläkään saatu täyttä varmuutta. 

Tilanne normalisoitui niin N'Djamenas
sa kuin muuallakin maassa varsin nopeasti. 

Asemansa vakiintuessa Tshadin presidentti 
ldriss Deby aloitti pian mittavat puolustus
valmistelut sekä pääkaupungissa että maan 
itäosissa. Näihin sisältyivät mm. pääkau
punkia kiertävä suojakaivanto, ampuma
alan raivaus pääkaupungin keskustassa, 
asevoimien keskittäminen maan itäosiin 
sekä varsin mittavat asehankinnat. 

Samaan aikaan Tshadin ja sen itäisen 
naapurimaan Sudanin välinen diplomaat
tinen vuoropuhelu ja rauhanprosessi jat
kuivat. Niiden seurauksena maaliskuussa 
2008 allekirjoitettiin viiden vuoden sisällä 
kuudes maiden välinen rauhansopimus Se
negalin pääkaupungissa Dakarissa. Sopi
mukselta ei tosin odotettu paljoa tälläkään 
kertaa. Tshad jatkoi tukeaan Darfurin ka
pinallisliike JEM:lle (Justice and Equality 
Movement) ja Sudan vastaavasti Tshadin 
kapinallisille. 

EUFOR:in ja suomalaisjoukon saapu
essa operaatioalueelle tilanne oli siis var
sin haastava. 

Paikallisen väestön suhtautuminen EU-

Suomalaisten ja ranskalaisten neuvottelu Forchanassa . 

98 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1 UR -joukkoihin oli ainakin palvelusaika
nuni Tshadissa ystävällinen tai neutraali. 
fomoin sotilaallinen uhkataso EUFOR 
1oukkoja kohtaan oli matala ja kumpikin 
l'sadin taisteleva osapuoli pääsääntöisesti 
1 unnioitti EUFOR:in puolueettomuutta. 

( >PERAATION VOIMAN 
ltAKENTUMINEN 

Joukkojen keskittäminen operaatioalu
~elle alkoi helmikuussa. Keskittämistä hi
dasti infrastruktuurin keskeneräisyys sekä 
kansainvälisten avustusjärjestöjen ja täs
sä vaiheessa operaatiossa varsin vahvasti 
osallistuneiden erikoisjoukkojen logis
tisten tarpeiden priorisointi. Helmikuun 
lopussa alueella oli joukkoja Ranskasta, 
Itävallasta, Italiasta, Irlannista, Ruotsista 
sekä Suomesta. Keskisen monikansalli
sen pataljoonan muodostanut ranskalainen 
merijalkaväkirykmentti saapui alueelle 29. 
helmikuuta ja aloitti siirtymisensä Sudanin 
rajan tuntumassa sijaitsevaan Forchanaan 
7. maaliskuuta. 

Keski-Afrikan tasavallan koillisosassa 
sijaitsevassa Biraossa Ranskan kansalli
seen BOALI -operaatioon kuulunut rans
kalainen komppania vaihtoi tunnuksensa 
9. maaliskuuta, jolloin siitä tuli osa EU
FOR -operaatiota. 

Operaatio saavutti 15. maaliskuuta 
alustavan operatiivisen kyvyn (IOC, Initial 
Operational Capability), josta lukien ope
raation 12 kuukauden mittaisen mandaatin 
laskettiin alkavan. Joukkojen keskittämi
nen alueelle jatkui ja edellä mainittujen 
maiden lisäksi mm. Belgia toi joukkoja 
alueelle. Eri maiden erikoisjoukot toimi
vat tässä vaiheessa operaatioalueella maan 
itäosissa. Operaation ensimmäinen kaatu
nut oli ranskalainen erikoisjoukkojen so-

tilas, joka menehtyi Sud:piin maaperällä 
välikohtauksessa Sudanin rajajoukkojen 
kanssa. EUFOR:in osasto oli eksynyt rajan 
väärälle puolelle. 

Maaliskuun loppuun mennessä itäisessä 
Tshadissa EUFOR -joukkojen vahvuus oli 
muutama sata sotilasta. Huhtikuun alussa 
ensimmäiset erikoisjoukot valmistautuivat 
jo vetäytymiseen toimi alueelta. Huhtikuus
sa, huolimatta jo kuukausien läsnäolosta 
alueella, FHQ:n toiminta oli vielä toimin
tatapoja hakevaa. Joukkojen vähäisyyden 
ja puutteellisen infrastruktuurin vuoksi 
EUFOR:n edellytykset laajamittaisiin ope
raatioihin operaatioalueellaan pysyivät ra
jallisina koko huhtikuun ajan. 

Operaatioon sisältyvä laajamittainen 
informaatio-operaatio aloitettiin rajoite
tusti huhtikuun aikana Abechen alueella. 
Kampanja sisälsi radiossa lähetettäviä tie
toisku ja sekä lentolehtisten jakoa paikallis
väestölle. Huhtikuun alussa informaatio
operaatioiden vähäisyys vaikeutti suuresti 
EUFOR:in sotilaiden toimintaa, koska pai
kallisväestö sekoitti toistuvasti EUFOR:n 
ja ranskalaisen EPERVIER-operaation so
tilaat toisiinsa. 

Ensimmäiset maan sisäiset pakolaiset 
palasivat huhtikuun aikana takaisin koti
kyliinsä keskisen monikansallisen patal
joonan (MNB-C) alueella. Tämä antoi viit
teitä siitä, että täyteen vauhtiin päästyään 
operaatio kyennee täyttämään sille asete
tut tehtävät. Humanitääristen järjestöjen 
mielestä sisäisten pakolaisten kotiinpaluu 
aloitettiin liian aikaisin, minkä johdosta 
EUFOR vähensi jonkin verran humanitää
ristä aktiivisuuttaan ja keskittyi enemmän 
dialogiin eri avustusjärjestöjen kanssa. 

Irlantilaisen pataljoonan ensimmäiset 
osat keskitettiin Goz Beidaan huhtikuun 
lopussa. Pataljoona aloitti operatiiviset 
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tehtävänsä vastuualueellaan toukokuun 
puolivälissä. 

Toukokuun aikana joukkojen ja kalus
ton keskittäminen operaatioalueelle jatkui 
edelleen. Osassa operaatioaluetta aikaisin 
alkanut sadekausi aiheutti keskittämiselle 
ongelmia ajoneuvosaattueiden juututtua 
päiviksi mutaan. Kuljetuskaluston puute 
vaikeutti infrastruktuurin valmistumista 
ennen sadekauden alkua. Espanjalaiset 
Casa C295 -kuljetuskoneet saapuivat toi
mialueelle kesäkuun alussa, noin kolme 
kuukautta luvattua myöhemmin. Päivit
täisen liikenteen N'Djamenan ja Abechen 
välillä koneet aloittivat viikkoa myöhem
min. 

SUOMALAISEN OSASTON 
KESKITTÄMINEN JA TEHTÄVÄT 

SKJT siirtyi Suomesta toimialueelle 
neljässä osastossa. Ensimmäisen osaston 
muodosti valmisteluosasto, joka koostui 
kolmesta SKJT:n rauhanturvaajasta ja Po
rin Prikaatin logistiikkaupseerista. Toises
sa osastossa N'Djamenaan lensivät SKJT:n 
komentaja yhdessä kansallisen tieduste
luelimen päällikön sekä kahden SKJT:n 

rauhanturvaajan kanssa. Edellä maimtut 
osat saapuivat Tshadiin helmikuun lopussa 
ja maaliskuun alkupäivinä. SKJT:n pää
osat lensivät N'Djamenaan maaliskuun 
alkupuolella kahdessa osastossa, viikon 
mittaisen Ruotsin Enköpingissä järjestetyn 
koulutusjakson jälkeen. Kriittisin materi
aali lennätettiin An-124 -kuljetuskoneilla 
ja ruotsalaisella C-130 -kalustolla suoraan 
Suomesta ja Ruotsista Tshadiin . 

SKJT:n raskas kalusto laivattiin ensin 
Kamerunin Doualaan, josta se lennätettiin 
An-124 -kalustolla N'Djamenaan maalis
kuun puolenvälin jälkeen. 

SKJT:n ja SWECON:in pääosat siirtyi
vät moottori marssilla Abecheen pääsiäisen 
aikana. Huomioitavaa on, että noin 900 
kilometrin matkaan käytettiin neljä vuoro
kautta, koska osastoon kuului saatettavia 
siviilihuolintaliikkeen ajoneuvoja. Mars
siosaston mukana siirtyi myös italialaisen 
Role 2 -sairaalan kalustoa. Ennen siirty
mistään ruotsalais-suomalainen komppania 
oli jo ottanut vastuulleen N'Djamenassa 
sijainneen Camp Europan vartioinnin. 

Abechessa joukko sijoitettiin rakenteil
la olevan Camp des Etoiles 'n yhteydessä 
olevalle erilliselle alueelle, nk. Camp Nep-

Abechen keskustaa. 
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llln~ ~n. Operatiivisen toiminnan ohella yk-
11 kö keskittyi rakentamaan tarvitsemaan
• mfrastruktuuria. Yksikön tehtävänä oli 
111 ioida kolmea tukikohtaa ja suorittaa 

1lueellista partiointia Abechen alueella ja-
11111 ja ajoneuvoin. 

FHQ:n QRF -vastuu siirtyi erikoisope-
1 wtiokomponentilta ruotsalais-suoma
laiselle komppanialle huhtikuun lopulla. 
, ksikkö oli henkilövahvuuteen nähden 
lukuisten tehtäviensä vuoksi äärimmäisen 
t öllistetty. Annetut tehtävät pystyttiin täs-
111 huolimatta toteuttamaan menestyksek-
1 llästi. 

SKJT:n kansallinen tukielementti 
( NSE) aloitti toimistotilojensa pystyttä
misen Camp des Etoilesiin huhtikuun lo
pussa. Lopullisesti NSE siirtyi Camp des 
Etoilesiin kesäkuun aikana. 

Toukokuussa 21 SKJT:n rauhanturvaa
Jaa pääsi mielenkiintoiselle komennuk
selle Keski-Afrikan tasavallan Biraoon. 
Suomalaisten rauhanturvaajien tehtävänä 
oli MND-B:n vahventaminen suojaamalla 
tukikohtaa ja partioimalla Biraossa. Ope
raatio kesti noin kaksi viikkoa. 

Toukokuun lopulla ollut hiekka- ja uk
kosmyrsky osoitti Camp Neptunen raken
teiden keskeneräisyyden ja heikkouden 
sadekauden aikana. Muun muassa ruoka
lateltta tuhoutui ja koko leiri oli muutaman 
tunnin ajan veden vallassa. Samalla koros
tui SKJT:n tarve mahdollisimman nopeaan 
muuttoon infrastruktuuriltaan valmistel
tuun Camp des Etoilesiin. 

OPPEJA 

Operatiivinen valmius 

SKJT:n valmius operatiiviseen toimin
taan on koko raportointijakson ajan vas-

tannut FHQ:n ruotsalajs-suomalaiselle 
komppanialle asettamiin vaatimuksiin . 
Kaikki käsketyt tehtävät kyettiin suoritta
maan. Ruotsalais-suomalaisen komppani
an rauhanturvaajien koulutustasoa ja yk
sikön monikäyttöisyyttä sekä joustavuutta 
kiitettiin FHQ:ssa useaan otteeseen. Yksit
täisten rauhanturvaajien ja ryhmien rasitus 
nousi vaativissa olosuhteissa muutamaan 
otteeseen kovaksi, mutta tämä oli ennakoi
tavissa ruotsalais-suomalaisen komppani
an oltua keskitysvaiheessa ensimmäinen 
FHQ:n alaisuuteen siirretty perinteinen 
operatiivinen joukko. 

Huolto 

Talousveden saatavuudessa oli kuivan 
kauden aikana ja operaation alkuvaihees
sa suuria ongelmia. Ajoittain tilanne oli 
hieman parempi, mutta vähintään puolet 
Abechessa vietetystä ajasta talousvedestä 
oli pulaa. Operaation sisäiset täydennykset 
toimivat tyydyttävästi. Ajoittaisista kulje
tusongelmista huolimatta joukon toiminta
kyky kyettiin säilyttämään. 

Postin kulku oli harvinaista ja epävar
maa. Tärkeimmät postit kotimaahan toimi
tettiin palvelusvapaiden yhteydessä kurii
rilla Suomeen postitettavaksi. 

Materiaalitäydennyksiä kotimaasta 
on toimitettu palvelus vapaamatkalaisia 
hyödyntäen, koska täydennystilausten 
toimitukset Suomesta eivät olisi pitkästä 
viiveestä johtuen ehtineet ajoissa. Näissä 
tapauksissa materiaalia kuljetettiin 10-20 
kiloa matkalaista kohden. 

Hygienia ja lääkintä 

Olosuhteet Tshadissa olivat terveyden 
kannalta juuri niin haastavia kuin mihin 
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koulutuksessa varauduttiinkin. Lämpötila 
ja puutteellinen hygienia nousivat esiin 
haastavimpina riskeinä. Kuivan kauden 
vähäisistä hyönteismääristä johtuen troop
pisia tauteja ei esiintynyt , tosin hyönteis
ten määrä nousi ilman kosteuden noustua 
sadekauden myötä touko-kesäkuussa. 

Joukon terveystilanne pysyi hyvänä. 
Erilaiset vatsataudit olivat lääkintähenki
löstöä työllistävin osuus, mutta nämäkin 
tapaukset olivat vähäisiä. Pieniä loukkaan
tumisia sattui jonkin verran, mutta nekin 
olivat pieniä ruhjeita tai nyrjähdyksiä , jot
ka suurelta osin sattuivat pimeään aikaan. 
Joukko sisäisti tiukan hygieniakurin ennal
taehkäisevän merkityksen . Tästä ansaitse
vat kiitoksen sekä sotilaslääketieteen laitos 
että Porin Prikaatin osaava lääkintähenki
löstö. 

Operaation alussa hygieniatilanne oli 
heikko, mutta rakennustöiden valmistut-

tua hygienian taso parani huomattavastJ. 
Ainoana negatiivisena seikkana on mainit 
tava käytössä olleet kuivakäymälät, jotka 
eivät ruotsalaisen hygieenikon mukaan 
vastanneet käytössä olevia normeja. Suo
malaisten muutettua Camp des Etoilesiin 
tämäkin ongelma poistui, kun käyttöön 
saatiin normaalit wc-tilat. 

Henkilöstö 

Harjoituksia joukon tehtäviin liittyvien 
taitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi 
oli liian vähän. Syy tähän oli suurilta osin 
se , että suojausjoukkue oli pitkiä aikoja 
hajallaan eri tehtävissä pitkin operaatio
aluetta ja sitoutuneena jatkuvasti Force 
Protection -tehtäviin . 

Joukon odotukset suhteessa operaation 
eri tehtäviin olivat epärealistiset johtuen 
pitkälti siitä , että lähdettiin uuteen ope-

Hiekkamyrsky lähestyy! 
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11100n ja varauduttiin paljon pahempaan 
· 111tccseen. "Force protection" -tehtävät 

11 staattisuudestaan ja ajoittaisesta yk
Mil koisuudestaan huolimatta tärkeitä. 
1 ,1 12 vuorokauden mittainen palvelus-
1p11a neljän kuukauden aikana on henki-

11 haastava operaatiossa, jossa vapaa-
111 na tai vapaa-ajan viettomahdollisuuksia 
1 Juuri ole. 

l'ERIAALISTA 

l .ähes 50 asteen paahtavassa heltees-
1 mm. suomalaisen rauhanturvajoukon 

l llytössä olleet ilmastointilaitteet osoittau-
1111vat heti ensi päivinä teholtaan riittämät
tlimiksi. Porin Prikaati hankki ja toimitti 
11peästi SKJT:n tilauksesta tehokkaammat 
luitteet. Muiden materiaalitäydennysten 
tulo oli operaation suurista etäisyyksistä 
1ohtuen todella hidasta. 

Suomalainen kuljetuskalusto , erityisesti 
Sisu E- 11 , osoittautui ominaisuuksiltaan 
erittäin hyväksi. Ajoneuvo kestää kovaa
kin käyttöä rankoissa olosuhteissa ja on 
toimintavarma. Sen sijaan Patria XA-203 
vaunut olivat Tshadin olosuhteisiin hie

man liian raskaita moottoritehoon nähden 
liikuttaessa tiestön ulkopuolella tai huo
nokuntoisilla ajourilla. Kotimaassa hyvin 
toteutettu ajoneuvojen tarkastus ja huolto 
säästi SKJT:n monelta murheelta. Tässä 
hyvinä vertailukohteina olivat Ruotsin tar
kastamattomat ja huoltamattomat ajoneu
vot murheineen ja mm. rengasrikkoineen . 
Viesti- ja muu tietotekninen kalusto kesti 
pölyiset olosuhteet hyvin. 

Joukon henkilökohtainen materiaali oli 
riittävä ja korkeatasoinen . 

SUOMALAISESTA 
KRIISINHALLINTAJOUKOSTA 

SKJT osoittautui operaation alkukanke
uksista, vaativista olosuhteista ja puutteel
lisesta infrastruktuurista huolimatta asi
ansa osaavaksi ja kurinalaiseksi joukoksi. 
Suomalaiset rauhanturvaajat, etenkin suo
jausjoukkue, olivat ammattitaidoiltaan, 
käyttäytymiseltään, sotilaallisuudeltaan ja 
kurinalaisuudeltaan esimerkillisiä. 

SKJT aloitti itsenäisen toimintansa 24. 
heinäkuuta. Elokuun alussa, uuden rotaa
tion saavutettua operatiivisen valmiutensa, 
SKJT otti vastuun operaation tärkeimmän 
tukikohdan vartioinnista ja FHQ:n johdos
sa olevasta operatiivisen tason nopean toi
minnan (QRF) valmiudesta. Ruotsalaisten 
vetäydyttyä operaatiosta syksyllä SKJT:n 
näkyvyys operaatiossa parani ja toisaalta 
myös sen toiminnalle asetetut laadulliset 
vaatimukset kasvoivat huomattavasti. 

MITEN OPERAATIO ONNISTUI 
TEHTÄVISSÄÄN? 

Huolimatta EUFOR:n läsnäolosta itäi
sessä Tsadissa kansainväliset humanitääri
set järjestöt valittivat kasvaneesta turvatto
muudesta mm. Iriban alueella. Forchanan 
alueella 1. toukokuuta aseellisen ryöstön 
yhteydessä muun muassa surmattiin Save 
the Children - järjestön ranskalainen maa
johtaja. Toukokuussa operaatiokomentajan 
käskystä suoritettiin "Forchana response" 
-voimannäyttöoperaatio Forchanan ja Ad
ren välisellä alueella. Suomalaiset osallis
tuivat kyseiseen operaatioon QRF -osasto
na 4.-6. toukokuuta . 

Humanitääristen järjestöjen työnteki
jöiden suhtautumisessa EUFOR -operaa
tioon tapahtui jonkin verran positiivista 
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1 chitystä alkukesän 2008 aikana. Tämä 
oli ehkä seurausta erityisesti Goz Beidan 
1lueen tapahtumista, joissa· kahteen ottee
•l •~n evakuoitiin NGO -henkilöstöä suoja
puikkoihin levottomuuksien vuoksi. Jotkin 
jllrjestöistä (mm. Medecins Sans Frontie
res, MSF) kieltäytyvät kuitenkin edelleen 
1opa kriisitilanteessa yhteistyöstä aseiste
tun sotilasjoukon kanssa. Havaittiin myös, 
, Itä siviilityöntekijöiden on vaikea käsittää 
EUFOR -joukon toiminnalliset rajoitteet. 
Erityisesti avun toimittamisen viive on he
' ättänyt arvostelua. 

Toukokuussa 2008 noin 3000 soti
laan vahvuuden saavuttanut operaatio ei 
kyennyt pinta-alaltaan Suomen kokoisella 
alueella kattavasti turvallisuuden takaami
seen. Lisäksi on muistettava, että suuri osa 
joukoista sitoutui muihin kuin operatiivi
siin tehtäviin kentällä. 

LOPUKSI 

Nyt jo jonkin aikaa Suomesta käsin 
Tshadin tilannetta seuranneena pidän Af
rikan kokemustani lähinnä ilmasto-olo
suhteista ja puutteellisesta infrastruktuu
rista johtuen henkisesti melko haastavana, 
mutta myös unohtumattomia kokemuksia 
antaneena. 

Tuskin koskaan tulen unohtamaan yö
pymisiä taivasalla pitkien siirtymisten 
aikana tai paikallisten lasten innostuneita 
ilmeitä kylien läpi ajaessamme. 

Käsitykseni suomalaisten rauhantur
vaajien ammattitaidosta ja harkintakyvys
tä uutta operaatiota aloitettaessa vahvistui 
entisestään. D 
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JALKAVÄKISOTILAAN 
PERUSTEHTÄVÄ KOSOVOSSA 
ON PARTIOINTI 

Uusille rauhanturvaajille annettava koulutus Porin Prikaatissa Säkylässä 
antaa hyvät eväät tulevaan missioon. Saavuttuani Kosovoon suomalaiseen 
A-komppaniaan huomasin kuitenkin, että mikään koulutus Suomessa ei voi 
opettaa oikeiden ihmisten kohtaamista näiden omassa elinympäristössä. 

Suomalaisten rauhanturvaajien luomat hyvät suhteet paikallisiin jo Ko
sovon-operaation alusta asti näkyvät ihmisten myönteisenä suhtautumisena 
meidän tekemisiimme ja helpottavat työtämme huomattavasti. 

J 
ääkärin yleisin työtehtävä Koso
vossa on partiointi. Partionjohtaja 
varaa mukaan tulkin päivää ennen 
lähtöä. Muita ennakkojärjestelyjä ei 

tarvita. Jokainen jääkäri tietää työvuoronsa 
etukäteen ja kaikki il
mestyvät lähtöpaikal
le ajoissa. Edellinen 
partio saapuu leiriin 
ennen seuraavan läh
töä. Siinä kysellään 
sitten onko jotain ta
pahtunut tai pitäisi
kö jotain huomioida. 
Sitten neljä jääkäriä 
ja tulkki ahtautuvat 

Kirjoittaja , aliker
santti Anton Nikolen
ko ( oik.) tutkii par
tion reittiä yhdessä 
kersantti Henri Tien-
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maastoautoon ja suuntaavat suomalaisen 
A-komppanian vastuualueelle. 

Maisemat ja alueet tulevat tutuiksi jo 
parin ensimmäisen kuukauden aikana. 
Turvallisuustilanne Kosovossa on ollut 
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pitkään varsin rauhallinen. Tavallinen 
11111 mipartio" on näin ollen usein melko ta

i 1htumaköyhä. Sotilaiden esillä oleminen 
111 1 uitenkin tärkeää. Näkyminen ihmisten 
1 ,kuudessa ennaltaehkäisee mahdollisia 
11 ottomuuksiaja pitää yllä turvallisuuden 

Ilmapiiriä. 
Partiossa on siis tarkoitus "näyttää lip

pua" samalla kun pyörii tutuiksi tulleilla 
111llä. Ihmiset työskentelevät pelloilla ja 
uhtautuvat ajoneuvoihimme lämpimän 
llinpitämättömästi. VäWlä paikalliset 

tjavat kolareita ja partion osuessa paikalle 
ohjaamme liikennettä kunnes paikallinen 
poliisi ottaa homman haltuun. Välillä sat
tuu tulipaloja, ja silloinkin tarkkailemme 

Uhän kauempaa ja odotamme palokuntaa 

paikalle. 

IHMISIÄ KOHDATAAN 
KESKUSTELEMALLA 

Ainoa keino saada tietoa muutoksista 
ihmisten elämässä on jalkautua autosta 
ja jutella tulkin välityksellä paikallisille. 
Partiojääkäreiden tehtävänä on keskustel
la ihmisten kanssa esimerkiksi arkielämän 
iloista ja suruista, kunnallisista palveluis
ta, asenteista toisia etnisyyksiä kohtaan ja 
suhtautumisesta alueella toimiviin instituu
tioihin. Yleisin henkilöhaastattelun "uhri" 
on kyläkioskin kauppias, jolla on vähän 
tekemistä, mutta paljon tietoa paikallisis
ta ihmisistä. Keskustelun yksityiskohdat 
saattavat käsitellä veden saatavuutta, in
flaation kehitystä, rikollisuuden ilmiöitä ja 

sen sellaista. 

Keskustelu
seuraa paikal
lisista löytyy 
esimerkiksi to
reilta ja mark
kina-alueilta . 
Siinä ei aina 
tarvita tulkkia. 
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Paikalliset kieltäytyvät harvoin puhu-
1111sta sotilaille. Joskus haastateltavat saat
i 1 ut antaa ympäripyöreitä vastauksia tai 

llaisia, joita luulevat meidän haluavan 
l uulla. Jotkut ihmiset kutsuvat taloonsa 
1 .1hville ja heillä on usein paljon kerrot-
1 1vua elämisestä ja olemisesta Kosovossa. 
Monilla ihmisillä on Kosovossa vaikeaa. 
'unhan naisen kertoessa muutenkin ilmei
stä kaulasyövästään, jonka hoitamiseen 

hllnellä ei ole varaa, voi vain kuunnella ja 
nyökytellä yrittäen säilyttää kasvoilla huo
li stunut ilme. 

Partion päätteeksi partionjohtaja viettää 
tunnin raporttikontissa tiivistämässä parti
on antia raporttiin. Kohtaaminen syöpäsai
man naisen kanssa muokataan lausunnoksi 
kunnallisen terveyshuollon tilasta alueella. 
Raportti lähetetään eteenpäin ja ansaittu 
lepohetki koittaa. Valmistautuminen seu
raavaan partioon on kohta jo edessä. 

AJONEUVOJEN TARKASTUS
PISTEELLÄ ETSITÄÄN 
l,AITTOMUUKSIA 

Partioinnin jälkeen yleisin jääkärin työ
tehtävä Kosovossa on toimiminen ajoneu
votarkastuspisteellä VCP (Vehicle Check 
Point). VCP pystytetään ennalta valittuun 
paikkaan tien viereen. Henkilötarkasta
ja, hänen suojamiehensä, autontarkastaja 
ja kirjurit valmistautuvat tehtäviinsä sillä 
aikaa kun autojen maalittajat valitsevat 
tietä pitkin lähestyvistä ajoneuvoista tar
kastukseen joutuvat. Paikalliset suhtau
tuvat pääosin myönteisesti tai neutraalisti 
siihen, että heidän matkansa keskeytetään, 
paperit tarkastetaan ja auton kaikki kolot 
tutkitaan. Joillakin on kova kiire, minkä 
huomaa myös paikalliseen ajokulttuuriin 
kuuluvista järjettömistä ohituksista. Meille 

on mysteeri, mihin ihmisipä on niin kova 
kiire maassa jonka työttömyysprosentti on 
joidenkin arvioiden mukaan yli 50. Kii
reelliset ja kiireettömät saavat yhtä kaikki 
saman kohtelun tarkastuspisteellä. 

Yleensä tarkastukseen otetaan kaiken 
kalleimmat autot, koska on todennäköis
tä, että ihmisellä jolla on varaa siihen, on 
myös rahaa hankkia ase. Aseita löytyy sil
loin tällöin, mutta niihin on yleensä YK:n 
poliisin myöntämä lupa. Luvattomia aseita 
osuu kohdalle harvoin. Näissä tapauksissa 
ase otetaan rauhallisesti haltuun ja luovu
tetaan asian jatkokäsittely paikallispolii
sille. Toki paperisotaa riittää tapauksista 
myös meille sotilaillekin. Aseiden lisäksi 
VCP:llä etsitään huumeita ja viitteitä ih
miskaupan toimijoista. 

AIKA KULUU MYÖS 
VAPAA-AJALLA 

Teoriassa jääkärit ovat töissä 24/7. Täl
lä varmistetaan, että kaikki tarvittava työ
voima saadaan hädän hetkellä liikkeelle, 
vaikkei työvuoroa olisi etukäteen ilmoitet
tukaan. Vapaa-aikaakin kuitenkin on. Päi
västä riippuen sen määrä vaihtelee nollasta 
kahteenkymmeneen neljää tuntiin. Sotilaat 
käyvät kuntosalilla, nukkuvat, syövät, kat
sovat elokuvia joukkueen omassa olohuo
neessa eli "briiffarissa" tai pitävät yhteyttä 
Suomeen. Lähes jokaiseen asuinkonttiin 
tai ammattijargonissa "körmyyn" on ve
detty nettipiuha ja lähes kaikilla on muka
naan kannettava tietokone. Yhteydenpito 
läheisiin on oleellisen tärkeää henkisen 
hyvinvoinnin kannalta. On hyvä myös olla 
perillä kotimaan ja muunkin maailman 
uutisista, jotta eristäytymisen ilmapiiri ei 
pääse yllättämään tiiviissä sotilasleirissä. 

Piristävää vaihtelua työn rutiineihin tuo-
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vat myös sosiaalikuraattorin ja papin jär
jestämät retket Kosovon mielenkiintoisim
piin kohteisiin . Eri sotilaskansallisuuksien 
järjestämät sotilastaitokilpailut ja marssit 
tarjoavat mahdollisuuden testata kunnon 
äärirajoja ja joukkuehengen kestävyyttä. 

KILPJRJNTAMAAN! 

Joukkojenhallintaharjoitukset (jouha) 
kuuluvat myös jalkaväkisotilaan arkeen 
Kosovossa. Tarkemmin sanottua kyse on 
mellakan vastaisesta toiminnasta, siitä 
miten saadaan mellakoiva, kiihtynyt vä
kijoukko hajautettua tuottaen heille mah
dollisimman vähän vahinkoa. Raskaissa 
suojavarusteissa tehtävät harjoitukset ovat 
varsinkin helteisinä kesäpäivinä fyysisesti 
vaativia. 

Kosovossa useat eri sotilaskansallisuu
det yhdistävät usein voimansa yhteisiin 
jouha -harjoituksiin. Harjoitukset ovat 
sivusta katsottuna hienoa viihdettä, kun 
miehet kulkevat kilpirintamassa, kiinniot
tokoirat painivat maaliosaston miehiä alas , 
polttopulloja heitetään jääkäreiden eteen, 
Pasit ajavat palamaan sytytetyistä autoista 
tehdyn tiesulun läpi , vesitykit muodostavat 
sateenkaaria savun keskelle ja maaliosasto 
eläytyy jalkapallohuligaanien rooliin Os
car-palkinnon arvoisesti. Harjoitusten tar
koitus on pitää yllä joukon suorituskykyä 
tositilannetta varten. 

POMMIT VAATIVAT NOPEAA 
REAGOINTIA 

Yksi jääkärijoukkue kerrallaan on aina 
valmiudessa lähtemään kiireellisiin tehtä
viin (Quick Reaction Force, QRF). Kolmel
le ryhmälle on jaettu viiden, viidentoista ja 
kolmenkymmenen minuutin lähtövalmiu-
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det. Puolen tunnin lähtövalmius on lähinnä 
lepovuoro, koska on käytännössä todistet• 
tu tosiasia, että koko komppania saadaan 
liikkeelle vartissa tilanteen sitä vaatiessa. 

Itselläni oli eräänä päivänä viiden mi
nuutin lähtövalmius ja iltapäivällä tuli 
hälytys leirimme kaiuttimista. Kaupungin 
läpi kulkeva tie oli kaivettu putkitöitä var
ten auki ja maan alta oli paljastunut toisen 
maailmansodan aikainen lentopommi. 
Maattuaan pimeydessä yli kuusikymmentä 
vuotta pommi oli muuttunut kiireelliseksi 
tapaukseksi saadessaan kosketuksen päi
vänvaloon. Pasimme ajoi kaupunkiin, mis
sä osastoomme liittyi EOD -ryhmä eli rai
vaajapioneereja sekä yksi lääkintä-Pasi. 
Ryhmämme eristi alueen viittomalla vie
reisen juna-aseman ihmiset kauemmas 
ja lähellä olevien talojen asukkaat sisälle 
sillä välin kun pioneerit tekivät taikojaan. 
Kohta pommi räjäytettiin löytöpaikalleen 
ja maa-aineista ropisi parin sadan metrin 
päässä olevien eristäjien kypäriin. Päivän 
hyvä työ oli tehty ja poistuimme paikalta 
paikallisten taputusten säestämänä. 

Toisen maailmansodan aikainen lento
pommi oli tietenkin poikkeustapaus , mutta 
Kosovon sodan ajoilta kymmenen vuoden 
takaa löytyy yhä vanhoja sirotemiinoja ja 
muita räjähtämättömiä ampumatarvikkeita 
lähes viikoittain. Vanhat miinakentät ovat 
toki hyvässä tiedossa ja niitä osataan vält
tää partioidessa. Ongelmia syntyy usein 
keväisin , kun vuorilta sulavat lumet siirtä
vät maa-ainesta. Sulavan kerroksen muka
na siirtyvät myös vanhat räjähteet uuteen 
paikkaan. Pioneerit käyvät säännöllisesti 
kouluissa kertomassa lapsille räjähteiden 
vaaroista , mutta sotaa nähneet aikuiset 
eivät aina osaa suhtautua niihin asiankuu
luvalla kunnioituksella. Viimeksi keväällä 
2008 joukko paikallisia oli vuorilla kerää-
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111 .1 romurautaa, ja eräs henkilö yritti 
1 ,~ uta löytämästään tytärammuksesta ro-
11111111etallia vasaralla irti kohtalokkain seu-

1 111~ sin. 
Rli jähtämättömien ampumatarvikkeiden 

1 , miinojen raivaamisen eristäminen onkin 
llmiudessa olevien ryhmien yleisempiä 

h htäviä. Kun on nähnyt yhden räjähdyk-
11, on nähnyt ne kaikki, mutta tämä yk

lnkertainen työtehtävä on kiistatta tärkeä. 
foinen yleinen syy QRF -ryhmien läh-

iön on "happy shooting" eli paikallisten 
toivottavasti vähitellen historiaan jäävä 
tupa ilmaista ilon tunteita ja toivottaa on
m ampumalla juhlapäivänä taivasta koh-
11 Suomalaisten vastuualue on laaja, ja 

1 ityisesti kesäisin hääsesongin aikaan on 
mahdotonta paikantaa kaikkia laukauksia. 
Joskus ampumista tapahtuu kuitenkin lei-

·~/ 
~~ 

MIKKUIN VARUSKUNTA 

KERHO 
Kaikille avoin tilausravintola 

A- oikeudet 
Tiedustelut p.0400 744 818 

rien läheisyydessäkin ja si\Join QRF lähtee 
etsimään kohdetta . Kaiken kaikkiaan QRF 
-valmiusvuorossa olevat saavat nukkua 
useimmiten yönsä rauhassa. Kun lähtö 
kuitenkin tulee, niin se on kokemus jota 
ei voi unohtaa. Puet luotiliivit ja kypärän 
päähän, laitat lippaan aseeseen ja lähdet 
Pasin kyydissä ajamaan kohti toistaiseksi 
tuntematonta tehtävää valmistautuen mie
lessäsi kaikkeen mahdolliseen. o 
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SAKSALAISTA 
OPERAATIOTAITOA OPPIMASSA 

Kirjoituksessani kerron kokemuksistani Saksan asevoimien kansallisel
ta yleisesikuntaupseerikurssilta (Lehrgang Generalsstabs-/ Admiralstabs
dienst National). Fiihrungsakademien järjestämän kaksivuotisen kurssin 
painopiste oli monikansallisten yhteisoperaatioiden suunnittelussa NATOn . ' EUn Ja YKn puitteissa. Kurssille osallistui 80 saksalaista upseeria, joka on 
vajaa 15 % ikäluokan upseereista. Lisäksi kurssilleni osallistui 30 ulkomais
ta upseeria, joista vain minä ja ruotsalainen kollegani tulivat NATOn ulko
puolisista maista. Ulkomaiset kurssilaiset olivat täysin integroitu kurssille 
eli kaikki opetus oli yhteistä. 

Kokemani mukaan palvelu suomalaisena jalkaväkiupseerina kansainvä
lisellä kurssilla luo lukemattomia unohtumattomia kokemuksia, mahdolli
suuksia verkostoitua ja kehittyä laaja-alaisesti. 

E nnen varsinaista kurssia osal
listuin Saksan liittovaltion 
kielikoulutuskeskuksen (Bun
dessprachenamt) järjestämään 

kielikoulutukseen Kölnin lähellä. Viras
tossa annetaan saksan kielen preppausta 
Saksaan tuleville ulkomaisille upseereille . 
Lisäksi virasto antaa vieraiden kielien, 
myös suomen, opetusta Saksasta kansain
välisiin tehtäviin lähteville upseereille ja 
valtion virkamiehille. Omaan kieliprep
paukseeni liittyi myös useita vierailuja ja 
joukko-osastoharjoittelu, jolloin pääsin 
perehtymään pohjois-saksalaiseen panssa
riprikaatiin, Panzerbrigade 18 Holsteiniin. 

Saksan asevoimien käytön pääpaino 
on kansainvälisessä kriisinhallinnassa ja 
lähtökohtana on aina monikansallinen toi
mintaympäristö. Tästä johtuen upseerien 
kielitaitoon panostetaan erittäin paljon . 
Kaikilla saksalaisilla upseereilla tulee olla 
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Kirjoittaja, majuri Kimmo Tarvainen 
palveli Saksan kansallisella yleisesikun
taupseerikurssilla Fuhrungsakademiessa 
Hampurissa vuosina 2006 - 2008. 

hyvä englannin kielen taito. Kun englan
nin kielen taso on riittävä, aletaan kehittää 
useimmiten ranskan ja espanjan kielten tai
toa. Taidot mitataan STANAG 6001 -stan
dardin mukaisesti ja kokeista reputtaneet 
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/ft,nki liikuttaa materiaa. Kuva: FuAkBw 

(myös ulkomaalaiset) lähetetään kotiin. 
Ennen varsinaista yleisesikuntaupseeri

i urssia toteutettiin myös kaksiviikkoinen 
11mavoimamatka. Matkalle osallistuivat 
,ekä saksalaiset että ulkomaiset maavoi
mien upseerit. Maahanlaskunäytöksien, 
ilmatorjunta- ja panssarihaupitsiammun
tojen sekä huoltoesitysten avulla luotiin 
1 aikille tuleville kurssilaisille yhtenäinen 
kuva maavoimien keskeisestä suoritusky
vystä myös oman aselajin ulkopuolelta. 
Vaikuttavin näytös oli panssarikoululla, 
Jossa panssarijoukot toimivat helikopterei
den tukemana vaativassa rauhanturvaym
päristössä. Taistelujen lopuksi soi tuttu 
Suomalaisen ratsuväen marssi 30-vuoti
sessa sodassa (Finnischer Reitermarsch). 

MONIKANSALLISET 
SUUNNITTELUHARJOITUKSET 

Ensimmäisessä suunnitteluharjoituk
sessa sain toimia divisioonan operaatio
päällikkönä. Harjoituksessa käytettiin 
saksalaisten omaa maavoimien nopeaa 
suunnitteluprosessia, jossa on liittymäpin
ta NATOn GOPiin (Guidelines för Opera
tional Planning). Syvällisesti käsitellyssä 
maastoanalyysissä tuli voimaisten panssari
yksikköjen käyttö edellytti toisentyyppisen 
taistelumaaston valintaa kuin suomalaisen 
jääkäriprikaatin käyttöä suunniteltaessa. 

Taisteluyksiköiden oman , suuren tuli voi
man vuoksi myös aselajien merkitys ko
mentajan päätöksenteossa oli merkittä
västi pienempi kuin mihin Suomessa olin 
tottunut. Sain suunnitella tyypillisessä 
saksalaisessa maastossa suoritettavan mo
nikansallisen operaation, jossa korkean in
tensiteetin taistelussa puolalainen prikaati 
viivytti, saksalainen prikaati kulutti, rans
kalainen prikaati pysäytti ja hollantilainen 
prikaati suoritti vastahyökkäyksen. 

Seuraavassa harjoituksessa sain toimia 
prikaatin tiedustelutoimiston päällikkönä 
rauhanturvaoperaatiossa, joka luonteel
taan vastasi Kosovon tilannetta. Tämän 
harjoituksen tiedustelutoiminnassa ei niin
kään korostunut omien tiedusteluvälinei
den (mm. lennokit, SIGINT, HUMINT) 
käytön suunnittelu, vaan painopiste oli eri 
osapuolien analysoinnissa kansallista ja 
kansainvälistä taktis-operatiivista tiedus
teluverkostoa hyödyntäen. Suurella osal
la kurssille osallistuneista upseereista oli 
kansainvälisistä tehtävistä kokemusta, jota 
he pystyivät hyvin hyödyntämään ja jaka
maan suunnitteluharjoituksissa. 

SYNCHRONIZATION JA TARGETING 

Edellä mainittujen harjoitusten jälkeen 
siirryttiin armeijakunta- ja maavoimakom
ponenttitason suunnitteluharjoituksiin. 
Työskentelykieli muuttui englanniksi , jona 
se jatkui kurssin loppuun asti. Madridista 
saapui upseereita selvittämään maavoima
komponentin suunnittelu prosessin periaat
teet, jotka perustuvat vahvasti jo NATOn 
GOP:iin. Samoihin aikoihin saimme myös 
koulutuksen NATOn maalittamistoimin
taan. 

Puolustushaarajakso päättyi ennen 
joulua pidettyyn moniviikkoiseen har-
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joitukseen, joka toteutettiin Portugalin ja 
Pohjois-Espanjan kaltaisessa maastossa. 
Tässä harjoituksessa kuten aiemmissakin 
olivat operaation perusteena YK:n turval
lisuusneuvoston, NAC:n ja SHAPE:n pää
töslauselmat ja käskyt, joita analysoitiin 
sanamuodon tarkkuudella. Tehtäväni oli 
toimia armeijakunnan syvien operaatioi
den päällikkönä ja tuekseni toimistooni 
sain muun muassa US Army Command 
& General Staff School'in kurssilta har
joitukseen saapuneen Ranger-majurin. 
Oman taisteluhelikopterirykmentin ja il
mavoimien CAS- ja AI-tuen synkronoin
ti kahden armeijakunnan, merijalkaväen 
ja selustan operaatioiden kanssa onnistui 
hyvin. Kriisin osapuolina olleet valtiot 

pakotettiin suostumaan aselepoehtoihin ja 
perusteet rauhanturvaamiselle oli luotu. 

Kansallista puolustusta ei taktisella tai 
operatiivisella tasolla käsitelty lainkaan . 
Lähes kaikki skenaariot sijoittuivat mo
nikansalliseen ympäristöön Saksan ul
kopuolelle. Poikkeuksen muodosti kaksi 
mielenkiintoista aihealuetta: kansalliset 
evakuointioperaatiot ja viranomaisten vä
linen yhteistoiminta katastrofitilanteessa. 
Evakuointioperaatioissa perehdytettiin 
kansalaisten evakuoinnin suunnitteluun, 
valmisteluun ja toteutukseen nopeasti es
kaloituvassa kansainvälisessä kriisissä. 
Viranomaistenvälisessä yhteistoiminta
harjoituksessa perehdyttiin alueellisen toi-

Kirjoittaja ja Saksan puolustusministeri Franz Josef Jung . Kuva: FiiAkBw 
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111111nan yhteistyötahoihin, yhteisesikuntiin 
11uvaltio- ja piiritasolla sekä saksalaisten 
uuteen tapaan käyttää reserviläisiä alueel-
11 :ssa yhteistoiminnassa. 

IOINT- JA COIN-OPERAATIOT 

Puolustushaarojen yhteiset Joint-har-
1nitukset käynnistyivät vuoden 2008 ke-
lllillä. Harjoituksissa suunniteltiin ja to

h·utettiin NATOn yhteisoperaatioita, jossa 
l llytettiin myös NATO Response Forcea 
(NRF). Ensimmäisessä harjoituksessa 
~ äytettiin NATO GOPia päätöksentekoon 
,makka ja toisessa synkronoitiin operaati
on taistelut. Operaatioalueena oli Pohjois
Afrikan kaltainen ympäristö,jossa useiden 
valtiollisten asevoimien lisäksi haasteena 
olivat erityisesti myös valtiollisten rajojen 
yli toimivat kapinalliset ryhmittymät. Oma 
tehtäväni oli toimia ensimmäisessä vai
heessa Joint Forces Commandin suunnitte
luryhmän operatiivisen toimiston päällik
könä ja toisessa vaiheessa pysyvänä jäsenä 
Joint Targeting Working Groupissa ja sen 
edustajana koordinoimassa inforrnaatio
operaatioita. Molemmissa tehtävissä sain 
olla operatiivisen suunnittelun / toiminnan 
koordinoinnin ytimessä määrittämässä 
tavoitteita, tehtäviä ja priorisointeja puo
lustushaarakomponenttien lisäksi myös 
erikoisjoukoille ja psykologisen sodan
käynnin komponentille. 

Joint-vaiheen viimeinen harjoitus to
teutettiin yhdessä Ranskan, Britannian, 
Espanjan ja Italian kanssa. Kurssilaisia 
vaihdettiin siten, että itse päädyin Parii
siin, jossa Ecole Militairen tiloissa Eiffel
tornin läheisyydessä sain tehtäväkseni 
toimia suunnitteluryhmän esikuntapääl
likkönä. Ranskalainen suunnittelupro
sessi käynnistyi hieman eri tavalla kuin 

Saksassa ja yhtäkkiä hupmasin istuvani 
kahvilassa tutustumassa legioonalaistaus
taiseen tiedustelupäällikkööni, englantilai
seen operaatiopäällik:kööni ja paikalliseen 
huoltopäällikkööni. Vaikka ensimmäinen 
päivä olikin ranskalaisen rauhallinen, niin 
täytyy todeta, että harvoin olen nähnyt niin 
ammattitaitoisesti ja ahkerasti työskentele
vää esikuntaa kuin tässä Combined Joint 
Exercise -loppuharjoituksessa. GOPin 
mukaisesti edenneen suunnittelun loppu
tuloksena oli 30 000 sotilaan vahvuisen 
kaikista puolustushaaroista muodostuvan 
eurooppalaisen joukon operaatiosuunni
telma vaativassa rauhanturvaoperaatiossa 
Irlannin kokoisella alueella. 

YKJAEBAO 

Viimeisessä esikunta- ja johtamisharjoi
tuksessa alkusyksystä 2008 harjoiteltiin vi
ranomaisten välistä yhteistoimintaa YK:n 
johtamassa kansainvälisessä kriisinhallin
taoperaatiossa, joka tilanteeltaan vastasi 
Etelä-Sudanin tilannetta UNMIS-operaa
tiossa. Harjoituksen työvälineeksi otettiin 
YK:n oma sotilaallinen suunnittelupro
sessi. Harjoitusesikunta muodosti YK:n 
Mission HQ:n, jossa YK:n pääsihteerin 
erityisedustajana harjoituksessa toimi 
YK:ssa palvellut kenraali ja toimistoissa 
työskenteli sotilaiden lisäksi myös muun 
muassa kehitysapuviranomaisia, liittoval
tion poliiseja ja informaatikkoja. Harjoitus 
antoi hyvän kuvan YK-johtoisen operaati
on suunnitteluun liittyvistä haasteista, joita 
pääsinkin esittelemään tilannekatsauksen 
yhteydessä Saksan puolustusministerille. 

Ennen operatiivisia harjoituksia ja 
niiden välissä oli erityyppisiä seminaa
reja, joissa käsiteltiin turvallisuuspoliit
tisia aiheita. Viimeisessä seminaarissa 
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esimerkiksi käsiteltiin Pohjois-Afrikan 
kehitysskenaarioiden valossa viranomais
ten mahdollisuuksia yhteisvaikutukseen. 
Avainsanoina olivat Comprehensive Ap
proach ja EBAO. Seminaarin päätteeksi 
pidettiin esitelmät Saksan asevoimien ko
mentajalle ja puolustushaarojen ylimmälle 
johdolle. 

BERLIINI - NAPOLI - NEW YORK 

Seminaareja täydensivät hyvin suun
nitellut matkat , joita tehtiin sekä operatii
visiin johtoesikuntiin että turvallisuuspo
liittisten toimijoiden luokse. Berliinissä 
Saksan asevoimien komentaja käytti kaksi 
tuntia keskusteluun kurssilaisten kanssa. 
Lisäksi parlamentin puolustusvaliokunnan 
jäsenet tärkeimmistä puolueista kutsuivat 
kurssin keskustelutilaisuuteen. Saksan ul
koministeriössä vastapuolenamme olivat 
muun muassa Afganistanin erikoisesikun
nan johtohenkilöt. NATOn ja EU:n joh
toon ja komentorakenteeseen tutustuttiin 
Brysselissä ja Monsissa. Roomassa pää
simme seuraamaan korkeatasoisia turval
lisuuspoliittisia luentoja NATOn Defence 
Collegessa. Napolissa 
roskakasat olivat onneksi 
jo siivottu pois päästes
sämme sinne tutustumaan 
yhteisoperaatioiden johta-

Yleensä jalkaväkimiehet 
poistuvat sukellusvenees
tä torpedoputken kautta. 
Kuva: Kirjoittaja 

116 

miseen sekä meritilannekuvan muodostu• 
miseen. 

Viimeinen kurssimatka toteutettiin 
Yhdysvaltoihin. Hienon matkan tunnel
ma viritettiin lvo Jima Sunset -paraatissa 
Arlingtonin sotilashautausmaalla, joka 
oli vaikuttava kokemus varsinkin minulle 
kaartin upseerina. Merijalkaväen histori
aan, koulutukseen ja käyttöperiaatteisiin 
pääsimme tutustumaan Quanticossa. Pen
tagonissa ja ulkoministeriössä keskuste
limme USAn viimeisimmistä turvallisuus
poliittisista näkemyksistä. New Yorkissa 
perehdyttiin YKn turvallisuusneuvoston 
rooliin ja rauhanturvatoiminnan lähtökoh
tiin . Erinomaisen esimerkin viranomais
tenvälisestä yhteistoiminnasta naimme 
USSOUTH-COMissa Floridassa, ja NA
TOn kehitykseen tutustuimme tranformaa
tioesikunnassa (ACT) Norfolkissa. 

Matkoilla pääsimme myös näkemään 
ja kokemaan laaja-alaisesti nykyaikaisten 
asevoimien suorituskyvyn. Lentäessäni Eu
rofi ghteri n simulaattorilla tai C-160 Tran
sallin kyydissä Euroopan poikki, ollessani 
sukellusveneellä sukelluksissa Itämeren 
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pohjalla tai seuratessani uudella ilmator
juntafregatilla merivoimien toimintanäy-
1(\stä sain erinomaisen ja elämyksellisen 
luvan niistä lukemattomista käytännön te
l 1jöistä, jotka tulee sotilaallisessa suunnit
tc lussa ottaa huomioon. Tutustuessamme 

uoristojääkärikoulutukseen köysikoulu
tuksen ja alppijääkäreiden toimintanäytök
,cn avulla sekä marssimalla alppirinnettä 
muulien perässä 1000 metrin nousun sain 
llllleen todeta , että toimivan sotavarustuk
,cn lisäksi hyvä fyysinen kunto on perus
l!dellytys varsinkin jalkaväkiupseerille. 

SAKSALAISET JA SUOMALAISET 

Hieno kurssi ei muodostunut vain hy
västä sisällöstä vaan myös ihmisistä,joiden 
kanssa tein työtä ja jaoin kokemukset. Sekä 
sotilaiden että siviilien käyttäytyminen 
suomalaista upseeria kohtaan oli positiivi
sesti kiinnostunutta ja ennakkoluulotonta, 
mikä helpotti sosiaalista kanssakäyntiä. 
Saksalaisten sosiaalinen elämä oli vilkasta. 
Heti ensimmäisestä viikosta lähtien ope
tusryhrnissä järjestettiin tauoilla yhteisiä 
aarnupaloja, jossa WeiJ3wurstit , Bretzelit ja 
Mettbröttchenit saivat kyytiä. Iltatilaisuuk
sia oli niin harjoituksien yhteyteen suunni
teltuja kuin omaehtoisesti järjestettyjäkin. 
Suomalaisuutta sain esitellä niin itsenäi
syyspäivänä kuin saunaillassakin loimu
lohen, karjalanpiirakoide11., poropiirakan 
ja lakkaleivosten voimin sekä toimimalla 
suomalaisena joulupukkina ranskalaisissa , 
unkarilaisissa , espanjalaisissa ja saksalai
sissa ystäväperheissä. Lisäksi tulivat ne lu
kemattomat perhe- ja lasten koulun kautta 
tulleet tapahtumat, joissa pääsin sinuiksi 
saksalaisten ihmisten kanssa ja jaoin par
haani mukaan myös pieniä paloja Suomi
tietoutta. 

Kaksi vuotta ulkomaill,a on pitkä aika. 
Kun palvelustoverit ovat myös ulkomaisia 
ja kun päivittäiset arkiaskareetkin hoide
taan saksalaisen yhteiskunnan ehdoilla, 
oppii arvostamaan entistä enemmän niitä 
hetkiä, joita saa viettää muiden suoma
laisten parissa. Suomen itsenäisyyspäiviä 
oli hieno juhlistaa lähetystön ja pääkon
sulaatin tilaisuuksissa. Näissä tilaisuuk
sissa tutustui samalla uusiin yhteistyö
tahoihin , esimerkiksi puolustusvoimien 
lippujuhlapäivän jälkeen Berliinissä sain 
mahdollisuuden välittää Berliinin reservi
nupseerien edustajalle yhteyden Helsingin 
reserviläisiin, joka poiki myöhemmin vie
railun ja yhteistoimintaa reserviläisten vä
lille. Hampurissa suomalaiset kokoontui
vat merimieskirkolle, jossa tyttäreni saivat 
suomen kielen opetusta muitten ulkosuo
malaisten tavoin. Merimieskirkolla toimi 
myös pieni kahvila-kauppa ja joulun alla 
joulubasaari, joissa pystyin täydentämään 
salmiakki- , sinappi- ja ruisjauhovarastot. 
Hienoa oli myös mahdollisuus vaihtaa ko
kemuksia ja ajatuksia muiden suomalais
ten upseerien kuten Saksassa palvelleiden 
EU-BattleGroupin suunnitteluväen ja Fiih
rungsakademiessa vierailleiden MpKK:n 
taktiikan laitoksen upseereiden kanssa. 
Lisäksi suomalaisuutta ylläpitivät ne mo
net sukulaiset ja ystävät, jotka vierailivat 
luonamme Hampurissa. 

Suomalaista ja saksalaista sotaväkeä 
yhdistää moni asia, joista vahvin on jää
käriperinteet. Hampurista käsin minulla 
oli erittäin hyvät mahdollisuudet perehtyä 
Jääkäripataljoona 27:n perinteisiin paikan
päällä. Hampurista on noin 60 kilometriä 
Hohenlockstedtiin,jossa vesitornilla toimii 
Suomen jääkäriliikettä esittelevä museo. 
Eräänä sunnuntaina minua odottivat Ho
henlockstedtin edustajat jalkaväkimiehen 
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kulkuneuvojen eli polkupyörien kanssa ve
sitomilla ja minulle esitteltiin leirin aluet
ta. Tuolloin tulivat tutuksi leirin komen
dantin talo, sotilaskoti, asema ja tykkipiha, 
Cafe Schi.itt ja Lohmi.ihle sekä jääkäreiden 
käyttämät ampumaradat. Jääkäriperinteet 
elävät Jääkäriperinneyhdistyksen ja sak
salaisen Jalkaväkiliiton hengessä vahvasti 
myös nykypäivää. Kesäisin Saksan ar
meijan jalkaväkikoululla Harnmelburgis
sa järjestettävillä jalkaväkipäivillä pääsin 
ampumaan muun muassa H&K:n MP7:lla, 
tutustumaan aseteollisuuden uutuuksiin 
sekä viettämään leiri-iltaa jääkärihengessä 
suomalaisten ja saksalaisten jalkaväkisoti
laiden kanssa. 

LOPUKSI 

Kurssin jälkeen moni kurssito
vereistani aloitti palveluksen divi
sioonien ja armeijakuntien esikun-
nissa sekä prikaatien operaatio-, 
tiedustelu- tai huoltopäällikköinä, 
mutta myös erikoisissa paikoissa 
kuten eurooppalaisessa avaruus
virastossa. Suurin osa tulee palve
lemaan seuraavan kahden vuoden 
sisällä kansainvälisissä kriisinhal
lintatehtävissä. Muutama palvelus
toverini testaa jo tämän vuosikirjan 
ilmestyessä kurssilla hankittua laa
jaa ammattitaitoaan käytännössä 
Afganistanissa ja Irakissa. 

Hohenlockstedtin vesitorni. 
Kuva: Verein fur Kultur & Ge
schichte von Hohenlockstedt. 
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Viimeisenä viikonloppuna ennen pa
luutani Suomeen ajoin vielä Hohenlock
stedtiin. Suomalaisten jääkärien muistoki• 
ven luona mietin, mitä jääkärit mahtoivat 
tuntea 90 vuotta sitten, kun olivat saksa
laisen koulutuksen jälkeen lähdössä ta
kaisin Suomeen. Itse tunsin kiitollisuutta 
niitä kohtaan, jotka ovat mahdollistaneet 
Saksan komennukseni ja tukeneet sitä; eri
tyisesti mainittakoon Mannerheim-säätiö, 
Maanpuolustuskorkeakoulun kansainvä
linen ala, Suomen sotilasasiamiehet Ber
liinissä ja perheeni. Lisäksi kiitos kuuluu 
totta kai myös antoisan kurssin järjestäjäl
le eli Saksan asevoimille. Samalla toivoin, 
että saan käyttää hankittua ammattitaitoani 
Suomen puolustusvoimien kehittämiseen -
niin kuin jääkäritkin aikoinaan. o 
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TYÖSKENTELY SUURESSA 
NATO -ESIKUNNASSA 
Suomalainen jalkaväkiupseeri palveluksessa NATOn 

strategisessa ACO -sotilasesikunnassa SHAPEssa. 

Suomalaisen upseerin palvelu ulkomaantehtävissä on yhä yleisempää, 
mutta palvelustehtävä NATO -esikunnassa ei ole vielä kovin yleistä. Seu-
1 ivassa tarkastellaan suomalaisen jalkaväkiupseerin palvelusta suuressa 
1 ategisessa NATO -esikunnassa SHAPEssa. Samalla tarjoutuu mahdolli
uus katsaukseen kirjoittajan tehtävästä, joka on "Operational Capability 

( 'oncept (OCC) Evaluation and Feedback (E&F)" eli NATOn operatiivinen 
Joukkojen arviointiohjelma kumppanimaille. 

ATOn strateginen operaati
oiden johtoesikunta, Allied 
Command Operations (ACO), 
joka varsinaisena esikunta

nimenaan käyttää vielä vanhaa "kylmän 
sodan aikaista" nimeään SHAPE (Supre
me Headquarters Allied Powers Europe), 
sijaitsee Etelä-Belgian ranskankielisessä 
Walloniassa, Monsin kaupungin kupeessa. 
Varsinaisessa SHAPE -esikunnassa työs
kentelee noin 1700 henkilöä ja tukikoh
dassa yhteensä kaikkine monikansalliseni 
tukijoukkoineen ja muina pienempinä esi
kuntaosastoineen noin 2000 muuta henki
löä. Kaikkiaan kulkuoikeuden tukikohtaan 
omistaa noin 12 000 henkilöä, sisältäen 
muun muassa kaikki perheenjäsenet sekä 
koulujen ja palvelupaikkojen henkilöstön. 
Luvut, niin suuret kuin ovatkin, pienenty
vät vuosi vuodelta ja samaa henkilöstöä 
vähentävää linjaa on odotettavissa NATOn 
esikuntarakenteen muutoksenkin johdosta 
tulevina vuosina (PE-Review). 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Janne Ilomä
ki palvelee parhaillaan NATOn SHAPE 
-esikunnassa Belgiassa. 

SHAPEn alaisuudessa toimii kolme 
ACO Joint-tason esikuntaa, Alankomaissa 
(JFC HQ Brunssum), Italiassa (JFC HQ 
Naples) ja Portugalissa (Joint HQ Lisbon) . 
Lisäksi ACO organisaatioon kuuluu kuu
si puolustushaaraesikuntaa, kaksi maa-, 
meri- ja ilmakomponentin esikuntaa, jot-
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ka ovat nimiltään Component Command 
HQ's. Toinen NATOn strateginen esikun
ta SHAPEn lisäksi on Allied Command 
Transformation (ACT), joka sijaitsee Nor
folkissa Yhdysvalloissa. 

SHAPE-esikunta on ollut samalla pai
kalla jo 41 vuotta, vaikkakin maailma ym
pärillä ja NATO järjestönä, sekä sen myötä 
esikunnan tehtävät ja toiminta ovat muut
tuneet totaalisesti. Ja kuten kaikki kiireellä 
ja tilapäiseksi tarkoitetut sijoitusratkaisut 
on tämäkin esikunta ja koko tukikohta 
kovin kaukana viihtyisästä ympäristöstä, 
ainakin ulkoapäin . Esikunta nimittäin ra
kennettiin aikanaan kiireellä tilapäiseksi 
ratkaisuksi entiselle Belgian armeijan kos
tealle joutomaalle vuonna 1967, kun Rans
ka päätti irrottautua NATOn sotilaallisesta 
toiminnasta ja määräsi kaikki NATO -jou
kot ja -esikunnat poistumaan Ranskasta. 
Aikaisemmin SHAPE sijaitsi Versaillesin 
alueelle lähelle Pariisia. 

Helmikuusta 2006 alkaen suomalaise
na upseerina NATOn strategisessa ACO 
-sotilasesikunnassa palvelevana on tilai
suus ollut sekä etuoikeutettu että haastava 
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Vpseeret 
ta arvioin 
tikurssilla. 

mahdollisuus,jonka toivoisi usealle kadet
tiveljelle osuvan kohdalleen. Esikunnan 
alueella palvelee lisäksi vuorollaan yksi 
suomalainen upseeri EU -sotilasesikunta
osastossa (Op ALTHEA) ja yksi upseeri 
Suomen kansallisena edustajana (PLT) 
ACO-esikuntiin , mutta toimien pääosin 
Brysselistä käsin (PLT = Partner Liaison 
Team). Esikunnassa tai sen yhteydessä 
työskentelee 26 NATO-maan edustajien 
lisäksi 17 kumppanimaan edustajat, joten 
kyseessä on todella monikansallinen yh
teisö. Osana SHAPE -esikuntaa palvelee 
myös jokaisen NATO -maan sotilasedus
taja (NMR = National Military Represen
tative), maasta riippuen joko kansallisen 
pienen toimiston tai suurehkon esikunnan 
kanssa. Näin koko SHAPE on, varsinaisen 
J-jakoisen (Joint) esikuntaorganisaation li
säksi, täynnä erilaisia kansallisia osastoja 
sekä mitä erilaisimpia kirjainlyhennenimiä 
kuvaamassa erikokoisia osastoja tukemas
sa joko ACO:ta, ACT:tä, SHAPE:a, jotain 
muuta NATOssa tai jopa EU:ta. Ei siis ole 
siis ihme jos ei opi tuntemaan kaikkia esi
kunnan osia, ja jonka vahvuus vastaa mel-
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111 puolta koko puolustusvoimien palka-
1111111 sotilashenkilökunnasta, muutaman 

1 llvclusvuoden aikana. 

1 1 l\l l'PANIUPSEERINA 

NATOssa olevat "Partner Staff Ele
mi:nt" (PSE) -upseerien tehtävät eivät ole 
1 msallisia tehtäviä, eivätkä myöskään ni
llll tyjä maakohtaisia paikkoja, toisin kun 
11• NATO -maiden paikat. Kumppaniup-

•:rien PSE -tehtävät tulevat yleiseen ha-
i uun kaikille "Partnership for Peace" (PfP) 
1 umppanimaille. Paikkoja 

huctaan suoraan kyseiselle 
henkilölle eikä esimerkiksi 
maakohtaisesti. Siksi jokai-
,cn maan on ensin valittava 
,•>piva ehdokas avautuvaan 
tehtävään ja laadittava asial-
linen hakuasiakirja sekä CV 
i.uadakseen oman upseerin 
kyseiseen tehtävään. Haku
prosessi on siis henkilökoh
tainen, jossa kansallisuudella 
ei ole merkitystä, ainakaan 
virallisesti. Tämä siis vain 
kun haetaan PSE -tehtävää, 
sillä kansalliset tehtävät ul
komailla ovat asia erikseen. 

Aikaisempina vuosina 
monet upseeriveljet olivat 
kokeneet palvelun NATO 
-esikunnissa osin epämielek
kääksi varsinaisten työtehtä
vien ollessa joskus vaatimat
tomia, koska PSE -tehtävien 

toimenkuvat olivat toimipnaltaan kovin 
rajoitettuja, johtuen mm. erilaisis~a tu~
vallisuusmääräyksistä sekä asenteista Ja 
tottumattomuudesta toimintaan "kumppa
niupseereiden" kanssa. Edelleenkin tiet~t 
tehtävät ja eritoten tietyissä NATO -esi
kunnissa ovat tehtäväkuvaltaan erittäin 
rajoitettuja, mutta onneksemme Euroopan 
länsi- ja pohjoisosissa sijaitsevat esikun
nat ovat tässä mielessä mielekkäämpiä 
palveluspaikkoja, verrattaessa esimerkik~i 
Etelä-Euroopassa sijaitseviin NATO -esi
kuntiin. Lähtökohtaisesti puolustusvoimat 

Kirjoittaja (keskellä) suorittamassa arviointia Kazaksta

nissa. 
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ei ole myöskään kiinnostunut muista kuin 
meidän kannalta merkittävistä tehtävistä. 

Nykyisin PSE -upseerien työskentely 
tapahtuu rinnakkain, sijoitettuna yhtei
siin toimistoihin, NATO -maiden upsee
rien kanssa; kulkuoikeudet, tietoyhteydet 
ja tiedonsaanti ovat jo lähes samat kuin 
vastaavassa NATO -tehtävässä. Toisaalta 
PSE-upseerin paikkoja ei ole avattu ope
ratiiviselle- tai tiedusteluosastolle. Esimer
kiksi turvaluokitellussa tietoyhteyksissä 
(CRONOS) SHAPEn PSE -upseereilla 
on rajoitettu yhteys eri tiedostoihin, mut
ta muu turvaluokiteltu yhteydenpito on 
mahdollista kaikkien NATO -esikuntien 
ja -henkilöstöjen välillä kuten muillakin . 
Toki esikuntien väliset paikalliset erot 
ovat huomattavat ja toimintamahdollisuu
det harmiksemme ajoittain riippuvaisia 
yksittäisistä upseereista, eritoten heidän 
asenteistaan sekä sääntöjen tulkinnoistaan . 
Luonnollisesti PSE -upseerin ammatti
maisella asenteella, kärsivällisyydellä ja 
ammattitaidolla on suuri vaikutus omaan 
toimintaympäristöön. 

Kaikki PSE -upseerien tehtävät ovat 

Maihinnousu
harjoitus osana 
arviointia Uk
rainassa . 
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kytköksissä johonkin (PfP) kumppani 
jelmaan ja toimintaan kumppanimaid 
kanssa, jolloin pääsy eri tiedostoihin ja 
asiakirjoihin liittyy siis kyseiseen teh 
tävänkuvaan ja esimiehen antamiin vai 
tuuksiin. Mikäli tehtävällä on operatiivis 
merkitystä, luo se hyvän mahdollisuuden 
toimintaan eri operatiivisten toimialoje 
kanssa. Hieman liioitellen ja yksinkertaia 
taen voisikin todeta esikunnassa havaitun 
toimintamallin olevan: mikäli haluat kiin 
nittää asiallasi muiden mielenkiinnon, liitä 
siihen jokin yhteys joko NRF:ään tai ope 
raatioihin. Tietojen saanti ja eri oikeudet 
ovatkin sidottu aina kyseiseen tehtävään, 
eikä siis henkilöön itseensä, mutta kaikes
sa tietojen saannissa ja vaihdossa korostuu 
ihmisten ja organisaation tuntemus sekä 
luottamuksen rakentaminen. Tämä onkin 
luonteenomaista kaikille monikansallisille 
esikunnille, eritoten suurissa esikunnissa, 
joissa vääjäämättä myös syntyy epäviralli
sia "alatyöryhmiä" töiden nopeuttamiseksi 
tai virtaviivaistamiseksi. Mielenkiintoista 
on ollut todeta, että henkilöillä on tahto
mattaan erilaiset mielikuvat eri kansalli-
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Nista ja heidän "ominaispiirteistään". 
1 11111111 ei voi välttyä vaikutelmalta, jossa 

11! ilöt osin tiedostamattaan työskentele
" mieluiten oman maansa lähinaapureina 

,en tai esimerkiksi yhden maantie
' lhscn alueen kuten Pohjois-Euroopan 
t II tietyn kieliryhmän alueen upseereiden 
1 rnssu. Oman kokemukseni mukaan luo-
1 lltclu upseerien toimintakyvyistä kansal-
11 uuksien mukaan onkin yhä useammin 
h uhaanjohtavaa. Eritoten yleisen kielitai-
1011 eurooppalaisen koulutustason ja yhä 
1 qcnevan yhteisoperoinnin lisääntyessä, 
lulcvat esiin yksittäisten henkilöiden kyvyt 

msullisuudesta riippumatta aikaisempaa 
pnremmin. Merkittävää on myös se, onko 
1,iunomaisella henkilöllä aikaisempaa ko
l musta monikansallisesta toimintaympä-
11stöstä ja luonnollisesti se, onko hänellä 
11i1tävä englanninkielen taito. Toki näin 
1uuren esikunnan osalla joukkoon mahtuu 
1,uljon erilaisia persoonia ja joskus vain 
1untuu, että jossain kansallisuudessa niitä 
on enemmän. 

Koska työskentelemme strategisella 
tasolla, ja joint-esikunnassa, ei työtehtä-

issä useinkaan ole vaatimusta henkilös
tölle edustaa tai omata minkään puolustus
haaran tai toimialan taustaa ja osaamista. 
Kuitenkin maavoimien ja eritoten jalkavä
kiupseerina on voinut käytännössä havaita 
paremmat lähtökohdat tehtäviin,jossa luo
daan perusteita joukkojen yhteistoiminta
kyvylle , unohtamatta tosiasiaa, että pääosa 
joukoista on edelleenkin jalkaväkijoukko
ja. Merkittävintä kuitenkin on ollut omata 
kokemusta operaatioista ja monikansalli
sista tehtävistä. Kovin usein kuuluu henki
löiden esittelyissä korostettavan osaamis
ta ja kokemusta esimerkiksi ISAF:sta tai 
KFOR:sta tai muista NATO -esikunnista 
tai monikansallisista joukoista. 

Suuressa monikansallisessa esikun
nassa työtavoissa korostuu eritoten enna
kointi, suunnitelmallisuus, koordinointi ja 
yhteistoiminta. Eli samat periaatteet kuin 
missä tahansa menestyksekkäässä esikun
tatyössä. Haasteen muodostaakin asioiden 
poliittinen ja strateginen merkittävyys 
usealla eri tasolla. Esimerkiksi kun käsi
tellään joukkoja, jotka sinänsä voivat olla 
taktisesta ajateltuna pieniä, mutta kyseessä 
on valtion kannalta heidän merkittävin ja 
jopa ainoa joukko suunniteltuna vaativaan 
NATO-johtoiseen operaatioon, kaventuu 
taktinen - strateginen taso nopeasti. Myös 
asioiden arkaluonteisuus tulee esille aina 
kun käsitellään esimerkiksi jonkin joukon 
kykyä tai mittauksen tuloksia ja puutteita. 
Työn aikajänne eri suunnitelmille ja tapah
tumille on useita vuosia, ja koska henki
löstön vaihtuvuus on vilkasta, on tiedon 
siirtäminen seuraajille monikansallisessa 
ympäristössä iso haaste. Tietojärjestelmät 
ovat tällöin keskeisessä roolissa tiedon 
taltioijina, jossa suomalaisilla on onneksi 
hyvä maine tietotekniikan käyttäjänä. Ai
kanaan PSE-upseerin hakemusta täytettä
essä hieman ihmetellen luin kohtaa, jossa 
määriteltiin omaa osaamistasoa tietoko
neella ja perusohjelmilla, nyt senkin tar
peellisuus on avautunut. Sinänsä NATO
esikuntien tietojärjestelmät ja tuki ei ole 
aina samalla tasolla kuin Suomessa, joh
tuen joskus erikoisenkin tarkoista turval
lisuusmääräyksistä ja tietotekniikka-alaan 
suunnatuista resursseista. 

OPERATIIVINEN TEHTÄVÄ SUOMA
LAISELLE JALKAVÄKIUPSEERILLE 

Palvelustehtäväni on SHAPE J7 -divisi
oonassa nimeltään "Exercise, Evaluations 
and Lessons Learned" ,ja edelleen osastos-
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sa nimeltään "Evaluation and Integration". 
Mainittu J7 -divisioona kuuluu esikunnan 
operatiivisiin osiin yhdessä 12 (lntelli
gence), 13 (Operations) ja 15 (Planning)
divisioonien kanssa. Tehtäväkuvaukseni 
mukaisesti vastaan omalta osaltani OCC 
(Operational Capability Concept) E&F 
(Evaluation & Feedback)-arviointiohjel
masta, sen toteutuksesta ja kehityksestä. 
Arviointiohjelman tarkoituksena on ar
vioida kumppanimaiden NATOn OCC
joukkopooliin ilmoittamien joukkojen 
yhteensopivuutta (lnteroperability) ja suo
rituskykyä (Capability) osana kaksiosais
ta arviointiprosessia. Ohjelmassa yhteen 
sovitetaan kumppanimaiden joukkojen ja 
NATO-maiden joukkojen ylin arviointita
so vastaamaan toisiaan (OCC E&F Level 
2), ja siten mahdollistamaan niiden rinnas
taminen ja samanarvoisuus. Arvioinnilla 
edelleen edistetään joukkojen sertifiointi
prosessia ennen niiden mahdollista osallis
tumista NATO-johtoisiin operaatioihin tai 
NRF-toimintaan. 

Operatiivista tehtävää korostaa OCC 
-arviointien ja tietojen liittäminen osaksi 
NATOn joukkojen suunnitteluprosessia 
ja NRF-valmistelua. OCC -joukkopoo
lissa olevat joukot ovat monen NATOssa 
joukkojen suunnittelusta vastaavan mie
lenkiinnon ja seurannan kohteena. Esimer
kiksi NATOn nopean toiminnan joukkojen 
(NRF) liittymisen ehtona on OCC E&F 
Level 2 tason arvioinnin suorittaminen. 
Maavoimissa tämä esimerkiksi tarkoittaa 
vastaavc,1n tason saavuttamista kuin NATO
maiden joukoilla ennen NRF -valmistelu
vaihetta eli CREVAL (Combat Readiness 
Evaluation) arvioinnin ja edelleen NRF 
-sertifioinnin suorittamista. 

Kansallisesta näkökulmasta NATOn 
arviointiohjelman hyödyntäminen olisi 
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mielekäs ja kannatettava haaste. Toisaal 
ta voitaisiin hyödyntää osaamista ja ole 
massa olevaa järjestelmää, jonka NATO 
arviointiohjelmillaan mahdollistaa, ja 
toisaalta voitaisiin ylläpitää omat kansa! 
liset tarpeet joukkojen arvioinneissa. Ne 
kolme vuotta, jotka olen työskennell 
OCC-arviointiohjelman kehityksessä, ovat 
luoneet selkeän mielikuvan jatkuvasti ke• 
hittyvästä ohjelmasta, ja joka mahdollistaa 
pysymisen muuttuvan taistelukentän mu
kana, ainakin paremmin kuin mikään muu 
ohjelma toistaiseksi. Tämä perustuu ohjel• 
man joustavuuteen ja laajaan tehtäväluet• 
teloon. Parhaillaan OCC E&F-arviointi 
ohjelmassa työskennellään alun perin vain 
kumppanimaille tarkoitettujen standardien 
"Military Task för lnteroperability" (MTI) 
muuttamisesta laajempaan ja kaikille , niin 
NATO- kuin kumppanimaille , tarkoitettuun 
"NATO Task List" 3.0-versioon (NTL). 
Lisäksi johtuen NATOn käynnissä olevista 
vaativista operaatiosta, tarvitaan jatkuvasti 
oppeja ja kokemuksia toimintatavoista ja 
menetelmistä. Nämä kokemukset ja opit 
vaikuttavat jatkuvasti kehityksen alla ole
viin standardeihin ja arviointiperusteisiin. 
Olisi vaikea kuvitella sitä haastetta, että 
taktiikan , menetelmien ja välineistön ke
hitystä rakennettaisiin vain kansallisilla 
voimavaroilla, niitä luonnollisesti yhtään 
väheksymättä. Vaikka arviointikriteerit ja 
tarkastuslistat eivät saakaan olla joukon 
koulutuksen perusta, on mahdotonta ja 
voimavarojen haaskausta, mikäli ne eivät 
olisi tukemassa joukkoa sen koulutuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Arvioin
tiohjelmat mahdollistavat lisäksi omien 
kansallisten kriteerien lisäämisen tarpei
den mukaan arviointitietojärjestelmään, 
jossa luonnollisesti tulee vastaan vain arvi
oitavien kohteiden ja alueiden määrä suh-
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\SU käytössä oleviin arviointiresurssei
hit1 Päätös siitä, mitä arvioidaan, on oltava 
101 uisen komentajan tehtävissä, ja mikäli 
l fOn edustajat osallistuvat arviointiin 

111 ~kailijoina tai jopa arvioitsijoina, on 
11 ioitavat alueet koordinoitava yhdessä. 

1 >hjelma siis mahdollistaa sekä oman kan-
1llisen ns. itsearvioinnin toteuttamisen , 

1111 pyydettäessä NATOn arviointiosaston 
luntiman arvioinnin, jossa mukana on aina 
myös kansalliset arvioijat. 

Jokaisen sotilaan on helppo mieltää mil
l11ista on tulla arvioiduksi, etenkin joukon 
1ohtajana. Arviointi on vaativa ja myös 
akava tehtävä. Ei ole helppoa asettua ar-
1oijaksi joukon eteen,jos ei omaa ammat

timaista ja henkilökohtaista osaamista jou-
1 on toimialalta. Eritoten kun arviointeja 
1uoritetaan mitä erilaisimmissa kumppani
mnissa,jotka ovat toinen toistaan erilaisem
pia aivan kaikilta osa-alueilta sekä tiedoil
tuan että taidoiltaan. Vaikka arvioinneissa 
~orostetaan toimintaa NATOn asiakirjojen 
mukaisesti ja eritoten yhteensopivuuden 
(lnteroperability) kannalta, ei joukkoa voi 

Ruotsalai
nen komp
pania arvi
oitavana. 

arvioida ilman, että tulee arvioiduksi myös 
joukon suorituskykyä. Kun siirrytään jou
kon arvioinnissa suorituskyvyn arviointiin 
(Capability), tulee luotettavan ja uskotta
van arvioinnin taatakseen arvioijan omata 
riittävä osaaminen kaikilta arvioinnin koh
teena olevilta aloilta. Varsinkin kun kump
panijoukon ns. NATO-arvioinnin suorittaa 
ei NATO-maahan kuuluva kumppaniup
seeri, on suomalainen upseerikoulutus ja 
kokemukset komppanianpäällikkönä ja 
pataljoonankomentajana toimimisessa luo
neet onneksi riitävän pohjan ja osaamisen, 
johon perustaa uuden opitun tiedon no
peasti ja uskottavasti. Onkin suoranainen 
mahdottomuus tuntea ulkoa kaikki NATO
standardit, menetelmät ja prosessit, mutta 
mikäli omaa riittävän kokemuspohjan, on 
sille hyvä rakentaa osaamista. 

Koska OCC-joukkopooliin ilmoite
tuista joukoista valtaosa on maavoimien 
joukkoja ja edelleen jalkaväkijoukkoja, on 
omaa aselajiosaamista voinut hyödyntää ja 
korostaa useissa tapauksissa. Suurin osa 
eri arviointien tapahtumien skenaarioista 

125 



perustuu joko "Peace Support Operations" 
(PSO) tai "Crisis Response Operations" 
(CRO) tilanteisiin ja valtaosalle joukoista 
joko varsinaisena tai toissijaisena tehtävä
nä on suorittaa normaaleja perusjalkaväki
tehtäviä, kuten periaatteet puolustukseen 
ja hyökkäysoperaatioihin, tukikohtien 
suojaamista, partiointia, tarkastuspistei
den toimintaa, etsintäoperaatiota, saattu
eiden suojaamista ja joukkojen hallintaa 
sekä lukuisia muita jokaiselle joukollekin 
kuuluvia tehtäviä. Luonnollisesti kaikki 
arvioinnit perustuvat NATO-standardei
hin ja toimintaperiaatteisiin, mutta ovat 
toiminnan jalkaväkiluonteen mukaisesti 
hyvin helppo hallita ja toteuttaa - ainakin 
suomalaiselle jalkaväkiupseerille. Eritoten 
arvioidessa monia viimeisen 18 vuoden ai
kana itsenäistyneiden maiden joukkoja, on 
voinut havaita suomalaisen johtamiskult
tuurin sekä arviointi-, päätöksenteko- ja 
toimeenpanoprosessin luovan hyvät val
miudet hallita NATOn vastaavat prosessit 
ja standardit sekä siten luoda hyvät valmi
udet arvioida ja antaa palautetta mitä eri
laisimmille joukoille arviointitilanteissa. 
Monesti onkin kuullut kommentteja,joissa 
todetaan, "että helppoa teidän suomalais-

Arvioitava
na pataljoo
na Makedo
niasta. 
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ten on osata kaikki NATOn menettelyta 
ja prosessit" , joka kuvastanee heidän mic 
likuvaansa meidän osaamisesta. Totuut 
lienee kuitenkin siinä, että riittävä ja va! 
taavanlainen koulutus sekä kokemus mah 
dollistavat uusien asioiden omaksumi ·n 
nopeasti 

Työskentely NATO-esikunnassa luo 
myös mahdollisuuden toimia opettajana ja 
ohjaajana erilaisissa koulutustilaisuuksis 
ja kursseilla. OCC-ohjelman puitteissa on 
ollut useita kertoja mahdollisuus toimia 
SHAPEn arviointikursseilla ja arviointi 
ohjelman (mm. OCC Database) monissa 
opetustilaisuuksissa eri tehtävissä ja myös 
osallistua NATO Schoolin kursseille lu 
ennoitsijana. Siksi saakin olla ylpeä, kun 
suomalaiseen upseerikoulutukseen kuuluu 
luonnollisena osana toimia mitä erilaisim .. 
missa opetustehtävissä, eikä aina miellä
kään ettei se ole kaikissa maissa lainkaan 
kaikkien sotilaiden tehtävä. 

PERHEELLISENÄ ULKOMAILLA 
SOTILASTEHTÄV ÄSSÄ 

Luonnollisesti muutto ja asuminen ul
komailla perheen kanssa ovat aina iso 
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1 lt mutta samalla mahdollisuus. Miten 
l I asiat onnistuvat, ovat monen asian 

1111mu ja sattuma. Tärkeintä on koko per
II usenne ja avoimuus. Kaikkea ei voi 

hyvällä suunnittelulla ja valmistelulla 
11111istaa. Useita itsestään riippumattomia 
1111ta voi olla esimerkiksi vuokra-asun
lll ja asumiseen itseensä liittyvien asioi-

11 n kokonaisuus, sillä kaikki asumisstan
l II lit, olosuhteet, sopimukset ja kulttuuri 
1 tlt toimi samalla tavalla kuin kotimaas
i l .asten koulunkäynnin sovittaminen eri 
ulttuuriin ja toimintaympäristöön voi olla 
minkin haasteellista. Kaiken kaikkiaan 
1 llaiset kieli- ja kulttuuri eroavaisuudet 
mvat lisätä asioiden hoitoon uskotto-

11111n määrän kitkaa, mutta toisaalta antaa 
llaista mitä ei kotimaassa voisi saada. 

1 oisaalta ilman uskallusta ja koko perheen 
h11asteita ei voisi myöskään saada usko
muttoman suurta kansainvälistä ystäväpii-
1 lll kokemuksia, oppia suvaitsevuutta ja 
osaamista aloilta, joiden oppiminen olisi 
IUhes mahdotonta kotimaassa. 

Merkittävää on missä yhteisössä työs
i cntelee ja asuu. Kuuluminen osaksi 
rnurta tukikohtayhteisöä, jossa on suuri 

Itävaltalai
nen patal
joona arvi
oitavana . 

määrä eri kansallisuuksia luo valtavan 
yhteenkuuluvuuden tunteen ja antaa mah
dollisuuden osallistua valtavaan määrään 
erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Ihmis
suhteiden ja ystäväpiirien luominen on 
helpompaa ja vaihtoehtoja on enemmän. 
Lapsille ovat tärkeitä kuulumiset eri yhtei
söihin ja turvallisen leikki- ja toimintaym
päristön mahdollistaminen, ne puoltavat 
asumista tukikohdassa tai sen välittömässä 
läheisyydessä. Samalla on mahdollisuus 
eri palvelujen saamiseen helpommin ja 
keskitetymmin, kuin verrattuna elämiseen 
ilman tukikohdan ja oman yhteisön tarjo
amia palveluja. 

SUOSITELTAVA KOKEMUS 

Tulevaisuudessa on tärkeätä, että mo
nella upseerilla on henkilökohtaisia ko
kemuksia palveluksesta ulkomailla, niin 
esikuntatehtävissä kuin operaatioissakin. 
Kaikissa tehtävissä saadaan oppia ja ko
kemuksia niin rauhanajan tehtäviin kuin 
kansallfaeen puolustukseen. Eristäytynei
syys ei ole vaihtoehto ja yhteensopivuutta 
sekä yhteistä toimintakykyä ei voi luoda 
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Maanrakennusliike 

KS-HUOLTO OY 

• Kuorma-autot 
• Vaihtolava-autot 
• Kurottajat 
• Telakoneet 
• Traktorikaivurit 

• Maansiirtotyöt 
• Maanrakennustyöt 
• Pihojenkunnostus 
• Salaojat/vesieristeet 
• Kaivuutyöt 
• Lumenajot kuormauksineen 
• Vaihtolavat/Kuljetus 
• Purkutyöt 

Mittatie 8 B, 01260 Vantaa 
puh. (09) 877 1010 
fax (09) 877 1016 

0400 601 310 I Jari Niskanen 
0400 602 040 I Jaakko Niskanen 
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, 1 ottavasti vain kirjoista lukemalla tai ly-
11111 kursseilla. Usein ei mielletä tai ym-
11 r~tä, että ulkomaantehtävissä korostuu 

1111m·nomaan oma kansallinen identiteet-
1 111 osaaminen, sillä yksilöt omine sekä 
msallisine vahvuuksineen toimimassa 
l11l~ssä muodostavat toimivan monikan-
1lllsen yhteisön, eikä toisinpäin. Samalla 

1 rnostuu näkemys kuinka tärkeää ja paljon 
11111\!ttavaa on yhteisoperoinnilla ja yhteis-
1 1\llä. Uskottavaa kykyä ja mielikuvaa 
111k · myös näyttää ulospäin, ja pyrkiä toi-
1111maan sen mielikuvan mukaisesti , sillä 
niiden arvoa ei voi väheksyä kun olemme 
111 haluamme olla osana eurooppalaista ja 
1 unsainvälistä yhteisöä. Siksi palvelu suo
malaisena upseerina monikansallisessa 
hteisössä on etuoikeus. 

Yhtä merkittävää on valita oikeat teh
tllvät, joista Suomi on kiinnostunut, kuin 
ulita oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. 

't' hä useammalla nuorella upseerilla tulisi 
olla kokemusta operaatiosta kyetäksem
me tulevaisuudessa valitsemaan oikeat 
henkilöt vaativampiin esikuntatehtäviin 
niin NATO- kuin EU- sekä operaatioesi
kunnissa. Tärkeätä on myös selvittää jo 
hakuvaiheessa mitä kyseisessä tehtävässä 
oikeasti tehdään, mitkä ovat sen organisaa
tion tehtävät ja resurssit. Mikäli tehtävä on 
kyseisen esikunnan ns. ydintehtäviä tai sii
hen läheisesti liittyviä on lähtökohtaisesti 
paremmat mahdollisuudet saada tehtäväs
tä myös kansalliset hyödyt ja kokemukset. 
Pelkän englanninkielisen tehtäväkuvauk
sen perusteella voi syntyä helposti väärä 
kuva kyseisestä tehtävästä. 

Henkilökohtaisesti kokemus antaa myös 
mahdollisuuden testata tietoja ja taitoja toi
miessaan erilaisessa toimintakulttuurissa 
englannin kielellä. Usein meille suomalai
sille itsestään selvien asioiden perustelu ja 

niiden uudelleen selvittäminen usealle eri 
organisaatiotasolle, voisi helposti ymmär
tää byrokratiaksi, mutta toisaalta asioiden 
monisäkeisyys vaatii kaikkien toimialojen 
varauksettoman hyväksynnän ennen toi
meenpanoa, ja siksi sekin on lopulta ar
vokas oppi. Samalla oppii kärsivällisyyttä 
ja asioiden näkemistä eri kannoilta, kuten 
esimerkiksi eri kansallisuuksien näkemyk
set ja menettelytavat eri tilanteissa. Kieli
taidon kehittyminen on luonnollisesti hyö
dyllinen ja merkittävä saavutus kuin myös 
yhteistoiminnan avartuminen suuressa yh
teisössä ja organisaatiossa. 

Valtava monikansallinen ystäväpiiri tuo 
mukanaan sellaisen verkoston, josta voi 
nauttia myös myöhemmin, sen arvo on 
mittaamaton. Suosittelen lämpimästi mah
dollisuutta palvella ulkomailla suuressa 
monikansallisessa esikunnassa, sillä ko
kemus on etenkin jalkaväkiupseerille eh
dottomasti positiivinen niin ammatillisesti 
kuin henkilökohtaisestikin. D 
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•• •• •• •• 
JALKAVAEN SAATIO 

1 

V
uonna 1957 perustetun Jal
kaväen Säätiön tarkoituksena 
on pääaselajimme, jalkaväen 
kehityksen edistäminen ja sen 

historiallisten perinteiden säilyttäminen. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ja
kaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, 
ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville jalka
väkeen 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. 

Vuonna 2007 säätiö saavutti kunnioi
tettavan 50 vuoden iän . Myös Jalkaväki-

Juhani Kandell 

Kenraaliluutnantti Heikki Koskelo vas
taanotti kutsun Jalkaväen Säätiön kunnia
puheenjohtajaksi valtuuskunnan nykyiseltä 
puheenjohtajalta, kenraaliluutnantti Vesa 
Kämäriltä. Vasemmalla säätiön hallituk
sen sihteeri , eversti Markku Manninen . 
Hän on kirjoittanut oheisen katsauksen 
säätiön toiminnasta. 

museolla oli syytä juhlaan sen täyttäessä 
25 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi han
kittiin juhlajuliste, mitä levittämällä lisät
tiin säätiön näkyvyyttä julkisuudessa. Sää
tiö jakoi 
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myös tavanmaista enemmän stipendejä ja 
ansioristejä jalkaväen joukko-yksiköiden 
ja reserviläisjärjestöjen tilaisuuksissa. 

Juhlavuoden tapahtumat käynnisti sää
tiön Naistoimikunnan järjestämä perintei
nen sotilassoittokuntakonsertti. Se pidet
tiin tavanomaista juhlavammin Helsingin 
Konservatorion juhlasalissa helmikuussa. 
Puolustusvoimien tervehdyksen lausui 
puolustusvoimain komentaja, amiraali 
Juhani Kaskeala. Onnistunut konsertti oli 
samalla viimeinen Naistoimikunnan pitkä
aikaisen puheenjohtajan, rouva Lea Van
osen johdolla toteutettu tapahtuma hänen 
luovuttaessaan puheenjohtajuuden rouva 
Anna-Maija Muromaalle. 

Valtuuskunnan juhlakokous pidettiin 
maaliskuussa Tuusulassa. Kokouksen 
yhteydessä pidetyssä juhlassa kutsuttiin 
kenraaliluutnantti Heikki Koskelo säätiön 
kunniapuheenjohtajaksi sekä everstit Pur
mo Saarikoski ja Pertti Vuolento säätiön 
kunniajäseniksi. Juhlassa jaettiin myös 
runsaasti muita huomionosituksia toimin
nassa ansioituneille henkilöille. 

Kesäkuussa juhlittiin Jalkaväkimuse
on 25-vuotista taivalta Savon lääkäreistä 
ja Savon Prikaatista kertovan näyttelyn 
avauksen yhteydessä arvovaltaisen vie
rasjoukon läsnä ollessa. Juhlapuhujana 
oli kenraaliluutnantti Ilkka Halonen. Mu
seon perustamisessa ja toiminnassa ansi
oituneita henkilöitä muistettiin taiteilija 
Kimmo Pälikön Jalkaväkimuseo-aihe~silla 
tauluilla. Tilaisuudessa esiteltiin myös 
syyskuussa 2007 museon uutena johtajana 
everstiluutnantti Reijo Mäkeläisen jälkeen 
aloittanut FM Janne Pajunen. 

Juhlavuoden päätapahtuma oli Jalka
väen Säätiön 50-vuotisjuhla, mikä pidet
tiin valtuuskunnan syyskokouksen sijasta 
Mikkelissä Mikael-salissa. Juhlapuheen 
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piti Maavoimien komentajaksi nimitet· 
ty, silloinen kenraalimajuri Ilkka Aspara1 

Myös Jalkaväkimuseolla oli keskeinen 
osuus pääjuhlan järjestelyissä. 

VUOSI 2008 MERKITSI JÄLLEEN 
PALUUTA ARKEEN JA PERINTEISEEN 
TOIMINTAAN 

Naistoimikunta käynnisti vuoden tapah
tumat järjestämällä uuden puheenjohtajan
sa johdolla Laskiaissunnuntaina kahvikon
sertin runsaspalkintoisine arpajaisineen 
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalissa 
Santahaminassa. Kaartin Soittokuntaa 
johti sen uusi kapellimestari, yliluutnantti 
Sami Hannula. Onnistunut ja lämminhen
kinen tilaisuus kokosi salintäyteisen tyyty
väisen yleisön. 

Valtuuskunnan vuosikokouksen osalta 
poikettiin totutusta sen suhteen, että ko
kouspaikkana oli tällä kertaa Maanpuolus
tuskorkeakoulu Santahaminassa. Henkilö
vaihdoksista merkittävimpänä voitaneen 
pitää VTM Juhani Autin monikymmen
vuotisen hallitustyöskentelyn päättymistä 
hänen täytettyään 70 vuotta. Uutena halli
tukseen valittiin eversti Timo Lehtonen. 

Jalkaväkimuseon näyttelykausi avattiin 
6.6. Avaussanat lausui valtuuskunnan va
rapuheenjohtaja, kenraalimajuri Mika Pel
tonen. Uutena tutustumiskohteena esitel
tiin sarjassa "ansioitunut jalkaväkisotilas" 
Mannerheim-ristin ritarista, majuri Tauno 
Viiristä kertova näyttely. 

Valtuuskunnan syyskokous pidettiin 
22.9. Mikkelissä. Ohjelmassa oli tutus
tuminen vuoden 2008 alussa toimintansa 
aloittaneen Maavoimien Esikunnan toi
mintaan sekä Jalkaväkimuseon näyttelyi
hin. 

Valtuuskunnan kokoonpanossa on ta-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1111htunut jonkin verran muutoksia. Edes-
1111•nneen vuorineuvos Heikki Pentin lisäk-
11 kaikkiaan kahdeksan erovuorossa ollutta 
11sentä on jättäytynyt pois työskentelystä. 
l lusia jäseniä valtuuskuntaan on kutsuttu 
! uluneella kaudella kaikkiaan viisi, joten 
nltuuskunnan jäsenmäärä on supistunut 

1iten neljällä henkilöllä. 
Jalkaväen ansioristejä myönnettiin ku

luneella jaksolla kaikkiaan 289 kappalet-
111 painottuen juhlavuoteen 2007. Uutena 
pnlkitsemisesineenä on käyttöön otettu 
edellä mainittu taiteilija Kimmo Pälikön 
Jalkaväkimuseo-taulu. Kyseisiä tauluja 
on hankittu sekä palkitsemisesineiksi että 
myös myytäväksi osana varainhankintaa. 
Säätiön aiemmin teräksinen lautanen koki 
myös muodonmuutoksen. Uudistettu lau
tanen on tinaa. 

Jalkaväen Säätiön voidaan hyvillä mie
lin katsoa olevan hyväkuntoinen 50-vuo
tias. Säätiö voi suunnata katseensa kohti 
tulevia vuosikymmeniä päämääränään 
tukea jalkaväen kehityksen edistämistä ja 
sen historiallisten perinteiden säilyttämistä 
kaikin käytettävissään olevin resurssein. 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN 
VALTUUSKUNTA 

Puheenjohtaja 
Kenraaliluutnantti Vesa Kämäri 
Varapuheenjohtaja 
Kenraalimajuri Mika Peltonen 
Jäsenet 
Toimitusjohtaja Harri Broman 
Varatuomari Ensio Hakkarainen 
Kauppaneuvos Ilmari Hokkanen 
Teollisuusneuvos Erkko Kajander 
Apulaiskaupunginjohtaja Eero Kaitainen 
Kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen 
Filosofian maisteri Risto Kausto 

Kenraaliluutnantti Matti K.opra 
Pääjohtaja Henri Kuitunen 
Kauppaneuvos Ilkka Lantto 
Varatoimitusjohtaja Ingmar Lindberg 
Professori Ohto Manninen 
Vuorineuvos Esko Muhonen 
Kenraalimajuri Jaakko Oksanen 
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula 
Varatuomari Risto Piepponen 
Eversti Ilkka Pitkänen 
Kenraaliluutnantti Ari Puheloinen 
Kauppaneuvos Pekka Räihä 
Valtiosihteeri Pertti Torstila 
Kauppaneuvos Jouko Tuunainen 
Konsernijohtaja Björn Wahlroos 
Talousvaliokunta 
Varatoimitusjohtaja Jukka Perttula 
Varatuomari Magnus Savander 
Kauppaneuvos Jouko Tuunainen 

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN HALLITUS 

Puheenjohtaja 
Eversti Kari Kokkonen 
Varapuheenjohtaja 
Everstiluutnantti Asko Muhonen 
Jäsenet 
Eversti Juhani Heinonen 
Professori Kari Heiskanen 
Eversti Timo Lehtonen 
Eversti Risto Muurman 

TOIMIHENKILÖT 

Sihteeri 
Eversti Markku Manninen 
Museonjohtaja 
Filosofian maisteri Janne Pajunen 
Museon apulaisjohtaja 
Pekka Vauhkonen 
Rahastonhoitaja 
Sihteeri Tarja Takala 

133 



K ..,. 
KONSERNI 

elämä yllättää ~ 
LANSI-SAVO 
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•• 
JALKAV AKIMUSEO 

Kansainväliselläkin tasolla 
merkittävä museo 

likkelin Vanhalla kasarmialueella sijaitseva Jalkaväkimuseo on kan-
1lnväliselläkin tasolla merkittävä museo. Missään muualla maailmassa ei 
ltdlä Jalkaväen historiaa yhtä perusteellisesti kuin Jalkaväkimuseossa. 
uiden muassa Venäjällä, Saksassa ja Englannissa on toinen toistaan hie-

nompia tykistön, panssarin, ilmavoimien ja laivaston museoita, mutta jal-
1 äen museoita saa hakemalla hakea. Yhdysvalloista sentään löytyy use-

1 npiakin jalkaväkimuseoita. 

uomen sotahistoriaan nojautuen 
on kuitenkin välttämätöntä, että 
meillä on jalkaväelle oma museo. 
Jalkaväen merkitys sotiemme his

toriassa on kiistaton. Ennen itsenäisyyden 
uikaa käydyissä sodissa jalkaväki oli Suo
men armeijan kivijalka. Esimerkiksi Suo
men sodassa armeijamme 25 000 miehestä 
15 000 oli puhtaasti jalkaväen miehiä. Li
säksi sotaan osallistui 3000 jääkäriä. 

Talvisota oli jalkaväen sotaa. Noin 100 
000 jalkaväkimiestä taisteli lukumääräl
tään ylivoimaista vihollista vastaan. Jat
kosodan hyökkäysvaiheessa divisioonien 
määrä nostettiin talvisodan yhdeksästä 
kuuteentoista mikä entisestään lisäsi jalka
väkisotilaiden määrää. Kesän 1944 suuret 
torjuntavoitot saavutettiin pitkälti jalkavä
kimiesten taistelutahdon ja -taidon ansi
oista. 

Toisaalta tälläkin hetkellä noin puolet 
palvelukseen astuvista asevelvollista saa 
jalkaväen koulutuksen. Täten jalkaväki 
tuottaa jatkuvasti paljon myös tulevaa his 

Kirjoittaja,filosofian maisteri Janne Paju
nen toimii Jalkaväkimuseon johtajana. 

Kirjoittaja, majuri evp Pekka Vauhkonen 
toimii Jalkaväkimuseon apulaisjohtajana. 
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Uutta maalia seiniin saanut Jalkaväkimuseon päärakennus. 

toriaa. 
Jalkaväkimuseota ylläpitää Jalkaväen 

säätiö. Museo on perustettu vuonna 1982 
lähes kymmenen vuoden uurastuksen tu
loksena. Museo· toimii nykyään kolmessa 
vuonna 1881 Tarkka-ampu japataljoona 
6:lle rakennetussa puukasarmissa. Mu
seolla on 3000 neliön tilat, joista 2000 
neliötä on näyttelytilaa. Mikkelin sotilas
kotiyhdistyksen ylläpitämä museokahvila 
on entisessä päävartiorakennuksessa. Ke
säkaudella museon pääsyliput myydään 
museokahvilasta. 

Museorakennukset sinänsä ovat arvok
kaita, sillä missään muualla Suomessa ei 
ole säilynyt yhtenäisenä Venäjän vallan 
ajalla rakennettuja puukasarmeja. Alueella 
on säilynyt myös henkilökunnalle raken
nettuja rakennuksia, jotka tänäkin päivänä 
ovat asuinkäytössä. 

Museon päärakennuksessa on nähtävil
lä itsenäisen Suomen sotahistoria jääkäri
liikkeestä Lapin sotaan saakka. Toisessa 
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rakennuksessa on vaihtuvia erikoisnäyt 
telyitä . Kolmas rakennus , joka otettiin 
käyttöön vuonna 2006, esittelee jalkaväen 
lähihistoriaa, koulutusta ja kehitystä sodan 
jälkeisestä ajasta aina näihin päiviin saak
ka. Uusimman ajan esittely on tarpeellista 
sikälikin, kun Savon Prikaati lakkautettiin 
vuonna 2006 niin etelä-savolaisilta vietiin 
joukko-osasto, joka säännöllisesti esitteli 
kansalaisille uusinta materiaalia ja kalus
toa. Jalkaväkimuseo toimii siis sekä perin
teiden vaalijana että maanpuolustushengen 
ylläpitäjänä. 

Yhtenä erikoisuutena Jalkaväkimuseon 
yhteyteen kuuluu panssarikumpare, joka 
sijaitsee Karkialammen varuskunta-alueel
la. Siellä on nähtävillä yhteensä 11 panssa
rivaunua. Merkittävimpinä Mannerheim
ristin ritari Lauri Heinon haltuun ottama 
ja ajama T-34 panssarivaunu, joka tunne
taan paremmin lempinimellä "Poventsan 
Sotka". Toinen harvinaisuus on niin ikään 
Mannerheim-ristin ritari Jääkärikapteeni 
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11 11 Räsäsen T-28 "postijunanakin" tun-
1111 panssarivaunu. Panssarikumpareen 
1 hl on Sotamuseon omaisuutta. 

1 ~ AVÄKIMUSEO NYT 
t lJLEVAISUUDESSA 

Museot Suomessa ovat muutosten ti-
11 • Perinteisen näyttelykeskeisen mu-

otoiminnan rinnalle on tullut tiedon ja 
l 11nysten välittäminen kävijöille. Jalka-

11 rmuseossa tietoa välitetään näyttelyi-
11 n yhteydessä entistä enemmän lähinnä 
111ultimedian avulla. Museossa järjestään 
tulevaisuudessa entistä enemmän luento-
111 Ja seminaareja yhteistyössä paikallisten 
hdistysten ja maanpuolustusjärjestöjen 

1 unssa. 
Tutkijahuone kirjasto- ja tiedonhaku

palveluineen on ulkopuolisten sotahistori-
1sta kiinnostuneiden ihmisten käytettävis
.u. Museon henkilökunta avustaa tarpeen 
mukaan esimerkiksi sotapolkujen tekemi-
l!Ssä. Museo lisää tutkimustoimintaa tule

vaisuudessa. Tätä varten museon apulais
johtaja toimii myös tutkijan nimikkeellä. 

Museolla on tätä nykyä oma auditorio
tila, jossa järjestetään mitä erilaisimpia 
tapahtumia: luentoja, teatteriesityksiä , elo
kuvia, kokouksia ja kursseja. 

Kävijöiden laajan kirjon johdosta museo 
panostaa entistä enemmän museopedago
giikkaan. Sen kivijalkana on opastettu mu
seokäynti. Lapsille , nuorille, työikäisille ja 
eläkeläisille on räätälöity oma opastuskier
ros. Koululaisille järjestetään mahdolli
suus oppituntien ja teemapäivien viettoon. 
Tavoitteena on, että museo on kävijöille 
informaatiota tarjoava laitos. Museo tar
joaa linkin sotahistoriaan, yllykkeen tutkia 
menneisyyttämme, saada tietoa isiemme 
ja isoisiemme sankariteoista. Veteraanien 

perintö säilyy! 
Museon tärkein tehtävä on kerätä, koo

ta ja tallentaa esineistöä. Näistä esineistä 
muodostuu kokoelmat. Jalkaväkimuseolla 
on mittavat kokoelmat, joihin kerätään ja 
tallennetaan säännöllisesti sekä vanhan 
ajan objekteja että entistä enemmän lähi
historiaan, mahdollisuuksien rajoissa jopa 
nykyaikaan liittyvää esineistöä. Tulevien 
vuosien pääpaino kokoelmien kartuttami
sessa on sodanjälkeinen aika näihin päiviin 
saakka. Museo esittää jalkaväen kehitystä 
ja koulutusta jatkumona. 

Jalkaväkimuseon esineistöstä suurin 
osa on Sotamuseon kokoelmista lainassa. 
Osa näistä esineistä säilytetään pysyväs
ti Jalkaväkimuseossa. Laajat kokoelmat 
mahdollistavat monipuolisen näyttelytar
jonnan nyt ja tulevaisuudessa. 

Näyttelytoiminnan suhteen vuosi 2009 
on vilkkain museon historiassa. Touko
kuussa avataan Suomesta sodittiin - jal
kaväki Suomen sodassa 1808-09 näytte
ly, joka on osa Mikkelissä järjestettävää 
Tulkittua Tutuvaa - projektia. Kyseessä 
on näyttely, jossa käydään Suomen sota. 
Kesäkuussa museo esittelee ansioitunee
na jalkaväen sotilaana kenraaliluutnantti 
Karl Lennart Oeschin. Oesch oli jääkä
ritaustainen kenraali, joka talvisodassa 
toimi Viipurinlahden lohkon komentaja
na ja jatkosodan hyökkäysvaiheessa IV:n 
armeijakunnan komentajana, myöhemmin 
Aunuksen ryhmän komentajana . Suurim
man ansionsa Oesch saavutti toimimalla 
Kannaksen joukkojen komentajana ke
sällä 1944, jolloin hänen komennossaan 
olleilla 11 divisioonalla ja viidellä prikaa
tilla pysäytettiin ylivoimaisen vihollisen 
suurhyökkäys. Molemmat edellä mainitut 
näyttelyt ovat esillä kesään 2010 saakka. 

Marraskuun viimeinen päivä avataan 

137 



Talvisota 70 vuotta -muistonäyttely. Perus
näyttely esitellään päärakennuksessa, mut
ta myös erikoisnäyttelyissä talvisota tulee 
näkymään vahvasti. Näyttelyn teemana on 
talvisodan henki ja ihme. Näyttely koko 
laajuudessaan on nähtävillä 13.3.2010 
saakka, mutta talvisota -osasto tulee pysy
mään perusnäyttelyssä jatkossakin ansait
semassaan laajuudessaan (noin 150 neliön 
näyttelytilassa). 

KANSAINVÄLISYYS 

JALKAVÄKIMUSEON NÄ YITELYISSÄ 

Jääkäriliike ja vapaussota 

Venäjän uhatessa romuttaa Suomen 
autonomisen aseman, nousi suomalaisten 

aktivistien keskuudessa halu värvätä nuo
ria miehiä saamaan sotilaskoulutusta ul
komaille . Saksa suostui ottamaan vastaan 
noin 200 miestä Ruotsin ja Tanskan kiel
täytyessä. Peitenimeltään Pfadfinder kur
sus (Partiopoikakurssi) alkoi helmikuussa 
1915 Lockstedtissä noin 190 miehen vah
vuisena. Kurssin johtaja, majuri Maximili
an Bayer esitti keisari Wilhelm 11:lle, että 
kurssi laajennettaisiin noin 2000 miehen 
vahvennetuksi jääkäripataljoonaksi. Tämä 
hyväksyttiin ja Suomessa alkoi ns. Suuri 
Värväys. Merkittävin etappireitti oli Tor
niosta Haaparantaan ja edelleen Saksaan. 
Osa värvätyistä jäi Venäjän santarmin 
pidättämäksi ja heidät kuljetettiin "kal
terijääkäreinä" Pietarin Spalernajan van
kilaan, mistä he vapautuivat maaliskuun 

Museon perusnäyttelyssä on huone, joka esittelee jääkärien vaiheet Saksassa 
ja Latviassa . 
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I ') 17 vallankumouksen yhteydessä. 
1 oc;stedtissa annetun peruskoulutuksen 
111lkcen Kuninkaallinen Preussin Jääkäri-
11utaljoona 27 kuljetettiin rintamalle Lat-

rnn Misse-joen asemiin kesäkuussa 1916. 
1'11taljoona koki Ekkau-Kekkaun, Schmar
,ll nin, Riianlahden ja Aa -joen taistelut. 
~ okonaistappiot eri syistä johtuen olivat 
noin 100 miestä. Maaliskuussa 1917 pa
tuljoona vedettiin pois rintamalta saamaan 
IUydennyskoulutusta Liepajaan (Libau). 
Koulutusta annettiin lähes vuosi upseereil
le, aliupseereille, aselajeille sekä koulutus
haaroille. 

Helmikuun 13. päivä vuonna 1918 jää
klirit vannoivat valan Suomen viralliselle 
hallitukselle ja heistä ylennettiin upsee
rciksi 403 ja aliupseereiksi 727 miestä. 13 
jliäkäriä sai jo tällöin majurin sotilasarvon. 
Pääjoukon kotimatka alkoi 14.2.ja he saa
puivat Vaasaan 25.2. 

Museon perusnäyttelyssä on huone,joka 
esittelee jääkärien vaiheet Saksassa ja Lat
viassa valokuvina, karttoina sekä eräiden 
jääkäreiden henkilökohtaisena esineistönä. 
Esillä on myös jääkäreiksi lähteneiden so
siaalinen tausta. Esittelytauluista ilmenee 
muun muassa, että 49 jääkäriä ylennettiin 
ennen sotia tai sotiemme aikana kenraali
kuntaan. Esimerkiksi jatkosodassa kaik
kien arrneijakuntien, ja yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta divisioonien komentajat, 
olivat jääkäreitä. Kaikkiaan 20 jääkäriä ni
mitettiin Mannerheim-ristin ritariksi. 
Vaikka Suomi tunnustautui itsenäiseksi 
6.1 2.1917 ja muun muassa Neuvosto
Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden 
31.12.1917, jäi maan todellinen suvereni
teetti varsin muodolliseksi. Etelä-Suomi 
oli venäläisten vallankumouksellisten tu
keman Punakaartin hallinnassa ja maassa 
oli lukuisia pienehköjä venäläisiä varus-

kuntia. , 
Tammikuussa 1918 Suomen Senaatti 

määräsi ratsuväenkenraali Mannerheimin 
hallituksen joukkojen ylipäälliköksi ja 
Mannerheim matkusti Vaasaan. 28.1 Man
nerheim määräsi Pohjanmaalla sijaitsevat 
venäläisvaruskunnat riisuttavaksi aseista 
ja tämä onnistuikin. Hallituksen joukot 
saivat täten tukialueen Pohjanmaalta. Hal
lituksen joukot aloittivat hyökkäysten sar
jan, vallaten Oulun ja Tornion sekä Savon 
suunnalla Kuopion ja Varkauden. 

Helmikuun 25.päivä saapui noin 1200:n 
jääkärin pääjoukko Vaasaan. Jääkärit oli
sivat halunneet taistella omana joukkoyk
sikkönään, mutta Mannerheim tarkoituk
senmukaisesti hajotti heidät eri joukkojen 
komentajiksi ja päälliköiksi. Jääkärien 
päätehtävä aluksi oli joukkojensa kou
luttaminen . Alaiset olivat vapaaehtoisia 
suojeluskuntalaisia tai vuoden 1879 ase
velvollisuuslain perusteella palvelukseen 
käskettyjä, vailla sotilaskoulutusta olevia 
miehiä. 

Hallituksen "voitonavaimia" oli mm: 
- Luja tahto karkottaa venäläiset Suo
mesta ja saada valtakunnan rajat omaan 
valvontaan 
- Jääkäreiden tulo ja näin saatiin rintama
joukot ammattisotilaiden johtoon 
- Tampereen ja Viipurin valtaukset 
- Amrnattiupseereista koostunut armeijan 
ylin johto 
- Saksalaisten maihinnousut Ahvenan
maalle, Hankoon ja Loviisaan sekä Hel
singin valtaus 

Vapaussodan näyttelyhuoneessa on 
esillä aikajärjestyksessä sotatapahtumat 
kartoin ja valokuvin, kuuluisa Varkauden 
tykki, muuta aseistusta, sotilaat molem
milta osapuolilta sekä henkilöhistoriallista 
esineistöä. 

139 



Talvi- ja jatkosota 

Talvisodan (30.ll .1939-13.3.1940) 
kahdessa esittelyhuoneessa on karttapiir
ros sodan yleisestä kulusta sekä mainit
tavimmista taistelupaikoista. Valokuvin 
esitellään sodan tilanteenmukaisia taiste
lutapahtumia. Esillä on myös runsaasti eri 
moteista suomalaisten haltuun saamaa ve
näläistä sotasaalismateriaalia. 

Jatkosota (25.6.1941-25.4.1945) La
pin sota mukaan lukien on esillä viidessä 
näyttelyhuoneessa. Hyökkäysvaihe 1941 
esitellään karttapiirroksena yleisesti, huo
mioiden myös saksalaisten sotatoimet 
Pohjois-Suomessa. Tarkemmista piirrok
sista löytyvät operaatiot Kannakselta ja 
Itä-Karjalasta. Valoefektein varustettu 
pienoismalli esittää sotahistoriamme suu-

rimman yksittäisen hyökkäysoperaati 
Tuuloksessa 4.9.1941. Valokuvat kertoval 
jalkaväkemme etenemistä ja mm harvi 
naisia värikuvia vallatusta Viipurista sekä 
kaupungin valtausparaatista. 

Ritarisalissa on kuvat kansainvälisis 
jalkaväen Mannerheim-ristin ritareistam 
me; sveitsiläissyntyinen kenraaliluutnanl 
ti Karl Lennart Oesch sekä myöhemmit1 
USA:n armeijassa palvelleet everstiluut 
nantti Alpo Marttinen, luutnantti Olavi 
Alakulppi ja luutnantti Lauri Törni. Ke
sän 1944 torjuntataistelujen huoneessa on 
karttapiirrokset eri rintamien taistelutapah 
tumista, painopisteenä Karjalan kannas. 
Seinillä on aidot saksalta aseapuna saadut 
panssarinyrkit sekä panssarikauhu. Huo
neen "keskipiste" on pienoismalli Ihanta
lan taistelusta,joka oli suurin Pohjoismais 

Erikoisnäyttelyssä suomalainen vapaaehtoispataljoona Saksan armeijassa 1941-1943. 
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1 1 oskaan käyty taistelu (1-8.7 .),ja johon 
1llistui noin 150 000 puna-armeijalaista 

11 10 000 suomalaista sotilasta. Tarkkasil-
111 llncn vierailija havaitsee maastolaatikos-

1 olevat saksalaisen, kapteeni Scherer:n 
11111cntaman 303 .Rynnäkkötykkiprikaatin 
illll mgeschutz -rynnäkkötykit ja taistelu
du1 ,!n yläpuolella lentävät Lento-osasto 
• uhlmey:n Stukat ja Focke-Wulf Jabot. 

l ,apin sotaa esittelevässä huoneessa on 
p11•noismalli sodan kulusta ja valokuvat 

1ittelevät suomalaisten joukkojen vaike-
111 etenemistä saksalaisten systemaattisesti 
tuhoamassa ja miinoittamassa Lapissa. 

Suomalainen vapaaehtoi~pataljoona 
Saksan armeijassa 1941-1943 

Saksa esitti 1.3.1941 Suomelle, että 
Suomi lähettäisi 700 vapaaehtoista ar
meijaansa ja liitettäväksi kansainväliseen 
Nordland -rykmenttiin. Mannerheim toi
voi miesten palvelevan Saksan virallisissa 
puolustusvoimissa, Wehrmacht:ssa, mutta 
Hitler ja Himmler halusivat pataljoonan 
SS-Divisioona Wiking:iin. 

Saksaan matkusti 9.4. alkaen 1084 
miestä ja 1942 täydennyksenä 200 miestä. 
420 talvisodassa taistellutta tai Suomessa 
varusmieskoulutuksen saanutta miestä lii-

Museon erikoisnäyttelyssä ovat esillä valokuvin ja muistoesinein rauhanturvatoimin

tamme eri "missioonit" aikajärjestyksessä. 
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tettiin suoraan Divisioonan eri yksiköihin 
ja he lähtivät sotaan Saksan hyökätessä 
22.6.1941 Neuvostoliittoon . "Pataljoonan 
pojat" koulutettiin Wien:ssä, Stralsund:ssa 
ja Grass Bom:ssa, minkä jälkeen patal
joona 3.12 alkaen kuljetettiin talviasemiin 
Mius-joelle. 

Wiking Disioonan kesähyökkäys Kau
kasukselle alkoi 21.7.1941 reittiä Rostov 
-Kuban-Maikop-Lineinaja-Terek-Malgo
bek. Taisteluissa kaatui 255 ja haavoittui 
401 suomalaista. Pataljoona oli täysin 
moottoroitu ja useissa taisteluissa divisi
oonan panssarivaunujen tukema. Wiking 
oli puhdas taisteluyhtymä, eikä sen ko
mentajaa, kenraali Steineria eikä koko di
visioonaa syytetty sodan jälkeen mistään 
sotarikoksista. 

Pataljoona lakkautettiin sopimuskauden 
päätyttyä 11.7.1943 ja sotilaat Suomeen 
palattuaan, sijoitettiin hajalleen kenttäar
meijamme eri joukko-osastoihin. Merkit
tävä määrä ehti saada vielä upseerikoulu
tuksen Niinisalossa. 

Erikoisnäyttelyssä on esillä kartta Wi
kingin "sotapolusta", valokuvia koulutuk
sen ja taistelujen eri vaiheista sekä sotilail-

.At 

-atn 
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le kuuluneita kunniamerkkejä sekä m11111 
henkilökohtaista esineistöä. 

Rauhanturvaamistoiminta 

Suomalaiset aloittivat sotilaalliset rau 
hanturvatehtävät vuonna 1956 lähettämlll 
lä komppanian Suezin kriisiin . YK:n man 
daattien "suurvalta" Suomi on toiminut 
menestyksekkäästi mm Kyproksella (UN 
FICYP) , Siinailla (UNEF I, II) , Golanill 
(UNDOF) , Libanonissa (UNIFIL) sekä 
Namibiassa (UNTAG). Niinisalossa on 
koulutettu pohjoismaiset sotilastarkkaili 1 

(UNTSO), joista suurin osa on palvellut 
Lähi-idässä ja Kashmirissa. 

1900-luvulta alkaen, operaation johto 
vastuuta ovat YK:n lisäksi ottaneet NATO 
sekä Euroopan Unioni. 

Museon erikoisnäyttelyssä on esillä va
lokuvin ja muistoesinein eri "missioonit' 
aikajärjestyksessä. Kuvia on myös sotilas
tarkkailijoiden koulutuksesta Vitriineissä 
on eräiden toimintaan osallistuneiden so
tilaiden henkilökohtaisia muistoesineitä 
sekä rauhanturvaajia eri tehtävissä. 
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SÄÄTIÖN PALKITSEMAT 
ALKAVÄKIKOULUTTAJAT 

1lkaväen Säätiö palkitsee joka toinen 
1111 1 Jalkaväen vuosikirjan ilmesty-

1111 uosina - joukko-osastojen esitysten 

1 iusteella kouluttaja- tai opetustehtävissä 
1 llyistä ammattitaitoa sekä kyvykkyyt

t osoittaneen upseerin ja opistoupseerin 
uuden jalkaväkikouluttajaksi. 

Pulkittavilta edellytetään edellä esitet
t 11 n vaatimusten lisäksi moitteettomia 

1
1 1•simerkillisiä henkilökohtaisia ominai-
1uuksia sekä palveluksessa että vapaa-ai-

~ lllU. 

Vuodesta 1989 alkaen vuoden jalkavä-
1 ikouluttajina on palkittu: 
Vuosi 1989 

Yliluutnantti Jouni Tuominen (SAVPR) 
Vääpeli Esa Kakka (JPR) 

Vuosi 1991 
Kapteeni Jukka Ojala (RUK) 
Vääpeli Jari Pantsari (PKARPR) 

Vuosi 1993 
Yliluutnantti Kari Toivonen (PORPR) 
Luutnantti Per-Erik Håkans (UUDPR) 

Vuosi 1995 
Kapteeni Vesa Virtanen (MPKK) 
Kapteeni Pekka Saksala (PSPR) 

Vuosi 1997 
Majuri Esko Raaterova (JPR) 
Yliluutnantti Jouni Halonen (KAIPR) 

Vuosi l999 
Yliluutnantti Klaus Luotola (UTJR) 
Luutnantti Vesa Hartikainen (KARPR) 

Vuosi 2001 
Majuri Lauri Sipari (RUK) 
Yliluutnantti Lauri Asikainen (RMVK) 

Vuosi 2003 
Kapteeni Marko Lahtinen (PORPR) 
Luutnantti Jorma Hokkanen (SAVPR) 

Vuosi 2005 
Kapteeni Jani Virta (KAARTJR) 
Yliluutnantti Ari Kurppa (SLMEPA) 

Vuosi 2007 
Kapteeni Juha Martiskainen (MPKK) 
Yliluutnantti Heikki Tiainen (UTJR) 

Vuoden 2009 jalkaväkikou
luttajina palkittiin: 

Majuri Kari Anttila (RUK) . 

Valmistunut 66. kadettikurssilta 1982. 
Valmistumisensa jälkeen Kari Anttila on 
toiminut opetusupseerina ja yksikön pääl
likkönä Kymen Jääkäripataljoonassa ja 
toimistoupseerina, toimistopäällikkönä, 
yksikön päällikkönä, osastopäällikkönä 
sekä vanhempana kurssiupseerina Re
serviupseerikoulussa. Parhaillaan majuri 
Anttila on Reserviupseerikoulun Jääkäri
komppanian päällikkönä. 
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Majuri Anttila on nuhteeton, esimerkil
linen, ammattitaitoinen ja kokenut jalka
väenupseeri. Anttila on oma aloitteisella 
ja itsenäisellä toimintatavallaan kehittänyt 
yksikkönsä varusmiesten koulutusmene
telmiä ja -toimintaa ja hän on luonut vk
sikköönsä hyvän hengen ja työilmapiirin 
niin kouluttajien kuin varusmiestenkin 
keskuuteen. Anttila on itseään säästämä
tön ja pyyteetön suorittaessaan palvelus-

Kapteeni Teijo Heinonen (PORPR) 

Valmistunut 1986 PO I 44, PO II 10 
1989 ja JVLTNK 21 1994. Valmistumi
sensa jälkeen Teijo Heinonen on toiminut 
opetusupseerina, yksikön vääpelinä, osas
toupseerina ja yksikköupseerina Euroopan 
Unionin taisteluosaston 1/07 suomalaises
sa suojauskomppaniassa. Parhaillaan kap
teeni Heinonen on osastoupseerina Porin 
Prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa. 
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tehtäviään. Anttila on fyysiseltä kunnol 
taan esimerkillinen jalkaväkisotilas. Hän 
sopii erinomaiseksi malliksi nuoremmill 
sotilaille siitä, kuinka fyysisestä kunnosta 
tulee huolehtia koko palvelusuran ajan. 
Anttila on osallistunut menestyksellises 
useisiin Puolustusvoimien henkilökohtai• 
siin ja joukkuekilpailuihin. Hän on edusta· 
nut puolustusvoimia myös kansainvälisis, 
sä sotilasurheilukilpailuissa. 

Kapteeni Heinonen on pitkän linjan kra
naatinheitinkouluttaja. Hänen innostava ja 
kannustava koulutustapansa on saavutta
nut niin varusmiesten kuin reserviläisten
kin hyväksynnän. Hän on toiminut useil
la valtakunnallisilla leireillä sodan ajan 
tehtävässään kranaatinheitinkomppani
an päällikkönä. Tässä tehtävässä hän on 
osoittanut korkean ammattitaidon ohella 
myös erinomaista johtamistaitoa ja maan
läheistä johtamistyyliä. Korkeatasoisena 
kranaatinheitinkouluttajana hän on piirun 
tarkka, vaatien täsmälleen oikea-aikaisia 
suorituksia koulutettavilta. 

Teijo Heinonen pitää esimerkillisellä ta
valla huolta fyysisestä kunnostaan ja hänen 
kenttäkelpoisuutensa on erinomainen. Hän 
on kuulunut Porin Prikaatin joukkueeseen 
ERNA -kilpailussa . 
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Saat parhaat edut. 
Ja jotain vieläkin arvokkaampaa. 
Etuohjelman avainasiakkuudesta on sinulle paljon hyötyä. 
Paras etusi on henkilökohtainen pankkineuvoja, joka tuntee 

sinut ja on perillä tavoitteistasi. Avainasiakkuus tuo sinulle 

myös muita kullanarvoisia etuja tuotteista jo palveluista. Tule 

konttoriimme keskustelemaan Etuohjelmaon liittymisestä. 

Soita 0200 3000 (pvm/ mpm) mo-pe 8-20 ja varaa aika. 

Teemme sen mahdolliseksi 

nordea.fi Nordea• 

Sl<SGROUP 
Tulevaisuus rakennetaan tänään 

Martinkyläntie 50, 01720 VANTAA 
Puhelin 020 764 61, faksi 020 764 6820 
www.sks.fi, sksgroup@sks.fi 

~ 
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MAAVMATLE - MAAVOIMIEN 
MATERIAALILAITOS 

Näkökulma käyttäjän vastuusta 

Puolustusvoimat ulkoistaa merkittäviltä osin kunnossapidon järjeste
lyt. Kunnossapidon järjestelyistä vastaa tulevaisuudessa puolustusvoimien 
ohella myös. P?olustusvälineteollisuuden yritysten perustama Millog Oy. 
Puolustusv01m1en vastuulle jää karkeasti käyttäjän suorittama kunnossa
pito perusyhtymätasolla. Muu kunnossapito tullaan tilaamaan strategiselta 
kumppanilta erillisten sopimusten mukaisesti. Kunnossapidon ulkoistami
sen vaikutukset sekä siihen jatkossa sitoutuvat resurssit tulevat tarkentu
maan seuraavien vuosien aikana, joten nyt tehdyn strategisen päätöksen 
ensimmäiset vuodet ovat erityisesti prosessien kehittämisen ja kokemuksis
ta oppimisen aikaa. 

M aavoimien Materiaalilaitos 
on maavoimien komentajan 
alainen sotilaslaitos. Siihen 
kuuluvat Tampereella toimi

va noin 300 hengen vahvuinen esikunta, 
neljä huoltorykmenttiä sekä kolme laitos
ta. Materiaalilaitos hankkii maavoimien ja 
puolustushaarojen yhteisen puolustusma
teriaalin sekä vastaa sen teknisestä elinjak
sosta. Materiaalilaitoksen vastuulla olevat 
keskeiset materiaaliryhmät ovat asejärjes
telmät, ajoneuvot, elektroniikka sekä pio
neeri- ja suojelumateriaali . 

Maavoimien Materiaalilaitoksen Esi
kunta (MAAVMATLE) johtaa Maavoi
mien huollon valtakunnan isia järjestelyjä 
sekä valmistelee ja toteuttaa puolustusma
teriaalihankinnat kotimaasta ja ulkomailta. 
Esikunta ohjeistaa ja valvoo materiaalin 
käyttöä, huoltoa, varastointia, kierrätystä 
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Kirjoittaja, insinöörimajuri Ari-Jaakko Tuomi
nen toimii MM VMATLE:n järjestelmäosastol
la jalkaväen asejärjestelmäsektorin johtajana. 

Kirjoittaja, majuri Harri Heinonen tozmzz 
MM VMATLE:n huolto-osastolla projektipääl
likkönä. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

l ll käytöstä poistamista. Lisäksi esikunta 
olmii ja ylläpitää erilaisia kumppanuusso

p1muksia, jotka ovat olennainen osa laitok
n toimintaa. 
Vuoden 2009 alusta voimaan tullees-

i organisaatiouudistuksessa toimialoista 
(usc, elektroniikka sekä suoja- ja liikku
\ uus) muodostettiin yhteinen järjestel
mllosasto. Muutoksen yksi tavoitteista on 
resurssien tehokkaampi ja taloudellisempi 
l äyttö, joka todennäköisesti näkyy myös 
Maavoimien Materiaalilaitoksen kunnos-
1apidon kumppanuuden toteutuksessa 
tulevina vuosina. Merkittävä osa kump
panuusohjelman onnistumisesta on myös 
huoltorykmenteillä. Huoltorykmentit vas
taavat Maavoimien Materiaalilaitoksen 
ohjaamina alueillaan toimivien Puolus
tusvoimien sekä Rajavartiolaitoksen yksi
köiden kunnossapidosta, varastoinnista ja 
kierrätyksestä. Huoltorykmentit vastaavat 
osaltaan myös materiaalin ja palveluiden 
hankkimisesta puolustusvoimien käyttöön. 
1 fuoltorykmentit muodostavat maavoimien 
valtakunnallisen huollon palveluverkon. 

IIUOLTOJÄRJESTELMÄN 
KEHITTYMINEN 

Puolustusvoimien huoltojärjestelmä 
on kehittynyt kymmenien vuosien ku
luessa toimivaksi osaksi uskottavaa ja 
suorituskykyistä puolustusjärjestelmää. 
Yksi merkittävimmistä ominaispiirteistä 
huoltojärjestelmälle on ollut sen pitkälle 
viety riippumattomuus puolustusvoimien 
ulkopuolisista toimijoista. Kolmitasoinen 
huoltojärjestelmä on ollut selkeä toimin
tatapa, jossa vastuut ovat selkeät, töiden 
suunnittelu ja suoritus joustavaa. 

Maavoimien Materiaalilaitos on oh
jeistanut mm. jalkaväen asekaluston A-, 

B-, ja C-tasoilla suoritett~vien huolto- ja 
korjaustöiden sekä tarkastusten määritte
lyn, jalkaväkiaseiden käytön ohjauksen 
sekä käyttöön jaettujen aseiden teknillisen 
tarkastuksen TOK-asiakirjoilla. Ohjeis
tuksessa materiaalilaitoksen esikunnan, 
huoltorykmenttien (varikoiden), varus
kuntakorjaamoiden ja joukko-osastojen 
vastuut ja velvollisuudet on jaettu selke
äksi kokonaisuudeksi siten, että joukoilla 
on aina ollut suorituskykyinen materiaali 
käytössä, huomioiden käytössä olevat re
surssit. Materiaalilaitoksen Esikunta on 
mm. henkilöstöä ja tarkastuksia koskevilla 
ohjeilla ja määritelmillä varmistanut töi
den suunnittelun sekä toteutuksen kaikilla 
huollon tasoilla. 

Huolto- ja kunnossapitojärjestelmä on 
ollut kiinteä ja hallinnollinen osa puolus
tusvoimia, jolloin huollon palvelun tuot
tajat ovat suorassa yhteydessä tuotteen 
loppukäyttäjiin. Järjestelmän kiistattomia 
etuja ovat olleet sen joustavuus, painopis
temuutosten hallinta, suunnitteluvoima, 
hankintojen tukeminen mm. vastaanottojen 
suorittamisella, muuttuvien kustannusten 
hallinta ja resurssit, jotka ovat tarvittaessa 
käskettäessä käytössä sekä henkilöstön si
toutuneisuus. 

Puolustusvoimat integroituu ympä
röivään yhteiskuntaan ja erityisesti teol
lisuuteen entistä kiinteämmin 2-tasoisen 
kunnossapidon kumppanuusohjelman 
kautta. Kunnossapidon kumppanuushank
keen yksi päämäärä on puolustusvoimien 
resurssien tehokkaampi ja taloudellisempi 
käyttö, sekä käytettävien resurssien va
pautuminen ydinosaamisen, sotilaallisen 
maanpuolustuksen kehittämiseen. 
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MAAVOIMIEN MATERIAALILAITOK
SEN ESIKUNTA MAAVOIMIEN 
KUNNOSSAPIDON JÄRJESTELYJEN 
JOHTAJANA 

Kunnossapidon tasot 1 ja 2 

Maavoimien Materiaalilaitoksen Esi
kunta johtaa ja koordinoi valtakunnallises
ti kunnossapidon 1- ja 2-tason järjestelyt. 
MAAVMATLEn yhteydessä toimii Millog 
Oy:n henkilöitä normaali- ja poikkeus
oloissa. Heidän tehtävänään on suunnitella 
ja sovittaa Millog Oy:n toteuttama tason 2 
kunnossapito Puolustusvoimien eri valmi
ustilojen tarpeiden mukaiseksi valtakun
nallisella tasolla. 

Kunnossapidon taso 1 on puolustus
v01m1en oma kunnossapitojärjestelmä, 
jonka päätehtävänä on pitää sotavarusteet 
käyttökunnossa lähellä käyttäjää ja ohjata 
välineiden pääasiallista käyttäjää varus
teiden teknisessä käytössä, käyttöturval
lisuudessa ja käyttöhuollossa. Tavoittee
na on varmistaa kaluston käytettävyys ja 
palvelusturvallisuus~ Tasolla 1 toteutetaan 
suora taistelevien joukkojen materiaalin 
kunnossapito, jonka tavoitteena on suorit
taa huoltotehtävät kenttäolosuhteissa sekä 
varastointi- ja koulutustiloissa. Kunnossa
pito suoritetaan perusyhtymän ja erillisen 
joukkoyksikön toimenpitein ja välineistöl
lä. Tasolle 1 koulutettavia henkilöitä ovat 
mm. sotavarusteiden käyttäjät, käyttäjien 
kouluttajat ja asentajahenkilöstö. 

Kunnossapidon taso 2 on teollisuu
dessa, kumppanin osaamiskeskuksissa ja 
toimipisteissä tapahtuvaa vaativaa puolus
tusvoimien materiaalin huolto- ja korjaus
toimintaa. Tasolla 2 säilytetään järjestelmä 
tai yksittäinen sotavaruste vaatimusten 
mukaisessa toimintakunnossa tai palaute-
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taan järjestelmä vaatimusten mukaiset11 
toimintakuntoon. Modifioinnit, muutc,~ 
korjaukset, peruskorjaukset ja -huollol 
kuuluvat tasolle 2. Kunnossapidon taso ' 
tuottaa koulutuspalveluja tasoille 1 ja ' 
Lisäksi tasolla 2 koulutetaan henkilöstbll 
poikkeusolojen organisaatioihin tasoille 1 

ja 2, mm. Kunnossapitokomppania (KPi 
TOK), Tekninen Huoltokomppania (TEK 
NHK) ja Ajoneuvokorjaamokompp 1 

(AJONKMOK). 

Selonteon mukaisesti puolustusvoimi 1 

ulkopuolella toteutettava ylläpito perustuu 
strategiseen teolliseen yhteistyöhön, joka 
kattaa ja takaa materiaalin sekä huolto- ja 
korjaustoimen saatavuuden myös poikke• 
usoloissa. Maavoimien materiaalin kun-

--------------
TASO 
I 

~ 

2-tasoinen kunnossapitojärjestelmä. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

ipitoa koskevan 
uussopimuksen 
lksyi 19.6.2008. 

strategisen kump
puolustusministeri 

rnmien Materiaalilaitos ja 
, >huolto (taso 1) 

merkitys kasvamaan huoniattav_asti nykyi
sestä. Osa entisen B-tason (korJaamotaso) 
tehtävistä tulee siirtymään käyttöhuoltoon 
(taso l), joka lisää käyttäjän vastuuta ma
teriaalin kunnossapidossa. 

\urryttäessä kaksitasoiseen kunnos-
1pitojärjestelmään tulee käyttöhuollon 

Käyttöhuollosta tulee olen~ai~en .?sa 
sotavarusteen käyttöä ja varsmkm kayt
tökunnon säilyttämistä ja ylläpitoa. Käyt
töhuollon vastuu on yksiselitteisesti so-

MAAVE 
Operatiivisetja ________ .L _______ 

1 
joukkotuotanto- ~ 
vaatimukset 

Paikalliset 

OPSLE 

Operatiiviset 
vaatimukset 

MAAVMATLE 

Suunnittelu 

ohjee_..:t _ _lL-J _......:_--:----, 

J-os:n kunnossapito- !------
keskus / korjaamo 

r - - - - - - - - - - - 1 

SELITE 

1 Yritys/ kumppani, 
1 1 --------- -

Ohjaus . . 
Tilaus Korjattava / huollettava ma_ten~ah 
Palvelu Korjattu / huollettu matenaah 

HRE Huoltorykmentin _Esi~-~-nt_a . 
OPSLE Operatiivinen sotilaslaanm esikunta 

Maavoimien kunnossapidon järjestelyjen toimintamalli. 
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Millog toimii Puolustuswimien strategisena kumppanina ja 
vastaa maavoimien materiaalin kunnossapidosta ja 
varaosalogistiikasta. Yhtiön tehtäviin kuuluvat ajoneuvo-
ja panssarikalusto, ase- ja eleklroniild<ajärjestelmien ja laitteiden 
elinkaaren tukipalvelut sekä niihin liittyvät modifikaatiot ja 
asennukset sekä osallistuminen maavoimien 
materiaalihankkeisiin. 

Mtllog Oy on ooa Pltrla-. Mwt omis1Jjat DYlt lnsta Group Oy. 
Raslrone Oy, Oy Sisu Auto Ab ja Oricopa Oy. Suoman Yllliolla on - •sosakkeen 
omislJjana yt,tiOn hllliluopail<b. ~ .. , , 

Millog Oy 
Hatmpåån valtatie 30 
FIN-33100 TAMPERE 
Vaihde: 020 469 7000 
Fax: 020 469 7001 

lnfo@millog.fi 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1 "nrusteen käyttäjällä. Entisestään tulee 
1 orostumaan myös käyttäjien kouluttajien 

istuu ja ammattitaito. Käyttöhuollon tu
h siis olla olennainen osa joukon koulu
lllsta ja se tulee aina sisällyttää koulutusta
puhtumaan. 

Maavoimien Materiaalilaitos johtaa 
1 unnossapidon järjestelyitä. Joukko-osas
totasolla tämä näkyy Maavoimien materi
uulilaitoksen laatimina käyttöhuoltoa oh
jaavina ja velvoittavina teknisinä ohjeina 
u:kä varuskuntakorjaamoiden ohjauksena. 
Maavoiminen Materiaalilaitoksen alaiset 
huoltorykmentit vastaavat alueellaan maa
voimien materiaalin kunnossapidosta ja 
sen vuosityösuunnittelusta. 

Huoltorykmentin Esikunta (HRE) 
määrittää yhdessä Millog Oy:n kanssa 
kaluston käyttö- ja kunnossapitotarpees
ta johtuvat alueelliset ja 
paikalliset kunnossapidon 
työt ja niiden järjestelyt. 
1 IRE ja Millog Oy tekevät 
yhdessä alueellisen vuo
sityösuunnitelman. HRE 
ohjaa kunnossapidon tason 
1 töiden kohdentamista va
ruskuntakorjaamoille ja ta-

Millog Oy kunnossapidon 
palveluverkon osana. 

saa tarvittaessa kapasiteettia korjaamoiden 
välillä. Alueellinen kapasiteettivarauksiin 
perustuva vuosityösuunnitelma sisältää 
kunnossapidon tasot 1 ja 2. Se kattaa myös 
sotaharjoitukset, kertausharjoitukset ja 
niiden vaatimat kalustomäärät sekä enna
koidut toimenpiteet ja palvelut. 

Maavoimien materiaalin kunnossapidon 
järjestelyiden toteuttamiseksi huoltoryk
menteillä on oikeus tarkastaa joukko-osas
tojen laatimat materiaalin kunnossapito
suunnitelmat. Vuosittaiset kunnossapidon 
kapasiteettivaraukset kunnossapidon ta
soille 1 ja 2 ja niistä johdettavat vuosityö
suunnitelmat perustuvat joukko-osastojen 
ylläpitämiin materiaalin kunnossapito
suunnitelmiin. 

SELITE: LSHR = Länsi-Suomen Huoltorykmetti 
KAIPR = Kainuun Prikaati ISHR = Itä-Suomen Huoltorykmentti 
PSHR = Pohjois-Suomen Huoltorykmentti ESHR = Etelä-Suomen Huoltorykmetti 
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Maavoimien materiaalilaitos ja 
kunnossapito (taso 2) 

Kaksitasoisessa kunnossapitojärjestelmäs
sä tason 2 kunnossapidon toteuttaa strate
ginen kumppani , Millog Oy. MAAVMAT
LE vastaa materiaalin teknisen elinjakson 
hal linnasta, sen suunnittelusta ja käytän
nön valmistelusta. Suunnitelmat sisältävät 
järjestelmien aktiivisen ylläpitovaiheen 
ja tiedossa olevat päätapahtumat, kuten 
elinjaksopäivitykset. Lisäksi ne sisältävät 
suunnitelmat järjestelmän kunnossapidon 
alasajon vaiheistuksesta, kuten varaosa
valmiuden ja kunnossapidon kapasiteetti
varausten laskemisen ja lopettamisen . 

MAAVMATLElla on järjestelmävas
tuu, joka tarkoittaa vastuuta materiaalisen 
valmiuden luomisesta ja ylläpitämisestä 
suorituskykyvaatimusten ja suoritusky
vyn rakentamiseen sekä ylläpitämiseen 
kohdennettujen resurssien puitteissa. Jär
jestelmävastuullinen taho vastaa teknisen 
elinjakson suunnittelusta ja suunnitelmien 
ylläpitämisestä. Puolustusvoimilla on pää
tösvalta järjestelmiin liittyvissä kysymyk
sissä. 

Millog Oy:llä on vastuu materiaalin 
kunnossapidon tasosta 2, joka tarkoittaa 
vastuuta sovittujen käytettävyysvaatimus
ten saavuttamisesta sekä kunnossapidon 
tilannekuvan ylläpitämisestä. Uusien jär
jestelmien ylläpidon vastuista sovitaan 
MAAVMATLEn kanssa kyseisen hank
keen suunnitteluvaiheessa. 

MAAVMATLE ja Millog Oy suun
nittelevat elinjaksoon liittyvät kunnos
sapitotyöt, modernisoinnit , modifioinnit, 
perushuollot, huoltovarmuuteen tähtäävät 
varaosahankinnat ja valtakunnalliset kun
nossapidon järjestelyt sekä kaluston kier
rätyksen ja hylkäykset. Nämä toteutetaan 
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valtakunnallisen työtilauksen perusteen , 
Puolustusvoimien tulosyksiköt määrittä 
vät kaluston käyttötarpeet ja ennakoidun 
kunnossapidon tason 2 tarpeet osana toi 
minnan ja resurssien suunnittelua. 

HAASTEET 

Suurimmat haasteet 2-tasoisen kunnos
sapidon järjestelyissä liittyvät järjestelmä• 
arkkitehtuurin sekä konfiguraatiohallinn~ 
puutteelliseen osaamiseen sekä toteuttami
seen. Nämä kunnossapidon suunnittelupe 
rusteiden puutteet indikoituvat mahdollisi
na muuttuvien kustannusten kasvuna sekä 
kuormitussuunnittelun vaikeutena. 

Käytännön tasolla C-huoltotason/suun .. 
nitteluresurssin lakkauttaminen puolus
tusvoimissa tulee vaikeuttamaan mm ko
keilutoimintaa, sotatieteellistä tutkimusta 
sekä vastaanottojen suorittamista. Teori
assa useat karikot kyetään välttämään pe
rusteellisella suunnittelulla, mutta ainakin 
kumppanuuden ensimma1sma vuosina 
puutteelliset suunnitteluperusteet ja hy
vistä käytännöistä oppimisen puute aihe
uttavat Maavoimien Materiaalilaitokselle 
suunnitelmattomia tehtäviä. Lisäksi sel
keitä haasteita aiheuttavat mm.: voimassa 
olevien huoltosopimusten siirron onnistu
minen kumppanille, kärkiosaajien kieltäy
tyminen uuden työnantajan palvelukseen 
siirtymisestä, immateriaalisten kustannus
ten kasvaminen (managerointi) , vanhojen 
rakenteiden purkamisen onnistuminen, 
Millogin asema luotettavana kumppanina 
kolmansille osapuolille, 1- ja 2-tasoisen 
kunnossapitojärjestelmän sisällön mää
rittäminen tuotetasolla , oman toiminnan 
edelleen kehittäminen sekä useita muita 
vielä tunnistamattomia haasteita. Suurim
mat haasteet kyetään varmasti poistamaan 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1 lllmella ja luottamukseen perustuvalla 
11dolla kumppanuudella, joka ei poissulje 
l'Utllustusministeriön materiaalipoliittisen 
ll'lltegian velvoitteita asteittaisesta siirty-

1111sestä kohti eurooppalaisia puolustusma
h I iaalimarkkinoita. 

IIDISTELMÄ 

Puolustusvoimat siirtyi kunnossapidon 
ill'ategiseen kumppanuuteen vuoden 2009 
11lusta. Järjestelmäuudistuksessa kolmita
,oisesta kunnossapitojärjestelmästä luovu
haan ja siirrytään 2-tasoiseen järjestelmään. 
Kaksitasoisen kunnossapidon vastuut ja-
1 uutuvat puolustusvoimien vastuulla ole
vaan 1-tasoon ja Millog Oy:n vastuulla 
olevaan 2-tasoon. Samalla merkittävä osa 
puolustusvoimien palveluksessa olevista 
kunnossapitohenkilöstöstä siirtyy uuden 
työnantajan palvelukseen. Kunnossapidon 
kokonaisjärjestelmää johtaa ja koordinoi 
Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta, 
jonka vastuulla on suorituskykyisen ma
teriaalin tuottaminen joukoille. Vastuun 
mukaisesti kunnossapidon tasoilla 1 ja 2 
toteutettavat työt jakautuvat huoltoryk
menttien ja Millog Oy:n vastuulle. 

Käyttäjän vastuu ma~riaalin käyttä
vyydestä ja suorituskyvystä tulee koros
tumaan. Uudistuksen seurauksena käyt
töhuollon kouluttaminen tulee entistäkin 
tärkeämmäksi suorituskykyisen joukon 
koulutusta , sillä 1-tason kunnossapidon 
tehtävät tulevat sisältämään niin vanhan 
järjestelmä A-tason kuin B-tason kunnos
sapitotehtäviä. Huoltorykmentit tulevat 
vastaamaan käytännön töiden johtamises
ta joukko-osastotasolle, ja muodostavat 
linkin Millog Oy:n ja sen alihankkijoiden 
suuntaan . 

Kunnossapidon kumppanuushankkeen 
onnistumista voidaan arvioida vasta vuo
sien kokemusten ja realisoituneiden lupa
usten analysoinnin jälkeen. Kumppanuus
hankkeen painopisteitä ja toteutustapoja 
on varmasti hiottava seuraavien vuosien 
aikana.ja se tulee vaatimaankunnossapito
organisaation täysimääräistä panosta, jotta 
järjestelmä tulee täyttämään sille asetetut 
vaatimukset. D 

• • • • • ::i:: Environics 
• • • • • CBRN Turvaratkaisuja 

-
• · Environics Oy Tel· +358 201 430 430 

P.O. Box 349 Fax +358 201 430 440 
,. Fl-50101 Mlkkeh E-ma,1 sales@envlronics.fi 

Finland www.enviromcs fi 
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MAANPUOLUSTUS
KOULUTUSYHDISTYS 

Puolustusvoimien strateginen kumppani 

Suomalainen vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus sai tarvitsemansa 
laki- ja sopimusperustan vuoden 2008 alussa. Laki ja asetukset vapaaehtoi• 
sesta maanpuolustuksesta, Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyh 
distyksen (MPK) strateginen kumppanuussopimus sekä erinäiset määrä• 
ykset ja ohjeet mahdollistavat yhtenäiset toimintatavat ja parhaimmillaan 
merkittävän panoksen reservin suorituskyvyn kehittämiseen. Puolustus
ministeriön kolmantena tulosyksikkönä ja julkisoikeudellisena yhteisönä 
MPK:n asema on aivan toisenlainen kuin taannoin. 

N 
yt eletään murrosaikaa. Puo
lustusvoimien oma muutos
tilanne on koettu aktiivisten 
reserviläisten parissa epävar

muutta tuovaksi. Vapaaehtoisen maanpuo
lustuskoulutuksen keskittäminen MPK:n 
toimeenpantavaksi on ollut perinteisten 
reserviläisjärjestöjen kannalta merkittävä 
muutos. Viime vuosien nopeasta kehitty
misestä huolimatta MPK:n suorituskyky 
valtakunnallisena kouluttajana on vielä 
keskeneräinen. Mahdollisuuksia reservin 
kehittämiseen leveydessä ja syvyydessä 
on silti helppo tunnistaa,jos syntyvää suo
rituskykyä osataan käyttää oikein. 

MPK KOULUTTAJANA 

Sotilaallinen koulutus muodostaa valta
osan MPK:n koulutuspäivistä ja kursseista. 
Vuonna 2007 MPK järjesti kaikkiaan noin 
1400 kurssia, joille osallistui yli 35000 
ihmistä. Koulutuksen kokonaisvolyymi ei 
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Kirjoittaja , yliluutnantti res Harri Kopo
nen toimii Maanpuolustuskoulutusyhdis
tyksen Päijät-Hämeen Maanpuolustuspii
rin tiedottajana. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1h merkittävästi kasvamassa, mutta pai-
111,piste siirtyy voimakkaammin Puolus-
1wwoimien tilaamaan sotilaalliseen kou
lutukseen sekä muuhun sotilaalliseen ja 
olilaallisia valmiuksia palvelevaan koulu

tu~scen. Tämän koulutuksen kohderyhmä 
011 Puolustusvoimien reservi laajennettuna 
uuden lainsäädännön mahdollistamalla 
muulla poikkeusolojen henkilöstöllä. Ar-
1, 11 turvallisuuteen liittyvä koulutus säilyy 
trnsena toimintalinjana, ja palvelee myös 
,cservi läisten turvallisuusosaamisen kehit
tllmistä. 

Koulutusorganisaatio perustuu maa
~ untarajoja noudattelevien maanpuolus
tuspiirien koulutus- ja tukiyksiköiden 
(KOTU) vapaaehtoisten työpanokseen. 
Palkattua henkilökuntaa MPK:lla on alle 
viisikymmentä, joten koulutuksen val
mistelu ja toteutus on reserviläisten ja 
muiden vapaaehtoisten vastuulla . Koulut
taja- ja tukitehtäviin osallistuu henkilöitä 

sekä maanpuolustusjärjestöjen kautta että 
suoraan KOTU -yksiköihin hakeutuneita. 
Vuoden 2008 alusta lähtien kouluttaja- ja 
tukitehtäviin on mahdollista sitoutua niin, 
että poikkeusoloissa KOTU -yksiköt jat
kavat tehtävässään. Piirien täysi toiminta
valmius saavutetaan vuoden 2009 loppuun 
mennessä. 

Koulutusaiheet ovat kehittyneet vii
me vuosien aikana. Sotilaan perustaitojen 
laadukas kertauskoulutus ja kenttäkelpoi
suuden kehittäminen ovat edelleen voimis
saan. Niiden lisäksi kohteen suojaaminen, 
joukkueen taistelu ja tarkka-ammunta ovat 
yleisiä koulutusaiheita. Aiemmin yleinen 
ase- ja ampumakoulutus on kohdannut 
haasteita, kun muuttuneita säädöksiä tulki
taan tiukasti. Kuitenkin vuoden 2008 aika
na toteutuu tuhatkunta sotilaallisia taitoja 
kehittävää kurssia ja koulutustapahtumaa. 
Suurin kehittämisponnistus edessäpäin on 
aselajikoulutuksen ylösajo. Ilmeinen puute 

Sotilaskoulutusta on yli puolet kaikista MPK:n kursseista . 
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on muun muassa viesti- , huolto-, epäsuo
ran tulen- ja perustamiskoulutuksesta, joi
den osuus koulutuksesta on selvästi liian 
vähäinen. 

Maanpuolustuspiirien välillä on suuria 
eroja koulutuksen painotuksissa. Osaltaan 
tähän vaikuttaa maakuntajoukoille tilattu 
koulutus , mutta myös kulttuurisia ja tu
kevan joukko-osaston voimavaroihin ja 
painotuksiin liittyviä eroja on. Erityisesti 
kenttäkelpoisuutta ja taistelijan taitoja ke
hittävän koulutuksen määrä ja vaativuus 
vaihtelee alueittain . Ilahduttavan perus
teellisesti eräissä maanpuolustuspiireissä 
toteutetaan joka kurssilla hiki -dogmia. 
Vaativamman aselaji- ja muun jatkokou
lutuksen toteuttaminen vaatii jatkossa eri
koistumista maanpuolustuspiireiltä sekä 
yhteistyötä yli maakuntarajojen ja valta
kunnallisella tasolla. Yhteistyö helpottaa 
myös parhaiden käytäntöjen ja hyvien 
koulutustuotteiden nopeaa levittämistä. 

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN 
HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET 

Sotilaallinen ammattiosaaminen 111 

perinne on Suomessa vahva. Puolustu 
ministeriön ja Puolustusvoimien suun 
nitteluprosessit ja koulutusorganis 10 
tuottavat hyvälaatuista ja ennustettavu 
koulutustuotetta. Puolustusratkaisummo 111 

parlamentaarisen perinteemme mukaisesti 
nopeisiin muutoksiin ei ole tarvetta, joten 
tietty inertia on hyväksyttävissä. Vapaae~ 
toisuus on voimavarana hyvin eroava tästä 
virkakunnan perinteestä. Notkeus ja jopa 
päiväperhomaisuus on ominaista laajem 
paa kansanosaa koskevalle vapaaehtoisu 1 
delle. Suomi on erilaisten kerhojen ja yh 
distysten luvattu maa. Suunnitelmallis 
ja laadukkaan koulutuksen toteuttamine 
ja tämän kulttuurisen eron hyväksymin , 
on vaativaa sovittaa yhteen. 

Monet tähän mennessä toteutuneis 
menestyksistä ovat noudatelleet perinteis 

Ase- ja ampumakoulutus on kohdannut haasteita, kun muuttuneita säädöksiä tulkitaan 
tiukasti. 
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1111usharjoituksen järjestämisen kaavaa. 
111!1 onnistumisia tulee ruokkia, ja laa-

1 n111a niitä maakuntajoukkojen koulutta-
1111 ,:sta myös muille SA-yksiköille resurs-

11 n niin salliessa. Valtava lunastamaton 
1 tll ntiaali löytyy kuitenkin vapaaehtoisen 
111 umpuolustuskoulutuksen toteuttamises
t I upaaehtoisten ehdoilla. Se asettaa kou
lutusta suunnittelevat ja tilaavat ammatti-
11t1laat uuden tilanteen eteen. 

Ensisijaisesti tavoiteltava asia ei saa 
1llu "halvemmat kertausharjoitukset". Pal-

lusturvallisuus ja opetustavoitteet eivät 
1ll asioita joista tingitään. Perustavan
lnutuisesti erilainen toimintamalli tuottaa 
Jlll!nempiä, nopeammin syntyviä, kohden
lll umpia ja sitouttavampia harjoituksia 
l i:rtaluokkiakertausharjoituksiaenemmän. 
~ i:inovalikoima laajenee nykyisiä Puolus-

tusvoimien edellytyksiä vahvemmin uusiin 
teknologisiin mahdollisuuksiin, verkko- ja 
monimuoto-opiskeluun, ilta- ja viikonlop
pukursseihin ja muutoinkin reserviläisen 
arkeen soveltuvaan, koko reservin kaaren 
mittaiseen opiskeluun. 

Monipuolistuva keinovalikoima vastaa 
myös resurssihaasteeseen. Ilmeisen niukka 
rahoituspohja ja rasitus vapaaehtoista kou
lutusta tukeville joukko-osastoille ovat so
vitettavissa kasvavaan koulutustulokseen, 
kun ollaan valmiita resursoimaan kou
lutustapahtumia tarkoituksenmukaisesti 
tradition sijaan. Viestikurssille voi riittää 
muutama puhelin ja sähköinen tiedosto, 
ekoaseiden ja ampumaratojen käyttöas
tetta voidaan nostaa yhteistyöllä ja mars
sijoiden voidaan sallia saapuvan omissa 
lenkkitossuissaan. Leukailu malli Cajan-

"Kaveria ei jätetä". 
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derista on jo tyrehdytet
ty toistuvasti tarjoamalla 
laatua sisältöön puitteiden 
sijaan. Taistelu- ja ampu
makoulutuksen vaatimaan 
laajempaan tukeen riittää 
silloin jaettavaa. 

Keskeisessä roolissa 
hyödyn lunastamisessa 
ovat aluetoimistot ja sodan 
ajan johtajat. Oman jou
kon sodan ajan suunnit
telun yhdeksi keskeiseksi 
kohdaksi tulisi nostaa rau
han ajan jatkuva koulutus. 
Jopa kertausharjoituskier
rossa alhaiselle priori
teetille jääville joukoille 
on mahdollista toteuttaa 
motivoivaa ja kehittävää 
koulutusta varsin pienillä 
kustannuksilla. SA-joh
tajille ja asevelvollisuus
asioita hoitaville ihmisille 
on myös arvokasta saada 
tuntumaa sijoitettuun hen
kilöstöön tai tunnistaa 
sijoittamattomasta reser
vistä sijoittarniskelpoisia 
henkilöitä. SA-johtajien ja 
asevelvollisuusalan ohja
uksessa myös koulutuksen 
kohdentaminen sodan ajan 
suorituskyvyn kehittämi

Puolustusvoimat antaa MPK:n harjoituksiin koulu
tusvälineitä ja kouluttaja-apua. 

seen helpottuu, rajautumatta silti tarpeet
tomasti esimerkiksi pelkästään maakunta
joukkoihin. 

Pidemmällä aikajänteellä vapaaehtoisen 
koulutuksen kautta pystytään myös paran
tamaan suorituskykyä Puolustusvoimien 
toisessa ja kolmannessa tehtävässä. Vapaa
ehtoiset reserviläiset ovat siviiliammateis-
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saan verkottuneet yhteiskuntaan, ja pys
tyvät sijoituksen mukaisessa tehtävässään 
toimimisen lisäksi edistämään viranomais
toimintaa monin tavoin. Kansainvälisiin 
tehtäviin koulutetulle rauhanturvareser
ville on myös luonteva suunnata jatkuvaa 
koulutusta. Paikoin tätä jo tapahtuukin. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

'NÄOLO JA TAVOIITAMINEN 

1 •serviläisten aktiivisin osa on ottanut 
1 unpuolustuksen elämäntavakseen jo 
11niikymmenien ajan. Toiset taas saa liik

lle vain käskyllä, jos silläkään. Tähän 
111111 mahtuu Suomessa kymmeniä- sato

i' tuhansia reserviläisiä. Heidän kenttäkel
po1suutensa ja sotilaalliset taitonsa rapistu-

,t harjoituksen puutteessa vuosi vuodelta. 
l'uolustusvoimien vaivalla varusmiehistä 
t 11 omat SA -yksiköt meltoutuvat siviili-
1111 mgon paahteessa. Ammattimaistuvan, 
1uppean reservin aikakaudella tämän ke
lutyksen kääntäminen on vielä menneitä 

uosia tärkeämpää. MPK voi auttaa kar
l u1semaan meltoraudan uudelleen. 

Laajamittainen kansalaisten tavoittami
nen vaatii totutusta poikkeavaa ja aiempaa 
monipuolisempaa yhteistyötä kaikkien 
toimijoiden välillä. Maanpuolustuskoulu
lusyhdistyksen on pystyttävä esittämään 
omat suorituskykynsä ymmärrettävässä 
muodossa Puolustusvoimille kaikilla ta
Hoilla. Yhteistoiminta tulee ulottaa syvälle 
M<xlan ja rauhan ajan organisaatioihin niin, 
että jokaisella johtajalla on oikeus - jopa 
velvollisuus - kehittää joukkoaan. Ammat
tisotilaiden on löydettävä uskallus kokeilla 
JU käyttää omasta kokemuspiiristä poikke
avia koulutus järjestelyjä, kun niiden toimi
vuus ja koulutuksen vaikuttavuus voidaan 
todentaa. 

Puolustusvoimien, MPK:n ja vapaaeh
toiskentän muiden toimijoiden on jalkau
duttava kansalaisten pariin yhdessä. Reser
viläisen kosketuspinta Puolustusvoimiin 
jää usein ohueksi varusmiespalveluksen 
jälkeen. Vaikkapa tomilogolla varustettu 
kehotus pitää huolta kenttäkelpoisuudes
taan ja tietyistä taidoistaan voi motivoi
da sijoitetun reserviläisen hakeutumaan 

vapaaehtoiseen koulutukseen. Tällainen 
yhteydenotto toteutettuna yhdessä MPK:n 
ja muiden vapaaehtois- ja turvallisuus
toimijoiden kanssa voisi saada tuhansia 
kansalaisia ensi kertaa liikkeelle tärkeissä 
merkeissä. Parhaimmillaan suuria määriä 
aiemmin harrastamattomia reserviläisiä 
saadaan pysyvästi paikallisten kuntolii
kunta-, suunnistus-, ammunta- ja muiden 
harrastusten pariin. Tällaisen pohjan päälle 
sotilaan rakentaminen on helppoa, erityi
sesti kun henkilöllä itsellään on ajantasai
nen tieto koulutuksesta ja siihen hakeutu
misesta. 

Markkinoinnin ja tiedotuksen merkitys 
jää joskus ammattisotilaista ja pääosin evp 
-upseereista koostuvalta toimijajoukolta 
havaitsematta. Käytännön haasteeksi yh
täaikaisessa laadun ja määrän nostossa on 
muodostunut liian pienen paikallisen ydin
joukon kova rasitus. Aukon raivanneet 
KOTU -yksiköt ja koulutettavat kaipaavat 
henkilöstötäydennystä, joka saavutetaan 
vain lähestymällä laajaa reserviä ennennä
kemättömän vahvasti ja laajasti. Se myös 
pakottaa viimeistelemään sisällön laaduk
kaaksi; kouluttajille haluttua koulutusta ja 
kurssilaisille pysyvää osaamista innosta
vasti. 

Suomalaisen arjessa on perinteisesti 
läsnä vahva maanpuolustustahto. Voivatko 
siihen kuulua kymmenen vuoden kuluttua 
yhtä luontevasti myös maanpuolustus
teot? D 
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MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
Jalkaväkitaktiikan koulutus 

M aanpuolustuskorkeakoulu 
toimii sodan ajan jalkaväen 
komentajien koulutuksen 
peruskivenä. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa siirryt
tiin vuonna 2006 uuteen kaksiportaiseen 
tutkintorakenteeseen, jolloin ensimmäinen 
uusimuotoinen sotatieteiden kandidaatti
kurssi, kadettikurssi 93, aloitti opintonsa. 
Uusimuotoinen kaksivuotinen sotatietei
den maisterikoulutus alkaa syksyllä 2009. 
Artikkelissa kuvataan uusimuotoinen tut
kintorakenne jalkaväen joukkoyksikön ko
mentajan kouluttamisen näkökulmasta. 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN 
TEHTÄVÄ JA KOKOONPANO 

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) 
on puolustushallinnon alainen yliopisto, 
jonka tehtävinä ovat sotatieteellinen tutki
mus, ylin yleinen ja sotilaallinen maanpuo
lustusopetus sekä upseerikasvatus. Maan
puolustuskorkeakoulun tehtävät liittyvät 
kiinteästi Puolustusvoimien päätehtäviin. 
Maanpuolustuskorkeakoulun opetus ja 
tutkimus luovat perusteita turvallisuus- ja 
puolustuspoliittiselle suunnittelulle ja pää
töksenteolle sekä palvelevat kansallisen ja 
kansainvälisen turvallisuuden järjestelyjä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtä
vä on suunnitella ja järjestää upseerinvir
koihin vaadittaviin tutkintoihin johtava 
opetus. Tavoitteena on kouluttaa yleis
sivistykseltään ja sotilaallisilta ammat-
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titaidoiltaan pätevää upseeristoa puolu• 
tusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sodan 
ja rauhan ajan tehtäviin. Tutkimuksen ja 
opetuksen ohella Maanpuolustuskork 
koulun sivistystehtäviä ovat suomalais 
sotilaskulttuurin ylläpito ja kehittämine 
Sotamuseon johtama valtakunnalline 
sotilasmuseotoiminta, korkeakoulun kir
jaston johtama sotatieteellinen kirjastoto -
minta, yhteistoiminta tieteellisten seuroje 
kanssa, sotilaskuorotoiminnan tukeminen 
ja liikuntakulttuurin edistäminen. Maan
puolustuskorkeakoulun vieraiden kielten 
ja toisen kotimaisen kielen opetuksen to
teuttaa Kielikeskus . 

Maanpuolustuskorkeakoulua johtaa 
rehtori apunaan vararehtori , tutkimusjoh .. 
taja sekä hallintojohtajan johtama esikun
ta. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoi
hin johtava opetus järjestetään Kadetti
koulussa ja Jatkotutkinto-osastossa, jotka 
sijaitsevat Santahaminassa Helsingissä. 

X · Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

11 nnyskoulutus- ja kehittämiskeskus 
1 K) sijaitsee Tuusulassa. 

1Dnpuolustuskorkeakoulussa edustet-
1 olevat sotatieteiden alat ovat strate
ipcraatiotaito ja taktiikka, sotahistoria, 

1 l u1pedagogiikka, johtaminen, sotatek-
11 ~ n, sotilaspsykologia ja sotilassosio-

1 Opetuksen suunnittelevat ja toteut
,1 ainelaitokset, jotka vastaavat myös 

1111111 alansa tutkimuksesta ja tutkijakou-
1 u~ sesta. Puolustushaara-, aselaji- ja toi-

1lakoulut sekä Raja- ja Merivartiokoulu 
1 1uavat oman alansa osaajina tutkintoi-

11111 kuuluvasta opetuksesta Maanpuolus
.~ orkeakoulun rehtorin ohjauksessa. 

SK- tutkinto 180 op 
3v 

Sotilasammatilliset opinnot 

UPSEERIKOULUTUSJAL~AVÄEN 
SODAN AJAN JOUKKOYKSIKÖN 
KOMENTAJAN PERUSTANA 

Perustan jalkaväen joukkoyksikön ko
mentajien opinnoille muodostavat varus
miespalvelus siihen kuuluvat ryhmä ja 
joukkuetason opinnot sekä sitä seuraavat 
sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tut
kintoon liittyvät opinnot. Maanpuolustus
korkeakoulussa siirryttiin vuonna 2006 
uuteen kaksiportaiseen tutkintorakentee
seen. Korkeakouluun hyväksytyt saa
vat maisterin tutkinnon opinto-oikeuden. 
Alempi korkeakoulututkinto, Sotatietei-

SM- tutkinto 
Työelämä- 120 op/ 2v 

V lh 

4 \/UOtta 

PHalneen 

1 

syvenUMlt 
opinnot 80 op 
(ml. Pro Gradu) 

Kaikille pakolliset 
opinnot 25 op 

Pltl<6n slvualneen 
hJrjoltustyö 1 O op 

Kieli- Ja viestintt
oplnnot 5 op 

MPKK Puolustus
haarakoulut 

MPKK 
Puolustushaara-, MPKK 
aselaji- ja toimi
alakoulut 

MPKK PAT- MPKK 
koulut 

SK- ja SM-tutkintojen yleinen rakenne 
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den kandidaatin (SK) tutkinto (180 opin
topistettä) , suoritetaan kolmessa vuodessa. 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jäl
keen opiskelija nimitetään määräaikaiseen 
virkasuhteeseen ja hän syventää saamaan
sa opetusta neljän vuoden ajan työelämäs
sä. Työelämävaiheen jälkeen opiskelijat 
komennetaan suorittamaan maisterin tut
kintoa. Ylempi korkeakoulututkinto, so
tatieteiden maisterin tutkinto (SM) (120 
opintopistettä), suoritetaan kahdessa vuo
dessa. Valmistuttuaan sotatieteiden mais
tereiksi opiskelijat saavat vakituisen nuo
remman upseerin viran Puolustusvoimista 
tai Rajavartiolaitoksesta. Tutkintojen ylei
nen rakenne on esitetty oheisessa kaavios
sa. 

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto antaa 
valmiudet toimia puolustusvoimien so
dan ajan joukkojen perusyksikön päällik
kötehtävissä ja rauhan ajan perusyksikön 
kouluttaja- ja asiantuntijatehtävissä. So
tatieteiden kandidaatin tutkinnon lisäksi 
suoritettavat sotilasammatilliset opinnot 
täydentävät tutkintoon johtavaa koulutus
ta. Näiden tavoitteena on antaa käytännön 
työnhallinnan kannalta oleellinen puolus
tushaara-, aselaji- ja toimialaosaaminen ja 
toimeenpanokyky. Sotatieteiden maisterin 
tutkinnon ja tutkinnon lisäksi suoritettavi
en sotilasammatillisten opintojen tavoit
teena on, että koulutuksen hyväksytysti 
suorittaneella on valmius toimia puolus
tusvoimien sodan ajan joukkojen joukko
yksikköpäällystötehtävissä ja rauhan ajan 
perusyksikön päällikkötehtävissä sekä 
perusyksikköpäällystön kansainvälisissä 
tehtävissä. Keskeisenä oppimisen ja har
jaantumisen kannalta on joukkoyksiköissä 
ennen kadettikoulua tai tutkintojen välissä 
tapahtuva työelämässä harjaantuminen. 
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TAKTIIKAN JA OPERAATIOTAIDON 
OPINNOT OSANA SODAN AJAN 
OSAAMISTA 

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto 
kuuluvat kaikille pakollisina taktiikan 
opintojaksoina sotataidon perusteet, taiste 
lun perusteet 1 ja 2, taktiikan perusteet 1 
ja 2 sekä taktiikan soveltaminen. Sotatai 
don perusteissa käsitellään nykyaikais 
taistelun kuva, organisaatiot sekä yleise1 
taktiset periaatteet, maanpuolustuk 
kenttäohjesäännön mukaiset perusteet, uh 
kamallit ja valmiuden kohottaminen. Tais 
telun perusteet opintojaksot toteutetaan 
Maasotakoulussa, jossa opitaan joukkuee 1 

taistelua komppanian osana. Taktiikan 
perusteet opintojaksoilla opetetaan maan 
puolustuskorkeakoulussa komppani 
päällikön suunnitteluprosessi , vihollisen 
toiminta sekä annetaan perusteet komp1 
panian puolustuksesta ja hyökkäykses 
aselajitoimintoineen. Taktiikan sovelta"I 
minen tapahtuu viimeisenä vuotena puo
lustushaarakoulussa. Jakson aikana keski
tytään päällikön päätöksen tekoon ja sen 
toimeenpanoon . pyrkien harjaantumaan 
sodan ajan päällikön tehtävään. Sotatietei
den kandidaattivaiheen kaikille pakollisil
la opintojaksoilla oppilaat saavat saman
laisen perustan komppanian päällikkönä 
toimimisesta, joka luo pohjan varsinaisille 
joukkoyksikköopinnoille. 

Sotatieteiden maisterintutkinnon taktii
kan opintojaksot aloitetaan tarkastelemalla 
nykyaikaista sodankäyntiä, vihollisen toi
mintaa ja joukkoyksikön taktiikan yleisiä 
periaatteita sotataidon kehittyminen opin
tojaksolla (6 op) . Johdatus joukkoyksi
kön taisteluun- opintojakso (3 op) antaa 
perusteet joukkoyksikön suunnittelupro
sessista, vihollisen toiminnasta sekä ase-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

l 1Jlloiminnoista pataljoonan taistelussa. 
loukkoyksikön taistelu 1 opintojaksolla 
1 1p) opiskellaan jalkaväkipataljoonan 
puolustus ja Joukkoyksikön taistelu 2 
11>lntojaksolla ( 4op) jääkäri pataljoonan 
h, ,~kkäys. Nykyaikaisen taistelun erityis
p111teet opintojakso toteutetaan puolustus
hnurakoulussa. Jakson aikana syvennetään 
111 mmin opittua pataljoonan puolustusta 

111 hyökkäystä ja harjoitellaan päätök-
l n toimeenpanoa ja taistelun johtamis

ln Syyskuusta - joulukuuhun kestävään 
opintojaksoon liittyy myös ammatilliseen 
hurjaantumiseen tähtäävää opetusta. Puo
lustushaarakoulu-vaiheen jälkeen opinnot 
Jutkuvat Maanpuolustuskorkeakoulussa, 
1ossa kahdella opintojaksolla opiskellaan 
tui steluosasto-kokoonpanossa tonru van 
1oukkoyksikön taistelua rakennetulla alu
eella sekä viivytystaistelua Lapin olosuh-

teissa. Viimeiset opintojak~ot, valmiusyh
tymän taistelu (2op) sekä yhtymän taistelu 
(3op) keskittyvät joukkoyksikön käyttöön 
osana yhtymää ja antavat perusteita aika
naan aloitettaville Esiupseerikurssin opin
noille. Opintojaksoihin liittyvät maasto- ja 
esikuntaharjoitukset toteutetaan eri puo
lilla maatamme ja opintojaksojen aikana 
alueena tulevat tutuksi Kymenlaakso, Itä
Uusimaa, Pääkaupunkiseutu sekä Lap
pi. Taktiikan opintoihin liittyy kiinteästi 
johtamisen opintoja, muun muassa opin
tokokonaisuus sodan ajan joukkoyksikkö 
johtamisympäristönä. Lisäksi johtamisen 
opintoihin kuuluva kansainvälinen harjoi
tus antaa perusteita toimia kansainvälises
sä kriisinhallintaympäristössä. Yllä olevat 
opinnot pitävät sisällään nykymuotoisen 
sodan ajan jalkaväen pataljoonankomenta
jakurssin oppisisällöt. 

SM-tutkinnon taktiikan opintojaksot jalka väessä 
(pääaineena taktiikka ja operaatiotaito) 

r I YHTYMÅN TAISTELU ( 3 09), 

r-t VALMIUSYHTYMÅN TAISTELU ( 2 op), 

~ 
PUOI.USTUSTAISTELU l..MJALLA 

ALUEELLA ( 3 op) ---

rl 
ASUTUSKESKUSTAISTELUN 

ERITYISPIIRTEET ( 3 op), 

11\'1\YAIWSSIWSTaUN 
IRITYlll'IRTEET ( t op) 

M JOUKKOYK81KON TAISTELU 2 ( 4 oph 1 • .....__ __ ____. 

M JOUKKOYKSIKON TAISTELU 1 ( 4 09), 1 • .___ __ ____. 

JOHDATIJS JOUKKOVKSIKON 
TAISTELUUN ( 3 op~ 

&OTATAIDON KEHITTYMINEN (1 Oli) MPl<K 

MT-ltOIILUT 
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Opintojaksojen lisäksi pääaineopiskeli
ja tekee opinnäytetyön, jonka laajuus me
netelmäopintojen ja seminaarien kanssa on 
49 opintopistettä. Opiskelija joka ei valitse 
taktiikkaa ja operaatiotaitoa pääaineeksi 
opiskelee yllä esitetyistä opintojaksoista 
joukkoyksikön taistelua käsittelevät osuu
det (johdatus joukkoyksikön taisteluun, 
joukkoyksikön taistelu 1 ja 2, nykyaikai
sen taistelun erityispiirteet sekä yhtymän 
taistelu). Näin kaikki valmistuvat maisterit 
saavat tietyt perusteet joukkoyksikköym
päristössä toimimisesta. 

Opetuksen painopiste on sen suunnit
teluprosessin keskeisissä osissa kuten vi
hollisen toiminnan arviointi , päätöksen 
ja taistelusuunnitelman teko sekä näiden 
toimeenpano. Lisäksi opetetaan esikun
tapalvelua jalkaväki- ja jääkäripataljoona 
sekä taisteluosasto esikuntakokoonpanois
sa. Vaikka opintojaksoissa yhtymä-taso on 
voimakkaasti esillä, on opetuksen paino
piste selkeästi joukkoyksikön ja sen ala
johtoportaiden taistelussa. 

Opintojakson rakenteena on yleises
ti asioiden ja perusteiden opettaminen 
luokka ympäristössä. Suunnitteluprosessin 
opiskelu eri vaiheineen ja tuotoksineen 
tähtää komentajan päätökseen sekä sen 
arviointiin . Opintojaksoihin kuuluvissa 
maastoharjoituksissa harjoitellaan pää
töksen toimeenpanoa, taistelun johtamista 
sekä esikuntapalvelua. 

MITÄ VALMIUKSIANÄILLÄ 
OPINNOILLA SAAVUTETAAN? 

Jalkaväen joukkoyksikön komentajan 
on tunnettava käytössä olevan joukon or
ganisaatio, kalusto ja sen suorituskyky 
sekä omattava riittävä määrä kokemusta 
hallitakseen teoreettiset tiedot. Toisaalta 
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komentajan on kestettävä henkiset ja t}, 1 

set rasitukset sekä ennen kaikkea osatta~ 1 

käsitellä alaisiaan. Joukkoyksikön komcn 
tajan asemaan kohdistuu alaisten odotu~ 
set ja paineet, sekä toisaalta esimies 11 

vaatimukset ja odotukset toiminnan tulo~ 
sista, tehokkuudesta ja oikeellisuude 
Jalkaväen joukkoyksikön komentaja onkin 
ennen kaikkea ihmisten johtaja. 

Tuleville jalkaväen joukkoyksikön ko 
mentajille opetetaan yllämainittuun vaa 
timuksiin liittyen johtamista, sodan ,11,111 

esikuntapalvelua sekä ennen kaikkea 
taktillista ajattelua, joka näkyy kyky 
ymmärtää tarvittavaa eri tavoin hankitt 
tietoa ja käytännön kokemusta sekä eri 
tyisesti taitona soveltaa niitä uuteen tilan 
teeseen. Soveltamista ei kuitenkaan voi 
järjestelmällisesti toteuttaa ellei osaa omaa 
organisaatiota, sen käyttöperiaatteita ja 
suorituskykyä tai tunne vihollista, sen ka 
lustoa, suorituskykyä ja taktiikkaa. Niinp 
pataljoonan komentajankin koulutukse 
sa on organisaatioiden, asejärjestelmie 
ohjesäännön mukaisten perustoimintoj 
sekä erilaisten taktillisten perusratkaisuj , 
kuten painopiste, reservi, aktiivisuus ja sy
vyys, oppimisessa suuri merkitys. 

Taktiikan ja operaatiotaidon opinn 
muodostavat perustan sodan ajan joukk°' 
yksikön komentajan valmiuksien saavut
tamisessa. Kuitenkin on muistettava että 
pelkästään yhden oppiaineen opinnot eivät 
tee hyvää tai huonoa sodan ajan joukko
yksikön komentajaa. Vaikka tässä artikke
lissa tarkastellaankin pääosin taktiikan ja 
operaatiotaidon opintoja muodostavat so
tatieteen kandidaatin ja maisterin opinnot 
kokonaisuuden, josta yhden oppiaineen 
erottaminen irralleen voi johtaa vääriin kä
sityksiin. Nykyajan taistelukentällä on vai
kea kuvitella joukkoyksikön komentajan 
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nt:styvän ymmärtämättä sotatekniikan 
11 h knologian,johtamistaidon tai fyysisen 

11111 istuskyvyn ja sotilasjoukon koulutuk-
11 

1 KUVA ITSENSÄ KEHITTÄMINEN, 
ATTITAIDON YLLÄPITO JA 

1 )SSÄ HARJAANTUMINEN OPINT0-

11 JÄLKEEN 

Koulutuksen lopputuotosta arvioidessa 
oidaan aina kysyä osataanko riittävästi 

11 mitä etua meillä on taistelussa vastus
' a.iuan nähden? Oman maaston tuntemus 

111 selvää, mikäli maastontiedustelussa on 
hditty rauhan ajan töiltä käydä, mutta en-

llls johtajien kokemus taistelutilanteesta, 
1 uluston ja teknologian ylivoima oikein 
l llytettynä, joukon taistelussa tarvittava 
1 oulutustaso ja huonojen olosuhteiden 
hyödyntäminen? 

Kaikkiaan tutkintoon valmistuva upseeri 
fäa taktiikan opetusta varsin paljon kahden 
vuoden aikana. Lisäksi hän toimiijohtaja
Ju kouluttajatehtävissä ampumaleireillä, 
luistelu- ja johtamisharjoituksissa. Tutkin
toon valmistuvalla upseerilla on siis varsin 
hyvät tiedolliset perusteet komppania- ja 
pataljoonatason taistelujen suunnitteluun 
Ja johtamiseen. Huolimatta harjoitusten 
määrästä hän ei ole kokenut käytännön 
johtaja. Tämä taito hankitaan päivittäisel
lä työllä joukko-osastoissa. Vaikka aikaa 
olisikin enemmän, niin valmiita komen
tajia ei sotakoulussa tehdä. Eritasoisesti 
koulutettujen ja varustettujen joukkojen 
johtaminen ja käyttö taistelussa aiheuttaa 
varmasti haasteita ja erikoisuuksia, joita 
kaikkea ei perusopetukseen varatun ajan 
puitteissa ole mahdollista eikä aina edes 
tarkoituksenmukaista opettaa. Opintojak
soja toteutetaan erityyppisissä, maastoissa 

ja tehtyjä päätöksiä ja suuµnitelmia testa
taan oikea-aikaisesti sotapeleillä ja simu
laattoreita esimerkiksi KESI- simulaattoria 
hyödyntämällä. Mikään ei koulutuksessa 
kuitenkaan korvaa todellisilla joukoilla 
tapahtuvaa harjoittelua ja harjaantumista. 
Tätä ei nykymuotoisessa koulutuksessa 
kyetä saavuttamaan. Täysvahvan patal
joonan saaminen harjoitukseen siten, että 
kaikki oppilaat voisivat erehdyksen ja op
pimisen kautta harjaantua komentajatehtä
vässä on nykyjärjestelmässä mahdotonta. 
Taisteluosasto-tason komentajien tehtävän 
monitahoiset joukkorakenteet ja vaativassa 
toimintaympäristössä tarvittavat perusteet 
opitaan usein vasta esiupseerikurssin tai 
osin yleisesikuntaupseerikurssin aikana ja 
näiden jälkeisessä työelämässä. Pataljoo
nan komentajien koulutus on pitkä proses
si. Vasta tiedon ja kokemuksen karttuessa 
upseerit ovat kykeneviä toimimaan sodan 
ajan pataljoonan komentajina. Tarvittavaa 
kokemusta pitää pyrkiä hankkimaan eri 
osa-alueilta. Päivittäinen työ joukko-osas
toissa, sodan ajan suunnittelu ja kansain
väliset tehtävätkin ovat osiltaan osa tätä 
oppimisen ja harjaantumisen tietä. 

TIETONURKKAUS 

Oppilasmärä: noin 1000/vuosi 
Palkattu henkilöstö: 332 
ulkopuolisia tutkijoita ja ulkomailla 
olevia upseereita noin 30 

Toimintamenokehys 9,9 M€ 
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MAASOTAKOULUN 
KOULUTUSKESKUS 

J alkaväkikoulutusta antava joukkoyksikkö 

K oulutuskeskus suunnittelee, 
toimeenpanee ja kehittää Maa
sotakoulussa toteutettavaa pal
katun henkilökunnan perus- ja 

täydennyskoulutusta. Koulutusta tarjotaan 
Maavoimien kaikille henkilöstöryhmille -
upseereille , opistoupseereille, aliupseereil
le ja siviilihenkilöstölle. Koulutus valmen
taa Maavoimien päällystöä kehittymään 
johtajana ja ammattilaisena sekä siten me
nestymään ja saavuttamaan hyviä tuloksia 

sekä toteuttamaan joukkonsa tehtävä. 
Maasotakoulun koulutuskeskus 1111 

Maavoimien ja jalkaväen päällystön kou 
Juttamisen osaamiskeskus. Erityisos 
mistamme ovat komppanian ja pataljoc, 

Maasotakoulun osuus upseerikoulutuksesta 
3 vuotta 
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Maavoimien sotatieteiden kandidaatin- ja maisteriopintojen toteutus. Maasotakoulussa 
toteutettavat osiot on ympyröity. 
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11111 taistelu, jääkäri-, panssarintorjunta-, 
111naatinheitin- ja tiedustelukoulutus sekä 

'11uluttajakoulutus 

1 1 iERJKOULUTUS 

Kaikki sotatieteiden kandidaateiksi 
opiskelevat maavoimien kadetit opiskele-

ui Maasotakoulussa ensimmäisen opin
lovuotensa aikana noin viiden kuukauden 
111luisen jakson huhtikuun alusta elokuun 
loppuun. Tällä jaksolla saavutetaan valmi
udet toimia rauhanajan perusyksikön kou
luttajana sekä perehdytään taistelun peri
uutteisiin ja taistelutekniikan perusteisiin 
pc.•rusyksikön viitekehyksessä. 

Sotatieteiden kandidaattiopintoja suo-
1 ittavat jalkaväen kadetit opiskelevat 
kolmantena opintovuotenaan Maasota
koululla noin vuoden ajan. Tällä jaksolla 
opitaan jalkaväen perusyksikön keskeisten 
jlirjestelmien koulutus ja käyttö , sekä pe
rusyksikön päällikön sodan ajan tehtävät. 

Opiskelusta suuri osa tapal}tuu maastohar
joituksissa. Jalkaväkilinjan opetus jakaan
tuu jääkäri-, panssarintorjunta-, kranaatin
heitin- ja tiedustelusektorin koulutukseen. 

SOTATIETEIDEN KANDIDAATEISTA - SO
DAN AJAN KOMPPANIAN PÄÄLLIKÖITÄ 

Taktiikan opetuksen painopiste Maa
sotakoulussa on komppanian päälliköiden 
sodan ajan valmiuksien saavuttamisessa. 
Opinnoissa kehitetään upseerin valmiuk
sia jalkaväen komppanian sodan ajan toi
minnan suunnittelussa, toimeenpanossa 
ja johtamisessa. Sotatieteiden kandidaa
tin jalkaväkilinjan opetus muodostuu 16 
opintopisteen taktiikan soveltamisen opin
tojaksosta. Opinnot on rakennettu nousu
johteiseksi ja painopiste on maastoharjoi
tuksissa. Jalkaväkeen palvelukseen astuva 
upseeri - sotatieteiden kandidaatti - osaa 
sodan ajan komppanian päälliköltä vaadit
tavat tiedot ja taidot. 

Sotatieteiden kandidaatinjalkaväkilinjan opinnot ovat käytännönläheisiä ja vuoden mit
taisen jakson opinnoista noin 100 vuorokautta toteutetaan maastoharjoituksina. 
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Komppanian päällikön taitoja hankitaan 
sovelletuissa taktiikan harjoituksissa. 

ALfUPSEERISTON KOULUTUS 

Aliupseeristo perustettiin vuonna 2007 
yhä teknistyvämpiin tehtäviin ja opistoup
seereilta vapautuviin tehtäviin. 

Aliupseerin osaamisen kehittäminen ja 
uralla eteneminen ovat yleensä pitkällä ai
kavälillä nousujohteisia (tehtävätaso, soti
lasarvo, palkka). 

Osaamisen varmistamiseksi urasuunnit
telu ja osaamisen kehittäminen suunnitel
laan yhdessä virka- ja tehtäväkiertoa tuke
vana kokonaisuutena,joka ottaa huomioon 
sekä organisaation että yksilön tarpeet ja 
mahdollisuudet. 

Aliupseeriston osaamisjärjestelmä ja
kautuu kolmeen tasoon - sotilasammatil
liseen opintokokonaisuuteen 1 ja 2 sekä 

mestariopintokokonaisuuteen. Opint<>~, 
konaisuudet muodostuvat maavoimlt 1 
opintojaksosta, joka on yhteinen kaik tl h 
maavoimien aliupseereille sekä aselajt 
tain ja toimialoittain eriytyvästä opintoj 
sosta. 

Maasotakoulu vastaa puolustus 
raopintojen järjestämisestä sekä niidc 11 
aikana annettavista osaamisen näytöis 
Maavoimaopintoja järjestetään eri tasoll 
le vuosittain Maasotakoulussa. Aselaji• 111 

toimialajaksoja järjestetään puolustusv 
mien osaamistarpeen mukaisesti aselaji- 111 

toimialakouluissa. Aliupseeriston osaaml 
sen kehittämisessä ohjatulla työssä oppi 
misella on aiempaa suurempi rooli. 

Jalkaväen sotilasammatillisia opintc1 
ja järjestetään Maasotakoulussa, jääkäri 
kranaatinheitin- ja tiedusteluopintosuun: 
lla. Utin Jääkärirykmentin sotilaspolii 
koulussa toteutetaan sotilaspoliisialan ja 

ikä/v virkaikä/v 
ALIUPSEERISTON TEHTAVAT 

55 35 

40-
55 

/\ 
mestaritason 

tehtävät 

yleistason 
tehtävät 

30 9-11 ·---------

21 

20 
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perustason 
tehtävät 

miehistötehtävät 

Työnjohto- ja esimiestehtävissä 
tarvittava osaaminen 

Sa ja ra -tehtävissä tarvittavien 
valmiuksien syventäminen 

Sa ja ra -tehtävissä tarvittavien 
valmiuksien luominen 

Työtehtäviin ja työyhteisöön 
perehtyminen 
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111 ,urikoulussa panssariopintosuunnan 
11tl11summatillisia opintoja. 

l1woitteena on, että jokainen aliupsee-
1 uorittaa palvelusuransa aikana sotilas-
1111111atilliset opintokokonaisuudet 1 ja 2. 

1 turitasolle koulutetaan vain osa ali-
1 creista puolustusvoimien tarpeiden ja 
n! 1lön kykyjen mukaan. 
Maavoimien aliupseerien opinnoissa 

1111ottuvat kouluttaja- ja esimiestehtävät, 
,itun ajan johtajatehtävät, palvelusturval-

11 ,uuteen ja materiaalivastuuseen liittyvä 
uumisen varmistaminen ja yhteisen teo-

1, 1 ja arvoperustan luominen sekä käytän

mln osaaminen . 

TIETONURKKAUS 
Opiskelijat vuodessa noin 600 

Henkilöstö 
- upseerit 
- erikoisupseeri 
- opistoupseerit 
- aliupseerit 
- siviilit 

Toimintamenot noin 

215 
70 

5 
48 
34 
58 

16,7M€ 

Aliupseeriston koulutus tuottaa jalkaväen käytännön osaajia ja kouluttajia . 
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RESERVIUPSEERIKOULU 
Sodan ajan joukkueenjohtajien koulutusta 
- perinteitä kunnioittaen , tulevaisuuteen katsoen -

T utkimukset ja kokemukset osoit
tavat, että menestyksekkään 
sodankäynnin yksi perusedel
lytys on laadukas ja yhtenäinen 

johtaja.koulutus. Sen on ulotuttava sotila
sorganisaatioissa ylhäältä alas asti. Tähän 

päädyttiin myös maamme itsenäisyy 
ensimmäisinä vuosina, jolloin johtaja.ko 
lutuksen kirjo oli melkoinen. Vuonna 1920 
annettiin käsky yhtenäisen reserviups 
rikoulutuksen järjestämisestä Haminass& 
entisen Kadettikoulun tiloissa. 

Tänään Reserviupseeri.koulun päätehtä 
vä on reservin upseerin tutkintoon johtav~ 
koulutuksen järjestäminen. Koulutustehtä 
vä on valtakunnallinen . Perinteisen reser, 

Päärakennus. 
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Koulunjohtaja 

Reserviupseerikur.isi Jääkärikomppania Esikunta 

Kurssitoimisto 

! .Komppania 

2. Komppania 

Sissikomppania 

Sotilaspoliisikomppania 

Tulenjohtopatteri 

Tuliasemapatteri 

I lmatorj untapatteri 

Pioneerikomppania 

Viestikomppania 

viupseerikurssin suorittamisen lisäksi voi 
tutkinnon suorittaa jälki-RUK:na, aliup
seerista upseeriksi reservissä -kurssilla tai 
sotilasjohtamisen kurssilla. Reserviupsee
rikoulun vastuulla on johtaja.koulutuksen 
lisäksi myös mittavat operatiiviset tehtä
vät, kertausharjoitusvelvoitteet sekä va
ruskunnan huollon tehtävät. 

Reserviupseerikurssi on tämän paivan 
RUK:n ainoa joukkoyksikkö. Reserviup
seeri.kurssin johtaja vastaa reservinupsee
rin tutkintoon johtavan koulutuksen suun
nittelusta ja toteutuksesta koulun johtajan 
käskyjen mukaisesti. Reserviupseeri.kurssi 
käsittää kurssitoimiston sekä yhdeksän 

Huoltokeskus 

Muomtuskeskus 
Fazer Amica 0 

[ Varuskun~~~~eysasema ) 

perusyksikköä, joiden päälliköinä toimi
vat esiupseerikurssin suorittaneet upseerit. 
Yksiköiden palkatun henkilökunnan vah
vuus on 8 - 10 ja varusmiesvahvuus 70 -
100 henkilöä. Koulutusjoukkueita on noin 
30. Jalkaväkiyksiköitä on neljä: Kärki
komppania (lK), Kirveskomppania (2K), 
Sissikomppania ja Sotilaspoliisikomppa
nia. Kranaatinheitinkoulutus toteutetaan 
Tuliasemapatterissa. Muut perusyksiköt 
ovat Tulenjohtopatteri, Ilmatorjuntapatteri, 
Pioneerikomppania ja Viestikomppania. 

Reserviupseerikurssin kesto on 14 viik
koa. Sitä ennen upseerioppilaat ovat suo
rittaneet aliupseerikurssin ensimmäisen 
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j~son. joukko-osastoissa. Reserviupsee
nkurssm opetussuunnitelman keskeisin 
tavoite on antaa koulutettaville valmiudet 
joht~a as_el~jinsa joukkuetta tai jaosta. Up
seenoppdaille opetetaan aselajin taktiik
kaa, välineistöä sekä erityisesti johtamista. 
Lisäksi opetukseen sisältyy johtajana ke
hittymisen perusteet ja yhteistoiminta mui
den aselajien kanssa. Upseerioppilaat saa
vat kurssin aikana harjoitella johtamista ja 
kouluttamista omassa porukassa ainakin 
kolmessa eri johtamissuorituksessa, joista 
otetaan kattava palaute. 

Kurssissa on kolme jaksoa. Ensimmäi
sessä noin kolmen viikon mittaisessa jak
sossa luodaan teoreettinen perusta oman 
asel~jin kalustoon, taistelutekniikkaan ja 
taktnkkaan. Toisessa neljän viikon vaihees
sa teoria liitetään käytäntöön yksiköittäin 
järjestettävissä perusharjoituksissa. Koi-

mannessa jaksossa harjoitellaan aselajitn 
välistä yhteistoimintaa kurssikokonaisu 
tena. Kurssi huipentuu ampumaharjoit 
seen, jossa johtamista harjoitellaan kovin 
ampumatarvikkein. Kaikissa jaksois 
korostetaan viime sodissa koeponnistet 
tehtävätaktiikkaa. 

J ALKAVÄKIYKSIKÖT 

l .K on Reserviupseerikoulun vanhin 
yhtäjaksoisesti toiminut yksikkö. Sen si 
joituspaikka on vuodesta 1920 lähtien 
ollut RUK:n päärakennuksessa. Kärki 
k~mp~aniassa koulutetaan valmiusyh 
m1en Jalkaväen joukkueenjohtajat. Lisäksi 
~ksikössä toimii panssarintorjuntalinj 
Jossa koulutetaan PST:n joukkotuotannoq 
mu~aiset johtajat. 1.K:n koulutusorgani 
saation, aselajiopin ja taktiikan perustani\ 

Palautetilaisuus maastolaatikon äärellä 
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KOKONAISUUS 
5 

443 439 4 45 4~ 4 
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423 31 
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2 
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Upseerioppilaiden arvio RUK:n koulutuksen kokonaisuudesta (viiden kysymyksen 
summamuuttuja). Kurssi 233 päättyi 22.1.2009. 

on valmiusprikaatin jääkärijoukkue. Kou
lutuskalustona käytetään valmiusprikaatin 
sotavarustusta ja taktisina toimintamallei
na valmiusprikaatin perustaistelumenetel
miä. 

2.K toimii RUK:n päärakennukses
sa. Yksikössä koulutetaan alueellisten 
joukkojen jalkaväen joukkueenjohtajat. 
Lisäksi yksikössä koulutetaan meri- ja 
ilmavoimien sekä huollon joukkueen
johtajia. Yksikön koulutusorganisaation, 
aselajiopin ja taktiikan perustana on Jää
käriprikaati 90. Koulutuskalustona käyte
tään sen mukaista sota varustusta ja taktisia 
toimintamalleja. Yksikössä opetetaan val
miusprikaatin komppanian ja joukkueen 
perustaistelumenetelmät sekä joukkueen 
tukikohdan linnoittaminen. 

Sissikomppania toimii R UK:n pääraken
nuksessa. Vuonna 1971 perustettu yksikkö 
toimi vuoteen 1990 asti 3. Komppaniana. 
Sissikomppania perustettiin vuonna 1990. 
Yksikössä koulutetaan jalkaväen sissi- ja 
tiedustelukoulutushaaran joukkueen- ja 
ryhmänjohtajat. Lisäksi vuodesta 2007 
alkaen yksikön koulutuskokoonpanoon 

on kuulunut erikoisrajajääkärilinja, jolla 
noudatetaan yhdessä Rajavartiolaitoksen 
kanssa laadittua opetussuunnitelmaa. 

Sotilaspoliisikomppania toimii Tykistö
kasarmin kentän länsilaidalla sijaitsevas
sa keltaisessa kasarmissa . Komppania on 
RUK:n nuorin yksikkö, joka perustettiin 
vuonna 2005. Yksikössä koulutetaan soti
laspoliisijoukkueen johtajia . maavoimien, 
merivoimien ja ilmavoimien joukkotuo
tannon mukaisesti. Lisäksi yksikössä toi
mii noin sadan oppilaan vahvuinen aliup
seerikurssi sekä sotilaspoliisijoukkue. Eri 
koulutusryhmien koulutusta on yhdistetty 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

Tuliasemapatteri toimii Tykistökasar
missa. Vuonna 1994 lakkautettiin Kra
naatinheitinkomppania, jonka tulenjoh
tokoulutus siirrettiin samassa yhteydessä 
perustettuun Tulenjohtopatteriin. Tuliase
makoulutus siirrettiin perustetun Tuliase
mapatterin KRH-linjalle entiseen Kent
tätykistöpatteriin. Kranaatinheitinlin jalla 
koulutetaan jalkaväen kranaatinheitinjouk
kueiden ja tulijoukkueiden johtajat. Lisäk
si koulutusta annetaan mittausupseerien 
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Upeat tietoteokset 

KARJALAN sYNTY 

KARJALAN 
SYNTY 
Toimittanut Matti Saarnisto 

I osa_ sisältää Viipurin läänin geologian, 
e~o~hsen luonnon vaiheet ja arkeologian 
kivikaudelta keskiajalle: 

• Kirja on sidottu ja 560 sivuinen 
• Koko 210x270 mm 
• Mustavalkoisia kuvia n. 300 
• Värikuvia ja -karttoja n. 50 

Hinta: 70,- +postikulut 

VIIPURIN 
LINNALÄÄNIN SYNTY 
Jukka Korpela 

Hist~~ia~ II osa käsittelee Karjalan alueen 
keskia1ka1sta historiaa 
vuoteen 1534 saakka. 

• Sidottuja 363 sivuinen 
• Koko 210 x 270 mm 
• Yli 100 nelivärikuvaa 
• Karttoja 

Hinta 70,- + postituskulut 

YHTEISHJNTAAN 100, -

Tilaukset ja tiedustelut: 

KARJALA-lehti 
Puh. 05-5414 600, fax 05-5414 611 

tai sähköposti: tilaukset@karjala-lehti .fi 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

hlilvliän sekä Kranaatinheitinkomppani-
111 1 omentopaikalla tarvittavaa osaamista 

llll n. Kenttätykistölinjalla koulutetaan 
l 1stön joukkotuotannon mukaiset patte-

1111,seerit ja mittaus upseerit. 

on koulutettu vuoden 2008 kuluessa noin , 

Rcserviupseerikoulun organisaatioon 
1 uuluu myös Jääkärikomppania, jossa 
l oulutetaan mm. ajoneuvonkuljettajia ja 
I , lttäjiä. Jääkärikomppania vastaa varus-
1 unnan välttämättömistä tukipalveluista. 

t OlJLUTUS -TAVOITTEENA 

'l >RITUSKYKY 

Reserviupseerikoulun tärkeimpinä kou
lutusaiheina ovat johtaminen, aselajioppi 
1ckä aselajien välinen yhteistoiminta. Esi
merkiksi tulen johtajan ja jääkäri joukkueen 
Johtajan välinen saumaton yhteistyö on tä
män opetuksen ja harjoittelun tulos. Johta
mista harjoitellaan vertaisjoukossa, jolloin 
virheet eivät haittaa, mutta niistä voidaan 
oppia. Huonot suoritukset uusitaan aina. 
Kaikki toiminta tapahtuu tehtävätaktiikan 
hengessä. Tästä pitävät huolta valikoidut 
ammattitaitoiset kouluttajat. 

Koulutuksen toteutusta seurataan jat
kuvasti palautejärjestelmän avulla. Upsee
rioppilaiden antama palaute on korkealla 
tasolla. Kun oppilaspalautteeseen yhdiste
tään kouluttajien ja esimiesten palautteet, 
on johdolla käytössä vankat perusteet toi
minnan kehittämiselle. 

1800. Lisäksi kurssien välillä koulutetaan 
huomattava määrä kokelaskurssien upsee
rikokelaita. Tämän päivän RUK:ssa kurssi
en välinen aika on hyvin tiivisrytminen. 

Reserviupseerikoulu pysyy mukana 
kehityksessä. Johtamisen kouluttamisessa 
ollaan nyt ja tulevaisuudessa valtakunnan 
kärkiosaajia. Reserviupseerikoulu on ak
tiivisesti mukana aselajien viimeisimmän 
sotavarustuksen ja maavoimien suoritus
kyvyn kehittämisessä. Valmiusprikaatin 
käyttöönotto on huomioitu koulutukses
sa, taajamataistelu on opetusohjelmassa 
ja perustaistelumenetelmät ovat käytössä. 
Jalkaväen kehittämishankkeissa on RUK:n 
edustajat. Ohjesääntöjen kirjoitustehtävät 
toteutetaan korkealuokkaisesti. 

Lisäksi kaikkien rukkilaisten mieliä 
huojentaa se, että RUK:n päärakennuksen 
remontti käynnistyy syksyllä 2009. 

RUK kouluttaa - RUK kasvattaa! 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö: 
- upseerit 
- erikoisupseerit 
- opistoupseerit 
- aliupseerit 
- siviilit 
- sopimussotilaat 

62 
3 

80 
20 
64 

Kurssien välillä Reserviupseerikoulu 
toteuttaa pääosan kertausharjoituksista. 
Viimeksi näissä on yhtenäistetty Maakun
takomppanioiden päälliköiden, tulenjoh
topäälliköiden ja joukkueiden johtajien 
koulutusta valtakunnallisesti. Lisäksi on 
järjestetty muita tehtäväkohtaisia ja jouk
kojen kertausharjoituksia. Reserviläisiä 

8 
YHTEENSÄ 237 

Varusmiessaapumiserän vahvuus: 
- 200 alokasta, 700 upseerioppilasta 

Toimintamenokehys: 24M€ 
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KAINUUN PRIKAATI 
Pohjoisen valmiusyhtymän jääkäri 

ainuun Prikaati on varusmies-

K ~äärältään S~ome_n suurimpia 
JOukko-osastoJa Ja Maavoi
mien valmiusyhtymä Kajaa
nissa, noin kolme kilometriä 

Kajaanin keskustasta kaakkoon. 
Kainuun Prikaatissa suorittaa varus

miespalveluksensa vuosittain noin 4000 
varusmiestä ja varuskunnassa työskentelee 
yhteensä yli 500 ihmistä. Prikaati on Ka
jaanin kolmanneksi suurin työnantaja. 

Prikaatissa koulutetaan jääkäreitä, sis
sejä, tykkimiehiä, pioneereja, viestimie
hiä, ajoneuvonkuljettajia ja huoltomiehiä 
viidessä eri joukkoyksikössä. 
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Kainuun Prikaati kouluttaa varusrnie 
histä ja reserviläisistä Pohjois-Suom 
erityisolot hallitsevia joukkoja. Kainuun 
Prikaatin tehtävänä on myös huolehtia 
puolustusvalmiuden ylläpitämisestä ja ke
hittämisestä Kainuussa. 

Varuskunnassa toimiva Kainuun alue
toimisto vastaa Kainuun alueen kutsun• 
noista ja reserviläisten kertausharjoituk 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1 tu sekä operatiivisesta suunnittelusta ja 

1l111iuden ylläpidosta. 
Kainuun Prikaatissa antaa jalkaväki-

11ulutusta kaksi joukkoyksikköä; Kainuun 
l I ikliripataljoona ja Kuopion Pataljoona, 
1111Jcn historiasta ja perinteistä seuraavas

i lyhyesti. 

INUUN JÄÄKÄRIPATALJOONA 

Pataljoona kouluttaa sodanajan jääkä-
1 lpataljoonan iskuportaan joukkoihin jal-
1 uväkijohtajia ja taistelijoita. Koulutusta 
111netaan kivääri-, panssarintorjunta-, tu
lenjohto- ja huollon koulutushaaroihin. 

Ensimmäinen Kajaanissa perustettu var
iinainen sotaväen osasto oli vuonna 1788 
muodostettu Kajaanin Jääkäripataljoona, 
johon kuuluivat Sotkamon, Paltamon, 
1 lyrynsalmen ja Kuusamon komppaniat. 
Joukko osallistui Koljonvirran taistelui-

hin. 
Sotien jälkeen Kuopioon asettui Jalka-

väkirykmentti 2, joka nimettiin ensin 2. 
Prikaatiksi ja myöhemmin, vuonna 1957 
Pohjois-Savon Prikaatiksi. Prikaatin I pa
taljoona siirtyi kärjessä 11.-12.2.1962 Ka

jaaniin. 
Kainuun Jääkäripataljoona vaalii tal-

visodan Kainuun taisteluiden sekä jatko
sodan 14. Divisioonan Rukajärven suun
nan jalkaväkijoukkojen kunniakkaita 
perinteitä. Pataljoonan perinnejoukko on 
Kajaanin Jääkäripataljoona (1788-1809). 

Kainuun Jääkäripataljoonan perinnepäi
vää vietetään 13.9. Päivä juontuu 14. Divi
sioonan Rukajärven valtausparaatista vuo
delta 1941. Pataljoonan perinnemarssi on 
Jean Sibeliuksen säveltämä Jääkärimarssi. 

KAINUUN JÄÄKÄRIPATALJOONAN 
KOULUTUSORGANISAAfIO JA 
KALUSTO 

Kainuun Jääkäripataljoona muodostuu 
esikunnasta ja kolmesta kouluttavasta yk
siköstä: 1., 2. ja 3.Jääkärikomppania. 

Kainuun Jääkäripataljoona kouluttaa 
pohjoisen alueen valmiusprikaatin jääkä
rijoukkoihin johtajia ja taistelijoita. Jää
käriyksiköt koulutetaan vaativiin olosuh
teisiin ja tehtäviin asutuskeskuksissa sekä 
laajoilla erämaa-alueilla. 

1. ja 2 .Jääkärikomppaniassa koulutetaan 
etulinjan kärkitaistelijoita, jotka hallitsevat 
eri aseiden käsittelyn, maastonkäytön ja 
selviytymisen eri tilanteissa asutuskeskuk
sissa ja asumattomilla alueilla. 

3.Jääkärikomppania kouluttaa muiden 
yksiköiden tapaan peruskoulutuskaudella 
alokkaista jääkäreitä. Peruskoulutuskau
den jälkeen 3. Jääkärikomppaniaan koo
taan jääkäri- ja panssarintorjuntakoulu
tushaarojen johtajakoulutukseen valitut 
aliupseerioppilaat. 

Pääkalusto: 
- Rynnäkkökivääri 
- Kevytkonekivääri 
- Tarkkuuskivääri 
- Tulitukiase (81 Krh y) 
- Kevyt kertasinko 
- Raskas kertasinko 
- Ilmatorjuntakonekivääri 
-NLAW 
- Ohjusjärjestelmät 83 ja 2000 
- Telakuorma-auto 
- Muu joka säässä ja valaistusolosuhteis-
sa toiminnan mahdollistava kalusto 
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Telakuorma-autoin v t · k . . arus etun1ou on harJolfus: opastus kiertotielle. 

.4 . 
Pohjois-Suomen Sotilas/äänin yhtymähar ·o 't k 
Prikaati järjesti 13 12 2008 l :J l u sen SAVOTTA08 yhteydessä Kainuun 
alueella. Tapahtuma~sa. esitelt:~ay;~:~zttustapahtulman Ta.iv~lkosken koulukeskuksen 

. e uutta puo ustusvmmzen varustusta . 
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1 1 c )PION PATALJOONA 

1 •>hjois-Savon Prikaatin siirtyminen 
1 uopiosta Kajaaniin 12.2.1962 oli osa 
1 , ,lustusvoimien sen aikaista rakenneuu-
11 usta. Ensimmäiseksi Kajaaniin siirtyi 

11 1>utaljoona ( 4 .K, 5 .K ja PstK), joka lak
i autettiin 1.10.1979 ja samalla perustettiin 
1 , 1tausharjoituspataljoona, joka puoles-

11111 lakkautettiin 31.12.1989 ja samalla 
p1 1 ustettiin Kuopion Pataljoona 1.1.1990. 

Pataljoonaan kuulunut kertausharjoi
luskomppania lakkautettiin 31.12.1996 ja 
1umalla 1. Erillinen Autokomppania siir
i I Oulusta Kajaaniin ja liitettiin 1.1.1997 
1oukkoyksikön kokoonpanoon,jolloin kul
ll lUskomppania sulautettiin 1. Erilliseen 
Autokomppaniaan. 

Sissikomppania siirrettiin 1.7.1998 Kai
nuun Jääkäripataljoonasta Kuopion Patal-
1oonaan ja samalla nimi muutettiin Tiedus-

telukomppaniaksi. Nykyisii;sä yksiköissä 
kou lutetaan tiedustelu- ja sissijoukkoja. 
Tiedustelu komppanian kokoonpanoon 
kuuluu palveluksessa olevan saapumiserän 
lisäksi aliupseerikurssi ja sotakoiraosasto. 

Kuopion Pataljoona vaalii Kuopion 
aikaisia, Pohjois-Savon Prikaatin ja sen 
edeltäjien perinteitä. Perinnejoukoksi on 
määrätty vuonna 1755 muodostettu Savon 
Kevyt Jalkaväkirykmentti. 1. Erillinen Au
tokomppania vaalii Pohjois-Suomen auto
joukkojen perinteitä ja Tiedustelukomppa
nia Kainuun alueen kaukopartiomiesten 
perinteitä. 

Kuopion Pataljoonan perinnepäivä on 
12.2. Päivämäärä liittyy prikaatin siirty
miseen Kajaaniin: I Pataljoona siirtyi 12.-
15.2.1962 ensimmäisenä joukkona Kuopi
osta Kajaaniin. 

Kainuun Prikaatin sotilaat kuuntelevat saamaansa tehtävää Pohjois-Suomen Sotilas/ää
nin yhtymäharjoituksessa SAVOTTA08 Koillismaalla joulukuussa 2008. 
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Kainuun Prikaatiin kuuluvan Kainuun T kistö k . . .. . 
kenttäehtoollisella Valtakunnallisen kenitätyki;;ö;entm henk1l~k~ntaa 1a 1:arusmiehill 
järven Jourtilanselässä marraskuun lopulla 2008. ampumahar1oztuksen aikana Rova-
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+ RESERVILÄISUI 1 10 r.y. 
D6belninkatu 2, 00260 HELSINKI 
Puhelin (09) 4056 2040 
www.reservllaisliitto.fi 
toimisto@reservilaisllitto.fi 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

>l'ION PATALJOONAN 
l ,lJTUSORGANISAATIO 

~ uopion Pataljoonaan kuuluu esikun-
111 lisäksi kolme yksikköä: Tiedustelu
omppania, Huoltokomppania ja 1. Erilli-

111 11 Autokomppania. 
Pataljoona ylläpitää ja kehittää valmi-

111111 valmiusyhtymän muiden joukkoyksi-
1 c\iden mukaisesti sekä tuottaa kolmessa 
1 1 usyksikössään valmius prikaatin jääkä-
11pataljoonien huolto- ja tiedustelujoukot, 
huoltopataljoonan sekä erikseen käsketyt 
11cdustelu- ja sissijoukot. Joukot tuotetaan 
111 koulutetaan pääsääntöisesti kokonaisina 
,odan ajan yksikköinä. 

Tiedustelukomppania kouluttaa sissi- ja 
t1cdustelujoukkueisiin erätaidot omaavia 
kovakuntoisia joukkueen- ja ryhmänjohta
jia, tiedustelutulenjohtajia, sissi- ja tiedus
tclumiehiä, partiokoiraohjaajia, tarkka-am
pujia, moottoripyörä- ja -kelkkakuljettajia 
sekä telakuorma-autokuljettajia. Tieduste
lukomppaniaan kuuluu sotakoiraosasto ja 
tiedustelualiupseerikoulu. 

Huoltokomppania kouluttaa valmius
prikaatin huolto- ja kuljetusjoukkoihin 
huollon ja kuljetusalan erikoisosaajia. Yh
destä saapumisetästä tuotetaan vähintään 
yksi jääkäripataljoonan huoltokomppania 
varalisineen tai vajaa huoltopataljoonan 

perusyksikkö. 
! .Erillisessä Autokomppaniassa palve-

levista varusmiehistä noin 30-40 koulute
taan E-kuljettajiksi ja noin 15 koulutetaan 
moottorialiupseereiksi kustakin saapumi
serästä. Osa varusmiehistä saa koulutuk
sensa asentajiksi ja huoltomiehiksi. 

TIETO NURKKAUS 

Kainuun Prikaatin henkilöstö: 

- upseerit 124 
- määräaikaiset upseerit (MARU) 5 
- erikoisupseerit 13 
- opistoupseerit 142 
- aliupseerit 71 
- sopimussotilaat 14 
- siviilit 115 

YHTEENSÄ 484 

Kajaanin varuskunnan henkilöstö 565 

Varusmiessaapumiserän vahvuus 1850 
Koulutettavia reserviläisiä/vuosi 1700 
Vapaaeht. harjoitukset/reserviläisiä 500 
Vapaaeht. harjoitukset/vuorokausia 1200 

Ajoneuvoja noin 1000 

Toimintamenokehys 45M€ 
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TÄMÄ ON TULIVOIMAA 

www.saabgroup.oom ftSMe 
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~OHJANTÄHDEN ALLA 
0N T~RVAllL.ISTA Olt.A. 

POHJANTÄHTI 
keskinäinen Vakuutusyhtiö 

PALVELEMME Sinua kaikissa vakuu
tusasioissa - henkilökohtaisesti. 

Yksilöllisen Pohjantähtiturvan saat 
lähimmästä palvelukonttoriscamme. 

Keinusaarentie 2, 13200 Hämeenlinna 
puhelin (03) 626 71. ' 
Puhelinpalvelu (03) 626 7700, 
ma-pe klo 8-20. 

www.pohjantahti.fi 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

KARJALAN PRIKAATI 

Mekanisoidun joukon jääkäri 

K
arjalan Prikaatissa jalkaväki
koulutusta antaa Kymen Jää
käripataljoona. Pataljoonan 
perinnejoukko-osasto on Joen
suussa vuonna 1920 perustet

tu Polkupyöräpataljoona 3 (PPP 3), joka 
siirrettiin Mikkeliin vuonna 1921. Vuon
na 1931 Polkupyöräpataljoonat nimettiin 
Jääkäripataljooniksi . PPP 3:sta tuli näin JP 
3. Jääkäripataljoonille määrättiin vaalitta
vaksi Kuninkaallisen Preussilaisen Jääkä
ripataljoona 27:n perinteet. 

Talvisodassa JP 3 taisteli Karjalan kan
naksella , osallistuen muun muassa suoja
joukkojen viivytystaisteluihin, joulukuun 
vastahyökkäykseen Mannerheim-linjalla, 
sekä puolustustaisteluihin muun jalkaväen 
tapaan. 

Jatkosodassa JP 3 osallistui hyökkäys
taisteluihin Itä-Karjalassa, jossa se hyök
käsi Korpiselästä Tuulosjoen läpimurto
hyökkäyksen kautta Syvärille. Pataljoona 
osallistui myös Petroskoin ja Poventsan 
valtaukseen. Neuvostoliiton aloittaessa 
suurhyökkäyksen kesällä 1944, JP 3 osal
listui torjuntataisteluihin suorittamalla 
vastahyökkäyksiä osana Panssaridivisioo
naa. JP 3 osallistui myös Lapin sotaan. 

Sodan jälkeen joukko-osasto sijoitet
tiin Lahteen, josta se siirrettiin Haminaan 
1953. Vuonna 1957 pataljoona sai nimek
seen Kymen Jääkäripataljoona. Kymen 
Jääkäripataljoonan toiminta Haminassa 
lakkautettiin vuoden 1989 loppuun men-

nessä. Vuoden 1990 alussa Kymen Jääkä
ripataljoonan nimi, lippu, kunniamarssi ja 
vaalittavaksi määrätyt perinteet annettiin 
Karjalan Prikaatin Jääkäripataljoonalle. 

Pataljoonan perinnepäivä on 12.3. ja 
perinnemarssina on Jääkärimarssi. 

KOULUTUSORGANISAATIO 

Kymen Jääkäripataljoona muodostuu 
esikunnasta ja kolmesta perusyksiköstä. 
1. Panssarijääkärikomppania antaa alokas
koulutusta P-kaudella, mutta sen tärkeim
pänä tehtävänä on antaa johtajakoulutusta 
pataljoonan johtaja -oppilaille sekä kou
luttaa panssarivaunumiehistöt joukkotuo
tettaville joukoille. 
2. Panssarijääkärikomppania kouluttaa 
joukkotuotettavat panssari jääkärikomppa
niat ja torjuntakomppaniat. 
3. Panssarijääkärikomppania kouluttaa 
jääkäriprikaatin ja panssarijääkäripataljoo
nien tiedustelu- ja panssaritiedustelujouk
kueet sekä sinko- ja ohjus joukkueet. 
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Kiintonaamioitu CV9030FIN simulaattoritaisteluharjoituksessa. 

MEKANISOIDUN JALKAVÄEN 
KALUSTO JA VARUSTUS 

Kymen Jääkäripataljoonan käytössä on 
maavoimien uusinta kalustoa. Vaunukalus
tona on ruotsalaisvalmisteiset CV9030 FIN 
-rynnäkkövaunut ja suomalaisvalmisteiset 
XA-180/ 185 -kuljetuspanssariajoneuvot. 
Rynnäkköpanssarivaunujenvaunujen pi
meätoimintakyky ja pääaseen osumatark
kuus 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 erittäin hyvä 
pimeätoimintakyky valonvahvistimien ja 
lämpökameroiden ansiosta. 
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MEKANISOIDUN JALKAVÄEN 
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 E-kauden alus
ta lähtien joukkotuotantokokoonpanossa. 
Alusta alkaen taistelijoiden koulutuksessa 
painotetaan henkilökohtaisen aseen ja ase
järjestelmän tehokasta käyttöä. Aseen tai 
asejärjestelmän käytön hallitseminen luo 
vankan pohjan joukon jatkokoulutukselle 
ja tulivoiman käytölle. 

Harjoitusjärjestelmä muodostuu päivä
harjoituksista ja niitä tukevista sotahar
joituksista. Mekanisoitu harjoitus 1 :ssä 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

Mekanisoidun jalkaväen koulutusta: panssarijääkäriryhmä jalkautumassa. 

koulutetaan perusteet yhteistoiminnasta 
taistelupanssarivaunujen ja pioneerien 
kanssa aina yksittäisestä taistelijasta komp
paniakokonaisuuteen asti. Mekanisoitu 
harjoitus 2 ja sitä edeltävät harjoitukset 
luovat pohjan komppanian ja erillisjouk
kueiden toimintaan osana panssarijääkäri 
pataljoonaa eri aselajien tukemana. Meka
nisoitu harjoitus 3 on varusmiesten viimei
nen harjoitus, jossa joukko toimii omassa 
tehtävässään prikaatin osana. Lisäksi pal
veluksen loppupuolella taistelijoille kou
lutetaan perusteet taistelusta asutuskes
kuksessa . 

Harjoituksissa opitut oikeat suorituk
set todennetaan taisteluharjoitusten välillä 
kahdessa taisteluampumaharjoituksessa 
ja loppuammunnassa. Taisteluampuma
harjoitukset sisältävät useita ammuntoja 
taistelijan asekäsittelyammunnoista aina 
vahvennetun joukkueen ammuntoihin. 

Loppuammunta toteutetaan vahvennetun 
komppanian ammuntana tuliyksiköiden 
tukemana. 

KARJALAN PRIKAATI - MEKANISOITU 
PRIKAATI 

Mekanisoitu prikaati kykenee hyvin 
kaikkiin taistelulajeihin. Muihin jalkavä
kijoukkoihin verrattuna sillä on kalustonsa 
puolesta hyvä suoja vihollisen tulivaiku
tukselta. Mekanisoitu joukko soveltuukin 
hyvin hyökkäykseen ja vastahyökkäyk
seen. Nopeilla hyökkäysliikkeillä meka
nisoitu joukko suunnataan vihollisen ryh
mityksen kohteisiin keskitetysti, jolloin 
saavutetaan paikallinen ylivoima tehtävän 
suorittamiseksi . 

Hyökkäystä tuetaan aselajien toimesta. 
Taistelupioneerit edistävät liikettä, suojaa
vat sivustoja suluttamalla sekä toteuttavat 
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Leopard -taistelupanssarivaunut tukevat mekanisoidun jalkaväen hyökkäystä. 

käsketyt taistelutehtävät. Tykistö tukee is
kuportaan hyökkäystä ja toteuttaa opera
tiivisen tulenkäytön. Ilmatorjunta suojaa 
isku portaan ja tukevat joukot sekä huollon 
kuljetukset. Viestijoukot rakentavat hyök
käyksessä tarvittavan johtamisjärjestel
män, jolla mahdollistetaan joukkojen joh
taminen ja toimivat tulenkäytön yhteydet. 
Huoltojoukot tukevat joukkojen taistelu
kelpoisuuden ja toimintakyvyn luomista , 
ylläpitämistä ja palauttamista. 

Kaikki aselajit ovat edustettuina Karja
lan Prikaatissa. Tämä mahdollistaa asela
jien välisen yhteistoiminnan harjoittelun 
kaikissa prikaatin harjoituksissa. Aselajien 
yhteistoimintaa harjoitellaan ja toiminta
tapamalleja kehitetään jatkuvasti joukon 
suorituskyvyn kehittämiseksi . 
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TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö: 
- upseerit 
- erikoisupseerit 
- opistoupseerit 
- aliupseerit 
- siviilityöntekijät 
- sopimussotilaat 
- kumppanien työntekijöitä 

varuskunnassa noin 

172 
23 

174 
70 

141 
24 

130 

YHTEENSÄ 734 

Varusmiessaapumiserän tavoite-
vahvuus 1850 

Toimintamenomäärärahat 54,1 M€ 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

PORIN PRIKAATI 
Valmiusjoukkokoulutus 

orin Prikaati on maavoimien 
valmiusyhtymä, kansainvälisten 
kriisinhallintajoukkojen koulu
tus- ja perustamiskeskus sekä 

maavoimien sotilaallisten kriisinhallin- . 
taoperaatioiden kansallinen johtoporras. 
Prikaatin yhteydessä toimiva· Satakunnan 
nluetoimisto vastaa puolestaan maakunnan 
asevelvollisuusasioiden hoidosta. Prikaati 
on Satakunnan suurimpia työnantajia, jon
ka palkkalistoilla on tällä hetkellä runsaat 
420 Säkylän Huovinrinteellä työskentele
vää henkilöä ja lähes 700 maailmalla pal~ 
velevaa rauhanturvaajaa. 

Porin Prikaati on yksi niistä harvoista 
joukko-osastoista, joka toteuttaa puolus
tusvoimien kaikkia kolmea päätehtävää. 
Prikaatin ykköstehtävä on kotimaan puo
lustamiseen tarkoitettujen joukkojen kou
luttaminen. Vuosittain koulutetaan noin 
2 400 varusmiestä ja runsaat 1 000 reser
viläistä. Tällä hetkellä valtaosa varusmie
histä tulee Varsinais-Suomesta. Huovin
rinteen mäntykankailla heidät koulutetaan 
jalkaväen sekä pioneeri- ja viestiaselajien 
eri tehtäviin. Heinäkuun saapumiserässä 
palveluksensa aloittaa 200 - 300 vapaeh
toista, pääsykokeiden kautta Suomen Kan
sainvälisiin Valmiusjoukkoihin hakeutu
nutta asevelvollista. 

Porin Prikaatin kaikissa kolmessa varus
mieskoulutusta antavassa joukkoyksikössä 
koulutetaan jalkaväen taistelijoita. Näistä 
Satakunnan Jääkäripataljoona on keskit
tynyt pelkästään jalkaväen taist~lij_oiden j_a 
Suomen Kansainvälisiin ValmmsJoukko1-

hin sijoitettavien varusmiesten koulutuk
seen. Länsi-Suomen Viestipataljoonaan 
kuuluvassa Kranaatinheitinkomppaniassa 
annetaan kranaatinheitinkoulutusta ja Sa
takunnan Pioneeripataljoonan Panssarin
torjuntakomppaniassa koulutetaan panssa
rintuhoojia. · 

Satakunnan Jääkäripataljoona koos
tuu kolmesta jääkärikomppaniasta. 
1.Jääkärikomppaniassa koulutetaan Suo
men Kansainvälisiin Valmiusjoukkoihin 
sijoitettavia vapaaehtoisia varusmiehi_ä. 
Ennen kansainvälisen koulutuksen aloit
tamista jokainen heistä saa koulutuksen 
omaan sodan ajan tehtäväänsä jääkäri yksi
kössä. 2. Jääkärikomppania kouluttaa pans
saritiedustelijoita ja kuljetuspanssariajo
neuvojen kuljettajia. 3.Jääkärikomppania 
kouluttaa kustakin saapumiserästä sodan 
ajan jääkärikomppanian henkilöstöä. 

RAUHANTURVAAJIA JOHDETAAN 
HUOVINRINTEELTÄ 

Vuoden 2008 alussa toteutetun johta
mis- ja hallintojärjestelmän käyttöönoton 
myötä Porin Prikaatin velvoitteet sotilaal
lisen kriisinhallinnan osalta lisääntyivät 
merkittävästi. Tätä nykyä prikaati toimii 

187 



maavoimien johdossa olevien sotilaallis
ten kriisinhallintajoukkojen kansallisena 
johtoportaana. Rooli on sama, mikä oli 
aiemmin Puolustusvoimien Kansainväli
sellä Keskuksella. Kriisinhallintaa koske
vissa asioissa Porin Prikaatin komentaja 
on suoraan maavoimien komentajan alai
suudessa. Prikaatiin on myös perustettu 
operaatiokeskus, jonka välityksellä on 
mahdollista seurata ympärivuorokautises
ti operaatioalueiden tilannetta ja ylläpitää 
lähes reaaliaikaista tilannekuvaa. 

Porin Prikaatiin 1.1.2007 perustettu 
Kriisinhallintakeskus toteuttaa maavoi
mien uusien, kriisinhallintaoperaatioihin 
tarkoitettujen joukkojen perustamisen ja 
johtaa käynnissä olevien operaatioiden 
vaihtohenkilöstön koulutuksen. Vuosittain 
koulutetaan lähes 800 uutta rauhanturvaa
jaa. Koulutus kestää tehtävästä ja operaa
tiosta riippuen 1 - 4 viikkoa, ja pääosa 
siitä järjestetään Porin Prikaatissa. Vies
tikoulutus järjestetään Viestirykmentissä 
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Riihimäellä ja EOD-koulutus Pioneeri 
rykmentissä Keuruulla. Osa koulutukses 
ostetaan puolustusvoimien ulkopuolel 
kuten esim. tietyt asentajakurssit. 

Ennen vaihtohenkilöstön koulutukse 
aloittamistaKriisinhallintakeskuksened 
taja käy paikan päällä operaatiossa selvit 
tämässä viimeisimmän tilanteen ja koulu 
tustarpeet. Näin pyritään varmistamaan se, 
että vaihtohenkilöstö saa ajanmukaisen ja 
tuleviin haasteisiin mahdollisimman hyvin 
vastaavan koulutuksen jo kotimaassa. 
Periaatteena on, että tiettyihin erityisteh 
täviin lähtevä henkilöstö osallistuu en
nen rotaatiokoulusta Puolustusvoimie 
Kansainvälisen Keskuksen järjestämäll 
omaan tulevaan tehtäväänsä valmistavall 
kurssille. Täten esimerkiksi sotilastarkkai• 
lijoiksi lähetettävät osallistuvat Tuusulassa 
järjestettävälle UNMOC-kurssille (United 
Nations Military Observer Course) ja yh
teysupseereina toimivat PfPCLC-kurssill 
(PfP Coordination, Liaison, and Cooperlf 

·f. 
Porin Prikaatin 

ykköstehtävä on 
kotimaan puolus
tamiseen tarkoi
tettujen joukkojen 
kouluttaminen. 

Prikaatiin kuulu
van Länsi-Suomen 
Viestipataljoonan 
Kranaatinheitin
komppaniassa an
netaan kranaatin
heitinkoulutusta . 
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110n Course). 
Jokaisen rauhanturvaajaksi lähettävän 

1-.oulutukseen kuuluu sotilaan perustaitojen 
kertaaminen. Tähän sisältyy mm. aseen
käsittelyä ja ammuntaa sekä suojelu- ja 
lääkintäkoulutusta. Porin Prikaatin oman 
henkilöstön lisäksi kouluttajina toimii 
operaatioissa palvelevaa ja sieltä hiljattain 
kotiutunutta henkilöstö. 

VARUSMIEHILLE KRIISINHALLINTA
KOULUTUSTA VUODESTA 1996 

Suomen Kansainvälisten Valmius
joukkojen perustaminen ja sen varus
mieskoulutuksen aloittaminen liittyivät 
kriisinhallinnan muotojen muuttumiseen 
1990-luvun puolivälissä. Valmius puuttua 
entistä vaikeampiin kriiseihin kasvoi no
peasti ja samalla osallistuville joukoille 
asetettavat suorituskykyvaatimukset li
sääntyivät. Samoihin aikoihin laaditussa 
turvallisuuspoliittisessa selonteossa edus
kunnalle esitettiin valmiuksien kehittämis
tä aiempaa vaativampia rauhanturvatehtä
viä varten. Tavoitteena oli mm. parantaa 
valmiutta osallistua monipuolisiin ja mo
nikansallisiin rauhanturvatehtäviin myös 
tulevaisuudessa. 

Varusmiehille annettava kansainvä
linen valmiusjoukkokoulutus aloitettiin 
syksyllä 1996. Alkuvaiheessa koulutusta 
annettiin useissa eri joukko-osastoissa, 
ja osassa näistä koulutus ja koulutettavat 
oli siroteltu muun varusmieskoulutuksen 
sekaan. Jo seuraavassa saapumiserässä 
järjestelmää muutettiin siten, että valmi
usjoukkokoulutus annettiin erillisellä, 
palvelusajan loppuun sijoittuvalla kolmen 
kuukauden jaksolla. Palvelusaika oli tuol
loin 9 kk. Koulutusjärjestelmää muutettiin 
toistamiseen v. 2002, jolloin varusmiesten 

palvelusaika pidennettiin 12 kuukauteen 
ja kaikille annettiin vähintään ryhmänjoh
tajan koulutus. Ensimmäinen kansainvä
lisiin tehtäviin tuotettu jääkäripataljoona 
oli valmis v. 1998. Jo seuraavana vuonna 
YK-veteraaneilla täydennetty pataljoona 
lähetettiinkin Kosovon kriisinhallintaope
raatioon. 

VAIN HYVÄSTÄ SOTILAASTA VOI 
TULLA HYVÄ RAUHANTURVAAJA 

Porin ·Prikaatissa Satakunnan Jääkä
ripataljoonan l .Jääkärikomppania antaa 
varusmiehille ja vapaaehtoista asepalve
lusta suorittaville naisille kansainvälisen 
valmiusjoukkokoulutuksen. Ensin kuiten
kin jokainen heistä saa koulutuksen omaan 
sodan ajan tehtäväänsä kotimaan puolus
tamiseksi. Kaikki koulutukseen valitut 
ovat vapaaehtoisia. Palvelukseen astutaan 
kerran vuodessa heinäkuun saapumiseräs
sä. Hakeutuminen tapahtuu ennen palve
lukseen astumista. Pääsykoe järjestetään 
vuosittain huhtikuussa, ja siihen on osal
listuu 450 - 600 henkilöä. Pääsykokeessa 
on läpäistävä psykologiset testit, joissa 
mitataan oppimis-, johtamis- ja paineen
sietokykyä. Englannin kielen testin läpäi
semiseen riittää hyvin koulussa hankittu 
kielitaito. Fyysinen kunto mitataan juok
su- ja lihaskuntotesteissä. Jokainen osakoe 
on suoritettava hyväksytysti. 

Koulutuksen perusajatus on, että vain 
hyvästä sotilaasta voi tulla hyvä rauhan
turvaaja. Peruskoulutuskauden sekä aliup
seeri- ja reserviupseerikurssien koulutus 
toteutetaan yleisten koulutussuunnitelmi
en mukaisesti. Johtajakoulutuksen jälkeen 
on kolmen kuukauden mittainen erikois
ja joukkokoulutuskausi. Tällä jaksolla 
koulutetaan tarvittavat erikoistaidot, mm. 
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joukon käyttämien ajoneuvojen kuljetta
jakoulutus, lääkintäkoulutus, monipuoliset 
aseenkäsittelytaidot sekä harjaannutaan 
joukkona toimimisessa. Näiden kausien 
koulutukseen sisältyy myös kansainväli
sen koulutuksen perusteita. 

Palvelus huipentuu 16 viikon mittaiseen 
kansainväliseen koulutuskauteen , jonka 
tavoitteena on antaa perusteet toiminnalle 
eri kriisinhallintaoperaatioissa. Koulutus
ta kehitetään jatkuvasti suomalaisten eri 
operaatioista saamien kokemuksien sekä 
palautteen perusteella. Yksikön henkilö
kunnalla on monipuolinen kokemus krii
sinhallintatehtävistä. Koulutuksessa hyö
dynnetään myös eurooppalaisten maiden 
kokemuksia Irakin ja Afganistanin operaa
tioista. 

MONIPUOLINEN JA 
NOUSUJOHTEINEN KOULUTUS 

Kriisinhallintakoulutusta varten Huo
vinrinteen harjoitusalueelle on rakennettu 
olosuhteet, joissa voidaan harjoitella elä
mistä maailman eri kriisinhallintaoperaa
tioiden tukikohdissa. Harjoituksien tilan
teena on kuviteellinen kriisi kahden maan 
välillä Lounais-Suomen alueella. Koulu
tuksen edetessä yleistilanne säilyy sama
na, mutta alkuvaiheen rauhallisista ope
raatioista kehittyy vähitellen Afganistanin 
kaltainen operaatio, jossa myös kriisinhal
lintajoukkoa vastaan kohdistuu aseellinen 
uhka. 

Koulutus on nousujohteista, alkaen 
perusharjoituksissa opetettavista henki-

KRIISINHALLINTAHENKILÖSTÖ 04 
MARRAS 08 

SUDAN 
UNMIS 

1 
2005-

TSHAD 
EUFOR 

TCHAD/RCA 
60 

2007 

LIBERIA 
UNMIL 

2 
2003 • 
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KOSOVO 
KFOR 
432 

1999-

LÄHI-ITÄ 
UNTSO 

13 
1967-

GEORGIA 
MtG 
2 

2008 

~ 

AFGANISTAN 
ISAF 
110 

2002-

KASHMIR 
UNMOGIP 

5 
1961-
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lökohtaisista taidoista . Siinä painotetaan 
voimankäytön taitojen ja -sääntöjen, oman 
esiintymisen, neuvottelutaidon ja tulkin 
käytön sekä englanninkielisen viestilii
kenteen osaamista. Ensimmäisessä kriisin
hallintaharjoituksessa keskitytään ryhmän 
taitojen opettamiseen. Aiheina ovat henki
lö- ja ajoneuvotarkastuspisteen toiminta, 
jalka- ja ajoneuvopartion toiminta sekä 
tilannejohtajan johtamistoiminta. 

Seuraavissa vaativammissa harjoituk
sissa roolipelaajat kuvaavat eri osapuol
ten toimintaa, jolloin joukko harjaantuu 
toimialueella eteen tulevien tehtävien ja 
ongelmien ratkaisuun pitkäkestoisissa 
harjoituksissa. Uutena asiana opetetaan 
joukonhallintaa sekä kohteen suojaamis-, 
etsintä- ja saatto-operaatioiden toteuttami
nen joukkueen voimin. Viimeisissä harjoi
tuksissa toimitaan myös Säkylän kunnan 
alueella siviiliyhteiskunnan keskellä kuten 
Kosovossakin ja muissa kriisipesäkkeissä. 

Valmiusjoukkokoulutuksessa olevien 
varusmiesten palvelus huipentuu kansain
väliseen harjoitukseen, jossa punnitaan 
yhteistyökyky ulkomaalaisten kanssa sekä 
opittujen taitojen hallinta mahdollisimman 
aidoissa tilanteissa. Kotimaassa järjestet
tyjen kahden Nordic Peace -harjoituksen 
lisäksi joukot ovat osallistuneet Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa, Liettuassa ja Puolas
sa järjestettyihin harjoituksiin. 

Kaiken kaikkiaan Porin Prikaatissa an
nettava kansainvälinen koulutus on mo
nipuolinen ja haastava vaihtoehto perin
teiselle varusmiespalvelukselle. Kaikista 
koulutukseen osallistuneista reilu kolman
nes on palvellut kriisinhallintatehtävässä 
1 - 2 vuotta kotiutumisensa jälkeen. Hei
näkuussa 2008 palveluksensa päättäneestä 

ikäluokasta lähes 30 lähti alle kuukausi 
kotiutumisensa jälkeen Kosovoon ja Tsha
diin. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilöstö (marraskuu 2008) 
- upseerit 116 
- opistoupseerit 129 
- erikoisupseerit 13 
- aliupseerit 42 
- siviilit 107 
- sopimussotilaat 22 
Kriisinhallintaoperaatoissa palvelevat 

679 

Kaikki yhteensä 1108 

Varusmiessaapumiserien keskimää
räiset vahvuudet 2008: 
tammikuu 1 050 heinäkuu 1 300 

Kriisinhallintaoperaatioiden vaihto
henkilöstön koulutus 
- vuosittain noin 800 henkilöä 

Vuoden 2008 budjetti 145,1 M€ 
* Kotimaan toimintamenot 16,3 M€ 

- palkat 15,7 M€ 
- kiinteistömenot 6,5 M€ 

* Sotilaallisen kriisinhallinnan 
- kalusto- ja hallintomenot 46,5 M€ 
- palkat 52,5 M€ 
- kotimaan kulut (sisältäen alkuvuo-

desta valmiudessa olleen 
Pohjoismaisen taisteluosaston) 

7,6M€ 
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PANSSARIPRIKAATI 
Panssarijääkäri 

H 
ämeenlinnasta noin 10 km:n 
päässä Hattulan kunnassa 
Parolan~m_nme~la sijaitseva 
Panssanpnkaati on maavoi

mien mekanisoitujen taisteluosastojen ja 
ilmatorjunnan koulutuskeskus. Panssari
prikaatissa annetaan koulutusta 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
Hämeen sekä Uudenmaan alueilta, mutta 
muualtakin tuleville löytyy tilaa. 

Panssariprikaatin tärkeintä koulutus
kalustoa ovat taistelupanssarivaunut, ryn
näkköpanssarivaunut, ilmatorjuntaohjuk
set, ilmatorjuntapanssarivaunut sekä muut 
ilmatorjuntajärjestelmät, panssarihaupitsit, 
tulenjohtopanssarivaunut sekä viestijärjes
telmät. Pääosaa edellä mainitusta kalustos
ta ei kouluteta missään muualla puolustus
voimissa. Prikaatin koulutuksen vahvuus 
j~ menestystekijä on aselajien yhteistoi
minta ja korkeatasoinen osaaminen. 

Panssariprikaatiin kuluu Esikunta, Hel
singin Ilmatorjuntarykmentti, Hämeen 
Panssaripataljoona, Jääkäritykistöryk
mentti, Parolan Pataljoona, Panssarikou
lu, Panssarisoittokunta, Huoltokeskus ja 
Kanta-Hämeen Aluetoimisto. 

Parolannummi on osa Hämeenlinnan 
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Laguksen nuolet. 

varuskuntaa, jonka päällikkö on Panssari
prikaatin komentaja. Hattulan lisäksi pri
kaatin osia sijaitsee Hämeenlinnassa, Hy
rylässä ja Lohtajalla 

PERINTEET VELVOITTAVAT 

Panssariprikaati vaalii jatkosodan Pans
saridivisioonan perinteitä. Panssaridivisi
oona perustettiin Äänislinnassa 28.6.1942 
ja sen ensimmäiseksi komentajaksi mää
rättiin Mannerheim-ristin ritari no: 1, ken
raalimajuri Ruben Lagus . 

Myös Panssariprikaatin joukkoyksi
köillä on omat perinteensä vaalittavana. 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti vaalii 
Helsingin ja Turun ilmatorjunnan sekä 
Panssari-ilmatorjunnan perinteitä. Hä
meen Panssaripataljoonan tehtävänä on 
vaalia suomalaisten panssarijoukkojen 
sekä suomalaisen Jääkäriliikkeen perin
teitä. Pataljoonan henkilökunnalla onkin 
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kunniatehtävä toimia Jääkärilipun kantaja
na merkittävimmissä paraateissa ja juhlati
laisuuksissa. Jääkäritykistörykmentti taas 
toimii Jääkäritykistön perinteiden vaalija
na. Parolan Pataljoonalla ja Panssarikou
lulla on omat tehtävänsä huollon aselajin 
sekä panssarialankoulutuksen perinneken
tässä. 

MEKANISOIDUN TAISTELUOSAS-
TON KOULUTTAMINEN PANSSARIPRI
KAATISSA 

Mekanisoidun taisteluosaston joukot 
koulutetaan Panssariprikaatin viidessä 
joukkoyksikössä: Panssarikoululla, Hä
meen Panssaripataljoonassa, Jääkäritykis
törykmentissä, Parolan Pataljoonassa, ja 
Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä. 

f\mssdrt\Ju11uLllfllppdtu,l 

PANSSARIKOULU - JOH'I;AJIEN 
KOULUTTAJA 

Panssarikoulu kouluttaa mekanisoidun 
taisteluosaston johtohenkilöstöä aina jouk
kueen varajohtajasta taisteluosaston ko
mentajaan. Lisäksi Panssarikoulu toteuttaa 
Mekanisoidun taisteluosaston sotavarus
tuksen tutkimus- ja kehittämistehtävät. 

Panssarikoulun järjestämillä Panssa
rireserviupseerikursseilla koulutetaan 
Mekanisoidun taisteluosaston joukkueen 
johtajat ja - varajohtajat, tulenjohtajat ja 
panssaritiedusteluryhmien johtajat. Up
seerioppilaille annetaan yleisen reserviup
seerikoulutuksen lisäksi koulutushaara
koul utusta panssarijääkäri-, panssarivau
nu-, panssaritiedustelu- , panssaritulenjoh
to-, panssariviesti- ja panssaripioneerilin
joilla. 

• 29 kPL LfOP .ARO 2A4 
-47 kPLBMP-2 
• S l<Pl BMP-ITJ/T.U 
-621<Pl.MH.BV 
• 91<PLMH.Bu 
• 7 BTR SOPUM 

3 l<Pl ITPSV 90 
• 2 l<Pl SILT APSV 

2 l<Pl RAIVPSV 
4 l<Pl HINAUSPSV J\IBT NTSS 

- ISl<Pl.122PSH74 
• 10 kPL RSl<RH 

19 1 panssaroitua ajoneuvoa ja 1097 taistelijaa 

Mekanisoidun taisteluosaston kokoonpano. 
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Upseerien peruskoulutuksen aikana 
Panssarikoululla panssariopintosuunnan 
kadetit saavuttavat kahden panssarikalus
~on ~rityisluvat, panssarivaunujen koulu
Ja tmsteluammuntojen johtamisoikeudet ja 
he tutustuvat mekanisoidun yksikön kou
lutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Koul~t~svaiheen jälkeen he ovat sijoitus
k:lp_msia mekanisoidun yksikön päällik
ko- Ja varapäällikkötehtäviin. 

Upseerien peruskoulutuksen maiste
rivaihe_essa Panssarikoululla opetetaan 
kadeteille Mekanisoidun taisteluosaston 
taktii~~a eri taistelulajeissa. Lisäksi pe
rehdytaan Mekanisoidun taisteluosaston 
e~~kunnan työskentelyyn. Sotilaspedago
g~!kassa _p~neudutaan mekanisoidun yksi
~on va~tivien harjoitusten suunnitteluun ja 
JOhtarruseen sekä vahvennetun joukkueen 
amm~ntojen suunnitteluun ja johtamiseen. 
. Ahupseerien koulutusjärjestelmän en

simmäisessä vaiheessa (SAMOJl) anne
taa~ Panssarikoululla aliupseereille pans
~anvaunukaluston perus- ja tarvittaessa 
Jatkokoulutus yhdessä kadettien kanssa 
sekä_ pan~sariyksikön joukkueenjohtajan/
v~aJohtaJan tehtäviin tarvittava koulutus. 
Toisessa vaiheessa (SAMOJ2) Panssari
koululla aliupseerien koulutus painottuu 
koulutustaidon lisäksi myös panssarikalus
ton kunnossapitoon. Kolmannessa vaihees
sa (SAMMO) Panssarikoululta valmistuu 
pa~ssru:ialan erikoisosaajia erityisesti pans
sanyksikön panssarimestarin tehtäviin. 

Palkatun henkilökunnan peruskoulu
tuksen lisäksi Panssarikoulu vastaa Meka
nisoid~n taisteluosaston johto- ja esikun
tahenkilöstön täydennyskouluttamisesta. 
Panssarikoulu toimeenpanee mm. sodan 
ajan pataljoonan komentajakurssin meka
nisoidu~ linjan opetuksen. Samassa yh
teydessa toteutetaan mekanisoidun patal-
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joonan huoltopäälliköiden opetustilaisuus 
mekan~so~dun yksikön päällikkökurssi j; 
~ek~~ismdun yksikön huoltojoukkueen 
JOhtaJien opetustilaisuus. Lisäksi Pans
sarikoulu kouluttaa mekanisoidun tais
teluosaston päällystöä kartta- ja käsk _ 
n_antoharjoi~ks_is~a, komentaja-/esikun~ 
simulaattonharJmtuksissa ja taisteluhar
joi tuksissa. 

HÄMEEN PANSSARIPATALJOONA _ 
MEKANISOIDUN TAISTELUOSASTON 
ISKUPORTAAN KOULUTTAJA 

Hämeen Panssaripataljoona vastaa Me
~anisoi~ujen taisteluosastojen iskuportaan 
JOUkkoJen kouluttamisesta. Nämä joukot 
kou~u~et~_an pataljoonan kolmessa perus
yksikossa: Panssarijääkäri-, Panssarivau
nu- . j~ Panssaripioneerikomppaniassa, 
Monma1se~ teknisen kaluston koulutus ja 
kunnossapito vaatii ammattitaitoa mää
rätietoisuutta sekä vastuuntuntoa ~ vuo
sikymmenten kokemuksesta syntynyttä 
panssariosaamisen kulttuuria. 

Pyrit~ä~ssä hallitsemaan kiivasrytmistä 
~~nssanta.J.stelua ovat yhteistoimintahar
J01tukset iskuportaan joukkojen koulutuk
se_n avaintekijöitä. Näissä harjoituksissa 
~~-st~l~p~ssarivaunumiehistöt, panssari
Jaäk~t . Ja_ taistelupioneerit harjoittelevat 
~hteistmmmtaa Panssariprikaatin muiden 
JOu~oyksiköiden kanssa. Myös yhteiset 
harJmtukset Karjalan Prikaatin ja Porin 
Prikaatin joukkojen kanssa ovat osoittau
t~eet hyvin opettavaisiksi ja hyödyllisik
s1. 

Mekanisoidun taisteluosaston iskuvoi
ma perustuu kahden panssarivaunu- sekä 
kahden panssarijääkärikomppanian tais
telu~n, jota eri aselajit tukevat. Osaston 
onnistuneen taistelun edellytyksenä on 
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iskuportaan voiman keskittäminen samalle 
alueelle, voimakas epäsuoran- ja suora
ammuntatulen käyttö sekä nopea liike 
panssarin suojassa. 

Panssarivaunukomppanian tärkeimpä
nä kalustona ovat Leopard 2 A4 -taiste
lupanssari vaunut. Leopard -vaunuilla on 
suuri tulivoima sekä hyvä pimeätoiminta
kyky. Komppaniaan kuuluu komentojouk
kue, kolme panssarivaunujoukkuetta sekä 
huoltojoukkue. 

Panssarijääkärikomppanian tärkeim
pänä kalustona ovat BMP-2 -rynnäkkö
panssarivaunut. Komppaniaan kuuluu 
komento- ja tukijoukkue, neljä panssa
rijääkärijoukkuetta sekä huoltojoukkue. 
Panssarijääkärikomppanian tukiosia on 
vahvistettu lisäämällä mm. tulitukiryhmä 
kahdella 81mm kevyellä kranaatinheitti
mellä ja panssarintorjuntaryhmä. 

Panssaripioneerikomppanian tärkeim
pänä kalustona ovat MT-LBV -kuljetus
panssarivaunut, BLG-60 siltapanssarivau
nut sekä T-55M -raivauspanssarivaunut. 
Taistelupioneerikomppanian tärkeimpänä 
tehtävänä on iskuportaan liikkeen edis
täminen. Taistelupioneerikomppaniaan 

kuuluu komento- ja huoltojoukkue, kaksi 
taistelupioneerijoukkuetta sekä kalusto
joukkue. 

PAROLAN PATALJOONA -
MEKANISOIDUN TAISTELUOSASTON 
HUOLLON KOULUTTAJA 

Mekanisoidun taisteluosaston huolto
joukot, pyöräajoneuvojen kuljettajat ja 
sotilaspoliisit koulutetaan Parolan Patal
joonassa. Mekanisoidun taisteluosaston 
huoltokomppaniaan kuuluu: huoltopalve
lujoukkue, täydennysjoukkue, kunnossa
pitojoukkue, kuljetusjoukkue ja ensihoito
joukkue. 

Huoltopalvelujoukkue vastaa taistelu
osaston huoltokomppanian johtamisjärjes
telmien toimivuudesta, komppanian omas
ta huollosta, lähettitoiminnasta, liikenteen 
opastuksesta ja kulunvalvonnasta. Joukku
eeseen kuuluu kaksi huoltopalveluryhmää 
muonitusryhmä ja sotilaspoliisiryhmä'. 
Joukkue koulutetaan sodan ajan kokoon
panossa suoraan sellaisenaan reserviin si
joitettavaksi. 

Täydennys joukkue vastaa mekanisoidun 
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taisteluosaston taistelukyvyn palauttami
sesta. Täydennysjoukkue täydentää tais
teluosaston ampumatarvikkeet, poltto - ja 
voiteluaineet, elintarvikkeet, talousveden 
ja toimistovälineet. Täydennysjoukkuee
seen kuuluu neljä taisteluvälineryhmää, 
polttoaineryhmä ja kaksi elintarvikeryh
mää. Joukkue koulutetaan pääosin Parolan 
Pataljoonan Huoltokomppanian täyden
n ysmieskurssilla. 

Kunnossapitojoukkue perustaa taistelu
osaston Huoltokomppanian alueelle paikat 
vaunujen, ajoneuvojen ja aseiden korjauk
sia varten sekä virtalähteiden varaamista 
varten. Lisäksi joukkue tukee yksiköitä 
liikkuvin korjauspartioin. Hinauspanssa
rivaunuja käytetään kaluston evakuointiin. 
Kunnossapitojoukkueeseen kuuluu kaksi 
panssarihuoltoryhmää, ajoneuvohuolto
ryhmä, panssarivaunuase- ja elektroniik
karyhmä sekä neljä hinauspanssarivau
nuryhmää. Joukkue koulutetaan pääosin 
Parolan Pataljoonan Huoltokomppaniassa. 
Hinauspanssarivaunumiehistöt koul ute
taan Hämeen Panssaripataljoonan Panssa
ripioneerikomppaniassa. 

Kuljetusjoukkueeseen kuuluu kaksi 
maastokuorma-autoryhmää, kolme kulje
tuspanssarivaunuryhmää, työkoneryhmä 
ja erikoiskuljetusryhmä. Joukkue koulu
tetaan pääosin Parolan Pataljoonan Auto
komppaniassa. 

Ensihoitojoukkueeseen kuuluu kaksi 
ensihoitoryhmää, leikkausryhmä ja eva
kuointiryhmä. Lääkintämiehet ja -aliup
seerit saavat peruskoulutuksen Hämeen 
Rykmentissä ensihoitopaikkaan ja -ase
maan. Jatkokoulutus sidontapaikkaan ja 
joukkosidontapaikkaan annetaan Parolan 
Pataljoonan Huoltokomppaniassa. Sairas
ajoneuvojen kuljettajat kouluttaa Parolan 
Pataljoonan Autokomppania. 
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TEKNIIKKAA, TIETOTAITOA JA 
TULIVOIMAA- JÄÄKÄRITYKISTÖ
RYKMENTTI 

Jääkäritykistörykmentti vastaa mekani
soitujen taisteluosastojen tulenkäyttö- ja 
johtamisjärjestelmän kouluttamisesta kol
messa perusyksikössä: Panssarihaupitsi
patterissa, Kranaa tinhei tinkomppaniassa 
ja Panssariviestikomppaniassa. 

Rykmentin koulutuskalusto on ainutlaa
tuista koko valtakunnassa ja kokonaisuu
dessaan teloilla liikkuvaa. Koulutuksessa 
hyödynnetään erilaisia simulaattoreita 
sekä sisätiloissa että maastoharjoituksissa. 
Pääkoulutuskalustoa ovat panssarihau
pitsit, komentopaikkapanssarivaunut, tu
lenjohtopanssarivaunut, raskaat ja kevyet 
kranaatinheittimet, miehistönkuljetusvau
nut sekä nykyaikaiset viestijärjestelmät 
viestiasemavaunuineen. 

Panssarihaupitsipatteri kouluttaa pans
sarihaupitsiryhmiä ja tykistöpatterin mui
ta osia mekanisoitujen taisteluosastojen 
panssarihaupitsipatteristoihin. Yksikön 
koulutuskalustona ovat panssarihaupitsi 
(122 PSH 74), telakanuuna (152 TELAK 
91), tykistön komentopaikka- ja mittaus
panssarivaunu (MTLBU) sekä kuljetus
panssarivaunu MTLBV. 

Kranaatinheitinkomppania kouluttaa 
mekanisoidun taisteluosaston kranaatin
heitinkomppanian osat sekä panssarijää
käri- ja panssarivaunukomppanioiden 
panssaritulenjohtoryhmät. Yksikön kou
lutuskalustona ovat kranaatinheittimet 
kuljetuspanssarivaunu (MTLBV), tykistö~ 
komentopaikkapanssarivaunu (MTLBU) 
sekä BMP 1-tulenjohtopanssarivaunu. 

Panssariviestikomppania antaa vaativaa 
ja monipuolista viestikoulutusta. Komppa
nia vastaa mekanisoitujen taisteluosastojen 
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johtamisjärjestelmien rakentamisesta ja 
ylläpitämisestä. Koulutuksessa hyödynne
tään tietotekniikkaa ja nykyaikaisia viesti
ratkaisuja sekä kasarmilla että maastossa. 

Yksikön koulutuskalustona, ovat BTR 50-
viestiasema- ja esikuntapanssarivaunu eri 
versioineen sekä tykistön komentopaikka
panssarivaunu MTLBU. 

122 PSH 74 tuliasemassa. 

MEKANISOIDUN TAISTELUOSASTON 
ILMATORJUNTA- HELSINGIN 
ILMATORJUNTARYKMENTTI 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Pans
sari-ilmatorjuntapatteri kouluttaa Mekani
soidun taisteluosaston ilmatorjuntajoukot. 
Mekanisoituun taisteluosastoon kuuluu 
ilmatorjuntapanssarivaunujoukkue ITPSV 
(90) "Marksman" -kalustolla sekä yksi 
patteri 23ITK61 "SERGEI" -kalustolla . 
Tämän lisäksi taisteluosastolle voidaan 
alistaa muitakin ilmatorjuntajoukkoja. 

Ilmatorjuntapanssari vaunu joukkueen 
päätehtävänä on taisteluosaston iskevän 
kärjen suojaaminen, valmistautumistehtä
väksi voidaan joukkueelle antaa maahan-

laskuntorjunnan tukemistehtävä vaunu
ryhmällä. 

Ilmatorjuntapanssarivaunu 90, kut
sumanimeltään "MARKSMAN", jatkaa 
Parolannummella kunniakkaita panssari
ilmatorjunnan perinteitä. Varusrnieskou
lutus aloitettiin vuonna 1992 ja vaunu on 
osoittanut nimensä mukaisen tarkkuutensa 
ja tehokkuutensa mm. Lohtajan ilma-am
munnoissa. 

Mekanisoidun taisteluosaston ilmator
juntapatteriin kuuluu yhdeksän tulivoi
maista 23ITK61 - ilmatorjuntakanuunaa 
jaettuna kolmeen tulijaokseen sekä joh
topaikka ja huoltojaos. Patteria käytetään 
Mekanisoidussa taisteluosastossa panssa-
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rihaupitsipatteriston suojana sekä huolto
kuljetusten suojaamiseen. 

Varhaisessa vaiheessa aloitettavaa maa
lilentokoulutusta täydentää jaossimulaat
torikoulutus. Simulaattorikoulutuksessa 

voidaan mallintaa todella monipuolis 
ympäristö- ja maalitilanteet. Lisäksi saa 
daan tarkat tiedot yksittäisen taistelijan 
suorituksesta. Järjestelmä on tulenkäytön 
kouluttamisessa ehdottoman tärkeä. 

MARKSMAN ampuu Lohtajalla . 
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TIETO NURKKAUS 
VUOSI 2009 

Palkattu henkilöstö: 
- upseerit 
- erikoisupseerit 
- opistoupseerit 
- aliupseerit 
- siviilityöntekijät 

163 
34 

194 
70 

117 

- sopimussotilaat 6 
- kumppanien työntekijöitä 

varuskunnassa noin 130 
YHTEENSÄ 714 

Varusmiessaapurniserän tavoite-
vahvuus 2 x 1225 
Toirnintamenomäärärahat 

noin54M€ 
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HÄMEEN RYKMENTTI 

U rheilujääkäri 

H 
ämeen Rykmentin päätehtävä
nä on ~oulutt~a Pu~lus~usvoi
mien Ja RaJavart1ola1toksen 
henkilökuntaa sekä asevel

vollisia huolto-, logistiikka-, tiedustelu-, 
liikunta- , sotilasmusiikki- sekä sotilaspo
liisialan rauhan ja sodan ajan tehtäviin. 
Hämeen Rykmentti on keskikokoinen ja 
itsenäinen joukko-osasto, johon kuuluu 
Esikunta sisältäen Päijät-Hämeen aluetoi
misto, Hämeen Ratsujääkäripataljoona ja 
Huoltokeskus sekä erikoiskoulutusta anta
vat toimialakoulut; Huoltokoulu, Urheilu
koulu ja Sotilasmusiikkikoulu. 

Rykmentissä järjestetään vuosittain hen
kilökunnan kursseja noin 50 kpl ja muita 
opetustilaisuuksia noin 40 kpl, joissa op
pilaita on yhteensä lähes 2000. Varusmies
kursseja järjestetään vuosittain noin 35 
kpl, joissa koulutetaan 1000 - 1500 varus
miestä. Kutsuntojen ja erikoishaun kautta 
rykmentissä palvelee vuosittain omia va
rusmiehiä noin 700. 

URHEILUKOULU 

Urheilukoulu on nuorten huippu-urhei
lijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakun
nallinen valmennuskeskus. Se toimii 
ikäluokkansa parhaiden urheilijoiden va
rusmiespalveluspaikkana. Urheilukoulun 

sotilaskoulutuksen päämääränä on koulut
taa tehtävänsä hallitsevia taistelijoita sodan 
ajan tiedustelu joukkojen kokoonpanoihin . 

Urheilukouluun kuuluu kaksi tieduste
lukomppaniaa, joista 1. Tiedustelukomp
pania muodostuu talvilajien urheilijoista 
ja 2.Tiedustelukomppania kesälajien ur
heilijoista. Urheilukoulun Kurssi- ja tut
kimusosasto vastaa Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen henkilökunnan liikun
ta-alan koulutuksesta. 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 
ohjaa upseerin perusopintoja ja tutkintoi
hin johtavaa opetusta Maanpuolustuskor
keakoulun johtosäännön edellyttämällä 
tavalla. Maasotakoulun johtaja ohjaa opis
toupseerin tutkintoihin johtavaa opetusta 
Maasotakoulun johtosäännön edellyttä
mällä tavalla sekä maavoimien aliupseerin 
virkoihin kuluvaa koulutusta. Pääesikun
nan henkilöstöosasto ohjaa valtakunnalli
sesti liikunta-alan koulutusta. 

Urheilukoulussa palvelevien varusmies
ten koulutus suunnitellaan ja toteutetaan si
ten, että sotilaskoulutus ja urheiluvalmen
nus tukevat toisiaan. Pääosa varusmiehistä 
koulutetaan reservin johtajiksi. Miehistö
koulutukseen valitaan saapumiserää kohti 
enintään 20-30 varusmiestä. Sotilaskoulu-
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tuksessa pääosa ajasta käytetään tieduste
lun käytännön taitojen harjoitteluun . 

Palvelusajan ja koulutuksen jaksottelu 
on rakenteeltaan sama kuin varusmieskou
lutuksen yleinen jaksottelu. Koulutuskau
sien pituudet ovat kuitenkin poikkeavat. 
Peruskoulutuskausi ja Aliupseerikurssin I 
jakso ovat pituudeltaan kumpikin 10 viik
koa. Aliupseerikurssin II jakson pituus on 
18 viikkoa ja Reserviupseerikurssin pituus 
23 viikkoa. Normaalia pidemmät koulutus
kaudet mahdollistavat sotilaskoulutuksen 
ja urheiluvalmennuksen yhteensovittami
sen. Johtajakoulutusta tukee myös varus
miehille annettava valmentajakoulutus. 

Varusmiehet suorittavat palvelusaika-
naan seuraavat tutkinnot: 

- sotilaan perustutkinto 
- tiedustelijan koulutushaaratutkinto 
- aliupseerin tutkint 
- reservin upseerin tutkinto 
- miehistökoulutuksen koulutushaara-

tutkinnot ja 
- I -tason valmentajatutkinto. 

Koulutuskausien päämäärät ja tavoit 
teet vastaavat Puolustusvoimien tieduste 
lualan kolutustavoitteita. Koulutettavi 
tulee hallita tehtävänsä mukaiset mieskoh 
taiset tiedustelijan taidot joukon osana 
Koulutettavien tulee olla sijoituskelpois 
joukkotuotannon mukaisiin tehtäviin va 
rusmiespalveluksen päätyttyä. Urheilu 
kouluun voidaan valita valintakokeide 
perusteella ikäluokan parhaat urheilijat 
niin fyysisesti kuin henkisesti. Valitut ur
heilijat ovat oppineet suoriutumaan kiJ. 
pailuissa ja tiukoissa painetilanteissa omia 
kykyjään hyödyntäen. Urheilijoiden mo
tivaatio, paineensietokyky ja oppimishalU 
mahdollistavat nopeatempoisen koulutuk
sen ja sen avulla on saavutettu hyviä kou
lutustuloksia . 

Urheilukoulu on osana kansallista val
mennuskeskusjärjestelmää. Se tukee edus-

Uimpötähystykseltä suojattu tähystyspaikka. 
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tusurheilua mahdollistamalla lahjakkaiden 
urheilijoiden nousujohteisen valmentau
tumisen varusmiespalveluksen aikana. 
Noin puolet palvelusajasta on käytettä
vissä urheiluvalmennukseen ja kilpailui
hin. Urheilukoulu pyrkii mahdollistamaan 
huippu-urheilijoiden valmentautumisen ja 
osallistumisen kilpailutoimintaan sotilas
koulutuksen sallimissa rajoissa. 

l' IEDUSTELUKOULUTUKSEN 
TOTEUTUS 

Urheilukoulun Tiedustelukomppani
oiden koulutukseen kuuluu viidestä yh
deksään tiedusteluharjoitusta. Perusteiden 
opettaminen toteutetaan Urheilukoululle 
rakennetuissa tunnistamis- ja viestiluo
kissa. Tiedusteluharjoitukset muodostuvat 
nousujohtoisen koulutuspaketin tiedusteli
jan perustaitojen opiskelusta - tiedustelu
ryhmän taisteluammuntoihin. Osa harjoi
tuksista toteutetaan tiedustelukomppanin 
kokoonpanossa valtakunnallisiin harjoi
tuksiin osallistuen. 

Tiedusteluharjoitukset toteutetaan yleen
sä Länsi- ja Itä-Suomen Sotilasläänin alu
eilla tukeutuen alueella olevien joukkojen 
harjoitustoimintaan tai osallistuen alueelli
siin harjoituksiin. 

Tiedusteluampumaharjoituksia on saa
pumiserällä vähintään kaksi ja niistä en
simmäisen tarkoituksena on opettaa yk
sittäinen tiedustelija oman aseen nopeaan 
ja tehokkaaseen käyttöön sekä toimintaan 
tiedustelupartion irtautumistilanteissa. Jäl
kimmäisen ampumaharjoituksen teemana 
on tiedustelujoukon taistelu niin tieduste
luryhmän irtautumistilanteissa kuin yksit
täisten tarkka-ampujien tai tiedusteluosas
ton vaikuttamistehtävässä. 

TAVOITTEENAAJATTEL~VA 
TIEDUSTELUJOHTAJA + HAVU 

Urheilukoulun tiedustelukoulutuksessa 
opetetaan varusmiehet valitsemaan itse tie
dustelutehtävän aikana toimivia ratkaisuja 
tilanteen, olosuhteiden, maaston sekä mui
den seikkojen perusteella. Tätä toimintaa 
tukee myös varusmiehille annettava val
mentajakoulutus, jonka perusteella heidän 
tulee kyetä myös itse suunnittelemaan ja 
ohjaamaan oman lajiryhmänsa valmen
tautumista ja toimintaa kilpailuissa. Kou
lutuksella opetetaan heitä reflektoimaan 
kaikkea tekemiään ratkaisuja. 

Tulenjohtokoulutus ja vaikutusten 
analysointi taitojen opettaminen ovat kes
keisessä asemassa tiedustelujohtajien kou
lutuksessa. Tiedusteluryhmän on kyettävä 
johtamaan toiminta-alueellaan käyttöön 
saatavaa epäsuoraa tulta tai muita yhteisiä 
vaikuttamisen suorituskykyjä. Johtajien 
on kyettävä analysoimaan tilanne, maalit 
ja saavutettujen vaikutusten merkitystä. 
Tiedustelijat ovat syvälle alueelle ryhmi
tettyjä aktiivisia sensoreita, joiden suori
tuskykyyn luotetaan. 

Urheilukoulun antamassa tiedustelukou
lutuskessa painotetaan eritysesti toimivaa 
tiedustelun viesti!iikennettä tiedustelu
osaston ja komentopaikan välillä. Tiedus
telujärjestelmän onnistumiselle luodaan 
edellytykset käytössä olevan viestijärjes
telmän tuntemisella ja viestivälineiden hy
vällä käyttötaidolla. Tiedustelutoiminnalla 
saadut havainnot ja tiedustelutiedot on 
kyettävä välittämään viiveettömästi tarvit
sijoille. 

Urheilukoulussa koulutetaan kaikille va-
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Tiedustelija irtau
tumisammunnassa. 

ru~~iehille perusteet Sotilasläänin viesti
t01mmnasta . Viestikalustona ovat uusim
mat digit_aliset HF-radiot LV 64l ja uudet 
VHF radmt LV 241. Urheilukoulu osallis
tuu vu?sittain Viestirykmentin ja valmius
yhtym1en väliseen valtakunnalliseen HF
kaukoliikenneharjoitukseen. 

KOULUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

Urheilukoulun tiedustelukoulutus aloite
t~an peruskoulutuskaudelta. Koulutus so
tilaan perustaitoihin ja -tietoihin on raken
~ettu siten, että se luo perusteita tulevalle 
t1edustelukoulutukselle. 

Aliupseerikurssin 1. jaksolla tiedustelu
koulutus aloitetaan täysipainoisesti koulut-
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taen jokainen oppilas tiedustelijaksi sekä 
antaen perusteet johtaa tiedustelupartiota 
Jakso päätetään tiedustelijan koulutushaa-~ 
ratutkintoon. 

Aliupseerikurssin 2. jakson aikana jokai
nen koulutetaan kykeneväksi tiedustelu
~artion johtajaksi sekä annetaan perusteet 
JOhta~ ~yö_s ti~dusteluryhmää. Aliupseeri
kurssilla enko1stutaan tiedustelutoiminnan 
erit~i~taitoihin. Erikoistumislinjoja ovat 
rad1stit, tarkka-ampujat, tulenjohtajat sek·· 
lääkintämiehet. a 

A?1muntaa harrastavat urheilijat valitaan 
usem tarkka-ampujalinjalle. Heidän kou
lu~us voi painottua tarkka-ampujan toi
~mta~n taistelukentällä , ampumataito on 
JO usem huippuluokkaa. Koulutus toteu-

X 
ll'laan tiedusteluryhmän käytössä olevalla 
kalustolla ampumaradalla, ampumakenttä
ulueilla sekä simulaattoriharjoituksissa. 
Tulenkäyttölinja harjaantuu ensisijaisesti 

epäsuoran tulenkäyttöön, tiedustelutehtävi
cn mukaisessa operatiivisessa tulenkäytös
sä. Koulutus ja harjoitukset muodostuvat 
lcoriakoulutuksesta, karttaharjoituksista ja 
käytännön tulenjohtoharjoituksista ampu
maleireillä. Osa koulutuksesta toteutetaan 
tulenkäytön simulaattorissa. 
Lääkintälinjan pääasiallinen koulutus to

teutetaan Sotilaslääketieteen Keskuksen 
järjestämällä intensiivisellä tiedustelulää
kintäkurssilla. Tämän jälkeen opittua tai
toa ylläpidetään taistelu- ja ampumaleireil
lä. Kaikkien tiedustelijoiden koulutukseen 
sisältyy myös tiedustelun pioneeritaitojen 
opettelelu . Pioneerikoulutus muodostuu 
erilaisten miinojen käyttöstä, niiden tun
nistamisesta, räjäytystoiminnan, liikkeen
edistämisen ja linnoittamisen perusteista 
ja käytönnön harjoitteista. 

Radistilinja harjaantuu ensisijaisesti par
tioradistin toimintaan tiedusteluryhmässä 
digitaalisella HF-radiolla ja toissijaisesti 
koulutetaan toimintaan tukiasemaradisti
na . Johtajaksi koulutetut harjaannutetaan 
toimintaan yläjohtoportaan tiedusteluyksi
kön eri tehtävissä. Johtamisjärjestelmäym
päristöt muodostetaan komentopaikoille 
HF- radiotiellä ja johtamiseen käytetään 
Maavoimien MATI - johtamisjärjestel
mää. 

Zakopanen 1939 MM-viestihiihdon maa
ilmanmestarin ja Mannerheim-ristin ritari 
Olavi Alakulpin viitoittamalla tiellä myös 
tietoyhteiskunnan huippu-urheilija on oi
kein koulutettuna huippusotilas tieduste
lutehtäviin. 
ääkäriprikaati on Sodankylässä sijaitseva 

Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

TIETONURKKA.us 

Palkattu henkilöstö 
- upseerit 65 
- erikoisupseerit 15 
- opistoupseerit 91 
- aliupseerit 30 
- siviilit 70 
- sopimussotilaat 4 

YHTEENSÄ 275 

- henkilökunnan kursseja ja opetustilai
suuksia vuonna 2008 yhteensä 65 kpl, 
joissa oppilaita yhteensä noin 1700 
- valtakunnallisia ja alueellisia 
varusmieskursseja vuonna 2008 yh
teensä 31 kpl, joissa oppilaita 
yhteensä noin 900 
- varusmiessaapumiserien tavoitevah
vuudet 

- tammikuu 380 (sis. Urheilukoulun 
kesäkuun saapumiserän) 

- heinäkuu 350 (sis. Urheilukoulun 
lokakuun saapumiserän) 

- vuonna 2008 kertaus- ja vapaaehtoi
sissa harjoituksissa koulutettu 
yhteensä noin l 000 reserviläistä 
(yhteensä 3000 vrk) 
- toimintamääräraha 21 M€ 
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JÄÄKÄRIPRIKAATI 
Arktinen jääkäri 

J 
Puolustusvoimien pohjoisin jouk
ko-os~~t~ .. Joukko-osasto kouluttaa 
?~~r-~t~iv~sia joukkoja sodan ajan 
Jaakanprikaatiin sekä alueellisia 

yksiköitä Lapin vaativiin olosuhteisiin. 
Jääkäriprikaati myös tunnetaan Puolustus
voimissa arktiseen osaamiseen erikoistu
neena koulutuskeskuksena. 

Jääkäriprikaatin saapumiserän tavoite
vahvuus on noin 850. Vuoden 2009 alus
sa tavoitevahvuus laskettiin toistaiseksi 
730:een . Varusmiehistä noin 60 prosenttia 
tulee Pohjois-Pohjanmaan alueelta ja 40 
prosenttia Lapin alueelta. Palvelukseen 
astuvista alokkaista koulutetaan henkilös
tö sodan ajan prikaati 2005 organisaation 
mukaisiin jääkäri- , esikunta-, kranaatin
heitin- ja huoltokomppanioihin. Lisäksi 
koulutetaan_ hen_kilöstöä panssarintorjun
ta-, panssanntorJuntaohjus-, sissi-, tiedus
telu- ja sotilaspoliisijoukkoihin . Muut 
sodan ajan jääkäriprikaatin aselajijoukot 
ko~lutet~an Kainuun Prikaatissa Kajaanis
sa Ja Lapm llmatorjuntarykmentissä Rova
niemellä. 

Arktiseen sodankäyntiin liittyvä kou
lutuksen kehittäminen ja tutkimus on osa 
Jääkäriprikaatin toimintaa. Olosuhteet luo
vat e~nomaiset puitteet tutkimus- ja kehi
tystyolle · Jääkäri prikaatin arktinen osaami
nen näkyy kansainvälisen yhteistoiminnan 
lisääntymisenä talvikoulutuksen saralla. 

Puolustusvoimien rakennemuutoksen 

204 

astuttua voimaan vuoden 2008 alussa 
myös Jääkäriprikaatissa tapahtui muutok 
sia. Prikaatille käsketyt uudet tehtävät liit 
tyvät Ylä-Lapin aluetoimiston toiminnan 
aloittamiseen, Rovajärven harjoitus- ja 
ampuma-alueen hoitovastuun ottamiseen 
sekä huollon johtosuhteiden muutoksiin. 

KOULUTUS 

Jääkäriprikaatin jalkaväkijoukkoje 
koulutus aloitettiin vuoden 2008 alussa 
Maa~oimien ~udistuneen harjoitusjärjes4 

telman mukaisesti. Harjoitustoiminnan 
keskeisin peruste on maavoimien joukko
tuota~tosuunnitelma. Joukkoja harjoite
taan Joukkotuotannon mukaisissa kokoon
panoissa oikeassa toimintamaastossa ja 
olosuhteissa. 

Varusmieskoulutuksen painopisteenä 
?n sodan ajan suorituskykyisten joukko
~en tuottamisessa. Koulutuksessa korostuu 
Joukkotuotantokeskeisyys sekä koulutus
haarojen ja aselajien välinen yhteistoimin
ta. Lisäksi palvelusturvallisuus on keskeis
tä uudessa harjoitusrakenteessa. 
. Peruskoulutuskaudella opetetaan so

tilaan perustaidot, joten koulutus So
dankylässä ei juurikaan eroa muista jal-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

~ n väkijoukko-osastojen koulutuksesta. 
l liihtäminen ja pyöräily tulevat tutuiksi 
~ uikille sotilaille. Erikoiskoulutuskaudella 
siirrytään joukkotuotantokokoonpanoon. 
Kauden lopulla järjestetään aselajiharjoi
tus, jossa Jääkäriprikaatin jalkaväen jou
kot ja Kainuun Prikaatin pioneerijoukot 
harjoittelevat aselajien yhteistoimintaa 
joukkue- ja komppaniakokoonpanossa. 
Saapumiserän koulutus huipentuu joukko
koulutuskauden lopulla pidettävään yhty
mäharjoitukseen jossain osassa Pohjoisen 
Sotilasläänin aluetta. Vuoden 2008 ensim
mäinen yhtymäharjoitus PORTTI 08 jär
jestettiin kesäkuussa Kainuun alueella ja 
vuoden toinen yhtymäharjoitus SAVOT
TA 08 joulukuussa Taivalkosken - Pudas
järven alueella. Harjoitusten päämääränä 
on harjoituttaa esikuntia, johtoportaita ja 
joukkoja toimimaan sodan ajan olosuhteis
sa yhtymäkehyksessä. 

Panssarintorjuntaohjusjoukot osallistu
vat joukkokoulutuskaudella valtakunnalli
seen panssarintorjunta-ohjusharjoitukseen 
sekä tulenjohtueet ja kranaatinheitinkomp
pania tykistön ja kranaatinheittimistön 
sota- ja ampumaharjoitukseen. 

YLÄ-LAPIN ALUETOIMISTO 1 

Ylä-Lapin Aluetoimisto (YLAPALTS
TO) on Pohjois-Suomen Sotilasläänin 
alainen aluehallintoviranomainen ja osa 
Jääkäriprikaatin esikuntaa. Jääkäriprikaa
tin esikunnassa Ylä-Lapin Aluetoimisto on 
osa operatiivista osastoa. 

YLAPALTSTO:n päätehtävä on soti
laallisen maanpuolustuksen valmistelu ja 
asevelvollisuusasioiden hoitaminen yh
deksän pohjoisimman kunnan alueella. 
Aluetoimisto vastaa käskettyjen joukkojen 
perustamisesta ja käyttöönsä osoitettujen 
joukkojen johtamisesta. Aluetoimisto osal
listuu joukkojensa koulutusjärjestelyjen 
suunnitteluun, vastaa perustamisvastuul
laan olevien joukkojen sijoittamisesta sekä 
osallistuu käyttöönsä tulevien joukkojen 
henkilöstön ja ajoneuvojen sijoittamiseen 
ja vastaa käskettyjen harjoitusten toteutta-

misesta. 
YLAPALTSTO vastaa vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön ja -koulutuksen to
teutuksesta ja tuesta sekä yhteydenpidos
ta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen 
(MPK), vastuualueensa maanpuolus
tus järjestöihin ja reserviin sekä osallis
tuu maanpuolustuskurssien toteutukseen 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajan 

Ylä-Lapin Alue
toimiston opaste 
kertoo alueel
la käytettävistä 
kielistä: suomi , 
ruotsi, pohjois
saame, inarin
saame ja koltta
saame. 
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käskemällä tavalla. 
Ylä-Lapin Aluetoimiston vastuualue on 

muihin Puolustusvoimien aluetoimistoihin 
verrattuna pinta-alallisesti suurin, kun taas 
valvonnanalaisten määrä on valtakunnan 
pienin. Toimipisteestä Sodankylästä on 
matkaa Utsjoelle tai Kilpisjärvelle noin 
320 kilometriä linnuntietä. Pitkien etäi
syyksien takia korostuvat esimerkiksi ase
velvollisten asiakaspalvelussa puhelinneu
vonta ja kotisivut. 

Myös kolme eri saamenkieltä (poh
joissaame, inarinsaame ja koltansaame) 
tuovat oman mausteensa Ylä-Lapin alue
toimiston toimintaan. Aluetoimisto onkin 
parantamassa osaamistaan, jotta välitön 
asiakaspalvelu onnistuu myös saamen kie
lillä. Kaikki kutsuntaan liittyvät asiakirjat 
lähetetään saamenkielisille asevelvollisille 
käännettynä myös saamen eri kielille. 

ROVAJÄRVEN AMPUMA- JA HARJOI
TUSALUEEN HALLINNOINTI OSAKSI 
JÄÄKÄRIPRIKAATIN TOIMINTAA 

Maavoimien Esikunta vastaa ampuma
alueiden kehittämisestä valtakunnallisesti. 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta 
vastaa Rovajärven ampuma-alueen ke
hittämisestä. Rovajärven ampuma-alue 
on Maavoimissa luokiteltu kehitettäväksi 
alueeksi . Alueen vastuulliseksi hoitajaksi 
määrättiin vuoden 2008 alussa Jääkäripri
kaati. 

Rovajärven ampuma-alueella on tähän 
mennessä ammuttu 60 vuotta ja käyttöaste 
on ·edelleen yli 200 vuorokautta vuodessa. 
Alueen turvallisuudesta, käytöstä ja ylläpi
dosta sekä kehittämistyön toimeenpanosta 
vastaa prikaatin esikunnan huolto-osas
toon hallinnollisesti liitetty Rovajärven 
ampuma-aluetoimisto, jossa työskentelee 
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kolme sotilasta ja kaksi siviiliä. 
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta 

laatii vuosittaisen kehittämiskäskyn tavo1 
tetilan, Maavoimien Esikunnan ohjauks 
ja käyttäjiltä tulleiden esitysten perusteel 
Ja. Rovajärven ampuma-aluetoimisto osal 
!istuu kehittämiskäskyn valmisteluun. 

Maavoimien Esikunta osoittaa vuo 
sittain Rovajärven ampuma-alueelle ke 
hittämisrahan, jolla on toistaiseksi kyetty 
toteuttamaan alueen ylläpitotyöt ja ampu 
matoiminnallinen kehittämistyö auttavas 
ti. Tulevaisuudessa alueen kehittämisessä 
keskeistä onkin, että kehittämistyössä kye 
tään riittävän ajoissa ottamaan huomioon 
Maavoimien uusien suorituskykyjen am
puma-alueelle asettamat vaatimukset. 

TALVIKOULUTUKSEN 
KEHITTÄMINEN 

Jääkäriprikaati on tuottanut maavoi
mille talvikoulutusoppaan lisäksi vuonna 
2006 koulutusohjeen "Joukon toiminta
kyvyn säilyttäminen talvella". Prikaati on 
osallistunut talvikoulutuksen monikana
vajulkaisun eri osioiden tuottamiseen mm. 
talvikoulutuselokuvan kuvausjärjestelyis
sä, videoleikkeitten kuvaamisessa sekä 
talvikoulutuksen itseopiskelupaketin tuot
tamisessa Puolustusvoimien verkko-opis
keluun. Näissä tuotoksissa on keskitytty 
lähinnä mies-, ryhmä- ja joukkuekohtai
siin asioihin. 

Jääkäriprikaati järjestää vuosittain talvi
koulutuksen täydennyskoulutustilaisuuk
sia Pohjois-Suomen joukko-osastojen 
sotilashenkilöstölle sekä laajemman tal
vikoulutuksen peruskurssin puolustus
voimien henkilöstölle. Tilaisuuksissa on 
hyödynnetty myös Jääkäriprikaatin yhteis
työkumppanien asiantuntemusta. Prikaatin 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

1:sitys Puolustusvoimien sotilashenkilös
tön talvikoulutuksen uudistamisesta on 
annettu Maavoimien Esikunnalle syksyllä 
2008. Jääkäriprikaati järjestää seuraavan 
talvikoulutuksen peruskurssin Puolustus
voimien sotilashenkilöstölle vuonna 2009. 

Jääkäriprikaati on kehittämässä maa
voimien talvikoulutusta taistelutekniikassa 
ja -taktiikassa komppania- ja pataljoonata
solle. Maavoimien Esikunta on hyväksy
nyt Jääkäriprikaatin esityksen 2008 - 2010 
toteutettavasta tutkimustyöstä "Komppa
nia- ja pataljoonatason taktiikan tutkimus 
talviolosuhteissa". Tutkimusta tuotetaan 
tarvittavaa uutta tietoa pohjoisen olosuh
teissa toimivien joukkojen kehittämistyö
hön. 

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö ulot
tuu myös Puolustusvoimien ulkopuolelle. 
Prikaati on ollut vahvasti mukana Pääesi
kunnan ja Työterveyslaitoksen tutkimus
projektissa "Sotilas kylmässä: terveys, 
toimintakyky ja suojautuminen". Projekti 
toteutettiin 2003-2007 ja päätavoitteina 

oli selvittää sotilaan ja soti}asjoukon kyky 
toteuttaa tehtävänsä pitkäkestoisessa talvi
ajan taistelussa tai taisteluharjoituksessa, 
jossa sotilas joutuu käyttämään kaikkia 
voimavarojaan. Lisäksi projektilla pyrittiin 
kehittämään menetelmiä, joilla voidaan 
luotettavasti kuvata sotilaan tilannetta toi
minnan aikana kylmässä sekä, selvitettiin 
Taistelijan vaatetusvarustus 2005:n vaiku
tusta taistelijan toimintakykyyn kylmässä. 
Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipiste 
on useissa eri yhteyksissä tukenut Jääkä
riprikaatia osallistumalla opetukseen eri 
seminaareissa ja talvikoulutuksen ope
tustilaisuuksissa. Jääkäriprikaati on ollut 
mukana tukemassa siviilisektoria muun 
muassa asiantuntijuudella Lapin kylmä- ja 
talviteknologian kehittämishankkeessa ja 
pelastusharjoituksissa. Tutkimusyhteistyö 
Puolustusvoimien ja Työterveyslaitoksen 
välillä tullee jatkumaan tulevaisuudessa 
uusien projektien muodossa. Myös alueel
linen yhteistyö Jääkäriprikaatin ja Rova
niemen Ammattikorkeakoulun välillä on 

Ranskalaissotilaat tutustuvat ]ääkäriprikaatin talvikoulutukseen helmikuussa 2008. 
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laajenemassa talvella 2008-2009 . 
Jääkäriprikaatilla on ollut vuosien saa

tossa yhteistyötä Ruotsin ja Norjan poh
joisten joukkojen kanssa. Kahden-kolmen 
välinen yhteistyö on edelleen laajenemas
sa ja saamassa "virall isempiakin" muo
toja. Näitä ovat toisen maan joukkojen 
harjoitusten seuraaminen, tiedonvaihto ja 
yhteisten talvikoulutuspakettien luominen. 
Yhteistyölle antaa hyvän perustan Maavoi
mien Esikunnan linjaus , jonka mukaisesti 
Jääkäriprikaati vastaa arktisen koulutuk
sen yhteistyöstä ja kehittämisestä yhdessä 
Norjan ja Ruotsin kanssa. 

Kansainvälinen yhteistyö talvikoulu
tuksen alalla on laajentumassa myös mui
hin Euroopan Unionin jäsenmaihin. Rans
kan Vuoristojoukkojen Koulutuskeskus on 
tutustunut jo kahtena vuonna Jääkäripri
kaatin antamaan talvikoulutukseen . Tutus
tuminen oli samalla osa Jääkäriprikaatin 
kahdenvälistä ystävyysjoukkotoimintaa. 
Vieraat saivat konkreettisesti tuntea ark
tiset olosuhteet maastossa lumimajayöpy
misineen . 

ARKTINEN SEMINAARI 2008 

Jääkäriprikaati johti keväällä 2008 poh
joismaisen Arktisen seminaarin sotilashen
kilöstölle. Seminaarin osallistujat tulivat 
Suomen puolustusvoimien eri joukko
osastoista, laitoksista ja esikunnista sekä 
Norjan (NSWW) ja Ruotsin (SAFCO) tal
vikoulutuskeskuksista. Tämä oli jo toinen 
kerta, kun Jääkäriprikaati isännöi Arktisia 
seminaareja. Edellisen kerran seminaari 
järjestettiin Sodankylässä vuonna 2004 
silloisen Pohjoisen Maanpuolustusalueen 
Esikunnan koordinoimana. 

Seminaarin tavoitteena oli parantaa 
osallistujien tietoja vaatimuksista , mitkä 
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Ranskan Vuoristojoukkojen Koulutuskesku " 
sotilas tutustuu arktisiin olosuhteisiin. 

talviolosuhteet asettavat mm. koulutuk
selle ja kalustolle. Toisena tavoitteena oli 
lisätä valmiuksia ottaa kylmän vaikutukset 
huomioon suunniteltaessa ja johdettaessa 
sotilaiden ja joukkojen toimintaa . Semi
naarin kolmas tavoite oli lisätä osallistuji
en kykyä suunnitella ja osallistua kylmis
sä tai vuoristo-olosuhteissa toteutettaviin 
kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. 

Seminaarin ohjelma koostui luennois
ta, esittelyistä ja ryhmätyöstä. Osallistu
jat saivat myös tutustua Jääkäriprikaatin 
kehittelemään hiihdon taitorataan (Skiing 

-;kill course) liikunnallisena toimintamuo
tona. Myös Sodankylän kunta esitteli se
rninaariväelle toimintaansa kunnantalolla 
pidetyssä tilaisuudessa. . 

Arktisen seminaarin 2008 tav01tteet 
saavutettiin erinomaisesti ja seminaarin 
palaute oli positiivinen. Kaikki osallistuj~t 
olivat yhtä mieltä siitä, että tämän tyyppi
nen yhteistoimintamuoto on tarpeellinen 
jatkossa kolmen eri osallistujamaan välil
lä. Seuraava arktinen seminaari pidetään 
toukokuussa 2009 Norjan isännöimänä, 
jonne Ruotsin ja Suomen pohjoisten jouk
kojen edustajat saivat kutsun saapua. 

LOPUKSI 

Puolustusjärjestelmämme vaatimuk-
siin kuuluu, että valtakunnan kaikkia osia 
on voitava puolustaa. Jääkäriprikaati on 
Maavoimien keskeinen Lapin ja Pohjois
Suomen puolustamiseen tarkoitettu jouk
ko-osasto, jolla tulee myös olla uskottava 
kyky ja asema toimia pohjoisen operaatio

alueella. 
Vaativat Lapin olosuhteet edellyttävät 

Jääkäriprikaatilta ensiluokkaista mies- ja 
joukkokohtaista osaamista ja varustusta, 
jotta pystytään vastaamaan taisteluken
tän ja olosuhteiden asettamiin haasteisiin . 
Yksittäisen taistelijan on kyettävä toimi
maan kaikissa Lapin olosuhteissa kaikkina 
vuodenaikoina. Joukkojen johtamiskyvyn , 
tulivoiman ja liikkuvuuden on vastattava 
niiden operatiivista ja taktista käyttöä. 

Jääkäriprikaatilla on hyvät edellytykset 

kehittyä edelleen arktise'en sodankäyn
tiin erikoistuneena koulutuskeskuksena. 
Avaintehtävä joukkojen tuottaminen La
pin olosuhteisiin, arktinen koulutuksen 
osaaminen, yhteistoiminta Norjan ja Ruot
sin pohjoisten joukkojen kanssa sekä muu 
kansainvälinen toiminta talvikoulutukses
sa avaavat hyviä mahdollisuuksia kehitty

miselle. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilöstö 31.12.2008 
- upseerit (ups, SM, SK) 
- upseerit (MARU) 
- erikoisupseerit 
- opistoupseerit 
- aliupseerit 
- siviilit 

41 
2 
6 

63 
38 
73 

- sopimussotilaat 12 
- työllistetyt ja muut määräaikaiset 8 
- siviilit 73 

YHTEENSÄ 243 

Saapumiserien tavoitevahvuus 850 

Toimintamenokehys 24 M€ 
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KAARTIN 
JÄÄKÄRIRYKMENTTI 

Kaupunkijääkäri 

K aartin Jääkärirykmentti pääteh
t~vänä on kouluttaa pääkaupun
kiseudun suojaksi rakennetun 

alueen taisteluun erikoistuneita joukkoja. 
Kaartin Jääkärirykmentti vaalii joukko

yksiköidensä Kaartin Pataljoonan ja Uu
denmaan Jääkäripataljoonan sekä niiden 
edeltäjien perinteitä. Kaartin Jääkäriryk
mentti perustettiin 1.7.1996 yhdistämällä 
Kaartin Pataljoona ja Uudenmaan Jääkä
ripataljoona. Nämä pataljoonat muodosta
vat edelleenkin rykmentin rungon. Lisäksi 
rykmentin organisaatioon kuuluu esikun
ta, aliupseerikoulu ja Kaartin Soittokunta. 
Rykmentissä palvelevat varusmiehet saa
vat rakennetun alueen taisteluun painot-

i 

Rykmentin 
Komentaja 

1 1 

Kaartin 1 .Uudenmaan l 
1 Pataljoona Jääkåripataljoona 

.._ 2. Jääkäri komppania '- 1. Jåäkärikomppani 

l,_Sotilaspoliisikomppania ~ 3. Jääkärikomppania 

L-Kuljetuskomppania ~ Tukitcomppani;, 
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tuvan koulutuksen. Saapumiserästä noin 
kolmannes saa nykyisin sotilaspoliisikou 
lutuksen. 

RYKMENTIN ORGANISAATIO 
1.1.2008 

Puolustusvoimien johtamis- ja hallinto
järjestelmän muutosten seurauksena Kaar
tin Jääkärirykmentin Huoltokeskus siirtyi 

r 
Esikunta 
- Henkllöstöosas1 
-~sio 
• Ope,-atllllinen 05aStO 

- liel•ingm J\luetoimi>to 
- Helsingin Ya,tlosw 

1 l 

Aliupseerikoulu ) 
Kaartin l 
Soittokunta 
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Maavoimien kunniakomppania tuo rykmentille näkyvyyttä. 

1.1.2008 perustetun Etelä-Suomen Huol
torykmentin alaisuuteen. Samalla rykmen
tin kokoonpanoon perustettiin pääkaupun
kiseudun asevelvollisuusasioita hoitava 
Helsingin Aluetoimisto . Saapumiserävah
vuuden kasvamisen myötä rykmenttiin 
perustettiin uusi perusyksikkö: 3. Jääkäri
komppania. Kranaatinheitinkomppania ja 
panssarintorjuntakomppania yhdistettiin 
tukikomppaniaksi 40 vuoden tauon jäl-

keen. 
Kaartin Jääkärirykmentti järjestää puo-

lustusvoimien palkatulle henkilökunnalle 
täydennyskoulutusta taistelussa raken
netulla alueella peruskurssien ja kertaus
kurssien muodossa. Tähän mennessä pe
ruskurssin on käynyt yli 300 kouluttajaa 
Suomesta ja ulkomailta. Tämän lisäksi 
rykmentti järjestää omalle henkilökunnal
leen kursseja täydentämään palkatun hen
kilökunnan osaamista. Rykmentti on tuot-

tanut rakennetun alueen taisteluun kaksi 
ohjesääntöä: Kaupunkijääkärikomppanian 
käsikirjan sekä Rakennetun alueen taiste
lun oppaan. Lähitulevaisuudessa kehittä
misen painopiste on MOUT-simulaatto
rissa ja siihen liittyvien harjoituspaikkojen 
kehittämisessä sekä pääkaupunkiseudun 
alueella toimivien joukkojen kehittämises
sä. Kaartin Jääkärirykmentin tavoitteena 
on edelleen "asutuskeskustaistelukylän" 
rakentaminen Santahaminaan palvelemaan 
rykmentin oman koulutuksen lisäksi myös 
muita puolustusvoimien joukko-osastoja 

ja viranomaisia. 
Kaartin Jääkärirykmentti harjoittelee 

Santahaminan lisäksi koko pääkaupunki
seudulla. Tämä edellyttää hyvää yhteistoi
mintaa alueen asukkaiden ja viranomaisten 
kanssa. Rykmentin varusmiehet harjoit
televat kirjaimellisesti kotinurkillaan , 
koska lähes poikkeuksetta varusmiehet 
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1. Jääkärikomppania 

Taistelijat Helsingin ydinkeskustassa Kampissa. 
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ovat kotoisin pääkaupunkiseudulta. Nä
kyvyyttä rykmentille tuovat myös Kaartin 
Soittokunnan esiintymiset sekä rykmentin 
asettamat kunniavartiot ja -osastot sekä 
maav01m1en kunniakomppania. Kaar
tin Jääkärirykmentti näyttää osaamistaan 
myös lukuisissa näytöksissä. 

Yhteistyö alueen eri viranomaisten 
kanssa tulee tiivistymään johtamis- ja hal
lintojärjestelmän tuomien muutosten yhte
ydessä. Kaartin Jääkärirykmentillä on en
tistä suurempi vastuu pääkaupunkiseudun 
turvallisuudesta poikkeusolojen aikana. 
Tätä työtä ei voi tehdä yksin, vaan siihen 
tarvitaan kaikkien yhteistyökumppaneiden 
tuki. Tämä erikoisasema näkyy rykmentin 
toiminnassa muun muassa virka-apuvuo
rokausien määrässä. 

Kaartin Jääkärirykmentillä on edessään 
kehittymisen vuosia pääkaupunkiseudun 
puolustajana, puolustusvoimien näyteik
kunana ja rakennetun alueen taistelun kär
kiosaajana. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilökunta (2008) 
- upseerit 
- opistoupseerit 
- erikoisupseerit 
- aliupseerit 
- siviilit 
- sopimussotilaat 

272 
84 
84 

3 
55 
34 
12 

Saapumiserän vahvuus noin 1000 

Toimintamenokehys 
- varsinaist palkat 
- kiinteistömenot 
- muut toimintamenot 
- sotainvaraha 

noin 25 M€ 
10 700000 
2 763 000 

11230000 
24000 
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POHJOIS-KARJALAN PRIKAATI 
Alueellisen taistelun jääkäri 

P
ohjois-Karjalan Prikaati, Itä
Suomen jalkaväkikeskus sijaitsee 
luonnonkauniilla alueella Höy
tiäisen rantamaisemissa Kontio

lahden kunnassa 15 kilometriä Joensuusta 
pohjoiseen. Puolustusvoimien johtamis- ja 
hallintojärjestelmän kehittämisen tulok
sena samassa varuskunnassa sijaitsee ny
kyisin myös pohjoiskarjalaisten asevel
vollisuusasioita hoitava Pohjois-Karjalan 
Aluetoimisto . 

Pohjois-Karjalan Prikaati on vuoden 
2008 alusta kouluttanut varusmiehiä ja re
serviläisiä Maavoimien alaisuudessa. Sikä
li joukko-osaston kannalta asiassa ei tapah
tunut suurta muutosta, koska aikaisemmin 

Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnasta 
Mikkelistä tullut koulutuksen ohjaus tulee 
nyt samaisesta kaupungista Maavoimien 
Esikunnasta. Pohjois-Karjalan Prikaatis
sa varusmieskoulutusta annetaan edelleen 
Karjalan Jääkäripataljoonassa sekä Aliup

seerikoulussa. 
Pohjois-Karjalan Prikaatin koulutustoi

minnan suunnittelu lähtee liikkeelle jouk-

Taistelijat Kolin maisemissa. 
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ko-osaston saamasta joukkotuotantotehtä
västä. Maavoimien Esikunnasta annettavat 
perusteet jalostuvat Kouvolassa sijaitse
van Itä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan 
käsittelyssä prikaatin koulutusvastuulle 
käskettäviksi sodan ajan joukoiksi. Vas
tuullamme on kouluttaa sissi-, tiedustelu
~alkaväki-, kranaatinheitin-, panssarintor~ 
Junta-, viesti-, sotilaspoliisi- sekä huollon 
joukkoja koko valtakunnan alueellisen 
puolustuksen tarpeisiin. 

~ikaisemmissa Jalkaväen vuosikirjois
~a Joukko-osastoamme on käsitelty laa
Jemmasta näkökulmasta, joten nyt on aika 
paneutua prikaatin antamaan koulutukseen 
hi~man yksityiskohtaisemmin. Koska ny
kymen varusmiesten palvelukseenastumis
järjestelmä jakaa vuoden lähes samankal
~aisiin kevät- ja syysvuosipuoliskoihin, saa 
Joukko-osaston koulutuskentästä hyvän 

kokonaiskuvan tarkastelemalla yksittäisc 11 
varusmiessaapumiserän edesottamuksl 
Pääosa reserviläisharjoituksista sidotaun 
nykyisin suurempien varusmiesharjoi 
ten yhteyteen. 

Seuraavassa käsitellään 1/2008-saa 
pumiserän sekä samalle ajalle ajoittu 
va~ re~ervin koulutusta Pohjois-Karjat 
Pnkaatissa tammikuusta 2008 saman 
vu~den heinäkuuhun. Prikaatin saapumi 
seravahvuus on 730, mikä koostuu lähes 
kokonaan pohjoiskarjalaisista ( 45%) sekä 
etelä- (30%) ja pohjoissavolaisista (15%) 
asevelvollisista. Tammikuun aJussa Kon 
tiorantaan astui palvelukseen 800 alokasta 
Tavoitevahvuuden ylittävä saapumiserä 0 ~ 

ollut tavanomaista viime vuosina varsin
kin vuoden ensimmäisen erän osalta mikä 
aiheuttaa majoitusongelmien lisäks/ haas-

Taistelija tuliasemassa. 
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Raskassinkomiehet tuliasemassa. 

teen myös koulutuksen suunnitteluun. 
Kahdeksan viikkoa kestävän peruskou

lutuskauden (P-kausi) aikana alokkaita 
koulutetaan kuudessa perusyksikössä pää
asiassa varuskunnassa sekä prikaatin lähi
harjoitusalueella Jaamankankaalla. Alue 
alkaa välittömästi kasarmiaJueelta ja luo 
täten erinomaiset harjoitusmahdollisuudet. 
Vaikka talvet ovat lämmenneet viime vuo
sina, Pohjois-KarjaJan alueella on saatu 
edelleen harjoitella varsin lumisissa olo
suhteissa talven P-kausilla. Tämä mahdol
listaa vaikeissa olosuhteissa taisteluken
tällä selviytymisen ja jalkaväkisotilaalle 
elintärkeän hiihtotaidon harjoittelun. 

P-kauden koulutuksessa korostuu am
pumataito, jota harjoiteltiin kouluam
munnoissa Kontiorannassa ja Sotinpuron 
ampumaleirillä. Taisteluammunnoissa 
keskityttiin taistelijaparin yhteistyöhön. 
Itä-Suomen Sotilasläänin joukkoyksiköi
den kärkiampujakilpailussa KARJP sijoit
tui tällä kertaa neljänneksi. Taistelukou-

lutuksen perusteita harjoiteltiin kootusti 
Jaamankankaalla järjestetyllä koulutuslei
rillä. Talviolosuhteiden eroista Suomessa 
sai hyvän käsityksen, kun helmikuun lo
pussa paJkattu henkilöstö suuntasi harjoit
telemaan alueellisten joukkojen johtamista 
komentaja- ja esikuntasimulaattoriin Hel
sinkiin ja jätti varusmiehet harjoittelemaan 
hiihtämistä, pelasivat kadetit t-paitasillaan 
pesäpalloa Santahaminan urheilukentällä. 

Pohjois-Karjalan Prikaati pitää yllä 
suhteita ympäröivään yhteiskuntaan jär
jestämällä valatilaisuuksia sekä Savossa 
että Pohjois-Karjalassa. 1/2008-erän valat 
vannottiin P-kauden lopussa Juuassa. Sa
moihin aikoihin suoritettiin valinnat.joissa 
varusmiehille määrättiin palvelusajat sekä 
tehtävät tuleville koulutuskausille. 

Erikoiskoulutuskauden (E-kausi) kou
lutus painottuu koulutushaaran mukaisten 
erityistaitojen opiskeluun niin henkilökoh
taisella kuin ryhmätasollakin. Maaliskuun 
aJoitti erinäiset prikaatijohtoiset kurssit 
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LogiumOy 
Hämeentie 135 A. 00560 Helsinki. 
Tel: (09) 7510 6600, Fax: (09) 75106606 
Email: logium@logium.com 
Web: www.logium.com 

we work for your benejit 

Logium Oy on innovatiivinen, 
globaaleja järjestelmiä toimittava 

ohjelmistotalo, joka on 
erikoistunut matka- ja työajan 

hallintaan. Toimialaamme kuuluvat 

vaativien komponentti- ja 

selainpohjaisten 
ohjelmistotuotteiden 

kehittäminen sekä 
ratkaisuinnovointi. 
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lääkintämieskurssista sotilaskuljetta jakurs
seihin sekä perusyksiköiden järjestämät 
erikoisase- ja muut koulutushaarakurssit. 
Niillä opittuja taitoja päästiin syventämään 
ensi kertaa joukkotuotantokokoonpanoissa 
E-kauden taisteluharjoituksessa Jaaman
kankaalla. Harjoituksessa aliupseerioppi
laat toimivat harjoitus vastustajana ja opet
telivat samalla hyökkäyksen perusteita. 

Henkilökohtaisen ja ryhmäaseiden käyt
töä harjoiteltiin ampumaleireillä ryhmäko
koonpanoissa puolustaen ja hyökäten sekä 
valoisalla että pimeällä. E-kausi huipentui 
vapun tienoilla järjestettyihin koulutushaa
ratutkintoihin. 

Joukkokoulutuskauden (J-kausi) tavoit
teena on tuottaa reserviin osaavia ja hyvä
henkisiä sodan ajan joukkoja. Viimeisen 
kahden kuukauden aikana harjoitellaan 
joukkue- ja perusyksikkökokoonpanoissa. 
J-kausien alussa Pohjois-Karjalan Prikaa
tin vastuulla on järjestää Itä-Suomen ase
lajiharjoitus, jossa harjoitellaan aselajien 
yhteistoimintaa. Keväällä 2008 Kontio
lahdella pidettyyn taisteluharjoitukseen 
osallistui lisäksi Karjalan Prikaatin , Pio
neerirykmentin ja Pohjois-Karjalan Raja
vartioston varusmiesjoukkoja sekä reser
viläisistä muodostettu jalkaväkikomppania 
ja taisteluosaston esikunta. 

Kiivastahtinen ]-kausi jatkui ensin 
ampumaleireillä , joilla ammuttiin jouk
kueammunnat. Muutaman viikon varus
kuntaharjoittelun jälkeen oli vuorossa 
komppania-ampumaharjoitus, jossa jalka
väkikomppanian puolustustaistelua tuet
tiin kranaatinheittimistöllä sekä panssarin
torjuntakomppanian raskailla singoilla. 

Yhtymäharjoitukseen PKARPR:n jou
kot suuntasivat tällä kertaa pohjoiseen. 
Kainuun Prikaatin johtamassa loppusota
harjoituksessa taisteltiin viikon verran Vai-

timon ja Sotkamon metsissä , Prikaatimme 
perustamaan taisteluosastoon kuului lisäk
si joukko- ja perusyksiköitä Kainuun Pri
kaatista sekä Lapin Ilmatorjuntarykmen
tistä. Joukko-osastojen välinen yhteistyö 
näkyi parhaimmillaan Jääkäriprikaatin 
ja Pohjois-Karjalan Prikaatin yhdessä 
perustamien sissikomppanian ja toisen 
panssarintorjuntakomppanian toiminnas
sa. Reilun viikon kestäneen harjoituksen 
loppuasetelmia ja tunnelmia kuvaa hyvin 
suora lainaus 2. PSTK:n sotapäiväkirjasta: 
"Hyökkääjä huomasi , että on turha yrittää 
murtaa ylivertaisen puolustajan asemia. 
Hyvä me!" 

Heinäkuun alussa vietettiin jälleen 
yhden saapumiserän kotiuttamisjuhlaa, 
valmistautuen samalla parin päivän pääs
sä siintävään uusien alokkaiden vastaan
ottoon . Edellä kuvatulla tavalla jatkaa 
Pohjois-Karjalan Prikaati alueelliseen tais
teluun tarkoitettujen jalkaväkijoukkojen 
kouluttamista. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattua henkilöstöä 221 
- upseereita 49 
- määräaikaisia reservinupseereita 9 
- opistoupseereita 68 
- erikoisupseereita 4 
- aliupseereita 35 
- sopimussotilaita 4 
- siviileitä 52 

Saapumiserän vahvuus 730 

Toimintamenokehys 19M€ 
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UTIN JÄÄKÄRIRYKMENTTI 
Erikoisj ääkäri 

U 
tin Jääkärirykmentti on maa
voimien komentajan alainen 
joukko, joka vastaa maavoi
mien erikoisjoukkojen suori

tuskyvystä. Rykmenttiin kuuluvat esikunta, 
Helikopteripataljoona, Erikoisjääkäripa
taljoona, Tukikomppania ja Huoltokeskus. 
Suorituskyky perustuu kolmeen kokonai
suuteen: kykyyn siirtyä tehtävään, kykyyn 
vaikuttaa kohteessa sekä kykyyn johtaa ja 
tukea tehtävässä olevia osia. 

ERIKOISTAITOJEN POHJALLA HYVÄ 
JALKAVÄKIKOULUTUS 

Erikoisjoukkojen toiminta on lähtö
kohtaisesti ristiriitaista ja vastoin yleisiä 
sotataidollisia periaatteita. Pienilukuinen 
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Rykmentin 
k 

Hellkopteripataljoona 

Esikunta 

1.HekoK 

2.HekoK 

l.HekoK 

lntoteknK 

Eslkmta 

Esikunta 

lsvjK 

SpolK 

ErikJK 

Tekninen joukkue 

joukko valmistautuu t01m1maan koh
teella, jonka puolustaja on määrällisesti 
ylivoimainen ja tuntee kohteensa. Saa
vuttaakseen tavoitteensa joukko pyrkii 
saavuttamaan suhteellisen edun eli ajalli
sen ja paikallisen hetkellisen ylivoiman, 
jonka turvin tehtävä kyetään suorittamaan. 
Tämän edun saavuttaminen vaatii usein 
olosuhteiden hyväksikäyttöä ja yllätystä. 
Erikoisjoukkojen käytön paradoksiin pe-

Tuklkomppanta Huottokeskus 

Toimisto 

SpoU 

Koto - ja HJ 

Tukeutumisjouklcue 

Jllllkärijoukkue 
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rustuvat myös vaatimukset henkilöstön 
laadusta, koulutuksen sisällöstä, materiaa
lista, toimintamenetelmistä ja salaamisesta. 
Nämä vaatimukset aiheuttavat joskus sen, 
että erikoisjoukot ovat eräs kiistanalaisin 
asevoimien suorituskyvyn osa-alue. 

Erikoisjoukkojen käytön virheet kul
minoituvat yleensä tilanteessa, jossa niitä 
käytetään taktisella tasalla yleisjoukkojen 
tavoin tai niiden korvikkeena. Erikoisjou
kot eivät ole hyvin koulutettua ja varustet
tua kevyttä jalkaväkeä, vaan niiden rooli 
on omalta osaltaan täydentää muita ko
mentajien käytössä olevia kapasiteetteja. 

Käytännön taistelu teknisellä ja taktisella 
tasalla toiminnan perustana ovat erinomai
set jalkaväkisotilaan taidot, joiden päälle 
erikoisjoukkojen vaatimat erityistaidot ja 
- kyvyt rakennetaan. Fyysinen ja henkinen 
suorituskyky sekä ase- ja ampumakou
lutus ovat keskeisiä perustekijöitä. Tällä 
alalla ei ole mitään suuria salaisuuksia. 
Äksiisikoulutus, virheiden jatkuva korjaa
minen ja oman toiminnan analysointi ovat 
toiminnan kulmakiviä. Näinhän pitäisi olla 
kaikessa koulutuksessa. 

ERIKOISJÄÄKÄRIPATALJOONA 
- erikoisjoukkojen maakomponentti -

Erikoisjääkäripataljoona on perustettu 
vuonna 2005 osaksi Utin Jääkärirykment
tiä. Rykmentille on luonteenomaista jat
kuva valmius suorituskyvyn käyttöön ja 
toisaalta henkilökunnan ja asevelvollisten 
koulutus. Samat elementit ovat pataljoo-

nankin toiminnan perustana. 
Erikoisjääkäripataljoona muodostuu 

esikunnasta, Laskuvarjojääkärikomppani
asta, Erikoisjääkärikomppaniasta, Sotilas
poliisikoulusta ja Teknisestä joukkueesta. 

Laskuvarjojääkärikomppania kouluttaa 
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vapaaehtoiset asevelvolliset, Iaskuvar
jojääkärit. Erikoisjääkärikomppania on 
operatiivinen yksikkö, joka vastaa myös 
henkilökunnan koulutuksesta. Sotilaspolii
sikoulu vastaa valtakunnallisista sotilaspo
liisialan henkilökunnan koulutustilaisuuk
sista. Tekninen joukkue tukee pataljoonan 
perusyksiköitä. Pataljoona ei ole pelkäs
tään asevelvollisten koulutusorganisaa
tio, vaan henkilökuntaa on palveluksessa 
enemmän kuin varusmiehiä. 

Erikoisjoukkojen sotilaat ovat fyysi
sesti ja henkisesti kestäviä sotilaita, jotka 
kykenevät toimimaan pienryhmissä erit
täin vaativissa olosuhteissa. Asevelvol
listen koulutus on erikoisjoukkosotilaan 
peruskoulutusta. Painopiste on yksilön ja 
joukon perustaidoissa erikoisjoukkojen 
tiedustelu- ja taistelutehtävissä kansallisen 

puolustuksen toimintaympäristössä. Kou 
lutuksen erityispiirteitä ovat monipuolinen 
ase-, ampuma- ja taistelukoulutus, lasku 
varjohyppykoulutus sekä yhteistoimint 
helikoptereiden kanssa. Kaikki laskuvar
jojääkärit koulutetaan vähintään aliup 
seereiksi ja noin 20 prosenttia kurssista 
koulutetaan reservin upseereiksi Erikois
jääkäripataljoonan reserviupseerikurssilla 
Utissa. 

Vuosittainen hakijamäärä on säilynyt 
hyvällä tasolla. Kurssille hakee 450-500 
henkilöä, joista noin puolet kutsutaan 
valintakokeisiin tammikuussa. Kurssille 
valitaan vuosittain noin 80 vapaaehtois
ta varusmiestä, ja kurssille hyväksyttyjen 
fyysinen taso on viime vuosina jatkuvas
ti noussut. Kurssin joutuu keskeyttämään 
noin 10 prosenttia aloittaneista,johtuen Iä-

Erikoisjoukkojen toiminnan perustana on henkisesti ja fyysisesti kestävä sotilas, jolla on 
hyvä jalkaväkikoulutus erikoistaitojen pohjana . 
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hinnä fyysisistä vammoista. Mainittakoon 
vielä että yli 50 prosenttia kurssin suorit
taneista hakee puolustusvoimien palveluk
seen. Laskuvarjojääkärikoulutuksella on 
keskeinen merkitys rekrytoinnissa erikois
jääkärikoulutukseen. 

Erikoisjääkärikurssi on 12-14 kuukau
den mittainen erikoisjoukkosotilaiden 
jatkokoulutusvaihe. Koulutukseen voivat 
hakeutua missä tahansa puolustushaarassa 
varusmiespalveluksen suorittaneet hen
kilöt. Kurssin jälkeen sotilailla on hyvät 
valmiudet etenkin kansallisen puolustuk
sen tehtäviin. Erikoisjääkärikurssin jäl
keen määräaikaisiin aliupseerin virkoihin 
hakeutuvilla koulutus jatkuu noin kaksi 
vuotta erikoiskoulutuksena. Jaksossa an
netaan tarvittava koulutushaarakoulutus 
siirtymismenetelmiin ja ryhmän sisäiseen 

työnjakoon. Kun sotilasta pn koulutettu 
neljä vuotta, voidaan viimeistään todeta 
yksilön ja joukon olevan kansainvälisenkin 
mittapuun mukaan valmis operatiivisiin 
tehtäviin. Koulutus toki jatkuu tämänkin 
jälkeen, mutta sen luonne on tehtäväkoh
taista. 

Sotilaspoliisikoulun tehtävänä on kou
luttaa henkilökuntaa sotilaspoliisitehtä
viin. Kursseilla keskitytään taktiikkaan ja 
taistelutekniikkaan, toimivaltakysymyk
siin sekä erikoisvälineistön käsittelyyn. 
Valtakunnallisten kurssien merkittävin 
hyöty on yhtenäisten toimintamenetelmien 
opetus. Tämän hetken haaste on aliupsee
riston koulutuksen ja kurssien järjestelyt. 
Vaikka sotilaspoliisikoulutus ei olekaan 
suoranaista erikoisjoukkokoulutusta, se on 
erinomainen linkki muihin joukko-osas-

Helikopteri on erikoisjoukkojen siirtymismenetelmistä tärkein. NH90 -helikopteri lisää 
olennaisesti Utin lääkärirykmentin suorituskykyä. 
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toihin ja laitoksiin. Lisäksi koulu tukee 
erikoisjoukkojen toimintaa ja koulutusta 
omalla osaamisellaan. 

SUORITUSKYVYN KÄ YTI'Ö 

Utin Jääkärirykmentin (UTJR) tyyppistä 
joukkoa ylläpidetään käyttöä varten. Tie
tyssä vaiheessa palkatun henkilöstön kou-
1 utuksessa saavutetaan kulminaatiopiste. 
Sen saavuttamisen jälkeen vain todellisella 
operatiivisella kokemuksella on merkitys
tä suorituskyvyn lisääjänä. Muiden poh
joismaiden saamat kokemukset korostavat 
yksinkertaisia perusasioita ja toimintame
netelmiä. On uskallettava Juottaa omaan 
koulutukseen ja osaamiseen. Operaatiot 
ovat lisäksi merkittävä motivaatio- ja rek
rytointitekijä. 

Erikoisoperaatio-osasto (EOS) on aja
tusmalli, joka tarkoittaa rykmentin joka-
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päiväistä valmiutta käyttää olemassa ole
vaa suorituskykyään. Konkreettisesti EOS 
on osasto, jonka rykmentti pystyy lähet
tämään tehtävään rauhan ajan kokoonpa
nossaan - siis ennen sodan ajan joukkojen 
perustamista. Käytössä olevista kyvyistä 
valitaan tilanteen ja tehtävän vaatimusten 
mukaiset kyvyt ja muodostetaan niistä 
räätälöity osasto (task group). Osasto on 
käytössä kaikkiin kolmeen puolustusvoi
mien tehtävään. Rakenne ei ole irrallinen 
rykmentin organisaatiosta tai sodan ajan 
kokoonpanoista. 

Paras mahdollinen suorituskyky saa
vutetaan todennäköisesti tilanteessa, jossa 
EOS:n kokoonpanoon kuuluu sekä jääkä
ri- että helikopteripuolen osia. Emme ehkä 
voi kilpailla kansainvälisessä vertailussa 
operatiivisella kokemuksella, mutta mui
hin vastaaviin joukkoihin verrattuna meillä 
on vahva kilpailuetu: jääkärit ja helikopte-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

rit samassa tukikohdassa ja samassa orga
nisaatiossa. Persianlahden sodasta 1991 
lähtien erikoisjoukkojen operatuv1sen 
liikkuvuuden keskeinen peruste on ollut 
helikopterin suorituskyky. Tulevaisuudes
sa jääkäri- ja helikopterivoimasta koottua 
joukkoa voidaan miettiä täydennettävän 
ja tuettavan myös muilla kapasiteeteilla: 
tiedusteluosilla, lääkintäkyvyllä tai siirty
miseen ja vaikuttamiseen liittyvillä suori
tuskyvyillä. 

SUUNTA SELVÄ 

Utin Jääkärirykmentti on puolustus
voimien erikoisjoukko, jolla on valmius 
suorituskykynsä jokapäiväiseen käyttöön. 
Rykmentti kykenee reagoimaan nopeasti 
eriasteisiin kriiseihin koko valtakunnan 
alueella ja sillä on kyky yhteisoperaatioi
hin kaikkien puolustushaarojen kanssa. 

Henkilöstörakenteen kehittyminen, 
käynnissä olevat materiaa) ihankkeet ja ope
raatioista saatujen kokemusten siirtäminen 
koulutukseen lisäävät Erikoisjääkäripatal
joonan suorituskykyä. Joukko ei kuiten
kaan voi toimia tyhjiössä. Rykmentillisesti 
se on täysin riippuvainen johtamis- ja tu
keutumisjärjestelmän luomasta alustasta. 
Huolto- ja tukeutumisjärjestelmän keskei
nen osa on Tukikomppania,jossa annetaan 
koulutusta runsaalle sadalle varusmiehelle 
joukkotuotantotehtävien mukaisesti. Heli
kopteripataljoonan voimakas kehitysvaihe 
uuden kuljetushelikopterin käyttöönoton 
myötä tukee suoraan myös erikoisjääkä
reiden toimintaa. 

Erikoisjoukot hakevat ehkä vielä rooli
aan suomalaisessa puolustusjärjestelmäs
sä. Käynnissä olevaa vaihetta voidaankin 
kuvata luottamuksen rakentamiseksi. Ryk
mentin tehtävänä on vakuuttaa suoritus-

kyvyn käyttäjät siitä, että ,joukkomme on 
valmis hallitusti ja ammattitaitoisesti suo
rittamaan sille annetut tehtävät. Kansalli
sen puolustuksen kyky on tärkein tavoite, 
mutta tarvittavaa operatiivista kokemusta 
saadaan käytännössä myös kriisinhallinta
operaatioista ja virka-aputehtävistä. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilökuntaa 
Varusmiehiä 
Toimintakehys 

320 
noin 200 

noin 24 M€ (2008) 
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UUDENMAAN PRIKAATI 
Rannikko jääkäri 

U 
udenmaan Prikaatin kaksi 
joukkoyksikköä Vaasan Ran
nikkojääkäripataljoona ja Tam
misaaren Rannikkopataljoona 

antavat kumpikin merivoimien rannikko
joukkokoulutusta liikkuviin sotatoimiin 
saaristossa. 

Vaasan Rannikkojääkäripataijoonan 
perinteet tulevat entisestä Uudenmaan Pri
kaatin Jääkäripataljoonasta ja Upinniemes
sä toimineelta Rannikkojääkäripataljoo
nalta. Pataljoonan päätehtävänä on tuottaa 
sodan ajan rannikkojääkäripataljoonia ja 
-komppanioita, jääkäripataljoonan, kra
naatinheitinyksiköitä, viestiyksiköitä sekä 
pioneeri- ja rannikkopioneeriyksiköitä. 

Tammisaaren Rannikkopataljoona, jo
ka perustettiin vuonna 2005, vaalii sodan 
ajan 17. Divisioonan perinteitä. Pataljoona 
vastaa rannikon alueella toimimaan ky
kenevien rannikko-ohjusyksiköiden, soti
laspoliisiyksiköiden, veneenkuljettajien, 
aliupseereiden sekä rannikon liikkuvien 
joukkojen huoltoyksiköiden tuottamisesta. 
Lisäksi Tammisaaren Rannikkopataljoona 
vastaa Merivoimien kansainvälisen ran
nikkojääkäriyksikön (Amphibious Task 
Unit, ATU) koulutuksesta. 

Yhteistä kaikille Uudenmaan Prikaa
tin tuotantovastuulla oleville joukoille 
on se, että niiden päätehtävä on toiminta 
rannikon ja saariston alueella. Näin ol
len joukkojen on hallittava toiminta sekä 
mantereella että saaristossa, mikä asettaa 
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erityisiä vaatimuksia niin joukkojen va
rustukseen, taktiikkaan kuin koulutuk
seen. Rannikkojoukkojen on niin ikään 
kyettävä toimimaan niin osana merivoimia 
kuin myös maavoimien joukkojen kanssa. 
Luonnollisesti tämä asettaa koulutukselle 
ja koulutettaville lisävaatimuksia. 

Kaikille Uudenmaan Prikaatin joukko
tuotannossa oleville joukoille annetaan pe
ruskoulutus vaativiin rannikon ja saariston 
olosuhteisiin. Luonnollisesti koulutuk
sessa olevan joukon erityispiirteet otetaan 
huomioon erityisesti joukko-tuotantokau
della. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan aina 
se, että joukko pystyisi harjoittelemaan en
simmäisen sodan ajan tehtäväänsä oikealla 
alueella. Tässäkin onnistutaan yleisesti, 
poikkeuksena Ahvenanmaan alue, jossa 
kansainväliset sopimukset estävät joukon 
harjoittamisen. 

Vuosien 1998-2005 aikana kehitettiin 
Meri voimissa uusimuotoista Rannikkojää
käripataljoonaa milteipä "puhtaalta pöy
dältä" sen aikaisella Merivoimien uudis
tamisen tilausvaltuudella. Silloisella 150 
miljoonalla markalla varustettiin täysin 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

lffl!AY!l 

TI!HTAV.4 2 
VALMISTAUTW ERIKOISJOUKKOJEN 
ETSIHTAAH JA TORJUNTAAN 
{lflll<SEEN MUODOSTETTU OSASTO} 

TSITAVÅ 3 
VALMSTM.ITIJU 
VASTAHVÖKl<AYKSEEN 
MEJltlTSE 

VAUIIITAUTW VASTAHYOl\l<AYKS~ 
*ITSE JA MERITSE ll(Ot<O f'ATAI..JOOICA} RANNJP TUKEUTUMISALUE 

Esimerkki Rannikkojääkäripataljoonan oppaan kuvituksesta. 

uudenmuotoinen rannikkojääkäripatal
joona varusteineen. Projektin viimeisenä 
osiona valmistui Rannikkojääkäripataljoo
nan opas,jokajulkaistiin viime vuonna. 

Rannikkojääkäriprojektissa lähdettiin
kin alun alkaen siitä, ettei erityistä ran
nikkojääkärin varustusta kannata ryhtyä 
niukoilla resursseilla kehittämään, ellei 
jokin seikka ehdottomasti estä maa- tai 
merivoimien jo käyttöön hyväksytyn sota
varusteen hankintaa. Tästä syystä kehitet
tiin mm. rannikkojääkärin kelluttava sirpa
leliivi, joka on ainoa laatuaan maailmassa. 
Lisäksi kehitettiin mm. Jurmo-luokan no
pea miehistönkuljetusvene, lähinnä siksi, 
että markkinoilla tarjolla ollut ruotsalainen 
Stridsbåt 90 oli projektin budjettiin nähden 
liian kallis. Sen sijaan Ruotsin rannikko
jääkärien käyttämä mutta Suomessa val
mistettu G -vene sopi sellaisenaan myös 
suomalaisen rannikko jääkärin käyttöön. 

Useiden perusasioiden koulutus ei poik
kearannikkojoukkojen koulutuksessa "nor-

maalista" jalkaväen koulutuksesta. Näin 
ollen valtaosa Uudenmaan Prikaatin ru
oppilaista käyvät RUK:n Haminassa eikä 
Merisotakoulussa, saaden "marinoinnin" 
Uudenmaan Prikaatissa ja Merivoimien 
harjoituksissa. Esimerkiksi tulenkäyttö 
vaikkapa kranaatinheitinammunnoissa ei 
eroa mitenkään maavoimien toiminnas
ta. Rannikkojääkärin ampuma kranaatti 
lentää samalla tavalla saaristossa kuin 
vaikkapa Lapissa. "Marinointia" voidaan 
edesauttaa mm. reserviupseerikurssien yh
teistyöllä sekä simulaattoreilla. Esimerkik
si rannikko-ohjukselle, joka on modifioitu 
maavoimien Spike -pstohjuksesta, on omat 
simulaattorit meriammuntoja varten, mikä 
edesauttaa koulutusta ennen suoritettavia 
ohjusammuntoja merelle. 

Myös rannikkojääkäreiden taktiikassa 
noudatetaan samanlaisia periaatteita kuin 
esimerkiksi jääkäripataljoonan taktiikassa. 
Jurmo-luokan nopeiden miehistönkulje
tusveneiden käyttöä voidaan verrata PASln 
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Patrick Bagge 

Jurmo-luokan nopea miehistönkuljetusvene suunniteltiin osana Rannikkojääkäriprojek
tia. RannJP:n määrävahvuuteen kuuluu 36 venettä. Vene kantaa 25 sotilasta varustei
neen yli 30 solmun nopeudessa. 

käyttöön. Hyökkäystaktiikassa noudate
taan samoja periaatteita kuin PASI -kalus
tolla varustetulla jääkäripataljoonallakin. 
Hyökkäys tehdään vain vesielementtiä 
hyödyntäen ja venekalustolla. Jurmo- ja G 
-luokan nopeilla miehistönkuljetusveneil
lä siirretään joukko nopeasti tiedustelulla 
mahdollisimman syvälle varmistettuun 
omien hallussa olevaan maihinnousuran
taan, josta jatketaan vastahyökkäystä jalan, 
jalkaväen tapaan epäsuoran tulen tukema
na. Toimintojen samankaltaisuus taiste
lutekniikassa ja taktiikassa mahdollistaa 
rannikkojääkärien ja merivoimien jääkäri
pataljoonan yksiköiden ristiin alistamisen. 

Oman erikoisuutena Uudenmaan Pri
kaatin koulutuksessa on myös kansainväli-
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nen rannikkojääkäriyksikkö (Amphibious 
Task Unit, ATU). Yksikön koulutuksessa 
tehdään tiivistä yhteistyötä Porin Prikaa
tin kanssa. Kansainvälisesti nähdään, että 
kriisinhallintajoukolle,joka pystyisi toimi
maan "toinen jalka maalla ja toinen kannel
la" voi olla käyttöä. Mikään ei kuitenkaan 
estä joukkoa toimimaan täysin maalla, 
mikä lisää joukon monikäyttöysyyttä. 

Kiteytettynä voidaan siis todeta, että 
Uudenmaan Prikaati jatkaa perinteiden
sä mukaisesti myös jalkaväkikoulutuksen 
antamista, mutta rannikon vaativissa olo
suhteissa, merivoimien liikkuvan rannik
kosodankäynnin erikoisosaajana. 

Uudenmaan Prikaatin joukkotuotanto-

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

~NIKKOJAAKAA KOMPPANIAN PMLLIKON PAATOS HYOKKAYKSESSÅ 

t .RannJK: tat suun PARRU 

10.06.2006 

t .TEHTÅVÅ 

./ahv 1 .RannJl(11.RannJK+P.iooR/ 
"tonJ) lyö Stonandetln alueella 
l'evan vihollisen 100500 
3!kava 1a hyökkäyksellä Ja 
,almlstalllllu jlllkamaan 8e,gön 
suuntaan. 
l . TAISTELUAJATUS 

Storlandetln Ja Hamn6n alue 
:ieOU6tellaat1 J8 rantalAUmisaiueel 
'J8 D suojataan paUlljoonan 
:le0l16181~ to,mesta 

<rall88ti~~a tuetaan 
'Bntau!umlsel Ja ~yCldcåyUen 
<åynntStyminen. YastuSlajaa 
iamautetaan sav1,1Uk!leffa ja 
18Miilå Nölstön aaieefle 

r'hdelfå joukkuMlfa ve!lataan 
iamnön alue ja~ 8-
asalle IUIIWceen. ~ 
1aJlataan s,Uanpää 0-!asalta. 

<omppanlan pääosa! 
,almistauluvat hyol<lcäåln6ån F 
asaile ja työmäAn vmolli&en 

'lesetvtnä luli1uessa oleva 
OUkkue 

tehtävät ovat mm: 
- Rannikkojääkäri- , jääkäri- ja pionee

ripataljoonia. 
- Erillisiä rannikkojääkärikomppa

nioita, kranaatinheitinkomppanioita, 
rannikon pioneerikomppanioita, var
tiokomppanioita, sotilaspoliisikomp
panioita, rannikko-ohjuskomppanioi
ta. 

TIETO NURKKAUS 

Palkattu henkilökunta 1.1.2009 
- 51 upseeria, 
- 3 erikoisupseria, 
- 58 opistoupseeria ja määräai-

kaisia reservinupseereja, 
- 39 aliupseeria, ja 
- 36 siviiliä 

YHTEENSÄ 187 

J 

Varusmiesten tavoitevahvuus 750 
(saapumiserä 2/08 841 alokasta) 

Vuoden 2008 kehvs 18 2 M€ 
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RAJAVARTIOLAITOS 
Varusmieskoulutus Rajavartiolaitoksessa 

R 
ajavartiolaitos osallistuu Raja
vartiolaitoksesta säädetyn lain 
mukaisesti valtakunnan puolus
tamiseen ja tässä tarkoituksessa 

antaa henkilöstölleen ja Rajavartiolaitok
sen palvelukseen määrätyille asevelvol
lisille sotilaskoulutusta. Vuodesta 2000 
alkaen myös vapaaehtoiseen asepalveluk
seen hakeutuneet naiset ovat voineet suo
rittaa palveluksensa Rajavartiolaitoksessa. 
Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maan
puolustuksen tehtävät sisältävät lisäksi 
puolustusvalmiuden ylläpidon ja kehittä
misen yhteistoiminnassa puolustusvoimi
en kanssa. Sotilaallinen maanpuolustus on 
yksi Rajavartiolaitoksen päätulosalueista. 
Ulospäin näkyvin osuus siitä on varus
mieskoulutus. 

Rajavartiolaitoksessa on koulutettu 
varusmiehiä käytännössä Rajavartiolai
toksen perustamisesta alkaen. Maamme 
itärajan vartioinnin uudelleenjärjestelyistä 
tehtiin päätös valtioneuvoston istunnossa 
21.3 .1919, jolloin rajojen vartiointi siirtyi 
sotaministeriöltä sisäasiainministeriölle 
ja Rajavartiolaitokselle. Ensimmäisinä 
vuosikymmeninä varusmiehiä jouduttiin 
käyttämään koulutuksen kustannuksella 
rajapalveluksessa vakinaisen väen vajetta 
paikkaamaan. Varusmiesten jääkärikou
lutuksen ohella huomattava osa palvelus
ajasta painottui rajapalveluun. 1950-luvul
la rajapalvelun opettaminen varusmiehille 
kuitenkin lopetettiin ja keskityttiin jääkäri-
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koulutukseen. Vähitellen jääkärikoulutuk
sen ohessa aloitettiin sissikoulutus. Seuraa
valla vuosikymmenellä koulutusohjelmat 
muokattiin palvelemaan sissikoulutuksen 
tarpeita ja sissikoulutuksesta tuli ainut 
koulutussuunta Rajavartiolaitoksen va
rusmieskoulutuksessa. Tämä jatkui aina 
2000-luvun alkupuolelle saakka. 

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulu-
tuksen kehittämisvastuu on Raja- ja me
rivartiokoululla. Varusmieskoulutuksen 
yleisessä kehittämisessä tukeudutaan puo
lustusvoimiin. Sissitoiminnan taktiikkaa 
ja menetelmiä kehitetään pienimuotoisesti 
Rajavartiolaitoksen oman tutkimustoimin
nan avulla. 1960-luvulla laadittu sissitoi
minnan opas on saatu korvattua uusilla 
rajajääkäripataljoonan ja - komppanian 
oppailla. Koulutuksen kehittämisen kes
keinen väline on kuitenkin varusmieskou
lutusta antavien yksiköiden tiivis keski
näinen yhteistyö ja yhteiset harjoitukset 
muiden joukkojen kanssa. Rajajääkäri
komppanioiden yhteistyöllä on laadittu 
mm. kaikkia varusmiesyksiköitä hyödyttä
viä harjoitus- ja oppituntiaineistoja. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

RAJAJOUKOILLA AKTIIVISEMPI 
ROOLI 

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulu-
tuksen sisältö vastaa rajajoukkojen kriisin 
ajan suunniteltuja tehtäviä ja suoritusky
kyvaatimuksia. Valtioneuvoston turval
lisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 
2004 mukaisesti kriisin ajan rajajoukko
jen kokoonpanojen, käyttöperiaatteiden ja 
sotavarustuksen kehittämisen lähtökohtia 
ovat turvallisuusympäristössä tapahtuneet 
muutokset. Tehostetuissa rajaturvalli
suustehtävissä ja strategisen iskun ennal
ta ehkäisyssä ja torjunnassa korostuvat 
alueellisen koskemattomuuden valvonta 
ja vastaerikoisjoukkotoiminta. Alueiden 
valtaamiseen pyrkivän hyökkäyksen tor
junnassa rajajoukoilla voidaan lisätä mui
den operatiivisten ja alueellisten joukkojen 
taisteluvoimaa. 

Selonteon mukaisesti rajajoukkojen 
kykyä torjua erikoisjoukkoja ja valmiutta 

aiempaa vaativampiin ja aktiivisempiin 
sodan ajan tehtäviin kehitetään paranta
malla rajajoukkojen tulivoimaa, johtami
sedellytyksiä, joukkojen liikkuvuutta sekä 
taistelukestävyyttä. Suorituskykyä kehi
tetään Rajavartiolaitoksen esikunnan ja 
Pääesikunnan kesken yhteistyönä tehdyllä 
rajajoukkojen kokonaisuudistuksella. 

Viime vuosikymmenien aikana raja
joukkojen taktiikan kehittämistä ovat ra
joittaneet puutteet erityisesti tulivoimassa 
ja liikkuvuudessa. Tämä on leimannut 
myös varusmieskoulutusta sekä sen ke
hittämistä sissitoiminnan taktiikan osalta. 
Rajajoukkojen kehittämisen keskeisiä uu
distuksia varusmieskoulutuksen kannalta 
ovat uudet yksikkötyypit ja niille suun
nitellut tehtävät sekä taisteluvälineiden 
ja muun kaluston uudistaminen nykyisiin 
yksiköihin verrattuna. 

Rajajoukkojen kehittämistyön kautta 
Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus 
koki tähän asti suurimman muutoksen . 

Rajajääkäreiden koulutus. 
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Joukkotuotannon toiminta-ajatus ja varus
mieskoulutusta antavien yksiköiden määrä 
muuttui . Kainuun Rajavartioston rajajää
kärikomppania lakkautettiin heinäkuussa 
2007. Lapin Rajavartioston rajajääkäri
komppania Ivalossa ja Pohjois-Karjalan 
Rajavartioston rajajääkärikomppania Ont
tolassa keskittyvät sissi- ja tiedustelukoulu
tukseen. Raja- ja merivartiokoulun rajajää
kärikomppania Imatralla aloitti heinäkuun 
2007 alusta erikoisrajajääkärikoulutuksen 
ja samalla nimi muuttui erikoisrajajääkäri
komppaniaksi. Myös varusmieskoulutuk
sen sisältöä uudistettiin ja tehtiin uusi eri
koisrajajääkäreiden koulutussuunnitelma. 
Yksiköiden toimintamenetelmiä testataan 
koulutuksessa ja harjoituksissa. Myös pal
velusajan jaksottelua ja pituutta on tarkis
tettu. 

Erikoisrajajääkärikomppaniaan valit
tavista varusmiehistä koulutetaan raja
turvallisuuden ja sotilaallisen valmiuden 
ylläpitoon sekä tehostamiseen kykeneviä 
reserviläisiä. Heillä on kyky toimia tiedus
telu- ja taistelutehtävissä kaikissa maasto- , 
sää- ja valaistusolosuhteissa kaikkina vuo
rokauden sekä vuodenaikoina. Erikoisra
jajääkärikoulutukseen valitaan motivoitu
neita, fyysisesti ja henkisesti tasapainoisia 
ja kestäviä henkilöitä. Koulutukseen ha
keneiden henkilöiden ominaisuudet sekä 
yhteistyökyky ja terveydentila selvitetään 
valintakokeilla. Valintakokeet sisältävät 
fyysiset ja psykologiset soveltuvuustestit 
sekä lääkärintarkastuksen. 

Vuosittain palvelukseen erikoisrajajää
kärikomppaniaan astuu yksi saapumiserä 
heinäkuussa. Palvelukseen hyväksytään 
vuosittain noin 60 - 80 varusmiestä ja 
heidän palvelusaikansa on 12 kuukautta . 
Kaikki erikoisrajajääkärit saavat vähintään 
aliupseeritasoisen johtajakoulutuksen. 
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Noin neljännes varusmiehistä koulutetaan 
reservin upseereiksi . 

Erikoisrajajääkärikomppanian moni-
puolisessa ja haastavassa koulutuksessa 
varusmiehille annetaan valmiudet toimia 
yksikössään Rajavartiolaitoksen kriisin 
ajan vaativimmissa rajanvartiointi- ja 
taistelutehtävissä. Toimintaympäristölle 
on ominaista valtakunnan rajan läheisyys 
erityispiirteineen. Erikoisrajajääkäri saa 
koulutuksen vaativiin tiedustelu- ja is
kuosastotehtäviin raja-alueella. Jokaisen 
koulutukseen kuuluu erikoisjoukkotehtä
vien taktiikkaa, ase- ja ampuma-, siirty
mämenetelmä- , pitkälle vietyä erätaito- ja 
selviytymis- sekä lähitaistelukoulutusta. 
Rajaturvallisuuskoulutus on ainutlaatui
nen osa erikoisrajajääkäreiden koulutusta. 

Peruskoulutuskaudella jokaiselle eri
koisrajajääkärikomppanian varusmiehelle 
koulutetaan sotilaana toimimisen perus
taidot. Painopiste peruskoulutuskaudella 
on ase- ja ampumakoulutuksessa, sekä tie
dustelu- ja taistelukoulutuksessa. 

Aliupseerikurssin ensimmäisessä vai
heessa jatketaan miehistön perustaitojen 
opettelua johtamis- ja kouluttamistaidossa 
sekä tiedustelukoulutuksessa. Vaiheen ai
kana harjoitellaan aselajien perustaitojen 
lisäksi köysilaskeutumis-, sekä erätaitoja. 
Aliupseerikurssin aikana jokainen oppilas 
harjaantuu erityisesti ryhmänjohtajan teh
täviin . 

Aliupseerikurssin päätyttyä aselajikou
lutuksen aikana erikoistutaan viestitoimin
taan, aseisiin, pioneeritoimintaan, lääkin
tään tai johtamiseen. 

Erikoisrajajääkärikomppanian reservi
nupseerit koulutetaan Reserviupseerikou
lussa Haminassa. 

X Jalkaväen vuosikirja 2009-2010 

RAJAJÄÄKÄREIDEN KOULUTUS 

Rajajääkärikomppanioihin valitut ase
velvolliset · koulutetaan rajajääkäreiksi 
siten, että he kykenevät toimimaan heille 
suunnitellussa sodan ajan tehtävässä ra
jajoukoissa ja tarvittaessa rajanvartioin
titehtävissä. Rajajääkärikomppanioissa 
annettavalle sissi- ja tiedustelukoulutuk
selle ovat ominaista runsaat sekä fyysisesti 
että henkisesti raskaat maastoharjoitukset. 
Liikkuminen harjoituksissa tapahtuu jalan 
tai suksilla. Edellytyksenä palveluksen 
menestyksekkäälle suorittamiselle rajajää
kärikomppaniassa on riittävä fyysinen ja 
henkinen kunto. Rajavartiolaitoksen raja
jääkärikomppanioihin varusmiespalveluk-

seen otetaan vain palvelu~kelpoisuusluok
kaan A kuuluvia varusmiehiä. 

Vuosittain rajajääkärikomppaniaan tu
lee palvelukseen kutsuntojen kautta kaksi 
saapumiserää. Koulutusjaksottelussa nou
datetaan maavoimia koskevia ajankohtia. 
Saapumiserien vahvuudet ovat Ivalossa 
noin 80 ja Onttolassa noin 130 varusmiestä. 
Vapaaehtoisesta asepalvelusta suorittavia 
naisia Rajavartiolaitoksessa on koulutettu 
vuodesta 2000 alkaen Raja- ja merivartio
koululla ja saapumiserästä 11/2004 alkaen 
Pohjois-Karjalan Rajavartiostossa. 

Peruskoulutuskaudella varusmiehille 
koulutetaan sotilaan perustaitoja sekä luo
daan valmiuksia erikois- ja joukkokoulu
tuskautta varten. Miehistön tiiviistä pal-

Erikoisrajajääkäreiden koulutus. 
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velusajasta johtuen peruskoulutuskaudella 
aloitetaan ensimmäisten sissi- tai tiedus
telutoiminnan asioiden opettelu. Erikois
koulutuskaudella sissi- tai tiedustelutaidot 
opetellaan pääasiassa maastoharjoituk
sissa. Harjoittelussa keskitytään partion 
ja ryhmän toimintaan. Erikoiskoulutus
kauden alkupuolella järjestetään kursseja 
miehistön erikoistehtäviin koulutettaville, 
kuten lääkintämiehille, tarkka-ampujille 
sekä moottorikelkan- ja telakuorma-auton 
kuljettajille. Erikoiskoulutuskausi sisältää 
noin viikon mittaisen rajavartiokoulutus
jakson, jolla annetaan perusteet rajavar
tiotoiminnasta ja harjoitellaan toimimista 
varusmiehille suunnitelluissa rajavartio
toiminnan reservitehtävissä. Joukkokou
lutuskausi koostuu harjoituksista, joista 
pisimmät ovat kestoltaan reilun viikon 
mittaisia. Näissä harjoituksissa mitataan 
viimeistään fyysisen ja henkisen suoritus
kyvyn äärirajoja. Ampumataitoa harjaan
nutetaan kaikilla koulutuskausilla. 

Jokaisesta saapumiserästä koulutetaan 
aliupseereita partion- ja ryhmänjohtajiksi 
25-40 varusmiestä rajajääkärikomppani
assa järjestettävällä aliupseerikurssilla. 
Lääkintäaliupseerit koulutetaan Hämeen 
Rykmentissä. Reserviupseerin koulutus 
annetaan Reserviupseerikoulussa. 

VARUSMIEHEST Ä 
RAJAVARTIOMIEHEKSI 

Varusmiehiä kouluttavat rajajääkäri- ja 
erikoisrajajääkärikomppaniat ovat kes
keisiä rekrytointikanavia otettaessa uutta 
henkilöstöä palvelukseen raja- ja meri
vartiostoihin. Vaikka varusmiesaikaan ei 
sisällykään palvelua rajalla, on varusmies-

aikana koettu mielekäs P,alvelus, koulut
tajien esimerkillisyys sekä rajavartiokou
lutus ja lyhyt tutustuminen palvelusajan 
loppupuolella itärajaan saanut monen 
nuoren mielessä aikaan lopullisen pää
töksen hakeutua rajavartiomiehen uralle. 
Varusmiesten johtajakoulutus antaa laajan 
pohjan esimies- ja johtamistehtäviin myös 
siviilisektorilla. Jatko-opiskelupaikoista ja 
koulutusohjelmista riippuen luetaan hy
väksi suoritettavaan tutkintoon varusmies
aikainen johtajakoulutus 6 - 10 opintopis
teen verran. 

TIETONURKKAUS 

Henkilökuntaa kussakin Rajavartiolai
toksen varusmiesyksikössä: 
- sotatieteiden maistereita ja kandi

daatteja 8-13 
- opistoupseereita 3 - 6 
- rajavartijoita ja siviilejä 1-3 

Erikoisrajajääkärikomppanian saapu
miserän varusmiesvahvuus on noin 
70, Pohjois-Karjalan rajavartioston 
rajajääkärikomppanian noin 130 ja 
Lapin rajavartioston rajajääkäri
komppanian noin 85 . 
Naisten kiintiö Pohjois-Karjalan 
rajavartioston rajajääkärikomppani
assa on 10 I saapumiserä. Palvelus
ajat erikoisrajajääkärikomppaniassa 
12 kk ja rajajääkärikomppani-
oissa 6/9/12 kk. 
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P uolustusvoimien Kansainvälinen 
Keskus (PVKVK; Finnish De
fence Forces International Cent
re, FINCENT) on Pääesikunnan 

alainen sotilaslaitos. Keskuksen johtajan 
suoranainen esimies on Pääesikunnan 
suunnittelupäällikkö. Hänen apunaan 
keskuksen ohjauksessa on Pääesikunnan 
suunnitteluosasto. PVKVK:n organisaatio 
on keskuksen johto, Kanslia ja Kurssiosas
to. Keskuksessa on 13 sotilas- ja 14 sivii
livirkaa. 

Vuoden 2008 johtamis- ja hallintora
kenteen muutokseen liittyen kriisinhallin
taoperaatioihin ja kriisinhallintatoimin
taan liittyvää vastuujakoa tarkastettiin. 
PVKVK:n johtaja luovutti kansallisen 
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Kuva ylh. PVKVK on toiminut 1.6.2008 
alkaen Tuusulassa, Hyrylän vanhalla ka
sarmialueella entisen llmatorjuntakoulun 
tiloissa. 

johtovastuun suomalaisista kriisinhallinta
operaatioista Porin Prikaatin komentajal
le. Samaan muutoksen liittyen PVKVK:n 
ydintehtäväksi muodostui kriisinhallinta
tehtäviin 

Samaan muutokseen liittyen PVKVK:n 
ydintehtäväksi muodostui kriisinhallinta
tehtäviin lähetettävien yksittäisten henki
löiden kouluttaminen. Joukkojen koulutta-
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misen vastuu on annettu Porin Prikaatille. 
PVKVK järjestää Suomen vastuulla 

olevat sotilaalliseen kriisinhallintaan liit
tyvät kansainväliset kurssit sekä hallinnoi 
henkilöstön lähettämisen ulkomailla jär
jestettäville kansainvälisille kursseille. 

PVKVK:n kansainväliseen kurssitoi
mintaan liittyvät tehtävät ovat mm: 
- kehittää ylemmän päällystön kansain
välistä koulutusta 
- toeuttaa käsketyt kansainväliset kurssit 
sekä harjoitukset 
- koota operaatioista saatavat kokemuk
set kurssitoiminnan kehittämiseksi, toteut
taa käsketyt kansainväliset kurssit sekä 
harjoitukset 
- seurata palautejärjestelmällä kurssitoi
mintaansa ja 
- pitää yhteyttä sotilaallisen kriisinhallin-

nan koulutusta antaviin jou\d<-o-osastoihin 
sekä puolustusvoimien ulkopuolisiin yh
teistyötahoihin . 

PVKVK hallinnoi ulkomaille lähetettä
vää henkilöstöä, niin oppilaiksi kuin opet
tajiksi menevät, osallistuu kansainvälisiin 
harjoituksiin sekä sotilaallisen luiisinhal
linnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
yhteistoiminnassa MPKK:n, MAASK:n ja 
siviilikorkeakoulujen kanssa. 

KURSSITOIMINTA 

PVKVK:n kurssitoiminta muodostuu 
kolmen eri tyypin kursseista. Ensimmäi
seen kategoriaan kuuluvat kurssit, jotka 
kuuluvat PVKVK:n erityisosaamisaluee
seen, kuten esimerkiksi YK:n sotilastark-

Sotilastarkkailijapartio käskynjaolla . 
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Prikaatitussilla joukot paikoilleen MJ-45 kurssilla. 

kailijakurssi. Toiseen kategoriaan kuuluvat 
kurssit, jotka PVKVK järjestää yhteis
työssä jonkun muun toimijan kanssa. Esi
merkiksi NATO Schoolin kanssa / yhteis
työssä järjestettävä M3-45 on tällainen 
yhteistoiminnassa järjestetty kurssi. Kol
manteen kategoriaan kuuluvat tilauskurs
sit, jotka jokin toinen osapuoli on tilannut 
PVKVK:lta erikseen määritetyillä vaa
timuksilla. Esimerkkeinä räätälöidyistä 
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kursseista voidaan mainita Yhdysvaltojen 
Merijalkaväen henkilöstölle pidettyjä CI
MIC -kursseja, sekä Balkanin alueella pi
dettyjä sotilastarkkailijakursseja. 

Kurssitoiminnan toteuttaminen ei ole 
mahdollista ainoastaan keskuksen oman 
henkilöstön voimin. PVKVK on hyödyn
tänyt kurssien suunnittelussa ja toteutuk
sessa tarkoituksenmukaista kriisinhallin-
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taoperaatiokokemusta omaavia muiden 
joukko-osastojen ja esikuntien henkilös
töä. Myös evp -upseerien ja reservinup
seerien sekä aliupseerien panos kurssien 
toteutuksessa on ollut merkittävä. Lisäksi 
maavoimien joukko-osastot ja ilmavoi
mat ovat tukeneet huomattavalla panok
sella esimerkiksi YK:n tarkkailijakurssin 
toteutusta. PVKVK:n kurssitoimintaan 
osallistuu välillisesti erittäin suuri joukko 
puolustusvoimien ammattitaitoista henki
löstöä. 

PVKVK julkaisee vuosittain kurssitar
jontaa käsittelevän katalogin. Sama kata
logi on luettavissa sähköisessä muodossa 
keskuksen kotisivuilla (www.fincent.fi) . 

hittää kriisinhallinnan siviili- ja sotilasyh
teistoiminnan koulutusta sekä ymmärrystä 
kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta. Ta
voitteena on myös alaan liittyvän tutki
muksen tekeminen sekä julkaisu- ja semi
naaritoiminta. 

Kriisinhallintaan osallistuvien eri taho
jen koulutus- ja harjoitustoiminta on osaa
miskeskuksen keskeinen toimintamuoto. 
Koulutustoimintaa kehitetään osaamiskes
kuksen johtoryhmän linjausten mukaisesti, 
pääasiallisena kohderyhmänä sotilaallisen 
ja siviilikriisinhallinnan ylempään ja kes
kijohtoon kuuluva henkilöstö. Vakiokurs
seiksi ovat ainakin toistaiseksi muodos
tuneet kokonaisvaltaista kriisinhallintaa 
sekä inhimillistä turvallisuutta käsittelevät 

AJANKOHTAISTA kurssit. 

PVKVK:n toiminnan kehittämisen ta- JOHDON VISIO 
voitteena on saavuttaa alallaan johtava 
asema Pohjoismaissa ja Euroopassa. Ta
voitteen saavuttamiseksi keskus on aktii
visesti syventänyt yhteistoimintaa NATO 
Schoolin ja CMC Finlandin kanssa. Edellä 
mainitun toiminnan tuloksia ovat NATO 
Schoolin M3-45 kurssin toteuttaminen 
PVKVK:lla, sekä sotilaallisen kriisinhal
linnan ja siviilikriisinhallinnan osaamis
keskuksen perustaminen vuonna 2008. 

Sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviili
kriisinhallinnan osaamiskeskuksen ytimen 
muodostavat PVKVK ja CMC Finland 
samalla kun jatkavat toimintaansa hallin
nollisesti itsenäisinä toimijoina. Osaamis
keskus perustuu niin sanottuun "Shared 
Campus" -toimintaperiaatteeseen. Osaa
miskeskukselle on muodostettu erillinen 
johtoryhmä, johon kuuluvat molempien 
keskusten johtajat sekä heidän määrittä
mänsä asiantuntijahenkilöstö. 

Osaamiskeskuksen tavoitteena on ke-

PVKVK:n tavoitteena on olla johtava 
itsenäinen kriisinhallintakeskus Pohjois
maissa ja Euroopassa, jolla on vahvaa 
yhteistyötä siviilikriisinhallinnan kanssa, 
erityisesti CMC Finlandin kanssa. Keskus 
vakiinnuttaa asemansa sotilaallisen krii
sinhallinnan yksilökoulutuksen kehittä
jänä. Keskus jatkaa alkanutta yhteistyötä 
NATO Schoolin kanssa "Shared Campus" 
-periaatteella. 

TIETO NURKKAUS 

Henkilöstö: 
- upseerit 
- opistoupseerit 
- sopimussotilaat 
- siviilit 

Toimintamenot 

10 
3 
4 

14 

900 000 € 
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